
“สัมภาษณ์สด” 
ความภูมิใจสูงสุดของ  

“คุณหรีด” รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์   
	 	 …ภาพทีคุ่น้เคยและอยูใ่นความทรงจำเกีย่วกบั	 คณุรพพีรรณ 
เหลืองอร่ามรัตน์	หรือคุณหรีด	ที่สังคมจดจำได้ดีนั่นคือ	ภาพของ
นักธุรกิจหญิงที่มีกิจการในมือมากมาย	 รวมไปถึงภาพของพิธีกร	
ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์	“แฮปปี้ไลท์	(Happy	Life)	กับคุณหรีด” 
ในขณะเดียวกันที่ทุกคนล้วนทราบดีว่าผู้หญิงคนนี้เป็นมากกว่านั้น
ด้วยความที่ว่าเธอมีคอนเนกชั่นในแบบที่ว่าไม่ธรรมดา!!	 โดยเฉพาะ
นาทนีีท้ีใ่ครๆ	ตา่งกพ็ดูถงึเธอเกีย่วกบังานแตง่งานอลงัการสดุเริด่หรู	
ด้วยฝีมือที่ โลกต้องตะลึงเมื่อเธอคือหนึ่งในกลไกขับเคลื่อน					
และเป็นแรงดันสำคัญที่ส่งผลให้้	 ณ	 วันนี้ทั่ ว โลกได้รู้ จักกับ		
“อาชีวะเพชรน้ำหนึ่ง” 
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“พูดถึงโปรเจกต์โครงการพวกนี้หรีดทำมาเยอะ โดยจะเน้น
ในเรื่องของการสร้างอาชีพ ด้วยความที่หรีดโตมาในครอบครัว  
ที่คุณพ่อคุณแม่ท่านมีโรงสีข้าว แล้วก็บริษัทรับเหมาก่อสร้าง  
หรีดจึงดีดลูกคิด คิดค่าน้ำมัน อะไรต่างๆ แล้วไปเรียนที่
โรงเรียนประจำ จบมาก็เข้าทำงานกับบริษัทต่างชาติ ได้บินไปต่าง
ประเทศเยอะจากประสบการณ์ตรงนี้มันเลยทำให้หรีดมีมุมมอง
เห็นช่องทางหรือโอกาสได้มากกว่าคนอื่น” 

เข้ามาทำโครงการอาชีวะเหล่านี้ได้อย่างไร 
“เพราะเราเดินทางไปต่างประเทศบ่อย สิ่งหนึ่งที่หรีดเห็น

เสมอนั่นคือ คนไทยเรามักโดนดูถูก บางครั้งเราอยากจะบอกอยาก
จะทำให้พวกเขาเห็นนะว่าเรานี่ไม่ได้ด้อยไปกว่าพวกเขาเลยนะ ก็
กลับมาคิดว่าถ้าลำพังเราทำคนเดียวมันคงไม่มีทางสำเร็จ มันต้อง
เป็นเรื่องระดับนโยบายภาครัฐ จังหวะเดียวกับหรีดดูข่าวเห็นข่าว
เด็กอาชีวะยกพวกตีกัน แต่ความจริงแล้วที่เห็นในข่าวนี่เป็นเพียง
ส่วนน้อยมาก แต่เด็กอาชีวะเก่งๆ กลับไม่ได้เป็นข่าว จากจุดนี้เอง
หรีดจึงได้เข้ามาเป็นตัวเชื่อมระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อ  
เริ่มต้นทำโครงการส้มตำสยามคอนเทสต์เพื่อเฟ้นหาทูตวัฒนธรรม 
ไปเผยแพร่ส้มตำไทยให้เป็นที่ประจักษ์ของชาวต่างชาติ” 

 “พอจบจากโครงการส้มตำสยามคอนเทสต์ หรีดก็มา 
คิดต่อว่า แล้วถ้าหรีดให้โอกาสแต่นักเรียนอาชีวะ แล้วคนทั่วไปที่
มีใจรักด้านอาหาร แต่ทว่าพวกเขาไม่มีโอกาสล่ะ ฉะนั้นหรีดจึงได้
ทำโครงการต่อมา คือ โครงการเชฟไทยสู่ครัวโลก โดยจัดร่วมกับ
กรมส่งเสริมการส่งออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะเชฟไทย
ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ตลอดจนช่วยกระตุ้นการบริโภค
อาหารไทย ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายการส่งออกวัตถุดิบเครื่องปรุงไทย
ในตลาดต่างประเทศไปด้วย ด้วยแนวคิดนี้เอง เมื่อจบโครงการนี้ 
หรีดจึงต่อด้วยโครงการ “รสมือไทยพร้อมปรุง” เพื่อส่งเสริมการ
คิดค้นและผลิตน้ำปรุงรสสำเร็จรูป ที่ไม่ว่าใครก็สามารถปรุงรส
อาหารไทยให้อร่อยแบบมาตรฐานไทยแท้ เน้นความสะดวกพร้อม
ปรุงอันจะเป็นตัวช่วยสำคัญให้อาหารไทยสามารถเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืนในอนาคต แล้วหรีดก็ทำอีกหลายโครงการ เช่น โครงการ  
สุดยอดอาจารย์อาชีวะ, อาชีวะสุดยอดบริการ แล้วก็เพชรน้ำหนึ่ง” 

