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วิจักขณ: ผมอยากจะเรียนถามคุณลุงประเวศวา การที่เราทุกคนมีความตั้งใจที่จะทํางานในลักษณะนี้
รวมกัน บางครั้งผมมองวาตางคนก็อาจจะมีพื้นฐานความคิด ความมุงหวังตางกัน ผมเชื่อวาลึกๆแลวทุก
คนมีความหวงัดีที่จะกลับมาชวยประเทศชาติในอนาคตกนัทั้งนั้น แตเนือ่งจากเราตางก็เรียนมาแบบ
ตะวนัตก ที่ตางคนก็ตางมีพืน้ฐานการเรยีนที่แยกยอยไปในสาขาตางๆ จนเหมือนวามีพื้นฐานความคิดที่
ไมเหมือนกัน มีความยึดถือเชื่อมั่นตางกัน และงายตอการมีความคิดทีข่ัดแยง ผมอยากขอคําแนะนําคุณ
ลุงประเวศวา การทํางานเพือ่สังคมตรงนี้นาจะมีส่ิงใดเปนจุดรวมที่จะทําใหเราสามารถรวมเดินทางไปสู
จุดมุงหมายเดยีวกันไดในอนาคต  

อ.หมอประเวศ: ผมคิดวาสิ่งที่ตางกันจะเปนสิ่งที่ดีมาก ถาเราอยูใน discipline เดียว เราจะคับแคบ แลว
มันจะไมสมจริงของผูคนในสังคม ชีวิตจริงของผูคนในสังคมไมไดแยกเปนวิชาๆ มันจะเชื่อมโยงกัน
หมดจนเราไมรูเรียกวาอะไร แตวาเวลาเราเรียนเนีย่ เราเรียนกนัไปเปนวิชาๆ แลวถาเรามัวติดอยูแตกับ
วิชาของเรา มนัก็จะเปนการมองจากทางเดยีวแลวกจ็ะไมเขาใจความเปนจริงในสังคม ที่นี้การที่เรามา
เชื่อมโยงกัน แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน มันจะทําใหเกิดประโยชนมาก แลวของไมเหมือนกันมาเจอกันจะทํา
ใหเกิดนวัตกรรม นวัตกรรมเปนสิ่งที่จําเปนตองมี ถาที่ใดไมมีนวัตกรรมมันจะไมสมจริงเพราะมันเปน
อนิจจัง มันเปลี่ยนแปลงไปตลอด และถาไมมีนวัตกรรมเกิดใหมขึ้น เราจะไมสามารถจะไปเผชิญความ
เปนจริงที่มันเปลี่ยนแปลงไป ที่นี้ที่คุยกนั คือถาเอาประสบการณ ความรู ความคิด ความเหน็ มา



