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สูจิบัตร
(---- ร่าง ----)



แจกลกูตา

อนิจจา   แจกลูกตา  เขาไม่รับ
แล้วว่ิงกลับ  ไปหัวขาด  อนาถหนา

ทีย่อมรับ  ไม่ก่ีคน  คนได้ตา
นึกระอา  จะใคร่เลิก  เบิกตาคน

แต่มีผู้  ร้องขอ  ให้รอก่อน
ค่อยผันผ่อน  กันไป   ให้หลายหน

คงจะมี  ผู้อยาก  เพ่ิมมากตน
ความมืดมนท์  ในโลกา  จะซาไป

จงึยับยั้ง  ชัง่ใจ  ได้อดกลั้น
ชักชวนกัน  ฟันฝ่า  อย่าเหลวไหล
ในการแจก  ลูกตา  อย่าท้อใจ
ไม่เท่าไร  โลกรู้จัก  รักลูกตา



สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี

เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ ชกัพระ
ประเพณี

สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีมาต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชน
พื้นเมือง ไดแ้ก่ พวกเซมัง และมลายูด้ังเดิมซ่ึงอาศัยอยู่ในเขตล่่มน้้า
หลวง (แม่น้้าตาปี) และบริเวณอ่าวบ้านดอนก่อนท่ีชาวอินเดียจะ
อพยพเข้ามาต้ังหลักแหล่งและเผยแพร่วัฒนธรรม ดงัปรากฏหลัก
ฐานในช่มชนโบราณท่ี อ้าเภอท่าชนะ อ้าเภอไชยา เป็นต้นต่อมาใน
พ่ทธศตวรรษท่ี 13 มีหลักฐานปรากฏว่าเมืองนี้ได้รวมกับอาณาจักร
ศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลง จงึแยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมือง
ไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีร ัฐ ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช ตอ่
มาในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ เจา้อยู่หัว โปรดฯ 
ให้ย้ายเมืองท่าทองมาต้ังท่ีบ้านดอน และยกฐานะเป็นเมืองจตัวาขึ้น
ตรงต่อกร่งเทพฯ พระราชทานนามว่าเมือง “กาญจนดิษฐ์” คร้ันเมื่อ
มีการปกครองแบบมณฑล ได้รวมเมืองท้ังสามเป็นเมืองเดียวกัน
เรียกว่า เมืองไชยา ต่อมา พ.ศ. 2458 รัชกาลท่ี 6 โปรดฯ ให้เปลี่ยน
ช่ือเมืองไชยา มาเป็นเมืองส่ราษฎร์ธานี แปลว่า เมืองแห่งคนดี
ส่ราษฎร์ธานี เป็นจงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีส่ดของภาคใต้ หา่งจาก
กร่งเทพฯ 685 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 12,891 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคล่มพื้นท่ีป่าดิบช้ืนท่ีอ่ดมด้วยความหลากหลายของพืชพรรณ
และสัตวป่์า และยังมีหมู่เกาะท่ีมีช่ือเสียง น้้าทะเลใส หาดทรายขาว 



อาทิ เกาะสม่ย เกาะพะงัน เกาะเต่า และเกาะนางยวน ซ่ึงแต่ละเกาะ
มีความหลากหลายของธรรมชาติแตกต่างกันไป 
อาณาเขต
ทิศเหนือ ตดิต่อจังหวัดช่มพร และจงัหวัดระนอง  
ทิศใต้ ตดิต่อจงัหวัดนครศรีธรรมราช และจงัหวัดกระบ่ี  
ทิศตะวันออก ตดิต่ออ่าวไทย และจงัหวัดนครศรีธรรมราช  
ทิศตะวันตก ตดิต่อจงัหวัดพังงา และจงัหวัดระนอง



