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คำ�นำ� 

 จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนเป็นเหตุให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับ

อันตราย  และมีความยากลำาบากในการประกอบศาสนกิจ จนบางวัดต้องประกาศงดออกบิณฑบาต ซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อขวัญ และกำาลังใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โครงการช่วยเหลือพุทธบุตร 

238 วัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้เกิดขึ้นตามดำาริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) 

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย  ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน  

พ.ศ. 2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จากนั้นขยายมาสู่ 266 วัด และ 286 วัด 

ปัจจุบันมีวัดเข้าร่วมโครงการจำานวน 323 วัด โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 

วัด และพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ 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 เเละนำาเครื่องอุปโภค 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 และพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ใน 4 

จังหวัดชายแดนภาคใต้” คณะศิษย์จึงได้รวบรวมเรื่องราวพิธีบำาเพ็ญบุญทั้ง 100 ครั้งไว้ เพื่อจารึกเป็น

ประวัติศาสตร์การสร้างบารมีของพระเดชพระคุณท่านฯพร้อมด้วยเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลกในปฏิบัติการ

เพื่อสันติภาพ (Mission for Peace) ดับไฟใต้ด้วยบุญกุศล เพื่อเป็นแรงบันดาลใจของพุทธศาสนิกชนใน

การรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ภาคใต้และชาติไทยตลอดไป
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 ในฐานะทีเ่ปน็ชาวพทุธกจ็ะตอ้งรักษาพระพทุธศาสนาเอาไว ้ในเม่ือพทุธบตุร

หยัดสู้อยู่ท่ีตรงนั้น เราต้องอยู่เคียงข้างท่าน และแทนที่จะออกจากพื้นที่ ควรที่จะ

ชวนหมู่ญาติที่อยู่นอกพื้นที่ให้กลับเข้าไปอยู่พื้นที่ตรงนั้นถึงจะถูกหลักวิชชา เพราะ

ในอดีตพี่น้องผองไทยแม้จะต่างความเชื่อ ต่างวัฒนธรรม ก็อยู่ร่วมกันมาได้อย่าง

สนัตสิขุ พึง่ไมน่านมานีเ้องทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ึน้ ทีผ่า่นมาชาวพทุธไดใ้ห้โอกาสเพือ่น

ต่างศาสนิกที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะนับถือศาสนา หรือความเชื่อใดๆ ให้ได้

รับความอุน่ใจและไดร้บัความสะดวกสบาย ในการทีน่บัถอืความเชือ่และศาสนาของ

ตน เพื่อเดินทางไปสู่สันติสุข เพื่อทำาความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ตามความเชื่อของ

ตนเอง ชาวพุทธก็ได้ให้โอกาสอย่างนี้มาตลอด ลองศึกษาดูก็ได้ จากประวัติศาสตร์

ที่ผ่านมา ชาวไทยพุทธอยู่บนผืนแผ่นดินนี้มานาน เพราะพระพุทธศาสนาเกิดก่อน

ความเชื่อใดๆ มานานทีเดียว...

 ...ลำาพังเพียงหมู่คณะวัดพระธรรมกายคงทำาได้แค่ระดับหนึ่ง เดือนหนึ่งเรา

ทำาได้เพียงครั้งเดียว แต่จริงๆแล้วอยากทำาทุกวัน เพราะทราบดีว่า พุทธบุตรทุกรูป

ต้องขบฉันทุกวัน แล้วก็มีความจำาเป็นหลายๆ อย่าง ในการที่ต้องอยู่ตรงนั้น เพราะ

ฉะนัน้ทีเ่ราทำาเปน็การทำาเพือ่แสวงบญุ ทำาดว้ยความรกัพระพทุธศาสนา และเทดิทนู

พุทธบุตรที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน...

                                                 

     

วีรบุรุษแห่งกองทัพธรรม ผู้น่าสรรเสริญ

โอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
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 “...เราจะหันลำาโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทย ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลก 

รวมใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย แล้วก็แผ่อานุภาพแห่งบุญนี้ ไปยังผืนแผ่นดินภาคใต้ ให้

สันติสุขอันไพบูลย์จงเกิดขึ้นที่นั่น....”

 ประโยคดังกล่าว เราได้ยินทุกวันเป็นเวลากว่า 10 ปีที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี

(หลวงพ่อธัมมชโย) ท่านได้ประกาศทางสถานีโทรทัศน์ DMC ในรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝัน

วิทยา ที่มีผู้ชมทั่วโลกได้รับชมรับฟังและร่วมกันปฏิบัติตามสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านกล่าว

เชญิชวน ซ่ึงประโยคดงักล่าว นอกจากแสดงใหเ้หน็ถงึความหว่งใย เอือ้อาทร และความรกัความเมตตา 

จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯและเป็นความปรารถนาดีจากเหล่าคณะศิษยานุศิษย์กัลยาณมิตร

ทั่วโลกแล้ว ยังเป็นสิ่งที่แฝงไปด้วยความมุ่งหวังตั้งใจที่ให้ 4 จังหวัดภาคใต้อันได้แก่ ยะลา ปัตตานี 

นราธิวาส และพื้นที่บางส่วนของสงขลา กลับคืนสู่บรรยากาศดินแดนแห่งรอยยิ้ม ความรัก ความสุข 

สงบ สามัคคี และความมีมิตรไมตรีอันดีต่อกัน แม้บางคนจะมีความแตกต่างกันด้วยฐานะ ความเชื่อ

ทางศาสนา หรือสิ่งที่ต่างเคยเคารพนับถือมาแต่บรรพชนก็ตาม

 ตลอดระยะเวลายาวนานเน่ืองนับสิบปีที่มีเหตุการณ์ของความขัดแย้ง การเข่นฆ่า ประหัต

ประหาร ทำาลายชีวิตทรัพย์สิน ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ย่อมเป็นที่ประจักษ์

กันแล้ว

...คืนรอยยิ้มสดใส ใจสงบ 
    พบสันติ ส�มัคคี มีมิตรไมตรีต่อกัน...
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 นอกจากจะไม่มีใครได้รับชัยชนะหรือความพ่ายแพ้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว กลับกลาย

เป็นปริศนาที่ทุกคนปรารถนาจะหาคำาตอบและช่วยกันหาทางแก้ไข ว่าทำาไมดินแดนแห่งความ

สงบร่มเย็นเช่นนี้ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่เคยคาดคิด พระภิกษุถูกประทุษร้ายหมาย

ชีวิต บิณฑบาตต้องมีทหารตำารวจคอยรักษาความปลอดภัย คุณครูผู้มีจิตใจมุ่งมั่นด้วยอุดมการณ์

ท่ีจะสอนศิษยใ์หเ้ปน็คนดขีองสงัคมถกูฆา่ โรงเรยีนหลายแหง่ถกูเผา นกัเรยีนตอ้งหยดุเรยีน ทหาร 

ตำารวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน

 พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย 

เเละประธานมลูนิธิธรรมกาย ตลอดจนกลัยาณมิตรทัว่โลก ได้ปรารถนาทีจ่ะให้ 4 จังหวดัชายแดน

ภาคใต้กลับคืนสู่บรรยากาศแห่งความสงบร่มเย็นเหมือนครั้งสมัยบรรพบุรุษปู่ย่า ตา ยาย จึงได้

เชิญชวนศิษยานุศิษย์ทั่วโลกร่วมกันบริจาคปัจจัย 4 ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเพื่อนำา

มาช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยัง

ได้ร่วมกันสวดมนต์และรวมดวงใจอันบริสุทธิ์ส่งกระแสพลานุภาพแห่งการสวดสรรเสริญคุณพระ

รัตนตรัยเป็นประจำาทุกวัน เพื่อหวังที่จะยังความสงบและสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนใน 

4 จังหวัด ขจัดปัดเป่าภยันตรายตลอดจนความไม่สงบ ให้พ้นไปจาก 4 จังหวัดชายเเดนภาคใต้นี้ 

โดยเรว็พลนั เพือ่ใหเ้ปน็ผนืแผ่นดนิอนัสงบรม่เยน็ ผูค้นมีชีวติอยา่งมคีวามสขุ มคีวามเจรญิรุง่เรือง

ทั้งด้านเศรษฐกิจและคุณธรรมในจิตใจ  นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...จนสู่อนาคตตราบสิ้นกาลนาน...

...คืนรอยยิ้มสดใส ใจสงบ 
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8 SHARING IS GREAT

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

 เมื่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  คือ ปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส  ได้

ทวคีวามรนุแรงมากขึน้ จนเปน็เหตใุหพ้ระภกิษสุงฆไ์ดร้บัอนัตราย และมคีวามลำาบากในการประกอบกจิของสงฆ ์

จนบางพื้นที่ถึงกับประกาศงดออกบิณฑบาต ส่งผลกระทบต่อขวัญและกำาลังใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เป็น

อย่างมาก

 ด้วยเหตุนี้ พระเดชพระคุณพระเทพญานมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและ

ประธานมูลนิธิธรรมกาย จึงเชิญชวนพุทธบริษัท 4 ทั่วโลก มาร่วมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่วัดทุกวัดใน  3  

จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประจำาทุกเดือน โดยในครั้งแรกหลวงพ่อธัมมชโย มอบหมายให้พระครูปลัดภูเบศ 

ฌานาภญิโฺ  ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัพระธรรมกาย  พรอ้มดว้ยคณะพระภกิษจุากชมรมพระกลัยาณมิตรท่ัวประเทศ 

เป็นผูแ้ทนไปเยีย่มเยยีนใหก้ำาลงัใจ และถวายปจัจยัไทยธรรมแดค่ณะสงฆท์กุวดัในพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดนภาค

ใต้ เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ที่วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี และวันพุธที่ 8 มิถุนายน  

พ.ศ. 2548 ที่วัดทองดีประชาราม จังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปให้กำาลังใจและถวายปัจจัยแด่

พระภิกษุผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิด ซึ่งพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกด้วย

พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ 

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดยะลา วัดพุทธภูมิ จ.ยะลา

“...เวลาพระเราโดนทำาร้าย โดนทำาลาย เราชาวพุทธเองไม่เคยออกมาเคลื่อนไหว ใช้ความอดทน 

ใชห้ลกัความสามัคค ีมเีมตตา ไมต่อ้งการสรา้งความวุ่นวายให้เกิดขึน้ในบ้านเมอืง เราอยูก่นัอยา่ง

สงบไม่มีข้อต่อรองเรยีกรอ้งอะไรใดๆ อยูก่นัอยา่งนี ้ใครจะชว่ยเหลอืไมช่ว่ยเหลอืเรากอ็ยูก่นัอยา่ง

นี้ จนกระทั่งกลายเป็นที่แสวงหาผลประโยชน์ให้คนบางพวกบางกลุ่ม เพราะฉะนั้นการที่มูลนิธิ

ธรรมกายกบัชมรมตา่งๆให้ความสำาคญักบัเหตกุารณท์ีเ่กดิ จงึถอืว่าเปน็บุญคณุ เป็นสิง่ท่ีเราชาว

พุทธใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ควรจะลืม...”

ครั้งที่  1
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 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยได้

รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ 238 วัด มาเป็นเนื้อนาบุญ พิธีเริ่มด้วยการทำาบุญตักบาตร 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  

 

 พระอุดมธรรมคณี  

เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี  เจ้าอาวาสวัดหลักเมือง

 
“...เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำาให้พระได้รับผลกระทบมาก ส่วนการที่จะให้พระสวมจีวรกันกระสุน

อาตมาคงไม่เอา  เพราะผ้าจีวรที่พระพุทธองค์ทรงให้มาก็สามารถป้องกันกิเลสได้เป็นอย่างดี...”

นายโกสินทร์  เกษทอง  

อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 

“...ขอชื่นชมพระคุณเจ้าทุกรูปที่รักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่แห่งนี้เอาไว้  

ตัวของผมพร้อมกับกัลยาณมิตรทุกคน จะคอยสนับสนุนพระคุณเจ้าอย่างเต็มที่...” 

พระเทพศีลวิสุทธิ์ 

เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส  เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา

“...วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อธัมมชโยและคณะกัลยาณมิตรมากๆ จะพูดว่าท่าน

ได้ชุบชีวิตของพระก็ว่าได้ เพราะตอนนี้การขบฉันก็ลำาบาก ญาติโยมที่อยู่ชุมชนไกลๆ ไม่กล้า

เดินทางมาวัด...”

ครั้งที่  2
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 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี พระครูปลัด

ภเูบศ ฌานาภญิโฺ  ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัพระธรรมกาย นำาคณะพระภกิษสุงฆแ์ละคณะกลัยาณมติร จดัพธิถีวาย

ไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 238 วัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2548 จัดพิธีที่

วัดทองดีประชาราม จังหวัดนราธิวาส ซึ่งทั้ง 2 ครั้งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระกวีวงศ์ รองเจ้า

คณะภาค18 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ 

 นอกจากนี้ภายในงานยังไดร้ับเกียรติจากคณะผู้แทนฝ่ายฆราวาส อาทิ นายพิสิษฐ์  นิ่งน้อย หัวหนา้ศาล

จังหวัดนราธิวาส ดร.ประกอบ จิรกิติ คุณสวินดา วิมุตตานนท์  ผู้อำานวยการฝ่ายบุคคล และตัวแทนบริษัทเวิลด์ 

คลาส ไลฟ์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำากัด นางเตือนใจ บุรพรัตน์ นายกสมาคมผู้นำาสตรีพัฒนาชุมชนไทย และนาย

วิชัย คำาชำานาญ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมในพิธีด้วย

 นายเชิดพันธ์ ณ สงขลา  

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 

 
“...ตอนนี้การแก้ไขปัญหาก็ดำาเนินต่อไปไม่หยุดยั้ง  ซึ่งทางส่วนราชการจะ

ไม่ทอดทิ้งพระภิกษุสงฆ์ สามเณรและพี่น้องประชาชน 

ตัวผมเองคิดว่าทุกคนไม่ต้องหนีไปไหน ให้อยู่กันที่นี่ตลอดไป...”

นายพิสิษฐ์  นิ่งน้อย  

หัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส

“...วันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ ที่จะให้กำาลังใจซึ่งกันและกันของพุทธบริษัท 4  

ผมมาวันนี้ผมได้กำาลังใจจากพระคุณเจ้าทุกรูปมากกว่าที่ผมจะมาให้กำาลังใจท่าน...”

ครั้งที่  3
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 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 14  กันยายน  พ.ศ.  2548  ณ  วัดพุทธภูมิ  อำาเภอเมืองจังหวัดยะลา 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  ผู้บังคับการตำารวจภูธร  จังหวัดยะลา ร่วมในพิธีด้วย ภาคบ่าย เป็นพิธีถวายปัจจัย

ไทยธรรมแด่คณะสงฆ์  238 วัด โดยพระครูปลัดภูเบศ  ฌานาภิญฺโญ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้

แทนกลัยาณมติรทัว่โลก  ไดก้ลา่วยกยอ่งพระสงฆ์ทกุรปูทกุวดัทีไ่ดท้ำาหน้าทีข่องบตุรแหง่พระชนิสหีไ์ดอ้ยา่งยอด

เยี่ยมจากนั้นผู้แทนจากมูลนิธิธรรมกาย น้อมถวายไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 พระศรีปริยัติมุนี   

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) จังหวัดปัตตานี

 
“...อาตมาซาบซึ้งในความโอบอ้อมอารีของคณะวัดพระธรรมกาย เกรงใจเหมือนกันที่ต้อง

เดินทางมาไกล มาช่วยเหลือทุกเดือน ไม่รู้จะตอบแทนคุณได้อย่างไร...”

นายบุณยสิทธิ์  สุวรรณรัตน์  

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

“...วันนี้เราได้มาทำาหน้าที่ชาวพุทธที่ดี เป็นการสร้างบุญกุศล และได้ให้กำาลังใจพระภิกษุ 

กิจกรรมแบบนี้จะทำาให้แผ่นดินของเราเกิดสันติสุข...”

ครั้งที่  4
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 สำาหรบัพธิถีวายจตปุจัจยัไทยธรรมในครัง้ที ่ 5 ไดข้ยายความชว่ยเหลอืออกไปเปน็ 266 วดัใน  4 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ เป็นครั้งแรก โดยเพิ่มพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสงขลา เพราะมีพระสงฆ์ได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์ความไม่สงบด้วย  

 ครั้งนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

ภาคเชา้เป็นพธิทีำาบญุตกับาตร โดยมนีายภาณ ุอทุยัรตัน ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัปตัตาน ีเปน็ประธานฆราวาส ภาค

สาย เป็นการเสวนาธรรม มผีูร้ว่มเสวนา คอื พระครปูระภสัสรสริคิณุ เจา้อาวาสวดัเขากง จงัหวดันราธวิาส และ

นางพรรณี  แก่นสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  จากนั้นเป็นพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์  266 วัด  

โดยการนำาของพระครปูลดัภเูบศ ฌานาภญิโฺญ ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัพระธรรมกาย ในการนีพ้ระเทพญานมหามนุ ี

ได้มอบเหรียญ “กันภัย” แด่ผู้ร่วมบุญกับพระสงฆ์ 266 วัด ให้เป็นเครื่องระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และ

มหาทานบารมี ที่ได้มีส่วนในการปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตลอดไปด้วย

 พระราชพุฒิมุนี    

พระสงฆ์นำาชัยคุ้มภัยใต้  รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย  เจ้าอาวาสวัดศรีษะเกษ 

 
“...การสร้างบารมีขั้นแรกคือ การทำาทาน จะทำาอะไรก็อย่าขาดการทำาทาน  

ซึ่งการทำาทานเป็นสิ่งที่กระทำาได้ยากแต่ท่านทั้งหลายได้ทำาดีแล้ว  ในวันนี้ท่านได้ยึด

หลักการให้ทานที่หลวงปู่สด วัดปากน้ำา ภาษีเจริญ ดำาเนินการสอนมาโดยตลอด 

และอมตะธรรมนี้ยังคงอยู่เป็นประโยชน์แก่ทุกคน...”

คุณจิตติ วัฒโย   

ประธานกรรมการจัดงานและประธานศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน จังหวัดปัตตานี

“...ผมยินดีที่จะทำากิจกรรมที่เป็นกุศลเช่นนี้อีก  เพื่อสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์ท่านจะได้ไม่ลำาบาก 

 และชาวพุทธจะได้มีกำาลังใจในการดำาเนินชีวิต...”

ครั้งที่  5
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

คุณจิตติ วัฒโย   

ประธานกรรมการจัดงานและประธานศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน จังหวัดปัตตานี

“...ผมยินดีที่จะทำากิจกรรมที่เป็นกุศลเช่นนี้อีก  เพื่อสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์ท่านจะได้ไม่ลำาบาก 

 และชาวพุทธจะได้มีกำาลังใจในการดำาเนินชีวิต...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ณ วัดพุทธภูมิ อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา ภาคเช้าเป็น

พธิตีกับาตรแดพ่ระสงฆจ์าก 266 วดั ไดร้บัความเมตตาจากพระเดชพระคณุพระอดุมธรรมคณ ี เจา้คณะจงัหวัด

ปัตตานี เจ้าอาวาสวัดหลักเมือง เป็นประธานสงฆ์ นายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็น

ประธานฆราวาส พร้อมกันนี้คณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมฟังการเสวนาธรรม โดยได้รับความเมตตาจากพระศรี

ปริยัติมุนี และได้รับเกียรติจาก พ.อ.เอกศักดิ์ สังข์ศิริ รองเลขาธิการ กอ.สสส.จชต.และคุณโสภา แก้วสนิท นายก

สมาคมผู้นำาสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาได้กล่าวถึงความตั้งใจในการรักษา และทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา

ในพื้นที่แห่งนี้

 ตอ่มาพระเดชพระคณุพระกววีงศ ์รองเจา้คณะภาค 18  ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัราชสทิธาราม กรงุเทพมหานคร 

นำาประกอบพิธีกรรมอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์  ซึ่งมีผู้แทนของสาธุชนทอดผ้าบังสุกุล  ต่อด้วยพระครูปลัด

ภูเบศ ฌานาภิญฺโญ ผู้แทนพระเทพญาณมหามุนี กล่าวรายงานความคืบหน้าโครงการทำาบุญ 266 วัด และนำา

ชาวพุทธทุกองค์กร ถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์อย่างพร้อมเพรียงกัน

 นายพงษ์ศักดิ์   ยิ่งชนม์เจริญ  

นายกเทศมนตรีนครยะลา

 
“...งานวันนี้แสดงออกถึงความสามัคคีและความห่วงใยต่อชาวพุทธ 

โดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของสัมมาสัมพุทธเจ้า...”

นายผดุงศักดิ์   ลิ่มกาญจนา  

ประธานกรรมการจัดงาน และที่ปรึกษาสมาคมรักสันติสุข

“...รู้สึกมีความหวังว่าสักวันหนึ่ง ความสงบสุขจะเกิดขึ้นในดินแดนแห่งนี้ และขอขอบคุณ

จังหวัดยะลา และทุกหน่วยงานใน 4 จังหวัดภาคใต้ ที่ทำาให้งานในวันนี้สำาเร็จได้อย่างดีเยี่ยม...”

ครั้งที่  6
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ณ อาคารประวิช-สุคนธา เลาหกุล อำาเภอเมือง จังหวัด

นราธิวาส ภาคเช้าเป็นการทำาบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จาก 266 วัด ได้รับความเมตตาจากพระเดช

พระคุณพระราชคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส วัดประชุมชลธารา เป็นประธานสงฆ์ นายไพศาล ทองเลิศ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฆราวาส ช่วงสาย เป็นการเสวนาธรรมถวายกำาลังใจแด่คณะสงฆ์ 

โดยพล.ร.ต.ณรงค์รัตน์ โพธิ์แดง รองเลขาธิการ กอ.สสส.จชต. นายไพศาล ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นราธิวาส และคุณชนันภรณ์ รสจันทน์ มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ปีพ.ศ. 2548 

 ตอ่มาเปน็พธิทีำาบญุอทุศิสว่นกศุลแดผู่ว้ายชนมใ์นเหตกุารณค์วามไมส่งบ โดยไดร้บัความเมตตาจากพระ

เดชพระคุณพระกวีวงศ์ รองเจ้าคณะภาค 18 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

สงฆ์ ต่อด้วยพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 266 วัด จากนั้นผู้แทนมูลนิธิธรรมกายมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

เพื่อเป็นกำาลังใจแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมีพ.อ.พีรพล วิริยากุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 

จังหวัดนราธิวาสเป็นตัวแทนรับมอบ 

 นอกจากปญัหาความไมส่งบแลว้ในชว่งปลายปพีทุธศกัราช 2548 ยงัเกดิวกิฤตการณอ์ทุกภยัในพืน้ที ่8 

จงัหวดัของภาคใตต้อนลา่งประกอบดว้ยนครศรธีรรมราช ตรงั สตลู พทัลงุ สงขลา ปตัตาน ียะลา และนราธวิาส 

พระเทพญานมหามุนี จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมกายและคณะกัลยาณมิตรเดินทางไปมอบเครื่อง

อุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือวัดและพี่น้องประชาชนใน 8 จังหวัดภาคใต้ควบคู่กันไปด้วย

พล.ต.กสิกร คีรีศรี  

รองแม่ทัพภาคที่ 4

 
“...อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ เพราะจะทำาให้พี่น้องชาวพุทธ

ใน 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกำาลังใจขึ้นเป็นอย่างมาก...”

นายสมพร ใช้บางยาง  

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

“...พี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งคณะสงฆ์ที่อยู่ใน 3 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบ

จากความไม่สงบ  คงจะได้กำาลังใจในการที่จะต่อสู้กับผู้ที่ไม่หวังดี  เพื่อจะได้เอาชนะสิ่งไม่ดี...”

ครั้งที่  7
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
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พล.ต.กสิกร คีรีศรี  

รองแม่ทัพภาคที่ 4

 
“...อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ เพราะจะทำาให้พี่น้องชาวพุทธ

ใน 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกำาลังใจขึ้นเป็นอย่างมาก...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549  ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

พิธีเริ่มด้วยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่

ตำารวจ ทหาร ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำานวนมาก โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมธรรมาทร  

เจ้าคณะอำาเภอยะหริ่ง เจ้าอาวาสวัดปิยาราม จังหวัดปัตตานี เป็นประธานสงฆ์ นายภานุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส จากนั้นเป็นการเสวนาธรรม โดย พระครูอุดมธรรมมาทร  พล.ท.ฟ้อย 

รักเรือง ผู้อำานวยการโครงการทักษิณพัฒนา และนางพรรณี แก่นสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ต่อ

ดว้ยพธิทีำาบญุอทุศิสว่นกศุลแดผู่ว้ายชนม ์และพธิถีวายสงัฆทานแดค่ณะสงฆท์ัง้ 266 วดั ใน 4 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ในโอกาสนีค้ณะกรรมการจดังานไดม้อบเครือ่งอปุโภคบรโิภคแกท่หารทีอ่ยูใ่น 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เพื่อเป็นกำาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

 พระครูอุดมธรรมาทร  

เจ้าคณะอำาเภอยะหริ่ง เจ้าอาวาสวัดปิยาราม  จังหวัดปัตตานี
 

“...กิจกรรมในครั้งนี้และครั้งที่ผ่านๆมาคงเป็นกำาลังใจให้กับพระสงฆ์ที่มารับสังฆทานทุกๆครั้ง

จะได้ตั้งจิตตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

และจะได้บอกกล่าวแนะนำาสั่งสอนชาวพุทธของเราให้ประสบความสุขในชีวิตสืบไป...”

นายพศวีร์ อนันต์ฐานิต  

อดีตประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดปัตตานี

“...รู้สึกปลาบปลื้มใจมากที่ทางวัดพระธรรมกายได้มาร่วมเห็นอกเห็นใจสาธุชนที่อยู่ 3 จังหวัดภาคใต้

อยากจะให้กำาลังใจมาสู่เราให้มาก  เพื่อเป็นกำาลังใจให้เราได้อยู่และทำางานที่จังหวัดแห่งนี้ต่อไป...”

ครั้งที่  8
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ณ วัดพุทธภูมิ อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา ในภาคเช้า

พิธีเริ่มด้วยการตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จาก 266 วัด โดยมี พระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ  เจ้า

คณะอำาเภอเมือง วัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา ประธานสงฆ์ นายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  

เป็นประธานฆราวาส  ภาคสายเป็นการเสวนาธรรมโดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ พระครูวิเชียรกิตติคุณ เจ้าคณะตำาบล

โกตาบารู เจ้าอาวาสวัดวชิปราการ อำาเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดยะลา  

 จากนัน้เปน็พธิอีทุศิสว่นกศุลแดผู่ว้ายชนมใ์นเหตกุารณค์วามไมส่งบ และพธิถีวายสงัฆทานแดค่ณะสงฆ ์

266 วัด โดยพระครูปลัดภูเบศ  ฌานาภิญฺโญ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวรายงานความคืบหน้าใน

การจัดงาน และนอ้มนำาปจัจยัไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ ต่อด้วย  พล.อ.อ.วรีะวธุ ลวเปารยะ ประธานสหพนัธ์

รวมใจไทยท้ังชาต ิเปน็ผูแ้ทนในการมอบเครือ่งอปุโภคบรโิภคแกท่หาร ตำารวจใน 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพือ่

เป็นขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 พระครูวิเชียรกิตติคุณ                                                                                                                                         

          เจ้าคณะตำาบลโกตาบารู เจ้าอาวาสวัดวชิรปราการ อำาเภอรามัน จังหวัดยะลา                                                                       

 
“...ขออนุโมทนาในบุญกุศลของพระเดชพระคุณพระเทพญานมหามุนี  ที่มีความห่วงใยต่อ

พระสงฆ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าท่านยังไม่ทอดทิ้งพวกกระผม 

ทำาให้พวกกระผมที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้รู้ว่ายังมีชาวพุทธส่วนใหญ่ให้ความเป็นห่วงอยู่...”

นายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์   

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

“...พลังในวันนี้เป็นพลังของพี่น้องที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นพลังของความสามัคคี  

นอกจากนั้นเมื่อมาร่วมทำาบุญแล้วมันมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ และได้อานิสงส์อย่างอื่น

เพิ่มด้วยนั่นคือความสุขใจ...”

ครั้งที่  9
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
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  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 รองผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัด

นราธิวาส นายพิสิษฐ์ นิ่งน้อย หัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส 

 จากนัน้เปน็พธิทีำาบญุอุทศิสว่นกศุลแดผู่ว้ายชนมใ์นเหตกุารณค์วามไมส่งบและพธิถีวายสังฆทานแดค่ณะ

สงฆ์ 266 วดั ดร.ประกอบ จริกติ ิผูแ้ทนกลัยาณมติรทัว่โลก นำากลา่วอธษิฐานจติ แลว้ผูแ้ทนคณะเจา้ภาพถวาย

ปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระศรีสุธรรมเมธี รองเจ้าคณะ

จังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เป็นประธานสงฆ์ นายทวีชัย ชัยสุวรรณ ประธานศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัด

สุพรรณบุรี เป็นประธานฆราวาส 

 นายประชา  เตรัตน์   

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส                                                                       

 
“...คนนราธิวาสมีกำาลังใจขึ้นเยอะ อย่างน้อยก็ได้ตระหนักว่ามีพี่น้องพุทธศาสนิกชนอีกหลายๆ

คนทั่วประเทศ มีความห่วงหาอาทรและมีความห่วงใย พร้อมที่จะสนับสนุนเป็นกำาลังใจ

ช่วยเหลือ ทำาให้พี่น้องนราธิวาสมีกำาลังใจและมีความมั่นใจในการอยู่ในพื้นที่ต่อไป...”

นายมุนินทร์  สมทอง  

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส

“...ขอขอบคุณพี่น้องที่อยู่นอกพื้นที่ที่ได้เสียสละกำาลังทรัพย์ เสียสละเวลาและความทุ่มเทครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 แล้ว

ขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยขอขอบคุณครับ...”

ครั้งที่  10
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2549 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยภาค

เชา้เปน็พธิตีกับาตรขา้วสารอาหารแห้ง ไดร้บัความเมตตาจากพระเดชพระคณุพระกววีงศ ์รองเจา้คณะภาค 18 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส ภาคสายเป็นการเสวนาธรรม โดยคุณศิริชัย ปิติเจริญและ 

พล.ต.ท.สาโรจน์ ปัญญา ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน 

 จากนั้น เป็นพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบต่อด้วยการถวายปัจจัย

ไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 266 วัด และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหารตำารวจ เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่อไป ในงานได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต. อนุสรณ์ สุขศิริ ผู้บังคับการตำารวจตระเวณชายแดน  

ภาค 4 และ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงศ์ ผู้กำากับการตระเวนชายแดนที่ 44 ร่วมในพิธีด้วย

 

 นายประมุข ลมุล                                                                                                                                             

         นายอำาเภอเมืองปัตตานี                                                                                                                                          

                                                                              
“...มันเป็นความรู้สึกร่วมกันว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรม

ที่เกิดประโยชน์สูงสุดสำาหรับพี่น้อง 3 จังหวัดภาคใต้ครับ...”

ร.ต.สุขุม ทัศนชัยกุล                                                                                                                                              

รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร                                                                                                                                        

“...วัดพระธรรมกายได้เป็นผู้นำาในการทำาบุญในครั้งนี้

ฝากขอบคุณไปถึงผู้ที่ได้ร่วมบุญแล้วก็ถวายสิ่งของปัจจัยครับ...”

