
 

โครงการเจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ 15 นาที 
ถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล 

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  บุคคลส าคัญของโลก สาขาสันติภาพ 
โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาได้ด าเนินการเสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพ่ือให้
องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 
และในการประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อวันที่ ๒5 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ได้มีมติให้ประกาศยกย่องให้หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลส าคัญของโลก ด้านสาขาสันติภาพ 
และบรรจุการเฉลิมฉลองครบชาตกาล 150 ปีชาตกาล ในวันที่ 20 มกราคม 2563   
  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน และเป็นพระมหาเถระที่คน
ไทยทั้งประเทศเคารพนับถือ นามของท่านได้เลื่องลือไปทั่ว ทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตด ารงอยู่และละสังขารขันธ์ไป
แล้ว ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันนั้น องค์ท่านได้เป็นผู้น าในการฟ้ืนฟูวงการพระพุทธศาสนาของประเทศไทยให้
เจริญรุ่งเรือง ด้วยการเป็นผู้น ากองทัพธรรมเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เข้าสู่
หัวใจของคนไทยทั้งชาติส่งผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงศาสนาในทางที่
ถูกต้องดีงาม 
  เนื่องโอกาสอันเป็นมงคลในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เป็นวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ของ 
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ผู้มีวัตรปฏิบัติอันงดงาม ซึ่งชนชาวไทยให้เคารพและยึดถือข้ออรรถ ข้อธรรมที่ท่ านได้สั่ง
สมมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของ
องค์ท่าน จึงสมควรเทิดทูนพระคุณขององค์ท่าน และร่วมเฉลิมฉลองได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลส าคัญของโลก 
สาขาสันติภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นเครือข่ายจัดกิจกรรมในสถานศึกษาของกรมการศาสนา อยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
และสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในระยะแรกควรที่จะน าเรื่องการฝึกสมาธิ 
(meditation) ควรด าเนินการในโรงเรียนวิถีพุทธ ทั่วประเทศ จ านวน 20,000 แห่ง  เน้นการน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขามาบูรณาการประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมของ
สถานศึกษา ดังนั้น เรื่องการฝึกสมาธิ ที่นักเรียนมีพ้ืนฐานเรื่องพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว จะมีประโยชน์กับนักเรียน
เรื่องการควบคุมอารมณ์ของตนเอง การแสดงออกอย่างระมัดระวังมากขึ้น การตระหนักรู้ตัวเองและสามารถพัฒนา
ตัวเองให้ดีขึ้น และมีคุณธรรมมีความเมตตาต่อตนเองและผู้อ่ืน ดังนั้น เพ่ือให้การน าเรื่องสมาธิ เข้าไปในวิถีชีวิตของ
นักเรียนโดยผ่านโรงเรียนวิถีพุทธ อันจะเป็นการเผยแผ่คุณงามความดี ให้เยาวชนได้รับทราบถึงวัตรปฏิบัติอัน
งดงามให้เป็นคติตัวอย่างอันดีแก่มนุษย์โลก อันจะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  

 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง นกัเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ  

จัดกจิกรรม เจริญสมาธิภาวนา (ปฏิบัติสมาธ)ิ เวลา 15 นาท ีหลังเคารพธงชาติ  
วาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน 

ที่องค์กรยูเนสโก ยกย่องให้เป็นบุคคลส าคัญของโลก สาขาสันติภาพ 
เร่ิมวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 และตลอดปี พ.ศ. 2563 - 2564 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2
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วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกสมาธิ ที่สัมพันธ์กับธรรมชาติและสันติภาพ (nature and peace) 
  2. เพ่ือส่งเสริมเด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้การฝึกสมาธิ  หลักธรรม หลักปฏิบัติสมาธิของ 
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  
  3. เพ่ือปลุกกระแสเรื่องสมาธิเข้าสู่หัวใจเด็กไทยทั้งชาติ พัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญา และเกิดความ
สันติสุขแก่ชีวิต 

กลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน 20,000 แห่ง ทั่วประเทศ 

วิธีด าเนินการ 
  1. ปลุกกระแส/เปิดปฏิบัติสมาธิ เริ่มวันที่ 20 มกราคม 2563 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
   1.1 เพ่ือส่งเสริมให้เรื่องฝึกปฏิบัติสมาธิ (meditation) เข้าไปในสถานศึกษาทั่วประเทศ ให้
เกิดเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะสถานศึกษาทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และทุกหน่วยงานที่มี
สถานศึกษาในสังกัด 
   1.2  เชิญชวนสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม  “เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ 
15 นาที ถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลส าคัญของโลก สาขาสันติภาพ” เริ่มวันที่ 
20 มกราคม 2563 เปิดกิจกรรมปฏิบัติสมาธิในวันชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  
   2. การฝึกสมาธิต่อเนื่องจากวันที่ 20 มกราคม 2563 ตลอดปี 2563 – 2564 
  การฝึกสมาธิ การปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจ มีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือให้
เกิด ปัญญา ในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้ คุณค่าของการฝึกสมาธิ และ
ประโยชน์จากการฝึกสมาธิมากมาย ที่ทั่วโลกก าลังให้ความสนใจ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ฝึกสติ สมาธิ
ภาวนา เป็นการปฏิบัติอันสูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อขัดเกลากิเลส (เครื่องเศร้าหมอง) อวิชชา (ความไม่รู้
จริง) เพ่ือพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญา (การเห็นความจริง) และเกิดความสันติสุขแก่ชีวิต ครอบครัว สังคม รวมถึง
ประเทศชาติ และของโลก โดยการฝึกปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนา อย่างต่อเนื่อง ความสงบสุขในจิตใจที่สัมผัสได้ 
โดยเฉพาะในเรื่องสมาธิ (meditation) จะน ามาซึ่งจิตใจที่สงบ และน ามาซึ่งสันติภาพในใจผู้คน และได้แผ่ขยาย
ไป จากประเทศไทย ประเทศใกล้เคียงจนทั่วโลก อันเป็นการเสริมสร้างสันติภาพและพัฒนาสั งคมได้อย่างยั่งยืน 
หลังจากวันที่ 20 มกราคม 2563 โดยเริ่มตั้งแต่ในโรงเรียนทุกระดับชั้น  
  ส าหรับเรื่องการต่อเนื่อง ขอเชิญสถานศึกษาทุกระดับชั้น ได้จัดห้องปฏิบัติสมาธิ หรือฝึก
สมาธิในห้องจริยศึกษา หรือที่ๆ สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม และในเวลาที่เหมาะสม และต่อเนื่อง เพ่ือให้
นักเรียน ได้เรียนรู้การฝึกสมาธิ  หลักธรรม หลักปฏิบัติสมาธิ  เข้าไปในวิถีชีวิตอันจะเป็นการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้เยาวชนด้วย 

กระบวนการเตรียมงาน 
 1. เตรียมสถานที่ 
 1.1 โรงเรียนเตรียมสถานที่ ได้แก่ บริเวณหน้าเสาธง 
 1.2 เตรียมรูปหลวงปู่มั่น ภูรทิัตโต ตามความพร้อมของแต่ละแห่ง 
 1.3 จัดนิทรรศการ ความเป็นมา ชีวประวัติ ผลงานของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้นักเรียน
ได้ศึกษาเรียนรู้พระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน หรืออาจจะเป็นการจุดประกายเรื่องสมาธิในใจเด็กไทยอย่างยั่งยืน   
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 2. เตรียมวิทยากร   
  ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อาจารย์ วิทยากร น าสู่การเจริญภาวนา การฝึกสมาธิของหลวงปู่มั่น 
ภูริทัตโต ตามเอกสาร และคิวอาร์โคด ที่แนบ 
 3. เตรียมคน 
  3.1 เชิญชวนนักเรียน ครูอาจารย์ทุกคน ผู้ปกครอง คนในชุมชน เพื่อนบ้าน ชมรมต่างๆ ใน
เครือข่ายของแต่ละหน่วยงาน/องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน 
  3.2 ขอเชิญนักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ร่วมเป็นจิตอาสาช่วยโรงเรียนจัดกิจกรรม ร่วม
เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ ของโรงเรียน 
หน่วยงานที่ด าเนินการ 
  1. โรงเรียนวิถีพุทธ ทั่วประเทศ 20,000 แห่ง 
  2. ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศธ. 
  3.  สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  4.  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

การประชาสัมพันธ์ 
 - ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ชุมชนรับทราบ ได้แก่ ติดป้ายไวนิลเชิญชวน ประกาศโรงเรียนการจัด
กิจกรรม เชิญชวนผู้ปกครอง ร้านค้าต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม  
 - ประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซด์ของโรงเรียน ส่งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน สื่อต่าง ๆ ทุกช่องทาง 
จากระดมสรรพก าลังในพ้ืนที่ 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

  1. เยาวชนได้ฝึกสมาธิ ที่สัมพันธ์กับธรรมชาติและสันติภาพ (nature and peace) 
  2. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้การฝึกสมาธิ  หลักธรรม หลักปฏิบัติสมาธิ  ของพระ
อาจารย์มั่น ภูริทัตโต   
  3. ปลุกกระแสเรื่องสมาธิเข้าสู่หัวใจเด็กไทยทั้งชาติ พัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญา และเกิดความสันติ
สุขแก่ชีวิต 
 

---------------------- 
 