คำานำา
          ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี รู้สึกเป็นเกียรติและ ภูมิใจอย่าง
ย่ิงท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานสร้างส่ขภาคใต้ คร้งัท่ี ๓ 
ซ่ึงการจัดงานในคร้ ังนี้มิเพียงแต่การสร้างเสริมส่ขภาพหรือส่ขภาวะ
เท่านั้น  แต่ยังเป็นงานแห่งปัญญา  ความรู้ท่ีน้าปราชญ์แห่งปัญญา
ของชาวส่ราษฎร์ธานี  คือท่านพ่ทธทาส มาเป็นแบบแผนในการ
ด้าเนินชีวิต ใช้เป็นท่นในการสร้างส่ข..ตามวิถีวัฒนธรรม  และสังคม
เศรษฐกิจ และ การเมืองในปัจจ่บันภายใต้ช่ืองานสร้างส่ขท่ีว่า “ส่ข
ภาวะทางปัญญาวาระสร้างส่ขของคนใต้ปี๒๕๕๑-๒๕๕๒”
            จากผลกระทบท่ีมาพร้อมกับการพัฒนา ท้าให้คนภาคใต้
เกิดภาวะท่กข์  จากพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม ความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เด็กและเยาวชนมีปัญหาพฤติกรรม
ทางเพศ  ส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรม  ปัญหาอ่ทกภัย  การพลิกฟื้น
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และการใช้ชีวิตด้วยปัญญา จะช่วย
ลดท่กข์  สร้างส่ขให้คนภาคใต้ได้อย่างไร ไปหาค้าตอบค้นหาความ
จรงิ ด้วยกันกับเราชาวส่ราษฎร์ฯ
“... สังคมไทยก้าลังต้องการภูมิค้่มกันความท่กข์ ไม่มีอะไรท่จีะเสริม
สร้างภูมิค้่มกันความท่กข์ให้เข้มแข็ง ไดด้ีเท่ากับ สุขภาวะทางปัญญา 
สุขภาวะทางปัญญา ช่วยให้ผู้คนบรรล่ถึงความส่ขท่ีแท้คือ ความส่ขท่ี
เกิดจากการมีทัศนคติที่ถูกต้อง รู้เท่าทันความจริงของชีวิตและโลก
สามารถคิดถูก คิดชอบ และรู้จกัแก้ท่กข์ได้ดว้ยปัญญารวมท้ังมีความ



ส่ขจากการด้าเนินชีวิตถูกต้องดีงามจากการเป็น ผู้ให้ และ การ
ทำาความดีเพ่ือคนอื่นและส่วนรวม ...”
                       เรื่องราวของคนเล็กๆ ๑๐ เรื่อง พร้อมผ้คูนมากมาย
ที่ร่วมสร้างสรรคค์ณ่คา่ใหม่ใหกั้บสังคม  เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของคณ่คา่ความดที่ี
คนเล็กคนน้อยในแผน่ดนิไดร่้วมรงัสรรคโ์ลกสีฟ้าใบนี้ใหน่้าอยู่มากข้นึ 
ขบวนการสร้างสรรคสั์งคมยังไม่หย่ดนิ่งยังรอการร่วมขบวนสร้างสังคมแหง่ส่ข
ภาวะดว้ยปัญญาและดว้ยมือของเราทก่คน

คณะกรรมการจดังานสร้างส่ขภาคใต ้ปี ๒๕๕๑
  

๑  เมษายน     ๒๕๕๒

  



บทนำา

  สขุภาวะทางปัญญา    ส่ขภาพคือส่ขภาวะท่สีมบูรณ์ ท้ังทางกาย ทางจิต 
ทางสังคม และทางปัญญา ส่ขภาวะท้ัง ๔ ด้าน เช่ือมโยงกันเป็นบูรณาการ 
เช่ือมโยงถึงกัน และอยู่ในกันและกัน แต่ละด้านมีองค์ประกอบ ๔ รวมกัน
เป็นส่ขภาวะ

การท่ีว่ามีองค์ประกอบด้านละ๔ ไม่ได้แสดงว่ามีเท่านั้น แต่เป็นการพอ
ประมาณและเพ่ือใหจ้้าได้งา่ย

ทางกาย ๔ อย่างเป็นไฉน ทางกาย ๔ อย่าง ประกอบด้วยร่างกายแข็ง
แรง ความปลอดสารพิษ มีความปลอดภัย ความมีปัจจัย ๔ ซ่งึมาจากการมี
สัมมาชีพทางจิต 4 อย่างเป็นไฉน ทางจิต 4 อย่างประกอบด้วย ความดี 
ความงาม หรือ สน่ทรยีะ ความสงบ ความมีสติ

