




น�ำธุรกิจด้วยวิธีคิดแบบ SEAL
แปลจาก Extreme Ownership : How U.S. Navy SEALs Lead and Win

โดย Jocko Willink และ Leif Babin
แปลโดย สรศักดิ์ สุบงกช

รำคำ 320 บำท

 ส�ำนักพิมพ์ เชนจ์พลัส

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  พ.ศ. 2562
ห้ามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ท�าซ�้า จัดพิมพ์เนื้อหาและภาพประกอบ หรือกระท�าอื่นใด 
โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใด ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท 
หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกจากได้รับอนุญาต

Text Copyright © 2015, 2017 by Jocko Willink  and Leif Babin.
Published by arrangement with St. Martin’s Press. All rights reserved.
Translation Copyrights @ 2019 by SE-EDUCATION Co., LTD.

4 6 6 2 3 8 4 2 6 2

ข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของส�ำนักหอสมุดแห่งชำติ

National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
วิลลิงก์, จ็อกโก วิลลิงก์.
 นำ�ธุรกิจด้วยวิธีคิดแบบ SEAL. -- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
 384 หน้�.
 1. ภาวะผู้นำา.  2. ผู้นำา.  3. การบริหารธุรกิจ.
 I. เบบิน เลฟ, ผู้เแต่งร่วม. II. สรศักดิ์ สุบงกช, แปล. III. ชื่อเรื่อง.

658.4092

ISBN : 978-616-08-3644-4

จัดพิมพ และ จัดจำ�หน�ย โดย

เลข ที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวง บางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2826-8000

พิมพ ที่ บริษัท วี. พริ้นท (1991) จำากัด  เลข ท่ี 23/71-72  หมู่ 1 ซอยเทียนทะเล 10  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  
แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150  โทรศัพท 0-2451-3010
นายวิชัย กาญจนพัฒนา ผู้พิมพ ผู้ โฆษณา พ.ศ. 2562

กร³ีที่ต้องการซื้อจÓนวนมาก เพื่อใช้สอน ½ƒกอบรม ส่งเสริมการขาย หรือเปšนของขวัญ พิเÈษ กรุ³าติดต่อสอบถามราคาพิเÈษ 
ได้ที่ á¼¹¡¡ÒÃµÅÒ´¾ÔàÈÉ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จÓกัด (มหาชน)  โทร. 0-2826-8222 หรือ โทรสาร 0-2826-8356-9

หากมีค�าแนะน�าติชม ติดต่อได้ที่ comment@se-ed.com 
ค้นหาหนังสือที่ต้องการ ได้เร็ว ทันใจ ที่ www.se-ed.com



ค�ำน�ำ   3

ขออุทิศความดีของหนังสือเล่มนี้ให้กับ 
มาร์ก ลี, ไมก์ มอนซูร์ และ ไรอัน จ็อบ

สามนักรบผู้กล้า เพื่อนร่วมทีมซีล และเพื่อนตายของเรา
ผู้ใช้ปืนกลหนักได้อย่างกล้าหาญในถนนนรกของเมืองรามาดี  

และยอมสละชีพตนเพื่อให้ผู้อื่นได้รอด
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เวลาเช้าตรู่ทางตอนใต้ของตัวเมืองรามาดี พลซุ่มยิงหมวดซีของหน่วยเฉพาะกิจ 
บรูเซอร์เฝ้ามองเข้าไปในเขตแดนศัตรูขณะเฮลิคอปเตอร์โจมตี  AH-64 อะปาเช่  
บินวนอยู่เบื้องบน  นักรบฝ่ายข้าศึกระดมยิงใส่เฮลิคอปเตอร์ล�านี้หลายพันนัด 
ขณะบินผ่านเมือง

   (ภาพจากแฟ้มส่วนตัวของผู้เขียน)
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 คำ�นำ�

ในบรรดาผู้น�าชั้นยอดที่เราเคยอยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดชีวิตการเป็น

ทหาร คุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่ท�าให้คนเหล่าน้ันยิ่งใหญ่ก็คือการมีความ 

