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ชีวิตมีปัญหา ปรึกษา สายด่วนชาวพุทธ
เครียด เศร้า เหงา อกหัก อยากตาย ตกงาน ไม่มีกิน
สิ้นหวัง กดดัน หนี้สินรุงรัง ธุรกิจเจ๊ง ชีวิตล้มเหลว
ติดยา ลูกเกเร คู่ครองนอกใจ แฟนมีกิ๊ก ฯลฯ
โทรปรึกษาฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
ดีแทค 091-550-9893, 099-442-5935
ทรู
095-791-0908
เอไอเอส 090-878-5882
ปรึกษาทางเว็บไซต์ www.buddhisthotline.com
สายด่วนชาวพุทธ สังคมแห่งพรหมวิหารธรรม

โครงการสายด่วนชาวพุทธ (Buddhist Hotline)
สังคมแห่งพรหมวิหารธรรม
เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า สังคมชาวพุทธเป็นสังคมแห่งพรหม
วิหารธรรม กล่าวคือเป็นสังคมที่คนในสังคมไม่ว่าจะมีอายุ เพศ วัย เชื้อ
ชาติ สัญชาติ ฐานะหรืออาชีพอย่างไร มีเมตตารักใคร่กลมเกลียวกัน มี
กรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีมุทิตาชื่นชมยินดีในสิ่งดีงามของกันและ
กัน และมีอุเบกขาเคารพในกติกากลางของสังคมที่วางไว้เพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
หากคนในสังคมประสบปัญหา มีความทุกข์ร้อนต่าง ๆ ในชีวิต
เช่น เครียด เศร้า เหงา อกหัก คิดสั้น อยากตาย ตกงาน ไม่มีกิน สิ้น
หวัง หนี้สินรุงรัง ธุรกิจเจ๊ง ชีวิตล้มเหลว ติดยา ลูกเกเร คู่ครอง
นอกใจ แฟนมีกิ๊ก มีปัญหาชีวิต มีปัญหาครอบครัว ฯลฯ พุทธธรรม
คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ควรจักได้มีส่วนเข้าไปช่วยแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ พระอาทิตย์ส่องแสงสว่างไปทั่วทุกทิศ พระธรรมของ
พระพุทธองค์เป็นโอสถชั้นเลิศก็ควรได้ส่องเข้าถึงทุกชีวิตเช่นกัน
โครงการสายด่วนชาวพุทธ ตั้งขึ้นและดาเนินงานโดยกลุ่ม “พุทธ
ศาสตรบัณฑิต รุ่น 41” ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2539
(ขณะนั้นเรียกว่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
คาขวัญโครงการสายด่วนชาวพุทธ
กิจโฉ มะนุสสะปฏิลาโภ การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่ยาก
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ความสาคัญของคาขวัญนี้
พระพุทธพจน์นี้ “กิจโฉ มะนุสสะปฏิลาโภ” แปลว่า “การได้เกิด
มาเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งยาก” เนื่องจากชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งล้้าค่า สามารถ
พัฒนาให้บรรลุความสมบูรณ์สูงสุดคือเป็นพระอรหันต์ได้ หมายถึง
เมื่อคนเราได้เกิดมามีอัตภาพเป็นมนุษย์แล้ว ควรที่ทุกชีวิตจะใช้
อัตภาพนี้พากเพียรเพื่อให้เข้าถึงอริยทรัพย์กล่าวคือ มรรค ผล
นิพพาน อันเป็นจุดสิ้นสุดทุกข์อย่างแท้จริง ทั้งนี้จะเข้าถึงนิพพานี้ จะ
เร็วหรือช้าย่อมเป็นไปตามความสามารถและบารมีของแต่ละบุคคล
