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คุณรู้จัก วรพจน์ พันธุ์พงศ์ คร้ังแรกเม่ือไหร่ อย่างไร 
 คุณวรพจน์นัดสัมภาษณ์ผมให้นิตยสาร จีเอ็ม เราพบกันคํ่าๆ บนถนนพระอาทิตย์ผมยังจํา
ภาพนั้นได้แม่นยํามาก เรานั่งคุยกันท่ีโต๊ะของร้านร้านหนึ่ง เป็นโต๊ะท่ีตั้งข้างถนน บนฟุตบาท 
 
คืนนั้นคุณวรพจน์ใส่เส้ือสีอะไร 
 ผมจะไปจําได้ยังไงล่ะ 
 
ก็คุณบอกว่าจําภาพคืนนั้นได้แม่นยํามาก 
 คุณเร่ิมกวนตีนเร็วไปหน่อยหรือเปล่า อยากดังหรือไง 
 
โอเค--เอาเป็นว่า คุณมีความรู้สึกอย่างไรต่อคุณวรพจน์ในคืนนัน้ 
 ท่ีแน่ๆ คือผมไม่ได้ตกหลุมรักเขา แต่เราคุยกันสนุกสนานดี 
 
แค่นั้นเองหรือ 
 คุณจะเอาอะไร คนเพ่ิงเจอกันคร้ังแรก ฝ่ายหนึ่งมาทํางาน ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์ แค่คุย
สนุกสนานผมก็ว่าประเสริฐแล้ว 
 
คุณไม่ได้รู้จักถูกโฉลกเป็นพิเศษ หรือรู้สึกว่าจะได้รู้จักเขามากขึ้นในอนาคตเลยหรือ 
 ไม่เลย แต่นั่นเป็นข้อดี เพราะเท่าท่ีผมคบเพ่ือนมา คนท่ีสนิทกันจริงๆ และยังรักใคร่ชอบพอ 
ติดต่อกันจนถึงทุกวันนี้ ล้วนเป็นคนท่ีผมไม่คาดฝันว่าจะสนิทเอาเสียเลย เพื่อนสนิทท่ีรู้จักกัน
ยาวนานท่ีสุดของผม ตอนเจอกันครั้งแรก ผมออกจะไม่ค่อยชอบข้ีหน้ามันด้วยซํ้า อีกคนหนึ่งก็
เหมือนกัน จําได้ว่ายังเอามันมานินทาลับหลังกับเพ่ือนคนอ่ืนๆ (หัวเราะ) 
 สําหรับคุณวรพจน์ ผมไม่ได้คิดว่าจะติดต่อกัน แต่หลังจากนั้นไม่นาน เขาก็นัดสัมภาษณ์ผม
อีก คราวนี้คุยกันนานกว่าคราวแรก คร้ืนเครงกว่าคราวแรก และเป็นเวลากลางวัน ซ่ึงอาจจะช่วยทํา
ให้มองเห็นหน้าเห็นตากันชัดข้ึน มองเห็นแววตาชัดข้ึน แววตาของคุณวรพจน์ไม่มีร่องรอยของเล่ห์
เหล่ียม 
 
คร้ังท่ีสองคุณวรพจน์ใส่เส้ือสีอะไร 
 เอาอย่างนี้ดีกว่า คุณอยากให้เส้ือของคุณเปรอะสีแดงม้ัย 
 
ก็คุณบอกว่าครั้งท่ีสองเป็นตอนกลางวัน เห็นชัดข้ึน 
 เอามั้ย สีแดงๆ น่ะ 
 
ถ้าอย่างนั้น คุณรู้สักอะไรกับคุณวรพจน์เพ่ิมข้ึนบ้างไหมในการเจอกันคร้ังท่ีสอง 
 รู้สึกว่าเขาเป็นนักสัมภาษณ์ท่ีพูดน้อยมาก บางคร้ังเขาจะหยุดคิดนาน ก่อนจะถามอะไรต่อ 
ซ่ึงผมว่าเป็นบุคลิกขัดแย้งกับงานของเขา แต่ท่ีแปลกก็คือ ผมในฐานะผู้ถูกสัมภาษณ์ กลับอยากเปิด
ใจกับเขามากข้ึน 
 
