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          ดร.จารพุรรณ กุลดลิก หรือ พ่ีจา ถือเปนคนรุนใหมทีมี่ความสามารถคนนึงในสังคมไทยในเวลานี้ ดวย
ความสนใจทางดานวทิยาศาสตรเปนพ้ืนฐาน เม่ือไดมารวมกบัประสบการณการพัฒนาดานใน ทําใหพ่ีจามี
มุมมองในเรื่องของการทํางานเพื่อสังคม และการดําเนินชวีิตที่นาสนใจแปลกไปจากคนรุนใหมในสังคมทั่วไป
ที่ดูเหมือนจะมแีนวโนมไปในทางการพฒันาทางวตัถุมากขึน้เรื่อยๆ       ผูสัมภาษณไดมีโอกาสพบดร.จารุ
พรรณ ครั้งหนึ่งที่การประชมุแผนงานในเรื่องของการพัฒนาดานจิตวิญญาณของสสส.  แตก็ไมไดมีโอกาสได
พูดคุยกันนอกจากการแนะนําตวัและทักทายกันตามปกติ มาในโอกาสนี้ เห็นวานาจะเปนโอกาสดทีี่จะได
สัมภาษณพ่ีจา ใหเพ่ือนๆสยามเสวนาไดเรยีนรูจากเสนทางชีวติที่นาสนใจของคนรุนใหมทานนี้ 

 
          การทีจ่ะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทีย่ั่งยืนใหเกิดข้ึนไดในสังคมไทย นอกจากจะตองมาจากการ
เรียนรูใหเขาใจความซับซอนของสังคมอยางลึกซึ้ง เรายังตองการการเปดใจที่กวางเพื่อเรยีนรูสิ่งใหมๆที่เกิด
ข้ึนอยูตลอดเวลา และการที่จะเรียนรูเชนนั้นได  การพัฒนาดานใน ในเรื่องมติิดานของจติใจ เปนเรื่องที่จะ
ขาดไปเสียไมไดเลย เม่ือเรากาวขามพนความรูสึกแหงตัวตนภายในจิตใจของเรา จิตเราก็ววิัฒนาการไปสู
ความไพศาล เม่ือจิตไดเขาใกลความจริงที่ไพศาล เราก็จะสัมผัสไดถึงความงามของการใชชวีิตอยางเก้ือกูล
กันในสังคม สิ่งน้ีพ่ีจาไดสะทอนใหเห็นเปนอยางดี จากชวีิตของการทํากิจกรรมเพ่ือผูอ่ืนตลอดชวงเวลาของ
การใชชีวิตในตางประเทศและชีวิตการทาํงานในปจจุบันของเธอ 

 



                ในฐานะตัวแทนของสยามเสวนา รูสึกมีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมีโอกาสสมัภาษณพ่ีสาวผูแสน
ดีทานนี้ และหวังวาเพ่ือนๆ คงไดเรียนรูจากการพูดคุยของเราไมมากก็นอยครับ                        

  

 วิจักขณ : สวสัดีพ่ีจาครับ อยากใหพ่ีจาไดเลาประวตัิกอนหนาที่จะมาทํางานเปนอาจารยทีม่หิดลใหไดทราบ

นิดนึงครับ 

 

จารพุรรณ : พ่ีเรียนทีว่ิศวฯมหิดล ถือเปนรุนแรก จบเมื่อปพ.ศ. ๒๕๓๖ จากนั้นจึงไปเรียนตอที่ประเทศ
อังกฤษ ที่เมืองเบอรมิงแฮม ปริญญาโทสาขา Biochemical Engineering  แลวไปเรียนตอปริญญาเอกที่
ประเทศเยอรมนั สาขา Food Engineering จาก Berlin University of Technology ที่เมืองเบอรลิน คือ จรงิๆ
แลวพ่ีสนใจเรื่องอาหารนะคะ เพราะเหตทุี่วาเมื่อตอนเด็กๆ เคยปวยหนักเพราะโรคอาหารเปนพิษ ก็เลยทาํให
มาสนใจเรื่องเคมี เรื่องอาหาร อะไรทํานองนี ้

 

วิจักขณ:  สังเกตวาพ่ีจาไมไดไขวเขวเลยนะครับ เรยีนตรงตามสิ่งทีส่นใจมาตลอด 

 

จารพุรรณ : ตอนเด็กๆนี่ก็ไขวเขวเหมือนกันนะ วาจะไปเรยีนหมอหรือเรียนวิศวฯ แตเผอิญพอดีมีคุณลุงที่
สนิทกันเปนหมอ คุณลุงก็บอกวาอยาไปเรียนหมอเลยลูก เพราะวาลูกจะไมไดนอน ก็เลยมาเลือกวิศวฯ แลวก็
เรียนวิศวฯเคมี เพราะสนใจเรื่องเนี่ย พวกเครื่องปรุงอะไรพวกนี้ ก็จริงๆนะตอนเด็กๆก็คิดวามนัคงเก่ียวกับเรือ่ง
ทํากับขาวหมด สนใจเพราะทีป่วยเพราะอาหารเปนพิษนั่นละคะ 

 