ทางสังคม ๔ อย่างเป็นไฉน ทางสังคม ๔ อย่างประกอบด้วย สังคมส่
สัมพันธ์หรือมีความสัมพันธ์ที่ดีในท่กระดับ สังคมเข้มแข็ง สังคมย่ติธรรม 
สงัคมสันติ

ทางปัญญา ๔ อย่างเป็นไฉน ทางปัญญา ๔ อย่างประกอบด้วย ปัญญา
รู้รอบรู้เท่าทัน ปัญญาท้าเป็น ปัญญาอยู่ร่วมกันเป็น ปัญญาบรรล่อสิรภาพ
ปัญญาเป็นศูนย์กลาง ถ้าปราศจากปัญญา ส่ขภาวะทางกาย ทางจิต และทาง
สังคมก็เป็นไปไม่ได้ การพัฒนาปัญญาต้องน้าไปสู่การพัฒนากาย จิต และ
สังคม การพัฒนากาย จิต และสังคม ต้องน้าไปสู่การพัฒนาปัญญาท้ัง 4 ร่วม
กัน จึงเกิดส่ขภาวะท่ีสมบูรณ์
ในท่ีนี้จะขยายความเฉพาะเร่ืองปัญญา ๔ ประการ คือ



(๑) ปัญญารู้รอบรู้เท่าทัน การรู้อะไรแจ่มแจ้งแทงทะล่ท้าให้เกิดความส่ข 
ความมืด ความไม่รู้อะไร ความไม่แจ่มแจ้ง ท้าให้เกิดความบีบค้ัน เสมือนคน
ท่อียู่ในเหวท้ังมืดท้ังไม่รู้ว่าอยู่ท่ีไหน จะมีความท่กข์ความบีบค้ันอย่างย่งิ ต่อ
เม่ือข้ึนมาจากปากเหว มองเห็นได้ทัว่ไป เกิดความส่ขจากการหล่ดพ้นความ
บีบคั้นของความไม่รู้ การมีปัญญาเห็นโดยรอบ ร้เูท่าทันส่ิงต่างๆ ท้าให้มีความ
ส่ข
คนท่ีรู้รอบท่ีเรียกว่าเป็นพหูสูต จึงมีความสงบและมีความส่ขอยู่ในตัว รู้ว่า
อะไรเป็นอะไร
ตรงข้ามกับคนท่ีไม่รู้ รู้น้อย รู้เป็นส่วนๆ ไม่รู้เช่ือมโยงย่อมอยู่ในความบีบค้ัน 
เหะหะ โวยวาย แก้ปัญหาไม่ตก หล่ดไปเป็นพาลได้ง่าย
การรู้เท่าทันปัญหาแม้ยังไม่ได้แก้ปัญหา ก็ท้าให้ความเป็นปัญหาหมดไปได้ 
ยกตัวอย่างเช่น ป้าคนหนึ่งมีความท่กข์มาก เพราะแกพูดอะไรลูกสาวก็ไม่เช่ือ
แก เม่ือได้รับค้าบอกเล่าว่าแบบนี้เป็นกันท่กบ้าน แกอ่ทานว่า “หรือ ฉันนึก
ว่าเป็นแต่ฉันคนเดียว ถ้ามันเป็นกันท่กบ้าน ฉันก็ค่อยยงัชัว่”
ท่ีหายท่กข์ก็เพราะมีปัญญารู้เท่าทันว่า มันเป็นเช่นนั้นเอง หรือ “ธรรมดาเนา
ะ” เร่ ืองการมีปัญญารอบรู้ รู้เท่าทัน รวมไปถึงโลกทัศน์และวิธีคิด ถ้ามีโลก
ทัศน์และวิธีคิดท่ีถูกต้องก็ท้าให้มีความส่ข
การมีปัญญาเข้าใจธรรมชาติตามท่ีเป็นจริง เห็นความเป็นกระแสของเหต่
ปัจจัย (อิทัปปัจจยตา) ของสรรพส่งิ ท้าให้ไม่ถูกบีบค้ันจากความเห็นผิด ว่า
ส่งิต่างๆ ด้ารงอยู่อย่างแยกส่วนตายตัว เม่ือเป็นอิสระจากความบีบค้ันก็ไม่
ท่กข์
เมื่อเห็นอะไรเป็นกระแสของอิทัปปัจจยตา ก็จะอยู่ในกระแสแห่งปัญญา มีส่ข
ภาวะเพราะปัญญา
(๒) ปัญญาทำาเป็น หมายถึงปัญญาท่ีเกิดจากการลงมือท้าและท้าเป็น ในการ
พัฒนากาย ๔ ประการ และทางจิต ๔ ประการดังกล่าวข้างต้น การเรียนรู้จาก