รับผิดชอบขั้นสุดยอด ไม่เพียงเฉพาะกับสิ่งท่ีตนรับผิดชอบเท่านั้น แต่กับ 

ทุกสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจที่กระท�าด้วย ผู้น�ากลุ่มนี้ไม่เคยกล่าวโทษ

ใครไม่เคยมีข้ออ้าง แทนที่จะบ่นเมื่อพบความท้าทายหรือปัญหากลับคิดหา

แต่ทางออกและแก้ปัญหาให้ได้ คนกลุ่มนี้บริหารสินทรัพย์ บริหารความ

สัมพันธ์ และทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าเพื่อให้งานลุล่วง ความต้องการ 

ส่วนตัวต้องเป็นรองภารกิจและทหาร ผู้น�ากลุ่มนี้คือ “ของจริง”

ในหลายปีนับแต่ปลดประจ�าการ เราได้ร่วมงานกับนักธุรกิจจ�านวน

มากต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงผู้จัดการหน้าร้าน ในหลายสาขาของ

อุตสาหกรรมทั้งการเงินการธนาคาร การก่อสร้าง การผลิต เทคโนโลยี 

พลังงาน ค้าปลีก ผู้ผลิตเวชภัณฑ์ ธุรกิจดูแลสุขภาพ และเช่นเดียวกับ

ในภาครัฐทั้งกองทัพ ต�ารวจ  หน่วยดับเพลิง และหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 

ผู้ประสบความส�าเร็จสูงทั้งชายและหญิงที่เราได้พบในโลกของพลเรือน

ต่างมีความรับผิดชอบอย่างสุดยอดเหมือนกัน ทีมที่ประสบความส�าเร็จ

สูงซึ่งเราเคยร่วมงานด้วยก็มีวิธีคิดแบบนี้เช่นกันทั้งองค์กร
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ตั้งแต่ได้ตีพิมพ์หนังสือ “Extreme Ownership” ออกมา เรา

ได้ยินเสียงสะท้อนจากบรรดาผู้อ่านทั่วสหรัฐฯ และทั่วโลกที่ได้รับผล 

กระทบต่อชีวิตในด้านดี คนเหล่านี้บอกเราถึงวิธีการน�าหลักคิดไปใช้

เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น เช่น การเป็นพนักงานท่ีท�างานได้ดีขึ้น คู่ชีวิตที่รัก

และช่วยเหลือกันมากขึ้น หรือพ่อแม่ที่ใส่ใจต่อลูกมากกว่าเดิม เมื่อผู้คน 

หยุดการใช้ข้ออ้าง หยุดกล่าวโทษคนอื่นแล้วมีความรับผิดชอบต่อทุกสิ่ง

ในชีวิตแล้ว เขาจะลงมือเพื่อแก้ปัญหาได้เอง เป็นทั้งผู้น�าและผู้ตามที่ดี 

ไว้ ใจได้มากข้ึน และเป็นสมาชิกที่ขยันขันแข็งของทีม มีทักษะที่เพิ่มพูน 

ขึ้นในการผลักดันให้ภารกิจส�าเร็จลุล่วง  แต่คนกลุ่มนี้ยังถ่อมตนสามารถ 

กดความเห็นแก่ตัวไว้ไม่ให้มาท�าลายความสัมพันธ์อันจะส่งผลในด้าน

ลบต่อภารกิจและต่อทีมได้

เราเคยได้ยินเรื่องราวนับไม่ถ้วนเก่ียวกับการใช้หลักความเป็นผู้น�า

ในกองทัพ มาช่วยผู้อ่านจ�านวนมากให้ประสบความส�าเร็จในสิ่งที่คนอื่น

หรือแม้แต่ตัวเองเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ “Extreme Ownership” ช่วย

