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เวลาเชาตรูทางตอนใตของตัวเมืองรามาดี พลซุมยิงหมวดซีของหนGวยเฉพาะกิจ 

บรูเซอรเฝามองเขาไปในเขตแดนศัตรูขณะเฮลิคอปเตอรโจมตี  AH-64 อะปาเช  

บินวนอยูเบื้องบน  นักรบฝายขาศึกระดมยิงใสเฮลิคอปเตอรลํานี้หลายพันนัด 

ขณะบินผานเมือง

   (ภาพจากแฟมสวนตัวของผูเขียน)
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 คํานํา

ในบรรดาผูนําชั้นยอดที่เราเคยอยูใตบังคับบัญชาตลอดชีวิตการเปน

ทหาร คุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่ทําใหคนเหลานั้นยิ่งใหญก็คือการมีความ 

รับผิดชอบข้ันสุดยอด ไมเพียงเฉพาะกับสิ่งที่ตนรับผิดชอบเทานั้น แตกับ 

ทุกสิ่งที่สงผลกระทบตอภารกิจที่กระทําดวย ผูนํากลุมนี้ไมเคยกลาวโทษ

ใครไมเคยมีขออาง แทนท่ีจะบนเมื>อพบความทาทายหรือปญหากลับคิดหา

แตทางออกและแกปญหาใหได คนกลุมนี้บริหารสินทรัพย บริหารความ

สัมพันธ และทรัพยากรไดอยางคุมคาเพื>อใหงานลุลวง ความตองการ 

สวนตัวตองเปนรองภารกิจและทหาร ผูนํากลุมนี้คือ “ของจริง”

ในหลายปนับแตปลดประจําการ เราไดรวมงานกับนักธุรกิจจํานวน

มากตั้งแตผูบริหารระดับสูงไปจนถึงผูจัดการหนาราน ในหลายสาขาของ

อุตสาหกรรมทั้งการเงินการธนาคาร การกอสราง การผลิต เทคโนโลยี 

พลังงาน คาปลีก ผูผลิตเวชภัณฑ ธุรกิจดูแลสุขภาพ และเชนเดียวกับ

ในภาครัฐทั้งกองทัพ ตํารวจ  หนGวยดับเพลิง และหนGวยแพทยฉุกเฉิน 

ผูประสบความสําเร็จสูงทั้งชายและหญิงที่เราไดพบในโลกของพลเรือน

ตางมีความรับผิดชอบอยางสุดยอดเหมือนกัน ทีมท่ีประสบความสําเร็จ

สูงซึ่งเราเคยรวมงานดวยก็มีวิธีคิดแบบน้ีเชนกันทั้งองคกร



8   นําธุรกิจดวยวิธีคิดแบบ SEAL

ตั้งแตไดตีพิมพหนังสือ “Extreme Ownership” ออกมา เรา

ไดยินเสียงสะทอนจากบรรดาผูอานทั่วสหรัฐฯ และทั่วโลกที่ไดรับผล 

กระทบตอชีวิตในดานดี คนเหลานี้บอกเราถึงวิธีการนําหลักคิดไปใช

เปลี่ยนชีวิตใหดีขึ้น เชน การเปนพนักงานที่ทํางานไดดีขึ้น คูชีวิตที่รัก

และชวยเหลือกันมากขึ้น หรือพอแมที่ใสใจตอลูกมากกวาเดิม เมื>อผูคน 

หยุดการใชขออาง หยุดกลาวโทษคนอื>นแลวมีความรับผิดชอบตอทุกสิ่ง

ในชีวิตแลว เขาจะลงมือเพื>อแกปญหาไดเอง เปนทั้งผูนําและผูตามท่ีดี 

ไว ใจไดมากขึ้น และเปนสมาชิกที่ขยันขันแข็งของทีม มีทักษะที่เพิ่มพูน 

ขึ้นในการผลักดันใหภารกิจสําเร็จลุลวง  แตคนกลุมนี้ยังถอมตนสามารถ 

กดความเห็นแกตัวไวไมใหมาทําลายความสัมพันธอันจะสงผลในดาน

ลบตอภารกิจและตอทีมได

เราเคยไดยินเรื>องราวนับไมถวนเกี่ยวกับการใชหลักความเปนผูนํา

ในกองทัพ มาชวยผูอานจํานวนมากใหประสบความสําเร็จในส่ิงที่คนอื>น

หรือแมแตตัวเองเคยคิดวาเปนไปไมได “Extreme Ownership” ชวย

ใหคนประสบความสําเร็จมาแลวทั่วโลกทั้งในบริษัทหรือองคกรที่ไมหวัง

ผลกําไร ใหไดเลื>อนตําแหนGง ไดงานที่ดีขึ้นกับความรับผิดชอบมากขึ้น 

และมีโอกาสมากขึ้นที่จะเจริญกาวหนา ทําตัวเลขไดมากกวาที่เคยคาดคิด 

มีชื>อเสียงโดดเดนในฐานะเปนสมาชิกชั้นยอดของทีม หรือบรรลุความ

สําเร็จในเรื>องใดก็ตามที่ไดลงมือทํา

ทุกวันนี้เรารับรูเรื>องราวใหมๆ มากมายจากคนตางสาขาอาชีพ ตาง

ธุรกิจ ตางอุตสาหกรรม แมวาจะมีรายละเอียดที่เปล่ียนไป มีบุคลิกภาพที่

หลากหลาย มีความแตกตางเล็กนอยในวิธีที่ไดแสดงออกมา แตผลลัพธ

สุดทายมีเพียงอยางเดียวคือ “ฉันไมอยากเชื�อเลยวามันจะดีไดขนาดนี้” 

นี่เปนคําพูดที่ไดยินบอย
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หลักการนั้นไมมีอะไรซับซอน แตก็ไมงาย การตองรับผิดชอบ

ตอความผิดพลาดและความลมเหลวนั้นมันยาก แตการกระทําเชนนี้คือ 

กุญแจสูการเรียนรูเพื>อจะพัฒนาหาทางแกปญหา ซึ่งในท่ีสุดคือชัยชนะ 

บุคคลผูนําเอาหลักการน้ีไปใชจนประสบความสําเร็จมีอยูในแวดวงตางๆ 

ทั่วโลก

หลังจากการเปดตัวหนังสือ “Extreme Ownership” นี้แลว หลักการ 

พ้ืนฐานของการนําหนGวยรบท่ีเราไดเรียนรูมาจากยุทธภูมิในอิรักก็เปนท่ีรูจัก 

เปนท่ีเขาใจและถูกนักอานนับแสนรอบโลกนําไปปรับใช เราเคยรวมงาน

กับคนหลายแสนผานทางธุรกิจใหคําปรึกษาดานภาวะผูนําของเราคือ 

“บริษัทเอคีลอนฟรอนต” และเขาถึงผูคนจํานวนมหาศาลในสื>อสังคม

ออนไลน ทั้งยังโชคดีที่ไดรับเสียงสะทอนจากคนจํานวนมากทุกวันซึ่งถือวา 

เปนการตอบสนองอันแสนวิเศษ

เราไดทราบเรื>องราวจากผูอานจํานวนมากท่ีเรียกหนังสือน้ีวา 

“หนังสือเปลี่ยนชีวิต” “หนังสือเกี่ยวกับภาวะผูนําที่ดีที่สุดที่ฉันเคยอาน” 

และ “นี่แหละท่ีฉันอยากรู” คนกลุมนี้อธิบายวิธีที่ตนไดเรียนรูมากขึ้น

เรื>อยๆ จากการอานซํ้าเปนครั้งที่สอง สาม และสี่ คงไมมีการกลาว

ชมเชยใดท่ีจะสูงคาสําหรับเราในฐานะผูเขียนมากไปกวาการไดเห็น

จํานวนหนังสือ “Extreme Ownership” ท่ีเราเซ็นชื>อไปแลวมีการขีด

เสนใตขอความ ปายแถบสีตางๆ ที่ขอความ และเขียนขอความตางๆ 

ไวระหวางบรรทัด อันเปนหลักฐานใหรูวามันไดถูกเปดอานบอยครั้งใน

ฐานะแนวทางอางอิงสําหรับผูอานที่ใสใจจะตอสูกับปญหาท้ังในธุรกิจ

และชีวิตสวนตัว  สิ่งท่ีปรากฏและการเขียนความคิดเห็นเหลาน้ีคือแรง

บันดาลใจใหเราทํางานหนักยิ่งขึ้นไปอีก

แตสิ่งที่ทําใหรูสึกขอบคุณมากยิ่งขึ้น คือการไดรับทราบถึง
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ผลลัพธ 

เราไดรบัรายงานจากผูนาํหนGวยรบตางๆ ในแนวหนาทีน่าํเอาหลกัการ 

นี้ไปใชตอสูกับศัตรูของชาติ พวกเขา “กําลังแสดงความเปนผูนําในสาย

การบังคับบัญชา” เพื>อใหไดรับการอนุมัติใหปฏิบัติภารกิจใหญหรือได 

ใชทรัพยากรที่สําคัญในสนามรบ ผูบริหารระดับสูงของบริษัทระดับโลกตาง

ก็รูสึกถึงวิธีที่จะแสดง “Extreme Ownership” ในองคกรของตน ไดเฝา

สังเกตลูกนองตามลําดับช้ันแลวทําการ “นํา” เพื>อใหปฏิบัติ เราไดรับรูจาก

เจาหนาท่ีหนGวยแพทยฉุกเฉิน ผูนําเอาบทเรียนจาก “Extreme Owner-

ship” ไปใช ในโครงการฝกของหนGวยงานเพื>อนําหนGวยในสถานการณกดดัน 

และอันตราย เรื>องราวท้ังหมดจากคนเหลานี้ทําใหสิ่งที่เราไดเรียนรูจาก

ทีมซีลมีนํ้าหนักยิ่งขึ้น นั่นคือภาวะผูนําเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดในสนามรบ 