ครั้งที่  11
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
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 จดัขึน้เมือ่วนัพธุที ่24 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ณ วดัพทุธภมู ิ อำาเภอเมอืง จงัหวดัยะลา  ภาคเชา้เปน็การ

ตกับาตรพระสงฆจ์าก 266 วดัโดยไดร้บัความเมตตาจากพระเดชพระคณุพระภาวนาวสิทุธคิณุ  เจา้คณะอำาเภอ

เมือง  เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา เป็นประธานสงฆ์  นายบุณยสิทธิ์  สุวรรณรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัด

ยะลา เป็นประธานฆราวาส ภาคสายเป็นการเสวนาธรรม มีผู้ร่วมเสวนา 3 ท่านคือ สามเณรฐาปนาวุฒิ คงช่วย  

วัดพระธรรมกาย พล.อ.อ.วีระวุธ ลวเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ และคุณวัฒนา จันทรากุลศิริ 

นอกจากน้ีผูร้ว่มงานทกุคนยงัไดเ้จรญิสมาธภิาวนาสง่กำาลงัใจถงึคณุครจูหูลงิ ปงกนัมลู คณุครโูรงเรยีนบา้นกจูงิ

รือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่เข้ารับการรักษาตัวจากการถูกรุมทำาร้ายของผู้ก่อความไม่สงบจนได้รับบาดเจ็บ

สาหัส (ต่อมาคุณครูจูหลิงได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2550 หลังจากเข้ารับการรักษาที่

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้ 8 เดือน) เสร็จแล้วเป็นพธิีอุทิศสว่นกุศลแด่ผู้วายชนม์ และพิธีถวายสังฆทานแด่

คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 นายณฐพลฒ์ วิเชียรเพริศ   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา                                                                                                                                             

                                                                            
“...สิ่งที่ทางวัดพระธรรมกายได้มาช่วยตลอด ได้มาเสริมพลังในด้านจิตใจให้กับพวกเรา

ชาวพุทธ ได้มีพลังที่จะรวมกันเพื่อต่อสู้หรือแก้ไขปัญหาของจังหวัดยะลาให้กลับสู่สันติสุข...”

คุณสิริกาญจน์ สุวรรณรัตน์  

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา                                                                                                                                    

“...วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลอีกวันหนึ่ง นอกจากเราได้ใส่บาตรฟังธรรม  

เรายังได้ทำาบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับ เพื่อเป็นกุศลจิตทำาให้บ้านเมืองของเราสงบสุข...”

ครั้งที่  12
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 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ณ อาคารประวิช-สุคนธา เลาหะกุล  อำาเภอเมือง จังหวัด

นราธวิาส ภาคเชา้เปน็พธิตีกับาตรพระสงฆจ์าก 266 วดัโดยไดร้บัความเมตตาจากพระเดชพระคณุพระกววีงศ ์

รองเจา้คณะภาค 18  ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวัดราชสทิธาราม กรงุเทพมหานคร เปน็ประธานสงฆ ์นายประชา  เตรตัน ์

ผูว้า่ราชการจังหวัดนราธวิาส เปน็ประธานฆราวาส ภาคสายเปน็การเสวนาธรรม จากนัน้พทุธศาสนกิชนไดร้ว่ม

กนัประกอบพธิทีำาบญุอทุศิสว่นกศุลแดผู้่วายชนมใ์นเหตกุารณค์วามไมส่งบ ตอ่ดว้ยการถวายปจัจยัไทยธรรมแด่

คณะสงฆ ์266 วดั และมอบเครือ่งอปุโภคบรโิภคแกท่หารและเจา้หนา้ทีต่ำารวจ โดยม ีดร.ประกอบ จริกติผิูแ้ทน

คณะกรรมการจัดงานเป็นผู้มอบ

 นายประชา เตรัตน์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส                                                                                                                                         

                                                                                
“...คนมุสลิมที่นี่ 99 เปอร์เซ็นต์ไม่เห็นด้วยกับการก่อการร้าย ถึงเวลาแล้วที่พี่น้อง

จะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ เพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ขอเพียง

บอกเบาะแส บอกข้อมูล ซึ่งสามารถทำาให้เจ้าหน้าที่ทำางานได้รวดเร็วขึ้น...”

นายบุญชวน บัวสว่าง 

ผู้อำานวยการสำานักวัฒนธรรม จังหวัดนราธิวาส                                                                                                                                 

“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกในทุกศาสนา เพราะฉะนั้นใน

วาระที่ในหลวงทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พวกเรา  ศาสนิกชนควรมีความปรองดอง 

สมัครสมานสามัคคีกัน  เพื่อสันติสุขจะได้เกิดขึ้นใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว...”

ครั้งที่  13
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 จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ณ โรงเรียนศรีนคร อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความเมตตาจาก

พระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ เป็นประธานสงฆ์ นาย

สมพร ใช้บางยาง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฆราวาส ภาคสายเป็นการเสวนาธรรมในหัวข้อ “การ

ทำานุบำารุงพระพุทธศาสนาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยพระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ นายสมพร ใช้

บางยาง และ นายนมิติร ชยัจรีะธกิลุ นายกสมาคมสมาพันธธ์รุกจิการทอ่งเทีย่วจงัหวัดสงขลา เปน็วทิยากร จาก

น้ันเป็นพธิทีำาบญุอทุศิสว่นกศุลแดผู่ว้ายชนมใ์นเหตกุารณค์วามไมส่งบ โดยสาธชุนกวา่ 2,000 คน รว่มกนัทอด

ผ้าบังสุกุล แล้วจึงถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 266 วัด และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหารตำารวจ

ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 โดยในงานไดร้บัเกียรตจิาก นายไพร พฒัโน นายกเทศมนตรนีครหาดใหญ ่นายชติ  บรรลอืศลิป์   ประธาน

หอการค้าจังหวัดสงขลา กัลยาณมิตรพิศณุ วิญญูเอกสิทธิ์ ประธานศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่ กัลยาณมิตร

กญัจน ีลาภาโรจนก์จิ ทีป่รกึษาศนูยก์ลัยาณมติรหาดใหญ ่กลัยาณมติรบญุเลศิ ลาภาโรจน์กจิ ประธานทีป่รกึษา

ศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่ ร่วมในพิธีด้วย

 พระเทพวีราภรณ์   

เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา

                                                                                
“...ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย  ที่ได้มีน้ำาใจอันกว้าง

และมีความเมตตาอย่างสูงต่อประชาชนพลโลก  เพื่อที่จะให้เกิดสันติสุขในโลกนี้ 

โดยที่เราไม่ได้จำากัดขอบเขตว่าเป็นชาติใด ศาสนาใด เพศใด บุคคลใด...”

นายจรูญ นราคร   

ผู้อำานวยการสำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา                                                                                                                                 

“...กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  รวมถึง

ประชาชนทั้งประเทศและประชาชนทั้งโลก ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ต้องการความสงบ 

ไม่ได้คิดที่จะเบียดเบียนทำาร้ายใคร และทุกศาสนาก็อยากจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข...”

ครั้งที่  14
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 จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2549  ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี  เนื่องในวันสมาธิ

โลกซึง่ภายในงานไดน้มินตค์ณะสงฆจ์ากทัว่ประเทศเพือ่ถวายปจัจยัไทยธรรมเปน็สงัฆทานแดค่ณะสงฆจ์ำานวน 

3,000 วัด รวมถึงคณะสงฆ์  266 วัด  ใน  4  จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ซึ่งท่านได้เมตตาเดินทางมารับถวาย

สังฆทานครั้งนี้ที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 พระมงคล มังคโล   

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทร์ธาดาประชาราม จ.ยะลา

                                                                                
“...ได้รับความรักความเมตตาจากหลวงพ่อธัมมชโยและพุทธศาสนิกชนอย่างนี้  

ทำาให้มีขวัญและกำาลังใจที่จะเป็นพุทธบุตรสืบต่อพระพุทธศาสนา  

เป็นที่พึ่งของชาวพุทธ อุบาสก อุบาสิกา จนกว่าชีวิตจะหาไม่...”

พระครูมงคลสาร 

เจ้าอาวาสวัดมหันตคาม  จ.ปัตตานี                                                                                                                             

“...ขอบพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยที่ท่านมีเมตตาต่อพระภาคใต้  

อาตมาซาบซึ้งมากเพราะท่านเห็นความสำาคัญของพระที่อยู่ทางภาคใต้...”

ครั้งที่  15

 พระครูวิเชียรกิตติคุณ  

เจ้าอาวาสวัดวชิรปราการ อ.รามัน จ.ยะลา 

                                                                           
“...มีหลายๆวัดที่ยังบิณฑบาตไม่ได้เพราะยังไม่ปลอดภัย  อยู่ได้เพราะอาศัยบุญบารมีของ

หลวงพ่อธัมมชโยที่ให้ความช่วยเหลือ  กระผมขอขอบคุณขออนุโมทนาในบุญกุศลคณะ

กัลยาณมิตรนำาโดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์มา ณ โอกาสนี้...”
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 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่  28 กันยายน พ.ศ. 2549 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำาเภอเมือง จังหวัด

ปัตตานี โดยภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรอาหารแห้งมี นางพรรณี  แก่นสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็น

ประธานในพิธี จากนั้นเป็นการเสวนาธรรม โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ พระครูอุดมธรรมาทร เจ้าคณะอำาเภอยะหริ่ง 

เจ้าอาวาสวัดปิยาราม จังหวัดปัตตานี   นายวินัย ครุวรรณพัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   นายพิทักษ์  

ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี  พล.ต.ชลอ กิ่งทอง รองผู้อำานวยการโครงการทักษิณพัฒนา ต่อ

ด้วยพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดภาคใต้ โดยมีพระครูปลัดภูเบศ  

ฌานาภิญฺโญ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรและสาธุชนที่มาร่วมงาน ก่อนจะ

ประกอบพิธีถวายจตปุจัจยัไทยธรรมแดค่ณะสงฆ ์266 วดั และมอบเครือ่งอปุโภคบรโิภคแดท่หารผูป้ฏบิตัหินา้ที่

ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระครูสังฆรักษ์สำาเนียง นารโท  

เจ้าอาวาสวัดหัวสะพาน จ.ยะลา

                                                                                                                        
“...ขอบุญกุศลเนกขัมมบารมีที่พระคุณเจ้าได้บำาเพ็ญมาโดยตลอดทั้งพรรษาขอจงมาอภิบาล

คุ้มครองรักษาให้พี่น้องนักบุญทั้งหลายทั่วทั้งประเทศ ได้รับผลคือบุญ  มีความสุขกายสุขใจ

แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งหลาย  ขอบุญนี้จงส่งผลให้ท่านได้รับความสำาเร็จในสิ่งที่ท่าน

ปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญ...”

ครั้งที่  16

 พล.ต.ชลอ กิ่งทอง  

รองผู้อำานวยการโครงการทักษิณพัฒนา 

                                                                           
“...ปัญหาเกิดขึ้นจากการปลูกฝังความคิดในทางที่ผิด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามาจนกระทั่งทุกวันนี้ 

ขอยืนยันว่าในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่ง  

อยากจะให้กำาลังใจพี่น้องประชาชนทุกท่าน เพราะอาจต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา...”
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 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ณ วัดพุทธภูมิ อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา ภาคเช้าเป็นพิธี

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ 266 วัด โดยมีนายศิริพงษ์ ห่านตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 

เปน็ประธานฆราวาส  ภาคสายเปน็การเสวนาธรรมจากวิทยากรผูท้รงคณุวุฒิได้แก ่พระครนิูเทศสตุกจิ เจา้คณะ

อำาเภอธารโต  เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง จังหวัดยะลา พ.ต.ต.ประชา ช่วยดี ประธานนักศึกษานิด้า รุ่น 10 จังหวัด

ยะลา และพล.อ.อ.วีระวุธ ลวเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ   

 จากนัน้เปน็พธิทีำาบญุอุทศิสว่นกศุลแดผู่ว้ายชนมใ์นเหตกุารณค์วามไมส่งบและพธิถีวายสังฆทานแดค่ณะ

สงฆ์ 266 วัด การนี้ตัวแทนคณะกรรมการจัดงานได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำารวจใน 

4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงสร้างความปลาบปล้ืมใจแก่สาธุชนทุกคน

 พระครูวิชาญโพธิวัฒน์                                                                                                                                            

                  วัดโพธาราม  อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี                                                                                                                                        

                                              
“...ในฐานะที่กระผมเป็นพระอยู่ในถิ่นนี้ผมจะนำาชาวบ้านสู้ทุกสิ่ง 

ทุกวิถีทาง  เราจะต้องสามัคคีกันไว้  เราจะต้องสู้ให้ได้  

ระลึกนึกถึงว่าทางฝ่ายกรุงเทพฯ ฝ่ายปทุมฯ นั้นหลวงพ่อธัมมชโยให้กำาลังใจอยู่ตลอดเวลา...”

พระตรีเนตร กตสาโร                                                                                                                                             

วัดสังฆสิทธาราม จ.นราธิวาส                                                                                                                                       

                                                                                                                     
“...อาตมาคิดว่าจะอยู่กับพุทธบุตรและญาติโยมพุทธบริษัทชาวพุทธของเรา 

 และจะยืนหยัดสู้จะไม่หนีไปไหนถึงแม้ว่าจะเป็นยังไงก็ยอม...”

ครั้งที่  17
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
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 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จาก 266 วัด ภาคสายเป็นการเสวนา

ธรรมใหก้ำาลงัใจพทุธบุตรและครทูีท่ำาหนา้ทีร่กัษาพระพทุธศาสนาพฒันาเยาวชนของชาต ิตอ่ดว้ยพธิทีำาบญุอทุศิ

ส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์และพิธีถวายสังฆทาน แด่คณะสงฆ์ 266 วัด โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ

พระกวีวงศ์ รองเจ้าคณะภาค18 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ นายจิต  

ผสมพงษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฆราวาส ภายในพิธีพระครูปลัดภูเบศ  ฌานาภิญฺโญ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรและสาธุชนที่มาร่วมงาน จากนั้นกัลยาณมิตรพรสรร 

กำาลังเอก เป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหารตำารวจที่ปฏิบัติหน้าท่ีในเขต 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...”

ครั้งที่  18

 พระครูสิทธิคณารักษ์                                                                                                                                            

             เจ้าคณะอำาเภอบาลิง-กัวลามูดา วัดรัชตคีรี รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย                                                                                     

                                                                           
“...เป็นสิ่งที่ทำาให้เกิดปีติ  และมีศรัทธาอันแรงกล้าสำาหรับผู้ได้พบเห็น  

เรียกว่าบรรยากาศการสร้างบุญเหล่านี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากอย่างยิ่ง...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
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 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549  ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำาเภอเมือง   จังหวัด

ปัตตานี ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ประเทศมาเลเซียร่วมพิธีจำานวนกว่า  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 จากนั้นเป็นพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ และ พิธีถวายสังฆทานแด่คณะ

สงฆ์ 266 วัด 

 สำาหรับครั้งนี้ ได้มีการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เพื่อเป็นกำาลังใจในการ

เรยีนการสอนของครแูละนกัเรยีน ตอ่ดว้ยพิธมีอบเครือ่งอุปโภคบรโิภคแกท่หารตำารวจผูป้ฏบิตัหินา้ท่ีใน 4 จงัหวดั

ภาคใต้  นอกจากนี้พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดงาน มอบ

เครื่องเวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กองกำาลังสันติสุข ค่ายอิงคยุทธบริหารอีกด้วย

พระครูจารุธรรมาภรณ์  

เจ้าอาวาสวัดกอหรา รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 

                                                                                                                                                      
“...ที่เขากำาลังใช้คำาเรียกกันอยู่ในปัจจุบันว่า สู้โว้ย! เพื่อจะได้มีกำาลังใจในการต่อสู้

หรือปลุกให้คนที่ยังไม่สู้ให้ลุกมาสู้  เพื่อที่จะมารวมพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน...”

ครั้งที่  19

 นายอภินันท์   จันทรังษี  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 

                                                                                   
 “...ถ้าพุทธศาสนาดำารงคงมั่นอยู่ในพื้นที่ตรงนี้  ได้พี่น้องประชาชนก็มีขวัญกำาลังใจ  

มีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  จะช่วยให้เรามีพลังอันยิ่งใหญ่

ในการที่จะช่วยดูแลบ้านเมืองของเราตลอดไป...”
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 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2550 ณ วัดพุทธภูมิ อำาเภอเมืองเมือง จังหวัดยะลา ภายในงาน

มีการเสวนาธรรมโดยตัวแทนพระภิกษุและข้าราชการผู้มีความห่วงใยต่อพระพุทธศาสนาประกอบด้วย พระครู

สังฆรักษ์สำาเนียง นารโท  วัดหัวสะพาน จังหวัดยะลา พระมหาบุญมา อาทโส วัดเมืองยะลา และพ.อ.อรรฐพร  

โบสวุรรณ เสนาธกิารคณะทำางานชดุตรวจเยีย่มโครงการอนัเนือ่งจากพระราชดำาร ิสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรม

ราชินีนาถ  สำาหรับพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์จาก 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความเมตตา

จากพระเดชพระคณุพระภาวนาวสิทุธคิณุ เจา้คณะอำาเภอเมอืงยะลา วดัพทุธภมู ิเปน็ประธานสงฆ ์ นายศริพิงษ ์

ห่านตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฆราวาส

 นอกจากนี้พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวเปิดใจแสดงความ

ห่วงใยต่อพุทธบุตรและพ่ีน้องประชาชนท่ีอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนจะประกอบพิธีถวายจตุปัจจัย

ไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ จากนั้นพล.อ.อ.วีระวุธ ลวะเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ เป็นผู้แทน

กรรมการจัดงานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหารตำารวจที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 พล.ต.จิรพันธ์  เกษมศานติ์สุข  

รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. 

                                                                                                                                                      

                          “...เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานพิธีบุญเพราะว่าการทำาบุญ

เป็นการส่งเสริมในสภาพจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

และก็ 4 อำาเภอในจังหวัดสงขลาซึ่งต้องการกำาลังใจอย่างสูง...” 

คุณวริษา  แก้วเหมือน  

ผู้สื่อข่าว สทท. 11 จ.ยะลา 

                                                                                                                                                      
“...รู้สึกประทับใจที่ได้มาร่วมงานเพราะว่ากิจกรรมอย่างนี้เรียกว่าเป็นกิจกรรมบุญเลย

ทีเดียว ทำาให้ได้ช่วยเหลือได้พูดคุยกัน  นอกจากการทำาบุญแล้วก็ยังได้เพื่อนได้มิตร...”

ครั้งที่  20
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
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 “พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 21” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี

พระเดชพระคณุพระเทพวรีาภรณ ์เจา้คณะจงัหวัดสงขลา รองเจา้คณะภาค 18 เจา้อาวาสวัดโคกสมานคณุ เปน็

ประธานสงฆ์ นายจิต  ผสมพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานฆราวาส 

 พิธีเริ่มเวลา 08.00 น.  สาธุชนร่วมกันตักบาตรอาหารแห้ง  และปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็น

ทาน ต่อมาเวลา  09.00 น. เป็นรายการเสวนาธรรม เวลา 10.00 น. เป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ใน

เหตกุารณ์ความไมส่งบ พธิถีวายสงัฆทานแดค่ณะสงฆ ์266 วดั ใน 4 จงัหวดัภาคใต ้จากนัน้ผูแ้ทนคณะกรรมการ

จัดงานมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ทหารตำารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย  พอถึงเวลา 11.00 น. เป็นพิธี

ถวายภัตตาหาร  เสร็จพิธีในเวลาประมาณ 12.00 น.

 พระบุญมา อาทโร  

วัดเมืองยะลา จ.ยะลา 

                                                                                                                                                      
“...ในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำาลังใจให้กับคณะพระภิกษุสงฆ์องค์

สามเณรตลอดถึงคณะพุทธบริษัท อาตมาภาพต้องขออนุโมทนากับคณะมูลนิธิธรรมกาย

ที่ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อพระภิกษุสามเณรใน 266 วัด...”

นายบรรจง  ร่มสงฆ์  

ผอ.สำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ.ยะลา

                                                                                                                                                     
“รู้สึกปลื้ม เห็นแล้วอยากให้มีงานลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ ในนามของเทศบาลนครหาดใหญ่ก็

ต้องขอกราบขอบพระคุณคณะผู้จัดทุกๆท่าน  ก็หวังว่าคงจะมีงานลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นอีก”

ครั้งที่  21

 นายอรรถวุฒิ  คงเทพ  

ประธานชมรมพุทธศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 

                                                                                     
“...ขอขอบคุณมูลนิธิธรรมกายเป็นอย่างมากที่จัดให้มีงานนี้เกิดขึ้น  และหวังว่าคงจะมีงานนี้

ต่อไปเรื่อยๆโดยชมรมพุทธศาสตร์ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยมาสนับสนุนและช่วยจัดงานด้วย...”
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 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2550 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  

โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระอุดมธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดหลักเมือง 

เป็นประธานสงฆ์ นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส  พิธีช่วงเช้าเป็นการพิธี

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ 266 วัด จากนั้นเป็นการเสวนาธรรม ต่อด้วยพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศล

แด่ผู้วายชนม์ พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบรางวัลแด่ผู้สอบได้ลำาดับที่ 1 - 3 ประจำาจังหวัดปัตตานีในโครงการ

สอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพระดับโลกหรือ World - PEC ครั้งที่ 1  โดยพระปลัดสุธรรม สุธมฺโม 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธี 

 พ.ต.อ.สมจิตต์ ศรีสมยนต์ 

ผู้กำากับการสถานีตำารวจภูธรจังหวัดปัตตานี 

 
“...เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น  มีผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนมาก 

ตนในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งและเป็นตำารวจด้วย   

รู้สึกสะเทือนใจเช่นเดียวกับประชาชนทุกคน  

หากเราใช้ศาสนามาช่วยแก้ปัญหาก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน...” 

นายศิริชัย ปิติเจริญ 

ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี 

                                                                                                                                        
“...กิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นการให้กำาลังใจแก่ชาวพุทธ โดยเฉพาะวัดในแต่ละพื้นที่นั้น

สามารถเป็นศูนย์รวมใจให้แก่ชาวพุทธเป็นอย่างดี ชาวพุทธไม่คิดแก้แค้น สิ่งนี้บ่งบอกถึง

ความเป็นชาวพุทธ เราต้องอยู่ที่นี่เพื่อรักษาแผ่นดินไทยตลอดไป...”

ครั้งที่  22
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 สำาหรบัครัง้  23 นี ้พระเดชพระคณุพระเทพญาณมหามนุ ี(หลวงพอ่ธมัมชโย)  เจา้อาวาสวดัพระธรรมกาย มดีำาริ

ใหน้มินตพ์ระเถรานเุถระ  พระสงัฆาธกิาร จำานวน  20,000  วดั  รวมถงึ   266  วดั ใน  4 จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พือ่มา

เปน็เนือ้นาบญุแกส่าธชุนในวันที ่ 22  เมษายน  พ.ศ. 2550  เนือ่งใน “ วนัคุม้ครองโลก”   ซึง่จดัขึน้  ณ  วดัพระธรรมกาย 

จ.ปทุมธานี                                                                                                                                         

พระพรหมสุธี                                                                                                                                             

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 12 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ 

                                                                                                                                                      
“...ขอให้มีความอดทนและตั้งใจที่จะปฏิบัติกิจของพระสงฆ์ของชาวพุทธและ

ก็ให้สิ่งต่างๆได้ลุล่วงให้กลับสู่ความร่มเย็นเป็นสุขในเร็ววัน...”

ครั้งที่  23

 พระครูสมุห์กมล  กมโล  

เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่า จ.สงขลา

                                                                                      
 “...เราเหล่าชาวพุทธทั้งหลายอยู่ในเขตทุรกันดารก็จริงอยู่  แต่ก็มีส่วนอื่นมีประชาชน

โดยทั่วไปซึ่งนำาโดยหลวงพ่อธัมมชโยเป็นห่วงเป็นใย  ในที่สุดหลวงพ่อก็ได้อนุเคราะห์

ได้อุปถัมภ์มาอย่างดีแล้วปัจจัยในส่วนนี้ก็ได้นำาไปใช้จ่ายค่าน้ำาค่าไฟ 

รวมถึงความเป็นอยู่ภายในวัดได้เป็นอย่างดี...”
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 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 ณ วัดพุทธภูมิ อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา  ได้รับความ

เมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ เจ้าคณะอำาเภอเมือง จังหวัดยะลา 

เป็นประธานสงฆ์ นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  เป็นประธานฆราวาส โดยในช่วงเช้าเป็นพิธี

ตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ต่อด้วยการเสวนาธรรม  โดยพระครูเขมวงศานุการ เจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆาราม 

คุณเพ็ญประภา  อินทรพล  ผู้บริหารระดับเพชร บริษัทซูเลียน (ประเทศไทย) จากนั้นเป็นพิธีทำาบุญอุทิศส่วน

กุศลแด่ผู้วายชนม์ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด 

 ในโอกาสนี ้พระครปูลดัภเูบศ ฌานาภญิโฺญ ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัพระธรรมกาย ไดก้ลา่วเปิดใจตอ่พทุธบุตร

และสาธชุนทีม่ารว่มงาน โดยมนีายบญุเลศิ ลาภาโรจน์กจิ ประธานผูพ้พิากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครวั

จงัหวดัสงขลา เปน็ผูแ้ทนคณะกรรมการจดังานมอบเครือ่งอุปโภคบรโิภคแกท่หาร และเจา้หน้าทีต่ำารวจทีป่ฏบิตัิ

หน้าที่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้                                                                                   

                                                                                                                       

พระครูอุดมธรรมาทร                                                                                                                                               

เจ้าคณะอำาเภอยะหริ่ง วัดปิยาราม จ.ปัตตานี                                                                                                                     

                                                                                                                                                  
“...พระสงฆท์ีน่ีไ่มอ่ยูโ่ดดเดีย่วแลว้  เพราะมพีทุธศาสนกิชนโดยเฉพาะพระเดชพระคณุหลวงพอ่

ธมัมชโยเปน็แมเ่รอืใหญ ่ไดน้ำาพาญาตโิยมฟนัฝา่อปุสรรคมาใหก้ำาลงัใจกบัพระสงฆใ์นภาคใต ้ใน

ฐานะที่เป็นพระชาวใต้และเกิดบนผืนแผ่นดินนี้ ตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่ย้ายไม่หนีไปไหน  จะขอ

อยู่ตรงนี้รักษาพระพุทธศาสนาและแผ่นดินไทย...”                                                                                                                             

ครั้งที่  24

 นายธีระ  มินทราศักดิ์                                                                                                                                           

               ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

                                                                                      
“...ถือว่าเป็นพิธีทางศาสนาพุทธคือการบริจาคทาน  

นับว่าเป็นสิ่งประเสริฐ  เพราะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันเเละกัน...”
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 จดัขึน้ในวันเสารท์ี ่30 มถินุายน พ.ศ. 2550 ทีห่อประชมุเทศบาลนครหาดใหญ ่อำาเภอหาดใหญ ่จงัหวดั

สงขลา ช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรพระสงฆ์จาก 266 วัด มีพระครูวิชาญโพธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ธาราม อำาเภอ

ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นประธานสงฆ์ นายจิต ผสมพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

ฆราวาส ตอ่มาเปน็การเสวนาธรรมไดร้บัความเมตตาจากพระเดชพระคณุพระราชพพิฒันาภรณ ์เจา้คณะอำาเภอ

เมือง เจ้าอาวาสวัดทรายขาว จังหวัดสงขลา พระครูอุดมธรรมาทร เจ้าคณะอำาเภอยะหริ่ง วัดปิยาราม และ

พ.อ.ชาตรี วงภูธร รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 42 ร่วมเสวนา

  จากนั้นเป็นพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด 

มีพระครปูลดัภเูบศ ฌานาภญิโฺญ ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัพระธรรมกาย เปน็ผูแ้ทนพระเทพญาณมหามนุ ี(หลวงพอ่

ธมัมชโย) และกลัยาณมติรทัว่ทัง้โลก กลา่วแสดงความหว่งใยของพระเดชพระคณุหลวงพ่อทีม่ตีอ่พทุธบตุรใน 4 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตอ่มาผูแ้ทนคณะกรรมการจดังานได้มอบเครือ่งอุปโภคบรโิภคใหแ้กท่หารและเจา้หนา้ที่

ตำารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย  

 พระปริยัติสารเมธี  

เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (ธ) 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร                                                                                                             

“...ต้องขอขอบพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยที่ส่งความช่วยเหลือมาถึงพระภิกษุสงฆ์ใน 

4 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างตลอดต่อเนื่อง คนในประเทศยังคิดว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

อยู่ไกลตัว อยากให้คนไทยทุกภาคทุกส่วนได้ช่วยเหลือกัน...”

นายวิมล  จันทร์แก้ว  

ผอ.สำานักงานการศึกษาเขต 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา                                                                                               

                                                                                                                                        
“...กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดและเป็นขวัญกำาลังใจให้กับพระสังฆาธิการ

พระสงฆ์องคเจ้าที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดียิ่ง 

เพราะว่าพระสงฆ์ทุกรูปพระสังฆาธิการทุกรูปที่มาร่วมงานในวันนี้  

ต่างมีความปลื้มปีติและก็รู้สึกว่าชาวไทยหรือชาวพุทธนั้นไม่ทอดทิ้งกัน...”