ให้คนประสบความส�าเร็จมาแล้วทั่วโลกทั้งในบริษัทหรือองค์กรที่ไม่หวัง

ผลก�าไร ให้ได้เลื่อนต�าแหน่ง ได้งานท่ีดีขึ้นกับความรับผิดชอบมากขึ้น 

และมีโอกาสมากขึ้นท่ีจะเจริญก้าวหน้า ท�าตัวเลขได้มากกว่าที่เคยคาดคิด 

มีชื่อเสียงโดดเด่นในฐานะเป็นสมาชิกชั้นยอดของทีม หรือบรรลุความ

ส�าเร็จในเรื่องใดก็ตามที่ได้ลงมือท�า

ทุกวันนี้เรารับรู้เรื่องราวใหม่ๆ มากมายจากคนต่างสาขาอาชีพ ต่าง

ธุรกิจ ต่างอุตสาหกรรม แม้ว่าจะมีรายละเอียดที่เปลี่ยนไป มีบุคลิกภาพท่ี

หลากหลาย มีความแตกต่างเล็กน้อยในวิธีที่ได้แสดงออกมา แต่ผลลัพธ์

สุดท้ายมีเพียงอย่างเดียวคือ “ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะดีได้ขนาดนี้” 

นี่เป็นค�าพูดที่ได้ยินบ่อย
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หลักการนั้นไม่มีอะไรซับซ้อน แต่ก็ไม่ง่าย การต้องรับผิดชอบ

ต่อความผิดพลาดและความล้มเหลวนั้นมันยาก แต่การกระท�าเช่นนี้คือ 

กุญแจสู่การเรียนรู้เพื่อจะพัฒนาหาทางแก้ปัญหา ซึ่งในท่ีสุดคือชัยชนะ 

บุคคลผู้น�าเอาหลักการน้ีไปใช้จนประสบความส�าเร็จมีอยู่ในแวดวงต่างๆ 

ทั่วโลก

หลังจากการเปิดตัวหนังสือ “Extreme Ownership” นี้แล้ว หลักการ 

พ้ืนฐานของการน�าหน่วยรบท่ีเราได้เรียนรู้มาจากยุทธภูมิในอิรักก็เป็นท่ีรู้จัก 

เป็นที่เข้าใจและถูกนักอ่านนับแสนรอบโลกน�าไปปรับใช้ เราเคยร่วมงาน

กับคนหลายแสนผ่านทางธุรกิจให้ค�าปรึกษาด้านภาวะผู้น�าของเราคือ 

“บริษัทเอคีลอนฟรอนต์” และเข้าถึงผู้คนจ�านวนมหาศาลในสื่อสังคม

ออนไลน์ ทั้งยังโชคดีที่ได้รับเสียงสะท้อนจากคนจ�านวนมากทุกวันซึ่งถือว่า 

เป็นการตอบสนองอันแสนวิเศษ

เราได้ทราบเรื่องราวจากผู้อ่านจ�านวนมากที่เรียกหนังสือนี้ว่า 

“หนังสือเปลี่ยนชีวิต” “หนังสือเกี่ยวกับภาวะผู้น�าที่ดีที่สุดที่ฉันเคยอ่าน” 

และ “นี่แหละท่ีฉันอยากรู้” คนกลุ่มนี้อธิบายวิธีที่ตนได้เรียนรู้มากขึ้น

เรื่อยๆ จากการอ่านซ�้าเป็นครั้งที่สอง สาม และสี่ คงไม่มีการกล่าว

ชมเชยใดที่จะสูงค่าส�าหรับเราในฐานะผู้เขียนมากไปกว่าการได้เห็น

จ�านวนหนังสือ “Extreme Ownership” ที่เราเซ็นชื่อไปแล้วมีการขีด

เส้นใต้ข้อความ ป้ายแถบสีต่างๆ ท่ีข้อความ และเขียนข้อความต่างๆ 

ไว้ระหว่างบรรทัด อันเป็นหลักฐานให้รู้ว่ามันได้ถูกเปิดอ่านบ่อยครั้งใน

ฐานะแนวทางอ้างอิงส�าหรับผู้อ่านที่ใส่ใจจะต่อสู้กับปัญหาท้ังในธุรกิจ

และชีวิตส่วนตัว  สิ่งที่ปรากฏและการเขียนความคิดเห็นเหล่านี้คือแรง

บันดาลใจให้เราท�างานหนักย่ิงขึ้นไปอีก

แต่สิ่งที่ท�าให้รู้สึกขอบคุณมากยิ่งขึ้น คือการได้รับทราบถึง
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ผลลัพธ์ 