และหลักการของภาวะผูนําที่ดีจะไมเปลี่ยนแปลงเลยในทุกภารกิจ ทุก

สภาพแวดลอม หรือทุกบุคลิกภาพของผูที่เกี่ยวของกับ “การนํา”  
นั่นก็คือ ตองนําผูอื�นใหปฏิบัติใหไดเทานั้น

เราเคยรวมงานกับแผนกหนึ่งของบริษัทกอสรางที่กําลังเสี่ยงตอ

การตองปดตัวลงเพราะปญหาความปลอดภัย แตเมื>อพนักงานไดนําเอา

หลักการของ “Extreme Ownership” ไปใชแลว แผนกนั้นไมเพียงแต

มีสิทธิ์ในการปฏิบัติงานตอ แตยังมีความปลอดภัยสูงสุดในบริษัทดวย  

เราชวยหลายบริษัทใหมีกระบวนการผลิตที่งายขึ้น สามารถสงผลิตภัณฑได

ตรงกาํหนด ทาํโครงการใหญๆ  ไดตรงเวลา และสามารถประหยัดงบประมาณ

ได  เราวางแนวทางใหเหลาผูนําคนหนุมสาวท่ีมีศักยภาพและกระตือรือรน  

ซึ่งกําลังตอสูอยูกับความรูสึกตอตานหัวหนางาน ไดมีวิธีคิดแบบไมมี 

ขออางและไมตองกลาวโทษใครดวยการแสดงความรับผิดชอบ สะกด

กลั้นความเห็นแกตัวและยอมรับสภาพในความสัมพันธอันยํ่าแย คน
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กลุมนี้สามารถปรับปรุงความสัมพันธใหดีขึ้นไดและกลับมาไดรับความ 

ไววางใจอีกครั้งจากหัวหนางาน ผลลัพธคือพวกเขาถูกมองวาเหนือ

กวาคนอื>นๆ และรูกันไปท่ัววงการวาเปนคนเกง เราเคยรูจากกลุมผูนํา

ในวิชาชีพทางการแพทยที่บอกเราถึงวิธีอธิบาย “เหตุผล” กับทีม และ

สื>อสารดวยคําสั่งที่ “งาย ชัดเจน และกระชับ” ซึ่งทําใหประสิทธิภาพ

ของทีมโดยรวมสูงขึ้นและชวยอีกหลายชีวิตในหองผาตัดใหรอดได

เราเฝามองหัวหนาหนGวยฝกหนGวยดับเพลิงที่ใชหลักการ “Extreme 

Ownership” เปนคูมือ เพื>อสอนเจาหนาที่ดับเพลิงให ใชหลักการ 

“ปองกันและเคลื�อนที่ไป” ใหทํางานเปนทีมไดเต็มประสิทธิภาพ ใหทีม 

รับใชชุมชนไดดวยประสิทธิภาพที่มากขึ้นพรอมกับชวยใหกลุมเจาหนาที่

ดับเพลิงพนจากอันตราย เราไดเห็นตํารวจท่ีไดรับการเลื>อนยศใหมีอํานาจ

และความรับผิดชอบมากขึ้นจากความสําเร็จอันเกิดข้ึนดวยหลักปฏิบัติ

ของ “Extreme Ownership”

ครโูรงเรยีนประถม มธัยม นกัการศึกษา และโคช ตางกลาวกบัเราถงึ 

วิธีที่แนวความคิดของหนังสือนี้ทําใหชีวิตพวกเขาดีขึ้น สรางผลกระทบ 

ที่ดีไดมากขึ้น คุณภาพชีวิตของนักเรียนและนักกีฬาดีขึ้น มีนักเทศน 

และกลุมนักสอนศาสนาจํานวนมากไดบอกเราถึงวิธีที่ “Extreme Owner- 

ship” ชวยใหทมีของพวกเขามีประสทิธิภาพสงูขึน้ และชวยยกระดบัคณุภาพ 

ชีวิตของผูขาดแคลนยากไร ใหดีขึ้น

เรายังไดรับรูจากคูสามีภรรยาหลายคูที่บอกวาหลักการ “Extreme 

Ownership” ชวยประคองชีวิตคูไดอยางไร เมื>อใดท่ีหยุดชี้นิ้วกลาวโทษ

คูสมรสของตัวเอง เมื>อนั้นท้ังคูจะสํานึกไดวาตองรับผิดชอบรวมกันถึง

จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได ผลลัพธคือความรักของคนทั้งคูกลับมาเปนปกติและ

มั่นคงอีกครั้ง
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การไดเห็นผลตอบรับเปนวงกวางและเหนือธรรมดาน้ีมีความหมาย 

อยางย่ิงตอเรา เราเขียนหนังสือเลมนี้ขึ้นเพื>อชวยเหลือผูอื>นจริงๆ ทั้ง

บรรดาผูนําและผูที่อยากจะเปนผูนํา  เพื>อใหพวกเขามีชีวิตดีขึ้น ประสบ

ความสําเร็จมากขึ้นและบรรลุวัตถุประสงค มีความใสใจและมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น และสงผลกระทบท่ีดีอยางยั่งยืนตอทุกคนรอบตัว

การไดชวยเหลือคนอื>นใหมีชีวิตที่ดีขึ้น  เปนอีกหนทางหน่ึงสําหรับ

เราที่จะใหเกียรติและสืบตออุดมการณของเพื>อนรวมรบ  ผูสูจนตัวตาย

ซึ่งเราเปนหนี้บุญคุณเขาในทุกสิ่ง

เราเชื>อมั่นในหลักการเหลาน้ีเพราะเคยเห็นผลลัพธอันเหนือ

ธรรมดามาแลว ไมใชแคเฉพาะในสมรภูมิแตยังเห็นในการดําเนินธุรกิจ

และการใชชีวิตดวย เรากําลังรอที่จะไดเห็นเรื>องราวนี้แพรออกไปไกล

และกวางขวาง และอยากเห็นวิธีคิดแบบ “Extreme Ownership” เปน

หลักประจําใจของผูนํา ผูตาม และทุกคนใหเปนผูมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นและสามารถบรรลุจุดประสงคได ในที่สุดดวยการนําและควาชัยชนะ

จงออกไปไขวควา

                           จ็อกโก วิลลิงก และ เลฟ เบบิน   
        กรกฎาคม  2017
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“ผมเคยผานจุดนั้นมาแลว.....” 

เรื>องเลาอันนGาสดุดีทั้งหลายจากสงครามจะเร่ิมตนอยางนั้น  แตใน

ทีมซีล (SEAL) พวกเราจะมองคนที่คุยฟุงอยางนั้นเปนเรื>องตลก  เรื>อง

สงครามท่ัวไปที่ถูกเลาอยางขําๆ  เกี่ยวกับส่ิงที่พวกซีลทําเปนประจํามัก

จะเปนอยางนี้คือ “ไมใชละ กูนี่โดนแมงลอมทุกดานเลย...”

หนังสือเลมนี้มิไดตั้งใจใหเปนเรื>องเลาสดุดีวีรกรรมในสงคราม   

ในฐานะหนGวยซีลเราทํางานเปนทีมอันประกอบดวยผูมีขีดความสามารถ

สูงในหลายรูปแบบท่ีเคยผานการฝกอยางหนักที่สุดและผานการคัดกรอง

อยางละเอียดถี่ถวนที่สุดมาแลว แตในการฝกซีลเราเนนคําวา “ทีม” 
ผลลัพธนั้นจึงยอมย่ิงใหญกวาวิธีการ เราพูดถึงทหารในวิชาชีพเดียว

กับเราวา “ทีม” เรียกตัวเองวา “คนในทีม” หนังสือเลมนี้จะกลาวถึง

การรบของซีลและการฝกในสายตาของเรา จากมุมมองของเราแตละ

คน แลวนําเอาประสบการณนี้มาปรับใชกับการเสริมสรางความเปนผูนํา

และการบริหารจัดการในแวดวงอุตสาหกรรม

 อารัมภบท
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เรื>องราวจากเราเปนเรื>องของหมวดซีลและหนGวยเฉพาะกิจท่ีเรา 

โชคดีไดนําหนGวย คริส ไคล ผูเปนทั้งพลซุมยิงซีลและเขียนหนังสือขายดี

เรื>อง “American Sniper” ท่ีถกูนาํไปสรางภาพยนตร เคยเปนหนึง่ในสมาชกิ 

ของหมวดและหนGวยเฉพาะกิจ ตําแหนGงหัวหนาทีมซุมยิงแหงหมวดซี  

(Charlie Platoon) และเปนสวนลวงหนาในหนGวยเฉพาะกิจบรูเซอร 

มีสวนรวมในหลายตัวอยางของการสูรบในหนังสือนี้ ผูรวมทีมอื>นๆ อีก

หลายคนก็เชนเดียวกัน ที่แมจะสมควรไดรับการยกยองแตก็ตองสงวน

ชื>อไว นอกจากเรื>องราวของเราแลวเรื>องราวของสงครามในหนังสือเลมนี้ 

ยังเปนวีรกรรมของพี่นองและผูนําที่เราท้ังเคยอยูใตบังคับบัญชาและ

เคยตอสูเคียงบาเคียงไหลเปนทีม ฉากการสูรบตางๆ บรรยายใหเห็น

วิธีที่เรารับมือกับอุปสรรคในรูปของทีมแลวเอาชนะมันรวมกัน เหนืออื>น

ใดคือภาวะผูนําจะเกิดขึ้นไมไดแนGๆ หากไมมีทีม

ระหวางสงครามเวียดนามถึงสงครามตอตานการกอการรายสากล 

กองทัพสหรัฐฯ ตองผานชวงเวลาสามสิบปที่แทบไมมีสงครามใหญเลย 

เวนแตเกิดความขัดแยงไมกี่ครั้ง (เกรนาดา ปานามา คูเวต โซมาเลีย) 