การท้า และเกิดปัญญาท่ีท้าให้ท้าได้ดี ท้งัเร่อืงท้าให้ร่างกายแข็งแรง ปลอด
สารพิษ มีความปลอดภัย สร้างสัมมาชีพ มีปัจจัย ๔ มีจิตใจท่มีีความดี ความ
งาม ความสงบ และความมีสติ ปัญญาในการท้าเป็นนี้ย่อมก่อให้เกิดความส่ข
อย่างย่งิ
(๓) ปัญญาอยู่ร่วมกันเป็น ได้แก่ปัญญาท่ีค้านึงถึงการอยู่ร่วมกัน (Living 
together) ไม่ใช่ตัวใครตัวมันเป็นเอกเทศ สามารถสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในท่ก
ระดับ รวมตัวร่วมคิดร่วมท้าเป็นช่มชนเข้มแข็ง และประชาสังคม มีการเรียน
รู้ร่วมกันในการปฏิบัติ (Interactive learning through action) การท่ีมีความ
เสมอภาคและภราดรภาพจนสามารถรวมตัวร่วมคิดร่วมท้าได้ จะท้าให้เกิด
ความส่ขประด่จบรรล่นิพพานและท้าให้ท้าอะไรๆ ส้าเรจ็ได้งา่ย
ตรงนี้เป็นอปริหานิยธรรมหรือธรรมะเพ่ือความเจริญถ่ายเดียว การอยู่ร่วมกัน
เป็นต้องสามารถสร้างสังคมย่ติธรรม ความย่ติธรรมในสังคมเป็นบ่อเกิดของ
ความส่ขอย่างย่งิ การอยู่ร่วมกันเป็นต้องสามารถสร้างสังคมสันติ สามารถแก้
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ขจัดความร่นแรงประเภทต่างๆ มีสันติภาพ สังคม
สันติเป็นส่ขภาวะทางสังคมอย่างย่งิ บ่คคลควรเรียนรู้ให้เกิดปัญญาอยู่ร่วมกัน
เป็น
(๔) ปัญญาบรรลุอิสรภาพ ความไม่รู้หรืออวิชชาเป็นเคร่ ืองก่อท่กข์ วิชชา 
หรือ ปัญญาเป็นเคร่ ืองออกจากท่กข์ เพราะความไม่รู้มน่ษย์ยึดถือตัวตนของ
ตนเองเป็นศูนย์กลาง จึงขัดแย้งกับความจริง ความขัดแย้งคือท่กขตาหรือ
ความท่กข์

อาการของการเอาตัวเองเป็นใหญ่ประกอบด้วย ตัณหา อันได้แก่ความ
อยากเอาอยากเป็น มานะ อันได้แก่การใช้อ้านาจเหนือคนอ่ืน ทิฏฐิ การเอา
ความเห็นของตนเป็นใหญ่ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ บีบค้ันตนเอง และบีบค้ันผู้อ่ืน 
ย่งิมีมากย่ิงก่อท่กข์มาก ถึงอาจก่อให้เกิดจลาจลและสงครามได้ ไม่เป็นไป



เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เพราะอวิชชาจึงมีตัณหา มานะ ทิฏฐิ หรือความ
เห็นแก่ตัว
หากลดความเห็นแก่ตัวลงได้มากเท่าไร เรียกว่ามีปัญญาเพิ่มมากข้ึนเท่านั้น มี
อิสรภาพจากความบีบคั้นมากข้ึน ปัญญาและอิสรภาพจึงซอ้นทับอยู่ท่ีเดียวกัน 
ผู้ท่ีหมดความเห็นแก่ตัวโดยส้ินเชิง ก็มีอิสรภาพหล่ดพ้นจากความบีบค้ันโดย
ส้ินเชิง มีความส่ขอย่างย่งิ เป็นวิม่ติส่ข