เราได้รบัรายงานจากผูน้�าหน่วยรบต่างๆ ในแนวหน้าทีน่�าเอาหลกัการ 

นี้ไปใช้ต่อสู้กับศัตรูของชาติ พวกเขา “ก�าลังแสดงความเป็นผู้น�าในสาย

การบังคับบัญชา” เพื่อให้ได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติภารกิจใหญ่หรือได ้

ใช้ทรัพยากรที่ส�าคัญในสนามรบ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทระดับโลกต่าง

ก็รู้สึกถึงวิธีที่จะแสดง “Extreme Ownership” ในองค์กรของตน ได้เฝ้า

สังเกตลูกน้องตามล�าดับชั้นแล้วท�าการ “น�ำ” เพื่อให้ปฏิบัติ เราได้รับรู้จาก

เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ผู้น�าเอาบทเรียนจาก “Extreme Owner-

ship” ไปใช้ ในโครงการฝึกของหน่วยงานเพื่อน�าหน่วยในสถานการณ์กดดัน 

และอันตราย เรื่องราวทั้งหมดจากคนเหล่านี้ท�าให้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จาก

ทีมซีลมีน�้าหนักยิ่งขึ้น นั่นคือภาวะผู้น�าเป็นสิ่งส�าคัญท่ีสุดในสนามรบ 

และหลักการของภาวะผู้น�าที่ดีจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยในทุกภารกิจ ทุก

สภาพแวดล้อม หรือทุกบุคลิกภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ “กำรน�ำ”  

นั่นก็คือ ต้องน�ำผู้อื่นให้ปฏิบัติให้ได้เท่ำนั้น

เราเคยร่วมงานกับแผนกหนึ่งของบริษัทก่อสร้างที่ก�าลังเสี่ยงต่อ

การต้องปิดตัวลงเพราะปัญหาความปลอดภัย แต่เมื่อพนักงานได้น�าเอา

หลักการของ “Extreme Ownership” ไปใช้แล้ว แผนกนั้นไม่เพียงแต่

มีสิทธิ์ในการปฏิบัติงานต่อ แต่ยังมีความปลอดภัยสูงสุดในบริษัทด้วย  

เราช่วยหลายบริษัทให้มีกระบวนการผลิตที่ง่ายข้ึน สามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้

ตรงก�าหนด ท�าโครงการใหญ่ๆ ได้ตรงเวลา และสามารถประหยดังบประมาณ

ได้  เราวางแนวทางให้เหล่าผู้น�าคนหนุ่มสาวที่มีศักยภาพและกระตือรือร้น  

ซึ่งก�าลังต่อสู้อยู่กับความรู้สึกต่อต้านหัวหน้างาน ได้มีวิธีคิดแบบไม่มี 

ข้ออ้างและไม่ต้องกล่าวโทษใครด้วยการแสดงความรับผิดชอบ สะกด

กลั้นความเห็นแก่ตัวและยอมรับสภาพในความสัมพันธ์อันย�่าแย่ คน
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กลุ่มนี้สามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นได้และกลับมาได้รับความ 

ไว้วางใจอีกครั้งจากหัวหน้างาน ผลลัพธ์คือพวกเขาถูกมองว่าเหนือ

กว่าคนอื่นๆ และรู้กันไปท่ัววงการว่าเป็นคนเก่ง เราเคยรู้จากกลุ่มผู้น�า

ในวิชาชีพทางการแพทย์ท่ีบอกเราถึงวิธีอธิบาย “เหตุผล” กับทีม และ

สื่อสารด้วยค�าส่ังท่ี “ง่ำย ชัดเจน และกระชับ” ซึ่งท�าให้ประสิทธิภาพ

ของทีมโดยรวมสูงขึ้นและช่วยอีกหลายชีวิตในห้องผ่าตัดให้รอดได้

เราเฝ้ามองหัวหน้าหน่วยฝึกหน่วยดับเพลิงที่ใช้หลักการ “Extreme 

Ownership” เป็นคู่มือ เพื่อสอนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้ ใช้หลักการ 