ผลงานไหนภาคภมูใิจทีส่ดุ 
“สำหรับผลงานที่หรีดทำแล้วภาคภูมิใจที่สุดก็คือ โครงการ

อาชีวะเพชรน้ำหนึ่ง กับโครงการสุดยอดบริการอาชีวะที่เพิ่งสำเร็จ
เสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งหรีดทำโครงการนี้หรีดต้องมา
คิดเอง ลงแรงทำมากับมือ แล้ววันหนึ่งเราเอาทั้ง 2 โปรเจกต์นี้
มารวมกันให้กลายเป็นงานเดียวกัน เราให้ผู้เข้าร่วมทั้ง 2 โครงการ 
แบ่งทีมเพื่อแข่งขันกันโดยให้โจทย์จัดงานเลี้ยงแต่งงาน ซึ่งเป็นงาน
ที่คณาจารย์และนักเรียนอาชีวะ สามารถแสดงศักยภาพได้อย่าง
ครบถ้วน ตั้งแต่การออกแบบชุดเจ้าสาว ออกแบบแหวนแต่งงาน 
การจัดดอกไม้ อาหารสำหรับจัดเลี้ยง และการถ่ายภาพคู่บ่าวสาว 
1 งานเลี้ยงที่เกิดจากศักยภาพของ 2 โครงการเมื่อมาร่วมมือกัน
แล้วผลที่ได้คือ จบลงได้อย่างสวยงามมาก หรีดภูมิใจมาก ไม่นึกว่า
พวกเขาจะสามารถทำได้ดีถึงขนาดนี้ พอเดินเข้ามาในงานวันนั้น 
โอ้โห! นี่งานฉันหรือเนี่ย หรีดจำไม่รู้ลืมจริงๆ” 

เบื้องหลังความสำเร็จเป็นอย่างไร 
“สิ่งที่ทำให้หรีดรู้สึกภูมิใจมากที่สุด นั้นเริ่มมาจากครั้ง

แรกตั้งแต่ทางอาชีวะเรียกหรีดเข้าไปคุย บอกว่า คุณหรีด ตอนนี้
คุณหรีดช่วยด้านอาหารให้เราจนดังแล้วนะ แต่คุณหรีดรู้ไหม
ว่าศักยภาพของอาชีวะยังมีอีกนะ ด้านการจัดดอกไม้ แฟชั่น 
อัญมณี แล้วก็ถ่ายภาพ หรีดก็ไปหาข้อมูลจากแหล่งนั้นแหล่งนี้
จนในที่สุดมันกลายเป็นโปรเจกต์โครงการสุดยอดบริการคน
อาชีวะ กับโครงการอาชีวะเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมา” 

“ครั้งแรกที่วางแผนการแข่งขัน ไม่ได้ออกมาอย่างนี้
นะ คือการแข่งขันอาหารก็แข่งไป ดอกไม้ก็แข่งไป แฟชั่นหรีด
ตั้งโจทย์เป็นชุดหางเครื่อง แต่ทีนี้วันดีคืนดีหรีดดูทีวีช่อง 5 
รายการศึกน้ำผึ้งพระจันทร์ ไปเห็นช่วงที่เขาขอแต่งงานกัน
บอกรักกัน ก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลยว่า แทนที่จะทำชุด
หางเครื่อง ต่างคนต่างประกวดเราก็น่าจะจัดให้เป็นงาน
แต่งงานขึ้นมาแบบจริงๆ งานหนึ่งเลยสิ แล้วให้โจทย์กับผู้ที่
เข้าร่วมโครงการได้ไปทำงานกันแต่ละแผนกอาหาร ดอกไม้ 
แฟชั่น ภายใต้งานเดียวกันนั่นคืองานแต่งงานมี 5 ทีม งั้นคู่
แต่งงานก็ 5 คู่ไปเลย หรีดก็ติดต่อไปที่รายการขอคู่แต่งงาน 
หาสถานที่ คือเปลี่ยนแผนใหม่หมดเดี๋ยวนั้นเลย” 