แลกเปลี่ยนกนั ก็เปนเรื่องที่ดี ทีนี้อันนึงทีจ่ะชวยเชื่อม คอื การบูรณาการ ตองไมใชการบูรณาการเฉพาะ
วิชา แตเปนการบูรณาการกับชีวิต และความเปนจริงดวย ถาไดมีโอกาสสัมผัสกับชีวิตของผูคน นาจะได
มีโอกาสไดกลับมาเมืองไทยบาง กลับมาอยางที่วจิักขณกาํลังมาเนี่ย ตอนนี้เรากําลังคยุกันอยูที่สวน
โมกขนะ การกลบัมาจะเปนโอกาสที่ดีที่จะไดสัมผัสชีวติเปนผูคน เปนการเรียนรูความเปนจริง ไมลืม
ความเปนจริง ไดกลับมาสัมผัสชีวิตผูคนในที่ตางๆตรงนั้น แลวทกุสาขามาสัมผัส เราเจออะไร เราคิด
ยังไง มาแลกเปลี่ยนพูดคยุกนั แลวถาเปนไปได ควรจะไดเชื่อมโยงกบัวงวิชาการในเมืองไทย ผมเรียก
มันเปนสามเหลี่ยมวิชาการ ดานนึงคือชุมชน ดานนึงคือวชิาการ อาจจะเรียกวามหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทย แลวอีกดานนึงคือในโลก ในตางประเทศ  เมื่อครบสามดานมันจะชวยเปดใหมันครบ ตางประเทศ
มันก็ดี มนัเหมอืนมี antenna สายดูวามีอะไรเกิดขึ้นทัว่  แตขณะเดียวกนัมันก็ยังไมครบหรอก ตัวชุมชน
จะเปนความเปนจริง แลวก็เมืองไทย วิชาการเมืองไทย มหาวิทยาลัยในเมืองไทย กน็าจะไดเชื่อมโยงกัน 
เราจะไดเรียนรูจากกัน ไมมใีครเหนือกวาใคร สัมพันธกนัดวยการเรยีนรู ที่สําคัญคือ ตองเชื่อมโยงกับ
ความเปนจริงในชุมชน ซ่ึงมนั dynamic มาก มันซับซอน เปลี่ยนแปลง มามีวัฒนธรรมตัวเอง แต
ขณะเดียวกนักม็ีผลกระทบมาจากที่ตางๆ มันจะเปลีย่นแปลงยังไง วกิฤตยังไง เราก็ตองตามรู รูทัน ผม
คิดวาตวันั้นจะเปนจุดเชื่อม ถาแตละคนไดมโีอกาสกลับมาเมืองไทย แลวเขาไปยังชุมชน เขาไปสัมผัส 
นาจะตองลงไปยังชุมชน หมูบาน ไปเหน็ชีวิตจริง เพราะในกรุงเทพฯเนี่ยมันลอยตวัอยู ไมไดอยูกบั
ความเปนจริง มหาวิทยาลัยกต็าม ก็ไมไดอยูกับความเปนจริง ระบบการศึกษาของเราเนี่ย ผมถือวาเปน
ระบบที่อยูนอกสังคม ไมรูรอนรูหนาว ไมรวมทุกขรวมสุข ก็เลยไมไดรวมแกปญหา ก็เลยออนแอทาง
ปญญา เหมือนถาเราดูเจาชายสิทธัตถะเนี่ย ทานศึกษาวิชาการทั้ง ๑๘ กอ็าจจะเหมือนพวกเรานั่นแหละ 
ศึกษาวิชาการแขนงตางๆ อาจจะเรยีกวารวมกันหลายหลายเทียบเทาทั้ง ๑๘ วิชาการ แตทานมีความรู แต
ยังไมใชปญญา ตอเมื่อทานออกจากวังไปสมัผัสคนแก คนจน คนเจ็บ คนตาย คือชีวิตจริง แลวนัน่แหละ
มันจะชวยทําใหเกิดปญญาขึน้ แลวปญญาจะมาเชื่อมโยงกับความรู ศาสตรตางๆที่ศึกษากนัอยูตอนนี้
ตองถือวาเปนแคความรู แตตัวปญญาจะเปนตัวที่จะขจดัความทุกขยากในชวีิตจริงของทุกคน นี่จะเปน
ประโยชนมากทีเดียว แลวยิ่งถามีโอกาสไดทํารวมกัน คิดรวมกัน อยางที่กลุมนี้ สยามเสวนา นาจะคดิทํา
รวมกัน คือ ทําอยางไรจะกลบัมารวมกัน จดัหลักสูตรปริญญาตรีที่ดี ที่มันเปนบูรณาการ ผมคิดวา 
การศึกษาในขณะนี้มีปญหาหมด เพราะเราเรียนแบบแยก หนึ่ง นอกจากแยกตวัออกจากความเปนจริง
แลว ยังแยกวิชา เชนวิทยาศาสตร ก็จะไมรูสังคมศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตรก็ไมรูวิทยาศาสตร 
เพราะมันแยกตัวกันไป ผมคิดวาถามีคนลองทําหลักสูตรปริญญาตรีที่มันดีๆ จะขอเคาลองก็ได ผมวา๗-
๘คนก็พอทําไดแลว นกัเรียนมีไมกี่คนก็ไมเปนไร ขอใหไดลองทํา ไดลองของใหม ไดลองส่ิงที่เปน
บูรณาการกับชีวิตจริง แลวก็วิชาการตางๆบูรณาการ รวมทั้งของสมัยใหม รวมเรื่องการจัดการดวย 



อาชีพดวย ของเราที่เปนอยูผมวามันไมสมจริง เพราะเราไปแยกตัวการศึกษาออกจากชีวิตหมดเลย แลวก็
ไมมีเรื่องอาชีพ จบแลวก็อาจจะไมมีงานทาํ ผมคิดวาการมีงานทํา มันตองมีตลอดเวลา ตั้งแตเปน
นักเรียน ตองไดเรียนจากการลองทํางาน ถาเรามีหลักสูตรอยางนี้ได ผมเชื่อวาคนที่เรียนและจบออกไป
จะมีความสุข 