ความปรารถนาสูงสุดของโครงการคือ เกิดสังคมแห่งพรหมวิหาร
ธรรม ไม่มีคนฆ่าตัวตายและไม่มีการท้าลาย ท้าร้ายกัน ไม่ว่าจะด้วย
เหตุใด ๆ
วัตถุประสงค์สายด่วนชาวพุทธ
1. เพื่อให้คาปรึกษาแก้ปัญหาชีวิตทางโทรศัพท์และทางเว็บไซต์
แก่บุคคลทั่วไปโดยไม่คานึงถึงความแตกต่างทางเพศ อายุ วัย สถานะ
ฐานะหรือศาสนาใด ๆ
2. เพื่อเป็นศูนย์พักพิงและฟื้นฟูสภาพจิตใจในระดับเบื้องต้น
สาหรับทุกชีวิตที่มีปัญหา
3. เพื่อเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ในการช่วยเหลือบุคคลที่ประสบ
ปัญหาวิกฤตต่าง ๆ
4. เพื่อศึกษา เสนอแนะ พัฒนา และส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง
พรหมวิหารธรรม
สายด่วนชาวพุทธ สังคมแห่งพรหมวิหารธรรม

การดาเนินงานของโครงการสายด่วนชาวพุทธ
1. โครงการสายด่วนชาวพุทธ ได้จัดเตรียมโทรศัพท์มือถือ 9
เครื่อง และเลขหมายโทรศัพท์ 9 เลขหมายทั้ง 3 เครือข่ายหลักของ
ประเทศ เพื่อให้คนทั่วไปโทรมาปรึกษาปัญหาชีวิตต่าง ๆ โดย
คณะทางานจะคอยเติมเงินเข้ามือถือเป็นระยะ ๆ พร้อมกันนี้ก็ได้เปิด
เว็บบอร์ดขึ้นในเว็บไซต์สายด่วนชาวพุทธให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
ให้คาปรึกษาด้วย (พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ลดเหลือเบอร์โทร
ปรึกษาเพียง 4 เลขหมาย)
2. โครงการสายด่วนชาวพุทธ ได้นิมนต์พระอาจารย์ผู้มี
ประสบการณ์ในการศึกษาและปฏิบัติ มีประสบการณ์ในการสอน
ภาวนาและเทศนาแก่บุคคลต่าง ๆ อย่างน้อย 10 ปี รวมทั้งเชิญ
อาจารย์ฆราวาสผู้มีความเข้าใจพุทธธรรมและชีวิต เพื่อให้ท่านเหล่านี้
รับสายโทรศัพท์ให้คาปรึกษาแก่บุคคลต่าง ๆ ที่โทรเข้ามา นอกจากนี้
แต่ละท่านยังเมตตาให้คาปรึกษาแก่คนที่มาเขียนปรึกษาทางเว็บไซต์
ของโครงการสายด่วนชาวพุทธด้วย
ผู้ให้คาปรึกษาของโครงการสายด่วนชาวพุทธ
1. เป็นพระอาจารย์ผู้เพียบพร้อมด้วยปริยัติและปฏิบัติ ต้องการ
ช่วยแนะนาทางสว่างสาหรับทุกชีวิตตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา
2. บางท่านเป็นอาจารย์ฆราวาสผู้เข้าใจโลกเข้าใจธรรม มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม ผ่านหลักสูตรอบรมเพื่อให้คาปรึกษา
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จากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
3. คณะผู้ให้คาปรึกษา จะให้คาแนะนาแก้ปัญหาชีวิตอิงตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น ไม่มีการให้ค้าแนะน้าในเรื่อง
ดวงชะตา ฤกษ์ยาม สะเดาะเคราะห์ เครื่องรางของขลัง ราหู โชค
ลาภ เสี่ยงดวง ใบ้หวย การเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล โหงวเฮ้ง
ท้านายลักษณะ ฯลฯ หรือความเชื่อใด ๆ นอกแนวทางของ
พระพุทธศาสนา
4. คณะอาจารย์ผู้ให้คาปรึกษาทุกท่าน มีเมตตาช่วยเหลือแนะนาให้