ครั้งที่  25
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 คณะสงฆ์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย  ร่วมจัดพิธีถวาย  สังฆทานแด่

คณะสงฆ์  266 วัด ครั้งที่ 26  ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ณ  วัดมุจลินทวาปีวิหาร อำาเภอ

หนองจิก จังหวัดปัตตานี  โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมสุธี  กรรมการมหาเถรสมาคม 

เจา้คณะภาค 12  ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัสระเกศราชวรมหาวิหาร  กรงุเทพมหานคร เปน็ประธานสงฆ ์ นายประมขุ  

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

ลำาพูน   พระปัญญากรกวี   รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย  และคณะสงฆ์จาก 14 จังหวัดภาคใต้ร่วมงาน

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                   
พระธรรมรัตนากร                                                                                                                                          

รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์ จ.ตรัง                                                       

                                                                                                                                               
“...รู้สึกประทับใจซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มารวมตัวกันทั้งผู้ถวายความอุปถัมภ์ก็ดีทั้ง

ฝ่ายผู้รับก็ดี ทั้งญาติทั้งโยมก็ได้มาเห็นได้รู้แล้วได้ทราบตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกประการ  

จึงบอกว่ามีความประทับใจ...”                                                                                                                                                                

ครั้งที่  26

 พระธรรมกิตติเมธี                                                                                                                                             

     กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม                                                                                                                                              

          
 “...รู้สึกดีใจและอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่ง  ที่พระสงฆ์ส่วนกลางก็ดีตลอดจนทายก 

ทายิกา อุบาสก อุบาสิกา ตลอดถึงกัลยาณมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย

และมูลนิธิธรรมกายได้รวบรวมจตุปัจจัยไทยธรรมมาถวาย

กับพระสงฆ์ซึ่งอยู่จำาพรรษา 3 เดือนในเทศกาลเข้าพรรษานี้...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

พระธรรมรัตนากร                                                                                                                                          

รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์ จ.ตรัง                                                       

                                                                                                                                               
“...รู้สึกประทับใจซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มารวมตัวกันทั้งผู้ถวายความอุปถัมภ์ก็ดีทั้ง

ฝ่ายผู้รับก็ดี ทั้งญาติทั้งโยมก็ได้มาเห็นได้รู้แล้วได้ทราบตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกประการ  

จึงบอกว่ามีความประทับใจ...”                                                                                                                                                                
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

 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                                                                                                                                               

สำานักสงฆ์บ้านแหลมนก จ.ปัตตานี                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
“...หลวงพ่อธัมมชโยท่านมีความห่วงใยและช่วยทำานุบำารุงพุทธศาสนาด้วยความจริงใจ  

ตลอดกับคณะที่ช่วยทำางานนี้มีระเบียบ  เป็นที่น่าชื่นชมมากๆ...”                                                                                               

ครั้งที่  27

 พระอำานาจ   ิตาจาโร                                                                                                                                               

               วัดโคกมะเฟือง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส                                                                                                                             

                                                                                      
“...เมื่อเราเป็นพุทธแล้วเราก็ต้องช่วยศาสนาให้ถึงที่สุด  เราจะทิ้งไม่ได้ ระลึกเสมอว่า

คำาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำาให้เราอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ 

เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาเอาไว้ให้ดีที่สุด  เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ...”

www.webkal.org



61SHARING IS GREAT

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

 จดัขึน้ในวนัเสารท์ี ่8 กนัยายน พ.ศ. 2550 ณ หอประชมุเปรม 100 ป ีมหาวชริาวุธ โรงเรยีนมหาวชริาวธุ  

จงัหวดัสงขลา โดยมพีระเดชพระคณุพระราชพิพัฒนาภรณ์ เจา้คณะอำาเภอเมอืง เจา้อาวาสวัดทรายขาว จงัหวดั

สงขลา เป็นประธานสงฆ์ นายประยงค์ รัตนพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฆราวาส  ภาคเช้า

เปน็พธิตีกับาตรขา้วสารอาหารแหง้แกค่ณะพระภกิษสุงฆจ์ำานวน 109 รปู จากนัน้เปน็การเสวนาธรรมมีวทิยากร

ประกอบด้วย พระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าคณะอำาเภอธารโต  เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง นางสุดสาย บุญช่วย ผู้อำานวย

การโรงเรียนวัดตันติการาม 

 ตอ่มาเปน็พธิทีำาบุญอทุศิสว่นกศุลแดผู่ว้ายชนม ์และพธิถีวายสงัฆทานแดค่ณะสงฆ ์266 วดั ใน 4 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้โดยพระเดชพระคณุพระเทพวีราภรณ ์รองเจา้คณะภาค 18 เจา้อาวาสวัดโคกสมานคณุ จงัหวดั

สงขลา เป็นประธานในพิธี โดยมีพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทน

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) กล่าวให้กำาลังใจต่อพุทธบุตรที่รักษาพระพุทธศาสนาใน 4 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้                                                                                                             

พระครูนิเทศสุตกิจ                                                                                                                                              

เจ้าคณะอำาเภอธารโต  เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง จ.ยะลา                                                                                                     

                                                                                                                                                      
“...ด้วยการกระทำาอย่างที่ทางวัดพระธรรมกายได้ถือปฏิบัติมาเป็นปีที่ 3 แล้ว คิดว่าโอกาส

ที่พวกเราทั้งหลายจะเห็นความสงบความร่มเย็นของพระศาสนาก็จะมีเร็ววันยิ่งขึ้น...”                                                             

ครั้งที่  28

 นายประยงค์  รัตนพันธ์                                                                                                                                            

   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา                                                                                                                                            

                                                                          
“...ผมคิดว่าบุญกุศลที่พวกเราได้ร่วมกันกระทำาในครั้งนี้  คงจะส่งผลให้พี่น้องทุกคนประสบ

แต่ความสุขความเจริญ  และที่สำาคัญได้เป็นกำาลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  รวมทั้งพระภิกษุสามเณรที่ไปจำาพรรษาหรือ

ไปปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้มีกำาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อสืบพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ณ วัดพุทธภูมิ อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้รับความเมตตา

จากพระเดชพระคุณพระภาวนาวสิทุธคุิณ เจา้คณะอำาเภอเมอืง  เจา้อาวาสวดัพทุธภมู ิจงัหวดัยะลา เป็นประธาน

สงฆ์ นายเดชรัฐ  สิมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฆราวาส

 ภาคสายเป็นรายการเสวนาธรรม มีวิทยากร 2 ท่าน ประกอบด้วย พระครูวรปัญญาประยุต  เจ้าคณะ

อำาเภอรอืเสาะ-ศรสีาคร และนางธดิา  วรรณลกัษณ ์ กรรมการสมาพนัธค์ร ู 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ผูอ้ำานวย

การโรงเรียนบ้านปอเนาะ  จ.นราธิวาส ต่อด้วยพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ และพิธีถวายสังฆทานแด่

คณะสงฆ์ 266 วัด โดยมีพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  กล่าวเปิดใจ และ

นำาสาธุชนถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์                                                                

 พระสุเทพ าณเทโว                                                                                                                                         

รักษาการเจ้าอาวาสวัดสาระวัน จ.ปัตตานี                                                                                                           

 
“...เป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่ที่หลวงพ่อธัมมชโยได้เล็งเห็นความสำาคัญ  ท่านเป็นห่วงเป็นใยมากๆ 

ท่านตั้งปณิธานไว้ว่าเหตุการณ์สงบเมื่อไหร่ก็จะยุติ  ถ้าหากว่ายังมีต่อก็จะทำาไปเรื่อยๆ 

ทำาให้พระภิกษุสงฆ์ภาคใต้ระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่าน...”                                                                                                         

ผอ.ธิดา  วรรณลักษณ์                                                                                                                                           

ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านปอเนาะ จ.นราธิวาส                                                                                                         

“...เป็นสิ่งที่ดีที่สุด  เป็นงานที่รวมใจของทุกๆคน  คิดว่างานนี้จะต้องมีต่อๆไป  

เพื่อที่จะธำารงค์รักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม  

ซึ่งความรู้สึกเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยทั้งประเทศ 

โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นจุดศูนย์กลางใจของพวกเรา...”

ครั้งที่  29
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
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 จดัขึน้ในวนัเสารท์ี ่17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 ณ เทศบาลนครหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา โดยไดร้บัความ

เมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำาเภอเมืองสงขลา  เจ้าอาวาสวัดทรายขาว จังหวัด

สงขลา เป็นประธานสงฆ์ นายประยงค์  รัตนพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฆราวาส

 นอกจากนี้ ยังได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระสุธีวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย เจ้า

คณะอำาเภอแกง่คอย จงัหวดัสระบรุ ีเดนิทางมารว่มในพธิ ีโดยกลา่วถงึพระเดชพระคณุพระธรรมปฎิก เจา้คณะ

จังหวัดสระบุรี  ว่าท่านมีความห่วงใยต่อคณะสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาก และ

เห็นความสำาคัญของคณะสงฆ์ ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตาม การเป็นสงฆ์ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันต้องไม่แบ่งแยกกัน อีกทั้ง

คณุสมัพนัธ ์เสรมิชพี ประธานชมรมนกักฎหมายเพือ่สงัคม กไ็ดเ้ดนิทางมาถวายความรูด้า้นกฎหมายใหก้บัพระ

ภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ด้วย                                                                        

                                                         

 พระเจะ  กนฺตธมฺโม                                                                                                                                               

         สำานักสงฆ์บ้านราษฎร์ผดุง  จ.นราธิวาส                                                                                                             

 
“...อาตมาขอฝากวิงวอนประชาชนชาวไทยพุทธว่าอย่าทิ้ง 3 จังหวัด

ไปไหน  ยังไงๆ เป็นตายก็อยู่ที่นี่ต่อสู้ยืนหยัด  เราเกิดในแผ่นดินไทยเราถ้า

เราไม่ช่วยกันรักษาศาสนาพุทธเราแล้วใครจะมารักษาศาสนาพุทธให้เรา...”                                                                                                                                          

                  

นายเคร่ง  สุวรรณวงค์                                                                                                                                             

                                                                                                                    
“...ผมในนามคน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้รู้สึกซาบซึ้งในเจตนารมณ์ของพระคุณเจ้า  

ที่ได้ให้โอกาสที่ได้เสียสละที่ได้เผยแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลถึงชาวใต้ทุกคน...”

ครั้งที่  30
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 266 วัด 
โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมธรรมาทร  เจ้าคณะอำาเภอยะหริ่ง เจ้าอาวาสวัดปิยาราม  จังหวัดปัตตานี 
เป็นประธานสงฆ์ นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส 
 นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการถวายความรู้แด่ คณะสงฆ์ในพื้นที่ 4 จังหวัดภายแดนภาคใต้ในหัวข้อ
การปลูกฝังศีลธรรม โดยผ่านการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก หรือ World – PEC โดยพระครู
ธรรมธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ต่อมาเป็นพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ 
และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดภาคใต้ โดยมี พล.ต.ศุภวุฒิ อุตมะ ผู้บัญชาการกอง
กำาลังสันติสุข จ.ปัตตานี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ นายอำาเภอปะนาเระ จ.ปัตตานี ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย                                                                                                                                   

 พระครูสิริพัฒนาภรณ์                                                                                                                                              

      เจ้าคณะอำาเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี                                                                                                                          

                                                                                                                                                      
“...ขออนุโมทนากับผู้ที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้  ขอให้มีความสุขความเจริญในธรรมของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  อาตมาได้มาเห็นกับตารู้สึกว่าดีใจแล้วก็มีความปรารถนาดี  

และอยากให้ทำาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จะได้เป็นที่ร่มเย็นของประเทศชาติต่อไป...”                                                                                                             

พระครูปิยกิจจานุกูล                                                                                                                                              

วัดบูรพาราม จ.ปัตตานี                                                                                                                                        

  

 “...ถ้าขาดพระญาติโยมชาวพุทธก็คงจะอยู่ลำาบาก  ฉะนั้นญาติโยมเมื่อเห็นพระยังอยู่่ 

ญาติโยมก็ยังอยู่แม้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่ก็มีกำาลังใจ  

เราจะเป็นกำาลังใจให้กันละกัน...”                                                           

ครั้งที่  31

 นายสามารถ  วราดิศัย                                                                                                                                    

นายอำาเภอเมือง จ.ปัตตานี                                                                                                                                        

                                                                                     
“...การจัดกิจกรรมครั้งนี้คือการแสดงออกถึงความหวังดี  ความปรารถนาดีที่เรามีต่อกัน  

เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้เกิดความรักความสามัคคีในทุกเชื้อชาติศาสนา  

เพราะว่าทุกคนต้องการความสุขความเจริญในชีวิตไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาใด...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 12  มกราคม พ.ศ. 2551 ณ  หอประชุมโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โดยมี

พระเดชพระคณุพระราชวรธรรมโกศล เจา้คณะจงัหวดัสงขลา  เจา้อาวาสวดัชยัมงคล เปน็ประธานสงฆ ์ ดร.สนธ ิ

เตชานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฆราวาส 

 ในภาคเชา้เปน็พธิทีำาบญุตกับาตรแดค่ณะสงฆ์ภาคสายเปน็การมอบกองทนุหนุนแรงใจชว่ยครใูต ้จำานวน  

122 กองทุน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ท่านได้ตระหนักถึงความ

สำาคัญของครู ในฐานะผู้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับอนาคตของประเทศชาติ  อุปมาเหมือนโลกใบนี้ ไม่อาจ

ขาดแสงสว่างแห่งดวงตะวันได้ฉันใด ชีวิตคนเรา ก็ไม่อาจขาดครู ผู้ให้แสงสว่างแห่งดวงปัญญาได้ฉันนั้น ซึ่งมี

พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนมอบ จากนั้นเป็นการมอบเครื่อง

อุปโภคบริโภคแก่ทหารตำารวจ  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อด้วยพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่

ผู้วายชนม์ และพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้ง 266 วัด

                                                                      

                                                          นายวินัย  เสนเนียม                                                                                                                                            

                  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา                                                                                                                                            

                                                                         
“...เป็นสิ่งที่ดีที่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชน  ถ้าไม่มีตัวแทนไม่มีผู้นำาก็จะ

กระจัดกระจายอยู่อยากให้เห็นกิจกรรมอย่างนี้จัดโดยต่อเนื่องและจัดในที่อื่นๆด้วย...”                                                                                                                                         

                                                                                                                     

นางธิดา  วรรณลักษณ์                                                                                                                                     

ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านปอเนาะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส                                                                                                                                       

                                                                                                                                 
“...การต่อสู้ของพวกเรานั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อรับทราบและพระเดชพระคุณก็บอกบุญ

ต่อไปยังคนอื่นๆ ทั้งประเทศไทยและทั่วโลก  ให้รู้ว่าครูจังหวัด 4 ภาคใต้นี้ทำางานด้วยความ

เหนื่อยยากแค่ไหน  เวลาออกจากบ้านไปตอนเย็นเราจะได้กลับมาบ้านหรือเปล่า

เราไม่แน่ใจ  ในชีวิตของพวกเรา เราต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ซึ่งไม่มีใครกล้าเข้าไป 

แต่ครูต้องเข้าไปเพื่อทำาหน้าที่ตรงนั้น...”

ครั้งที่  32
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

 จดัขึน้ในวนัเสาร์ที ่9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 ณ หอประชมุโรงเรยีนนราสกิขาลยั  จงัหวดันราธวิาส  ภาค

เช้าพิธีเริ่มด้วยทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ 266 วัด โดยได้รับความเมตตาจากพระครู

ประภัสสรสิริคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำาเภอรือเสาะ เจ้าอาวาสวัดเขากง  เป็นประธานสงฆ์ นายการัณย์ ศุภกิจ

วเิลขการ ผูว่้าราชการจงัหวดันราธวิาส เป็นประธานฆราวาส   ต่อด้วยพธิมีอบกองทนุหนนุแรงใจช่วยครใูต้ ครัง้

ที่ 2 จำานวน 700 กองทุน โดยมีพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  เป็นผู้แทน

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นผู้มอบ พร้อมกล่าวแสดงความห่วงใยที่หลวงพ่อธัมมชโยมีต่อ

พุทธบุตรและคณะครูใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 จากนั้นเป็นพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์จาก 266 วัดโดย

พระเดชพระคุณพระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (ธ) เจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม 

จังหวัดปัตตานี ได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ต่อด้วยผู้แทนคณะกรรมการจัดงานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่

ทหารตำารวจในพื้นที่เสี่ยงภัยและมอบจานดาวธรรมช่อง DMC แก่โรงเรียนวิถีพุทธที่ตั้งอยู่ในเขต 4 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ด้วย     

 นายวีรพัฒน์ แจ้งศิริ                                                                                                                                         

                   รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1                                                                                                                                                

                                                                      
“...สิ่งที่พวกท่านแนะนำาให้พวกเราได้ปฏิบัติประพฤติยึดพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง  

เราจะได้นำาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นกำาลังใจที่สร้างคุณงามความดีอยู่ในพื้นที่ตลอดไป...”                                                                                                                     

ครูพงศ์สันต์ ศินทิพย์  

โรงเรียนยะหริ่ง จ.ปัตตานี 

                                                                                                                                                      
“...กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ที่ได้มอบกองทุนแรงใจให้กับ

ครูภาคใต้  ถือว่าเป็นกำาลังใจอันสูงส่งจากหลวงพ่อ  ที่เพื่อนครูใต้ของเราน้อมรับจิตใจ

ที่เป็นบุญกุศลอย่างยิ่งจากท่าน...”

ครั้งที่  33
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 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551 ณ หอประชุมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา 
อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้รับความเมตตาจากพระครูวรปัญญาประยุต เจ้าคณะอำาเภอรือเสาะ-
ศรีสาคร เป็นประธานสงฆ์ พล.ต.จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข ผู้บัญชาการผสมพลเรือนตำารวจทหาร 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...”

ครั้งที่  34

 ผอ.สุดสาย บุญช่วย 

ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 

 

       “...เราจะไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนา  แต่เราจะให้กำาลังใจซึ่งกันและกัน  แรงใจที่เราได้

จากหลวงพ่อ  เราจะตอบแทนบุญคุณท่านอย่างไร นอกเสียจากว่าเราจะต้องยืนหยัด

อยู่บนผืนแผ่นดิน  และก็ช่วยกันรักษาซึ่งดำารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ดีที่สุด...”
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  จัดขึ้นในวันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี  เนื่องใน “วันคุ้มครอง

โลก” โดยในวันนั้นมีงานบุญใหญ่ถึง 4 บุญ ได้แก่ พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 20,000 กว่าวัดทั่ว

ประเทศ  รวมทัง้พระสงัฆาธกิารจาก  266  วดัและมอบกองทนุชว่ยเหลอืคร ูครัง้ที ่4 ใน 4 จงัหวดัชายแดนภาค

ใต้ พิธีถวายพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ วัดต่างๆ ในประเทศศรีลังกา จำานวน 222 องค์ พิธีหล่อพระประธาน 

ประดิษฐาน ณ วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่ และพิธีหล่อองค์พระธรรมกายประจำาตัวเพื่อประดิษฐานภายในมหา

ธรรมกายเจดีย์ 

 การนี้มีพระมหาเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ มาร่วมงานเป็นจำานวนมาก อาทิ สมเด็จพระมหารัชมัง

คลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดปากน้ำาฯ, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดสัมพันธ

วงศารามวรวิหาร, พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา, พระพรหมเมธี กรรมการมหา

เถรสมาคม วัดเทพศิรินทราวาส, พระพรหมเวที กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม, พระวิสุทธิ

วงศาจารย ์กรรมการมหาเถรสมาคม วดัปากน้ำา, พระพทุธวรญาณ วดัเบญจมบพติรฯ พร้อมดว้ยคณะสงฆจ์าก

ประเทศจีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ศรีลังกา ลาว กัมพูชา มาเลเซีย เป็นต้น                                                    

พระราชพิพัฒนาภรณ์                                                                                                                                              

รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดทรายขาว จ.สงขลา                                                                                       

“...บุญนี้ให้ผลข้ามภพข้ามชาติ  ก่อให้เกิดความสุขในปัจจุบันให้ความสุข

ในอนาคต  ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงอย่าเบื่อในการกระทำาบุญ...”                                                                                                                     

ครั้งที่  35

 พระครูวรปัญญาประยุต                                                                                                                                              

เจ้าคณะอำาเภอรือเสาะ- ศรีสาคร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร  จ.นราธิวาส                                                               

 

       “...การที่มูลนิธิธรรมกายโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณมหามุนีได้

ปฏิบัติศาสนกิจในส่วนนี้  ทางคณะสงฆ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รู้สึกซาบซึ้ง

ในเมตตานุเคราะห์ของมูลนิธิธรรมกายและหลวงพ่อธัมมชโยเป็นอย่างสูง...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
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 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 พิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ และพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหาร ตำารวจ ในพื้นที่ 4 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำาหรับบรรยากาศในวันงาน เต็มไปด้วยความปีติและซาบซึ้งใจในความเมตตาของพระ

เดชพระคณุพระเทพญาณมหามนุ ี(หลวงพอ่ธมัมชโย) ทีไ่ดส้ง่ความชว่ยเหลอือยา่งตอ่เนือ่งไปยงัพทุธบตุร และ

ประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระเทพวีราภรณ์  

รักษาการเจ้าคณะภาค 18  เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ  เจ้าคณะจังหวัดสงขลา                                                                              

“...ถ้าหากว่าไม่มีหลวงพ่อธัมมชโยงานนี้คงจะไม่เกิดขึ้น โดยน้ำาใจพระเดชพระคุณที่มีความ

ตั้งใจ เอื้อเฟื้อเพื่อที่จะอำานวยความสุขให้เกิดขึ้นให้กับพระสงฆ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นั้นว่าเป็นน้ำาใจที่ประเสริฐ...”                     

ครั้งที่  36

 ครูพึงพิศ  ไมตรีจิตต์  

ครูโรงเรียนบ้านนา จ.สงขลา 

  

   “...ขอบคุณที่หลวงพ่อได้ช่วยเหลือ  ทำาให้มีกำาลังใจที่จะยืนหยัดเพื่อต่อสู้อยู่ในพื้นที่  

เพื่อเป็นแสงสว่างให้กับเยาวชนไทยและจะช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาสือต่อไป...”
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 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมซีเอส อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ภาคเช้าเป็น

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จาก 266 วัด โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราช

วราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (ธ) เจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม จังหวัดปัตตานี เป็นประธาน

สงฆ์ นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส 

 ต่อมาเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 6 นี้ มีจำานวน 800 กองทุน พิธีถวายสังฆทาน

แด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 37 นอกจากนี้  ภายในงานผู้แทนคณะกรรมการจัด

งานยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหาร ตำารวจ และประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงมอบ

จานดาวธรรม ช่อง DMC แก่กองทัพภาคที่ 4 จำานวน 30 จาน โดยมี พล.ท.จิรพันธ์  เกษมศานติ์สุข รองแม่ทัพ

ภาคที่ 4 เป็นผู้รับมอบ                                                                                              

                                                                                                                                                                   

พระครูชยาภิวัฒน์                                                                                                                                            

เจ้าคณะตำาบลวังใหญ่ เจ้าอาวาสวัดโคกนา จ.สงขลา                                                                                                 

“...อนุโมทนาในกุศลจิตของญาติโยมพุทธบริษัททั่วทั้งประเทศ ที่ได้ส่งกำาลังใจ ได้แสดงถึง

เป็นผู้มีกุศลศรัทธา ได้ร่วมกิจกรรมซึ่งทางวัดพระธรรมกายได้กระทำามาโดยตลอดนับตั้งแต่

เริ่มต้นจนกระทั่งขณะนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว น้ำาใจของพระเดชพระคุณท่านยังไม่เหือดหายยัง

มองเห็นคุณค่ายังมองเห็นความสำาคัญและได้มีเมตตาจิตต่อคณะสงฆ์มาโดยตลอด...”                                                                                    

ครั้งที่  37

 นายประยูรเดช  คณานุรักษ์                                                                                                                            

ประธานหอการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้                                                                                                      

 

      “...โครงการนี้เห็นว่าทางหลวงพ่อวัดพระธรรมกายได้คิดตรงใจกับทั้งพุทธทั้งมุสลิม

และก็ทุกคนถือว่าหากปฏิบัติดีแล้วก็จะเกิดความสงบโดยเร็วในพื้นที่...”
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 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี พระเดชพระคุณพระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-

ยะลา-นราธิวาส (ธ) เจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม จังหวัดปัตตานี เป็นประธานสงฆ์ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานฆราวาส

 ครั้งนี้นอกจากจัดพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว พระเดช

พระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ยังคงให้ความช่วยเหลือครูในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยจัดมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วย

ครูใต้ เป็นครั้งที่ 7 จำานวนถึง 2,000 กองทุน เพื่อให้กำาลังใจและช่วยเหลือครูใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก

ด้วย                                                                                                                                            
                                                                                       
                                                                                                                                                                   ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ                                                                                                                                            

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                                                                                                                                            

                                                                                
“...มีความปลื้มปีติอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่มีพระสงฆ์

จำานวนมากมารับบาตร เราอยากให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เห็นภาพในการทำาความดี  

โดยเฉพาะเรื่องการทำาบุญตักบาตร คิดว่าภาพเหล่านี้จะช่วยสร้างความตระหนักและ

ความสนใจให้นักศึกษาได้หันมาทำาบุญตักบาตรมากยิ่งขึ้น...”                                                                                   

ครั้งที่  38

 ผอ.เพ็ญ  เพ็ชรอินทอง  

ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านนาทวี จ.สงขลา 

“...ถึงแม้ว่าบางโรงเรียนจะลำาบากเหนื่อยยากต้องเสี่ยงภัย  

ถือว่าเราทุกคนมีความอดทนที่จะทำาหน้าที่ต่อไปอย่างถึงที่สุด...”
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  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. พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแก่สำานักเรียนบาลีดีเด่น

 5. พิธีถวายไทยธรรม 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบทุนครู 4 จังหวัดภาคใต้ 

 6. พิธีถวายไทยธรรมเป็นมหาสังฆทาน 3,000 กว่าวัดทั่วประเทศ

 เห็นได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยได้ให้ความสำาคัญกับคณะสงฆ์และครูใน 4 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง แม้มีการจัดงานบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกาย แต่ท่านยังคงห่วงใยและไม่ทอดท้ิงพุทธบุตรผู้

กลา้ทีเ่สยีสละอทุศิชวีติรกัษาพระพทุธศาสนาในพ้ืนทีเ่สีย่งภยั ทา่นจงึยงัคงใหก้ำาลงัและใหค้วามชว่ยเหลอือยา่ง

เป็นประจำาทุกเดือนไม่เคยขาดเลย

                                                                                                                                       
พระครูวิชาญโพธิวัฒน์  

วัดโพธาราม จ.ปัตตานี

                                                                                                                                                      
“...ในโอกาสนี้อาตมาขอเจริญพรขอบคุณขอบใจคณะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทั่วทั้ง

ประเทศที่เป็นห่วงเป็นใยใน 4 จังหวัดภาคใต้  อีกทั้งชาวต่างประเทศที่คอยช่วยเหลือคอย

สนับสนุนในเรื่องราวของ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ด้วย...”                                                                                   

ครั้งที่  39

 พระมงคล  มงฺคโล   

วัดจันทร์ธาดาประชาราม จ.ยะลา

 
“...ในฐานะที่อยู่ใน 3 จังหวัดภาคใต้  ขออนุโมทนาบุญในส่วนนี้และก็จะไม่ทิ้งถิ่นฐานนี้ไป  

จะอยู่ปฏิบัติธรรมที่นี่จนกว่าชีวิตจะหาไม่ กราบขอบพระคุณในความเมตตาของ

หลวงพ่อธัมมชโยและก็ขอให้หลวงพ่อเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร

ของชาวพุทธและพุทธบุตรทั่วประเทศ...”
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  จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยภาคเช้ามีการจัดตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระ

ภกิษสุงฆ์ 1,009 รปู บรเิวณดา้นหนา้สวนหลวงกรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์อำาเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส 

ซึง่เกดิจากความรว่มมอืกนัของหนว่ยงานในพืน้ทีภ่าครฐัและเอกชน โดยไดร้บัความเมตตาจากพระเดชพระคณุ

พระเทพศีลวิสุทธิ์  เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส  เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก

นายการณัย ์ ศภุกจิวเิลขการ  ผูว้า่ราชการจงัหวดันราธวิาส เปน็ประธานฆราวาส  จากน้ันเปน็พธิถีวายสงัฆทาน

แด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 9 จำานวน 

1,600 กองทุน ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุม โรงเรียนนราสิกขาลัย 

 นอกจากนี ้ภายในงานพระครปูลดัภเูบศ ฌานาภญิโฺญ ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัพระธรรมกาย ไดม้อบโล่รางวลั 

โรงเรียนแกนนำาฟื้นฟูศีลธรรมโลกแก่ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ และโรงเรียนวัดตันติการาม จังหวัดนราธิวาส 

โดยมีนายสมเกียรติ์ เสาวคนธ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ และนางสุดสาย บุญช่วย ผู้อำานวยการ

โรงเรียนวัดตันติการาม เป็นผู้รับมอบ

                                                                                                 

นายมนตรี รัตนนุกิจ  

โรงเรียนบ้านละหาน จ.นราธิวาส

                                                                                                                                                      
“...ความห่วงใยของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศที่มอบกำาลังใจแก่คณะครูไทยพุทธ

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ถือเป็นกำาลังใจที่ทำาให้เรายืนหยัดต่อสู้ต่อไป...”

ครั้งที่  40

 นายชุมพล บุญช่วย  

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

 
“...พวกเราจะขอใช้จรรยาบันครูหรือวิชาชีพครูให้เกิดประโยชน์  

และจะสู้ต่อไปในการที่จะสอนให้เยาวชนเป็นคนดีและเป็นคนเก่งตลอดไป...”
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 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ณ วัดพุทธภูมิ อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา ภาคเช้าพิธีเริ่ม

ด้วยการทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จาก 266 วัด โดยมีพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิ

คุณ เจ้าคณะอำาเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา เป็นประธานสงฆ์ นายกฤษฎา บุญราช รองผู้

ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฆราวาส ต่อด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 10 จำานวน 

1,600 กองทุน ซึ่งครั้งนี้ผู้แทนคณะคุณครูได้กล่าวขอบคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่เห็นถึง

ความสำาคัญของคุณครูในพื้นที่เสี่ยงภัยและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง   

 จากนัน้เปน็การทำาบุญอทุศิสว่นกศุลแดผู่ว้ายชนม ์และพธิถีวายสงัฆทานแดค่ณะสงฆ ์266 วดั โดยพระครู

ปลดัภเูบศ ฌานาภญิโฺญ ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัพระธรรมกาย ไดก้ลา่วยกยอ่งพทุธบตุรและคณุครทูีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่ง

ภยั และยนืยนัว่าวัดพระธรรมกาย และมลูนธิธิรรมกายยงัคงใหค้วามชว่ยเหลอืตอ่ไปจนกวา่สถานการณจ์ะสงบ

                                                                                                                                    

                                                                                       

                                                                                                                                                                   
พล.ต.ต.สายัณห์  กระแสแสน  

ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดยะลา

                                                                                                                                                     
“...การที่เราได้ร่วมทำาบุญกันมากๆเช่นนี้  นอกจากเป็นการช่วยจรรโลงพุทธศาสนาของเราให้

มีความเข้มแข็งยั่งยืนแล้ว  ยังถือว่าเป็นการส่งแรงใจแล้วช่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ใน 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย...”                                                                                  

ครั้งที่  41

 นายเกรียงศักดิ์  นัคราเรือง  

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขายะลา

 
“...วันนี้เป็นที่ประทับใจ  เพราะผมเองเป็นคนจังหวัดยะลาโดยกำาเนิด  

วันนี้ได้เห็นภาพความพร้อมเพรียงของพุทธศาสนา ประทับใจมาก...”

www.webkal.org



89SHARING IS GREAT

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

www.webkal.org



90 SHARING IS GREAT

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

 จดัขึน้ในวันเสารท์ี ่22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 ณ โรงเรยีนพณชิยการหาดใหญ ่อำาเภอหาดใหญ ่จงัหวดั

สงขลา ภาคเช้าพิธีเริ่มด้วยการทำาบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ต่อด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้ง

ที่ 11 จำานวน 1,000 กว่ากองทุน จากนั้นเป็นพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ และพิธีถวายสังฆทาน

แด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวีรา

ภรณ์ เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ จังหวัดสงขลา เป็นประธานสงฆ์ นายสมโชค สุวรรณมาศ  

นายอำาเภอหาดใหญ่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ต่อมาพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระ

ธรรมกาย กลา่วเปดิใจถงึพทุธบุตรและคณุครทูีห่ยดัสูอ้ยูใ่น 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยไมห่วัน่ไหวตอ่อปุสรร

คใดๆ ซึ่งนับว่าหาได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบัน  

พระอธิการสมัคร คุณวีโร 

เจ้าอาวาสวัดปริก จังหวัดสงขลา 

“...ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะยังคงอยู่ในพื้นที่ต่อไป 

เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาไว้...”                                                                               

ครั้งที่  42

 พ.ต.ท.พฤฒิชัย  แสงทอง  

“...เราจะไม่ทอดทิ้งท่านและพวกเราพร้อมที่จะดูแล  พร้อมที่จะทำาบุญ  

พร้อมที่จะเป็นกำาลังใจให้พุทธบุตรทั้งหลาย...”
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 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2551 ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดย

ในช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี  

ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระอุดมธรรมคณี  เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี  เจ้าอาวาสวัดหลักเมือง 

เป็นประธานสงฆ์  นายธีรเทพ  ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฆราวาส  พระครูปลัดภูเบศ  

ฌานาภิญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรทุกรูป ที่ได้ทำาหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ได้สง่า

งาม ในท่ามกลางความไมป่ลอดภยัในชวีติ และอยูร่กัษาพระพทุธศาสนา  พรอ้มกนันีพ้ระครปูลดัภเูบศ  ไดเ้ปน็

ผู้แทนหลวงพ่อธัมมชโย มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ครั้งที่ 12 จำานวน 1,500 กองทุนอีกด้วย

พระครูประโชตธรรมานุยุต 

เจ้าอาวาสวัดดิตถมงคล จ.ยะลา 

“...ขอบคุณหลวงพ่อธัมมชโยที่ท่านมีเมตตา ทำาให้พุทธบุตรในพื้นที่แห่งนี้

มีกำาลังใจในการดำารงอยู่ในเพศสมณะ ไม่หลบหลีกหนีไปที่อื่น...”