วิจักขณ : และดูเหมือนวาทีพ่ี่เรียนมาทุกอยางก็ไดนํากลบัมาใช ไดกลับมาสอนนักเรียนที่เมืองไทย ได
ทํางานในสาขาที่มีความสนใจตั้งแตเด็ก 

 

จารพุรรณ : คือพ่ีมาตดัสินใจไดวาอยากจะกลับมาเปนอาจารยตอนไปเรียนที่อังกฤษ พอจบโทที่อังกฤษ 
อาจารยเคาก็เปดโอกาสใหเราไดสอน จึงรูวาตัวเองชอบการเปนอาจารย ชอบการสอนหนงัสือ ไดอยูกับเด็กๆ 
ก็เลยคิดไดวาจะไปเรียนเอก อาจจะตองรูใหมากที่สดุ เพ่ือจะไดกลับมาสอนหนังสือ 

 

  

  

วิจักขณ : จากที่ฟงพ่ีเลา ผมสงสยัวาจากความสนใจทางดานวิทยาศาสตร เคมี และอาหาร ไมทราบวาชวีิตพ่ี
จาไดเขามาเก่ียวของกับงานดานสังคม ความสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมไทย สังคมไทยไดอยางไรครบั 



 

จารพุรรณ : คือพ่ีก็ทํากิจกรรมมาตลอดตั้งแตเด็กๆเลย พ่ีเรียนที่สาธิตเกษตรฯ เรียนไปก็ทํากิจกรรมไปดวย 
เปนหัวหนาชั้นบาง ชุมนุมเชยีร ประธานส ี ตอนเรียนวิศวฯทีม่หิดล ก็ทํากิจกรรมของสมาคมนักศึกษาคณะวิศว
ฯ มาหยุดไปตอนไปเรียนที่อังกฤษ 

 

วิจักขณ : ไปเยอรมันก็ไปทําตอ.... 

 

จารพุรรณ : (หัวเราะ)....คะ พอไปเยอรมันก็หนักเลย...เพราะตอนอยูอังกฤษมันไมมีแนวรวมมั๊ง  

 

วิจักขณ : แสดงวาที่เยอรมัน มีคนทีส่นใจ ตืน่ตัวเรื่องสังคม เรื่องประเทศไทยเยอะ 

 

จารพุรรณ : อ้ือ คนสนใจทํากิจกรรมตางๆ เยอะ ...เยอะมาก 

 

วิจักขณ : อยากใหพ่ีจาลองเลาถึงเรื่องราวตอนชวงที่อยูที่เยอรมันใหฟงหนอยครับ 

 

จารพุรรณ : คะ..คือ มีพ่ีอยูคนนึงที่มีชื่นชมเคามาก ชื่อ สุนทรยีา เหมือนพระวงศ  หรือ พ่ีโดง จริงๆเคาเปนผู
พิพากษา แตพอเคามาเรียนปรญิญาเอกนี่ เคาactive มาก สนใจเรื่องสังคม เรื่องความคิดของตางวัฒนธรรม 
พ่ีเคาก็มาเปนนายกสมาคมนักเรียนไทยในเยอรมัน เพราะพ่ีไดเจอคนๆนี้ทาํใหพ่ีมีความมั่นใจในการทํากิจกรรม 
โดยไมตองคิดวาตัวเราจะเหนือ่ยเหน็ดอะไร  พ่ีโดงจะเปนคนที่นองๆเคารพมาก พ่ีเคาเขามารื้อฟนสมาคมทีม่ัน
ดูเหมือนจะเงียบเหงามานาน ทําใหนองๆไดลุกข้ึนมาทํากิจกรรมกันดวยความ active มีความคิดที่วาจะ
สามารถจะเรียนรูอะไรไดมากข้ึน   

 

นอกจากนั้นก็จะมีพ่ีแมบานคนไทย ที่ไปอยูทีน่ั่นเปนสิบปแลว ชื่อ คุณศริิลักษณ ชมิดท กับอีกคนคือ 
คุณแสงจันทร เฟรดรชิ ลุกข้ึนมาชวยสังคมไทยใหผูหญิงไทยดูดีข้ึน เพราะภาพลักษณของผูหญิงไทยที่นั่นก็
มักจะถูกมองอีกแบบนึงนะคะ  พ่ีเคาก็ทําอะไรทีแ่หวกออกไป เชน ทําหนังสือชาวไทย ใหคนไทยที่นั่นได
ตื่นตวั รูขาวสาร มีการพบปะกนั พ่ีก็รูสึกเคารพและทึ่งพ่ีทั้งสองคนนี้มาก ก็เลยไดไปชวย ไดสนทิกับแมบานคน
ไทยที่นั่น และไดคลุกคลีกับชวีิตแบบชาวบานของที่นั่นจริงๆ 

 



วิจักขณ : อยากใหพ่ีจาไดพูดถึงกิจกรรมทีพ่ี่ทําที่เยอรมันซักนิดครับ วาพ่ีไดทําอะไรบาง 

 