คาปรึกษาทุกคนโดยไม่มีค่าจ้างหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ
5. คณะอาจารย์ผู้ให้คาปรึกษา ไม่มีการเรี่ยไร ไม่แจกซองกฐิน
ผ้าป่าใด ๆ ทั้งสิ้น
บริการของโครงการสายด่วนชาวพุทธ
บริการให้คาปรึกษาปัญหาชีวิต แนะนาแนวทางแก้ไขปัญหา
ทุกข์ยากต่าง ๆ เช่น เครียด เศร้า เหงา อกหัก หมดหวัง ท้อแท้ คิด
สั้น อยากตาย ตกงาน ไม่มีกิน มีหนี้สินเกินแก้ ธุรกิจเจ๊ง ชีวิตล้มเหลว
ติดยา ลูกเกเร คู่ครองนอกใจ แฟนมีกิ๊ก ปัญหาชีวิต ปัญหา
ครอบครัว หมดหนทาง ไร้ทางออก ทุกปัญหา
การปรึกษาทุกปัญหา ทางโครงการให้ความสาคัญกับความเป็น
ส่วนตัวของผู้มาปรึกษา ดังนั้นจะไม่มีการถามและไม่มีการเก็บข้อมูล
ส่วนตัวของผู้มาปรึกษา เช่น ชื่อจริง นามสกุลจริง ที่อยู่ หรือเบอร์
โทรศัพท์ของผู้มาปรึกษา
สายด่วนชาวพุทธ สังคมแห่งพรหมวิหารธรรม

การปรึกษาปัญหาชีวิต สามารถปรึกษาได้ 2 ช่องทางดังนี้
1. โทรปรึกษา โทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามหมายเลข
โทรศัพท์มือถือและเครือข่ายโทรศัพท์ที่แสดงที่หน้าแรกของเอกสารนี้
ทางโครงการจะไม่มีการโทรกลับหาท่าน ดังนั้นหากสายไม่ว่าง กรุณา
โทรหมายเลขอื่นต่อไปเรื่อย ๆ หรือขณะกาลังปรึกษาอยู่ หากสายของ
ท่านหลุดไป กรุณาโทรเข้าไปปรึกษาใหม่
2. เขียนปรึกษาทางเว็บบอร์ดที่เว็ บไซต์สายด่ว นชาวพุทธ
www.buddhisthotline.com ผู้มาปรึกษาสามารถตั้งกระทู้ปรึกษา
ปัญหาชีวิตได้ทุกเรื่องทุกปัญหา คณะอาจารย์จะตอบให้คาแนะนาทุก
ปัญหา และท่านต้องแวะมาเช็คดูคาตอบเป็นระยะ ๆ เอง
เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ปัญหาที่ท่านเขียนปรึกษา
ผ่านเว็บบอร์ด ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้ดูได้เฉพาะท่านกับคณะ
อาจารย์ผู้ให้คาปรึกษาเท่านั้นหรือท่านจะเปิดเผยให้คนอื่นดูได้ด้วยเพื่อ
เป็นวิทยาทาน (ปัญหาที่เปิดให้คนทั่วไปดูได้ จะมีสัญลักษณ์ดอกบัวสี
ฟ้า ส่วนปัญหาที่ดูได้เฉพาะท่านกับอาจารย์ที่ปรึกษา จะมีสัญลักษณ์
เป็นดอกบัวสีเทา)
การเขียนปรึกษาผ่านเว็บบอร์ด ระบบจะสร้างรหัสผ่านให้ท่าน
โดยอัตโนมัติ กรุณาจดรหัสผ่านนี้ไว้ เพื่อใช้สาหรับเข้ามาดูคาตอบหรือ
เขียนสอบถามเพิ่มเติม หากท่านไม่มีรหัสผ่านหรือกรอกรหัสผ่านไม่
ถูกต้อง จะไม่สามารถเข้าไปดูคาตอบที่ท่านเขียนปรึกษาได้
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แนวปฏิบัติสาหรับพระอาจารย์ผู้ให้คาปรึกษา
1.ตั้งจิตยกเมตตากรุณาขึ้นเป็นเบื้องหน้า จัดสรรเวลาเพื่อช่วยให้
คาแนะนาโยมที่โทรเข้ามาปรึกษาให้เหมาะสมกับกิจวัตรและ
ภาระหน้าที่ประจาวัน ขณะให้คาปรึกษา ควรอยู่ในสถานที่อันเงียบ
สงบ เพื่อจะได้ยนิ เสียงสนทนาชัดเจนทั้งสองฝ่าย
2. เปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือของสายด่วนชาวพุทธไว้ตลอด 24