ครั้งที่  43

 ผอ.พรนิดา ทองชุม 

ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ จ.ปัตตานี 

  
“...ตื้นตันใจ แม้ว่าการทำางานของครูในพื้นที่จะเหนื่อยยากลำาบากอย่างไร 

แต่เราก็ไม่ท้อ จะสู้เพื่อรักษาแผ่นดินไทย...”
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 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2552  ณ  โรงแรมอิิมพีเรียล  อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้

รับความเมตตาจากพระครูประภัสสรสิริคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำาเภอรือเสาะ เจ้าอาวาสวัดเขากง เป็นประธาน

สงฆ์ นายธนน เวชกรกานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฆราวาส 

 ช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรพระ 266 วัด ต่อด้วยพิธีมอบกองทุนครูใต้ ครั้งที่ 13 ได้รับความเมตตาจาก

พระเดชพระคุณพระเทพศีลวิสุทธิ์  เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เป็นประธานในการ

มอบทุน จากนั้นเป็นพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 

จังหวัดชายแดนภาคใต้                                                                                                                        

          

พระครูวรดิตถ์ฉันทานุรักษ์                                                                                                                                            

เจ้าอาวาสวัดท่ามะปราง จ.นราธิวาส                                                                                                                                       

                        
“...ครั้งแรกที่มีเหตุการณ์ใหม่ๆ ก็รู้สึกว้าเหว่ ในช่วงที่ยังไม่มีใครเข้ามาดูแล ซึ่งช่วงนี้

วัดพระธรรมกายได้เข้ามาดูแลพระภิกษุสงฆ์ก็ได้รับกำาลังใจทำาให้มีกำาลังใจขึ้น...”                                                                                          

ครั้งที่  44

 ครูสมพล แดงปง                                                                                                                                               

                 โรงเรียนบ้านทุ่งคา จ.นราธิวาส                                                                                                                                       

“...ทุกคนต้องเกิดแก่ เจ็บ ตาย แต่จะทำาอย่างไรให้อยู่ตรงนี้ได้ดีที่สุด 

และทำาประโยชน์สร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ให้ทุกคนเข้าใจว่าส่วนนี้คือ

สิ่งสำาคัญในชีวิต ก็คงจะอยู่ทำาหน้าที่ไม่คิดหนีไปไหน...”
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  จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ณ หอประชุมโรงเรียนแจ้งวิทยา อำาเภอเมือง จังหวัด

สงขลา ภาคเช้าเริ่มด้วยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 109 รูป  โดยได้รับความเมตตาจากพระ

เดชพระคุณพระราชวรธรรมโกศล  เจ้าคณะจังหวัดสงขลา  เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เป็นประธานสงฆ์  นายอุทิศ  

ชูช่วย  นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานฆราวาส  จากนั้นเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้ง

ที่ 14 จำานวน 800 กองทุน และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพ

วีราภรณ์ เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ เป็นประธานในพิธี 

 นอกจากนี้ ยังมีการมอบประกาศนียบัตรและเข็ม V-Star ให้แก่โรงเรียนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคใต้ จำานวน 7 แห่ง โดยพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระ

ธรรมกาย เป็นผู้มอบ

ครั้งที่  45
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พระเทพวีราภรณ์                                                                                                                                              

เจ้าคณะภาค 18  เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา                                                                                                           

“...หลวงพ่อธัมมชโย เปรียบเสมือนแม่น้ำาสายใหญ่ ที่ไหลไปทุกทิศทาง ให้ความร่มเย็นแก่

ชาวพุทธทั่วโลก เพราะฉะนั้นพระสงฆ์คณะสงฆ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ตั้งใจยืนหยัด

อยู่เพื่อรักษาพระศาสนา เพื่อรักษาวัด เพื่อเป็นการให้กำาลังใจแก่ญาติโยมต่อไป...”

 ครูละออ ชุ่มชื่น                                                                                                                                             

                         โรงเรียนบ้านสะพานเคียน จ.สงขลา                                                                                                                                          

               
“...สูญเสียกำาลังใจเหมือนกัน เพราะมีเพื่อนครูหลายท่านที่อุทิศชีวิตไปกับเหตุการณ์ความ

รุนแรง แต่ก็ต้องเสียสละเพื่อลูกศิษย์ เพื่ออาชีพความเป็นครู โดยที่ไม่ย้ายหนีไปไหน 

และไม่ท้อถอย แต่ก็รู้สึกเสียใจอยากให้เหตุการณ์สงบเร็วๆ อย่างไรก็ตาม 

ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ที่ทำาให้ครูมีกำาลังใจมากขึ้น...”
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 จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ วัดพุทธภูมิ อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้รับความเมตตา

จากพระครูสุทธิธรรมานุศาสก์  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยะลา วัดพุทธภูมิ เป็นประธานสงฆ์  นายเดชรัฐ  

สิมศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฆราวาส

 เริม่ดว้ยพธิตีกับาตรพระ 266 วดั ตอ่ด้วยพิธมีอบกองทนุหนุนแรงใจชว่ยครใูต ้ครัง้ที ่15 จำานวน 1,160 

กองทุน จากนั้น เป็นพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ต่อด้วยพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด 4 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่ขาดไม่ได้ คือ การถ่ายทอดความห่วงใยและกำาลังใจจากพระเทพญาณมหามุนี 

(หลวงพ่อธัมมชโย) โดยพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

พระกอบพงศ์ ศุภโร 

สำานักสงฆ์บ้านแหลมนก จ.ปัตตานี 

                                                                                                         
“...ต้องขอขอบคุณความอนุเคราะห์ของหลวงพ่อธัมมชโย ก็ได้ท่านนี่แหล่ะที่ช่วยทำานุบำารุง

สำานักสงฆ์ของเรา ซึ่งท่านช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทุกเดือน...”

ครั้งที่  46

 ครูศิรินุช อังสุพานิชย์ 

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส จ.นราธิวาส 

               
“...สิ่งนี้เป็นแรงใจ เป็นกำาลังใจอย่างหนึ่งที่ส่งให้พวกเรามีกำาลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ครู

ใน 4 จังหวัดภาคใต้นี้  และคิดว่าคงจะยืนหยัดอยู่ที่นี่ตลอดไป...”
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  จัดขึ้นในวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ซึ่งถือว่าเป็นบุญพิเศษ 

เพราะพุทธบริษัทสี่ต่างมาสร้างความเย็นใจให้กับชีวิต ในวันคุ้มครองโลก นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐที่ผู้มีบุญ

ได้มีโอกาสย่นย่อหนทางในการสั่งสมมหาทานบารมี เพราะตลอดชีวิตของเราคงไม่สามารถที่จะดั้นด้นเดินทาง

ไปทั่วประเทศ เพื่อทำาบุญกับวัดต่างๆ ได้มากถึง 30,000 กว่าวัดอย่างแน่นอน ด้วยความเมตตาอย่างหาที่สุด

มิไดข้องพระมหาเถระและพระเถรานเุถระ รวมถงึพระผูต้ดิตามจากวดัตา่งๆ ทัว่ประเทศ มากกวา่ 30,000 วดั 

พร้อมด้วยพุทธบุตรจาก 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่รับอาราธนาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับ

ผูม้บีญุจากทัว่โลก ไดร้ว่มกนัถวายมหาสงัฆทานครัง้ยิง่ใหญ ่ถวายภตัตาหารและปจัจยัไทยธรรมแดค่ณะสงฆใ์น

วันนี้

ครั้งที่  47

 พระครูวรปัญญาประยุต                                                                                                                                       

เจ้าคณะอำาเภอรือเสาะ - ศรีสาคร  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร จ.นราธิวาส                                                            

               
“...ได้เห็นความยากความลำาบากของพระภิกษุที่ปฏิบัติศาสนกิจ

อยู่ในถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  จนถึงมรณภาพไปก็หลายรูป 

ดังนั้นการที่มูลนิธิธรรมกายโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย

ได้ปฏิบัติศาสนกิจในส่วนนี้  ทางคณะสงฆ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รู้สึกซาบซึ้ง

ในเมตตานุเคราะห์ของมูลนิธิธรรมกายและหลวงพ่อธัมมชโยอย่างมาก...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
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พระราชพิพัฒนาภรณ์                                                                                                                                              

รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดทรายขาว                                                                                                     

                                                                                                         
“...อาตมาเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกภูมิใจที่เราชาวพุทธทั้งพระสงฆ์ทั้งข้าราชการ

ผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญทั้งหลายทั่วสารทิศได้มาร่วมกันบริจาคทานในวันนี้...”

 พระครูวรปัญญาประยุต                                                                                                                                       

เจ้าคณะอำาเภอรือเสาะ - ศรีสาคร  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร จ.นราธิวาส                                                            

               
“...ได้เห็นความยากความลำาบากของพระภิกษุที่ปฏิบัติศาสนกิจ

อยู่ในถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  จนถึงมรณภาพไปก็หลายรูป 

ดังนั้นการที่มูลนิธิธรรมกายโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย

ได้ปฏิบัติศาสนกิจในส่วนนี้  ทางคณะสงฆ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รู้สึกซาบซึ้ง

ในเมตตานุเคราะห์ของมูลนิธิธรรมกายและหลวงพ่อธัมมชโยอย่างมาก...”
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 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อำาเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา เร่ิมดว้ยช่วงเช้าเปน็พธีิทำาบญุตกับาตร
แด่คณะสงฆ์กว่า 200 รูป มีพระครูภัทรกิจโสภิต เจ้าอาวาสวัดคามวาสิการาม จังหวัดปัตตานี เป็น
ประธานสงฆ์ นายเมธี ณ นคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฆราวาส จากนั้น เป็นการ
เสวนาธรรมมพีระเดชพระคณุพระเทพวสิทุธกิว ีรองเจา้คณะภาค 16-17-18 (ธ) วดัราชาธวิาสวหิาร 
กรุงเทพมหานคร  พระเดชพระคณุพระอดุมธรรมคณ ี เจา้คณะจงัหวดัปตัตาน ีเจา้อาวาสวดัหลกัเมอืง 
พระครูปลัดภูเบศ  ฌานาภิญฺโญ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  พ.อ.ทวี  เกิดสมบูรณ์  ผู้อำานวย
การกองงานมวลชนและกิจการพิเศษ ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 ดร.อำานาจ  บัวศิริ   ผู้อำานวยการสำานัก
เลขาธิการมหาเถรสมาคม  และนางธิดา วรรณลักษณ์  ผู้แทนข้าราชการครู ร่วมเสวนา  ต่อด้วยพิธี
มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 17 จำานวน 1,000 กองทุน จากนั้นเป็นพิธีทำาบุญอุทิศส่วน
กุศลแด่ผู้วายชนม์ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด 

พระครูมงคลญาณสถิต 

เจ้าอาวาสวัดกุสาวดี อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 

                                          
“...มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากี่ปีแล้ว แต่วัดพระธรรมกายยังช่วยเหลือมาตลอด ช่วยทั้งกำาลังใจ และให้ความช่วยเหลือใน

พื้นที่ ท่านช่วยให้พุทธบุตรในพื้นที่อยู่เย็นเป็นสุข...”

ครั้งที่  48

 ครูทิพาพร   อภิจิตต์ดำารง  

ครูโรงเรียนบ้านถ้ำาตลอด จ.สงขลา 

 
“...เมื่อเกิดเหตุการณ์ในท้องที่แต่ละครั้ง ต้องปิดโรงเรียนจะต้องเปลี่ยนแปลงเวลาสอน ต้องระมัดระวังทั้งตัวเองจะต้อง

ดูแลปกป้องลูกศิษย์ สุขภาพจิตก็แย่ลงทุกวัน แล้ววันนี้กำาลังใจที่ได้มาอย่างใหญ่หลวงอีกแรงใจหนึ่งก็คือจาก

ความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยที่ท่านเผื่อแผ่มาถึง  ทำาให้มีกำาลังใจเข้มแข็งขึ้น...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
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 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552  ณ โรงแรมซี.เอส อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ได้รับความ

เมตตาจากพระครูอุดมธรรมาทร   เจ้าคณะอำาเภอยะหริ่ง วัดปิยาราม จังหวัดปัตตานี เป็นประธานสงฆ์ นาย

ธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส  เริ่มด้วย พิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ต่อ

ดว้ยพิธมีอบกองทนุหนนุแรงใจชว่ยครใูต ้ครัง้ที ่18 จำานวน 1,433 กองทนุ โดยพระครปูลดัภเูบศ ฌานาภญิโฺญ  

ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัพระธรรมกาย  พรอ้มดว้ยนางนฤมล  ปาลวฒัน์ รองผูว้า่ราชการจงัหวดัสระบรุ ี เปน็ประธาน

ในการมอบทุน จากนั้นเป็นการทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด

ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระครูพิทักษ์คงคานิมิต                                                                                                                                            

เจ้าคณะตำาบลธารโต  เจ้าอาวาสวัดคงคานิมิต  จ.ยะลา                                                                                                                                       

                                          
“...การเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ สิ่งที่จะมาเยียวยาได้คือกำาลังใจจากชาวพุทธจากทั่วประเทศ     

ซึ่งต้องขอบคุณวัดพระธรรมกายที่ประสานงานนำากำาลังใจมาให้ สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งเดียว ที่พอจะ

เยียวยาให้กำาลังใจพระใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำาเภอในจังหวัดสงขลา 

ได้มีกำาลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจตลอดไป...”

ครั้งที่  49

 ผอ.โชคดี คลังจันทร์                                                                                                                                 

ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดลำาพะยา จ.ยะลา                                                                                                              

 
“...อยากให้โครงการนี้ได้คงอยู่ต่อไป ถึงแม้ปัจจัยจะไม่มากแต่ในส่วนเรื่อง

ของกำาลังใจมันมีมากกว่า ซึ่งพวกเราต้องการกำาลังใจจริงๆ...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
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 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำาเภอเมือง 

จงัหวดัสงขลา โดยไดร้บัความเมตตาจากพระเดชพระคณุพระเทพวรีาภรณ ์ เจา้คณะภาค 18 เจา้อาวาสวดัโคก

สมานคุณ เป็นประธานสงฆ์ นายอุทิศ ชูช่วย นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานฆราวาส 

 การนี้พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำาความห่วงใยของพระเทพ

ญาณมหามนุ ี(หลวงพอ่ธมัมชโย) ทีม่ตีอ่พทุธบตุรและคณุคร ูดว้ยการกลา่วเปดิใจวา่หลวงพอ่ทา่นมีความห่วงใย

อย่างมาก  จึงได้ให้ความช่วยเหลือผ่านการจัดพิธีถวายสังฆทาน 266 วัด ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 5 ครั้งที่ 50 และยัง

มอบกองทุนช่วยเหลือคุณครู จากครั้งแรกจนถึงครั้งที่ 19 ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 2 แล้ว ที่ท่านทำากิจกรรมนี้เพราะคณะ

สงฆ์และคุณครูในพื้นที่ 4 จังหวัด อยู่ในใจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อตลอดมา

พระวรพงศ์ วรวำโส 

วัดพงสาราม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 

                                                                                                                                       
“...ทำาให้ได้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว ยังมีคนที่คอยเป็นกำาลังใจให้ ถ้ายังมีคนที่ไม่ทอดทิ้งกัน

เช่นนี้ ดูแลรักษากัน เป็นกำาลังใจอย่างนี้ พระภิกษุใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีความ

รู้สึกอุ่นใจยิ่งขึ้น...”

ครั้งที่  50

 นายสมพงษ์ ช่วยเนียม 

ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา จ.สงขลา                                                                                                              

“...นับเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่มูลนิธิธรรมกายดำาเนินการเป็นแม่แบบ 

ทำาให้พระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญของโลก 

เป็นโครงการที่งดงามนำาไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของพี่น้องประชาชน...”
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 จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เนื่องในวันสมาธิโลก 

พระเดชพระคณุพระเทพญาณมหามนุ ี(หลวงพอ่ธมัมชโย) เจา้อาวาสวดัพระธรรมกาย ไดอ้าราธนานมินตพ์ระ

เถรานุเถระและพระสังฆาธิการจากทั่วประเทศจำานวน 3,000 กว่าวัด ร่วมถึงพุทธบุตร 266 วัด ใน 4 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ เพื่อรับถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย เมตตามอบกองทุน

หนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 20 ด้วยตัวท่านเอง

 นอกจากนี้ในวันดังกล่าวยังมีพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคปีท่ี 

22 พิธีถวายทุนการศึกษาให้กับสำานักเรียนบาลีดีเด่นประจำาปี 2552 และพิธีมอบโล่สมณเกียรติคุณ ในการ

สอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) สำาหรับบรรพชิต ครั้งที่ 1 อีกด้วย

นายมนัส  มุสิกะศิริ   

รองผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต 2                                                                                                                                

                                          
“...ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของความเป็นคนดี  อยากให้ทำากิจกรรมนี้บ่อยๆ 

เพื่อให้คนในสังคมมีโอกาสทำาบุญจนเป็นนิสัย  อันจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาใน 4 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ด้วย...”

ครั้งที่  51

 นายประสิทธิ์ศักดิ์   ลิ่มกาญจนา  

รองประธานหอการค้า จ.ยะลา 

 
“...กระผมจะอยู่เคียงข้างหลวงพ่อยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้ชนะกับสิ่งที่เกิดขึ้น  

จะไม่ทิ้ง  จะไม่ถอยและจะเป็นพุทธบุตรที่อยู่ในพื้นที่ช่วยหลวงพ่อทำางานต่อไป...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

 จดัขึน้เมือ่วนัเสารท์ี ่26 กนัยายน พ.ศ. 2552  ณ หอประชมุโรงเรยีนเบญจมราชทูศิ อำาเภอเมอืง จงัหวดั

ปัตตานี ภาคเช้าเป็นพิธีทำาบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมธรรมาทร เจ้าคณะ

อำาเภอยะหริ่ง  เจ้าอาวาสวัดปิยาราม จังหวัดปัตตานี เป็นประธานสงฆ์ นายธีรเทพ  ศรียะพันธ์  ผู้ว่าราชการ

จังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส  

 ตอ่ดว้ยพธิมีอบรางวลัสอบตอบปญัหาศลีธรรมเพ่ือสนัตภิาพโลก สำาหรบับรรพชิตครัง้ที ่1 ในสนามสอบ

วัดพุทธภูมิ จ.ยะลา และสนามสอบวัดมุจลินทวาปีวิหาร จ.ปัตตานี จำานวน 5 รางวัล โดยได้รับความเมตตาจาก 

พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดยะลา วัดพุทธภูมิ พระเดชพระคุณพระสุทธิสมณวัตร  

เจ้าอาวาสวัดมุจลินทวาปีวิหาร  และพระครูปลัดภูเบศ  ฌานาภิญฺโญ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็น

ผู้มอบรางวัล  จากนั้นเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 21 จำานวน 1,112 กองทุน พิธีทำาบุญ

อุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระครูสุนทรธรรมานุกิจ 

เจ้าคณะตำาบลสะบ้าย้อย  เจ้าอาวาสวัดคูหา  จ.สงขลา                                                                                                                          

                                          
“...การรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งทั่วประเทศ 100,000 วัด 

และนำาอาหารแห้งมาถวายวัดต่างๆในภาคใต้ 266 วัด บริจาคให้ทหารตำารวจ 

และประชาชน รู้สึกยินดีและขอนุโมทนา...” 

ครั้งที่  52

อ.พรรณเชษฐ์ สกาวรติกุล 

รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม จ.ปัตตานี 

 
“...ตื้นตันใจที่อย่างน้อยพวกเราที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีคนให้การดูแลเราอยู่ 

ตรงนี้เป็นกำาลังใจอย่างมาก เหมือนว่าเราไม่ได้ต่อสู้โดยลำาพัง...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

 จัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำาเภอเมือง จังหวัด

ยะลา ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 266 วัด โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุทธิธรรมานุศาสก์            

เจ้าคณะอำาเภอบันนังสะตา วัดพุทธภูมิ เป็นประธานสงฆ์  นายกฤษฎา  บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็น

ประธานฆราวาส

 วันนี้นอกจากมีพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด และมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 22 

แล้ว ภายในงานยังได้มอบกองทุนให้กับชุมชนที่ช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนา จำานวน 10 ชุมชน  โดยมูลนิธิ

ธรรมกาย และชมรมสือ่สขีาวจงัหวดัยะลา ชมุชนทีไ่ดร้บัทนุ อาท ิชมุชนคนรกัถิน่ ชมุชนหลงักองรอ้ย  ชมุชนหลงั

วัดเมือง ชุมชนคูหามุข ชุมชนมะลิสัมพันธ์ ชุมชนซอยมณโฑ ชุมชนครุฑตาสา ราษฎรอาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน

สะเตงนอก ราษฎรอาสาสมคัรรกัษาหมูบ่า้นสวนสม้ และชมุชนอยูดี่มสีขุ เพ่ือเปน็กำาลงัใจในการปฏบิตัหินา้ดแูล

ชุมชนของตนเองต่อไป

ผอ.สรวิศ  แก้วเกาะสบ้า  

ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดสถิตชลธาร จ.ปัตตานี                                                                                                                        

                                          
“...ไม่เคยคิดออกจาก 3 จังหวัดเลย  เพราะว่าหากเราทุกคนหนี จะหาใครที่จะมาดูแล

พวกเด็กๆ ซึ่งเป็นภารกิจของเรา  ผมเชื่อว่าเหตุการณ์ต้องดีขึ้นแล้วก็ต้องยุติ...”

ครั้งที่  53

 พ.ต.อ.สุรศักดิ์  ศรีคล้าย  

รองผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดปัตตานี 

 
“...เราคือผู้นับถือศาสนาพุทธ  มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อยู่ในหัวใจที่จะชะล้างสิ่งไม่ดี

ทั้งหลายออกไปจากหัวใจ  เราจะทำาให้ประเทศชาติและโลกนี้อยู่เย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้น...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

 พิธีถวายมหาสังฆทาน 266 วัด เกิดขึ้นอย่างตลอดต่อเนื่องกว่า 5 ปี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 54 จัดขึ้น ณ 

ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวัน

เสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 โดยภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรพระสงฆ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาค

สายเป็นพิธีทำาบุญส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ได้รับความเมตตาจาก

พระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ เป็นประธานในพิธี สำาหรับพิธี

มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 23 โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ให้ความ

ช่วยเหลือเป็นกำาลังใจแก่คุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

พระศรีปริยัติมุนี  รองเจ้าคณะภาค 18 

วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) จ.ปัตตานี                                                                                                                    

                                          
“...น้อยคนนักที่จะทำาเช่นนี้ได้ หลวงพ่อธัมมชโยมีพระคุณอย่างสูงกับภิกษุสามเณร 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ และญาติโยม ตลอดถึงคุณครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้...”

ครั้งที่  54

 นายวินัย  ครุวรรณพัฒน์  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 

 
“...พวกเราชาวพุทธทั้งหลายภาคภูมิใจว่าศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาที่สร้างสิ่งที่ดีให้กับโลก  

และคงจะค่อยๆเผยแพร่ออกไปมากขึ้น  เราไม่ได้รังเกียจศาสนาอื่น  

เพียงแต่ว่าเราต้องไปหาจุดคือสันติสุขด้วยกัน...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อำาเภอเมือง จังหวัด

นราธิวาส โดยพระครูนวการโสภณ เจ้าคณะอำาเภอโคกโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดมะกรูด จังหวัดปัตตานี เป็นประธานสงฆ์           

นายธนน  เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฆราวาส  พิธีเริ่มด้วยการทำาบุญตักบาตร

พระในตอนเช้า ภาคสายเปน็การเสวนาธรรม  ตอ่ดว้ยการมอบกองทนุหนนุแรงใจชว่ยครใูต ้ครัง้ที ่24 พธิทีำาบญุ

อุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ จากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

และผู้แทนคณะกรรมการจัดงานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหาร ตำารวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

พระจำารูญ านวโร 

วัดสำาเภาเชย จ.ปัตตานี                                                                                                                   

                                          
“...การกระทำาของท่านคือการทำาที่เห็นแก่ชาติ ศาสนา ฉะนั้นอยากให้ทุกคนให้กำาลังใจท่าน 

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคฤหัสถ์ หรือบรรพชิต เพื่อให้ท่านมีกำาลังใจในการกระทำาที่ถูกต้องต่อไป...”

ครั้งที่  55

 นายพงศ์พันธ์  อัครนิธิศกุล  

กรรมการผู้จัดการ บ.พีพี ก๊อบปี้เออร์ มาร์ท (หาดใหญ่) จำากัด 

 
“...พระทุกๆรูปที่อยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ขอให้ทุกๆ องค์  ทุกๆ รูป จงสู้ต่อไป  

มีพุทธบุตรและพุทธบริษัทให้กำาลังใจท่านอยู่...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2553 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำาเภอเมือง จังหวัด

ปัตตานี ภาคเชา้เปน็พธิตีกับาตรขา้วสารอาหารแหง้แดค่ณะสงฆ ์266 วดั ไดร้บัความเมตตาจากพระครนูวการ

โสภณ เจ้าคณะอำาเภอโคกโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดมะกรูด เป็นประธานสงฆ์ นายธีรเทพ  ศรียะพันธ์  ผู้ว่าราชการ

จังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส จากน้ันเป็นการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 25 จำานวน 

900 กว่ากองทุน ต่อด้วย พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ครั้งที่ 56 และพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้

วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ การนี้ พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย       

ได้กล่าวยกย่องพุทธบุตรและคุณครูที่อยู่ในพื้นที่หยัดสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันและช่วยทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา

ตลอดมา 

 นอกจากนี้ ผู้แทนวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกายได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ทหาร 

ตำารวจ ท่ีปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนอยู่อย่างสงบสุข และได้มอบอุปกรณ์จานดาวธรรม   

ให้แก่คุณครูชมรมพุทธรักษา  4 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

พระพลธน  พุทฺธาโณ  

ผู้ช่วยสำานักสงฆ์สายสุวรรณาราม จ.นราธิวาส                                                                                                               

                                          
“...ปัจจัยส่วนนี้มีคุณค่ามากคือสามารถสนับสนุนพระให้ทำากิจกรรมเพื่อสังคมได้อีก  

อาตมาเป็นพระวิทยากรสอนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆก็ได้นำาปัจจัยส่วนนี้ไปใช้...”

ครั้งที่  56

 นายพิทักษ์   ก่อเกียรติพิทักษ์  

นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี 

 
“...เช้าวันนี้มีคนมาร่วมงานทำาบุญตักบาตรกันอย่างมากมาย  ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดี

ที่พี่น้องชาวพุทธยังมาร่วมบุญร่วมกุศลกัน...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ หอประชุมโรงเรียนแจ้งวิทยา อำาเภอเมือง จังหวัด

สงขลา โดยชว่งเชา้เปน็การทำาบุญตกับาตรแดค่ณะสงฆ ์266 วดั และมพีระสงฆจ์ากโครงการบวชพระ 1 แสนรปู 

ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ศูนย์ฝึกอบรมวัดภูเขาหลง จังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเนื้อนาบุญด้วย ภายในพิธีพุทธศาสนิกชน

ไดแ้สดงตนเปน็พทุธมามกะ เพือ่แสดงถงึความเปน็ชาวพทุธอยา่งแทจ้รงิ ไดร้บัความเมตตาจากพระเดชพระคณุ

พระราชวรธรรมโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เป็นประธานสงฆ์ และนายจรูญ  

นราคร วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานฆราวาส

 จากนั้นเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 26 พิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ พิธีถวาย

ไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 266 วัด  เสร็จแล้วผู้แทนวัดพระธรรมกายได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหาร ตำารวจ 

ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย และมอบจานดาวธรรม แก่คณะครูชมรมพุทธรักษา 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วย

พระอธิการมงคล  ปฺาวุโธ  

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี  จ.สงขลา

                                                                                                                                       
“...เป็นความปลาบปลื้มยินดีในการเห็นคณะพุทธบริษัทได้มาร่วมกันทำานุบำารุงพุทธศาสนา 

ทำาให้ชาวพุทธเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้  และก็เป็นขวัญกำาลังใจแก่ผู้ที่ต่อสู้อยู่รักษาพระพุทธ

ศาสนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย...”

ครั้งที่  57

 นายจรูญ  นราคร  

วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

 
“...กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีงาม เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธ

ทั้งหลายควรจะรับเข้ามาเป็นแนวปฏิบัติ  หากกิจกรรมในครั้งนี้กระจายไปทั่วประเทศ

และทุกพื้นที่ในประเทศ  รับรองได้ว่าพระพุทธศาสนาก็ยังจะอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

 จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2553 ณ วัดพุทธภูมิ อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา ภาคเช้าเป็นพิธี

ทำาบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ได้รับความเมตตาจากพระครูสุทธิธรรมานุศาสก์  เจ้าคณะอำาเภอบันนังสะตา   

วัดพุทธภูมิ เป็นประธานสงฆ์ นายวิทยา   พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฆราวาส  ต่อ

ด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 27 จำานวน 1,043 กองทุน จากนั้น เป็นพิธีทำาบุญอุทิศส่วน

กุศลแด่ผู้วายชนม์ ต่อด้วยพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 266 วัด และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่

ทหาร ตำารวจ  รวมถึงอุปกรณ์จานดาวธรรม แก่คณะครูชมรมพุทธรักษาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

พระอธิการโรจน์  จนฺทโก  

วัดลำาภู  จ.นราธิวาส

                                                                                                                                       
“...ตั้งสัจจะอธิฐานตั้งแต่มาอยู่แล้วว่าเมื่อมาอยู่เป็นเจ้าอาวาสแล้ว  มีความรับผิดชอบแล้ว  

ก็ต้องขอตายที่นี่  เพราะจะได้เป็นขวัญและกำาลังใจให้แก่ญาติโยมทั้งหลายตลอดชีวิต...”

ครั้งที่  58

 คุณศรีสุภรณ์   แซ่เจ็ง  

ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วยะลา

 
“...รู้สึกดีใจมากที่เห็นชาวพุทธมาประชุมพร้อมกัน  

และคณะสงฆ์ก็ได้มาเป็นกำาลังใจให้กับคณะสงฆ์ 266 วัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

พระโสภณ  คุเณสโก                                                                                                                                               

วัดลำาไพล จ.สงขลา

                                                                                                                                       
“...เป็นโครงการที่ดีที่ได้มาช่วยเหลือศาสนาทางใต้  ที่เป็นวัดร้างหรือที่ได้รับความลำาบาก

ให้ได้อยู่อย่างมีความสุขหรืออยู่ปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้น...”

ครั้งที่  59

 พระสมชัย  อิสฺสรธมฺโม  

สำานักสงฆ์นิคมเขมาราม  จ.นราธิวาส

 
“...ขออนุโมทนาในความตั้งใจอันดีงาม  ที่ทำาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังสิ่งตอบแทน 

ขอบุญกุศลที่สร้างมาในครั้งนี้จงย้อนกลับไปให้กับท่านเจ้าคุณธัมมชโยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหา 

รวมทั้งทีมงานรวมทั้งผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน...”

 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
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

นายเสรี  ศรีหะไตร   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

                                                                                                                                       
“...กิจกรรมวันนี้เป็นสิ่งที่ต้องสืบสานให้ตลอดไป  เพราะว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย  

ถ้าไม่มีอะไรเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ผมคิดว่าประเทศไทยอยู่ไม่ได้...”

ครั้งที่  60

 ครูมานะ  แก้วนาวี  

โรงเรียนบ้านชะเมา จ.ปัตตานี

 
“...คิดว่าการทำาบุญให้ทานครั้งนี้จะทำาให้ครูมีจิตสำานึก  มีความรัก มีความสามัคคี 

หวังว่าทุกๆคนจะให้ความร่วมมือและก็สืบสานศาสนาพุทธของเราตลอดไป...”

 จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรพระสงฆ์จาก 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความเมตตา

จากพระครูนวการโสภณ เจ้าคณะอำาเภอโคกโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดมะกรูด เป็นประธานสงฆ์ นายเสรี  ศรีหะไตร                

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฆราวาส  จากนั้นเป็นการเสวนาธรรม และพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศล

แด่ผู้วายชนม์จากเหตุความไม่สงบ ต่อด้วยพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ครั้งที่ 60 พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 29 จำานวน 821 กองทุน โดยได้รับความเมตตาจาก   

พระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์  เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ เป็นประธานในพิธี
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

พระสมุห์ประดิษฐ์ มณิจนฺโท                                                                                                                                               

 วัดศรีบรรตาราม จ.นราธิวาส                                                                                                                            

                                                                                                                                       
“...โครงการนี้เป็นสิ่งที่สำาคัญสามารถช่วยเหลือวัดและเสริมกำาลังใจให้กับพระภิกษุ

และสามเณรที่อยู่ในพื้นที่  เทียนเล่มนี้คล้ายๆว่าใกล้จะมอดแล้ว  

แต่ก็มีเทียนเล่มใหม่จุดเพิ่มขึ้นมา...”