ผูนําทางทหารของสหรัฐฯ จํานวนนอยมากที่มีประสบการณสูรบที่จริงจัง 

และหนักหนGวง ทั้งหมดนี้คือ “ปที่แหงแลง” เมื>อบรรดาทหารผานศึก

ใหญจากปาทึบในเวียดนามไดลมหายตายจากไป บทเรียนดานภาวะผูนํา 

ของคนเหลานั้นยอมจางหายไปดวย 

แลวทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปในวันที่ 11 กันยายน 2001 เมื>อผูกอการราย 

เปดฉากโจมตีใหญตอแผนดินสหรัฐฯ แลวนําอเมริกากลับสูสงคราม 

อันยาวนานอีกครั้ง  กวาสิบปในสงครามตอเนื>องและรุนแรง  ท้ังในอิรัก

และอัฟกานิสถานที่ทําใหเกิดผูนํารุนใหมขึ้นในกองทัพสหรัฐฯ ผูนําเหลานี้ 
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ไมไดตอสูเฉพาะในหองเรียนดวยการฝกและปฏิบัติตามทฤษฎีเทานั้น แต

ดวยการรบจริง  ประสบการณจริงจากแนวหนาในสงคราม เปนทหารใน

หนGวยรบ1 ทฤษฎีภาวะผูนําไดถูกทดสอบในการรบจริง เปนการทดสอบ

ทฤษฎีในสภาพจริงๆ ทั่วท้ังกองทัพทุกเหลาของสหรัฐฯ บทเรียนที่เคย 

ถูกลืมไดถูกเขียนข้ึนใหมดวยเลือด หลักการภาวะผูนําที่พัฒนาขึ้นในการ

ฝกบางอยางก็ถูกพิสูจนแลววาไรประสิทธิภาพในการสูรบจริง ดังนั้น 

ทักษะในการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพจริงๆ จะเกิดขึ้นในขณะท่ีทฤษฎีที่

ใชไมไดผลจะถูกลบเลือนไป ทําใหเกิดผูนําทางการทหารรุนใหมขึ้นในทุก

เหลาทัพของสหรัฐฯ คือ กองทัพบก นาวิกโยธิน กองทัพเรือ กองทัพ

อากาศ และในชาติพันธมิตรของเรา ทีมซีลกองทัพเรือสหรัฐฯ คือผูบุกเบิก 

ดานการเปล่ียนแปลงเขาสูภาวะผูนําอันเกิดจากชัยชนะและความสูญเสีย 

จากสงคราม ดวยความเขาใจอยางถองแทของสิ่งที่ตองทําใหสําเร็จ  

ในสภาพแวดลอมอันทาทายอยางหนักหนGวงของการสูรบ

ในหมูผูนําทางทหารรุนใหมนี้มีหลายเรื>องราว หลังจากหลายป

แหงปฏิบัติการที่ประสบความสําเร็จรวมทั้งวีรกรรมการจูโจมสังหาร  

โอซามา บิน ลาเด็น หนGวยซีลกองทัพเรือสหรัฐฯ ก็ตกเปนเปาสายตาของ

สาธารณชนและไดรับความสนใจมากกวาที่เราตองการ ความโดดเดน 

น้ีทําใหหลายส่ิงในองคกรของเราท่ีควรจะเก็บไวเปนความลับตองถูกเผย 

ในหนังสือเลมนี้เราจึงตองระวังไมใหเผยขอมูลลับใดๆ เกินความจําเปน 

ไมกลาวถึงปฏิบัติการลับ หรือละเมิดขอตกลงที่วาจะไมเปดเผยขอมูล 

ใดๆ ที่เกี่ยวเนื>องกับประสบการณทางทหาร

1  Front Echelon (ทหารในหนGวยรบ) จากบทเรียนดานภาวะผูนําที่เราไดเรียนรูจากหนGวยรบ 

ในสมรภูมิ บริษัทของเราจึงมีชื>อวา “บริษัทเอคีลอนฟรอนต จํากัด”
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บันทึกความทรงจําของทหารหนGวยซีลจํานวนมากถูกเขียนข้ึนโดย

ทหารผูมีประสบการณและเกียรติประวัติที่หวังจะถายทอดวีรกรรมและ

ความสําเร็จของพวกเราที่มีจํานวนไมมากนักออกไป แตแยหนGอยที่สวน

ใหญเปนเรื>องจากกลุมซีลที่ไมคอยไดสรางผลงานมากนักในความเห็นของ

เรา เราจึงรูสึกในแงลบเมื>อหนังสือเก่ียวกับซีลเหลาน้ันถูกเผยแพรออกไป

แลวทําไมเราถึงเลือกที่จะเขียนหนังสือสักเลม? ในฐานะผูนําใน

สนามรบ เราไดเรียนรูบทเรียนอันทรงคุณคามหาศาลจากความสําเร็จ

และลมเหลว ไดกระทําผิดพลาดแลวเรียนรูจากมันมาแลว คนพบวา

อะไรที่ใชหรือไมใช  เราฝกผูนําหนGวยซีลไปมากมายแลวไดเห็นพวกเขา

นําหลักการท่ีเราไดเรียนรูดวยความสําเร็จเดียวกันในสนามรบไปปรับใช 

เมื>อมารวมงานกับหนGวยงานธุรกิจตางๆ ในภาคเอกชน ก็เปนอีกครั้งที่

เราไดเห็นหลักคิดดานภาวะผูนําที่เคยปฏิบัติระหวางรบ นําชัยชนะมา

สูบริษัทเหลานั้นดวย มีผูคนจํานวนมากทั้งในทีมซีลและในหนGวยงาน

ธุรกิจที่เราไดรวมงาน ขอใหเราทําเอกสารบทเรียนที่ไดเรียนรูมาอยาง

ยากลําบากน้ีไวเพื>อให ใชอางอิงไดสําหรับผูนํา

เราจึงเขียนหนังสือเลมน้ีขึ้นเพื>อรวบรวมหลักการภาวะผูนําไว

สําหรับคนรุนหลัง ใหพวกเขาไมลืม เพื>อใหเมื>อสงครามเกิดและสิ้นสุดลง

อีกครั้ง บทเรียนสําคัญๆ จะไดไมตองมาเรียนรูกันใหม หรือเขียนขึ้นใหม

อีกดวยหยดเลือด เราเขียนมันขึ้นเพื>อใหบทเรียนดานภาวะผูนําไดสาน

ตอเพื>อเปนประโยชนตอทีมไมเฉพาะเมื>ออยูในสนามรบเทานั้น แตในทุก

สถานการณที่ตองการภาวะผูนํา ทั้งในบริษัท ทีม หรือองคกรใดๆ ก็ตาม

ที่กลุมคนปรารถนาจะบรรลุวัตถุประสงคและลุลวงในภารกิจ เราเขียน

หนังสือเลมนี้ขึ้นเพื>อผูนําในทุกๆ ที่ได ใชหลักการที่เราไดเรียนรูมา เพื>อไป 

นํากลุมของเขาแลวทําให “ชนะ”
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แลวพวกเราคือใครกันที่มาเขียนหนังสือเลมนี้? เหมือนกับวาใคร

ก็ตามท่ีเชื>อวาตัวเองสามารถเขียนหนังสือเรื>องภาวะผูนําไดก็จะคิดวา

ตัวเองคือคนที่ผูนําทุกคนควรมีแรงบันดาลใจใหอยากเปน แตเราไมได

มีอะไรสมบูรณแบบเลย เรายังคงเรียนรูและเติบโตขึ้นเพื>อเปนผูนําอยู 

ทุกวัน  เชนเดียวกับผูนําคนอื>นๆ ท่ีซื>อสัตยกับตัวเองยังตองทํา เราก็แค

คนที่โชคดีพอที่เคยมีประสบการณในสภาพที่ทาทายตางๆ ของภาวะผูนํา

ที่สอนใหรูจักบทเรียนอันมีคาเหลานั้น  หนังสือเลมนี้คือความต้ังมั่นอัน

แรงกลาท่ีจะสงผานประสบการณเหลานั้นตอไป ไมใชจากตําแหนGงที่สูงสง 

ไหนๆ หรือจากผูที่อยูเหนือกวา แตจากจุดที่ตํ่าตอยท่ียังคงมีรองรอย 

บาดแผลจากความลมเหลวปรากฏอยูใหเห็น

เราคือ จ็อกโก  วิลลิงก และ เลฟ เบบิน  นายทหารในหนGวยซีล 

ที่เคยรวมงานกันท้ังในเมืองอารรามาดี ประเทศอิรัก ระหวางยุทธการ

อิรักเสรี ท่ีนั่นเราไดทําความคุนเคยอยางถึงแกนกับการทดสอบอยาง

หนักหนGวงของสงคราม  เราโชคดีพอที่ไดสราง ฝก และนําทีมขีดความ

สามารถสูง ทีมของผูชนะที่พิสูจนแลววามีประสิทธิภาพสูงยิ่ง เราไดเห็น

อันตรายจากความเผอเรอมาแลวกับตาเมื>อครั้งปฏิบัติหนาที่ในสนามรบ

ที่เสี่ยงตอการถูกบุกฐานไดเสมอ จากศัตรูผูมีกําลังเหนือกวา เรารูวา

อะไรจะทําใหลมเหลว ทําใหพายแพหรือประหลาดใจ อยูในตําแหนGงที่

เหนือกวาหรือถูกตียอยยับ บทเรียนเหลานั้นมันหนักหนาสาหัสแตก็อาจ

จะสําคัญที่สุดดวย เราไดเรียนรูวาภาวะผูนําตองอาศัยความเชื>อมั่นใน

ภารกิจ ตองกัดไมปลอยเพื>อไปใหถึงชัยชนะ โดยเฉพาะเมื>อมีผูไมมั่นใจ

มาตั้งคําถามวาเราจะชนะไดหรือไม ในฐานะหัวหนาทีมซีลเราไดพัฒนา 

ทดสอบ ยืนยัน และรวบรวมบทเรียนดานภาวะผูนําตางๆ รวมทั้งบริหาร
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และจัดการการฝกหัดที่ดีที่สุด กอนจะสรางและฝกผูนําในแบบฉบับของ