จารพุรรณ : มันมีหลายกลุมนะคะ มีกลุมชาวไทย กลุมสมาคมนักเรียนไทยในเยอรมัน แลวก็มีกลุมศูนยชุมนุม
ชาวไทยในเบอรลิน อันสดุทายจะคอนขางเก่ียวกับเรื่องผูหญิงไทยในเบอรลินคอนขางเยอะ  จริงๆก็มีทํากัน
สองคนละคะ คอื พ่ีแสงจันทรกับพ่ี   พ่ีแสงจนัทรหรือพ่ีตุก เคาจะเปนคนที ่active มาก ทําอะไรเยอะแยะไป
หมด ทั้งสอนภาษาไทยใหผูหญิงไทยที่นั่น  กิจกรรมรวมกับสถานทตู เชน ไปเชิญครูเล็ก ภัทราวดี มาสอนรํา
ไทยใหกับพวกลูกครึ่งหรือลูกคนไทยที่มาอยูที่เยอรมัน ซึ่งพ่ีวากิจกรรมนีด้ีมาก เพราะผูหญงิหรือเด็กๆที่ไปอยู
ที่โนนตั้งแตเลก็ บางทีก็เขียนไมได อานไมได   

 

ไปชวยเคาทําแบบนี้ก็เลยทําใหซี้กับพ่ีๆเคา ก็เลยทํากิจกรรมพวกนี้ไปดวยความสุข สวนใหญพ่ีจะไป
ชวยเคาซะมากกวาคะ ก็สะเปะสะปะ อะไรที่เคามาขอใหชวย เราไปชวยไดก็ชวย  มีงานวัดก็ไปนิมนตพระมา มี
พระทีท่านเปนลูกศิษยของทานติช นทั ฮันห มาที่เบอรลิน พ่ีก็ไดนิมนตมาทาํกิจกรรมการภาวนารวมกัน ซึง่มัน
ก็สะเปะสะปะพอสมควร ไมไดมีทิศทางอะไรหรอกคะ ทําไปเรื่อยๆ เพราะเราตองเรียนดวยไง ก็ไมไดไป
กําหนดกิจกรรมอะไรใหเคามากมาย 

 

            สวนทางสมาคมนักเรียนไทย ก็จะมกิีจกรรมที่ทาํกันอยูแลว เคาก็จะมีกรรมการของสมาคม แตดวยพ่ี
เปนเลขาฯของศูนยชมุนุมชาวไทยในเบอรลิน พ่ีก็เลยไมไดเขาไปรวมเปนกรรมการของสมาคมนักเรียนไทย 

 

วิจักขณ : ลักษณะของการทาํงานของนักเรียนไทยที่นั่น สามารถติดตอถึงกันหมดทั่วทั้งเยอรมันเลยเหรอ
ครับ 

 

จารพุรรณ : ก็คือจะมสีมาคมนักเรียนไทยในเยอรมันที่เปนศนูยกลาง แลวก็มีกลุมนักเรียนไทยตามเมืองตางๆ 
ซึ่งเคาก็มี website ของเคา ก็สามารถติดตอสงขาวกันไดทางอีเมลแลวก็ webboard ถึงแมจะอยูตางเมอืงกัน 
ก็ยังสนทิกันไดเพราะไดคยุผานทางwebboard กันแทบทุกวนั 

 

            กิจกรรมตอนที่พ่ีอยูมนัก็เยอะมากนะคะ เพราะมันมอีงคกรโนน องคกรนี้ แตพอประชุมกันก็จะคุนหนา
คุนตา เพราะมักจะเปนกลุมเดมิๆ  จะมีสถานทูต มีบานหญิง มีสมาคมนักเรยีนไทย สมาคมวัด ฯลฯ ก็เหมือน
community ในประเทศไทยนะ เพียงแตวามันยอลงมาหลายรอยเทา 

  

วิจักขณ : เม่ือครู พ่ีจาไดพูดถงึวาพ่ีไดเคยเชญิลูกศิษยทานติชนทัฮันห ไปสอนภาวนาที่เยอรมัน แลวผมก็
ทราบมาวาชีวิตพ่ีจาไดเขาไปสมัผสัและเรียนรูจากหมูบานพลมัทีฝ่รั่งเศสดวย เรื่องของการภาวนา และศาสนา
พุทธนี่เปนความสนใจของพี่มาตั้งแตแรกเลยรึปลาวครับ 



 

จารพุรรณ : เน่ืองจากอ.สุลักษณ เดินทางไปเยอรมันบอยมาก (วิจักขณ: (หัวเราะ) อาจารยส. อีกแลว)...
และดวยความที่พ่ีแสงจันทร เฟรดรชิ (พ่ีตุก) สนิทกับอ.สลุักษณมาก พ่ีก็เลยไดทาํหนาที่เปนคนขับรถใหอ.สุ
ลักษณ ตอนอยูเยอรมัน จะเรยีกไดวา สามคนที่พ่ีเอยถึงนี่ละคะทีท่ําใหชีวิตพ่ีผกผันเลยนะ สาวสามคนเนี้ยะ ก็
คือ พ่ีโดง จะพาพี่ไปเจอนักเรียนไทยในเยอรมันเยอะ พ่ีตุกจะทําใหพ่ีไดเจอคนไทยเยอะ รวมถึงนักปราชญ
อะไรตออะไร สวนพี่ศิริลักษณ ทําใหพ่ีรูจักการทํางานเพื่อสังคมแบบ professional มาก  

 