ครั้งที่  61

นายสุรพล  พนัสอำาพล                                                                                                                                              

ปลัดจังหวัดนราธิวาส            

                                                                                                                             
“...โดยปกติไปทำาบุญ  9 วัด ก็มากแล้ว แต่ครั้งนี้มากถึง 266 วัด ทำาให้พวกเราได้อานิสงส์ใน

การทำาบุญโดยพร้อมเพียงกัน  กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าจะให้มีงานเช่นนี้

เกิดขึ้นเป็นประจำาทุกๆ ปี...”

 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553  ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยใน

ภาคเชา้เปน็พธิตีกับาตรพระภกิษสุงฆ ์มพีระครปูระภสัสรสริคิณุ  ทีป่รกึษาเจา้คณะอำาเภอรอืเสาะ เจา้อาวาสวัด

เขากง จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายสุรพล  พนัสอำาพล ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็น

ประธานฆราวาส จากนั้นนายวีรพัฒน์  แจ้งศิริ  ผู้อำานวยการสำานักงานการศึกษาเอกชน จ.นราธิวาส ประธาน

คณะกรรมการจดังาน กลา่วรายงานตอ่ประธาน  สว่นผูแ้ทนนำากลา่วคำาถวายภตัตาหารเปน็สงัฆทาน ประกอบ

ด้วย พล.ต.ต.ชัยทัต  อินทนูจิตร ผู้บังคับการตำารวจภูธร จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสว่าง  ศรีชัย ผู้อำานวย

การสำานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส

 ภาคสายเป็นการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 30 จำานวน 263 กองทุน ต่อด้วยพิธีถวาย

สังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด และพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ จากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยได้

รบัความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพศลีวสิทุธิ ์ เจา้คณะจงัหวดันราธวิาส เจา้อาวาสวดัประชมุชลธารา 

เป็นประธาน รว่มดว้ยพระเดชพระคุณพระราชวราจารย ์เจา้คณะจงัหวดัปตัตาน-ียะลา-นราธวิาส (ธ) เจา้อาวาส

วัดนพวงศาราม
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

พระปลัดสายัณห์  ธมฺมธีโร                                                                                                                               

วัดดงตาสวัสดิ์  จ.สงขลา                                                                                                                                          

                                                                                                                     
“...ช่วงนี้เป็นช่วงที่พระภิกษุใน 4 จังหวัดภาคใต้  ต้องมีความสมัครสมานกลมเกลียวสามัคคี

เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่น  อันเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์พระพุทธองค์  

เพราะความสามัคคีของหมู่สงฆ์จะทำาให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปได้...” 

ครั้งที่  62

 นายเสริมศักดิ์  จันทร์สว่าง                                                                                                                           

นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร  จ.สงขลา                                                                                                    

“...อยากให้มีการทำาบุญอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อจะได้เป็นกำาลังใจให้กับพี่น้องประชาชน 

และส่งเสริมจิตใจพี่น้องเราให้เข้มแข็งที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่อไป...” 

 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2553  ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท  อำาเภอสิงหนคร  จังหวัด

สงขลา  ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 266 วัด ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ มีพระครูปัญญาวรกิจ  เจ้าคณะอำาเภอสิงหนคร  วัดโลการาม เป็นประธานสงฆ์ นายทวีวุฒิ  สังข์ศิริ           

นายอำาเภอสิงหนคร เป็นประธานฆราวาส  

 ภาคสายเปน็พธิมีอบกองทนุหนนุแรงใจชว่ยครใูต ้ครัง้ที ่31 จำานวน 231 กองทนุ โดยไดร้บัความเมตตา

จากพระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ เป็นประธานสงฆ์  จาก

นั้นเป็นพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในงานได้รับ

เกียรติจาก พ.ต.ท.วิชัย  บุญยงค์  รองผู้กำากับการฝ่ายป้องกันปราบปรามสถานีตำารวจภูธรสิงหนคร ร่วมพิธีด้วย
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

พระสวาด  เขมวีโร                                                                                                                                               

เจ้าอาวาสวัดหัวสะพาน  จ.ยะลา                                                                                                                                           

                                                                          
“...วัดพระธรรมกายจัดบิณฑบาตอาหารแห้งไปให้ก็เป็นการดี  จัดแบบนี้ก็ดีเพราะพระมากันเยอะ

มาหลายจังหวัด มารวมกัน  ประชาชนไม่ต้องไปหลายๆวัด  มาที่เดียวกันแล้วก็มาช่วยพระภิกษุ

ที่มาจากหลายๆที่หลายๆ จังหวัด...” 

ครั้งที่  63

 พระศุภชัย  สีลสำวโร                                                                                                                                               

         วัดเขาน้อย อ.สิงหนคร  จ.สงขลา                                                                                                     

“...ขอเป็นกำาลังใจให้พุทธบุตรที่อยู่ใน 3 จังหวัดภาคใต้ ศรัทธาญาติโยม  

โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ทั้งหลาย  ที่ต้องไปทำาหน้าที่ตรงนั้น  

ขอให้ยืนหยัดและต่อสู้ต่อไปเพื่อลูกศิษย์ของเรา...”

 จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2553 ณ วัดพระธรรมกาย  จ.ปทุมธานี  เนื่องใน “วันสมาธิ

โลก” ภาคเช้าเป็นการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม บูชาข้าวพระ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 32  

ภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะ พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคระดับโลก ปีที่ 23 ประจำาปี

พุทธศักราช 2553 จำานวน 43 รูป พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำานักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ  

พธิถีวายไทยธรรม แดค่ณะสงฆ ์ 3,000 กวา่วดัทัว่ประเทศ และพธิถีวายไทยธรรมคณะสงฆ ์266 วดั 4 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม      

เจา้คณะภาค7 รองแมก่องบาลสีนามหลวง และรองเจา้อาวาสวดัปากน้ำา ภาษเีจรญิ เปน็ประธานสงฆ ์ พระเดช

พระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชบัณฑิต พระอาจารย์สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกบาลี คณะสงฆ์ส่วนกลาง เป็นประธานมอบพัดรอง
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

ครูวรพงศ์  บุญพรม                                                                                                                                              

ครูวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี                                                                                                                                          

     
“...ไม่คิดที่จะย้ายออกนอกพื้นที่  ไม่คิดไปไหน  อย่างน้อยก็เป็นกำาลังใจช่วยเสริมแรง

อีกชนิดหนึ่ง โครงการดีๆ แบบนี้ต้องมีครั้งต่อไป อย่างน้อยก็เป็นขวัญกำาลังใจนะครับ...”

ครั้งที่  64

 ครูสุนทรีย์  จันทร์แดง                                                                                                                                            

ครูโรงเรียนบ้านท่าข้าม จ.ปัตตานี                                                                                                                             

“...คุณครูตั้งใจว่าจะเอากองทุนนี้ไปช่วยทางวัดและช่วยเพื่อนบ้าน  เขาขาดอะไรเราก็ช่วยเขา  

ถิ่นฐานตรงนี้เราเกิดตรงนี้แผ่นดินตรงนี้เราถือว่ามีสิทธิที่จะอยู่ตรงนี้  เราไม่อยากไปที่อื่นแล้ว   

ลูกหลานญาติพี่น้องก็อยู่ตรงนี้เพื่อนฝูงก็อยู่ตรงนี้เราก็ต้องทำาหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด...”

 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553  ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

ในภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์  โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวรปัญญาประยุต เจ้าคณะอำาเภอ

รือเสาะ-ศรีสาคร วัดราชสโมสร เป็นประธานสงฆ์ นายพิศาล ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็น

ประธานฆราวาส  

 ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 33 จำานวน 700 กองทุน ต่อด้วยพิธีถวาย

สังฆทาน 266 วัด ครั้งที่ 64  โดยมีพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็น    

ผู้แทนพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี และพุทธบริษัทสี่ทั่วโลก ได้ถ่ายทอดความรู้สึก และยกย่องพุทธ

บุตร รวมถึงคุณครู ที่ทุกรูปทุกคน ได้รักษาคำาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความทุ่มเท และยืนหยัดสู้

เพือ่พระพทุธศาสนาในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้นกระทัง่ถงึทกุวนัน้ี จากน้ันเปน็พธิทีำาบญุอทุศิสว่นกศุล

แด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหาร ตำารวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 

เสี่ยงภัย
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

นายบุญเลิศ   ลาภาโรจน์กิจ                                                                                                                                              

 นายกสมาคมส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้                                                                                                                                              

                                                                                                                         
“...ผมเชื่อว่าถ้าชาวพุทธทุกคนได้ร่วมกันรักษาพระพุทธศาสนา ค้ำาจุนพระพุทธศาสนา

ให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและแข็งแรง พระพุทธศาสนา ก็จะสามารถอยู่ยั่งยืนตลอดกาลนาน...”      

ครั้งที่  65

 ผอ.พีรพัฒน์  หนูประดิษฐ์  

ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านหน้าควน จ.สงขลา                                                                                                     

“...มีความภาคภูมิใจที่ยังมีคนพุทธมาร่วมกิจกรรมในวันนี้  โดยหลวงพ่อวัดพระธรรมกายคิด

กิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อให้คนไทยได้มาร่วมบุญ  ก็ขอให้หลวงพ่อได้ทำากิจกรรมนี้ต่อไป  เพื่อรวม

คนไทยให้เป็นหนึ่งเดียว  เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นกำาลังใจให้กับทุกๆ คน...”

 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ วัดพุทธภูมิ อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา ภาคเช้าเป็นพิธี

ตกับาตรพระสงฆจ์าก 286 วดั ภายในพิธไีด้รบัความเมตตาจากพระเดชพระคณุพระภาวนาวิสทุธคิณุ เจา้คณะ

อำาเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ นายก

สมาคมส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้ เป็นประธานฆราวาส

 ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 34 จำานวน 680 กองทุน  จากนั้นเป็นพิธีถวาย

สงัฆทานแด่คณะสงฆ ์286 วัด และพธิทีำาบญุอทุศิสว่นกศุลแดผู่ว้ายชนม ์นอกจากนี ้พล.อ.อ.วรีะวธุ ลวะเปารยะ 

ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ เป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดงานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหาร ตำารวจ

ในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบจานดาวธรรมแก่โรงเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

นายธวัฒน์  แท่นทอง  

ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา                                                                                                                                            

                                                                                                                        
“...ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ เราก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน  ฝ่ายความมั่นคงก็เขาทำาหน้าที่ของเขาไป 

ส่วนฝ่ายฆราวาสที่มีจิตใจเป็นกุศลก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลในสิ่งที่ทำาได้...”

ครั้งที่  66

ครูสุพรรณา  แก้วเพิ่มพูน 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส อ.แว้ง จ.นราธิวาส

“...ดิฉันทำางานที่นี่มา 17 ปีแล้ว พื้นเพเดิมไม่ใช่คนที่นี่แต่เป็นคนสงขลา  

แต่ก็ทำางานที่นี่ด้วยใจรัก  แม้ว่าพวกเราจะอยู่ในพื้นที่มีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์  

แต่ว่าเราก็ได้กำาลังใจจากทั่วประเทศ...”

 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้  อำาเภอบางกล่ำา 

จงัหวดัสงขลา โดยภาคเชา้เปน็พธิตีกับาตรพระ ได้รบัความเมตตาจากพระเดชพระคณุพระศรปีรยิตัมินุ ีรองเจา้

คณะภาค 18 วดัราชบรุณะ (วดัชา้งให)้ จงัหวัดปตัตานี เปน็ประธานในพิธ ีจากน้ัน ภาคสายเปน็พธิมีอบกองทนุ

หนุนแรงใจชว่ยครใูต ้ครัง้ที ่35 พธิอีทุศิสว่นกศุลแดผู่ว้ายชนมจ์ากเหตกุารณค์วามไมส่งบ พธิถีวายสงัฆทานแด่

คณะสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อด้วยพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำารวจ 

และมอบจานดาวธรรมช่อง DMC แก่โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วย
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

นายสมบูรณ์  บุญเขตต์ 

ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส                                                                                                                                         

                                                                                                                          
“...การแสดงตนเป็นพุทธมากะนี้มีความสำาคัญมาก  

ถือเป็นการทบทวนเพื่อจะให้ทุกคนรำาลึกว่าในฐานะที่เราเป็นไทยพุทธนับถือพุทธศาสนา  

ก็ควรที่จะทำานุบำารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา...” 

ครั้งที่  67

ตัวแทนเยาวชนรับทุน 

“...ผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือผมและเยาวชนทุกคนที่ท่านไม่ทอดทิ้งพวกเรา ผมขอรับรอง

ว่าจะนำาความช่วยเหลือไปใช้อย่างมีประโยชน์และให้คุ้มค่าที่สุด  เวลาพ่อยังอยู่  ผมก็ไม่ได้เป็น

เด็กดีอะไร พอไม่มีพ่อแล้วก็อยากจะทำาดีกับพ่อและอยากจะกอดพ่อครับ...”

 จดัขึน้เมือ่วนัพธุที ่22 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  ณ  โรงแรมอมิพเีรยีลนราธวิาส อำาเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส  

กัลยาณมิตรในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 286 วัด  4 จังหวัดชายแดนภาค

ใต้ ในภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ ใน 4 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ มาเป็นเนื้อนาบุญ มีพระครูประภัสสรสิริคุณ  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำาเภอรือเสาะ-ศรีสาคร  เจ้าอาวาสวัด

เขากง เป็นประธานสงฆ์  นายธนน  เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   เป็นประธานฆราวาส  

 ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่ 4 ครั้งที่ 36 พิธีมอบกองทุนช่วยเยาวชนของ

ครอบครัวผู้เสียชีวิต ที่เกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำาเภอใน จ.สงขลา  

ครั้งที่ 1 จำานวน 21 กองทุน โดยมีพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทน

พระเทพญาณมหามุนีในการมอบ
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

พ.อ. อัตถเดช   มาถนอม  

รองเสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า 

                                                                                                                                                                                                                                                                
“...ปลื้มมากที่คนไทยพุทธยังยึดมั่นในพระพุทธศาสนา  

คนไทยโชคดีมากที่เกิดมาในแผ่นดินพระพุทธศาสนา 

และโชคดีมากที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา...”                                                                                            

อาจารย์อารียา  ทองคำาสุด  

อาจารย์โรงเรียนสตรียะลา                                                                                                     

“...เวลาเรามาทำางานก็มีความกังวลมีความกลัวว่าวันนี้เรามาทำางานจะมาถึงที่ทำางานหรือเปล่าวันนี้

เรามาทำางานแล้วจะกลับไปเจอคนที่บ้านไหม   แต่เราก็ต้องทำาหน้าที่นี้ต่อไป 

ไม่คิดจะโยกย้ายไปที่อื่น...”

 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554  ณ วัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา  ภาคเช้าเริ่มด้วยการตักบาตรข้าวสาร

อาหาร แด่คณะพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ           

เจา้คณะอำาเภอเมอืงยะลา  เจา้อาวาสวดัพทุธภมู ิ เปน็ประธานสงฆ ์นายอภนินัท ์ ซือ่ธานวุงศ ์ รองผูว้า่ราชการ

จังหวัดยะลา เป็นประธานฆราวาส  ซึ่งการตักบาตรครั้งน้ีพุทธศาสนิกชน ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อ

แสดงออกถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง  

 ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่ 4 ครั้งที่ 37 จำานวน 100 กองทุน และพิธีถวาย

สงัฆทาน 286 วัดครัง้ที ่68 โดยไดร้บัความเมตตา จากพระพระเดชพระคณุพระศรสีธุรรมเมธ ี เจา้คณะจงัหวดั

ยะลา เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เป็นประธานสงฆ์  หลังจากนั้นพระครูปลัดภูเบศ  ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด

พระธรรมกาย เป็นผู้แทนพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี และพุทธบริษัท 4 ทั้งในและต่างประเทศ ได้

กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรและคุณครู พร้อมทั้งให้กำาลังใจทุกฝ่าย ในการร่วมกันธำารงรักษาพระพุทธศาสนา ใน

พ้ืนท่ี 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อด้วยพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก

นางพัชรี  โตนาคน้อย  ผู้จัดการธนาคารออมสิน  ร่วมในพิธีด้วย”

ครั้งที่  68
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พ.อ. อัตถเดช   มาถนอม  

รองเสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า 

                                                                                                                                                                                                                                                                
“...ปลื้มมากที่คนไทยพุทธยังยึดมั่นในพระพุทธศาสนา  

คนไทยโชคดีมากที่เกิดมาในแผ่นดินพระพุทธศาสนา 

และโชคดีมากที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา...”                                                                                            
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

ผอ.สุดสาย  บุญช่วย  

ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109                                                                                                        

                
“...สถานการณ์ที่พระสงฆ์ได้รับอยู่  เป็นสถานการณ์ที่ทำาให้เราหดหู่ใจ 

แต่นะวันนี้ทำาให้เราดีใจที่มูลนิธิธรรมกาย โดยหลวงพ่อธัมมชโยได้จัดพิธีนี้ขึ้นมา 

และทำาให้ชาวไทยพุทธเราเข้มแข็งขึ้น...”                                                                                  

ครูจินตนา  จันทรัตน์ 

ครูโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำาขาว จ.สงขลา                                                                                              

“...ดิฉันเป็นคนในพื้นที่  มีความรู้สึกรักตรงนี้  จะอยู่ตรงนี้  

จะสอนอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น  จะทำางานตรงนี้เพื่อให้เด็กได้มีคุณธรรม...”

 จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำาเภอบางกล่ำา จังหวัดสงขลา 

ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระครูสุวัฒนเขตตาภรณ์ เจ้าคณะอำาเภอบางกล่ำา เป็นประธาน

สงฆ์  นายธวัช  แท่นทอง  ผู้อำานวยการสำานักพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา เป็นประธานฆราวาส พร้อมนำา

พุทธศาสนิกชนกล่าวคำาแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

 ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 38 จำานวน 244 กองทุน ต่อด้วยพิธีมอบ

กองทุนช่วยเยาวชนของครอบครัวผู้เสียชีวิต ที่เกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ครั้งที่ 2 จำานวน 5 กองทุน โดย

ไดร้บัความเมตตาจากพระเดชพระคณุพระราชวราจารย ์เจา้คณะจงัหวดัปตัตาน-ียะลา-นราธวิาส (ธ) เจา้อาวาส  

วัดนพวงศาราม เป็นประธานสงฆ์

ครั้งที่  69
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

พระนพพร  จนฺทสุวณฺโณ  

วัดคอกช้าง จ.ยะลา                                                                                                                    

                
“...ขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนทั่วทั้งประเทศที่ยังไม่ทอดทิ้ง ช่วยเหลือค้ำาจุนพระภิกษุ

ในภาคใต้ วัดที่อาตมาอยู่มีพระภิกษุวัดละรูป ที่อยู่ได้จนทุกวันนี้ก็เพราะได้รับความ

อนุเคราะห์จากหลวงพ่อธัมมชโย...”                                                                                 

ผอ.สุนทรีย์ลักษณ์  วิมุตตา  

ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 ราษฎรบำารุง  จ.ปัตตานี                                                                                                                                        

              
“...อยากให้มีโครงการตลอดไป  เพราะเป็นการสร้างกำาลังใจให้กับครู 

แม้ว่าจะน้อยนิดแต่มากด้วยพลังใจ...”

 จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำาเภอเมือง จังหวัด

ปัตตานี ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พุทธบุตร 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  มี

พระครูอุดมธรรมาทร เจ้าคณะอำาเภอยะหริ่ง เจ้าอาวาสวัดปิยาราม จังหวัดปัตตานี เป็นประธานสงฆ์ นายเสรี            

ศรหีะไตร  รองผูว้า่ราชการจงัหวดัปตัตาน ีเปน็ประธานฆราวาส นายพทิกัษ ์ กอ่เกยีรตพิทิกัษ ์นายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองปัตตานี เป็นผู้แทนกล่าวรายงาน  ในส่วนผู้แทนนำากล่าวคำาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ได้แก่

นายมิ่ง  แก้วณิมีย์  นายกพุทธสมาคมจังหวัดปัตตานี นายสมคิด  บุตรทองแก้ว  ผู้อำานวยการโรงเรียนเบญจม

ราชูทิศ นายธีรชิต  บวรนันทิวัฒน์  ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี เป็นผู้แทนนำากล่าว

คำาแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

 ภาคสายเปน็พธิมีอบกองทนุหนนุแรงใจชว่ยครใูต ้ครัง้ที ่39 พธิทีำาบญุอุทศิสว่นกศุลแดผู่ว้ายชนม ์ จาก

เหตุการณ์ความไม่สงบ โดยพระสงฆ์สวดมาติกา ผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล ต่อด้วยพิธีถวายสังฆทานแด่

คณะสงฆ์ 286 วัด ครั้งที่ 70 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัด

ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (ธ) เจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม เป็นประธานสงฆ ์                                                            
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

พระอธิการมงคล  ปฺาวุโธ  

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี อ.สิงหนคร จ.สงขลา                                                                       

“...วัดที่อยู่ค่อนข้างลำาบากเพราะมีคนไทยน้อย การบิณฑบาตก็ไกลเป็นระยะทางไปกลับก็ 

3 กิโลเมตร  อาหารบิณฑบาตก็ได้นิดหน่อยแค่ 2 –3 ทัพพี 

ถ้าไม่มีส่วนนี้มาช่วยเหลือก็ลำาบาก...”

พระครูจำารูญ  านวโร   

วัดสำาเภาเชย จ.ปัตตานี                                                                                              

“...7-8 ปีผ่านมาแล้วเราทั้งหลายก็อยู่กันด้วยความอดทน ถึงจะรู้อะไรเป็นอะไรก็ต้อง

อดทน เพราะหน้าที่เราเป็นชาวพุทธ รักความสงบ ถ้าคนเราอยู่ตามหลักศาสนธรรมแล้ว

ย่อมไม่มีการเบียดเบียนกัน...” 

 จดัขึน้เนือ่งในวนัคุม้ครองโลก วนัศกุรท์ี ่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ วดัพระธรรมกาย  จงัหวดัปทมุธาน ี

ภาคเชา้พระเดชพระคณุพระเทพญาณมหามนุ ี(หลวงพอ่ธมัมชโย) เจา้อาวาสวดัพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์

นำาสาธุชนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม และมอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ภาคบา่ยเปน็พธิมีอบโลเ่กยีรตคิณุ และประกาศนียบตัร แกว่ดัทีส่นับสนุนโครงการบวชพระธรรมทายาท 

และบวชอบุาสกิาแกว้  พธิถีวายมหาสงัฆทานแดพ่ทุธบตุร  30,000 กวา่วดัทัว่ประเทศ และพทุธบตุร 286 วดั 

4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการ

มหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำา ภาษีเจริญ และท่าน            

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 (ธ) เจ้าอาวาสวัดสัม

พนัธวงศาราม เมตตาเดนิทางมารว่มงาน ในการนีพ้ระเดชพระคณุพระพรหมเวท ีกรรมการมหาเถรสมาคม  เจา้

คณะภาค 8 เจา้อาวาสวดัไตรมติรวทิยาราม และพระเถรานเุถระ ไดเ้มตตาเจรญิพระพทุธมนตเ์จรญิจติตภาวนา  

 ภาคเย็นเป็นพิธีอธิษฐานจิตถวายองค์พระธรรมกายประจำาตัว ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ และ

พิธีมอบองค์พระฉลองชัย ชิตังเม
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

อ.วริสร์ภัทร  ภัทรอานนท์  

อาจารย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  จ.สงขลา                                                                                                        

                
“...โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเป็นโครงการที่เราซึมลึกในเรื่องคุณธรรม 

เป็นสิ่งที่ดีมาก  ควรจะทำาต่อไป  เพื่อที่จะให้คนไทย มีความเอื้ออาทรต่อกัน 

คนไทยจะได้กลับเป็นศาสนิกชนที่ดี  รู้หน้าที่ว่าชาวพุทธต้องทำาอย่างไร...”

อ.ทิพาพร  แก้วมาก 

อาจารย์โรงเรียนสุไหงโกลก  จ.นราธิวาส                                                                                               

“...ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น  ยังไงก็เป็นบ้านเกิดของเรา 

ยังไงก็จะไม่ทิ้งถิ่นฐานของเรา  ยังอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็จะอยู่ที่นี่ต่อไป...”

 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำาเภอบางกล่ำา จังหวัด

สงขลา ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์  ได้รับความเมตตาจากพระครูประกิจ   

ศาสนการ  เจา้คณะตำาบลบางกล่ำา วดับางหย ีจงัหวดัสงขลา เปน็ประธานสงฆ ์นายธวฒัน ์ แทน่ทอง  ผูอ้ำานวย

การสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา เป็นประธานฆราวาส โดยมีนายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ นายก

สมาคมส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้ เป็นผู้แทนกล่าวรายงานต่อประธาน ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้

แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

 ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 41 พิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ใน

เหตุการณ์ความไม่สงบ พิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้ง 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพระเดช

พระคุณพระราชศิริธรรมเมธี  รองเจ้าคณะภาค 18 วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง เป็นประธานสงฆ์
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

พระโสภณคุณาธาร   

รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส  เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม                  

“...ถ้าหากมีแต่พระสงฆ์แต่ไม่มีญาติโยม  ศาสนาก็ไปไม่รอด   เพราะฉะนั้นการที่

ญาติโยมได้มาร่วมกันทำาบุญตักบาตรถวายสังฆทานในวันนี้ถือได้ว่าเป็นการช่วยกัน

ร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญถาวรและยั่งยืนต่อไป...”

ครูอาพร  สีทอง 

ครูโรงเรียนตือระมิตรภาพ 172 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส                                                                                           

“...อยากให้คุณครูทุกๆ ท่านหรือพุทธศาสนิกชนทุกท่านใน 4 จังหวัดชายแดนภาพใต้  

ได้มองเห็นความสำาคัญของพุทธศาสนาของเรา  ให้มาร่วมบุญกันมากๆ และช่วยบำารุง

พระพุทธศาสนาให้สืบทอดตลอดไป...”

 กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554 พิธีเริ่มด้วยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

แดพ่ระภกิษสุงฆ ์โดยไดร้บัความเมตตาจากพระเดชพระคณุพระโสภณคณุาธาร  รองเจา้คณะจงัหวดันราธวิาส 

เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม  เป็นประธานสงฆ์ นายเดชรัฐ  สิมศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็น

ประธานฆราวาส ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยพี่น้องพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง เดิน

ทางมาร่วมงานครั้งนี้เป็นจำานวนมาก  

 ภาคสายเป็นการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้  ครั้งที่ 42 ต่อด้วยพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วาย

ชนม์โดยมีพระเถรานุเถระ พร้อมด้วยคณะสงฆ์สวดมาติกา และพิธีถวายสังฆทาน 286 วัดครั้งที่ 73 โดยได้

รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา  

เป็นประธานสงฆ์                                                                                            
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

พระครูชลเขตพิพัฒน์  

เจ้าคณะตำาบลสุไหงโกลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส                

“...ถ้าวัดพระธรรมกายและหลวงพ่อธัมมชโยไม่มีเมตตามาช่วย   พระก็อยู่ลำาบาก

เพราะมแีตโ่จรผูร้า้ย การถวายอาหารใหพ้ระถอืวา่เปน็เรือ่งทีด่มีาก อยากใหวั้ดพระธรรมกาย

ช่วยดูแลวัดภาคใต้ตลอดไปพระสงฆ์จะได้มีกำาลังใจบำารุงพระศาสนาตลอดไปด้วย...”

นายแพทย์วรพงษ์  ขวัญไพโรจน์  

ผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน                                                                                               

“...พุทธบุตรทุกรูปที่จำาพรรษาอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ผมว่าเป็นผู้ที่เสียสละมาก  

เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปกป้องพระพุทธศาสนา  ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะไหนของสังคมก็ตาม  

ผมคิดว่าเราจะต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือและส่งกำาลังใจให้ทุกวิถีทางที่จะทำาได้...”

 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ในภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 109 รูป  โดยได้รับความเมตตา

จากพระครูสุนทรธรรมานุกิจ เจ้าคณะตำาบลสะบ้าย้อย เจ้าอาวาสวัดโตนด จังหวัดสงขลา เป็นประธานสงฆ์  

นายบุญช่วย  จังศิริวัฒนธำารง  รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานฆราวาส 

 ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 43 พิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์และ

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 286 วัด ครั้งที่ 74 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชศิริ-        

ธรรมเมธี  รองเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง  เป็นประธานสงฆ์

ครั้งที่  74
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

พระครูปลัดธันยากร  อธิปฺโ 

เลขานุการเจ้าคณะตำาบลไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

                
“...ขออนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมกายที่ได้สนับสนุนปัจจัยไทยธรรมทุกเดือน

เป็นระยะเวลา 7 ปีแล้ว  เพราะตั้งแต่เกิดความไม่สงบตั้งแต่ปี 2547 

จนถึงปัจจุบัน  แต่ละวัดก็เกิดความเดือดร้อนในเรื่องปัจจัยไทยธรรมและเรื่อง

ข้าวปลาอาหารบิณฑบาต  ในบางพื้นที่มีความไม่ปลอดภัยในชีวิตเลย...”

พระครูสมุห์ชำานาญ  านวโร  

วัดมะปรางมัน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี                                                                                             

“...ขอขอบคุณและอนุโมทนากับญาติโยมที่เสียสละเสียปัจจัย 4 ที่มาช่วยเหลือ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต ้ และขอใหญ้าตโิยมพทุธบรษิทัทัง้หลายชว่ยกนัทำานบุำารงุพระพทุธศาสนา

ประคับประคองให้ตลอดรอดฝั่งเพราะพระพุทธองค์ได้ฝากเราไว้แล้ว...”

 จดัข้ึนในวันอาทติยท์ี ่ 7  สงิหาคม พ.ศ. 2554  เนือ่งใน “วนัสมาธโิลก” ณ วดัพระธรรมกาย  จ.ปทมุธาน ี

ภาคเชา้พระเดชพระคณุพระราชภาวนาวสิทุธิ ์(หลวงพอ่ธมัมชโย) เจา้อาวาสวดัพระธรรมกายเปน็ประธานสงฆ ์

นำาสาธุชนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ และมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 44

 ภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะ พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคระดับโลก ปีที่ 24 

ประจำาปีพุทธศักราช 2555  จำานวน  60  รูปและอุบาสิกาแม่ชี 2 ท่าน พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา

แด่สำานักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ  พิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์  3,000 กว่าวัดทั่วประเทศ และพิธีถวาย

ไทยธรรมคณะสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิ

วงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 วัดปากน้ำา ภาษีเจริญ เป็นประธานสงฆ์                                                                                            

ครั้งที่  75
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

นายเสรี  ศรีหะไตร 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี                                                                                                         

                
“...สิ่งที่ต้องมีอยู่ในจิตวิญญาณของทุกคนก็คือความเชื่อและศรัทธาว่าบาปมีจริง 

บุญมีจริง  นรกมีจริง  สวรรค์มีจริง  เพราะฉะนั้นต้องจบด้วยคำาว่า คิดดี  ทำาดี  

และจะได้ดี  เนื่องจากเป็นหลักคำาสอนของพระพุทธศาสนา...”                                                                                   

นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์  

นายอำาเภอเมืองปัตตานี 

“...เราเป็นคนหมู่มากของประเทศแต่เราก็เป็นคนหมู่น้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

แต่จะหมู่มากหรือหมู่น้อยเราก็ต่างเป็นคนไทยด้วยกัน  อยากให้พี่น้องคนไทย

ทั้งประเทศให้กำาลังใจกัน  วันนี้เราทำากรรมดีเพื่อให้คุณงามความดีแก่คนไทยทั้งประเทศ...”