มน่ษย์ควรเรียนรู้เพ่ือลดความเห็นแก่ตัวหรือเพ่ือบรรล่อิสรภาพ ในทาง
พ่ทธได้แก่ไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญา ซ่ึงเป็นมรรควิถีท่ีพิสูจน์มาแล้วว่า
มน่ษย์จ้านวนมากท่ีศึกษาบนเส้นทางนี้แล้วบรรล่อิสรภาพได้จริง ตามปกติ
มน่ษย์ไม่สามารถสัมผัสความจริงได้เพราะติดอยู่ในความคิด การมีสติรู้กายรู้
ใจ ท้าให้จิตสงบจากความคิด สัมผัสความจริง และถอดถอนจากความยึดมัน่
ในตัวตนได้
การเจริญสติจึงเป็นเคร่ืองมือพัฒนาจิตและปัญญาอย่างย่ิงยวด  การเจริญสติ
ท้าให้เกิดส่ขภาวะอันล้้าลึกอย่างไม่เคยเจอมาก่อน ขณะนี้มีผู้ฝึกเจริญสติกัน
มากข้ึนอย่างรวดเร็ว เพราะพบว่าท้าให้ท่กอย่างดีข้ึนหมด เช่น ส่ขภาพดี 
สมองดี ความสัมพันธ์ดีข้ึน และเกิดส่ขภาวะอันล้นเหลือ เป็นความส่ขท่ีราคา
ถูก (Happiness at low cost) เป็นความส่ขท่ีไม่ต้องการบริโภคมากข้ึน เป็น
เคร่ ืองลดบริโภคนิยมอย่างชะงัด ฉะนั้น ถ้ามน่ษย์เจริญสติกันมากๆ แล้ว 
นอกจากจะลดความร้อนอกร้อนใจแล้ว จะช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้ดีท่ีส่ด 
ขณะนี้มีการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) 
ด้วยวิธีการต่างๆ อันไม่จ้าเป็นต้องเก่ียวกับความเช่ือทางศาสนา แต่ก็รวมอยู่
ท่ีการเรียนรู้ที่รู้จิตของตัวเอง จิตตปัญญาศึกษาท่กประเภทเป็นไปเพ่ือบรรล่
อิสรภาพ

โดยสรุปสุขภาวะทางปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ที่ทำาให้รู้รอบ รู้เท่าทัน
สรรพส่ิง เรียนรู้ให้ทำาเป็น เรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน และการเรียนรู้เพ่ือบรรลุ



อิสรภาพ การเรียนรู้ดังกล่าวทำาให้เกิดสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุข
ภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา รวมกันเป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์ สุข
ภาวะที่สมบูรณ์เกิดจากการเรียนรู้ที่ดี การเรียนรู้ที่ดีจึงเป็นส่ิงที่ประเสริฐที่สุด
ของมนุษย์จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะแสวงหาและช่วยให้เพ่ือนมนุษย์ได้พบ
การเรียนรู้ที่ดี



กำาหนดการ
งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ ๓  จงัหวัดสุราษฎร์ธานี

“สุขภาวะทางปัญญา  วาระสร้างสุขของฅนใต้” ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒
๑-๓  เมษายน  ๒๕๕๒

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๐๘.๐๐-๐๙.
๐๐  น.

ผู้เข้ารว่มงานลงทะเบียน ณ  หอ้งประช่มใหญ่ธรรมโฆษณ ์
มหาวทิยาลัยราชภัฎส่ราษฎร์ธานี

๐๙.๐๐-๑๐.
๐๐  น.

การแสดงศิลปะ-วัฒนธรรมสร้างส่ข ๔ ม่มเมือง
• การแสดงช่ดปักษ์ใต้บ้านเรา
• วัฒนธรรมศรีปักษ์ใต้
• ศิลปาชีพศรีส่ราษฎร์
• ดีเกฮูลู

๑๐.๐๐-๑๑.
๓๐  น.

รายงานส่ขภาวะคนใต้
  โดย  ศ.นพ.วีระศักดิ ์ จงส่วูิวัฒน์วงศ์
          ผศ.ดร.พงค์เทพ  ส่ธีรว่ฒิ

๑๑.๓๐-๑๒.
๓๐  น.