“ป้องกันและเคล่ือนที่ไป” ให้ท�างานเป็นทีมได้เต็มประสิทธิภาพ ให้ทีม 

รับใช้ชุมชนได้ด้วยประสิทธิภาพที่มากขึ้นพร้อมกับช่วยให้กลุ่มเจ้าหน้าที่

ดับเพลิงพ้นจากอันตราย เราได้เห็นต�ารวจที่ได้รับการเลื่อนยศให้มีอ�านาจ

และความรับผิดชอบมากขึ้นจากความส�าเร็จอันเกิดขึ้นด้วยหลักปฏิบัติ

ของ “Extreme Ownership”

ครโูรงเรยีนประถม มธัยม นกัการศึกษา และโค้ช ต่างกล่าวกบัเราถงึ 

วิธีที่แนวความคิดของหนังสือนี้ท�าให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้น สร้างผลกระทบ 

ที่ดีได้มากข้ึน คุณภาพชีวิตของนักเรียนและนักกีฬาดีขึ้น มีนักเทศน์ 

และกลุ่มนักสอนศาสนาจ�านวนมากได้บอกเราถึงวิธีที่ “Extreme Owner- 

ship” ช่วยให้ทมีของพวกเขามปีระสทิธภิาพสงูขึน้ และช่วยยกระดบัคณุภาพ 

ชีวิตของผู้ขาดแคลนยากไร้ ให้ดีขึ้น

เรายังได้รับรู้จากคู่สามีภรรยาหลายคู่ที่บอกว่าหลักการ “Extreme 

Ownership” ช่วยประคองชีวิตคู่ได้อย่างไร เมื่อใดที่หยุดช้ีนิ้วกล่าวโทษ

คู่สมรสของตัวเอง เมื่อนั้นท้ังคู่จะส�านึกได้ว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันถึง

จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ผลลัพธ์คือความรักของคนทั้งคู่กลับมาเป็นปกติและ

ม่ันคงอีกคร้ัง
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การได้เห็นผลตอบรับเป็นวงกว้างและเหนือธรรมดาน้ีมีความหมาย 

อย่างยิ่งต่อเรา เราเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นจริงๆ ทั้ง

บรรดาผู้น�าและผู้ที่อยากจะเป็นผู้น�า  เพ่ือให้พวกเขามีชีวิตดีขึ้น ประสบ

ความส�าเร็จมากข้ึนและบรรลุวัตถุประสงค์ มีความใส่ใจและมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น และส่งผลกระทบท่ีดีอย่างยั่งยืนต่อทุกคนรอบตัว

การได้ช่วยเหลือคนอื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้น  เป็นอีกหนทางหนึ่งส�าหรับ

เราที่จะให้เกียรติและสืบต่ออุดมการณ์ของเพื่อนร่วมรบ  ผู้สู้จนตัวตาย

ซึ่งเราเป็นหน้ีบุญคุณเขาในทุกส่ิง

เราเช่ือมั่นในหลักการเหล่านี้เพราะเคยเห็นผลลัพธ์อันเหนือ

ธรรมดามาแล้ว ไม่ใช่แค่เฉพาะในสมรภูมิแต่ยังเห็นในการด�าเนินธุรกิจ

และการใช้ชีวิตด้วย เราก�าลังรอที่จะได้เห็นเร่ืองราวนี้แพร่ออกไปไกล

และกว้างขวาง และอยากเห็นวิธีคิดแบบ “Extreme Ownership” เป็น

หลักประจ�าใจของผู้น�า ผู้ตาม และทุกคนให้เป็นผู้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นและสามารถบรรลุจุดประสงค์ได้ ในที่สุดด้วยการน�าและคว้าชัยชนะ

จงออกไปไขว่คว้ำ

                           จ็อกโก วิลลิงก์ และ เลฟ เบบิน   

        กรกฎาคม  2017
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“ผมเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว.....” 

เรื่องเล่าอันน่าสดุดีทั้งหลายจากสงครามจะเร่ิมต้นอย่างนั้น  แต่ใน

ทีมซีล (SEAL) พวกเราจะมองคนที่คุยฟุ้งอย่างนั้นเป็นเร่ืองตลก  เร่ือง

สงครามทั่วไปท่ีถูกเล่าอย่างข�าๆ  เก่ียวกับส่ิงที่พวกซีลท�าเป็นประจ�ามัก

จะเป็นอย่างนี้คือ “ไม่ใช่ล่ะ กูนี่โดนแม่งล้อมทุกด้ำนเลย...”