 จดัขึน้เมือ่วนัเสารท์ี ่24 กนัยายน พ.ศ. 2554  ณ หอประชมุโรงเรยีนเบญจมราชทูศิ อำาเภอเมอืง จงัหวดั

ปัตตานี  พิธีเริ่มด้วยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูนวการ

โสภณ เจ้าคณะอำาเภอโคกโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดมะกรูด เป็นประธานสงฆ์ นายเสรี ศรีหะไตร รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส ซ่ึงในครั้งน้ีพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้กล่าวคำาแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

 ภาคสายเปน็พธิมีอบกองทนุหนนุแรงใจชว่ยครใูต ้ครัง้ที ่45 จำานวน 54 กองทนุ ตอ่ดว้ยพธิถีวายสงัฆทาน 

286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 76 และพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่

สงบ โดยไดร้บัความเมตตาจากพระเดชพระคณุพระราชวราจารย ์ เจา้คณะจงัหวดัปตัตาน-ียะลา-นราธวิาส (ธ) 

เจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม  เป็นประธานสงฆ์  การนี้พระครูปลัดภูเบศ  ฌาณาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระ

ธรรมกาย ผู้แทนพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ และพุทธบริษัทสี่ทั่วโลก ได้กล่าวยกย่องพุทธบุตรและ

คณะคุณครูที่มีความเสียสละอย่างสูงส่ง ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการเผยแผ่และทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา อย่างเอา

ชีวิตเป็นเดิมพัน
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

รศ.ดร.วรวุธ  วิสุทธิ์เมธางกูร  

ประธานคณะกรรมการจัดงาน                

“...อยากให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวใต้ทุกท่าน ใช้หลักธรรมคำาสั่งสอนขององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการดำารงชีวิตของเรา  

อันจะเกิดความสุขแก่ตัวเราและสังคมรอบข้าง...”

พ.ต.อ.ถวัลย์  นคราวงศ์ 

ผู้กำากับการสถานีตำารวจภูธรบางกล่ำา                                                                                              

“...ขอส่งแรงใจให้แก่ข้าราชการ ทหาร ตำารวจและพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้  อยากจะให้ต่อสู้และดูแลพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป...”

 จดัเมือ่วนัเสารท์ี ่17 ธนัวาคม พ.ศ. 2554  ณ ศนูยป์ฏบิตัธิรรมภาคใต ้อำาเภอบางกล่ำา จงัหวดัสงขลา พธิี

เริม่ดว้ยตกับาตรขา้วสารอาหารแดพ่ระภกิษุสงฆ์ โดยได้รบัความเมตตาจากพระครสูวัุฒน์เขตตาภรณ ์ เจา้คณะ

อำาเภอบางกล่ำา  เจ้าอาวาสวัดท่าเมรุ เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายบรรจง ช่วยชู นายอำาเภอบางกล่ำา  

เป็นประธานฆราวาส รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร  เป็นผู้แทนกล่าวรายงานการจัดงาน จากนั้นพุทธศาสนิกชน

ได้กล่าวคำาแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

 ภาคสายเปน็พธิมีอบกองทนุหนนุแรงใจชว่ยครใูต ้ ครัง้ที ่46 จำานวน 92 กองทนุ   จากนัน้เปน็พธิทีำาบญุ

อุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 286 วัด  

ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชศิริธรรมเมธี  รองเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ 

จังหวัดพัทลุง เป็นประธานสงฆ์ โดยมีผู้แทนมูลนิธิธรรมกายและคณะ นำาสาธุชนถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็น

สังฆทาน

ครั้งที่  77
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

พระสายัณห์  อาภากโร 

วัดสุวรรณบรรพต จ.นราธิวาส                                                                                                         

                
“...กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมาก อันจะเป็นกำาลังใจให้แก่พระที่อยู่ทาง

ชายแดนภาคใต้  เนื่องจากความเป็นอยู่ของพระภิกษุสงฆ์บางวัดลำาบากมาก...”                                                                                 

พระปลัดสว่าง  สุทฺธสีโล  

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโรงวาส จ.ปัตตานี 

“...เป็นกิจกรรมที่ให้กำาลังใจมาก  ตั้งแต่หลวงพ่อธัมมชโยจัดให้ช่วยเหลือแต่ละเดือน

ทำาให้พระภิกษุสงฆ์ไม่ย้ายไปอยู่ที่อื่น...”

 จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา     

พิธีเริ่มด้วยตักบาตรข้าวสารอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูนวการโสภณ  เจ้าคณะ

อำาเภอโคกโพธิ์  เจ้าอาวาสวัดมะกรูด  เป็นประธานสงฆ์ นายเดชรัฐ สิมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็น

ประธานฆราวาส จากนั้นพุทธศาสนิกชนได้กล่าวคำาแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธ

อย่างแท้จริง

 ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ครั้งที่ 48 ต่อด้วยพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วาย

ชนม์ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 286 วัด  นอกจากนี้นายประมุข  ลมุน  รองเลขาธิการศูนย์อำานวย

การบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต ้ ไดก้ลา่วใหก้ำาลงัใจกบัคณะสงฆท์กุรปูทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

และประชาชนในพื้นที่  ในการนี้ผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่

เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำารวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนอยู่อย่างสงบสุข ในพื้นที่ 4 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ด้วย

ครั้งที่  78
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

พระครูกิตติวิริยาภิรัต 

วัดราษฎร์วิริยาราม จ.นราธิวาส                                                                                                         

                
“...วัดอาตมาเป็นไทยพุทธน้อยมาก  มีไม่ถึง 10 หลังคาบ้าน  

การจัดกิจกรรมถวายสังฆทานซึ่งได้รับความเมตตาจากวัดพระธรรมกาย

ทำาให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ภายในวัดของอาตมาดีขึ้นมาก...”

นายวีรวัส  เตชัสพัชรพงศ์ 

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก                                                                                               

“...การแสดงตนเปน็พุทธมามกะของประชาชนในวันนี ้ เปน็การย้ำาให้เห็นเจตนารมณอ์ยา่ง

หนึ่งว่าคนไทยศาสนาพุทธยังยึดมั่นอยู่ในหลักพระพุทธศาสนา รักสงบ รักสันติ...”

 จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 อำาเภอสุไหงโก – ลก จังหวัด

นราธิวาส  พิธีเริ่มด้วยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 109 รูป  ได้รับความเมตตาจากพระครู

สถติสลีขนัธ ์เจา้คณะอำาเภอสไุหงปาด ีเจา้อาวาสวดัโบราณสถติ เปน็ประธานสงฆ ์ นายสามารถ วราดศิยั  รอง

ผูว้า่ราชการจงัหวดันราธวิาส เปน็ประธานฆราวาส  กลัฯ สำาราญ  บญุสรา้ง ผูแ้ทนคณะกรรมการจดังาน กลา่ว

รายงานต่อประธาน และพุทธศาสนิกชนได้กล่าวคำาแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

 ภาคสาย พระครปูลดัภเูบศ  ฌานาภิญโญ ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัพระธรรมกาย เปน็ผูแ้ทนพระเดชพระคณุ

พระเทพญาณมหามนุ ีและพทุธบรษิทัสีท่ัง้ภายในและตา่งประเทศ กลา่วเปดิใจถงึพทุธบตุรทีอ่ยู่ในพืน้ท่ีเส่ียงภัย  

ตอ่ดว้ยพิธีทำาบุญอทุศิสว่นกศุลแดผู่ว้ายชนม ์ดว้ยพธิถีวายสงัฆทานแดค่ณะสงฆ ์286 วดั 4 จงัหวดัชายแดนภาค

ใต้  จากนั้นเป็นพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ทหาร ตำารวจ ที่รักษาความสงบในพื้นที่  4 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ โดยมีกัลยาณมิตรบุญเลิศ  ลาภาโรจน์กิจ เป็นผู้แทนมอบ

                                                                                            

ครั้งที่  79
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

พระใบฎีกาธเนศ  ธนจิตฺโต 

วัดอัมพวนาราม จ. ปัตตานี 

                
“...ถ้าพระทิ้งวัดไปแล้วญาติโยมก็ไม่มีที่พึ่ง ไม่มีกำาลังใจที่จะอยู่ พระพุทธศาสนาใน 4 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นเวลาเวียน

เทียนต้องเปลี่ยนมาจัดตอนกลางวัน เวลาสวดศพก็ต้องสวดกลางวัน...”

นายธวัฒน์  แท่นทอง 

ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนา จ.สงขลา 

“...ถือเป็นแบบอย่างในการทำานุบำารุงพระพุทธศาสนาด้วยการกระทำาความดี  การทำาทาน รักษาความสามัคคี

ในหมู่คณะเพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยั่งยืนตลอดไป...”

 จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555  ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมธรรมาทร       

เจ้าคณะอำาเภอปะนาเระ เจ้าอาวาสวัดปิยาราม  เป็นประธานสงฆ์ นายวิทยา  พานิชพงศ์  รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดปัตตานี  เป็นประธานฆราวาส  นายสายไหม   โกวิทยา  กล่าวรายงานการจัดงาน   ในส่วนของผู้แทน

นำากล่าวคำาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ได้แก่ นายจีรศักดิ์  จิวากานนท์  ผู้พิพากษาสมทบ 3 จังหวัดปัตตานี 

นายสมศักดิ์  อิสริยภิญโญ ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี  ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้กล่าวคำา

แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

 ภาคสายเปน็พธิถีวายสงัฆทาน 286 วดั 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ครัง้ที ่80 จากนัน้เปน็พธิทีำาบญุอุทศิ

ส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-

ยะลา-นราธิวาส (ธ)  เจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม เป็นประธาน

ครั้งที่  80
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

	 จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่		22	เมษายน	พ.ศ.	2555		ณ		วัดพระธรรมกาย	จ.ปทุมธานี		เนื่องในวันคุ้มครอง

โลก	ภาคสายพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามนีุ	(หลวงพอ่ธมัมชโย)	เจา้อาวาสวดัพระธรรมกายเป็นประธาน

สงฆน์ำาสาธชุนนัง่สมาธปิฏบิตัธิรรม	ประกอบพธิบีชูาขา้วพระ	และมอบกองทนุหนุนแรงใจชว่ยเหลือคร	ู4	จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้

	 ภาคบ่ายเปน็พธิถีวายมหาสงัฆทานแดพ่ทุธบตุร	20,000	กวา่วัดทัว่ประเทศ	รวมถงึพทุธบุตร	286	วดั	4	

จงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ย	โดยไดร้บัความเมตตาจากท่านเจา้ประคณุสมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย	์กรรมการ

มหาเถรสมาคม	 เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ	 แม่กองบาลีสนามหลวง	 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำาภาษีเจริญ	 และท่านเจ้า

ประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ	์กรรมการมหาเถรสมาคม	ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค	11	(ธ)	เจ้าอาวาสวัดสัมพันธ

วงศาราม		เมตตามาร่วมงาน	ในการนี้พระเดชพระคุณพระพรหมเวที	กรรมการมหาเถรสมาคม	เจ้าคณะภาค	

8	เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม	และพระเถรานุเถระ	ได้เจริญพระพุทธมนต์		สำาหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับ

ความเมตตาจากพระเถรานุเถระ	คณะสงฆ	์ 	 และสาธุชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก	ส่วนในภาคเย็นเป็น

พิธีหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุน	ี(สด	จนฺทสโร)	พระผู้ปราบมารด้วยทองคำา		ณ		ลานธรรมมหาธรรมกาย

เจดีย์

พระปลัดประดิษฐ์  มณิจนฺโท 

วัดราษฎร์สโมสร จ.นราธิวาส 

                                                                                                                                       
“...สถานการณ์ปัจจุบันนี้ค่อนข้างรุนแรง		แต่มีขวัญและกำาลังใจที่ดีที่หลวงพ่อธัมมชโยมอบให	้	

เปรียบเหมือนเทียนเล่มหนึ่งที่กำาลังจะดับ		หลวงพ่อเหมือนแสงสว่างที่มาเติมเต็มให้สว่างขึ้น		

ถ้าหากไม่มีหลวงพ่ออาตมาคงลำาบากอีกหลายอย่าง...”

ครั้งที่  81

 พระมหาเจรียง โฆสธมฺโม 

วัดบูรพาราม อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 

                                                                                                              
“...การถวายสังฆทานถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ได้บุญใหญ่ในทางพระพุทธศาสนา		

การที่พระเทพญาณมหามุนีหรือหลวงพ่อธัมมชโยได้มีโครงการที่

ถวายสังฆทานพระใน	4	จังหวัดชายแดนภาคใต	้

ถือได้ว่าเป็นเรื่องพิเศษ		ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติมันเป็นความท้าทายที่สำาคัญมาก...”	
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

	 จัดเมื่อวันเสาร์ที่	12	พฤษภาคม	พ.ศ.	2555	ณ	ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้	อำาเภอบางกล่ำา	จังหวัดสงขลา		

พิธีเร่ิมด้วยการตกับาตรขา้วสารอาหารแหง็แดพ่ระภกิษสุงฆโ์ดยไดร้บัความเมตตาจากพระครสูวุฒันเ์ขตตาภรณ	์	

เจา้คณะอำาเภอบางกล่ำา		เจา้อาวาสวัดท่าเมร	ุ	เปน็ประธานสงฆ	์ไดร้บัเกยีรตจิาก		พล.ร.ต.สมศกัดิ	์วาณชิยเ์จรญิ		

เสนาธกิารทัพเรอืภาคที	่2		เปน็ประธานฆราวาส		ซึง่การตกับาตรครัง้นีพ้ทุธศาสนกิชนไดก้ลา่วคำาแสดงตนเป็น

พุทธมามกะ	เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

	 ภาคสายเป็นพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์		และพิธีถวายไทยธรรม	286	ครั้งที่	82	โดยได้รับ

ความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย	์	เจา้คณะภาค18	เจา้อาวาสวดัโคกสมานคณุ	เป็นประธาน

สงฆ	์พระครปูลดัภเูบศ	ฌานาภญิโฺญ	ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัพระธรรมกาย	เปน็ผู้แทนพระเดชพระคณุพระเทพญาณ

มหามุนี	และผู้แทนพุทธบริษัทสี่ทั้งภายในและต่างประเทศ		กล่าวยกย่องพุทธบุตรและคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ใน

พื้นที่เสี่ยงภัย	4	จังหวัดชายแดนภาคใต้		

พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์ 

เจ้าคณะอำาเภอบางกล่ำา เจ้าอาวาสวัดท่าเมรุ  จังหวัดสงขลา

 
“...คณะสงฆ์จะอยู่ได้ต้องอาศัยพุทธบริษัท		ถ้าพระพุทธศาสนาไม่มีพุทธบริษัท

ให้การบำารุงพระพุทธศาสนาก็จะอยู่ไม่ได้...”	

ครั้งที่  82

 นายมนตรี  แววสกุล  

นักธุรกิจในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

                                                                                                              
“...กิจกรรมนี้ทำาให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อบอุ่น		จากเดิมที่เราได้ยินได้ฟังมาในข่าวว่า

พุทธศาสนาถูกกัดกร่อนและถูกทำาลาย		เมื่อมาเห็นภาพเหล่านี้ทำาให้เกิดกำาลังใจ		

ทำาให้ผมเองอยากเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

	 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่	9	มิถุนายน	พ.ศ.	2555	ณ	วัดพุทธภูมิ	อำาเภอเมือง	จังหวัดยะลา		ภาคเช้าเป็น

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์	 มีพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ	 เจ้าอาวาสวัดพุทธ

ภูมิ	พร้อมด้วยนายสายัณห์		อินทรภักดิ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา	เป็นประธานในพิธี	ซึ่งการตักบาตรครั้ง

นีพ้ทุธศาสนกิชนไดก้ลา่วคำาแสดงตนเปน็พทุธมามกะ	เพือ่แสดงถงึความเปน็ชาวพทุธอยา่งแทจ้รงิ		จากนัน้เปน็

พิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์และพิธีถวายสังฆทาน	286	วัด	ในพื้นที่	4	จังหวัดชายแดนภาคใต้		

	 ในวันเดียวกันนี้พระครูปลัดภูเบศ		ฌานาภิญฺโญ	เป็นผู้แทนพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี	และ

พุทธบรษิทัสีท่ัว่โลก		พรอ้มดว้ยนายนพรตัน	์เบญจวฒันานันท	์ผูอ้ำานวยการสำานกังานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต	ิ	

ดร.ประกอบ		จริกติ	ิรองประธานคณะกรรมาธกิารการศาสนา	ศลิปะและวฒันธรรม	สภาผูแ้ทนราษฎร	และคณะ

กลัยาณมติรภาคใตไ้ดเ้ขา้เยีย่มใหก้ำาลงัใจ		พรอ้มถวายปจัจยั	แดพ่ระภกิษสุงฆว์ดัขจรประชาราม	ทีโ่รงพยาบาล

ปัตตานีด้วย

 

นายสายัณห์  อินทรภักดิ์   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

“...การที่เรามาทำาบุญร่วมกันในวันนี้บ่งชี้ว่า		เราต้องการหลักธรรมคำาสั่งสอน

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ		

ทั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศรวมทั้งทั่วโลก...”

ครั้งที่  83

 นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์    

ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

                                                                                                              
“...ขณะนี้ภาครัฐเองก็ได้เห็นความสำาคัญและนำามาใช้ในการปรับปรุงเกี่ยวกับ

วิธีการที่จะเข้ามาทำานุบำารุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่			

ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่ทางวัดพระธรรมกายได้ดำาริริเริ่มไว้...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

	 จดัเมือ่วนัเสารท์ี	่14	กรกฎาคม	พ.ศ.	2555		ณ	โรงแรมมารนีา่	อำาเภอสไุหงโก-ลก	จงัหวดันราธวิาส		พธิี

เริม่ดว้ยตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้แดพ่ระภกิษสุงฆ์	109	รปู		โดยไดร้บัความเมตตาจากพระครปูยิวรคณุ		เจา้

คณะอำาเภอตากใบ		เจ้าอาวาสวัดสิทธิสารประดิษฐ์		พร้อมด้วยนายสามารถ	วราดิศัย	รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นราธิวาส		เป็นประธานในพิธี	ต่อด้วยการกล่าวคำาแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

	 ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้และพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์	 4	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	โดยมีนายเสถียร		ดำารงคดีราษฎร	์	ผู้อำานวยการสำานักงาพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส	เป็น

ประธานในการจุดเทียนธูปหน้ารูปผู้วายชนม์	 คณะสงฆ์สวดมาติกา	 คณะเจ้าภาพร่วมทอดผ้าบังสุกุล	 จากนั้น

เป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์	286	วัด	4	จังหวัดชายแดนภาคใต้	

 

 

ผอ.สุนทรีย์ลักษณ์  วิมุตตา 

ผู้อำานวยการโรงเรียนเทศบาล1 (ราษฎรบำารุง)  จ.นราธิวาส

“...ที่นี่เป็นบ้านเกิดของพวกเรา	จะอยู่เป็นขวัญกำาลังใจให้กับเพื่อนครูของเรา	ซึ่งส่วนใหญ่

เพื่อนครูก็ไม่มีใครย้ายไปไหน		จะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต	้	

ถึงแม้ว่าจะมีอันตรายแต่พวกเราก็ไม่ย่อท้อ	ขอปฏิบัติหน้าที่นี้ต่อไป...”

ครั้งที่  84

 ผอ.จรูญ แสงประสิทธิ์  

ผู้อำานวยการโรงเรียนรักไทย  จ.นราธิวาส

                                                                                                              
“...ขอบคุณและดีใจที่พระเทพญาณมหามุนี	หลวงพ่อธัมมชโยได้มอบทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต	้	

ท่านได้เล็งเห็นความสำาคัญของครูในชายแดนภาคใต้		เป็นแรงใจให้กับครูได้สู้ต่อไม่ท้อไม่ถอย		

เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อพระพุทธศาสนาของเรา...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

	 จัดขึ้นเนื่องใน	“วันสมาธิโลก”	เมื่อวันอาทิตย์ที	่5	สิงหาคม	พ.ศ.	2555	ณ		วัดพระธรรมกาย		จังหวัด

ปทุมธาน	ี	ภาคเช้าพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี	(หลวงพ่อธัมมชโย)	เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็น

ประธานสงฆ	์	นำาสาธุชนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม	ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ	และมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้

	 ภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม	 9	 ประโยคระดับโลก	 ปีที่	 25	

ประจำาปีพุทธศักราช	2555	จำานวน		63		รูป	อุบาสิกาแม่ชี	2	ท่าน	พิธีมอบโล่เกียรติยศและมอบทุนการศึกษา

แด่สำานักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ	 	 พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์	 3,000	 กว่าวัด	 ทั่วประเทศ	 และพิธีถวาย

ไทยธรรมคณะสงฆ	์323	วัด	4	จังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิ

วงศาจารย์		กรรมการมหาเถรสมาคม	เจ้าคณะภาค	7	รองแม่กองบาลีสนามหลวง	วัดปากน้ำา	ภาษีเจริญ	เป็น

ประธานสงฆ์

 
พระครูสถิตปิยธรรม 

เจ้าอาวาสวัดยานิการาม จ.ปัตตานี

“...การเสียสละของหลวงพ่อธัมมชโยที่ได้กระทำามาตั้งแต่อดีตจนถึงบัดนี	้	

เป็นเวลานานเกือบ	10	ปีแล้ว		และคงจะถึง	10	ปีอย่างแน่นนอน		

กระผมรู้สึกซาบซึ้งที่สุดว่าท่านต่อสู้และท่านสู้จริงๆไม่ได้ทำาเพียงให้ผ่านพ้นไปท	ี	

ทำาอย่างลึกๆ	และทำาต่อไปจนกว่าเหตุการณ์ในภาคใต้จะสงบลง...”

ครั้งที่  85

 พระสมุห์รุ่งโรจน์  ธมฺมโชโต 

วัดเจริญธรรม  จ.ยะลา

                                                      	“...พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ด้วยความศรัทธา		
อยู่ด้วยความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา		ขออนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อธัมมชโย

ที่ท่านให้ความเมตตาอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณร	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้...”
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พระครูสถิตปิยธรรม 

เจ้าอาวาสวัดยานิการาม จ.ปัตตานี

“...การเสียสละของหลวงพ่อธัมมชโยที่ได้กระทำามาตั้งแต่อดีตจนถึงบัดนี้		

เป็นเวลานานเกือบ	10	ปีแล้ว		และคงจะถึง	10	ปีอย่างแน่นนอน		

กระผมรู้สึกซาบซึ้งที่สุดว่าท่านต่อสู้และท่านสู้จริงๆไม่ได้ทำาเพียงให้ผ่านพ้นไปที		

ทำาอย่างลึกๆ	และทำาต่อไปจนกว่าเหตุการณ์ในภาคใต้จะสงบลง...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

	 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่	8	กันยายน	พ.ศ.	2555		ณ	หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่	 	อำาเภอหาดใหญ	่	

จังหวัดสงขลา		พิธีเริ่มด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์	109	รูป		โดยได้รับความเมตตา

จากพระครูสถิตนิคมธรรม	ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำาบลนาประดู่	วัดนิคมสถิตย์	จังหวัดปัตตานี		และนายบุญช่วย	

จังศิริวัฒนธำารง	ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่		เป็นประธานในพิธ	ีจากนั้นสาธุชนได้กล่าวคำา

แสดงตนเป็นพุทธมามกะ	

	 ภาคสายเปน็พธิมีอบกองทนุหนนุแรงใจชว่ยครใูต	้โดยมผีูแ้ทนคณุครจูาก	4	จงัหวดัชายแดนภาคใต้กลา่ว

เปิดใจ		พรอ้มกนันีพ้ระครปูลดัภเูบศ	ฌาณาภญิโฺญ		ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัพระธรรมกาย	เปน็ผู้แทนพระเดชพระคุณ

พระเทพญาณมหามุนี	 (หลวงพ่อธัมมชโย)	 เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย	และพุทธบริษัท	4	ทั้งภายในและต่าง

ประเทศ	ไดก้ลา่วเปดิใจถงึพทุธบตุรและคณุคร	ู	จากน้ันเป็นพิธทีำาบญุอุทศิสว่นกศุลแด่ผูว้ายชนมจ์ากเหตกุารณ์

ความไม่สงบ	และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์	323	วัด	ในพื้นที่	4	จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่	86

พระครูสังฆรักษ์ณัฐวุฒิ  นนฺทวีโร 

หัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านต้นทุเรียน  จ.นราธิวาส

“...ดีใจและปลื้มใจในการถวายสังฆทานให้กับเนื้อนาบุญที่เป็นพุทธบุตรในพื้นที่	สิ่งต่างๆที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก

พระเดชพระคุณและคณะสงฆ์	โดยเฉพาะญาติโยมชาวพุทธทั่วโลกที่ดูสื่อDMC	ถือว่าเป็นกำาลังบุญ	

กำาลังใจที่ได้น้อมถวายเพื่อเป็นขวัญแด่พุทธบุตรที่ยืนหยัดสู้...”

ครั้งที่  86

 
ครูบุญเลิศ  พรมสูง  

โรงเรียนบ้านแซะ จ.สงขลา

                                         	“...ตั้งแต่ผมบรรจุมาในปี	พ.ศ.	2523		จนถึงปัจจุบันได้ดำารงตำาแหน่งอยู่ที่อำาเภอเทพา	
ก็ไม่คิดที่จะหนีไปไหน	ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลสั่งสอนลูกศิษย์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

และสี่อำาเภอนี้	ได้รับแรงใจจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาตลอด...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

	 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่	13	ตุลาคม	พ.ศ.	2555	ณ	โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	อำาเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	

ภาคเชา้พธิเีริม่ดว้ยการตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้แด่พระภกิษุสงฆ์	109	รปู	โดยได้รบัความเมตตาจากพระครู

อุดมธรรมาทร	เจ้าคณะอำาเภอยะหริ่ง	เจ้าอาวาสวัดปิยาราม		จังหวัดปัตตานี	เป็นประธานสงฆ์		นายประมุข		

ลมุล		ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี		เป็นประธานฆราวาส	ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็น

พุทธมามกะ	เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

	 ภาคสายคณะคุณครูรับมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้	ครั้งที่	53	จากนั้นเป็นพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศล

แด่ผู้วายชนม์	โดยมีว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ	วงศ์โพธิพันธ	์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตาน	ี	เป็นประธานจุดเทียน

ธูปหน้ารูปผู้วายชนม์	 	 คณะสงฆ์สวดมาติกา	 ผู้แทนคุณครูและเจ้าภาพร่วมกันทอดผ้าบังสุกุล	 จากนั้นเป็นพิธี

ถวายสังฆทาน	323	วัด	ครั้งที	่87

พระครูรังสิตธรรมคุณ  

เจ้าอาวาสวัดรังสิตาวาส จ.ยะลา

“...ปัจจุบันไทยพุทธในภาคใต้มีน้อยแล้วย้ายออกไปหมด		เมื่อก่อนมีมากเป็นร้อยครัวเรือน

ปัจจุบันมี	5	-	6	ครัวเรือน		บางที่ก็มีแค่	12	ครัวเรือน		บางที่ไม่มีเลย	และบางที่ไม่มีคนจะบวช		

พอบวชเข้ามาก็บวชได	้3	วัน	15	วัน	3	เดือนก็สึก	บางวัดก็มีพระอยู่รูปเดียวหรือ	2	รูปเท่านั้น...”

ครั้งที่  87

 
ครูปราณี  เลี่ยมทอง   

โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์  จ.ปัตตานี

                                        	“...หลวงพ่อท่านให้ความสำาคัญของครูใต้		เงินที่ได้รับจะนำาไปต่อบุญโดยเฉพาะเด็กๆ

ที่โรงเรียนไม่มีอาหารกลางวันรับประทาน		ได้นำาเงินที่หลวงพ่อให้ไป

ช่วยเหลือนักเรียน		ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อ		ขอให้หลวงพ่อ

มีสุขภาพแข็งแรงและอยู่คุ้มครองพวกเราตลอดไป...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

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...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

	 จัดเมื่อวันเสาร์ที่	22	ธันวาคม	พ.ศ.	2555	ณ	อาคารกีฬาและนันทนาการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วทิยาเขตหาดใหญ	่อำาเภอหาดใหญ	่จงัหวดัสงขลา		ภาคเชา้พธิเีริม่ดว้ยตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้แดพ่ระภกิษุ

สงฆ์		ได้รับความเมตตาจากพระครูวิรัตธรรมโชติ		เจ้าคณะอำาเภอเมืองสงขลา		เจ้าอาวาสวัดแหลมทราย		เป็น

ประธานสงฆ์	 ได้รับเกียรติจาก	 รศ.ดร.ชูศักดิ์	 	 ลิ่มสกุล	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เป็นประธาน

ฆราวาส	 ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้กล่าวคำาแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาว

พุทธอย่างแท้จริง

	 ภาคสายเป็นพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์	ในเหตุการณ์ความไม่สงบ	4	จังหวัดชายแดนภาคใต้		

และพิธีถวายสังฆทาน	323	วัด	ครั้งที่		88		มีกัลยาณมิตรจันทิรา		แอร์ริส	เป็นผู้แทนคณะสงฆ์และกัลยาณมิตร

ในจงัหวดัรอ้ยเอด็		มอบปจัจยัขา้วสารอาหารแหง้ในโครงการตกับาตรพระทีจ่งัหวดัรอ้ยเอด็	ทีไ่ดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที	่

28	ตุลาคม	พ.ศ.	2555	ที่ผ่านมา	ถวายแด่คณะสงฆ์	323	วัด	โดยมีกัลยาณมิตรบุญเลิศ	ลาภาโรจน์กิจ	เป็นผู้

แทนรับมอบ

พระอธิการสุพจน์  มหาลาโภ 

เจ้าอาวาสวัดสารวัน  จ.ปัตตานี

“...ฝากถึงพุทธบุตรทั่วประเทศที่ได้มาช่วยชาวไทยพุทธใน	3	จังหวัด		โดยสถานการณ์

ความไม่สงบบีบบังคับให้เดือดร้อน		โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการช่วยให้คนไทยพุทธอยู่

ในพื้นที่เสี่ยงภัยมีกำาลังใจมากขึ้น		ที่จะต่อสู้และยืนหยัดให้พระพุทธศาสนาอยู่ใน	3	จังหวัดได้...”

ครั้งที่  88

 
นพ.พรชัย  พิญญพงษ์  

ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

                                     			“...ในนามขององค์กรยุวพุทธโลก		ซึ่งเป็นองค์กรพุทธนานาชาติ		
ชาวพุทธที่ไหนมีภัยเราก็จะไปช่วยเหลือทุกที่		วันนี้ได้ลงมาช่วยภาคใต	้

	ชาวพุทธต้องร่วมมือกันในการทำางานและช่วยเหลือกัน...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระอธิการสุพจน์  มหาลาโภ 

เจ้าอาวาสวัดสารวัน  จ.ปัตตานี

“...ฝากถึงพุทธบุตรทั่วประเทศที่ได้มาช่วยชาวไทยพุทธใน	3	จังหวัด		โดยสถานการณ์

ความไม่สงบบีบบังคับให้เดือดร้อน		โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการช่วยให้คนไทยพุทธอยู่

ในพื้นที่เสี่ยงภัยมีกำาลังใจมากขึ้น		ที่จะต่อสู้และยืนหยัดให้พระพุทธศาสนาอยู่ใน	3	จังหวัดได้...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

	 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่	16	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2556		ณ		วัดพุทธภูมิ	อำาเภอเมือง	จังหวัดยะลา	พิธีเริ่มด้วย

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์	มีพระครูสุทธิธรรมานุศาสก์	 เจ้าคณะอำาเภอบันนังสตา	วัดพุทธ

ภูมิ	เป็นประธานสงฆ์	นายเดชรัฐ		สิมศิริ		ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา	เป็นประธานฆราวาส	ในการตักบาตรครั้ง

นี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง		

	 ภาคสายเป็นพิธีถวายสังฆทาน	 323	 วัด	 และทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความ

ไม่สงบในพื้นที่	 4	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ	 ที่

ปรึกษาเจ้าคณะอำาเภอเมือง	เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ		เป็นประธานในพิธี		พระอาจารย์พงษ์ศักดิ์		านิโย		ผู้แทน

ชาวพุทธในประเทศญี่ปุ่น	 อ่านสาส์นแสดงความห่วงใยของชาวพุทธที่ส่งมาถึงพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธท่ีอยู่

ในพื้นที่	4	จังหวัดชายแดนภาคใต้		จากนั้นเป็นพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ทหาร	ตำารวจ	ที่รักษาความ

สงบในพื้นที	่4	จังหวัดชายแดนภาคใต้

	 นอกจากนี้ภายในงานพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี	 (หลวงพ่อธัมมชโย)	มอบหมายให้พระครู

ปลัดภูเบศ		ฌานาภิญฺโญ	เป็นผู้แทนถวายปัจจัยแด่พระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ	เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ	

เพื่อร่วมบุญในงานก่อสร้างของวัดพุทธภูมิ	จำานวน		50,000	บาท	ท่ามกลางเสียงสาธุการของพุทธศาสนิกชน

พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์                                                                                                                                            

เจ้าคณะอำาเภอบันนังสตา วัดพุทธภูมิ จ.ยะลา                                                                                                      

“...ต้องขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทั่วประเทศทั่วโลกที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการ

ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้		เพื่อบำารุงขวัญและกำาลังใจพระในพื้นที่	3	จังหวัด

ชายแดนภาคใต้และ	4	อำาเภอ	ของจังหวัดสงขลา...”