ซีล แลวชวยกันเขียนหลักปฏิบัติขึ้นไวสําหรับผูนําหนGวยซีลรุนตอๆ ไป

หนGวยเฉพาะกิจซีลของเราปฏิบัติงานในยุทธการที่ตอมารูกันใน

ชื>อ “ศึกรามาดี” แตหนังสือนี้ไมไดมุงหมายใหเปนบันทึกประวัติศาสตร

ของยุทธการคร้ังนั้น  ในหนังสือเลมเล็กๆ เชนนี้เราคงบอกเลาเรื>องราว

ของการสูรบและเสียสละของทหารอเมริกัน ผูเขารวมปฏิบัติหนาที่ สูรบ 

เจ็บและตายที่นั่นไดไมหมด เราในฐานะผูเขียนและหนึ่งในทีมซีลที่เคยอยู

ในรามาดีนั้นตํ่าตอยนักเมื>อเทียบกับความกลาหาญ ความทุมเท ความเปน 

มืออาชีพ การอุทิศตนและเสียสละโดยหนGวยรบที่เคยประจําอยูทั้ง

ในกองพลนอยท่ี 2 กองพลนอยชุดรบที่ 28 กองพลนอยที่ 1 สังกัด

กองทัพบก กองพลยานเกราะที่ 1 กองพลนอยชุดพรอมรบที่ 1 และ

ยังมีหนGวยรบเดนๆ มีเรื>องราวอีกมากมายทั้งในกองทัพบกและกองทัพ

นาวิกโยธิน อาจตองใชหนังสือท้ังเลม (หรือหลายเลม) เพื>อบอกเลา

รายละเอียดวีรกรรมของพวกเขารวมถึงการอุทิศตนอยางถึงที่สุดเพื>อ

ภารกิจและประเทศของเรา  

ขอพระเจาคุมครองทหารเหลานี้ดวยเถิด

ในกลุมของ “เพื>อนตายสหายศึก” ที่ตอสูเพื>อแยงชิงเมืองรามาดี 

คือกองกําลังเฉพาะกิจของซีลในนามหนGวยเฉพาะกิจบรูเซอร สังกัดหนGวย

สงครามพิเศษทางเรือ การสูรบที่ปรากฏในบทตอๆ ไปน้ันไมไดตั้งใจให ใช

อางอิงทางประวัติศาสตรอีกเชนกัน แมวาเราจะอางคําพูดในการสนทนา

กันตามเหตุการณ มันก็ใชวาจะสมบูรณพรอมนักและอาจจะจํากัดดวย

กาลเวลาที่ลวงเลย ดวยขอบเขตของหนังสือเลมนี้และดวยความทรงจํา 

ที่อาจผิดเพ้ียนไปบาง ประสบการณสูรบในหนGวยซีลของเราที่ปรากฏ
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ในหนังสือน้ีไดถูกตัดตอและเปลี่ยนแปลงไปเพื>อปดบังกลยุทธ  วิธีการ  

ตําแหนGงที่ปฏิบัติการนั้นๆ เกิดขึ้นและผูมีสวนรวม  ตนฉบับไดถูกสงตรวจ

สอบแลวตามกระบวนการดานความปลอดภัยของกระทรวงกลาโหมให

เปนไปตามขอกําหนดของกระทรวงฯ  เราไดทําดีที่สุดแลวในการปกปด

ตัวตนของพี่นองทหารในทีมซีลที่เคยรวมรบและผูที่ยังปฏิบัติหนาที่

เสี่ยงอันตรายอยู  คนเหลานี้คือมืออาชีพผูไมเคยเปดปากและคาดหวัง 

คําสรรเสริญใดๆ จึงถือเปนหนาที่ของเราเชนกันที่ตองปกปองพวกเขา

ไวอยางสุดความสามารถ

เราใชมาตรการเดียวกันนี้กับทหารอีกหลายนายจากกองพลนอยชุด

พรอมรบท่ี 1 ดวยการใชตําแหนGงยศเพียงอยางเดียวเพื>อกลาวถึงเหลา 

ผูกลาทั้งทหารบกและนาวิกโยธิน2 ทั้งนี้โดยไมตองการจะใหเขาใจผิด 

แตเพียงเพื>อชวยรักษาความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของพวก

เขาไวเทานั้น

เชนเดียวกันเราใชความพยายามอยางยิ่งยวดที่จะปกปองลูกคา

ของบริษัทที่ปรึกษาดานการจัดการและภาวะผูนําของเราคือเอคีลอน  

ฟรอนต เราพยายามไมใชชื>อบริษัทของพวกเขา เราเปลี่ยนชื>อของบุคคล 

ปดบังขอมูลเฉพาะในวงการไว และในบางกรณีถึงกับเปลี่ยนตําแหนGง

ของผูบริหารและลักษณะของอุตสาหกรรมเสียเพื>อปกปดตัวตนที่แทจริง

ของบุคคลและบริษัทตางๆ  ความลับของพวกเขาถือวาลวงละเมิดมิได

จริงๆ แมวาบทเรียนจากแวดวงธุรกิจนั้นจะมีพื้นฐานมาจากประสบการณ

2 ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ  คําวา “Soldier” (ทหาร) จะหมายถึง ”ทหาร

สหรัฐฯ” ตลอดเลม เชนเดียวกับคําวา “Marine (นาวิกโยธิน)”  ที่หมายความถึง ”เหลา

นาวิกโยธินสหรัฐฯ”
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ตรงก็ตาม  ในบางกรณีเราไดผสมผสานเอาสถานการณ  การเรียงลําดับ

ชวงเวลาเขาดวยกัน แลวดัดแปลงเคาโครงเรื>องใหสอดคลองกับหลัก

คิดที่กําลังพยายามนําเสนออยางชัดเจนขึ้น

แนวความคิดสําหรับหนังสือเลมนี้เกิดจากความสํานึกในหลักการ

สําคัญแหงความสําเร็จของหนGวยซีลในสนามรบ นั่นคือ วิธีที่ซีลฝกและ
การสรางผูนําหน;วยขึ้น วิธีหลอหลอมและพัฒนาทีมประสิทธิภาพสูง 
วิธีที่คนเหลานั้นเปนผูนําในการสูรบ แลวนํามาปรับใชเพื>อความสําเร็จ

ในกลุมบุคคล  องคกร บริษัท  ในธุรกิจ  ในกิจกรรมทั่วไป  ในการดําเนิน

ชีวิต หนังสือเลมนี้คือสูตรแหงความสําเร็จสําหรับผูอาน เปนวิธีคิดและ

หลักความคิดอันเปนแนวทางใหผูนําทีมซีลและหนGวยรบอื>นๆ ไดบรรลุ

ความสําเร็จเหนือความคาดหมาย มันแสดงใหเห็นถึงวิธีนําหลักคิดนี้

ไปใช โดยตรงได ในการดําเนินธุรกิจและในชีวิตประจําวันเพื>อบรรลุซึ่ง

ชัยชนะไดเชนกัน
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หนGวยเฉพาะกิจบรูเซอรของซีลยิงปนกลและเครื>องยิงลูกระเบิดขนาด 40mm ไปยังกลุม

ผูกอการราย ระหวางการกวาดลางทางตะวันออกเฉียงใตของเมืองรามาดี

                                                                   

(ภาพจากแฟมสวนตัวของผูเขียน)
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มีแตเสียงครางเบาๆ ของเครื>องยนตดีเซลใหไดยิน ขณะขบวนรถฮัมวี1 

ชะลอหยุดลงตามแนวถนนเลียบคลอง มีไรและแนวตนปาลมเปนหยอมๆ 

กระจายตัวอยูทั่วไปในยามวิกาล คํ่าคืนนี้เงียบสงัด มีเพียงเสียงสุนัข

เหาใหไดยินไกลๆ นานๆ คร้ัง กับแสงไฟเพียงดวงเดียวระยับไหวใหรู

ตําแหนGงหมูบานของชาวอิรักไกลออกไป หากการขาวถูกตอง หมูบาน

นั้นตองเปนที่พักพิงของหัวหนาระดับสูงของกลุมกอการรายและอาจมี

ผูหอมลอมเปนนักรบอาวุธครบมือดวย ไมมีไฟดวงไหนในขบวนรถเปด

และถนนทั้งสายมืดสนิท ทําใหสภาพแวดลอมรอบๆ มืดไปหมดหากมอง

ดวยตาเปลา แตดวยภาพเรืองแสงสีเขียวในกลองมองกลางคืนของเรา  

จะเห็นไดวามีความเคลื>อนไหวอยู นั่นคือซีลหมวดหน่ึงในชุดหมวกกัน

กระสุน เกราะ ปน และเครื>องสนามครบ กับกองกําลังทหารอิรักสวน

หน่ึงที่ลงจากรถมาจัดรูปขบวนลาดตระเวนอยางรีบเรง

1 HMMWV : HUMVEE (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) ยานยนต

อเนกประสงคลอยาง  เรียกงายๆ วา “ฮัมวี”

     เมืองรามาดี ประเทศอิรัก : สถานการณคับขันของผูนํา

เลฟ  เบบิน
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ทหารหนGวยเก็บกูวัตถุระเบิด (EOD: Explosive Ordnance  

Disposal) คอยระวังหนาและตรวจสอบสะพานดินขามคลอง ผูกอการ

รายมักจะวางระเบิดแรงสูงไว ในจุดลอแหลมเชนนี้ บางลูกมีอานุภาพ

รายแรงพอจะทําลายไดทั้งขบวนรถและทหารดวยหาสะเก็ดเหล็กคม

และรอนจัด ในตอนนี้เสนทางขางหนาดูเหมือนจะปลอดโปรง  ทีมจูโจม

ซีลและทหารอิรักจึงเดินขามสะพานไปชาๆ สูหมูอาคารที่ทราบมาวาเปน

ที่ใหผูกอการรายรายหนึ่งหลบอยู มันเปนผูอยูเบื้องหลังการเสียชีวิต

ของทหารอเมริกัน กองกําลังรักษาความมั่นคงของอิรัก และพลเมือง

ผูบริสุทธิ์จํานวนมาก ผูนําอัล กออิดะฮ ที่มีชื>อเสียงทางรายในดินแดน

อิรักนี้หลบหนีการจับกุมมาไดหลายเดือน  ขณะนี้เปนโอกาสเหมาะแลว

ที่จะจับเปนหรือสังหารใหไดกอนมันจะลงมืออีก

ทีมจูโจมซีลลาดตระเวนไปตามแนวถนนเสนแคบระหวางแนว

กําแพงสูงยานที่พักอาศัยสูประตูอาคารเปาหมาย

บึ้ม!