ชั่วโมง หากมีกิจจาเป็นให้ปิดเสียงไว้เท่านั้น ไม่ต้องปิดเครื่อง หาก
แบตเตอรี่โทรศัพท์เหลือน้อยกว่า 1 ขีดให้รีบชาร์จไฟทันที (การชาร์จ
ให้เสียบประมาณชั่วโมงครึ่ง ไม่ควรเสียบสายชาร์จไฟตลอดเวลา
เพราะแบตเตอรี่จะเสื่อมง่าย)
3. การสนทนากับโยม ให้พูดเสียงดังฟังชัด นุ่มนวล นิ่ง มั่นคง
กระชับ ถามตอบให้ชัดเจน จับประเด็นให้แม่น และตอบให้ตรง
ประเด็น ไม่เยิ่นเย้อวกวนไปมา และพูดให้กาลังใจโยม พูดให้สติโยม
พูดให้โยมเกิดปัญญาและมีความกล้าในการจัดการกับปัญหาชีวิตให้ได้
ไม่พูดท้าทาย ไม่ข่มขู่ ไม่พูดให้โยมท้อแท้ห่อเหี่ยวใจ ยกพุทธธรรม
ชาดก คติธรรมต่าง ๆ มาแนะนาโยมได้ตามความเหมาะสมแก่กรณี
4. (เพื่อให้คณะทางานมีข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาบริการให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป) เมื่อโยมโทรเข้ามาปรึกษา ให้บันทึกทุกสายที่สนทนาลง
สมุดโน้ตดังนี้
1. ชื่อเล่น 2. ปรึกษาเรื่อง... 3. ให้คาปรึกษาว่า...
5. ไม่จดเบอร์โทรศัพท์โยมที่โทรเข้ามาปรึกษา ไม่ถามชื่อจริง
นามสกุลจริง หรือที่อยู่ที่ติดต่อทุกกรณี
สายด่วนชาวพุทธ สังคมแห่งพรหมวิหารธรรม

6. ไม่โทรกลับ ในกรณีสัญญาณหลุด โยมเขาจะโทรมาใหม่เอง
7. ถ้าโยมถามชื่อพระอาจารย์ ถามชื่อวัด ที่อยู่ ขอเบอร์ติดต่อ
ส่วนตัว ให้รีบเตือนโยมว่า ให้รีบถามปัญหาของตนเองเลยดีกว่า เพราะ
เวลามีจากัด และมีคนรอปรึกษาอยู่หลายสาย
8. ไม่เรี่ยไร ไม่แจกซองกฐินผ้าป่าใด ๆ ไม่ประกาศข่าวงานวัตถุ
มงคลใด ๆ
9. ไม่ให้คาปรึกษาในเรื่องเหล่านี้ "ดวงชะตา ฤกษ์ยาม สะเดาะ
เคราะห์ เครื่องรางของขลัง ราหู โชคลาภ เสี่ยงดวง ใบ้หวย การเปลี่ยน
ชื่อ เปลี่ยนนามสกุล โหงวเฮ้ง ทานายลักษณะ ฯลฯ หรือความเชื่อใด ๆ
นอกแนวทางของพระพุทธศาสนา" ดังนั้น ถ้าโยมถามในเรื่องเหล่านี้ ให้
รีบตัดบททันทีว่า โครงการสายด่วนชาวพุทธไม่มีนโยบายให้คาปรึกษา
เรื่องเหล่านี้ และย้าเตือนว่ามีคนรอปรึกษาอยู่หลายสาย ควรใช้เวลาให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
10. พระอาจารย์ผู้ให้คาปรึกษา หากมีเวลา ได้โปรดเตรียมรายชื่อ
และที่อยู่ของสานักปฏิบัติธรรมที่คิดว่าเหมาะสมและปรึกษาหารือกับ
คณะทางานสายด่วนชาวพุทธก่อนว่าจะแนะนาให้โยมที่มีปัญหาชีวิต
ต่าง ๆ ไปปฏิบัติธรรมที่นี่เหมาะสมหรือไม่ เพราะบางสานักอาจเหมาะ
กับบางคนเท่านั้น
11. หากพระอาจารย์รูปใด มีภารกิจมาก ไม่มีเวลาให้คาปรึกษา
แล้ว ให้รีบติดต่อคณะทางานโครงการเพื่อจะได้นาหมายเลขโทรศัพท์
เครื่องนั้นไปมอบให้พระอาจารย์รูปอื่นได้ทาหน้าที่ปรึกษาแทนต่อไป
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แนวปฏิบัติสาหรับผู้ขอคาปรึกษา (โทร/เว็บบอร์ด)
1. ทุกท่าน (ที่โทรมาปรึกษาหรือเขียนปรึกษา) ไม่ต้องบอกชื่อจริง
นามสกุลจริง ไม่ต้องบอกเบอร์โทร ให้บอกชื่อเล่นก็พอ