อาหารกลางวัน  (ลานอาหารและลานหินโค้ง)

๑๒.๓๐-๑๓.
๐๐ น.

การแสดงมโนราห์  (ร.ร.ศึกษาสงเคราะห)์

๑๓.๐๐-๑๓.
๓๐ น.

พิธีเปิดงานสรา้งส่ขภาคใต้ คร้ังที่ ๓  จังหวัดสร่าษฎร์ธานี
“ส่ขภาวะทางปัญญา  วาระสร้างส่ขของฅนใต้” ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒
โดย  ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณส่ข  (นายวิทยา 
แก้วภราดัย)

• จินตภาพโลกแห่งปัญญา
• วิดีทัศน์ส่ขภาวะทางปัญญา    

๑๓.๐๐-๑๔. ปาฐกถาน้า เร่ ืองส่ขภาวะทางปัญญา  ณ  หอ้งประช่มใหญ่ธรรม



๓๐ น. โฆษณ์
โดย..พระภาวนาโพธิค่ณ และ  ดร.อิสมาอีลล่ตฟี  จะปะกียา

๑๔.๓๐-๑๗.
๐๐ น.

เวทวีาระคนใต้
• ห้องประช่มธรรมโฆษณ์   เร่ ือง “ความส่ขที่มี ความดีที่

ท้า... ของเด็กใต้”
• ห้องประช่มโรงมหรสพทางวิญญาณ  “ลดอบายม่ข  สร้าง

ส่ขด้วยปัญญา”
• ห้องประช่มสระนาฬิเก  เร่ือง “เกษตรและอาหารปลอดภัย 

ของคนใต้”
๑๗.๐๐-๑๙.

๐๐ น.
ตามอัธยาศัย/อาหาร (ลานอาหารและลานหินโค้ง)

๑๙.๐๐-๒๒.
๐๐ น.

ธรรมบันเทงิ “ถามตัวเอง” เพื่อส่ขภาวะทางปัญญา วาระสร้างส่ข
ของฅนใต้
โดย..ธรรมภาคี หอจดหมายเหต่พ่ทธทาส อินทปัญโญ   สวนโมก
ขพลาราม
และกล่่มย่วชนสร้างสรรค์ส่ราษฎร์ธานี
ร่วมรายการโดย....พระเมธี ส่มธโส  และนายแพทย์บัญชา พงษ์
พานิช

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๐๕.๐๐-๐๖.

๐๐ น.
กิจกรรมยามเช้า  ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารทีปังกรณ์

• ท้าวัตรเช้า/สมาธิ 
• ละหมาด/บรรยายธรรม
• กิจกรรมยามเช้าศาสนาคริสต์

๐๖.๐๐-๐๗.
๐๐ น

ออกก้าลังกาย/ไทเก๊ก ณ  ลานกิจกรรมหน้าอาคารทีปังกรณร์ัศมี
โชติ

๐๗.๐๐-๐๘. อาหารเช้า/ตามอัธยาศัย  (ลานอาหารและลานหินโค้ง)



๐๐ น.
๐๙.๓๐-๑๒.
๐๐ น

เวทวีาระคนใต้
• ห้องประช่มธรรมโฆษณ์  เร่ ือง“นโยบายสาธารณะการ

จัดการล่่มน้้าโดยช่มชนภาคใต้” 
• ห้องประช่มสระนาฬิเก  เร่ือง “วัฒนธรรมคนใต้กับการ

จัดการส่ขภาวะ”
• ลานหนิโค้ง   สาธิต/ปฎิบัติ  “สื่อคนใต้สร้างส่ข”
• ห้องประช่มโรงมหรสพทางวิญญาณ “ท้องถิ่นกับการสร้าง

เสริมส่ขภาพ”
๑๒.๐๐-๑๓.

๐๐ น.
อาหารกลางวัน  (ลานอาหารและลานหินโค้ง)

๑๓.๐๐-๑๖.
๐๐ น.