ต่างจากนักสัมภาษณ์ท่ัวไป 
 ใช่--ผมว่าคุณวรพจน์ไม่ใช่นักสัมภาษณ์ท่ีเป็นลักษณะเพื่อนคย ถึงแม้จะคุยถูกคอและต่อมุข
ตลกได้อย่างเฮฮา  แต่ก็ไม่ใช่ความรู้สึกว่าคุยกับเขาแล้วเพลิดเพลิน ทว่าเขาเป้นนักสัมภาษณ์ท่ีจับ
ประเด็นเก่ง หรือสามารถชักพาสมองของผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ไปในทิศทางที่ลึกซ้ึง น่าสนใจ พูดง่ายๆคือ



การสัมภาษณ์ของคุณวรพจน์สะท้อนด้านลึกของผู้ถูกสัมภาษณ์ และทําให้ตัวตนของคนคนนั้นมีมิติ 
เป็นมนุษย์ เขาจะไม่ถามว่าใครใส่เส้ือสีอะไรแน่นอน 
 ท่ีสําคัญ งานสัมภาษณ์ของคุณวรพจน์ท่ีตีพิมพ์ในนิตยสารเป็นงานท่ีทําอย่างมีศิลปะ ผ่านการ
กรองอย่างละเอียด ไม่ใช่สักแต่ว่าถอดเทปแล้วเขียนไปตามท่ีเทปบ้วนคําพูดออกมาก หลายคนคิดว่า
วิธีทําบทสัมภาษณ์ท่ี "จริง" คือการถอดคําพูดของผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ละเอียดครบถ้วน แต่ผมไม่เห็น
ด้วย ผมชอบวิธีของคุณวรพจน์ท่ีให้เวลา พิถีพิถันในการเรียบเรียงคําตอบของคนให้มีประโยชน์กับ
ผู้อ่าน เพราะคนเราไม่ได้อยู่ในภาวะ "เต็มท่ี" ทุกคร้ังท่ีให้สัมภาษณืใคร บางวันก็เรียบเรียงความคิด
ได้ไม่ดีเท่าท่ีควร แต่การสัมภาษณ์ของคุณวรพจน์คือการทําความเข้าใจตัวตันของคนท่ีเขาสัมภาษณ์ 
ซ่ึงในแงน่ี้ ผมเห็นว่าเป็นคุณสมบัติท่ีทําให้เขาเป็นนักเขียนท่ีดีด้วย ไม่ใช่นักสัมภาษณ์ท่ีดีเท่านั้น--เขา
มีศิลปะในการถ่ายทอดคําพูดหรือความคิดของคนอ่ืน การอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณวรพจน์จึง
เปรียบเสมือนได้อ่านงานเขียนดีๆ ชิ้นหนึ่ง 
 
คุณคิดว่าคุณวรพจน์เป็นนักเขียนมากกว่าเป็นนักสัมภาษณ์อย่างนั้นหรือ 
 จะว่าอย่างนั้นก็ได้ ผมว่าคุณวรพจน์เขียนหนังสือผ่านความคิดและประสบการณ์ของคนท่ีเขา
ได้พบปะพูดคุย และในคําสัมภาษณ์ของคนอื่นก็มีตัวตนของคุณวรพจน์แฝงอยู่ นี่คือลักษณะของการ
ทํางานศิลปะ เขาไม่ได้เป็นเพียงส่ือกลางระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์กับคนอ่าน เขาไม่ได้มียี่ห้อโซนี่หรือพา
นาโซนิคแปะอยู่บนหน้าผาก ไม่ใช่แครเคร่ืองเทปบันทึกเสียง 
 
บางคนในแวดวงนิตยสารยกให้คุณวรพจน์เป็นนักสัมภาษณ์มือหนึ่งขณะนี้ คุณเห็นด้วยไหม 
 (กระซิบ) ผมไม่อยากให้เขาเหลิง และไม่อยากให้นักสัมภาษณ์คนอ่ืนหม่ันไส้เขา ผมว่าตัด
คําถามนี้ออกไปเถอะ 
 
คุณเห็นด้วยไหมว่าคุณวรพจน์เป็นนักสัมภาษณ์ฝีมือดีอันดับต้นๆ ของวงการหนังสือยุคนี้ 
 เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ผมชอบเขามากกว่าคุณหลายร้อยเท่า 
 