2. หากไม่ต้องการให้โชว์เบอร์ที่โทรเข้ามา ให้ดูวิธีการปิดโชว์เบอร์ที่
คู่มือการใช้งานโทรศัพท์มือถือของท่าน
3. การพูดกับพระอาจารย์ผู้ให้คาปรึกษา ให้ใช้คาว่า "โยม" แทนตัว
ผู้ปรึกษา และเรียกพระอาจารย์ที่ให้คาปรึกษาว่า "ท่าน" หรือ "พระ
อาจารย์" ก็ได้ ไม่ต้องถามชื่อและข้อมูลส่วนตัวหรือวัดที่อยู่ของพระ
อาจารย์ผู้ให้คาปรึกษา เพราะจะเสียเวลา เมื่อจบขอคาปรึกษาแล้วให้
พูดว่า "นมัสการ ขอบพระคุณค่ะ/ครับ" หากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
ฆราวาส ให้เรียนว่า “อาจารย์” และ “ดิฉัน/ผม” แทนผู้ขอปรึกษา
4. จัดลาดับปัญหาให้ชัดเจน อธิบายตามลาดับ อย่าวกวน อย่าเล่า
ซ้าไปซ้ามา เล่าไปตามความเป็นจริง อย่าแต่งเรื่อง ไม่ต้องอายหรือกลัว
ขายหน้า เพราะพระอาจารย์ท่านจะเก็บเป็นความลับ ท่านจะไม่ถาม
ชื่อจริง นามสกุลจริง ที่อยู่ของผู้ที่โทรเข้ามา และจะไม่มีการจดเบอร์
โทรและไม่มีการโทรกลับ ดังนั้นหากระหว่างคุยขอคาปรึกษาอยู่ ถ้า
สายสัญญาณโทรศัทพ์หลุดไป ผู้ขอคาปรึกษาต้องโทรใหม่เอง
5. การโทรเข้ามาปรึกษาแต่ละครั้ง ควรกระชับ ใช้เวลาให้สั้นที่สุด
ไม่ควรเกิน 30 นาที/ครั้ง เพราะต้องคิดถึงคนอื่น ๆ ที่รอปรึกษาด้วย
บางทีคนอื่น ๆ อาจมีปัญหาหนักยิ่งกว่าท่านอีกก็ได้
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6. ควรเตรียมปากกา กระดาษไว้จดคาปรึกษาด้วยทุกครั้ง จะได้ไม่
ต้องถามคาแนะนาซ้าหลายรอบ
7. โครงการสายด่วนชาวพุทธไม่รับปรึกษาในเรื่องเหล่านี้ "ดวง
ชะตา ฤกษ์ยาม สะเดาะเคราะห์ เครื่องรางของขลัง ราหู โชคลาภ
เสี่ยงดวง ใบ้หวย การเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล โหงวเฮ้ง ทานาย
ลักษณะ ฯลฯ หรือความเชื่อใด ๆ นอกแนวทางของพระพุทธศาสนา"
ดังนั้น อย่าปรึกษาในเรื่องเหล่านี้
แนวปฏิบัติสาหรับคณะทางานโครงการ
1.ศึกษา หาวิธี พัฒนาการบริการเพื่อให้โครงการสามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาชีวิตต่าง ๆ ได้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ประสานงานกับพระอาจารย์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. พร้อมช่วยเหลือพระอาจารย์ในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
ทูตสายด่วนชาวพุทธ
ทูตสายด่วนชาวพุทธ หรือ Buddhist Hotline Ambassador มี
หน้าที่แนะนาและเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปสนใจกิจกรรมและโครงการ
สายด่วนชาวพุทธ ตลอดจนให้กาลังใจแก่บุคคลทั่วไปในการต่อสู้กับ
ปัญหาชีวิตที่กาลังเผชิญอยู่
ทุก ๆ ปี จะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศที่มีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา มีความสนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมมาร่วม