ทราบมากอ่นมัย้วา่นายกฯ จะมาดว้ย 
“ไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะ ตอนนั้นประมาณ 4 โมงเย็น

หรีดขึ้นไปแต่งตัวแล้วเลขาหรีดโทรขึ้นมาถามว่า คุณหรีดเชิญ
ท่านนายกมาหรือคะ หรีดก็งงเพราะเราเชิญแขกเองทั้งหมด ก็
คิดว่านายกฯ ไม่น่าจะมางานนี้นะ ก็รีบแต่งตัวเดินลงมา ไป
เจอผู้กำกับขอดูหมายนายก ปรากฏว่าใช่จริงๆ หรีดเรียกเลขา
มาให้เขาไปถาม 5 เจ้าสาวสิว่ามีใครเชิญนายกฯมาหรือเปล่า 
ปรากฏว่าคุณคริสโตเฟอร์ แจ๊ค เบญจกุล เขาบอกเป็นคน
เชิญแต่ว่านายกไม่ได้รับปากเขาเลยไม่ได้แจ้งหรีด รู้สึกซึ้ง  
ในน้ำใจของท่านนายกฯ ที่อุตส่าห์มีน้ำใจมาเป็นเกียรติให้กับ  
คุณคริสโตเฟอร์แล้วก็คู่บ่าวสาวในงาน แล้วก็ทุกคนในงาน  
ทั้งท่าน รมช.ศีกษาธิการ นริศรา อาจารย์/นักศึกษาอาชีวะ 
ทั้งหรีดและทุกคนรู้สึกแฮปปี้หมด งานนี้หรีดว่าเหมือนพระเจ้า
มาโปรดพวกเราจริงๆ” 
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การบริหารอะไรก็ ไ ม่ยาก
เท่ากับการบริหารคน เพราะคน
น่ะมันคือ ค.ควาย 2 ตัวประกบ
กันจึงเป็น “ฅ”  

ทำแลว้ไดอ้ะไร 
“ได้ความสุขใจ...(ยิ้ม) วันนี้มีแต่คนพูดถึงหรีด เราลงแรงกาย 

ใช้สมองคิด วิ่งประสานงานคนนั้นคนนี้ทำทุกอย่างแต่ไม่ใช่ทุนเรา 
เป็นงบประมาณจากรัฐบาลอีกที แต่ที่หรีดทำเพราะอยากทำ และ
ก็ได้ความสุขใจ ความภูมิใจที่ได้ทำให้” 

ทัง้ธรุกจิและเรือ่งโครงการ คณุหรดีแบง่เวลายงัไง 
“ทุกวันนี้หรีดยังทำธุรกิจอยู่เหมือนเดิม แล้วก็ทำโครงการ

ด้วย ตอนที่หรีดเข้ามาทำโครงการใหม่ๆ ยอมรับว่ายุ่งมากเพราะยัง
ไม่รู้ว่าอะไรยังไง แต่พอทำได้สักระยะทีนี้เริ่มคล่องแล้ว หรีดแบ่ง
เวลาเลย คือ ทำงานครึ่งหนึ่ง แล้วก็พักผ่อนอีกครึ่งหนึ่ง เพราะ
หรีดเป็นคนที่ให้เวลากับตัวเองค่อนข้างเยอะนะ ตื่นเช้ามา 6 โมง
เช้าขึ้นนวด 8 โมงเช้าต้องออกกำลังกายเสร็จจากนั้นแหละค่อย
ทำงาน” 

คณุหรดีมเีทคนคิบรหิารงานไหม 
“การบริหารอะไรก็ไม่ยากเท่ากับการบริหารคน เพราะคน

น่ะมันคือ ค.ควาย 2 ตัวประกบกันจึงเป็น “ฅ” แค่ควายตัวเดียวก็
ยุ่งแล้วแต่นี่มีตั้ง 2 ตัว และคนบางทีเราอ่านใจเขาก็ยาก เพราะยัง
งั้นเราจึงจำเป็นต้องถนอมรักษาน้ำใจของลูกน้องเราให้ดี เราต้องรู้
ด้วยว่าธรรมชาติพื้นฐานลูกน้องเราเป็นคนอย่างไรแล้วใช้คนให้ถูก
กับงานมันจึงจะได้งานที่เต็มประสิทธิภาพ แต่สิ่งที่หรีดอยากจะบอก
นะคะว่าบางทีเงินก็ไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกอย่างทั้งหมด เพราะสิ่ง
ที่มากกว่าเงินนั่นคือคุณต้องซื้อใจของเขามาด้วย อย่างลูกน้องหรีด
หรีดพาไปเที่ยวต่างประเทศปีละครั้งเวลาเที่ยวเราไม่เที่ยวแบบ
ล้งเล้งทัวร์นะเรากินเที่ยวอย่างดีเต็มที่ แต่เวลาทำงานเขาก็ต้อง
ทำงานเต็มที่เหมือนกัน” 