หนังสือเล่มน้ีมิได้ต้ังใจให้เป็นเร่ืองเล่าสดุดีวีรกรรมในสงคราม   

ในฐานะหน่วยซีลเราท�างานเป็นทีมอันประกอบด้วยผู้มีขีดความสามารถ

สูงในหลายรูปแบบที่เคยผ่านการฝึกอย่างหนักที่สุดและผ่านการคัดกรอง

อย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุดมาแล้ว แต่ในการฝึกซีลเราเน้นค�าว่า “ทีม” 

ผลลัพธ์นั้นจึงย่อมย่ิงใหญ่กว่าวิธีการ เราพูดถึงทหารในวิชาชีพเดียว

กับเราว่า “ทีม” เรียกตัวเองว่า “คนในทีม” หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึง

การรบของซีลและการฝึกในสายตาของเรา จากมุมมองของเราแต่ละ

คน แล้วน�าเอาประสบการณ์นี้มาปรับใช้กับการเสริมสร้างความเป็นผู้น�า

และการบริหารจัดการในแวดวงอุตสาหกรรม

 อ�รัมภบท
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เรื่องราวจากเราเป็นเร่ืองของหมวดซีลและหน่วยเฉพาะกิจท่ีเรา 

โชคดีได้น�าหน่วย คริส ไคล์ ผู้เป็นทั้งพลซุ่มยิงซีลและเขียนหนังสือขายดี

เร่ือง “American Sniper” ทีถ่กูน�าไปสร้างภาพยนตร์ เคยเป็นหนึง่ในสมาชกิ 

ของหมวดและหน่วยเฉพาะกิจ ต�าแหน่งหัวหน้าทีมซุ่มยิงแห่งหมวดซี  

(Charlie Platoon) และเป็นส่วนล่วงหน้าในหน่วยเฉพาะกิจบรูเซอร์ 

มีส่วนร่วมในหลายตัวอย่างของการสู้รบในหนังสือนี้ ผู้ร่วมทีมอื่นๆ อีก

หลายคนก็เช่นเดียวกัน ที่แม้จะสมควรได้รับการยกย่องแต่ก็ต้องสงวน

ชื่อไว้ นอกจากเรื่องราวของเราแล้วเรื่องราวของสงครามในหนังสือเล่มนี้ 

ยังเป็นวีรกรรมของพี่น้องและผู้น�าที่เราทั้งเคยอยู่ใต้บังคับบัญชาและ

เคยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่เป็นทีม ฉากการสู้รบต่างๆ บรรยายให้เห็น

วิธีที่เรารับมือกับอุปสรรคในรูปของทีมแล้วเอาชนะมันร่วมกัน เหนืออื่น

ใดคือภาวะผู้น�าจะเกิดขึ้นไม่ได้แน่ๆ หากไม่มีทีม

ระหว่างสงครามเวียดนามถึงสงครามต่อต้านการก่อการร้ายสากล 

กองทัพสหรัฐฯ ต้องผ่านช่วงเวลาสามสิบปีที่แทบไม่มีสงครามใหญ่เลย 

เว้นแต่เกิดความขัดแย้งไม่ก่ีครั้ง (เกรนาดา ปานามา คูเวต โซมาเลีย) 

ผู้น�าทางทหารของสหรัฐฯ จ�านวนน้อยมากที่มีประสบการณ์สู้รบที่จริงจัง 

และหนักหน่วง ทั้งหมดนี้คือ “ปีท่ีแห้งแล้ง” เมื่อบรรดาทหารผ่านศึก

ใหญ่จากป่าทึบในเวียดนามได้ล้มหายตายจากไป บทเรียนด้านภาวะผู้น�า 

ของคนเหล่าน้ันย่อมจางหายไปด้วย 

แล้วทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปในวันที่ 11 กันยายน 2001 เมื่อผู้ก่อการร้าย 