แรงอัดแนGนๆ จากระเบิดทําลายประตูดังลั่นในคืนอันเงียบเชียบ  

เปนตัวปลุกอยางดีใหคนในบานนั้น เมื>อบานประตูปลิวกระเด็นออกไป  

กลุมทหารพรอมรบอาวุธครบมือพรอมบุกเขาบาน ขบวนฮัมวีเคลื>อน

ขามสะพานไปตามถนนสายแคบที่กวางพอแลนไดแถวเดียว มาหยุด

วางกําลังปองกันไวรอบบานเปาหมาย ปอมปนรถแตละคันมีซีลหนึ่งนาย 

คุมปนกลหนักไว พรอมยิงสนับสนุนทันทีหากผิดแผน 

ผมเปนผูนาํกองกาํลงัภาคพืน้ดนิ  เปนซลีระดับสงูทีค่วบคุมปฏบิตักิาร 

ครั้งนี้ พอกาวจากรถบังคับการลงมายืนใกลบานเปาหมายเทานั้นก็มีทหาร

นายหนึ่งตะโกนล่ัน “ไดตัวเปาหมายแลว!” มันคือเสียงหนGวยเก็บกูฯ 
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ของเราแถวนั้นนั่นเองที่เห็น “เปาหมาย!” ซึ่งหมายถึงคนที่กําลังหลบ

หนีออกจากบานหลังนั้นอาจเปนตัวผูกอการรายคนนั้นหรือเปนคนที่รูที่

อยูของมันซึ่งเราจะปลอยไปไมได

มีเพียงทหารหนGวยเก็บกูฯ นายนั้นกับผมแคสองคนในตําแหนGงที่จะ

ไลตามมันได จึงออกว่ิงไลไปตามถนนแคบๆ รอบหมูอาคารไปสูตรอกเล็ก 

ขนานกับแนวถนนที่ขบวนฮัมวีจอดอยูจนรวบตัวได มันเปนชายชาวอิรัก

วัยกลางคนในชุดยาวแบบพื้นเมืองอาหรับหรือชุดดิชดาชา เรารีบกดตัว

มันลงกับพื้นแลวมัดมือตามที่ฝกมา มือทั้งคูของมันไมไดถืออาวุธแตอาจ

มีระเบิดสังหารในกระเปาเสื้อหรือท่ีเลวรายกวานั้นคือคาดระเบิดพลีชีพ

ไวรอบตัวภายในชุดยาวนั่น คนท่ีเปนพวกพองกับผูกอการรายระดับสูง

เชนนี้อาจมีระเบิดรายแรงติดตัวอยู และเราจะสันนิษฐานเปนอื>นไปไม

ได จะใหแนGใจตองรีบคนตัว

แลวพลันผมก็ฉุกคิดขึ้นไดวาเราทั้งคูอยูกันเพียงลําพังหางไกล

จากหนGวย  ทีมจูโจมซีลที่เหลือไมรูวาเราอยูที่ไหนและไมมีเวลาจะบอก

ดวย  ผมเองยังไมมั่นใจเลยวาพวกเขาอยูตรงไหนกันแนGเพราะรอบตัว

เรามีแตหนาตางมืดๆ กับหลังคาอาคารที่ยังไมไดเขาตรวจคน ซึ่งศัตรู

อาจจะปรากฏตัวขึ้นแลวถลมเราแหลกไดทุกวินาที เราตองรีบกลับไป

สมทบกับทหารฝายเราใหเร็วท่ีสุด

แตกอนจะทันใสกุญแจมือแลวเริ่มตบหาอาวุธตามตัว ผมก็ไดยิน

เสียงความเคลื>อนไหว เมื>อมองไปตามตรอกดวยกลองมองกลางคืนก็

ปรากฏรางชายเจ็ดหรือแปดคนที่มุมตึกหางเราไปเกือบสี่สิบหลา ทั้งกลุม 

มีอาวุธครบมือแลววิ่งเขาหาเราอยางรวดเร็ว ทันใดน้ันใจผมก็ตั้งคําถาม

โดยเร็วกับภาพที่ตาเห็นวาคืออะไร สิ่งที่เห็นนั้นคือโครงรางอันชัดเจนของ
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ปนเล็กยาว AK-47 เครื>องยิงจรวดตอสูรถถังประทับบา RPG-72 และ

ปนกลใชสายกระสุนอีกอยางนอยหนึ่งกระบอก  ไมมีเวลาใหทักทายกัน

แลวเพราะพวกมันคือนักรบขาศึกที่กําลังเคลื>อนเขาโจมตีเรา

ตอนนี้เราสองคนคือทหารหนGวยเก็บกูฯ นายนั้นกับผมอยูในจุดอับ 

ชายชาวอิรักที่รวบตัวไดอาจเปนผูกอการรายและยังไมถูกคนตัวซึ่งเปน

สถานการณที่เสี่ยงมาก เราตองถอยไปแลวหาทหารฝายเราใหเจอเพราะ

กําลังทหารขาศึกที่มากกวาในตอนนี้กําลังรนระยะเขามาพรอมอาวุธที่

เหนือกวา เราทั้งคูจึงนอยกวาทั้งจํานวนคนและอาวุธ ผมอยากจะกลับไป

ทําหนาที่ผูบังคับการกองกําลังภาคพื้นดินเหลือเกิน อยากปลอยนักโทษ

แลวกลับไปสั่งการและควบคุมทีมจูโจม บังคับรถ และประสานงานกับ

หนGวยสนับสนุนการรบในที่ไกลออกไป ทั้งหมดนี้ตองทําใหไดโดยดวน

ผมเคยมาอิรักแลวแตไมเคยตกอยูในสถานการณเชนนี้ แมจะ

เคยพบเห็นการตอสู ในภาพยนตรและวิดีโอเกม แตนี่ไมใชในหนังและ

ที่แนGๆ คือไมใชเกม คนพวกนี้มีอาวุธพรอมและเปนกลุมคนอันตรายที่

พรอมจะฆาทั้งทหารอเมริกันและอิรัก หากถูกพวกมันจับไดเราคงตอง

ถูกทรมานแสนสาหัสกอนจะตัดหัวถายวิดีโอใหเห็นกันท้ังโลก พวกมัน

ไมตองการอะไรมากกวาการไดฆาพวกเราและเต็มใจจะตายกันเปนสิบๆ 

เพื>อใหไดฆาเรา

2 
เครื>องยิงจรวดประทับบา RPG-7 ของรัสเซีย มีใชกันมากและเปนที่นิยมในหมูศัตรูของ

สหรัฐฯ เนื>องจากอานุภาพอันรายแรง ซึ่งตรงกันขามกับความหมายเดิมที่วา RPG มาจาก 

ภาษาอังกฤษวา “Rocket Propelled Granade” และตรงกับตัวยอในภาษารัสเซียวา 

“Ruchnoy Protivotankovy Granatamyot” ซึ่งมีความหมายวา “ระเบิดตอสูรถถัง

ขนาดพกพา”
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เลือดและอะดรีนาลีนผมฉีดพลาน รู ว าทุกวินาทีนั้นสําคัญ  

สถานการณนี้อาจทําเอาผูนําหนGวยและทหารกรานศึกที่วาแนGๆ ตกตะลึง

เอาไดงายๆ แตคําพูดของนาวาตรีจ็อกโก วิลลิงก หัวหนาผมและเปน

หัวหนาหนGวยเฉพาะกิจก็ดังขึ้นในหัว คําพูดท่ีผมจะไดยินเปนประจํา

ระหวางหน่ึงปเต็มของการฝกหนักและเตรียมพรอม คือ “เย็นไว มอง
ไปรอบๆ แลวตัดสินใจ” หมวดซีลและหนGวยเฉพาะกิจของเราเคยฝก

อยางหนักมาแลวกับสถานการณอันสิ้นหวัง ฉุกละหุกและกดดัน เพื>อ

ใหพรอมกับชวงเวลาเชนเดี๋ยวนี้ ผมรูวิธีปฏิบัติตามกฎการใชกําลังที ่

จ็อกโกเคยสอนไวคือ ปองกันแลวเคลื�อนที่ ทําใหงาย จัดลําดับความ
สําคัญแลวลงมือ และกระจายอํานาจการบังคับบัญชาไป กฎการใช

กําลังนี้คือกุญแจสําคัญที่ไมเพียงเพื>อใหรอดจากสถานการณฉุกเฉินเชน

ตอนน้ีเทานั้น แตยังตองคุมสติใหอยูเพื>อใหเราอยูเหนือขาศึกแลวชนะ 

แงคิดเหลานี้แหละที่นําการเคลื>อนไหวตอไปของผม

เรียงลําดับความสําคัญ ในบรรดาสิ่งเรงดวนทั้งหมด ถาผมไม

จัดการกับขาศึกที่กําลังจะฆาเราในอีกไมกี่วินาทีขางหนา ก็คงไมตอง

ทําอะไรแลว เราตายแนG รายกวานั้นคือพวกมันจะยังคงโจมตีตอแลว

อาจจะฆาหนGวยจูโจมซีลฝายเราไดมากขึ้น ตรงนี้แหละคือความสําคัญ

เรงดวนอันดับแรก

ลงมือ โดยไมลังเลผมยิงกลุมนักรบที่กําลังมุงเขาหาดวยปนเล็ก

ยาวโคลต M4 ควํ่าไอคนแรกในแถวที่กําลังแบกอารพีจีดวยกระสุนสาม

ถึงสี่นัดที่หนาอกในจุดตาย  พอมันควํ่าไปผมก็เปลี่ยนไปยิงคนถัดมาแลว

ตอมาอีกคน แสงปากลํากลองและเสียงปนดังไปท่ัวระยะที่ไดยินใหรูวา

มีการตอสูแลว ขาศึกทั้งกลุมไมกลาเสี่ยงอีก พวกมันตื>นตระหนกแลว

คนที่ยังวิ่งไดก็รีบวิ่งกลับ บางก็คลานพื้นและคนอื>นๆ ตรงเขาลากคน
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เจ็บและตายหลบมุมถนนลับสายตาไปขณะผมยังยิงไลไปทั้งที่รู วายิง

