ธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนี ยาจารย์
เพื่อฟื้ นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์รว่ มกับ กรมการศาสนา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษากว่า ๗,๐๐๐ แห่ง หน่ วยงานภาครัฐ เอกชน ทัวประเทศ
่
ได้จดั โครงการฟื้ นฟู
ศีลธรรมโลก ครัง้ ที่ ๖ เพื่อสร้างผูน้ ํ าเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม (V-Star) ทีม่ คี ุณธรรมพืน้ ฐาน ๘ ประการ และ
เป็ นพุทธศาสนิกชน ถวายเป็ นพุทธบูชา โดยผ่านบทฝึ กในกิจวัตรประจําวันอย่างต่อเนื่องจนเป็ นนิสยั ควบคู่ไปกับ
การทํากิจกรรมสร้างสรรค์สงั คม และการเรียนรูเ้ รื่องพระรัตนตรัย โดยความร่วมมือของสถาบันหลักในสังคมไทย
คือ บ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อปลูกฝงั ลงสูเ่ ยาวชนต้นแบบ ขยายผลสูเ่ พื่อน เยาวชน คนรอบข้าง สังคมไทย และ
สังคมโลกต่อไป
อนึ่งในช่วงทีผ่ า่ นมาประเทศไทยได้ประสบปญั หาอุทกภัยขึน้ ในหลายจังหวัดส่งผลให้เศรษฐกิจ และจิตใจ
ของประชาชนได้รบั ความกระทบกระเทือน โดยเฉพาะในพื้นที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ อยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม
ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ดังนัน้ คณะสงฆ์ทงั ้ แผ่นดิน ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ และองค์กร
ภาคี ๒๔ องค์กร จึงได้ร่วมกันจัดกิ จกรรมเดิ นธุดงค์ธรรมชัย ในระหว่างวันที่ ๒-๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ในพืน้ ที่ ๖ จังหวัดดังกล่าว โดยพระสงฆ์ทวประเทศ
ั่
จํานวน ๑,๑๒๗ รูปเพื่อให้นักเรียน และประชาชนใน
พื้นที่ ๖ จังหวัดดังกล่าวได้มาร่วมทํากิ จกรรมต้อนรับพระธุดงค์ และปฏิ บตั ิ ธรรม เพื่อปลุกกระแสศีลธรรม
ขจัดปดั เป่าภัยพิบตั ิ อุปสรรคต่างๆ เสริมสร้างความเป็ นสิรมิ งคล ฟื้ นฟูขวัญและกําลังใจ รวมทัง้ ยังได้ปลูกฝงั ให้
นั ก เรีย น และประชาชนได้ทํ า กิจ กรรมเพื่อ สัง คมที่ย กระดับ ความคิด และจิต ใจให้สูง ส่ ง ด้ว ยศีล ธรรม ฟื้ น ฟู
วัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บา้ น วัด โรงเรียนอย่างยังยื
่ น ฝึ กให้มคี วามอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักธรรม อป
จายนมัย ของพระพุทธเจ้า ทําให้สงั คมไทย สงบสุข ยังยื
่ นด้วยบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ สร้างผูน้ ําเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมทีม่ คี ุณธรรมพืน้ ฐาน และเป็ นพุทธศาสนิกชนทีแ่ ท้จริงและพัฒนา
สู่การเป็ นกลุ่ม/เครือข่ายผูน้ ํ าเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมถวายเป็ นพระราชกุศล และน้อมถวายเป็ น
พุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ในทุกระดับของสังคม ทัว่
ประเทศ
๒.๓ ฟื้ นฟูวฒ
ั นธรรมชาวพุทธที่ดงี ามกลับคืนสู่สงั คมไทย ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
๒.๔ ปลุกกระแสศีลธรรม สร้างขวัญกําลังใจ และความเป็ นสิรมิ งคลในกับประชาชนในพืน้ ทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ
ธรรมชาติ
-๑ -