            พ่ีไดเจอกับอ.สุลักษณบอยครั้ง อาจารยก็แนะนําใหอานหนังสือเลมน้ันเลมน้ี พ่ีก็ไดอานหนังสอืของ
ทานตชินทัฮันห แลวมาวันนึงก็นัดเพ่ือนก็คือพ่ีโดงนี่แหละ ไปที่หมูบานพลมัทีฝ่รั่งเศส กอนไปก็ไมไดคิดอะไร
เลย  ไมไดคิดวาจะไดเจอทานติชนทัฮันหดวย อยากจะดแูควาเคาภาวนาอะไรกันยังไงมากกวา  

 

วิจักขณ : กอนหนานั้นพ่ีจาเคยสนใจเรื่องพวกนี้มากอนมั๊ยครับ  

 

จารพุรรณ : อ้ือ แทบจะไมเลยก็วาได อยูเมืองไทยพ่ีไมคอยมีโอกาสที่จะไดคุยกับพระ ที่มานั่งคุยกับเราได
จริงๆ  พระพุทธศาสนาในตอนนั้นก็คงเปนแคในเรื่องพิธีกรรมซะมากกวา ก็นาจะเปนเพราะการไดมาที่เยอรมัน
นี่แหละคะ เพราะพ่ีตุกอีกนั่นแหละคะ ที่พาพ่ีไปพบกับพระอาจารยทานนึง ชื่อหลวงปูบญุฤทธิ์ ตอนนี้อายุ
ประมาณ ๙๐ แลว พ่ีก็มีโอกาสไดคุยกับทาน คือคุยแลวถูกคอนะคะ พ่ีก็จะเคารพทานมาก ทําใหหันมาสนใจ
พุทธศาสนา คยุเรื่องโนนเรื่องนี้ คุยกันไดทุกเรื่อง ทานก็เมตตามาก  ก็เลยไดใกลชดิพระในชวงที่ไปที่เยอรมัน 
พอไดไปหมูบานพลัม ก็ไดไปเจอพระภิกษุณีคนไทยที่นั่นอีก ก็ถือวาโชคดมีาก  ทานก็จะคอยอธิบายอะไรให
ฟง ทําใหพ่ีรูอะไรข้ึนเยอะเลย  

 

วิจักขณ : ไดเจอทานติชนทัฮันหดวยใชมั๊ยครับ 

 

จารพุรรณ : ไดคะ ไดเจอทาน แลวก็เจอหลวงแมจั่งคม ที่เปนคลายๆกับศษิยรุนนองของทานนทัฮันห  ทาน
เปนภิกษุณีชาวเวียดนาม เคยเปนactivist เวียดนาม แบบวาactive มาก ตอนนั้นทานเพิ่งบวชเปนพระ  

 

วิจักขณ : ไดไปที่หมูบานพลัม ไดพบทานนัทฮันห แลวไดความรูสึกอะไรกลับมาบางครบั 

 

จารพุรรณ : ชวงแรกๆก็งงๆนะ พ่ีวาวัฒนธรรมมันตางกันโดยสิ้นเชิง คือ เรานึกวาการปฏิบตัิเน่ียตองอยูใน
สเกลเล็กๆ ไปนั่งเงียบๆ อยูกับกลุมเล็กๆจะไดความสงบมากกวา แตไปทีห่มูบานพลัม คนไปเปนพัน  



 

วิจักขณ : โห มันใหญขนาดนัน้เลยนะครับ 

 

จารพุรรณ : คะ แคพระอยางเดียวก็ปาเขาไปสามรอยกวาแลว  แลวลูกศษิยก็มาแบบเจด็แปดรอย พันกวา 
ชวงแรกๆเห็นก็คิดวา ปฏิบัติกันนอยเนอะ วันๆไมเห็นทําอะไรเลย ไมเห็นนั่งสมาธิกันเลย ไปดวยความสงสัย
เยอะมาก มีเรื่องตลก คือ กอนไปเนี่ยพ่ีไปดูคลายๆละครเวที ชื่อ The Name of the Rose ซึ่งมันเปนเรื่อง
เก่ียวกับความหายนะ ความลมสลายในโบสถครสิตนะคะ แลวก็มีคดีฆาตกรรม บาทหลวงตายอะไรทํานองนี ้
แลวไปดูเรื่องนีน้ะ วันรุงข้ึนก็ไปหมูบานพลัมกันเลย เราก็เลยไปกันดวยความไมไวใจนะ ตลกดี ไปถึงก็ไป
สงสยัทํานองวามันจะมีเรื่องอะไรแบบนั้นรึเปลา 

 

วิจักขณ : แลวมีจุดอะไรทีค่ลิ๊กมั๊ยครับ 

 

จารพุรรณ : มจีุดคลิ๊กนะ คือ ถามีโอกาสไปหมูบานพลัมเน่ีย ก็ควรมีเวลาอยูที่นั่นอยางนอยซักอาทติยนึง มัน
จะมาเขาใจชวงวันที่ ๓-๔ ที่นั่นจะมีบรรยากาศเหมือนมหาวทิยาลัยเลย เหมือนโรงเรียน คอื ตอนเชามีเลค็
เชอรเกาโมงถึงเที่ยง ทานตชินทัฮันหจะเปนคนเล็คเชอรเอง  พูดใหฟงไป คนก็นั่งหลับกันไป แปลเปนหลาย
ภาษามาก ทั้งอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน เวียดนาม แลวก็มีครูแปลแบบชั้นเยี่ยม  