เปิดฉากโจมตีใหญ่ต่อแผ่นดินสหรัฐฯ แล้วน�าอเมริกากลับสู่สงคราม 

อันยาวนานอีกครั้ง  กว่าสิบปีในสงครามต่อเนื่องและรุนแรง  ท้ังในอิรัก

และอัฟกานิสถานที่ท�าให้เกิดผู้น�ารุ่นใหม่ขึ้นในกองทัพสหรัฐฯ ผู้น�าเหล่านี้ 
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ไม่ได้ต่อสู้เฉพาะในห้องเรียนด้วยการฝึกและปฏิบัติตามทฤษฎีเท่านั้น แต่

ด้วยการรบจริง  ประสบการณ์จริงจากแนวหน้าในสงคราม เป็นทหารใน

หน่วยรบ1 ทฤษฎีภาวะผู้น�าได้ถูกทดสอบในการรบจริง เป็นการทดสอบ

ทฤษฎีในสภาพจริงๆ ท่ัวท้ังกองทัพทุกเหล่าของสหรัฐฯ บทเรียนที่เคย 

ถูกลืมได้ถูกเขียนขึ้นใหม่ด้วยเลือด หลักการภาวะผู้น�าท่ีพัฒนาข้ึนในการ

ฝึกบางอย่างก็ถูกพิสูจน์แล้วว่าไร้ประสิทธิภาพในการสู้รบจริง ดังนั้น 

ทักษะในการเป็นผู้น�าที่มีประสิทธิภาพจริงๆ จะเกิดขึ้นในขณะที่ทฤษฎีที่

ใช้ไม่ได้ผลจะถูกลบเลือนไป ท�าให้เกิดผู้น�าทางการทหารรุ่นใหม่ขึ้นในทุก

เหล่าทัพของสหรัฐฯ คือ กองทัพบก นาวิกโยธิน กองทัพเรือ กองทัพ

อากาศ และในชาติพันธมิตรของเรา ทีมซีลกองทัพเรือสหรัฐฯ คือผู้บุกเบิก 

ด้านการเปล่ียนแปลงเข้าสู่ภาวะผู้น�าอันเกิดจากชัยชนะและความสูญเสีย 

จากสงคราม ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของสิ่งที่ต้องท�าให้ส�าเร็จ  

ในสภาพแวดล้อมอันท้าทายอย่างหนักหน่วงของการสู้รบ

ในหมู่ผู้น�าทางทหารรุ่นใหม่นี้มีหลายเรื่องราว หลังจากหลายปี

แห่งปฏิบัติการที่ประสบความส�าเร็จรวมทั้งวีรกรรมการจู่โจมสังหาร  

โอซามา บิน ลาเด็น หน่วยซีลกองทัพเรือสหรัฐฯ ก็ตกเป็นเป้าสายตาของ

สาธารณชนและได้รับความสนใจมากกว่าท่ีเราต้องการ ความโดดเด่น 

น้ีท�าให้หลายส่ิงในองค์กรของเราท่ีควรจะเก็บไว้เป็นความลับต้องถูกเผย 

ในหนังสือเล่มนี้เราจึงต้องระวังไม่ให้เผยข้อมูลลับใดๆ เกินความจ�าเป็น 

ไม่กล่าวถึงปฏิบัติการลับ หรือละเมิดข้อตกลงที่ว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูล 

ใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับประสบการณ์ทางทหาร

1  Front Echelon (ทหารในหน่วยรบ) จากบทเรียนด้านภาวะผู้น�าที่เราได้เรียนรู้จากหน่วยรบ 
ในสมรภูมิ บริษัทของเราจึงมีชื่อว่า “บริษัทเอคีลอนฟรอนต์ จ�ากัด”
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บันทึกความทรงจ�าของทหารหน่วยซีลจ�านวนมากถูกเขียนขึ้นโดย