ทางานกับโครงการโดยรับเชิญเป็น “ทูตสายด่วนชาวพุทธประจาปี”
www.buddhisthotline.com

Buddhist Hotline สายด่วนชาวพุทธ
หรือ “Buddhist Hotline Ambassador ….”
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-ปัจจุบัน คุณนุศรา ประวัณนา (หลิน) ดารา
นักแสดงชื่อดัง ให้เกียรติรับเป็นทูตสายด่วนชาวพุทธคนแรกประจา
โครงการ ซึ่งต้องขอบคุณอย่างสูงยิ่งมา ณ โอกาสนี้
เครือข่ายโครงการสายด่วนชาวพุทธ
บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ที่ทางานร่วมกับโครงการสายด่วนชาวพุทธ
(ล่าสุด ตุลาคม 2559)
1. สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
2. วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
3. วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
4. วัดสันติคีรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
5. วัดมัชฌิมภูมิ อ.เมือง จ.ตรัง
6. วัดป่ากาญจนาราม อ.นาหว้า จ.นครพนม
7. วัดโพธิ์ชัย นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
8. วัดฉลาดธรรมาราม ไทยสามัคคี อ.เมือง จ.นครพนม
สาหรับบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ (ทุกประเภท ทั้งวัด สานักปฏิบัติ
ธรรม หน่วยงานราชการ หรือเอกชน ฯลฯ) หากต้องการทางานเป็น
เครือข่ายร่วมกับโครงการสายด่วนชาวพุทธ กรุณาติดต่อแจ้งชื่อ
หน่วยงานของท่านเข้ามา เพื่อร่วมกันทางาน ทาให้สังคมนี้เป็นสังคม
แห่งพรหมวิหารธรรมอย่างแท้จริง ช่วยกันนาพระธรรมให้เข้าถึงกลุ่ม
สายด่วนชาวพุทธ สังคมแห่งพรหมวิหารธรรม

บุคคลต่าง ๆ ผ่านช่องทางสื่อสมัยใหม่เช่นที่โครงการกาลังดาเนินการ
อยู่
สนับสนุนโครงการสายด่วนชาวพุทธ
โครงการสายด่วนชาวพุทธ ดาเนินงานด้วยทุนส่วนตัวของ
คณะทางาน โครงการนี้จะสามารถให้บริการได้ยาวนานและกว้างขวาง
ยิ่งขึ้น หากได้รับการสนับสนุน หากท่านเห็นว่าโครงการนี้ดีมีประโยชน์
ต่อสังคม อยากสนับสนุน อยากมีส่วนร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่
เผชิญปัญหาชีวิตต่าง ๆ อยากบาเพ็ญพรหมวิหารธรรมเพื่อให้สังคมมี
ความสุข สงบ เย็น เชิญแจ้งความประสงค์เข้ามาดังนี้
1. สนับสนุนเป็นค่าโทรศัพท์ ปีละ 2,400 บาท/เลขหมาย (ขณะนี้
มี 4 เลขหมาย เป็นระบบเติมเงินทั้งหมด)
2. สนับสนุนงบประมาณสาหรับพัฒนาระบบ Buddhist Call
Center โครงการสายด่วนชาวพุทธ ศูนย์บริการข้อมูลทาง
พระพุทธศาสนาสมบูรณ์แบบ งบประมาณเบื้องต้นของโครงการ 40
ล้านบาท ศูนย์บริการข้อมูลทางพระพุทธศาสนาสมบูรณ์แบบนี้
(Buddhist Call Center) ใช้ระบบเช่าใช้ระบบหมายเลขโทรศัพท์สั้น
เช่น 999 มีศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อระบบจากศูนย์กลางไป
ยังโทรศัพท์ของพระอาจารย์ทั่วประเทศ มีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้