“เกี่ยวกับการบริหารหรีดไม่ได้อ่านมาจากตำราเล่มไหนนะ 
แต่หรีดอาศัยที่เห็นมาเยอะ เคยทำงานกับซีพี ทำงานที่บริษัทเงินทุน
แหลมทอง แล้วเคยทำงานกับนักการเมืองมาก่อนสิ่งที่หรีดทำคือ 
ให้-ให้-ให้-ให้ อย่างทุกวันนี้หรีดเรียนรู้มาจาก “น้าชาติ” (พลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี) เพราะท่านคือผู้ให้จริงๆ 
จนหรีดเคยตั้งคำถามท่านว่า...ท่านคะทำไมท่านถึงให้คนอื่นมาก
ขนาดนี้ แล้วจะเหลือเหรอที่หามา...ท่านบอกว่า...คุณหรีดรู้ไหมว่า
ถ้าใครเขามาขออะไรเรา แสดงว่าเขาเห็นเราเป็นพระเจ้า เราต้อง
คิดแล้วว่าเราต้องช่วยเขานะ ถ้าเขามาแบบนี้คุณต้องช่วยเขาทุก

วิถีทาง ช่วยเขาไปเถอะ...หรีดเห็นท่านช่วยทุกคน และท่านก็
ประสบความสำเร็จนะตอนที่ท่านโดนยึดทรัพย์ออกไปกินข้าว 6 
เดือนท่านไม่ต้องจ่ายเงินเลย เพราะคนที่ท่านเคยให้ไปโดย ไม่
ได้คิดอะไรเขาอยากจะตอบแทนท่านกลับมาบ้าง ในที่สุดหรีดก็
ซึมซับรับเอาตรงนี้เข้ามาเต็มๆ” 

หลกัการใชช้วีติของคณุหรดีมสีตูรไหม 
“หลักการใช้ชีวิตของหรีดในปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น 2 

ข้อ คือข้อแรก หรีดต้องให้เวลากับตัวเอง เราต้องจัดสรรเวลา
ให้ได้ว่าใน 1 วัน ฉันต้องทำอะไรบ้าง ข้อสอง คือ หรีดจะให้
ความสำคัญกับเรื่องอาหารการกินมากที่สุด เพราะถ้าร่างกาย
คุณไม่ดีคุณก็ไม่สามารถทำงานได้จริงมั้ย แล้วธรรมะนี่ช่วยหรีด
เยอะมากแต่ก่อนหรีดค่อนข้างใจร้อน แต่เดี๋ยวนี้พอได้สวดมนต์ 
ดังๆ แล้วรู้สึกมีสมาธิมากขึ้น ใช้ชีวิตเป็นสุขมากขึ้นด้วย ทุกวันนี้ 
หรีดเรียนเปียโนทุกวันเสาร์ที่หรีดเรียนไม่ได้เอาไปสร้างอาชีพนะ 
แต่เรียนเพื่อที่จะระบายความเครียดที่มีอยู่ให้มันหายไปให้หมด” 

 
เคลด็ลบัความสำเรจ็ตอ้งมอีะไรบา้ง 
“คนเราจะประสบความสำเร็จได้ ก่อนอื่นต้องรู้จักที่จะ

โฟกัส มีเป้าหมายที่ชัดเจน ให้โฟกัสงานลงไปเลย ไม่ว่าจะทำ
อะไรก็แล้วแต่ต้องทำให้เต็มที่แล้วทำให้จบ สิ่งที่หรีดอยากจะ
บอกคือ เวลาที่ทคุณตัดสินใจทำอะไรก็ตามขอให้มุ่งหน้าตั้งใจ
แล้วทำให้สุดแรง แล้วถ้าเรารู้ว่ามันไม่สำเร็จก็เปลี่ยนซะ 
เพราะนั่นอาจหมายความว่าคุณยังหาตัวเองไม่เจออยู่ก็ได้ แรกๆ 
หรีดก็เป็นกว่าจะค้นพบตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่ที่สุด เมื่อก่อน
ทำธุรกิจมาสารพัดไม่มีอันไหนที่น่าจะโคจรมาเจอกับเรื่องอาหาร
ได้ แต่พอวันหนึ่งหรีดไม่รู้จะทำอะไรดีเลยทำอาหาร เมื่อได้มา
ทำจริงมันกลับใช่เลย” 
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