 

วิจักขณ : แลวทานพดูภาษาอะไรครับ 

 

จารพุรรณ : แลวแตคะ ทานจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ สมมติวันนีพู้ดเวียดนาม พรุงนี้ก็พูดอังกฤษ วันตอไปก็พูด
ฝรั่งเศส สลับกันไป ทานพูดไดหลายภาษาคะ ตอนบายก็มีการพูดคุย สนทนาธรรมกัน นั่งกันเปนวง แยกกันไป
เปนกลุมๆ เปนfamily เคาก็จับพวกพี่ไปอยูกับ family นึงที่เปนคนอเมริกันกับคนอังกฤษ หลังจากสนทนา
ธรรมกันตอนบายก็มี working meditation ก็ไปนั่งเก็บขยะ ไปทําปุย อะไรแบบนี้ แลวตอนเย็นก็จะมีที่เคา
เรียกวา total relaxation คือ สมาธิ โยคะ หรอืนอน เปนการผอนคลาย กอนเขานอนก็มีgroup meeting อีก
ครั้งนึง ตองไปอยูมากกวาอาทิตยนะถึงจะด ี ไมง้ันอาจจะไมเขาใจ   

 

เหมือนอยางพ่ี ตอนแรกที่พ่ีคดิวาเคาไมไดฝก ที่จริงนะกลับเปนวาที่นี่เคาฝกเขมมากเลย  ทุกๆ๑๕ 
นาที จะมีเสียงระฆังตี ติ๊ง เปนการเตือนใหมสีติ พอถามรีะฆัง ติ๊ง จะทําอะไรอยูก็ตองหยดุการกระทํานั้นหมด 
แลวกลับมาทีต่วัเอง รูสึกดีคะ รูสึกสดชื่น เวลาถาสมมติอยูกับตัวเองจริงๆนะ  

 



            ในตอนนั้นพ่ีก็มีความรูสึกวา ถาตวัเรามีอีโกสุดๆนะ วาเถรวาทเราด ีเราเนนความสงบแลวหลุดพน
ได  เราก็นาจะลองคิดกลับกันวา ถาเราเกิดมาเปนคนเวียดนาม ในวฒันธรรมแบบนี้ แลวเราสามารถทําใหคน
เห็น เปนการเผยแพรศาสนาไดขนาดนี้ คือเอาศาสนาพุทธไปเรียงรอยกับวฒันธรรมตางประเทศ ของฝรั่งเศส 
ของอเมริกาไดขนาดนี้ มีลูกศษิยลูกหาที่เปลีย่นมานับถือศาสนาพทุธมากมาย ก็นาทึ่งมาก  ก็เลยรูสึกวา
ประสบการณนัน้มันมาเคาะอีโกของเราแตกกระจายกระจุย  

 

วิจักขณ : ครบั เห็นไดชัดวา ประสบการณครั้งนั้นทีห่มูบานพลัม ทําใหพ่ีไดเรียนรูอะไรมากมาย เปนจุด
เปลี่ยนทีส่ําคัญอันนึงของชีวิต แลวหลังจากนัน้พ่ีก็ตองกลับไปเรียนทางวิทยาศาสตรอีก เรยีนจบก็กลับมาสอน
หนังสือดานวิศวฯเคมี อาหาร   อยากทราบวาพ่ีจารูสึกวามันขัดแยงกันบางมั๊ยครับ พ่ีไดนําเอาประสบการณ
เหลานั้นมาเปนสวนนึงของชีวติยังไงบาง 

 

จารพุรรณ : เปนสวนหนึ่งของชีวิตเลยคะ คอื ดวยความทีพ่ี่...อือ พ่ียอมรบันะวาจริงๆแลวพ่ีก็สับสนมาเรือ่ยๆ 
วาเอ ใชแนเหรอ ใชแนเหรอ จนมีอยูวันนึง ทานติชนทัฮันห พูดออกมาวา “คนเราเนี่ย มันขาดความเชื่อถือกัน
จริงๆนะ” คือ สงัคมทุกวันนีม้ัน lack of trust จริงๆเลยนะ มันกระแทกใจเราพอดี 

 

            ทีนี้พ่ีวา เรื่องนี้มันเปนเรื่องสําคญัของชีวิตเลย เพราะวาไมวาเราจะทํางานอะไร อยูที่ไหน เราตองทํา
ดวยใจ เราถึงจะมีพลัง และทีสุ่ดแลวไมวาเราจะแยกไปทํางานสาขาอะไร อยางนอยๆเราก็มีความเปน
มนุษย  แลวก็เปนเพ่ือนกันทุกคน งานเนี่ยเปนแคสวนนึงทีท่าํใหเกิด production อะไรออกมาแคนั้นเอง แตวา
ในทีสุ่ดแลวเราก็ตองเรียนรูมากกวานี้ เรียนรูในแงอ่ืนๆดวย  

 