จากท่ีเคยเจอกันเพราะการงาน คุณวรพจน์เป็นคนสัมภาษณ์ คุณเป็นคนถูกเขาสัมภาษณ์ กลายมา
เป็นเพ่ือนและผู้ร่วมงานกัน คุณรู้สึกอย่างไรต่อความเป็นคุณวรพจน์ในด้านส่วนตัว 
 ผมรู้สึกเช่ือใจคุณวรพจน์ เช่ือใจในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเร่ืองงานหรือเร่ืองมิตรภาพ คุณสมบัติอีก
อย่างของคุณวรพจน์ท่ีมีอิทธิพลต่อผมมาก คือเขารักษาสัมพันธ์กับคนท่ีเขาช่ืนชมและเห็นว่าเป็นคนดี 
การได้พบเจอเพื่อนฝูงของคุณวรพจน์ ทําให้ผมได้รู้จักคนดีเพิ่มมากข้ึนในชีวิต ซ่ึงนั่นมีคุณค่ากว่าเรื่อง
งานมหาศาล 
 
คนดีท่ีว่าเป็นอย่างไร คุณใช้อะไรตัดสินว่าใครสักคนเป็นคนดี 
 คนดีสําหรับผมไม่ใช่คนเข้าวัดหรือคนเก่งกาจ แต่ผมหมายถึงเป็นคนท่ีไม่มีเล่ห์เหล่ียม ไม่คิด
ซับซ้อนเร่ืองมิตรภาพ ไม่คิดหวังผลประโยชน์จากเพื่อนฝูง ไม่เอาเรื่องธุรกิจมาพัวพันกับความเป็น
เพ่ือน คนท่ีไปเท่ียวด้วยกันเพื่อความสุขทางจิตใจ เป็นเร่ืองของชีวิตประจําวัน แบ่งปันความสุขและ
ทุกข์ให้กันได้ แต่อีกคุณสมบัติส่วนตัวของคุณวรพจน์ท่ีผมชอบ คือเขาไม่เคยแบ่งปันความทุกข์ให้
เพ่ือน 
 
ดูจากภายนอก คุณกับคุณวรพจน์ไม่น่าจะสนิทสนมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองพ้ืนฐานครอบครัว หรือ
เร่ืองภาพลักษณ์ 
 คุณหมายความว่าเราหล่อไม่เท่ากันใช่ไหม 
 
เปล่าๆ ผมหมายความว่า ในสายตาบางคน คุณวรพจน์จะเป็นแนวเพื่อชีวิต ฟังเพลงคาราบาว 
แต่งตัวซอมซ่อ ไม่ใช่นักเรียนนอก ในขณะท่ีคุณเป็นอีกแบบ จบจากอเมริกา บ้านมีฐานะดีอยู่แล้ว 
ถึงจะพยายามทําตัวสมถะ แต่ก็ไม่ใช่แนวต่อสู้ชีวิต ไม่ใช่แนวลูกทุ่ง 
 คุณหลอกด่าผมนี่หว่า 



 
เปล่า--แต่นั่นคือภาพลักษณ์ท่ีบางคนอาจจะมอง 
 คุณไปถามคุณวรพจน์ได้เลย คุณรู้ม้ัยว่าผมเป็นคนท่ีสามารถเลียนเสียงเทียรี่ร้องเพลง 
"นางงามตู้กระจก" ได้ดีท่ีสุดคนหนึ่งในโลก 
 
แล้วมันเก่ียวอะไรกับคําถามของผม 
 ไม่เก่ียว ผมแค่อยากอวด 
 
คุณจะตอบคําถามไหม 
 ส่ิงท่ีทําให้ผมกับคุณวรพจน์เป็นเพื่อนกันได้ อาจเป็นเพราะเราไม่ค่อยสนใจเปลือกภายนอก
พวกนั้น หนําซํ้า เรายังสามารถเอาเปลือกพวกนั้นมาหยอกล้อกันขําๆ ได้เสมอ รายละเอียดของชีวิต
บางอย่างไม่ได้บอกถึงตัวตนของคนได้ไปเสียหมด เราเลือกท่ีจะใจแคบหรือใจกว้างได้ ผมว่าการท่ีคุณ
วรพจน์ต้องพบเจอคนหลายแบบในหน้าท่ีการงานของเขา ตั้งแต่ชาวนาไปถึงเศรษฐีพันล้าน ไปถึงพระ 
คงทําให้เขาเห็นว่าสาระของมนุษย์ไม่ได้อยู่ท่ีตัวเลขในบัญชีธนาคาร หรืออยู่ท่ีว่าคุณถือศีลห้าได้หรือ
เปล่า หรืออยู่ท่ีช่ือสถาบันการศึกษาท่ีจบมา หรือชื่อพ่อชื่อแม่ มันอยู่ท่ีว่าใครมีพฤติกรรมแบบไหน
มากกว่า ผมก็รู้สึกแบบนัน้ เฉกเช่นท่ีผมเช่ือว่า เพ่ือนรักของผมทุกคนก็รู้สึกเช่นนัน้ 
 