๓. เป้ าหมาย
ปริ มาณ - พระภิกษุเดินธุดงค์ ๑,๑๒๗ รูป
- นักเรียน ประชาชน ในพืน้ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมประมาณร้อยละ ๔๐
คุณภาพ - เกิดกลุ่มผู้นําเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม มีผลงานด้านศีลธรรมร่วมกับชุมชน อย่างน้ อย ๒
กิจกรรมและเกิดวัดคูพ่ ฒ
ั นาศีลธรรมกับโรงเรียนอย่างน้อยโรงเรียนละ ๑ วัด
๔. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
๔.๑ คณะสงฆ์ทงั ้ แผ่นดิน
๔.๒ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผูแ้ ทนราษฎร
๔.๓ สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
๔.๔ หน่วยงานทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
๔.๕ โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
๔.๖ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
๕. ระยะเวลาดําเนิ นการ
เตรียมงาน
พระภิ กษุเดิ นธุดงค์ธรรมชัย
นักเรียน ประชาชน เข้าร่วมกิ จกรรม

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๑ มกราคม ๒๕๕๕
วันที่ ๒ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
วันที่ ๒ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

๖. สถานที่
พืน้ ทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ ๖ จังหวัด ได้แก่ อยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร
๗. วิ ธีการดําเนิ นการ
๗.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่ วยงานทางการศึกษา โรงเรียน และสถาบันการศึกษา ประชาชนที่
สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
๗.๒ ประชาชน/โรงเรียน/สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศ รับชุดสื่อการเรียนรู้ คู่มอื การทํา
กิจกรรมต้อนรับพระธุดงค์
๗.๓ ร่วมกันทํากิจกรรมต้อนรับพระธุดงค์ โปรยกลีบดอกกุหลาบตามเส้นทางพระธุดงค์ และปฏิบตั ธิ รรม
๗.๔ ขยายเครือข่ายด้านศีลธรรมในโรงเรียน วัด และชุมชน
๘. ผูอ้ ปุ ถัมภ์โครงการ
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
๙. ผูร้ ่วมสนับสนุนโครงการ
องค์กรภาคี ๒๔ องค์กร
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานมูลนิธธิ รรมกาย

-๒ -

๓. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๔. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๕. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
๗. สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๘. สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการและผูส้ งู อายุ
๙. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑๐. สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๑๑. กรมการศาสนา
๑๒. กรมประชาสัมพันธ์
๑๓. สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
๑๔. ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
๑๕. มูลนิธริ ม่ เกล้าเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
๑๖. มูลนิธธิ รรมกาย
๑๗. สมาคมผูน้ ําสตรีพฒ
ั นาชุมชนไทย
๑๘. สมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย
๑๙. สมาคมผูบ้ ริโภคสือ่ สีขาว
๒๐. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๑. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย
๒๒. คุรสุ ภา
๒๓. สมาคมสือ่ สร้างสรรค์เพือ่ เยาวชน
๒๔. ชมรมพุทธศาสตร์สากล
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๑๐.๑ เกิดเครือข่ายและผู้นําเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ที่มคี ุณธรรมพื้นฐานและเป็ นพุทธศาสนิกชนที่
แท้จริง
๑๐.๒ เครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียน ในทุกระดับของสังคม เกิดความเข้มแข็งทางศีลธรรม
๑๐.๓ หน่ วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา เกิดพลังในการขับเคลื่อนงานด้านศีลธรรมอย่างต่อเนื่องเป็ น
รูปธรรม
๑๐.๔ วัฒนธรรมชาวพุทธทีด่ งี ามกลับคืนสู่สงั คมไทย ตลอดจนมาตรฐานศีลธรรมของเยาวชนไทย เยาวชน
โลก และพลโลกถูกยกระดับให้สงู ขึน้
๑๐.๕ ประชาชนเกิดกระแสศีลธรรมขึน้ ในใจ เกิดความเป็ นสิรมิ งคลต่อชีวติ มีกําลังใจในการทําสิง่ ทีด่ งี ามต่อ
ตนเอง และประเทศชาติ
*****************************************************************
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