วิจักขณ : ซึ่งณ ตอนนั้น พ่ีจาก็ไมไดเห็นวาสิ่งที่พ่ีไดจากหมูบานพลัม ขัดแยงกับสิ่งที่พ่ีเรียนอยู  

 

จารพุรรณ : ไมขัดแยงเลยคะ พ่ีรูสึกเขาใจอะไรขึ้นเยอะเลย คือไมวาเราจะไปทํางานในแขนงไหน แตเรา
สามารถมองหนากันไดดวยความสนทิใจ เออ..นี่เราเปนเพ่ือนรวมโลก เราตองมาชวยกัน มันเหมือนมาชวยการ
ทํางานมากกวา 

 

วิจักขณ : ประสบการณที่หมูบานพลัม ผานมาไดก่ีปแลวครับ 

 

จารพุรรณ : ก็ประมาณสองปแลวนะคะ  บังเอิญที่พ่ีไดรูจักกับพระภิกษุณีคนไทยที่นั่นดวย  หลังจากนั้นก็ยัง
สนิทกับทานมาโดยตลอด ทานเปนสวนนึงของความเปลี่ยนแปลงในตัวพ่ีเลยก็วาได  คือวา เพราะทาน ทําให
พ่ีแปรเปลี่ยนมาทํากิจกรรมดานนี้มากขึ้น ตอนนั้นไดไปสัญญิงสัญญากับทานไว วาจะชวยเรื่องที่ทานไดถกูรับ
เชิญมาเมืองไทย  



 

กลับมาเมืองไทยปบ กิจกรรมแรกเลยที่พ่ีทํา ก็คือ จัด retreat ของหมูบานพลัมในเมืองไทย  งานนั้น
เปนงานที่คอนขางใหญเปนทีส่นใจ ก็มีนองๆที่ทาํงานกับอ.สุลักษณ มาชวยกันทํา 

 

วิจักขณ : รูสกึวาอาจารยสลุกัษณจะเขามาเปนตัวเชื่อมใหเราหลายๆคน ไดมารูจักกัน 

 

จารพุรรณ : ใช ตอนที่พ่ีอยูทีห่มูบานพลัมนะ พ่ีคิดถึงคนอยูสองคน คือ อ.สุลักษณ กับทานพุทธทาส 
ประสบการณทีห่มูบานพลัมทําใหพ่ีเขาใจในสิง่ที่อ.สุลักษณ พูดข้ึนเยอะเลยคะ 

  

วิจักขณ : มาถึงปจจุบันกันบางครับ อยากจะทราบวานอกจากเปนอาจารยสอนอยูที่คณะวศิวฯ มหิดล พ่ีจายัง
ทํางานอะไรอีกบางครับ ความสุขของการทาํงาน ความสุขของชีวิต ณ ตอนนี ้มีอะไรบาง 

 

จารพุรรณ : จริงๆแลวงานทุกอยางทีท่ําอยูก็ไปดวยกันนะคะ  ไมวาจะเปนงานสอน แลวก็งานทีท่ํารวมกับอ.
หมอประเวศอยูดวย แลวก็มีงานกับกลุมเพ่ือนๆที่รวมตัวกัน ชือ่กลุมวงลอ ทกุอยางที่พูดน่ีก็เปนงานหมด แลวพ่ี
ก็ยังไปจุนกับนักวิชาการที่ศึกษาปญหาเรื่องภาคใตดวย  

 

วิจักขณ : งานที่พ่ีทาํรวมกันอ.หมอประเวศ นัน่ก็คือ กลุมจิตวิวัฒน เปนมายงัไงถึงมาทําตรงนี้ไดครับ 

 

จารพุรรณ : พ่ีมาทําจิตวิวฒันก็เน่ืองมาจากการชักชวนของอ.ประเวศนะคะ พ่ีเคยเจอและไดรูจักกับทานใน
งานแสดงผลงานทางวชิาการของนักเรียนไทยในเยอรมัน ทานคงเห็นพ่ีมีความสนใจในเรื่องเก่ียวกับทางจติ
วิญญาณ พอดตีอนพี่กลับมาพี่ก็ไดมาทําเรื่องการภาวนาของหมูบานพลัมดวย อ.ประเวศนาจะเห็นวาพ่ีมคีวาม
สนใจทางนี้ ก็เลยชักชวนพี่เขามา อาจจะเรียกไดวา มาเปนแรงงานมั๊ง (หัวเราะ) เพราะวา..อยางที่วิจักขณ ได
เห็นละนะ คนสวนใหญในกลุมน้ัน ก็จะเปนคณุลุง คุณปา ทีน่ารัก ซึ่งพ่ีมองวา พวกเราคงเปน generation ใหม 
เปนน้ําใหมนะ คือ ทานเองทานชัดแลว ในวถิทีางของทาน ก็คงตองมีคนรุนใหมๆ มานั่งฟง หรือมา confirm 
หรือ มาเปนแรงงานอะไรตรงนี้ ซึ่งพ่ีก็ดีใจมากที่มีโอกาสไดไปนั่งตรงนั้น ไมไดคิดวาตัวเองจะ qualified อะไร
ขนาดนั้น ไมไดคิดวาจะไปทาํอะไรใหไดเกิดประโยชนเหมือนทาน จะไปนั่งทัดเทียมกับทาน คงทําไมไดหรอก
คะ คือทานแตละคนในนั้นก็สดุๆเลยนะ อยางอ.ประเวศเนีย่สุดๆเลย ทานไมไดหยดุเลยจรงิๆ ยอมแพเลย ยัง
คิดเลยวาถาเราอายุขนาดทาน เราจะทําไดขนาดนั้นรึเปลา นานับถือมากเลยๆละคะ 