เวทวีาระคนใต้
• ห้องประช่มธรรมโฆษณ์   เร่ ือง “นโยบายสาธารณะการ

จัดการล่่มน้้าโดยช่มชนภาคใต้”
• ห้องประช่มโรงมหรสพทางวิญญาณ  เร่ือง“ธรรมบันเทงิ 

สร้างส่ขด้วยปัญญา” 
• ลานหนิโค้ง   “คนใต้กับการเมืองภาคประชาชน”
• ห้องประช่มสระนาฬิเก  เร่ือง “พห่ปัญญาสู่สังคมพห่

วัฒนธรรม”
๑๖.๐๐-๑๘.

๐๐ น.
สานส่ขทางปัญญา สืบสานวัฒนธรรมไทย-ม่สลิม  ณ ห้องประช่ม
สระนาฬิเก  

๑๘.๐๐-๒๑.
๐๐ น.

อาหารเย็น/การแสดงพื้นบ้าน (ณ ลานหินโค้งและลานอาหาร)

วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๐๕.๐๐-๐๖.

๐๐ น.
กิจกรรมยามเช้า  ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารทีปังกรณ์

• ท้าวัตรเช้า/สมาธิ 
• ละหมาด/บรรยายธรรม



• กิจกรรมยามเช้าศาสนาคริสต์
๐๖.๐๐-๐๗.

๐๐ น
ออกก้าลังกาย/ไทเก๊ก     ณ  ลานกิจกรรมหน้าอาคารทีปังกรณ์

๐๗.๐๐-๐๘.
๐๐ น.

อาหารเช้า/ตามอัธยาศัย  (ลานอาหารและลานหินโค้ง)

 ๐๘.๓๐-๑๐
.๓๐ น.

๑๐.๓๐-๑๑.
๐๐ น.

๑๑.๐๐-๑๑.
๓๐ น.

๑๑.๓๐-๑๒.
๐๐ น.

- สร่ปผลเวทีงานสร้างส่ขภาคใต้ปี ๒๕๕๑   (ห้องประช่มโรง
มหรสพทางวญิญาณ ) 

• ประกาศเจตนารมณ์วาระคนใต้ 
• กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

พิธีลงสัตยาบัน “ลดอบายม่ข  สรา้งส่ขด้วยปัญญา”
พิธีมอบโล่ให้กับหน่วยงานต่างๆท่ีรว่มจัดงาน
กล่าวขอบค่ณผู้ร่วมจัดงานสร้างส่ข คร้ังที่ ๓ จังหวดัส่ราษฎร์ธานี 
โดย  ผ้วู่าราชการจังหวัดส่ราษฏร์ธานี
ปัจฉิมพจน์ส่ขภาวะทางปัญญา
โดย นายประยงค์  รณรงค์ (ปราชญ์ชาวบ้านรางวัลแม็กไซไซ)
พิธีมอบธงเจ้าภาพจัดงานสรา้งสข่ ปี 2552 (จ.นครศรีธรรมราช)
การแสดงของนครศรีธรรมราช  ( ช่ด มะโนหรา  วิถีธรรม )
พิธีปิด ชด่ดวงดาวแห่งปัญญา

๑๒.๐๐-๑๓.
๐๐ น

อาหารกลางวัน  (ลานอาหารและลานหินโค้ง)

๑๓.๐๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ



แผนผังการจัดงานสร้างสุขภาคใต้  คร้งัที่ ๓
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

“ส่ขภาวะทางปัญญา  วาระสร้างส่ขตนใต้ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎส่ราษฎร์ธานี
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  ห้องประชุมใหญ่ (ธรรมโฆษณ์)                         งานนิทรรศการ
ห้องประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
(โรงมหรสพทาง-วิญญาณ)

   ซุ่มประตูศรีวิชัย
   ซุ่มประตูสวนโมกข์

กองอำานวยการ   ธงสัญลักษณ์งาน

หอ้งสตาร์ป    ซุ่มประชาสัมพันธ์งาน แผนผัง 
กำาหนดการ

 ลานวัฒนธรรม (ลานหิน
โคง้)

  สื่อสารสาธารณะ

6   หอ้งประชุมธรรมชาติ (สระ
นาฬิเก)

10      ลานอาหาร ร้านอาหาร

นิทรรศการศาสนาคริตส์

ธงช

1

2

3

4







กิจกรรมพห่วัฒนธรรม  
สานส่ขทางปัญญา สืบสานวัฒนธรรมอิสลามในสังคมพห่วัฒนธรรม

ณ.ห้องประช่มย่อย สระนาฬิเก
วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๒   เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.