ถาเรามีจุดนั้นเปนจุดหมายรวม ทีนี้พอเรากลับมาจะลองรวมตัวกัน ลองทําหลักสูตรปริญญาตรี
ดีๆ จะทําในมหาวิทยาลัยไหนหรือหลายมหาวิทยาลัยยังไงก็แลวแต แตทําใหคนไดมาเรียนรู แลวมี
ความสุข จิตใจก็ดี ทํางานก็เปน จัดการก็เปน ผมมองวาการจัดการตอนนี้เปนเรื่องจาํเปนเพราะคนไทย
จัดการไมคอยเปน เร่ืองนี้ฝร่ังเกงกวาเรามาก ทุกอยางมกีารจัดการหมด ผมมองวาถาเราจัดการเปน เรา
จะทําอะไรไดอีกเยอะ ในมหาวิทยาลัยบานเราก็เกือบจะไมมีการจัดการอะไรเลย สมมติวาเราพูดกนัถึง
เร่ืองความคิดใหมๆดีๆ แตเรามักไมมีคนจดัการที่จะทําใหมันเกดิขึ้นได ในการศึกษาแบบใหมเนีย่ ควรมี
การทําในเรื่องนี้ ซ่ึงมันไมไดสอนยากอะไร เพราะถาเราใหนักเรยีนลองลงมือทํา ลองทํางานไปดวย เคา
ก็จะรูวิธีจัดการ ถามัวแตทองหนังสือ ก็คงไมมีทางรูวิธีการจัดการ นี่ก็อาจจะเปนจดุรวม เปนความมุง
หมายรวม เหมือนเมื่อกอนนักเรียนไทยในปารีสไง ที่เคามีความมุงหมายจะกลับมาทาํปฏิวัติ เราเองก็
เหมือนกนั มีความมุงหมายจะปฏิวัติ แตเปนการปฏิวัติการศึกษา เร่ืองนี้มีความสําคัญ ถาเราลองทําได
สักที คนจะชอบหมดเลย แลวมันจะคอยๆเปลี่ยนแปลง ผมมองวาทุกมหาวิทยาลัยควรเปลี่ยนหมด 
ปริญญาตรี รวมถึงราชภัฎอะไรตออะไรตางๆ ใหคนที่จบออกมามีความเปนคน นี้เปนสิ่งที่สําคัญมาก  

วิจักขณ: ส่ิงที่คุณลุงไดพูด ผมสัมผัสไดวามีสวนประกอบสองสวนดวยกัน คือ ในดานวิชาการ ตอง
ศึกษาอยางเชื่อมโยงไมแยกสวน และอีกดานนึง ผมมองวาคุณลุงพยายามเนนใหเหน็ถึงคุณคาของ
การศึกษาดานในดวย  

อ.หมอประเวศ: ใช เชื่อมโยงกับชีวิต เชื่อมโยงกับความเปนจริง ชุมชน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร 
รากเหงา ที่มาของผูคน อันนี้ผมคิดวาสําคัญ รวมแลวก็คอืวา การศึกษาตองเปนไปเพือ่ความเขาใจตวัเอง 
และเขาใจเพื่อนมนุษย ผมคิดวาตอนนี้มันขาดทั้งคูเลยนะ ซ่ึงเปนสิ่งทีน่ากลัวมาก มนัไมมีความเขาใจ
ตัวเอง และ ไมเขาใจเพื่อนมนุษยคนอื่นๆดวย อยางที่คนทั่วไปไมเขาใจวากรณีภาคใตเกิดขึ้นไดยงัไง 
และมันจะนําเขาไปสูความคิดที่รุนแรง ซ่ึงนากลัวมาก ผมเห็นตรงนี้มานาน แลวก็พยายามเตือน วาหาก
เปนเชนนี้บานเมืองเราจะหนคีวามรุนแรงไปไมพน มีแตอวิชชา เพื่อนมนุษยก็ไมเขาใจ เพราะเราเอาแต
ทองหนังสือ ไมเคยไดออกไปทําความเขาใจเพื่อนมนษุย ผมมองวาถาเราคิดกันทําหลักสูตรตรงนี้ได 