คุณใช้โทรศัพท์มือถือ ในขณะท่ีคุณวรพจน์ไม่ใช้ อย่างนี้บ่งบอกอะไรไหม 
 บ่งบอกว่าเม่ือใดท่ีคุณวรพจน์ต้องใช้มือถือ เขาก็ต้องยืมของผม 
 
คุณคิดว่างานสัมภาษณ์และงานเขียนของคุณวรพจน์ตอ้งการส่ืออะไร 
 ขอโทษเถอะ ผมว่าคุณเป็นนักสัมภาษณ์ท่ีแย่เอามากๆ นี่เป็นคําถามตามสูตรท่ีแสนจะเชย
และไร้ประโยชน์ท่ีสุด 
 
เอาอย่างนี้--คุณคิดว่าคนอ่านจะได้อะไรจากงานของคุณวรพจน ์
 หนึ่งคือ คนอ่านจะได้เห็นภาพสะท้อนของด้านต่างๆในความเป็นมนุษย์ แต่ท่ีมากกว่านั้น ผม
คิดว่าคุณวรพจน์เป็นผู้ให้ความสําคัญกับ "คุณภาพชีวิต" มากท่ีสุดคนหน่ึง ตัวหนงัสือของเขาไม่ได้มุ่ง
สอนหรือยัดเยียดอุดมคติใดๆ ให้คนอ่าน แต่ก็แฝงการแนะนําไว้อย่างแนบเนียน คุณภาพชีวิตในท่ีนี่
มิใช่เร่ืองฐานะหรือความสําเร็จ แต่เป็นการแสวงหาความสุขและความพอดีในชีวิตของแต่ละคน ไม่ว่า
จะส่ือผ่านบุคคลต่างๆท่ีคุณวรพจน์เลือกสัมภาษณ์ หรือผ่านการเรียงร้อยถ้อยคําจากตัวของเขาเอง 
งานของคุณวรพจน์มีความเป็น "คู่มือมนุษย์" อยู่ไม่น้อยไปกว่างานเขียนธรรมะหรืองานปรัชญาของ
นักคิดท่ัวโลก ถ้าคุณอ่านและชอบงานของคุณวรพจน์ คุณจะไม่มีวันเชื่อว่าการ "สร้างหนี้" สามารถ
นําความเจริญมาให้คุณได้ คุณจะไม่มีวันคิดว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านคือความน่าภาคภูมิใจของ
ชีวิต และคุณจะกระดากอายตัวเองเม่ือวันใดวันหนึ่งคุณเกิดมีพฤติกรรมปล้ินปล้อนตลบตะแลง 
ทําลายและทําร้ายเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าจะโดยวิธีใด 
 
คุณวรพจน์เป็นคนดีขนาดนั้นเชียว 
 เปล่า--ก็ไม่ค่อยดีนักหรอก 
 
ไม่ดีอย่างไรบ้าง 
 อันนี้ผมไม่รู้รายละเอียด คุณต้องไปสัมภาษณ์ภรรยาและลูกสาวของเขาเอง 
 
สุดท้ายนี้ คุณอยากฝากอะไรถึงคนอ่านงานของคุณวรพจน์บ้าง 
 คุณพูดจริงหรือ นี่คือคําถามปิดท้ายของคุณจริงๆ หรือ 
 
ทําไมล่ะ 
 ผมให้สัมภาษณ์มาไม่น้อยในช่วงส่ีห้าปีท่ีผ่านมา คุณรู้มั้ยว่าผมถูกขอของฝากมาก่ีคร้ังแล้ว 



 
มันหนักหนานักหรือไงท่ีจะตอบ 
 ผมฝาก (เซนเซอร์) ให้คุณก็แล้วกัน 
 
อ้าว ทําไมคุณพูดอย่างนั้นล่ะ ผมถามคุณดีๆ นะ 
 ผมละอยากแต้มสีแดงให้เส้ือคุณจริงๆ นี่หรือท่ีว่าถามดี คุณรู้ความหมายของคําว่า "ถามดี" 
หรือเปล่า 
 
มันเป็นยังไงล่ะ 
 คุณต้องไปถามคุณวรพจน์ 
 