  

วิจักขณ : อยากใหพ่ีจาพูดถงึจิตวิวฒัน ในฐานะเปนสวนหนึง่ในนั้นซักนิดละกันครับ เอาแบบที่วาเปนความคิด
ความรูสึกของพ่ีจริงๆ 



  

จารพุรรณ : ในความเห็นของพี่ พ่ีมักจะชอบนํามาประยุกตกับเรื่องที่พ่ีสนใจ เรื่องที่พ่ีเรียนมา อยางเชนเรื่อง
คอมพิวเตอร เชน งานทางดาน IT ที่เคาฮิตๆกันเนี่ย มันจะแบงเปนสองแบบ คือ แบบที่เอาคอมพิวเตอรเขาไป
ชวยประยุกต ทาํงานใหกับองคกรตางๆ ไปชวยโนนชวยนี่ วางแผน เซท็ระบบ LAN, Intranet หรือระบบ
บริหารองคกร    กับอีกแบบนึงคือ การพัฒนาตัว ITเอง เชน พวกคณิตศาสตรข้ันสูง เครื่องหมายบวกลบ ที่จะ
มาชวยพัฒนาวาตัว IT จะดีข้ึนไดอยางไร 

  

เชนเดียวกันกับเรื่องจิตวิญญาณ จิตวิญญาณเนี่ย ถาเกิดเราสามารถนําไปชวยในองคกร หรือชุมชน
คนที่อยูกันเปนสังคม หรือ สังฆะเนี่ย ถาเรามเีรื่องนี้เขาไปซึมแทรกในเรื่องของการจัดการ เปนการทํางานดวย
ใจ ไมไดเปนศตัรูกัน เอ้ือเฟอเผื่อแผตอกัน เรือ่งจิตวิญญาณจึงสําคัญ และชวยไดแนนอน หรือวาในสังคมไทย 
ถาเรื่องจิตวิญญาณเราสามารถสื่อถึงกัน เราจะเปนสังคมทีน่าอยูข้ึนมาก 

 

            ในอีกแบบก็คือวา การพัฒนาตัวจติวญิญาณเอง มันจะมีการววิัฒนาการไปนะคะ ทนีี้เม่ือเราพอจะรูวา
มันเปนอยางนี้ เราก็พยายามหากันวามันมีความรูเก่ียวกับเรื่องเหลานี้ที่ไหนกันบาง การทีจ่ะพัฒนาไดนั้น อยาง
ที่อ.ประเวศพดูบอยๆ ก็คือ ทํายังใหจะเปนการพัฒนาทีท่ําใหคนในสังคมมจีติใหญ เหมือนกับธรรมชาติ ซึง่เรา
ก็ตองเขาใจธรรมชาติของจติดวย ซึ่งการที่เราจะเขาใจธรรมชาติของจิตได ก็คือ ตองเอาความรูที่มีจากที่ตางๆ
ทั่วโลก มาประมวลเขาดวยกัน ก็เลยดึงคนกลุมตรงนี้เขามา เพ่ือวาจะไดนําประสบการณทีม่ขีองตัวเองมา
แลกเปลี่ยนเรยีนรูกัน ทุกครั้งทีม่าประชุมกัน ก็จะมีเรื่องอะไรใหมๆใหไดมาพูดคุยกัน พ่ีเคยพูดถึงประสบการณ
ของพ่ีที่หมูบานพลัม ก็มีวิจกัขณ มีณัฐฬส มาพูดเก่ียวกับมหาวิทยาลยันโรปะ แลวก็มีอ.กรนิทรมาพูดเรื่อง
สุนทรียภาพ คอื การที่เราสามารถเขาถึงสุนทรียภาพ จากตนไม ดอกไม ธรรมชาต ิ เปนตน สิ่งเหลานี้พ่ีมองวา
มันเปนวิวัฒนาการนะคะ ในหลายๆดาน ในหลายๆแขนง แลวเราก็มาเลาสูกันฟง แลวเรากม็องวานาจะมีวธีิที่
รวมความรูเหลานี้เขาดวยกันได  

 

อ.ประเวศไดพูดบอยในเรื่องของคานงัด คือ การที่เราเปลีย่นแปลงอะไรซกัอยางนึงเนี่ย เราตอง
เขาใจใหลึกซึ้ง เพ่ือใหเขาใจถงึจุดกลางที่เราจะงัด เราตองเขาไปใหถึง mental thinking เพ่ือที่จะมผีลให
เกิด new process จนในทีสุ่ดเปลี่ยนแปลงเปน new structure  

 