มันคือการปฏิวัต ิ เราคบคิดกันปฏิวัติได ปฏิวัติทางการศึกษา ผมคิดวาการศึกษาเปนจุดรวมของทุกอยาง 
มันไมไดอยูทีว่ิชาที่เรียกวา Education หรืออะไร ผมมองวามันเปนตัวรวมอยูในทุกๆเร่ือง  

วิจักขณ: ผมเชื่อวามีคนที่คดิอยากจะทําในเรื่องนี้เปนจาํนวนไมนอยครับ เพียงแตวาดูเหมือนคน
เหลานั้นยังมีความเขาใจในเรื่องของการพัฒนาดานในทีไ่มเหมือนกนั โดยสวนมากกม็ุงเรียนใหจบ
ปริญญาเอกซึ่งเนนไปในเรื่องของวิชาการภายนอก ตรงนี้คุณลุงมีคําแนะนําอยางไรบางครับ  

อ.หมอประเวศ: ตรงนั้น ถาเคาไดมีโอกาสไป retreat แลวไดโอกาสศกึษาดานใน ผมมองวามันจะเปน
ส่ิงที่มีคามากๆ ผมมองจากประสบการณของผม ผมก็เรียนปริญญาเอกที่อเมริกาเหมอืนกัน ที่ Denver 
เนี่ย เรียนอะไรเยอะมาก ซ่ึงตอนนั้นผมก็สนุกนะ มันเปดโลก แตเราไมไดเรียนดานในเลย พอกลับมา
ทํางานก็จะติดขัดหมด แตพอผมเร่ิมไดเรียนดานในแลวรูสึกเลยวามันมีคามาก มนุษยทุกคนไมควรจะ
ขาดในจดุนี ้เพราะฉะนัน้ในกลุมสยามเสวนานาจะไดคยุกันในเรื่องนี้ เพราะถือเปนเรื่องสําคัญมาก แต
กลับเปนสิ่งที่มนุษยขาดกันเกือบทั้งโลก ตอนนี้ก็มีคนเริม่ อยางนโรปะผมก็เหน็ชัด ทุกสาขาตองมี
พื้นฐานที่เรียกวาการมองดานใน ซ่ึงผมเหน็ดวย จะศึกษาอะไรก็ได จะเปนสิ่งแวดลอม จิตวิทยา เคมี 
ชีววิทยาก็ตามแต แตวาดานในเปนเรื่องสําคัญ พูดไปแลวเรียนรูดานในมันสนุก สนกุมาก ดูเห็นตวัเอง 
มันอาจจะหลดุไปบาง เรากไ็มตองไปโกรธมัน แลวก็รูมนั เอา กลับมาใหม ตามดูมนัไป มันเหมือนเลน
สนุก ในความเห็นผมมันเปนเรื่องสนุกมาก เลนไป ดไูป โอยมนัสนุกจริงๆ แลวพอเราจับมันไดงายขึ้น 
บอยขึ้น แลวมนัจะเจอความสุข ความงาม อยางที่เคาจะไมเคยเจอ ความเห็นผมนะ ผมคิดวาทุกวิชาการ
จะมีความงามอยู จริงๆใชวิชาการเนี่ย มนักไ็ปได ทะลุไปได เราจะเรียนเร่ืองอะไรก็แลวแต ถาเราทะลุ
ไปถึงความจรงิ มันจะเจอความงาม แตตรงนั้นไมใชส่ิงขางนอก เราจะไมสามารถรับรูความจริงได ถา
หากเราไมมีสติรูอยูกับปจจบุัน เพราะฉะนั้น ไมวากําลังเรียนอะไรอยูก็ตาม ลองชวนกลุมสยามเสวนา
ไปretreat แลวดูจิตใจตัวเอง ผมวาเคาจะพบในสิ่งที่เคาไมเคยพบมากอน พบความงาม พบความจรงิ 
แลวจะเกดิมิตรภาพอันไพศาล เกิดความรกัเพื่อนมนุษย รักธรรมชาติทั้งหมด ตรงนี้มันดีจริงๆ แลวจะ
ไปเรียนรูอะไรก็จะทําไดงายขึ้น เปนสิ่งที่กลุมสยามเสวนานาจะทํา แลวอันนึงก็คือ จะทําอะไรคุยกัน
เสวนากนัก็นาจะไดเปนในลักษณะของโครงสราง I-N-N คือ I คือ Individual แตละคนก็พยายามทําส่ิง
ดีๆ ทุกคนมีศกัดิ์ศรี ทุกคนมคีา ทําอะไรดีๆ  แมคนเดียวก็มีคามีประโยชนมาก ตอไป Node ก็คือกลุม 
สยามเสวนากถื็อเปน Node หนึ่ง อาจจะเปน Network ไปดวยในตวั N อีกตัวคือ Network Node เนีย่ก็
แลวแตขนาด จะเปนกี่คนก็แลวได ๔-๕ คนก็ได ๗-๘ คนก็ได ๒๐ คนก็แลวแต แลวไปเชื่อมกับ Node 
อ่ืนๆ  ในเมืองไทยก็มี อยางเชน จิตววิัฒน ก็ถือเปน Node หนึ่ง แตในตวัของมันก็มหีลาย Node เชน 
กลุมเชียงราย กลุมแพร ซ่ึงผมดูแลวก็คลายกัน จะไดมกีารเรียนรูจากกนั Node ก็จะมากขึ้น Density หรือ 