กิจกรรม        -    การละหมาดร่วมกัน
- การแสดง อนาซีด โดย วงฮาซานี มหาวิทยาลัยอิสลาม

ยะลา
- การเสวนาเร่ือง “สานส่ขทางปัญญา สืบสานวัฒนธรรม

อิสลามในสังคมพห่วัฒนธรรม
                โดย อ.เจ้ะเหล้า แขกวงศ์    ม.นราธิวาส
                       ดร.ส่กรี   หลังปูแต๊ะ    ม.อิสลามยะลา
                       ผศ.ดร.อิปราเฮ็ม  ณรงค์รักษาเขต 
มอ.วิทยาเขตปัตตานี
                และด้าเนินรายการโดย  อ.สว่ิทย์  หมาดอะด้า
-    การแสดงดิเกร์ฮูลู    มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
-    การแสดงอนาซีด   วงฮาซานี มหาวิทยาลัยอสิลามยะลา
-    การขอพรปิดเวที



ธรรมะบันเทิง ‘ถามตัวเอง’
เพ่ือ  ส่ขภาวะทางปัญญา วาระสร้างส่ขของคนใต้

ณ หอประช่มทีปังกร ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏส่ราษฎร์ธานี
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๒

เป็นกิจกรรม ‘มหรสพทางวิญญาณ’
ท่ีม่่งใหเ้กิดความเบิกบานส้าราญร่ืนรมย์ เสริมสร้างก้าลังใจ สติและปัญญา  

ผ่านบทเพลงธรรม สื่อผสมและการสนทนาแบบมีส่วนร่วมประกอบ
โดย

ธรรมภาคี หอจดหมายเหต่พ่ทธทาส อินทปัญโญ และ สวนโมกขพลาราม
และ กล่่มย่วชนสร้างสรรค์ส่ราษฎร์ธานี

• เปิดเวที ‘มหรสพทางวิญญาณ’
• เพลงช่ดท่ี ๑  หลงโลก – ถามตัวเอง – ปัจจ่บันขณะ
• เพลงช่ดท่ี ๒ อิทัปปัจจยตา – ผัสสะ – ตถตา
• เพลงช่ดท่ี ๓ สติมา – ค่ณธรรมส่ีประการ
• เพลงช่ดท่ี ๔ พ่ทธทาสกายธรรม – พท่ธทาสนิรันดร์ – อ่ทิศนา
• สลบัด้วยเพลงเพ่ือการเจริญทางปัญญาจากกัลยาณมิตรคริสตชนและ

ม่สลิม



อ่ปกรณ์ประกอบ
1) ภาพโปรเจ็กเตอร์ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาพร้อมตัวว่ิงเนื้อเพลงให้รอ้งตาม
2) ภาพโปรเจ็กเตอร์ปริศนาธรรมเพ่ือการขยายความประกอบ
3) สจิูบัตร/สม่ดบันทึกพร้อมเนื้อเพลงส้าหรับการบันทึกและน้ากลับไปร้อง

เอง
4) ซีดีเพลง และ/หรือ วีซีดี คาราโอเกะ ครบช่ดซึ่งสามารถแลกสมทบท่น

การผลิตได้ท่ีกองต้ารา ‘สวนโมกข์ล้าลอง’ (มอบต้นฉบับแก้สวนโมกข
พลารามเพ่ือการเผยแผ่ธรรม)

5) นักดนตรี นักร้อง และเคร่ืองดนตรีเรียบงา่ยของกล่ม่ย่วชนสร้างสรรค์ 
ส่ราษฎร์ธานี และกัลยาณมิตรพ่ีน้อง

6) วิทยากรรับเชิญ  พระเมธี สเ่มธโส สวนโมกขพลาราม
7) พิธีกร นายแพทย์บัญชา  พงษ์พานิช
8) การบันทึกการแสดง เพ่อืผลิตส่ือธรรมะบันเทิง ชื่อช่ด ‘ถามตัวเอง’ 

ถวายสวนโมกขพลารามเพ่ือผลิตเผยแผ่เป็นธรรมทานต่อไป