            เพราะฉะนั้นถาเราเขาใจเรื่องตางๆถงึแกนของมันจริงๆแลวเนี่ย มนัคงมีพลังที่จะพอไปเปลี่ยนอะไรให
มันดีข้ึนได คนไทยคงมีความสุขกันมากขึ้น แลวจติวิวฒันนีก็่เปนโครงการของ สสส. ซึ่งก็เปนองคกรที่
สนับสนุนในเรื่องของการสรางเสริมสุขภาพใหกับคนไทยและสังคมไทย โครงการนี้ก็เก่ียวเนื่องกับสุขภาพใน
มิติดานจิตวญิญาณ ซึ่งก็หวังวาจะมผีลใหคนมีสุขภาพดีข้ึนได  

 

            ที่เห็นเหมือนวาทุกคนคิด และทํางานตรงนี้อยางจรงิจังกันมาก ไมใชวาเราจะพาสงัคมไทยวิ่งไปไหน
หรอกนะคะ ตรงกันขาม เราอยากใหสังคมไทยไดพักผอนกันบาง ไดอยูนิ่งๆกันบาง  คือ รถมันวิ่งเร็วเหลือเกิน 
แลวเหมือนกับคนไทยกําลังวิง่ตามรถกันนะคะ เราก็พยายามจะบอกวา เดี๋ยวๆ หยุดกอน หยดุอยูนิ่งๆกันกอน
มั๊ย  



 

วิจักขณ : ตรงนี้พ่ีจามองวา สงัคมไทยนาจะหันกลับมามองตัวเองใหดีข้ึน วาขณะนี้เราทาํอะไรกันอยู 

 

จารพุรรณ : พ่ีแครูสึกวา คนในสังคมไทยตอนนี้กําลังเหน่ือยเหน็ด เหน็ดเหนื่อยกันมาก ในแงของการทาํงาน
หาเงิน หาทอง เศรษฐกิจ วิ่งตามกัน อยากจะมีโนนมีนี่ สรางโนนสรางนี่ เหมือนกับไมไดมีความสุขจริงๆ 

  

วิจักขณ : ทายสดุ กอนจะจบการสัมภาษณ ผมอยากใหพ่ีจา ฝากอะไรถึงนองๆสยามเสวนา ซักนิดละกันครับ 

 

จารพุรรณ : พ่ีก็อยากจะขอฝากวา ถาเราคดิวาสิ่งที่เราตองการทํานั้น เปนสิ่งทีถู่กตอง ก็ขอใหทําไปเต็มที่
เลย แตก็มีขอนึงนะคะที่พ่ีจะพูดกับลูกศิษยเสมอๆ นั่นก็คือ เราตองไมจํากัดตัวเองไมใหเรียนรูอะไรใหม
เพ่ิมเติม การเรยีนรูอะไรใหมๆตลอดเวลา เปนขอนึงที่พ่ีมองวามีความสําคญัมาก 

  

  

ทิ้งทายจากผูสัมภาษณ 

 

                การพูดคยุกับพ่ีจารุพรรณในครั้งนี ้ผมสมัผสัไดชดัเจนถึงความงดงามภายในทีผ่สมผสานอยางลง
ตัวไปกับความมุงมั่นที่จะสรางสรรคสิ่งดีๆใหเกิดข้ึนกับสังคมไทยในตัวของอาจารยสาวทานนี้  ทําใหผมรูสึกดี
ใจที่ประเทศไทยไดมีอาจารยที่ดีเพ่ิมข้ึนมาอีกคนนึง และผมก็มั่นใจเปนอยางยิ่งวา พ่ีจาจะเปนกําลังสําคัญของ
ประเทศไทย อยางนอยที่สดุก็ในฐานะอาจารยเล็กๆคนนึง ทีจ่ะอบรมสั่งสอนลูกศิษยใหเปนคนมีความสามารถ
ที่เพรียบพรอมทั้งดานความรูและคุณธรรมในจติใจ 

 

            แตคงจะไมเพียงเทานั้น เพราะพ่ีจาไดแสดงใหเหน็ถึงความสามารถในดานตางๆที่เธอมี สวนนึงในนั้น
ก็มาจากการบมเพาะจากการทาํกิจกรรมในสมยัวัยเรยีน ทั้งตอนที่อยูเมืองไทย และในประเทศเยอรมัน จดุน้ี
นี่เองที่ผมมองเห็นวา พ่ีจาไดแสดงใหเห็นถึงคณุคาของการเรยีนรู ซึ่งไมใชแคการเรยีนรูทางวิชาการใน
หองเรียน แตยงัรวมถึงการเรียนรูจากผูคน และรวมถึงการเรยีนรูเพ่ือเขาใจตนเองดวย  สิ่งนี้เองที่ผมเห็นวาจะ
เปนแรงบันดาลใจ ใหพวกเรากลุมสยามเสวนาไดมองเอาพี่จาเปนแบบอยาง นํามาเปนพลังในการรวมกันสราง
ชุมชนแหงนี้ ใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูรวมกันอยางแทจรงิ 

 

                ตองขอขอบคุณพ่ีจาเปนอยางมากครับ ที่สละเวลาการทํางานมาใหสัมภาษณพูดคุยกับสยาม
เสวนาในครั้งนี ้  



  

                                                                                                                  

               วิจักขณ พานิช 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗  

เมืองโบลดเดอร โคโลราโด 

 