ข้อมูลทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ เช่น อยากรู้ว่าวันที่ 25 เดือนมกราคม จะมีงานปิดทองฝัง
ลูกนิมิตที่ไหนบ้าง งานนมัสการพระธาตุพนมจะมีเมือ่ ไหร่ งานปริวาส
กรรมที่จังหวัดลาปางมีที่วัดไหนวันใดบ้าง พระเจ้าใหญ่องค์ล้านอยู่วัด
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อะไร จังหวัดไหน ปีนี้จะเปิดสอบนักธรรมเมื่อไหร่ อยากเรียนภาษา
บาลี เรียนที่ไหนได้บ้าง ฯลฯ โทรมาขอข้อมูลที่นี่ จะได้ข้อมูลที่ต้องการ
อย่างรวดเร็วทันใจทันที
3. สนับสนุน ที่ดิน อาคาร สถานที่ เพื่อจัดทาเป็นสานักงานถาวร
โครงการสายด่วนชาวพุทธ หรือเครื่องมืออุปกรณ์สานักงาน วัตถุ
สิ่งของ ของชาร่วย ของที่ระลึกต่าง ๆ ผลงานศิลปะ งานลิขสิทธิ์ต่าง ๆ
เพื่อจาหน่ายหาทุนสนับสนุนโครงการ
4. ออกทุนสนับสนุน เพื่อให้โครงการสายด่วนชาวพุทธจัดตั้งเป็น
มูลนิธิเพื่อสาธารณกุศลอย่างสมบูรณ์แบบ
ยินดีต้อนรับทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
โครงการยินดีต้อนรับทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาโครงการสายด่วนชาวพุทธให้สามารถช่วยเหลือผู้มีปัญหาชีวิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อนึ่ง หากท่านมีพลังศรัทธา สนใจสมัคร
ร่วมทางานกับโครงการ คณะทางานขอน้อมรับพิจารณาด้วยความ
ยินดียิ่ง ได้โปรดติดต่อแจ้งความประสงค์ของท่านโดยด่วน (หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเป็นราย ๆ เนื่องจากไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ)
สานักงานโครงการสายด่วนชาวพุทธ (Buddhist Hotline)
17/59 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
เว็บไซต์ www.buddhisthotline.com
อีเมล์ buddhisthotline@gmail.com
สายด่วนชาวพุทธ สังคมแห่งพรหมวิหารธรรม

ติดต่อ ประธานโครงการ โทร. 0805592885
ไลน์ ไอดี buddhisthotline
คณะทางานโครงการสายด่วนชาวพุทธ
1. นายธฤญเดชา ลิภา ประธานโครงการ
2. นายพีรวัฒน์ ชัยสุข
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3. นายเกษม แสงนนท์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4. นายอุดม สุขกลาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7

5. นายประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

6. นายวโรดม ตรีรัตนฐากูร นักธุรกิจจิตอาสา อาเภอแม่สอด จ.ตาก
7. นายภูเมศ ทิพวัน เรือนจากลางขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
8. ดร.มนตรี วิวาห์สุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

9. ดร.พุฑฒจักร สิทธิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(เอกสารสายด่วนชาวพุทธ ฉบับ Update 29 ตุลาคม 2559)
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