ถูกพวกมันสามหรือสี่คน ถึงกระสุนจะแมนและยิงเขากลางกลุมขาศึก  

แตขนาด 5.56mm ของมันยังคงเล็กเกินกวาจะยิงแลวลมควํ่า ตอนนี้ 

พวกมันหลบอยูมุมตึกแลว บางคนอาจตายหรือเจ็บปางตายและอาจ

กําลังตาย แตที่แนGๆ คือพวกที่ไมถูกยิงจะกลับไปรวมตัวยอนมาเขาตีอีก 

เปนไปไดเชนกันวาอาจกลับไปเรียกพวกมาเพิ่ม

เราตองออกจากตรงนั้น ไมมีเวลาวางแผนอะไรใหซับซอนแลว  

ทั้งยังไมรูอีกวาจะพาเพื>อนคือทหารหนGวยเก็บกูฯ คนนั้นไปทางไหน  แต

เราตองรีบลงมือ การจัดการกับความสําคัญเรงดวนตรงหนาคือขาศึก

อาวุธครบมือเคลื>อนเขาตีและตองทําใหพวกมันหยุดไปชั่วคราว ความ

สําคัญลําดับตอไปคือตองถอยกลับไปสมทบกับทีมจูโจมซีล จะทําใหได

ตามแผนนี้ทหารเก็บกูฯ คนน้ันกับผมตองใชที่กําบังแลวเคลื>อนที่อยาง

ทีมเวิรก โดยผมยิงคุมกันใหขณะที่เขาวิ่งหาจุดที่จะยิงคุมกันใหผมได 

แลวผมจึงวิ่งไปในจุดใหมเพื>อยิงคุมกันใหเขา เราวิ่งโผสลับกันไปมา 

ระหวางกลับไปสมทบกับทีมพรอมตัวนักโทษ  

ทันทีที่มาถึงท่ีกําบังเปนกําแพงคอนกรีตในทางแยกตั้งฉาก ผม

ก็เล็งปนพรอมคุมกันใหขณะเพื>อนนักเก็บกูฯ รีบคนตัวนักโทษ เมื>อไม

พบอาวุธเราจึงวิ่งกลับไปสมทบทีมแลวสงมอบนักโทษใหกับทีมควบคุม

ตัวของทีมจูโจม แลวผมจึงเขารับตําแหนGงผูบังคับการกองกําลังภาค

พื้นดิน สั่งใหหัวหนาขบวนรถเคลื>อนขบวนฮัมวีติดปนกลหนักขนาด 

.50 ไปยังตําแหนGงที่สามารถยันการเขาจูโจมในภายหลัง จากทิศทางที่

ขาศึกเคยรุกเขามา ตอมาผมจึงใหพลวิทยุของซีลติดตอกับศูนยปฏิบัติ

การทางยุทธวิธี หรือทีโอซี (TOC : Tactical Operation Center) ที่อยู
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หางไปหลายไมลเพื>อใหรูสถานการณตอเนื>อง แลวใหทีโอซีไดประสาน

การสนับสนุนทางอากาศเพื>อหนุนชวยเรา

ในครึ่งชั่วโมงตอมาศัตรูกลุ มเดิมไดพยายามตีวงเขาลอมเรา

แลวยิงเขามานับรอยๆ นัด แตเราคิดไดเร็วกวาจึงยันการรุกกลับไปได 

นักโทษที่รวบตัวไดนั้นปรากฏวาไมใชเปาหมาย เขาถูกคุมตัวไวชวงสั้นๆ 

เพื>อสอบปากคําแลวสงตอไปยังที่ควบคุมตัวแตตอมาก็ถูกปลอย คืนนั้น

เราไมไดตัวเปาหมายอัล กออิดะฮ คนนั้นซึ่งดูเหมือนจะหลบหนีออกไป

กอนเรามาถึง แตเราก็ฆานักรบของมันไดอยางนอยก็จํานวนหนึ่ง  แลว

รวบรวมขาวสารอันมีประโยชนที่เกี่ยวกับการทํางานและองคกรของมัน 

แมวาภารกจิครัง้นีจ้ะไมบรรลุเปาหมายหลกั แตเราก็ไดแสดงใหผูกอการราย 

คนน้ันและกลุมของมันรูวาไมมีที่ไหนใหมันหลบซอนไดอยางปลอดภัยอีก

แลว  น่ีจึงดูเหมือนจะบีบบังคับใหมัน (อยางนอยก็ในระยะสั้น) มุงรักษา

ตัวรอดไวแทนที่จะวางแผนการโจมตีคร้ังตอไป ในปฏิบัติการคร้ังนั้นเรา

ไดชวยปกปองชีวิตคนอเมริกัน รวมท้ังกองกําลังรักษาความม่ันคงของ

อิรักและประชาชนผูบริสุทธิ์ไดมาก ซึ่งอยางนอยก็ถือเปนรางวัลไดเชนกัน

สําหรับผม ส่ิงที่ไดกลับมามากที่สุดคือการเรียนรู ในบทเรียนเรื>อง

ภาวะผูนาํ บางเรื>องกง็ายๆ เชน ไดรูวากอนการสูรบครัง้ใดกต็ามผมตองศกึษา 

แผนที่ใหละเอียด ตองจําลักษณะการวางตําแหนGงหลักๆ ของอาคารรอบๆ 

เปาหมายใหไดเผื>อเวลาที่ไมมแีผนที่ในมอื บางบทเรยีนกด็จูะเปนขัน้ตอนอยู 

เชน การวางแนวทางใหชดัเจนกบัทหารฝายเราทกุนายวาจะไลตามเปาหมาย

ไดไกลแคไหนโดยไมตองประสานงานกับคนที่เหลือในทีมกอน มีอีกหลาย 

บทเรียนท่ีเปนกลยุทธ ดวยการเขาใจอยางถองแทและปฏิบัติตามกฎการ

ใชกําลัง เราจะไมเพียงแคเอาตัวรอดจากสถานการณอันยากลําบากและ
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อันตรายเทานั้น แตยังตองครองความเหนือกวาใหไดดวย เชนเดียวกับ

หัวหนาหนGวยซีลทั้งรุนเดียวกันและตัวผมตองรูคือ กฎการใชกําลังนี้จะ

ตองนํามาใชดวยอยางมีประสิทธิภาพเทาเทียมกันทั้งในระหวางการตอสู

ที่หนักหนGวงหรือในสถานการณที่มีความเคลื>อนไหวหรือมีความกดดัน

นอยกวา กฎเหลานี้นําทางใหผมรอดมาได ในหลายเดือนแหงการรบใน

เมืองรามาดี เปนเครื>องนําทางใหผมตลอดการเปนนายทหารในหนGวย

ซีลและหลังจากน้ัน

หลักการเดียวกันนี้แหละที่เปนกุญแจสําคัญสูความสําเร็จใหทีม

ใดๆ ก็ตาม ทั้งในสนามรบหรือในโลกของธุรกิจ ในสถานการณใดๆ ที่

กลุมคนตองทํางานรวมกันเพื>อใหภารกิจลุลวง เมื>อนําหลักคิดนี้ไปปรับ

ใชกับทีม กับกลุมบุคคล หรือองคกรใดๆ ความเขาใจอยางถองแทและ

การนํากฎการใชกําลังนี้ไปปรับใชไดอยางถูกตองยอมหมายถึงสิ่งเดียว

เทานั้นคือ ชัยชนะ

เลฟ เบบิน และ จ็อกโก วิลลิงก

หนังสือเลมนี้คือเรื>องราวของภาวะผูนํา ถูกเขียนขึ้นเพื>อผูนําทีมไมวา

ใหญหรือเล็ก เพื>อชายและหญิง หรือเพื>อใครก็ไดที่หวังใหตนเปนคนใหม

ที่ดีขึ้น ควบคูไปกับรายละเอียดอันนGาตื>นเตนจากการสูรบของหนGวยซีล 

มันจึงไมใชแคบันทึกความทรงจําจากสนามรบ แตมันคือบรรดาบทเรียน 

ที่เรียนรูไดจากประสบการณของเราเพื>อชวยผูนําคนอื>นๆ ใหบรรลุซึ่ง

ชัยชนะ ถามันทําหนาที่เปนเครื>องนําทางอันมีประโยชนใหกับผูนําซึ่ง

ปรารถนาจะสราง ฝก และนําทีมแหงผูชนะท่ีมีประสิทธิภาพสูงได ก็ถือวา 

หนังสือเลมนี้ไดบรรลุวัตถุประสงคของมันแลว
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ในบรรดาหนังสือเกี่ยวกับภาวะผูนําที่ตีพิมพกันออกมาน้ัน เราพบ 

วาสวนใหญมุงเนนที่ความสําเร็จและลักษณะเดนดานบุคลิกภาพของ 

บุคคล ทั้งยังพบดวยวาในหลายโครงการฝกฝนดานภาวะผูนํา บริษัทที่ให 

คําปรึกษาดานการบริหารตางดําเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันคือ

เนนที่ผูนํา โดยหลงลืมไปวาการจะมีผูนําไดนั้นก็ตองมีทีมหรือกลุมบุคคล 

ที่รวมกันทํางานเพื>อใหภารกิจลุลวงไปดวยกันซึ่งเปนสวนสําคัญ มาตรการ 

เดยีวที่ใชวดัขดีความสามารถ ของผูนาํไดคอื ความสาํเรจ็หรอืลมเหลวของทีม 

สาํหรบัความหมาย รายละเอยีด และบคุลกิภาพทัง้หมดของผูนาํนัน้มอียูสอง 

ปจจยัทีส่าํคญัคอื ความมีประสทิธภิาพ และความดอยประสิทธภิาพ ผูนาํท่ีมี

ประสิทธภิาพสูงจะนําทมีทีป่ระสบความสําเรจ็ใหปฏบิตัภิารกิจลุลวงและชนะ

แตผูนําที่ดอยประสิทธิภาพน้ันไมใช หลักการและแนวความคิดท่ีบรรยาย

ไว ในหนังสือเลมน้ีเมื>อเขาใจอยางถองแทและนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  

แลวจะชวยใหผูนําคนนั้นมีประสิทธิภาพสูงข้ึนและเปนผูครองสนามรบ

ในจุดหนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่ง ผูนําทุกคนและทีมทุกทีมอาจ 

ลมเหลวไดและตองเผชิญหนากับความลมเหลวนั้น ซึ่งไดระบุไว ในหนังสือ

เลมน้ีเชนกัน เราไมใชผูนําที่ลมเหลวไมเปน ไมมีใครหรอกท่ีไมเปนเชนน้ี 

ไมวาจะมีประสบการณมากแคไหนก็ตาม แลวก็ใชวาเราจะมีคําตอบให

กับทุกเรื>อง ไมมีผูนําคนไหนหรอกที่ทําได เราตางเคยทําพลาดคร้ังใหญๆ 

กันมาแลว มีบอยครั้งที่ความผิดพลาดนั้นใหบทเรียนที่ยิ่งใหญ ทําใหเรา

รูดีรูชั่วและทําใหเราเติบโตขึ้นเปนคนท่ีดีกวาเดิม สําหรับผูนําแลวตอง

มีความออนนอมถอมตนพอท่ีจะยอมรับความผิดพลาดและวางแผนเพื>อ

เอาชนะมันใหไดคือปจจัยสําคัญของความสําเร็จ ผูนําที่ดีที่สุดจะไมกาว

ไปดวยความตองการสวนตัวหรือแผนการท่ีทําเพื>อตัวเอง  คนเหลานี้จะ

จดจออยูแคภารกิจและวิธีที่ดีที่สุดท่ีจะทําใหสําเร็จเทานั้น
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ในฐานะผู นํา เราเคยประสบมาแลวทั้งชัยชนะและความสูญเสีย 

ประสบการณการสูรบสวนใหญและเรื>องราวของพวกเราในหนังสือเลมนี้ 

มาจากปฏิบตักิารทางการทหารทัง้หมดของซลีทมี 3 หนGวยเฉพาะกจิบรเูซอร 

และการสูรบครั้งประวัติศาสตรของเราในอารรามาดี ประเทศอิรัก ในป 

2006 ที่รูจักกันในชื>อ “ศึกรามาดี” จ็อกโกนําหนGวยบรูเซอรในตําแหนGง 

ผูบังคับหนGวย สวนเลฟกับทีมซีลจากหมวดซี (Charlie Platoon) รวมทั้ง  

คริส ไคล เจาของฉายา “American Sniper” ผูเปนทั้งหัวหนาทีมซุมยิง 

และสวนลวงหนา กับพี่นองซีลจากหมวดดี (Delta Platoon) ไดเขาสูรบ 

ในรูปแบบการรบในเมืองที่หนักหนGวงรุนแรงท่ีสุดในประวัติศาสตรของทีม

ซีล ซีลจากบรูเซอรคือกําลังสมทบในกองพลยานเกราะที่ 1 กองทัพบก

สหรัฐฯ กลยุทธ “ยึด กวาดลาง ตรึงกําลัง และซอมสราง” ของกอง

พลนอยชุดพรอมรบที่ 1 ที่สามารถปลดปลอยเมืองรามาดีที่ผูกอการราย

ยึดไวไดอยางเปนระบบน้ันชวยลดระดับความรุนแรงลงไดมาก ยุทธการ

เหลานี้ทําใหเกิดความมั่นคงขึ้นในพื้นที่อันตรายและคาดเดาเหตุการณได

ยากท่ีสุดในอิรักในเวลานั้น และทําใหเกิดเงื>อนไขสรางกลุมเคลื>อนไหวท่ี

ชื>อวา “ตื�นเถิดอันบาร” ซึ่งพลิกสถานการณของสหรัฐฯ ในอิรักได ในที่สุด

ในฤดูใบไมผลิป 2006 เมื>อหนGวยเฉพาะกิจบรูเซอรมาถึงรามาดี 

เมืองใหญที่สุดของจังหวัดอัลอันบารที่ระอุดวยไฟสงครามนี้คือรังใหญ

ของผูกอการรายชาวอิรัก รามาดีที่มีประชากรรวมสี่แสนคนนี้คือเขต

สงครามที่มีแตซากปรักหักพังของอาคารและหลุมระเบิดซึ่งเปนรองรอย

จากความรุนแรงอยางตอเนื>อง ในเวลานั้นกองกําลังสหรัฐฯ สามารถ

ครอบครองพื้นที่ไดเพียงหนึ่งในสามของเมือง โดยสวนที่เหลือทั้งหมดตก

เปนของฝายกอการรายติดอาวุธที่โหดรายและมุงมั่น ทุกๆ วันทหารบก 

และนาวิกโยธินสหรัฐฯ ตองหลั่งเลือด หนGวยเสนารักษในคายที่รามาดีตอง
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รับมือกับผูบาดเจ็บหรือตายอยางไมขาดสาย ทีมแพทยทหารผูเขมแข็ง 

ของสหรัฐฯ ตองตอสูอยางสุดความสามารถเพื>อชวยชีวิตทหารเหลานี้  

รายงานขาวกรองฝายสหรัฐฯ ที่รั่วออกมายังสื>อมวลชนไดกลาวถึงรามาดี 

และจังหวัดอัลอันบารวา “ถึงอยางไรก็ตองแพ” เพราะไมมีใครคาดคิด

มากอนเลยวากองทัพสหรัฐฯ จะสามารถพลิกสถานการณใหกลับมาชนะได

ตลอดฤดูรอนและฤดูใบไมรวงป 2006 จ็อกโกไดจัดอัตรากําลังพล 

ในหนGวยเฉพาะกิจบรูเซอรเพื>อเขาสมทบกับกองพลนอยชุดพรอมรบที่ 1 

ในรูปแบบของหมวดซีลที่ตอสูเคียงบาเคียงไหลกับทหารในกองทัพบก 

สหรัฐฯ และนาวิกโยธิน เพื>อกวาดลางขาศึกในพื้นท่ียึดครองของตัวเมือง  

เลฟกับซีลในหมวดซีจึงตองเขาตอสูขั้นแตกหักหลายครั้งโดยมีพลซุมยิง

ฝมอืฉกาจคอยคุมกนัภารกจิ หมวดดเีองกต็องสูรบอยางดเุดอืดเชนกนั ทัง้ซลี 

และพลซุมยิงในหนGวยเฉพาะกิจบรูเซอร  ทหารราบและพลปนกล ตาง

สังหารนักรบฝายศัตรูไดนับหลายรอย และขัดขวางการโจมตีตอทหารบก 

นาวิกโยธินสหรัฐฯ และกองกําลังรักษาความมั่นคงฝายอิรักได 

ซีลในหนGวยเฉพาะกิจบรูเซอรเปนหัวหอกในภารกิจของกองพล

นอยชุดพรอมรบที่ 1 หลายครั้ง ในฐานะกองกําลังภาคพื้นดินสวนหนา

สุดของสหรัฐฯ ในเขตยึดครองของขาศึกที่อันตรายที่สุด เราตองรักษา

อาคาร ยึดเนิน และตองยิงคุมกันใหทหารฝายเดียวกันที่เคลื>อนเขาเขต

สูรบ สวนทหารชางของกองทัพบกก็ตองเรงทํางานอยางฉุกละหุกเพื>อ

สรางและดัดแปลงที่มั่นใหได ในเขตขาศึกยึดครอง ซีลจากบรูเซอรและ

ทหารในกองพลนอยชุดพรอมรบที่ 1 กับนาวิกโยธินสามัคคีกลมเกลียว

กันไดอยางที่ใครก็ตามท่ีเคยอยูตรงนั้นจะไมมีวันลืม ดวยเลือด หยาด

เหงื>อ และการตรากตรําทํางาน กองพลนอยชุดพรอมรบที่ 1 และหนGวย

เฉพาะกิจบรูเซอรก็ปฏิบัติภารกิจลุลวง การกอการรายรุนแรงถูกถอนราก 
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ถอนโคนจากตัวเมือง หัวหนาชนเผาพื้นเมืองตางๆ ในรามาดีเขารวมมือ

กับกองกําลังสหรัฐฯ แลวกลุม “ตื�นเถิดอันบาร” ก็ถือกําเนิดขึ้นในที่สุด

ในเวลาอีกหลายเดือนตอมาหลังจากที่หนGวยเฉพาะกิจบรูเซอรถอนตัว

ออกมา แลวเมืองรามาดีก็กลับมามีเสถียรภาพอีกครั้งและระดับความ

รุนแรงก็ลดตํ่าลงมากอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน

แตนGาเสียใจที่ในภารกิจนี้หนGวยเฉพาะกิจบรูเซอรตองแลกมา

ดวยความสูญเสียราคาแพงของซีล 8 นายที่บาดเจ็บ และอีกสามนาย

ที่เปนสุดยอดทหารเทาที่เคยมีมาตองตายไป มารก ลี กับไมก มอนซูร 

เสียชีวิตในการรบ ไรอัน จ็อบ ตาบอดจากกระสุนพลซุมยิงขาศึกแลวเสีย

ชีวิตในโรงพยาบาลในชวงพักฟนเพราะทนพิษบาดแผลไมไหว ความสูญ

เสียเหลานี้ทําใหเราหัวใจสลาย แตถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังเปนเพียงแค

สามในจํานวนเกือบรอยของทหารสหรัฐฯ ที่เสียชีวิตระหวางสูรบซึ่งเปน

สวนหน่ึงของกองพลนอยชุดพรอมรบที่ 1 แตละนายที่ตายไปคือความ

สูญเสียอันมหาศาลและประเมินคามิได

แมจะมีทั้งผูสงสัยและคัดคาน เราก็ชนะศึกรามาดี เมืองกลับมา

มีเสถียรภาพและประชาชนปลอดภัย ในชวงตนป 2007 การโจมตีของ

ศัตรูลดลงจากวันละ 30 ถึง 50 ครั้งตลอดหลายเดือนของป 2006 มา

เหลือแคสัปดาหละครั้งแลวตามดวยเดือนละคร้ังโดยเฉล่ีย รามาดีจึง

เปนแบบอยางของความมีเสถียรภาพและเปนหนึ่งในเขตท่ีปลอดภัย

ที่สุดของอิรัก 

ยุทธการตางๆ ในครั้งนั้นถือเปนชัยชนะแตก็แทบไมมีการกลาวถึง 

เรื>องเงียบสนิททั้งเรื>องดีและราย  ศึกรามาดีนี้เปนการไดเรียนรูบทเรียน

หลายครั้งอยางตอเนื>องที่เราสามารถจดจําแลวสงผานตอไปได  ที่ใหญ
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หลวงที่สุดในบทเรียนเหลานี้คือ การไดรูวาภาวะผูนําเปนองคประกอบ

สําคัญยิ่งในสนามรบ เปนเหตุผลเดียวที่สําคัญที่สุดที่อยูเบื้องหลังความ

สําเร็จของทีมใดๆ ภาวะผูนําไมไดหมายถึงแคผูบังคับบัญชาระดับสูง

เทานั้นแตยังเปนผูนําที่สําคัญในทุกระดับของทีมดวย เชน ผูนําระดับ

นายทหารชั้นประทวน หัวหนาชุดยิงที่มีลูกทีม 4 นาย ผูบังคับหมูกับ 

ลูกนองอีกแปด และนายสิบที่ตองเขามารับหนาท่ีแทนแลวนําหนGวยเอง 

ทั้งหมดตางก็มีบทบาทเปนสวนหนึ่งในความสําเร็จของทีมทั้งสิ้น เราโชคดี 

ที่ไดมีโอกาสนํากลุมของซีลผูเกงกาจเหลานี้ซึ่งครองชัยชนะในการสูรบ

ขั้นนองเลือดครั้งนั้น

เมื>อกลับจากการรบมาสูสหรัฐฯ เรากาวเขาสูบทบาทสําคัญในตําแหนGง 

ครูฝกภาวะผูนํา หลายปทีเดียวที่การฝกภาวะผูนําของหนGวยซีลกองทัพเรือ 

ประกอบดวยการฝกอบรมในงานและการเปนพี่เลี้ยง วิธีที่ผูนําซึ่งยัง

ดอยประสบการณอยูจะเติบโตขึ้นไดนั้นตองอาศัยทั้งความแข็งแกรง  

ประสบการณ การชี้นําและกํากับดูแลอยางใจเย็น พี่เล้ียงบางคนก็เกง

แตบางคนก็หยอน ในขณะที่การกํากับดูแลจากผูนําที่ดีนั้นเปนสิ่งสําคัญ 

วิธีการน้ียังมีชองโหวอยูบางในดานความรูและความเขาใจในภาวะผูนํา 

เราชวยเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้และไดพัฒนาหลักสูตรเพื>อพัฒนาภาวะผูนํา

เพื>อสรางรากฐานอันแข็งแกรงใหกับผูนําหนGวยซีลทั้งหมด

ในฐานะนายทหารผูควบคุมการฝกท้ังหมดใหทีมซีลในฝงตะวันตก 

ของสหรัฐฯ จ็อกโกคือผูกําหนดทิศทางของการฝกรบที่สมจริงและทาทาย

ที่สุดในโลก เขาเนนความสําคัญรูปแบบใหมของการฝกผูนําท่ีตองตัดสินใจ 

ในภาวะวิกฤตกับตองสื>อสารไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณที่

ถูกกดดันอยางหนักเพื>อใหผู นําเหลานี้พรอมรบมากขึ้น เลฟบริหาร
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หลักสูตรฝกนายทหารช้ันตนของหนGวยซีลในโครงการฝกขั้นพื้นฐาน

สําหรับนายทหารทุกนายที่สําเร็จจากหลักสูตรซีลแลว เขาไดปรับเปลี่ยน 

และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการฝกเพื>อใหเกิดพื้นฐานของภาวะผูนํายาม 

วิกฤตที่จําเปนสําหรับทหารใหมในหนGวยซีลเพื>อรบใหชนะ ในบทบาท 

เหลานี้เราชวยวางแนวทางใหผูนําหนGวยซีลรุนใหมๆ ผูที่ตองปฏิบัติหนาที่

ใหสําเร็จเหนือความคาดหมายใหได ในสนามรบเพื>อใหนําเอาหลักการ

ของภาวะผูนําที่เราสอนไปใช

บางคนอาจสงสัยวาหลักการแหงภาวะผู นําหนGวยรบของหนGวยซีล 

กองทัพเรือ จะนําไปใชเพื>อนําทีมใดๆ นอกกองทัพไดอยางไร แตการสูรบ 

ก็คือภาพสะทอนของชีวิตนั่นเองเพียงแคถูกขยายและมีความเขมขน 

มากขึ้น การตัดสินใจทําใหเกิดผลลัพธและทุกสิ่ง ใช! ทุกสิ่งตองเสี่ยง 
การตัดสินใจที่ถูกตองแมวาทุกหนทางดูจะมีแตความพายแพแตก็ยัง

สามารถฉกฉวยเอาชัยชนะออกมาไดจากความหวังที่มีอยูเพียงนอยนิด

นั้นได สวนการตัดสินใจที่ผิดนั้นแมชัยชนะดูเหมือนจะแนGนอนแลว ก็อาจ 

เกิดความลมเหลวถึงตายหรือหายนะได ดวยเหตุผลนี้ผู นําหนGวยรบ 

จะสามารถเรียนรูบทเรียนดานภาวะผูนําครั้งสําคัญไดจากการไปรบ

เพียงไมกี่ครั้งเทานั้น

เราหวังไววาจะทําลายความเชื>อแตเดิมที่วา ภาวะผูนําทางทหาร

นั้นเปนเรื>องงายๆ เพราะลูกนองแคตองทําตามคําสั่งเหมือนหุนยนตอยาง

ไมลืมหูลืมตา แตในทางตรงกันขามทหารอเมริกันน้ันฉลาด สรางสรรค  

และมีความคิดที่เสรีไมใชหุนยนต ทหารเหลานี้จะยอมเสี่ยงชีวิตหรือ

พิการเพื>อใหบรรลุภารกิจ  ดวยเหตุผลนี้พวกเขาตองเชื>อมั่นในแนวทางท่ี



ปฐมบท   39

ตนกําลังตอสู ตองเชื>อในแผนที่ถูกสั่งใหปฏิบัติ และที่สําคัญเหนืออื>นใด 

คือตองเชื>อและไววางใจในหัวหนาที่มานําพวกตนดวย นี่คือความจริง 

อยางยิ่งในทีมซีลซึ่งนวัตกรรมและขอมูลจากทุกคน (รวมทั้งทหารยศ

ตํ่าๆ) ตางถูกสนับสนุนใหกลาแสดงออก

ภาวะผูนําในการรบคือ การสรรหาทีมทหารที่หลากหลายจาก

กลุ มตางๆ มาปฏิบัติภารกิจอันสุดซับซอนนี้เพื>อใหบรรลุเปาหมาย

ทางยุทธศาสตร ได ซึ่งเปนสิ่งที่เกี่ยวของโดยตรงกับบริษัทหรือ 

องคกรใดๆ หลักการเดียวกันที่ทําใหหัวหนาทีมซีลและหนGวยซีลทรง

ประสิทธิภาพในสนามรบนั้นสามารถนํามาปรับใชกับการทําธุรกิจไดดวย

ความสําเร็จที่เทาเทียมกัน 

หลังจากจบภารกิจจากทีมซีลมา เราไดรวมงานกับบริษัทมากมาย

ในอุตสาหกรรมหลายรูปแบบ ทั้งสาขาการเงินการธนาคาร พลังงาน 

เทคโนโลยีและภาคการกอสราง จนถึงสาขาประกันภัย รถยนต คาปลีก 

ภาคการผลิต การแพทย และภาคบริการ การไดฝกและรวมงานกับผูนํา

จํานวนมากและทีมผูนําของบริษัทเหลานั้น ทําใหเราไดเห็นผลกระทบ 

อันเหนือธรรมดาในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตและกําไรที่เกิด

ข้ึนเมื>อหลักการเหลาน้ีไดถูกทําความเขาใจอยางถองแทแลวนําไปปฏิบัติ

แนวความคิดเรื>องภาวะผู นําและการทํางานเปนทีมที่ปรากฏ

ในหนังสือน้ีไมใชทฤษฎีเทๆ แตเปนจริงเปนจังและนําไปใชปฏิบัติได  

เราสนับสนุนใหเหลาผูนําไดกระทําหลายสิ่งท่ีตนเองรูวาควรกระทําแตไม

ไดทํา การไมลงมือทําสิ่งตางๆ นั้นทําใหพวกเขากําลังลมเหลวในฐานะของ

ผูนํา ซํ้ายังทําใหทีมของตนเองพลอยลมเหลวไปดวยเปนเพราะพวกเขา 

ยดึมัน่ในสามญัสาํนกึและใชพืน้ฐานมาจากประสบการณจรงิ หลกัการเหลาน้ี 