                                                                                                                                            

ครั้งที่  89

 
พ.ท.ศุภมิตร รัตแพทย์                                                                                                                                   

หัวหน้าแผนกมวลชน มศ.กอ.รมน. ภาค 4 สน.                                                                                                            

                                     	“...การที่ตนเองได้มาเจอภาพดีๆเหล่านี้		เป็นภาพที่น่าประทับใจ		

เป็นกิจกรรมที่ดีที่ทางคณะผู้จัดได้ดำาเนินการ		

อย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้วิถีของชาวพุทธได้ดำาเนินอย่างปกติ...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์                                                                                                                                            

เจ้าคณะอำาเภอบันนังสตา วัดพุทธภูมิ จ.ยะลา                                                                                                      

“...ต้องขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทั่วประเทศทั่วโลกที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการ

ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้		เพื่อบำารุงขวัญและกำาลังใจพระในพื้นที่	3	จังหวัด

ชายแดนภาคใต้และ	4	อำาเภอ	ของจังหวัดสงขลา...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

	 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่	9	มีนาคม	พ.ศ.	2556		ณ		โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	อำาเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี		พิธี

เริม่ขึน้ดว้ยการทำาบญุตกับาตรแดค่ณะสงฆ์	ได้รบัความเมตตาจากพระครนูวการโสภณ		เจา้คณะอำาเภอโคกโพธิ	์	

เจา้อาวาสวดัมะกรดู	เปน็ประธานสงฆ	์นายเสร	ี	ศรหีะไตร	รองผูว่้าราชการจงัหวดัปตัตาน	ี	เปน็ประธานฆราวาส		

ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ	เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง		

	 ภาคสายเปน็พธิถีวายสงัฆทานแดค่ณะสงฆ์	323	วัด	พธิทีำาบญุอทุศิสว่นกศุลแดผู่ว้ายชนม	์	ซึง่ไดร้บัความ

เมตตาจากพระเดชพระคณุพระธรรมวงศาจารย	์เจา้คณะภาค	18	เจา้อาวาสวัดโคกสมานคณุ	เปน็ประธานสงฆ	์	

จากนัน้ผูแ้ทนคณะกรรมการจดังานไดม้อบเครือ่งอุปโภคบรโิภคใหก้บัเจา้หน้าทีท่หาร	ตำารวจ	ทีร่กัษาความสงบ

ในพื้นที่ด้วย

 

นายพิทักษ์  ก่อเกียรติพิทักษ์  

นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี

                                                                                                     
“...ขอขอบคุณทางผู้จัดที่ท่านมีเจตนาที่ดีที่อยากให้พี่น้องชาวพุทธของเราได้เข้าถึง

พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง		ขอให้บุญกุศลที่ทำาในวันนี้จงเป็นศิริมงคลแก่พี่น้องชาวพุทธ

ในจังหวัดปัตตานีได้มีความสุข	ความปลอดภัย		มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป...”

                                                                                                                                            

ครั้งที่  90

 
ครูพงสันต์ อโนทิพย์  

โรงเรียนเมืองปัตตานี  จ.ปัตตานี

                                                                                                    

                            		“...เรานำาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือนักเรียน	ใช้ผลิตสื่อ	ใช้ในการดำาเนินชีวิต		
และทำาบุญต่อ	อยากให้กองทุนนี้มีอยู่ต่อไปเพื่อครูใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายพิทักษ์  ก่อเกียรติพิทักษ์  

นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี

                                                                                                     
“...ขอขอบคุณทางผู้จัดที่ท่านมีเจตนาที่ดีที่อยากให้พี่น้องชาวพุทธของเราได้เข้าถึง

พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง		ขอให้บุญกุศลที่ทำาในวันนี้จงเป็นศิริมงคลแก่พี่น้องชาวพุทธ

ในจังหวัดปัตตานีได้มีความสุข	ความปลอดภัย		มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่	22	เมษายน	พ.ศ.	2556	เนื่องในวันคุ้มครองโลก	ณ	วัดพระธรรมกาย		จังหวัด

ปทุมธานี	โดยในภาคสายพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามนุ	ี(หลวงพอ่ธมัมชโย)	เจา้อาวาสวดัพระธรรมกาย

เป็นประธานสงฆ์นำาสาธุชนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม	และมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้	

	 ภาคบ่ายเป็นพิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร	24,000	กว่าวัดทั่วประเทศ		รวมถึงพุทธบุตร	323	วัด	4	

จงัหวดัชายแดนภาคใต	้โดยไดร้บัความเมตตาจากทา่นเจา้ประคณุสมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย์	กรรมการมหา

เถรสมาคม	 เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ	แม่กองบาลีสนามหลวง	 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำา	ภาษีเจริญ	ท่านเจ้าประคุณ

สมเดจ็พระมหาวรีวงศ	์กรรมการมหาเถรสมาคม	ทีป่รกึษาเจา้คณะภาค	11	(ธ)	เจา้อาวาสวดัสมัพนัธวงศาราม		

เมตตามารว่มงาน	ในการนีพ้ระเดชพระคณุพระพรหมเวที	กรรมการมหาเถรสมาคม	เจา้คณะภาค	8	เจา้อาวาส

วดัไตรมติรวทิยาราม	และพระเถรานเุถระ	ไดเ้มตตาเจรญิพระพทุธมนต์		ซึง่กจิกรรมในครัง้นีไ้ดร้บัความเมตตา

จากพระเถรานุเถระ	เจ้าคณะพระสังฆาธิการ	คณะสงฆ์และสาธุชนมาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำานวนมาก	

ครั้งที่  91

 
พระครูสถิตธีรธรรม  

เจ้าอาวาสวัดยะหาประชาราม จ.ยะลา

                       “...กระผมไม่ลืมพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีท่านเป็นผู้ริเริ่มและกระทำามาตลอด		

ตอนแรกคณะสงฆ์คิดว่าท่านจะสู้ได้ไหม		แต่พอมาถึงวันนี้

ท่านสู้ได้สำาเร็จ	เป็นกำาลังใจให้แก่พวกเราได้มาก	เป็นที่พึ่ง		

เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกทั่วโลกที่นับถือพระพุทธศาสนา...”	
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระครูนวการโสภณ 

เจ้าคณะอำาเภอโคกโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดมะกรูด จ.ปัตตานี

“...ในภาวะวิกฤต	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	แม้ว่าจะได้ความทุกข์ยากลำาบากเดือดร้อนเรื่องปัจจัยเครื่องอาศัย		เรื่องอาหาร

ที่จะนำามาเลี้ยงชีวิต	ก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากส่วนต่างๆ		และเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายให้ความช่วยเหลือ	ได้ประทังชีวิต

อยู่ได้ตลอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้...”

 
พระครูสถิตธีรธรรม  

เจ้าอาวาสวัดยะหาประชาราม จ.ยะลา

                       “...กระผมไม่ลืมพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีท่านเป็นผู้ริเริ่มและกระทำามาตลอด		

ตอนแรกคณะสงฆ์คิดว่าท่านจะสู้ได้ไหม		แต่พอมาถึงวันนี้

ท่านสู้ได้สำาเร็จ	เป็นกำาลังใจให้แก่พวกเราได้มาก	เป็นที่พึ่ง		

เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกทั่วโลกที่นับถือพระพุทธศาสนา...”	
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

	 จัดเมื่อวันเสาร์ที่	18	พฤษภาคม	พ.ศ.	2556		ณ	หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่		จังหวัดสงขลา		โดย

ชว่งเชา้เปน็พธิทีำาบญุตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้แดพ่ระภกิษสุงฆ	์โดยไดร้บัความเมตตาจากพระครอูาทรวรคุณ		

เลขานุการเจ้าคณะภาค	18	วัดโคกสมานคุณ	 เป็นประธานสงฆ์	 	นายสมศักดิ์	 จันทร์ชู	 ปลัดอำาเภอหาดใหญ	่	

เป็นประธานฆราวาส		

	 ภาคสาย	ประกอบพธิมีอบกองทนุหนุนแรงใจชว่ยครใูต	้ครัง้ที	่55	โดยมผีูแ้ทนคณุครใูน	4	จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้	เข้ารับมอบเงินกองทุน	พร้อมทั้งกล่าวแสดงความขอบคุณที่มีผู้ให้กำาลังใจในการปฏิบัติหน้าที	่	จากนั้น

เป็นพิธีถวายสังฆทานแด่พุทธบุตร	 323	 วัด	 ใน	4	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 	 โดยครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก

พระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์	 	 เจ้าคณะภาค	18	เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ	เป็นประธานสงฆ์	 โดยมี

พุทธศาสนกิชนเขา้รว่มพธิเีปน็จำานวนมาก		ทัง้ยงัไดร้ว่มกนัทำาบญุอุทศิสว่นกศุลแดผู่ว้ายชนมใ์นเหตกุารณค์วาม

ไม่สงบและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ใน	4	จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

พระครูอาทรวรคุณ  

เลขานุการเจ้าคณะภาค 18 วัดโคกสมานคุณ  จ.สงขลา                                                                                                                                          

                             
“...ทุกรูปที่ไปเยี่ยมให้สัตยาบรรณว่าจะขอตายอยู่ที่นี่		บางรูปมาจากต่างจังหวัดไม่ใช่คนใน

พื้นที่แต่จะขออยู่ในพื้นที่แห่งนี้	ตายก็ตายที่นี่		นี่คือสัตยาบรรณของพระสงฆ์ที่มีความหนักแน่น		

ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การส่งเสริม	เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจอย่างยิ่ง...”

                                                                                                                                            

ครั้งที่  92

 
พระมหาณรงค์  กนฺตสีโล  

เลขานุการเจ้าคณะตำาบลตันหยงมัส วัดสังฆสิตตาราม จ. นราธิวาส                                                                   

                                     
“...ในส่วนเรื่องของการขบฉันก็ลำาบากหน่อยเพราะในวันปกติไม่สามารถออกบิณฑบาตได้  

ส่วนวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนานั้นก็พออยู่ได้ 

โครงการถวายสังฆทานของพระเทพญาณมหามุนีนั้นสามารถ

ช่วยเหลือช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายค่าน้ำาค่าไฟของวัดไปได้...” 
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

	 จัดเมื่อวันเสาร์ที่	22	มิถุนายน	พ.ศ.	2556		ณ	โรงแรมมารีน่า	อำาเภอสุไหงโก-ลก	จังหวัดนราธิวาส		โดย

ในช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์	มีพระครูปิยวรคุณ		เจ้าคณะอำาเภอตากใบ		เจ้า

อาวาสวัดสิทธิสารประดิษฐ์		จังหวัดนราธิวาส		และนายเจษฎา		จิตรัตน	์	นายอำาเภอสุไหงโก-ลก	เป็นประธาน

ในพิธี	โดยมีนายพีระ		มุสิกปักษ์		ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานนำาสาธุชนกล่าวคำาแสดงตนเป็นพุทธมามกะ	เพื่อ

แสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

	 ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่	6	ครั้งที่	56	พิธีทำาบุญอุทิศส่วนบุญกุศลแด่

ผูว้ายชนม	์	และพธิถีวายสงัฆทาน	323	วดั	ครัง้ที	่93		โดยมพีระเดชพระคณุพระเทพศลีวสิทุธิ	์	เจา้คณะจงัหวัด

นราธิวาส		เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา	เป็นประธานสงฆ์		

พระสมุห์จำารูญ  านวโร 

เจ้าอาวาสวัดสำาเภาเชย อ.ปะนาเระ จ. ปัตตานี 

                                                                                                   
“...มีความอบอุ่นและชื่นใจทุกครั้งที่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านทั้งหลาย		

ที่เสียสละความสุขส่วนตัว	หาปัจจัย	4	มาช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ทางภาคใต้...”																																												

ครั้งที่  93

 
พระครูสุนทรธรรมานุกิจ 

เจ้าคณะอำาเภอสะบ้าย้อย วัดคูหาภิมุข จ. สงขลา  

                                  		“...อาตมารู้สึกซาบซึ้งในความเมตตากรุณาของท่าน		ตลอดระยะเวลาที่

พระเทพญาณมหามุนีได้อนุเคราะห์มา	รู้สึกว่าท่านเป็นพระที่มีน้ำาใจ	มีจิตใจสูง		

ได้ให้ความช่วยเหลือ	เกื้อกูลอนุเคราะห์แก่เพื่อนสหธรรมิกด้วยกัน...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระสมุห์จำารูญ  านวโร 

เจ้าอาวาสวัดสำาเภาเชย อ.ปะนาเระ จ. ปัตตานี 

                                                                                                   
“...มีความอบอุ่นและชื่นใจทุกครั้งที่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านทั้งหลาย		

ที่เสียสละความสุขส่วนตัว	หาปัจจัย	4	มาช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ทางภาคใต้...”																																												
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

	 จัดเมื่อวันพุธที่	 31	กรกฎาคม	พ.ศ.	2556	 	ภาคเช้ามีการตักบาตรพระ1,000	รูป	ณ	ถนนสุขยางค์		

บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา	โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์		เจ้า

คณะภาค	18		เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ	เป็นประธานสงฆ์	นายสุรศิษฎ์		บัวทรัพย์	รองเลขาธิการศูนย์อำานวย

การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)	เป็นประธานฆราวาส	นายเดชรัฐ		สิมศิริ	ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา	

เปน็ผูแ้ทนกลา่วรายงาน	ซึง่การตกับาตรครัง้น้ีพุทธศาสนิกชนได้กลา่วคำาแสดงตนเปน็พุทธมามกะ	เพือ่แสดงถึง

ความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง	

	 ภาคสายเปน็พธิมีอบกองทนุหนนุแรงใจชว่ยครใูต	้ครัง้ที	่57	ตอ่ดว้ยพธิทีำาบญุอุทศิสว่นกศุลแดผู่ว้ายชนม์	

และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์	323	วัด	ใน	4	จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่	94	ณ	ศูนย์เยาวชนเทศบาล

นครยะลา	อำาเภอเมือง	จังหวัดยะลา	โดยมี	พล.ต.ท.ไพฑูรย	์	ชูชัยยะ	ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำารวจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	พล.ต.สุเมธ		ไมตรีประศาสน์	ผู้อำานวยการศูนย์ประสานงานคณะทำางาน	กอ.รมน.ภาค	4	ส่วน

หน้า		นายภูริพงศ์		พงษ์สุวรรณศิร	ิ	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย	

นายสุรศิษฎ์  บัวทรัพย์  

รองเลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  

“...ผมค่อนข้างมั่นใจที่การมารวมตัวกัน	ไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ตามมันเป็นแหล่งรวมใจและ

บันดาลใจ		ให้เราทำาแต่ในสิ่งที่ดี		และที่สำาคัญคือน่าจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่สงบสุขต่อไป...”																																						

ครั้งที่  94

 
นายเดชรัฐ  สิมศิริ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  

                                 		“...นับได้ว่าเป็นขวัญและกำาลังใจให้กับชาวไทยพุทธในจังหวัดยะลา		ที่จะได้อยู่ร่วมกันในการ

สร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ		มีความสามัคคีกันที่จะประพฤติปฏิบัติตาม

หลักธรรมทางศาสนา		เพื่อจะได้จรรโลงใจให้ทางพุทธศาสนิกชนเองได้มี

หลักธรรมในการยึดเหนี่ยว	นำาไปสู่หนทางแห่งความดี...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายสุรศิษฎ์  บัวทรัพย์  

รองเลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  

“...ผมค่อนข้างมั่นใจที่การมารวมตัวกัน	ไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ตามมันเป็นแหล่งรวมใจและ

บันดาลใจ		ให้เราทำาแต่ในสิ่งที่ดี		และที่สำาคัญคือน่าจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่สงบสุขต่อไป...”																																						
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

	 จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่		4		สิงหาคม	พ.ศ.	2556	ณ	วัดพระธรรมกาย		จ.ปทุมธานี		เนื่องใน	“วันสมาธิโลก”		

ภาคสายพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี	 (หลวงพ่อธัมมชโย)	 เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธาน

สงฆ์	นำาสาธุชนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม		ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ	และมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้

	 ภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม	 9	 ประโยคระดับโลก	 ปีที่	 26	

ประจำาปีพุทธศักราช	2556		จำานวน		65		รูป		พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำานักเรียนบาลีดีเด่น

ทั่วประเทศ		พิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแด่พระเทพญาณมหามุนี	โดยคณะสงฆ์	4	จังหวัดชายแดนภาคใต้		

พิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ	์	3,000	กว่าวัดทั่วประเทศ		รวมถึงคณะสงฆ์	323	วัด	4	จังหวัดชายแดนภาค

ใต้	โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์	กรรมการมหาเถรสมาคม		เจ้าคณะภาค	7		

รองแม่กองบาลีสนามหลวง	วัดปากน้ำา	ภาษีเจริญ		เป็นประธานสงฆ์

 

พระธรรมวงศาจารย์  

เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา

“...ปลื้มใจ		มีความสบายใจว่าชาวพุทธของเรามีจำานวนมากและมีความศรัทธา		

มีความเข็งแรงในการที่จะทำาบุญสร้างเสริมบารมีให้แก่ตัวเอง		

เพื่อเป็นการแผ่เมตตาให้แก่ผู้ที่มีความคิดผิดแปลกแตกต่างไปจากพวกเรา		

ให้กลับคืนเปลี่ยนใจเพื่อมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข...”																																		

ครั้งที่  95

 
พระราชวราจารย์   

เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (ธ)   เจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม  จ.ปัตตานี                               

                                		“...อาตมาเองก็มองอยู่อย่างนี้ว่าพระเดชพระคุณท่านรักพระพุทธศาสนา	

ท่านยกย่องพระศาสนาด้วยใจรักและซื่อสัตย์ต่อพระพุทธศาสนา	

ญาติโยมที่มาก็มาร่วมแรงร่วมใจกัน	

ทำากิจพระพุทธศาสนาเพื่อจะให้พระศาสนาดำาเนินต่อไปได้...”

www.webkal.org



197SHARING IS GREAT

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระธรรมวงศาจารย์  

เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา

“...ปลื้มใจ		มีความสบายใจว่าชาวพุทธของเรามีจำานวนมากและมีความศรัทธา		

มีความเข็งแรงในการที่จะทำาบุญสร้างเสริมบารมีให้แก่ตัวเอง		

เพื่อเป็นการแผ่เมตตาให้แก่ผู้ที่มีความคิดผิดแปลกแตกต่างไปจากพวกเรา		

ให้กลับคืนเปลี่ยนใจเพื่อมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข...”																																		
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

	 จดัขึน้เมือ่วันเสารท์ี	่14	กนัยายน	พ.ศ.	2556	ณ	ศนูยป์ฏิบตัธิรรมภาคใต	้	อำาเภอบางกล่ำา	จงัหวดัสงขลา		

ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์	108	รูป	โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุวัฒน์

เขตตาภรณ์		เจ้าคณะอำาเภอบางกล่ำา		เจ้าอาวาสวัดท่าเมร	ุ	เป็นประธานสงฆ์		นายปริญญา			เสนาวรานนท	์	

รองผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	15		เป็นประธานฆราวาส	ซึ่งการตักบาตรครั้ง

นี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ	เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง		

	 ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้	 ต่อด้วยพิธีถวายสังฆทาน	 323	 วัด	 ใน	 4	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต	้และอทุศิสว่นกศุลแดผู่ว้ายชนมจ์ากเหตกุารณค์วามไมส่งบ	ซึง่คร้ังนีไ้ดร้บัความเมตตาจากพระ

เดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์	เจ้าคณะภาค	18	เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ	เป็นประธานสงฆ์

นายปริญญา เสนาวรานนท์ 

รองผอ.สพม.15 

“...เป็นกิจกรรมที่ทำาให้พี่น้องชาวพุทธมีโอกาสได้รวมพลัง	

และขอขอบคุณเนื้อนาบุญที่ให้ความสำาคัญในเรื่องพระพุทธศาสนา		

ให้พี่น้องใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รวมเป็นปึกแผ่น...”				                          

ครั้งที่  96

 
พระอธิการอิศรา ปญฺญาธโร 

เจ้าอาวาสวัดเจาะไอร้อง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 

                             		“...ขออนุโมทนาที่ช่วยเหลือและเป็นกำาลังใจแก่พระที่อยู่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต	้	
อาตมาขอสัญญาว่าจะอยู่รักษาพื้นที่ของชาวพุทธให้คงอยู่ต่อไป	

ซึ่งในปัจจุบันนี้เหลือน้อยมากแล้ว		

บางพื้นที่ก็มีแค่	10	ครัวเรือน	บางที่ก็ไม่มีเหลือแล้ว...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายปริญญา เสนาวรานนท์ 

รองผอ.สพม.15 

“...เป็นกิจกรรมที่ทำาให้พี่น้องชาวพุทธมีโอกาสได้รวมพลัง	

และขอขอบคุณเนื้อนาบุญที่ให้ความสำาคัญในเรื่องพระพุทธศาสนา		

ให้พี่น้องใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รวมเป็นปึกแผ่น...”				                          
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

	 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่	31	ตุลาคม	พ.ศ	2556	ณ	วัดพุทธภูมิ	อำาเภอเมือง	จังหวัดยะลา		ภาคเช้าเป็น

พิธีตกับาตรขา้วสารอาหารแห้ง	โดยไดร้บัความเมตตาจากพระครูสทุธธิรรมานศุาสก	์	เจา้คณะอำาเภอบนันงัสตา	

วดัพทุธภมู	ิ	จงัหวดัยะลา	เปน็ประธานสงฆ์	นายสายณัห	์	อินทรภกัด์ิ	รองผูว่้าราชการจงัหวัดยะลา	เปน็ประธาน

ฆราวาส	 ร่วมด้วย	 พ.ต.อ.ทวี	 สอดส่อง	 เลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ศอ.บต.)		

พล.ต.ต.รัฐพงษ	์ยิ้มใหญ่	รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้	ในการนี้พุทธศาสนิกชน

ได้กล่าวคำาแสดงตนเป็นพุทธมามกะ	เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

	 ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้	 ต่อด้วยพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ใน

เหตุการณ์ความไม่สงบ	และพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์	323	วัด	พิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่

ทหาร	ตำารวจ	ในพื้นที่	4	จังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนา

วิสุทธิคุณ	เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ	จังหวัดยะลา	เป็นประธานสงฆ์

นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

“...เป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่พี่น้องพุทธศาสนิกชน		รวมทั้งเป็นกำาลังใจ

ให้แก่พระภิกษุสงฆ	์		เรายังอยู่ด้วยความเหนียวแน่นไม่ทอดทิ้งกัน...”

ครั้งที่  97

 
พล.ต.ต.รัฐพงษ์  ยิ้มใหญ่  

รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

                       						“...เป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ให้พระได้อยู่ใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	พุทธศาสนิกชนได้อยู่กันอย่างมีความสุข

และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ได้ดำารงอยู่ตลอดไป...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

“...เป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่พี่น้องพุทธศาสนิกชน		รวมทั้งเป็นกำาลังใจ

ให้แก่พระภิกษุสงฆ์			เรายังอยู่ด้วยความเหนียวแน่นไม่ทอดทิ้งกัน...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

	 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่	7	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	ณ		ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้		อำาเภอบางกล่ำา	จังหวัดสงขลา		

ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์	323	วัดใน	4	จังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยได้รับความ

เมตตาจากพระครสูวัุฒนเ์ขตตาภรณ	์เจา้คณะอำาเภอบางกล่ำา	เจา้อาวาสวดัทา่เมร	ุ	เปน็ประธานสงฆ	์น.อ.พานชิ	

โพธ์ินอก	เสนาธกิารกองบนิ	56	เปน็ประธานฆราวาส	โดยพทุธศาสนกิชนได้ไดก้ลา่วคำาแสดงตนเปน็พทุธมามกะ

เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธที่แท้จริง

	 ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้	จำานวน	130	กองทุน	ต่อด้วยพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศล

แด่ผู้วายชนม์	พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์	323	วัด	ในพื้นที	่4	จังหวัดชายแดนภาคใต้		นอกจากนี้ยังได้มอบ

เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร	ตำารวจ	ที่รักษาความสงบในพื้นที่	4	จังหวัดภาคใต้ด้วย

 

ครูเครือวัลย์  แซ่วอง                                                                                                                                               

โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม  สหป.ปัตตานี  เขต 2                                                                                           

“...พวกเรายังยึดมั่นในพระพุทธศาสนาตลอดไป	ทางวัดพระธรรมกายได้ให้ความสำาคัญ

ในครั้งนี้	ชาวพุทธในจังหวัดภาคใต้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง...”		

ครั้งที่  98

 
พระราชปัญญามุนี                                                                                                                                             

        เจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน                                                                                                             

                        		“...การถวายสังฆทานของหลวงพ่อวัดพระธรรมกาย
ติดต่อกันมาเป็นเวลา	10	ปี		

นับเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ	่	นึกถึงหลวงพ่อแล้ว

อาตมาก็ชื่นใจทุกครั้ง		ตื้นตันใจบอกไม่ถูก...”		
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ครูเครือวัลย์  แซ่วอง                                                                                                                                               

โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม  สหป.ปัตตานี  เขต 2                                                                                           

“...พวกเรายังยึดมั่นในพระพุทธศาสนาตลอดไป	ทางวัดพระธรรมกายได้ให้ความสำาคัญ

ในครั้งนี้	ชาวพุทธในจังหวัดภาคใต้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง...”		
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

	 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่	22	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2557	จัดขึ้น	ณ	โรงเรียนเบญจมราชูทิศ		อำาเภอเมือง	จังหวัด

ปัตตานี		โดยภาคเชา้มพิีธตีกับาตรพระ	1,000		รปู	บรเิวณลานวัฒนธรรม	โดยไดร้บัเกยีรตจิาก	พ.ต.อ.ทว	ี	สอด

สอ่ง	เลขาธกิารศนูยอ์ำานวยการบรหิารจงัหวัดชายแดนภาคใต	้(ศอ.บต.)	เปน็ประธานในพิธี	จากนัน้เป็น	พธิมีอบ

กองทุนหนุนแรงใจชว่ยครใูต	้จำานวน	119		กองทนุ		และพธิทีำาบญุอุทศิสว่นกศุลแดผู่ว้ายชนมใ์นเหตกุารณค์วาม

ไม่สงบ		พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์	323	วัด	ครั้งที่	99	โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวราจารย์		เจ้าคณะ

จังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส	(ธ)	เจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม	เป็นประธานสงฆ์		

นางศศิเพ็ญ  ละม้ายพันธุ์                                                                                                                                          

ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม จ.ปัตตานี                                                                                                                                        

                              
“...ศาสนาพุทธใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้		กิจกรรมในครั้งนี้เป็นขวัญและ

กำาลังใจให้พวกเราชาวพุทธใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีกำาลังใจในการที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไป...”

ครั้งที่  99

 
พ.ต.อ.ทวี  สอดส่อง                                                                                                                                   

เลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้                                                                                       

                       		“...การจัดงานวันนี้ทำาให้ทุกคนมีกำาลังใจ	มีความสุขทางจิตใจ		ทำาให้มีความหวัง		
ซึ่งมีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้น...”	
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปี 100 ครั้ง

           

	 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่	31	มีนาคม	พ.ศ.	2557	ณ	วัดพุทธภูมิ	อำาเภอเมือง	จังหวัดยะลา	โดยภาคเช้า

เป็นพิธีตักบาตรพระสงฆ์	100	รูป	ได้รับความเมตตาจากพระครูสุทธิธรรมานุศาสก์	เจ้าคณะอำาเภอบันนังสตา	

จังหวัดยะลา	เป็นประธานสงฆ์	นายเดชรัฐ	สิมศิริ	ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา	เป็นประธานฆราวาส		

	 ภาคสายเป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์		323	วัด	4	จังหวัดชายแดนใต้	ปีที่	10	ครั้งที่	100,	พิธี

ทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ			และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต	้	ปีที	่7	

ครั้งที่	64		จำานวน	21	กองทุน	ซึ่งดำาเนินการมอบไปแล้วกว่า	30,000	กองทุน	รวมเป็นเงินกว่า	60	ล้านบาท	

ในงานได้รับความเมตตาจากพระราชมงคลวุฒาจารย์		ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำาเภอเมือง	จ.ยะลา	เจ้าอาวาสวัด

พุทธภูม	ิ	เป็นประธานฝ่ายสงฆ์	และนายสามารถ	วราดิศัย	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา	เป็นประธานฆราวาส	

อ.สุประวีณ์ ทิพย์รักษ์  

โรงเรียนสันติวิทยา จ.ยะลา 

                                                                                                                                                     
“...กองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ที่ได้รับในวันนี้		เปรียบเสมือนหยดน้ำาหยดหนึ่งที่ช่วยให้

ครูใต้ทุกๆท่านมีกำาลังใจ		ถึงแม้พวกท่านจะอยู่ที่กรุงเทพฯ		

แต่พวกท่านก็ยังคงมองเห็นถึงความยากลำาบากที่เกิดขึ้น...”	

ครั้งที่  100

 
นายสามารถ  วราดิศัย  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

                 			“...ความตั้งใจ	จากการทำาความดีร่วมกัน	จะก่อให้เกิดกระแสธารที่ไหลเย็น	
นำาความสุขความเจริญ	ดับความรุนแรงให้หมดหายไป	

เพื่อจังหวัดยะลาของเราจะได้กลับฟื้นคืนสุขดังเช่นในอดีต...”
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.สุประวีณ์ ทิพย์รักษ์  

โรงเรียนสันติวิทยา จ.ยะลา 

                                                                                                                                                     
“...กองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ที่ได้รับในวันนี้		เปรียบเสมือนหยดน้ำาหยดหนึ่งที่ช่วยให้

ครูใต้ทุกๆท่านมีกำาลังใจ		ถึงแม้พวกท่านจะอยู่ที่กรุงเทพฯ		

แต่พวกท่านก็ยังคงมองเห็นถึงความยากลำาบากที่เกิดขึ้น...”	
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	 “...พระเดชพระคณุหลวงพอ่ธมัมชโยท่านกต้ั็งใจท่ีจะ

ทำากิจกรรมน้ีต่อเน่ืองไปจนกว่าสถานการณจ์งัหวดัชายแดน

ภาคใต้จะสงบ	 และอยากให้พระสงฆ์และชาวพุทธสมัคร

สมานสามคัคกีนั	ในชว่งต่อไปท่านกอ็ยาก	ใหม้พีระในพ้ืนท่ี

มากขึน้	โดยจะทำาโครงการบวชพระเพ่ือใหพ้ระในพืน้ท่ีเป็น

พระลูกพระหลาน	 เพิ่มจำานวนพระในแต่ละจังหวัดให้มาก

ขึน้	ใหเ้ขา้มาชว่ยกนัรกัษาพระพทุธศาสนาในพืน้ทีเ่อาไว	้ใน

สว่นของชาวบา้นกจ็ะทำาโครงการสง่เสรมิการสวดมนตใ์นวดั	

หรือรวมกลุ่มสวดมนต์กันเองที่บ้าน	 อยากให้เกิดการรวม

กลุ่มกันให้กำาลังใจซึ่งกันและกัน	 โยมให้กำาลังใจพระ	 พระ

ให้กำาลังใจโยมมาทำาศาสนกิจปฏิบัติธรรมร่วมกัน	 และให้

ครพูทุธในพืน้ทีม่ารว่มดแูลเดก็และชาวบา้น	ประสานความ

ร่วมมือกัน	ทั้งพระ	ครู	ชาวบ้าน	และก็รวมทั้งทหารตำารวจ

เจ้าหน้าที่	 ซึ่งที่ผ่านมาก็ปฏิบัติหน้าที่ให้ความสะดวกดูแล

ความปลอดภัยให้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด	 นอกจากนี้ก็มี

ความรู้สึกประทับใจ	 เจ้าคณะ	 พระสังฆาธิการ	 และคณะ

สงฆ์ที่ให้ความเมตตามาร่วมในกิจกรรมท่ีจัดข้ึนมิได้ขาด	

รวมทั้งภาครัฐ	ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด	ศอ.บต.	แม่ทัพภาคที่	

4	ทีใ่หก้ารสนบัสนนุการจัดงาน	และมารว่มงานเปน็ประจำา	

ทุกครั้ง...