ความเขมของการเชื่อมโยงกจ็ะมากขึน้ แลวจะเหมือนโครงสรางสมองเกิดขึ้น แลวมันก็จะเปนการ
เรียนรู มีความสุข ไดทําเรื่องดีๆ  

ท้ิงทายจากผูสมัภาษณ: 

การสัมภาษณคราวนี้นาเสียดายที่มีขึ้นเพียงสั้นๆประมาณ ๒๐ นาที อยางไรก็ดี ส่ิงทีอ่.หมอ
ประเวศไดฝากทิ้งไวใหกับพวกเราไดคิดนั้น มีมากมายหลายเรื่อง แตละเรื่องก็สามารถนําไปตอยอดทาง
ความคิดไดมาก ที่ผมมองเหน็วาเปนเรื่องสําคัญนั่นก็คือ การพัฒนาทางดานใน ที่อ.หมอประเวศจะเนน
ย้ําเสมอในทกุเวทีที่ทานไดไปบรรยาย เพราะการพัฒนาดานใน จะเพิม่มิติใหเห็นความเชื่อมโยงที่
แทจริง เปนความเชื่อมโยงทีม่ิใชเฉพาะเรื่องภายนอกตวั แตเปนเรื่องของชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหมดใน
โลกนี้ ในหลายโอกาสที่ผมไดพูดคุยกับทาน ทานจะใหความสําคัญในเรื่องนี้เปนพื้นฐานของการทาํงาน
เพื่อสังคม แลวเมื่อถึงเวลาคนที่ทํางานจะไมหลงไปกับสิง่ที่เขามา เหมอืนมีภูมิคุมกนัตอส่ิงลอใจ หรือ
ส่ิงที่จะมาทําใหเราเสียกําลังใจในอนาคต ที่สําคัญที่สุด คือ ทําเชนไร การทํางานเพือ่ผูอ่ืนจะเปนการ
ทํางานที่ทําใหตัวเราเองพบความสุขไปดวยตลอดเวลาในทุกยางกาวที่เราเดิน 

และเรื่องที่สําคัญไมแพกัน ที่อ.หมอประเวศไดฝากไวในตอนทาย คือลักษณะโครงสรางการ
ทํางานที่เปน Nested System มีความเชื่อมโยง ในขณะเดียวกันมีความเปนอิสระในตวัเอง ซ่ึงการทาํงาน
ในลักษณะนี ้จะหนีเร่ืองของการพัฒนาดานในไปไมไดเลย เพราะการฝกการทํางานในลักษณะนี ้
จะตองไมเปนไปในลักษณะเพื่อการตอบสนองตัวตน ตรงกันขามตองกาวพนความคบัแคบของตัวตน
ของตน ในอีกดานก็ตองแสดงคุณคาของความหลากหลายในแตละบุคคลออกมาสูกลุมดวย ตรงนี้นาจะ
เปนการบานทีท่างกลุมสยามเสวนาตองรับมาประพฤติปฏิบัติรวมกันในอนาคต ทายสุดนี้ก็ขอขอบคุณ
คุณลุงประเวศที่ใหความเมตตาแกเด็กหนุมตัวนอยไดเขาไปสัมภาษณทีส่วนโมกขในครั้งนี้ ขอขอบคุณ 
คุณวิรัตน วัฒนศิริธรรม อดีตเลขาธิการสภาพัฒนฯ ที่เอื้อเฟอสถานที่สัมภาษณในครั้งนี้ 

ผูสัมภาษณ และถอดเทป: วิจักขณ พานชิ 

 