	 ...จากนี้ไปก็อยากให้หน่วยงานต่างๆ	 มาช่วยกัน

เยอะๆ	หลวงพ่อธัมมชโยท่านเคยกล่าวว่า	1	 เดือนมี	30	

วัน	วัดพระธรรมกายรับบุญ	1	วัน	อีก	29	วัน	องค์กรชาว

พุทธทั้งหลายน่าจะมาร่วมกันช่วยภาคใต้ด้วย	 เพื่อความ

สามัคคีของชาวพุทธเหมือนคำาที่ว่า	พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่ง

เดยีวกนั	เหมอืนตะวนัทีม่ดีวงเดยีว	และ	พทุธบรษิทั	4	ตอ้ง

เป็นหนึ่งเดียวกัน	เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว…”

                           

																																พระครูปลัดภูเบศ	ฌานาภิญฺโญ

																															ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

บทส่งท้าย
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บูชาธรรมโดย

คณุอนนัต์ อศัวโภคนิ และครอบครวั

คณุบญุชยั เบญจรงคกลุ และครอบครวั

ดร.ประกอบ - คณุวรรณา จริกติิ

คณุบรรณพจน์ - คณุบษุบา - คณุพลภูม ิดามาพงศ์

คณุแม่อาเตยีง แซ่จวิ, คณุพ่อสกล - คณุสอง วชัรศรโีรจน์

คณุดฐิพงศ์ - คณุพราววรรณ - คณุสทิธพิร เรอืงฤทธเิดช

คณุศรศีภุร จาตรุงควนชิย์

คณุสรุยิะ - คณุสรุสิา - คณุศาตนนัท์ จงึรุ่งเรอืงกจิ

ดร.กฤษฎา - คณุทศันยี์ จ่างใจมนต์ และครอบครวั, เครอืข่ายเนเจอร์กฟิทั่วโลก

บรษิทั ทแีมนฟาร์มา จ�ากดั 

CRYSTAL SOFTWARE GROUP

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์พิเศษ
พระมงคลเทพมนุ ี(หลวงปู่สด จนทฺสโร)

พระเทพญาณมหามนุ ีว.ิ (หลวงพ่อธมัมชโย)

พระราชภาวนาจารย์ ว.ิ (หลวงพ่อทตัตชโีว)

คณุยายอาจารย์มหารตันอบุาสกิาทองสขุ ส�าแดงปั้น

คณุยายอาจารย์มหารตันอบุาสกิาจนัทร์ ขนนกยูง

��������������� 211cs6.indd   211 4/5/14   5:32 PM

www.webkal.org



เจ้าภาพกิตติมศักดิ์	  
• พระครูปลดัภูเบศ ฌานาภญิโฺญ                                                                                     
• พระครูปลดัวนัชยั สลีวณโฺณ
• พระครูสงัฆรกัษ์รงัสฤษดิ์ อทิธฺจินิตฺโก
• พระครูใบฎกีาอ�านวยศกัดิ์ มนุสิกโฺก     
• คณุสวุทิย์ - คณุศศนิา - ด.ช.พอเพยีง วมิตุตานนท์ 
• นพ.ฉตัรชยั ศรบีณัฑติ และบรษิทั Absolute Health จ�ากดั
• คณุนติยา จรงุจติต์      

เจ้าภาพอุปถัมภ์  
• พระภกิษรุุ่น 14 ลูกพระธมัฯ และมหาเศรษฐคีู่บญุวชิชาธรรมกาย                                                 
• พระมหาสรุพงศ์ วรสโุร และกลัยาณมติรวดัพทุธบอร์คโค
• คณุสมชาย - คณุนภิาพรรณ ครอบครวัจวิจัฉรานกุูล และญาตมิติร,
 บรษิทัรุ่งศลิป์การพมิพ์ (1977) จ�ากดั                     
• คณุมงคล - คณุลาวลัย์ - คณุมลัลกิา - คณุวชิากร - คณุวโิรจน์ จริพฒันกลุ

เจ้าภาพกองทุน
• วดัพระธรรมกายนางาโน่ 
• วดัพระธรรมกายบอสตนั  
• วดัพระธรรมกายฟลอรดิา                                                                                  
• วดัพทุธสตอกโฮล์ม สวเีดน
• วดัถ�้าเขาวง พระกติต ิ สริปิญโฺญ และตระกูลชูพงศ์                                                      
• มหาปูชนยีาจารย์ บูชาธรรมโดย พระมหาธรีะชยั ธชีชโย 
 และครอบครวัอศัวชยัโสภณ                                 
• มหาปูชนยีาจารย์ บูชาธรรมโดย พระมหาอรรถพล กลุสทิโฺธ 
 และคณะญาตมิติร 
• มหาปูชนยีาจารย์โดย สวุรรณา - คณุเฮ้งลิ้ม แซ่ตั้ง, สพุตัรา แซ่เอี๊ยบ,
 ซู่ม่วย แซ่เฮ้ง ครอบครวัตนัตนิริามยั                                                                                                      
• มหาปูชนยีาจารย์ บูชาธรรมโดย พระภกิษรุุ่น 27 "เพช็รน�้าเอก"                                          
• มหาปูชนยีาจารย์ บูชาธรรมโดย พระภกิษรุุ่น 25 คว้าธงชยั                                                   
• พระศรพีชัโรดม (ลกัษณะ กติตฺณิาโณ ป.ธ. 9)                                                            
• พระครูสงัฆรกัษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจโฺจ  
• พระครูภาวนาสธุรรมวเิทศ & คณุอญัชล ีอนิจารสุร
• พระครูภาวนาวเิทศ (พระมหาวริตัน์ มณกินโฺต                                                                                    
• พระครูโสตถธิรรมวเิทศ (ปรชัญา โสตถฺชิญโฺญ)                                                            
• พระมหาปิยณั ปิยชโย                                                                                  
• พระมหาธเนศร์ านรโต และคณุพ่อนวิชัร์ - คณุแม่สกุญัญา -
 คณุอมรเทพ ทรพัย์สมบูรณ์                              
• พระมหาอดเิรก เขมปณุโฺณ และครอบครวัเทศสมบูรณ์ 
• พระมหาค�าสาย อนิทฺปญฺโญ ครอบครวัวงษ์จติร 
• พระมหารตันะ ติรตโน                                                                                        
• พระมหานภดล คมภฺรีธมโฺม, พระวชัรนิทร์ นรนิโฺท                                                               
• พระมหาจนัทร์ด ีธมมฺสทิธฺ ิ                                                                                 
• พระมหาอภชิาต ิฌานสโุภ                                                                                      
• พระมหาอภวิตัร คณุวฑโฺฒ, คณุกลัยา - คณุอคัรเดช ปัญญาสกลุวงศ์  
 และครอบครวัโพธทิพัพะ                                " 
• พระมหาประเสรฐิกจิ สเุมโธ และกลุ่มบญุอศัจรรย์อนนัตกาล                                                       
• พระมหาศตวรรษ ธมมฺว�โส, พระสธุีร์ อภธิโีร, 
 โยมแม่บญุเยี่ยม สบืจากโกสยี์                                      
• พระมหามนต์ชยั อภชิาโน และครอบครวัศรเีทพ                                                                    

• พระมหาธเนศร์ านรโต และครอบครวัทรพัย์สมบูรณ์                                                               
• พระมหาสาธติ สมาจาโร, พระถาวร ธมมฺจาโร, 
 ครอบครวันนัตวิานชิ, ครอบครวัเกดิแก้ว                                  
• พระมหามนตร ีจรติมนโฺต                                                                                      
• พระมหาทรงวฒุ ิชยวฑุโฺฒ และครอบครวัวนชิพงษ์พนัธุ์                                                           
• พระมหาวฒุชิยั วฑุฒฺชิโย และคณะญาตมิติร                                                                     
• พระมหาสรุตัน์ อคคฺรตโน, คณุแม่เตยีง และครอบครวัเหลอืงธาดา                                                  
• พระมหาวชิา อธวิชิโฺช                                                                                       
• พระมหา ดร.ชยัฟ้า ธญฺญกโุล                                                                                      
• พระมหา ดร.สธุรรม สรุตโน                                                                                        
• พระมหาสายรุ้ง ธรีโรจโน
• พระมหาสมบตั ิธมมฺทโีป
• พระมหาทศพร ปญุญฺงกฺโุร
• พระภกิษรุุ่น 24 we are one                                                                            
• พระภกิษ ุรุ่นที่ 23 ตามตะวนั                                                                         
• พระอนล ณฏกโุล, คณุพนมกร - คณุบษุกร - คณุณปภชั กมุมาลอื                                                  
• พระบญุเยี่ยม ตกิขฺวริโิย - คณุอญัชล ีแซ่ตั้ง - หจก. Toounlimited 1617    
• พระชยัสทิธิ์ อรยิว�โส และศูนย์ปฏบิตัธิรรมไทย-บราซลิ                                                                  
• พระปราณตี ปณตีธมโฺม (บตุระ), รุ่นที่ 25                                                                  
• พระบญุเทยีม ปญุญฺปณุโฺณ, พ่อหลาน - แม่เฮอืนแก้ว เหยี่ยวซ้าย                                               
• พระสนทิวงศ์ วฑุฒฺวิ�โส และครอบครวัเจรญิรตัตะวงศ์                                                        
• พระพลศกัดิ์ านสกโฺก กองการแปล และผลติสื่อ อสม.
 และคณะญาตมิติร 
• พระสมศกัดิ์ ปภากโร
• พระอารพีงศ์ ธมมฺโิก
• พระอดุม ยตสิสฺโร                                                                                        
• พระวชิยั ปณุณฺธมโฺม                                                                                     
• พระพสธร เขมธโร, คณุธงชยั - คณุสลุพีร เลศิเศวตวงศ์                                                               
• พระณรงค์ กติตฺปิาโล และญาตมิติร                                                                         
• พระประเวศน์ วราสโย และครอบครวัสธุริงักูร                                                                
• พระธรณศิ จารวุ�โส  และคณะญาตมิติร                                                                                      
• พระธาน ีสรินิธฺโร และญาตมิติร                                                                           
• พระธนติศกัดิ์ สกกฺธมโฺม, คณุพ่อมานพ - คณุแม่บญุญรตัน์ ประโลมรมัย์                                         
• พระภกิษรุุ่น 21 ส�าเรจ็ทกุอย่าง                                                                     
• พระวฑุฒ์ สวุฑุฒฺโิก และคณะญาตมิติร                                                                                      
• พระธรีะยทุธ ธมมฺารกโฺข - พ่อโกเมธ - แม่ยพุนิ - คณุกตญัญ ูและครอบครวั                                             
• พระวรีวทิย์ อตุตฺมวโีร และญาตมิติร                                                                      
• พระณฐัวฒุ ิวฑุฒฺนินโฺท และญาตมิติร                                                                      
• พระปรชัญา ปญฺญาธโิก และกลุ่มเชื่อมสายบญุกบัมหาปูชนยีาจารย์
• พระธวชัชยั ธรีญาโณ, คณุง้วยอมิ แซ่ซงึ, คณุแสงเดอืน ปวฒันาวงศ์                                               
• พระจกัรวฏั ธมมฺโชโต, โยมพ่อเซี่ยวจั๊ว แซ่ลิ้ม, โยมแม่เฮยีะ สนัถวะคปุต์                                  
• พระพเิชฐ อคคฺโรจโน อทุศิให้ แม่เซาะคง แซ่ซ ี- คณุเบ๊ซวิเซ้ง - 
  คณุเบ๊ย่งเซยีง และญาต ิ                                                                                                                                 
• พระนพคณุ ญาณโิต, พระเกยีรตศิกัดิ์ กติตฺสิกโฺก                                                            
• พระสมยั อตถฺพนโฺธ                                                                                       
• พระภกิษรุุ่น 20                                                                                         
• พระอ�านาจ เหมว�โส, พระธรรมทายาทจงัหวดัชลบรุ,ี 
 ผู้ประสานงานจงัหวดัชลบรุ ี                                    
• พระอนชุติ ธมมฺาสโย และพนกังานกองอาคาร สป.                                                                
• พระภกิษอุาศรมพทุธบตุรแก้ว                                                                               
• พระหริญั ติวฑฒฺโน, WATHINEE KLOSTERHUBER                                                               
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• พระศกัดิ์ชาย คณุยตุโฺต และครอบครวัเหน็ความด ี                                                           
• พระภกิษรุุ่น 9 (พศ.2536)                                                                                
• พระอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้น�าบญุ ภาคนครหลวง 8 
• สามเณรเตรยีมสถาบนัธรรมชยั รุ่น 11                                                                    
• แม่ชวีลิยั - คณุนาวนิ - คณุศติา หริญัศร ี     
• อบุาสกิายวุด ี- คณุพ่อกร - คณุแม่อ�าพัน พลราษฎร์                                                                                                                                      
• กลุ่มลูกแก้ว 29                                                                                      
• กลุ่มปฏบิตัธิรรมบ้านเรอืนแก้ว                                                                        
• กลุ่มสมัมาอะระหงั                                                                                         
• กลุ่มสวดมนต์ศาสนูปถมัภ์ (เช้า)                                                                            
• กองทนุรวยทกุวนั โดย บรมเศรษฐฉีะเชงิเทรา-บญุบนัเทงิ                                                    
• เจ้านางสชุาดา ณ จ�าปาสกั
• คณุก่องกาญจน์ และ LAURENI  CHAMPEIL
• คณุกมิลี้ และครอบครวั
• คณุชะเอม และครอบครวั
• คณุญาดา เจรญิวานชิ
• คณุก่องกาญจน์ และ LAURENI  CHAMPEIL
• คณุกมิลี้ และครอบครวั
• คณุชะเอม และครอบครวั
• คณุญาดา เจรญิวานชิ
• คณุดวงใจ โต๊ะทอง – คณุเทดดิ์ และครอบครวั
• คณุแดง และครอบครวั
• คณุธชัมน ศลิาชยั และครอบครวั
• คณุนวลจนัทร์ โพธศิร ีและ YANNICK  LECORNU
• คณุพรพมิล – คณุโทน ีคูเบลเิย
• คณุมณแีสง อไุร
• คณุมนิ-เกสร และครอบครวั
• คณุวลิาวลัย์ และครอบครวั
• คณุสมใจ วงษ์หมอก
• คณุสมหญงิ จนีุ๊ค และครอบครวั
• คณุสดุตา ไกรเพชร
• คณุสนุนัท์ นลิเนตร
• คณุสนุนัท์ และครอบครวั
• คณุสภุกั และครอบครวั
• คณุสวุรรณา รอดอนิทร์ และครอบครวั
 คณุดวงใจ โต๊ะทอง – คณุเทดดิ์ และครอบครวั
• คณุแดง และครอบครวั
• คณุธชัมน ศลิาชยั และครอบครวั
• คณุนวลจนัทร์ โพธศิร ีและ YANNICK  LECORNU
• คณุพรพมิล – คณุโทน ีคูเบลเิย
• คณุมณแีสง อไุร
• คณุมนิ-เกสร และครอบครวั
• คณุวลิาวลัย์ และครอบครวั
• คณุสมใจ วงษ์หมอก
• คณุสมหญงิ จนีุ๊ค และครอบครวั
• คณุสดุตา ไกรเพชร
• คณุสนุนัท์ นลิเนตร
• คณุสนุนัท์ และครอบครวั
• คณุสภุกั และครอบครวั
• คณุสวุรรณา รอดอนิทร์ และครอบครวั
• ครอบครวัไววทิย์ - คณุพสิฏิพล - คณุปพนสรรค์ ตั๊นสวสัดิ์                                                         

• ครอบครวัอนิทร์ไทร                                                                                    
• ครอบครวัธรรมมงคล 
• ครอบครวัชลุเีกยีรต ิ                                                                                         
• ครอบครวัแต้วณชิเจรญิ                                                                                         
• ครอบครวัตณัไชยศรนีคร, ครอบครวัมธรุสพาท ี                                                                     
• ครอบครวัคชสทิธิ์                                                                                             
• ครอบครวัสตัยาหรุกัษ์ 
• ครอบครวั SAPHAPHONE PHAT และ NOY
• ครอบครวัจ้าวศกัดา-หม่อมสนุนั
• ครอบครวัเจ้าล�าพูนศรี
• ครอบครวับญุถาวร วงศ์สง่า
• คณุภทัร อนิลาภ และครอบครวั 
• คณุมงคล - คาสโึอะ - คาสฮึโีร่ - นารโิอะ ไทระ พร้อมครอบครวั 
• คณุอไุร - TAKAYUKI  KOMATSUZAKI พร้อมครอบครวั 
• คณุค�าพั่ว - คณุไตค�า - คณุมโนทยั - คณุดอนนี่ เนาวรงัษ ี
• คณุนู - คณุเวยีงแก้ว - คณุนโิครสั สพุศลิป์ - สงิหกลุ  
• คณุศภุวรรณ - คณุศภุชยั - คณุศศวิมิล - คณุพรณชิา สงิหกลุ 
• คณุบ�ารุง - คณุดเิรก ผลสขุ และครอบครวั  
• คณุนนัธนา บญุเถลงิศกัดิ์  
• คณุเอง็ง้วยจู - คณุสนุทร - คณุจริาภรณ์ - คณุวรียา อศัวรงัตคิณุ 
• คณะกลัยาณมติร วดัพระธรรมกายจอร์เจยี 
• คณุณฐักานต์ - คณุหนึ่ง อ่อนน้อม 
• คณุฟ้าเฉลมิชยั ชยาสโภ - คณุฉววีรรณ - คณุนทัวรรณ - 
  คณุโฉม - คณุม้วน - คณุหมั่นชยั - คณุลมยัชติร์ ฉลองศร ี 
• คณุปลูก – คณุม่วย – คณุสมพร พริยิะภาพสกลุ, คณุพชิยั - 
  คณุนวลผจง – คณุอรรถพร – คณุธมลวรรณ – คณุศภุรกัษ์ ประเสรฐิวงค์
• ครอบครวัเอกวกิรยั 
• คณุนธิวิด ี- คณุณฏัฐสริ ิ- คณุลกัษณาวด ีตนัตพิจน์   
• คณุสมุาล ีรตันศริวิไิล และครอบครวั 
• คณุสมเกยีรต ิ- คณุลดาวลัย์ บญุเกยีรตบิตุร และครอบครวั   
• คณุถนอมศร ี- คณุวทนัยา ใจวงศ์  
• คณุโกศล-วไิล มะลวิงษ์ และครอบครวั 
• คณุถนอมศร ี- คณุวทนัยา ใจวงศ์  
• คณุพ่อสมศกัดิ์ - คณุชยัพร - คณุนามเมอืง และครอบครวั 2 เล่ม 
• คณุวรนษิฐ์ วศิาลคณาสทิธิ์                                                                               
• คณุวรนชุ เลาหวฒัน์                                                                                      
• คณุนาถฤด ีบณุยรตัพนัธุ์                                                                                 
• คณุพ่อจิ้น - คณุแม่โห่ย องึรตันากร และครอบครวัรตันธรรม                                                    
• คณุสไีพร กบักระโทก และญาตมิติร                                                                          
• คณุถวลิ ชุ่มชื่น, คณุเฮง - คณุสถาพร - คณุมณรีตัน์ ตนัฮก, 
 มานะ - คณุธรรมธชั - คณุธดิาวรรณ แสงฝาก, คณุเจตร์ ถาวรณา                                                                                      
• คณุกรกช - คณุชมยัพร - คณุจริาพรรณ - คณุภาวณิ ี- 
  คณุณฏัฐ์ณชิศา - คณุสมปอง  เจ้าหน้าที่รบับรจิาคหอฉนั
• คณุปิต ิ- คณุวนัทนา - คณุอาทยา - คณุปิยนนัท์ - คณุชตุมิน บญุสงู   
• คณุศภุกจิ - คณุพติตภิรณ์ - คณุพชิาวรี์ - คณุพงศ์ธชั พชัราภรณ์                                                          
• คณุมาล ีเสกสรรค์                                                                                        
• คณุปรชีา - คณุสชุาดา - คณุองัควภิา - คณุปภาวนิท์ ทรพัย์รุ่งเรอืง                                                       
• คณุยศวฒัน์ ปานโต                                                                                        
• คณุเงนิ มาสธุน และครอบครวั                                                                                         
• คณุไพรทอง วอทอง, อาสาสมคัรต้อนรบับรกิาร                                                                      
• คณุพ่อวานชิ - แม่สวุรรณ วานชิสมัพนัธ์ พร้อมบตุรธดิา                                                                                       
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• คณุศภุชยั ศขุเจรญิ                                                                                      
• คณุบรรณารตัน์ พลบัสขุข ี                                                                                
• คณุค�าปัน คลอสเนอร์                                                                                      
• คณุพรทพิย์ - คณุพรรณทพิย์ พริยิะโยธนิ และครอบครวั                                                            
• คณุพรพศิ - คณุประกติ ต้นโพธิ์, วริทุ - คณุคณพศ สาระผล, 
 คณุบณัฑติ - คณุอ่อนตา ปัดชาศร,ี คณุล ี- คณุบญุมา เพยีจนัอปุ                                                                       
• คณุปลกี - คณุเลก็ - คณุกลัยดา กลั่นบางแก้ว                                                                        
• คณุณฐัวด ีกลุสสุริไิพบูลย์ และครอบครวั                                                                  
• คณุสนุนัทา กงัวาลกลุกจิ                                                                                 
• คณุธญัญนนัท์ HELFRICH                                                                                   
• คณุอรยิะ ฝึกฝน - คณุจรีาภา คณติศรสกลุ                                                                        
• คณุจกัรกฤษณ์ ทะรารมัย์                                                                                  
• คณุพศิวง - คณุทองอนิทร์-สทุนิ-สฑุาทพิย์ จนัทรเพญ็ และครอบครวั                                                
• คณุพทัธดนย์ บญุยะเลขา - คณุวรียทุธ แสงหล้า - คณุสภุาพ ศรนีอก                                                      
• คณุนราภทัร วงศ์ดาว, คณุสถาพร ไปนั่น, คณุสายสนุยี์ พนัธุ์แดง                                                                                           
• คณุถวลิ ชุ่มชื่น, เฮง-สถาพร - คณุมณรีตัน์ ตนัฮก, คณุมานะ - 
 คณุธรรมธชั - คณุธดิาวรรณ แสงฝาก, คณุเจตร์ ถาวรณา 
• คณุเสรมิชยั - คณุภทัรนษิฐ์ ปัทมดลิก และครอบครวั 
• คณุพรสมุา อศัวโภคี
• คณุเชดิ - คณุประพศิ - คณุพชัรา - คณุพจนา เมธางกูร และครอบครวั 
• คณุสนุยี์ - คณุวรดา - คณุวรเกต ุตั้งสบืกลุ
• คุณวรการ - คุณณภทัร - คณุภูรภิทัร - คณุภูธน ตั้งสบืกลุ                                                                 
• คณุคณุยู่เฮี้ยะ - คณุลกัขณา ตรศีกัดิ์ศรสีกลุ                                                                 
• คณุนพสรวง - คณุนฐัทพงศ์ - คณุสวุรรณ ี- คณุอรยิะ - คณุธนกนัย์ 
 และศรายธุ                                                     
• คณุพรีะเมศร์ อรยิกศุลสทุธิ
• คณุอภนินัท์ - คณุอรนชุ เตชะรตันประเสรฐิ                                                                      
• คณุพ่อฉยุ - คณุแม่ทองอยู่ แซ่ห�่า, คุณธชัชยั - คณุราวรรณ แก่นมณ ี                                            
• คณุชาตร ี- คณุมลัลกิา บญุสูง และครอบครวั                                                                  
• คณุชตุมิา บญุศริวิฒันากลุ                                                                               
• คณุกลัยา - คณุชลอ สมัพนัธารกัษ์                                                                              
• คณุกรรณกิา - คณุฐติยิาภรณ์ ณรงค์ฤกษ์นาวนิ                                                                    
• คณุชวลติ สถริวาณชิ และครอบครวั                                                                          
• คณุฉายา จติตพินัธ์ - คณุสมศขุ เทยีมปฐม                                                                       
• คณุสวุฒัน์ - คณุพรทพิย์ ตนัตโรภาส                                                                         
• คณุเบญจวรรณ - คณุประทปี สว่าง, คณุดรณุ ีสามค�า และญาตมิติร                                                        
• คณุโสภาคย์ โสตะระ                                                                                       
• คณุสมใจ - คณุธรีพงษ์ แสงวณชิ และครอบครวั                                                                     
• คณุจวง แซ่กมิ และบตุร-ธดิา                                                                              
• คณุชูเกยีรต ิ- คณุวรรณพร โฆษติวฒันาพานชิย์                                                                   
• คณุวนัรตัน์ - คณุลลติภทัร บูรณะสทิธพิร, แม่วบิูลย์ศร ี- พ่อเมยีวเพยีว                                       
• คณุโม้วเจง็ แซ่โค้ว, คณุสมบญุ - คณุนภิาพร ส่งตระกูลศกัดิ์                                                       
 และครอบครวั                                                                                         
• คณุรตันา แจงกลาง                                                                                        

• คณุบวัพา ค�่าคูณ                                                                                         
• คณุแม่ลเีทยีมอมิ แซ่ล ี                                                                                 
• คณุปรญิญา - คณุวณีา เพิ่มพานชิ และครอบครวั                                                                                         
• คณุกรงุศร ี- คณุภาคนิ ี- รศ.ดร.จรินัดร ยูวะนยิม                                                                
• คณุอรวรรณ - คณุอชัชาวฒุ ิกติตพินงักลุ                                                                        
• คณุจติมิา - นพ.ณฐัพงศ์ ณ นคร และครอบครวั                                                                  
• คณุปรศินา วรรณสา                                                                                        
• คณุพ่อซยุไช้ - คณุแม่วลิาวลัย์ - คณุอร่ามศร ีฉตัร์แก้วมรกต                                                        
 และครอบครวั                                                                                         
• คณุบปุผา - คณุสมชาย - คณุภคมน สรุกติตดิ�ารง                                                                        
• คณุมะล ิ- คณุคณุภานวุฒัน์ - ด.ญ.เอมมกิา สาระบตุร                                                               
• คณุพงศ์ศกัดิ์ เหยี่ยงสกลุ, คณุณาฏฐยิา เสวตราคม                                                             
• คณุพ่อลี้หย่วยเอี่ยม-แม่โต๋วซวิฮก-คณุอรณุรตัน์ ลวีริยิะเลศิ-บรรพบรุษุ                                   
• คณุเอนก - คณุนงค์ลกัษณ์ เกดิสวุรรณ และครอบครวั                                                               
• คณุเทพฤทธิ์ - คณุรตันาภรณ์ เกดิสวุรรณ                                                                        
• คณุบญุฤทธิ์ - คณุบญุอนนัต์ เกดิสวุรรณ                                                                        
• คณุนาตยา - คณุองัคณา ไทยทรง                                                                                  
• คณุพ่อฝ่งเวงแฉ่ง - คณุแม่ฉั่นออยเผ่ง และครอบครวั,
 คณุจนินา - คณุวนัเพญ็ - คณุอรณุ เสวนะบณัฑติแพทย์                                                                                                          
• คณุบูรณ์เลศิ - คณุสมศร ีอ�านาจเกษม                                                                            
• คณุพ่อเจยีก - แม่เพยีร กาญจนศริ,ิ คณุทพิวลัย์ เจรญิศกัดิ์                                                    
• คณุชื่นหทยั แซ่จวิ และครอบครวัเหล่าณฐัวฒุกิลุ                                                           
• คณุสมชยั - คณุนวลรตัน์ ศรฐีติวิงศ์ และครอบครวั                                                               
• คณุวรวฒุ ิ- คณุแสงนวล - คณุกายแก้ว - คณุแก้วกานต์ ศรรีตัน์ชชัวาลย์                                                     
• คณุกมลวรรณ วนีารมัย์ - คณุมรกต - คณุเมนทอล - SUTO TADASHI                                                           
• คณุเฉลมิชยั - คณุทพิสนิ ี- คณุธนาวรี์ วฒันบูรณ์ชยั                                                                
• คณุด�าดวน วงศ์ทอง 
• คณุทวลีาภ ศรโีกมล 
• คณุชยัประสทิธิ์ - คณุวรลกัษณ์ เสนวีงศ์ ณ อยธุยา  
• คณุเอน็ดู - คณุทว ีเขยีวฉะอ้อน 
• คณุสคุนธ์ - คณุกนกรตัน์ - คณุชนนิทร แสงมณ ี
• ธดุงคสถานล้านนา                                                                                     
• ลูกพระธมัฯ วดัพระธรรมกายนอร์เวย์                                                                     
• ศูนย์กลัยาณมติร จ.ยะลา                                                                              
•¶ บรษิทั บางไผ่ ตลาดไท จ�ากดั                                                                             
•¶ 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�าคัญในความส�าเร็จของหนังสือ	

“	10	ป	ี100	ครั้ง	ถวายสังฆทาน	323	วัด	4	จังหวัดชายแดนภาคใต้”	ทุกๆ	ท่าน
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• พระครูปลดัภูเบศ ฌานาภญิโฺญ  • พระครูสมหุ์จรนิทร์ รตณวณโฺณ

• พระมหาวรีวฒัน์ วรีวฑฒฺโก ป.ธ.9  • พระมหาประพฒัน์ จริว�โส

• พระมหาบญุเอื้อน ปญุญฺสาโร  • พระมหาสวุฒัน์ สวุฑฒฺโน

• พระแสนพล พลยตุโฺต • พระสมใจ ธนปาโล 

• พระวรีวฒุน์  มนวโีร • พระสนทิวงศ์ วฑุฒฺวิ�โส • พระจริพทัธ์ กติตฺภิทโฺท

• พระสพุจน์ มหาสกโฺก • พระมหาสรุสทิธิ์ สทิธฺสิโุร

• พระเจ้าหน้าที่ ส�านักงานวดัพระธรรมกาย และกองการคณะสงฆ์

• ดร.ประกอบ จริกติ ิ • คณุจนิดา สรุนนัทะวงศ์

• คณุนชุรนิทร์ ชมุวรเดช  • คณุนธิยา คงมาก 

• คณุสะมะนกึ สงัข์แก้ว  • คณุไพรทอง วอทอง

• คณุองอาจ ธรรมนทิา  • คณุอาทติย์ ไชยวนั  

• คณุเนตรนภา แป้นปรงุ  • คณุศภุาภรณ์ ศรภีาพงษ์

• คณุปาหนนั ประดจุพงษ์เพชร  • คณุไพบูลย์ สบืสาย 

• คณุนพินธ์ ค�าแสน  • คณุสนุยี์ ชูเฉี้ยง 

• คณุเบญจมาศ หล้าเหลื้อม  • คณุบวัพา ค�่าคูณ • พลัลภ สวุรรณเกดิ 

• ศกัดิ์ดา เทพค�าม ี• เอกวทิย์ แสนสขุ

• ศูนย์ผลติรายการฝ่ายสื่อ DMC

• สหพนัธ์รวมใจไทยทั้งชาต ิ• ทมีอาสาสมคัร ส�านักศรทัธาภบิาล 

• ทมีงานโสตสื่อและต้อนรบัสื่อมวลชน ส�านักสื่อสารองค์กร

• อาสาสมคัรประจ�า คณุสญัญา รกัษ์วงศ์ คณุธงชยั สขุาพนัธุ์ คณุชนนิทร์ กณัฐตรุติ 

คณุณฎัณชิา อณุหะสวุรรณ และคณุมนตร ีแววสกลุ

• ศูนย์กลัยาณมติรยะลา – ปัตตาน ี– นราธวิาส – สงขลา – หาดใหญ่

• กลัยาณมติรที่สนบัสนนุโครงการฯ จากทั่วโลก

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ ทีมงานและผู้สนับสนุน 

โครงการถวายสังฆทาน 323 วัดฯ ทุกรูปทุกท่าน
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