ทหารผู้มีประสบการณ์และเกียรติประวัติที่หวังจะถ่ายทอดวีรกรรมและ

ความส�าเร็จของพวกเราที่มีจ�านวนไม่มากนักออกไป แต่แย่หน่อยที่ส่วน

ใหญ่เป็นเรื่องจากกลุ่มซีลท่ีไม่ค่อยได้สร้างผลงานมากนักในความเห็นของ

เรา เราจึงรู้สึกในแง่ลบเมื่อหนังสือเก่ียวกับซีลเหล่านั้นถูกเผยแพร่ออกไป

แล้วท�าไมเราถึงเลือกท่ีจะเขียนหนังสือสักเล่ม? ในฐานะผู้น�าใน

สนามรบ เราได้เรียนรู้บทเรียนอันทรงคุณค่ามหาศาลจากความส�าเร็จ

และล้มเหลว ได้กระท�าผิดพลาดแล้วเรียนรู้จากมันมาแล้ว ค้นพบว่า

อะไรที่ใช่หรือไม่ใช่  เราฝึกผู้น�าหน่วยซีลไปมากมายแล้วได้เห็นพวกเขา

น�าหลักการท่ีเราได้เรียนรู้ด้วยความส�าเร็จเดียวกันในสนามรบไปปรับใช้ 

เมื่อมาร่วมงานกับหน่วยงานธุรกิจต่างๆ ในภาคเอกชน ก็เป็นอีกครั้งที่

เราได้เห็นหลักคิดด้านภาวะผู้น�าที่เคยปฏิบัติระหว่างรบ น�าชัยชนะมา

สู่บริษัทเหล่าน้ันด้วย มีผู้คนจ�านวนมากท้ังในทีมซีลและในหน่วยงาน

ธุรกิจที่เราได้ร่วมงาน ขอให้เราท�าเอกสารบทเรียนที่ได้เรียนรู้มาอย่าง

ยากล�าบากนี้ไว้เพื่อให้ ใช้อ้างอิงได้ส�าหรับผู้น�า

เราจึงเขียนหนังสือเล่มน้ีขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักการภาวะผู้น�าไว้

ส�าหรับคนรุ่นหลัง ให้พวกเขาไม่ลืม เพื่อให้เมื่อสงครามเกิดและสิ้นสุดลง

อีกครั้ง บทเรียนส�าคัญๆ จะได้ไม่ต้องมาเรียนรู้กันใหม่ หรือเขียนขึ้นใหม่

อีกด้วยหยดเลือด เราเขียนมันขึ้นเพื่อให้บทเรียนด้านภาวะผู้น�าได้สาน

ต่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทีมไม่เฉพาะเม่ืออยู่ในสนามรบเท่านั้น แต่ในทุก

สถานการณ์ที่ต้องการภาวะผู้น�า ทั้งในบริษัท ทีม หรือองค์กรใดๆ ก็ตาม

ที่กลุ่มคนปรารถนาจะบรรลุวัตถุประสงค์และลุล่วงในภารกิจ เราเขียน

หนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อผู้น�าในทุกๆ ที่ได้ ใช้หลักการที่เราได้เรียนรู้มา เพ่ือไป 

น�ากลุ่มของเขาแล้วท�าให้ “ชนะ”
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แล้วพวกเราคือใครกันที่มาเขียนหนังสือเล่มนี้? เหมือนกับว่าใคร

ก็ตามที่เชื่อว่าตัวเองสามารถเขียนหนังสือเร่ืองภาวะผู้น�าได้ก็จะคิดว่า

ตัวเองคือคนท่ีผู้น�าทุกคนควรมีแรงบันดาลใจให้อยากเป็น แต่เราไม่ได้

มีอะไรสมบูรณ์แบบเลย เรายังคงเรียนรู้และเติบโตขึ้นเพื่อเป็นผู้น�าอยู ่

ทุกวัน  เช่นเดียวกับผู้น�าคนอื่นๆ ท่ีซ่ือสัตย์กับตัวเองยังต้องท�า เราก็แค่

คนที่โชคดีพอที่เคยมีประสบการณ์ในสภาพที่ท้าทายต่างๆ ของภาวะผู้น�า

ที่สอนให้รู้จักบทเรียนอันมีค่าเหล่านั้น  หนังสือเล่มนี้คือความตั้งมั่นอัน

แรงกล้าท่ีจะส่งผ่านประสบการณ์เหล่านั้นต่อไป ไม่ใช่จากต�าแหน่งที่สูงส่ง 

ไหนๆ หรือจากผู้ที่อยู่เหนือกว่า แต่จากจุดที่ต�่าต้อยที่ยังคงมีร่องรอย 

บาดแผลจากความล้มเหลวปรากฏอยู่ให้เห็น

เราคือ จ็อกโก  วิลลิงก์ และ เลฟ เบบิน  นายทหารในหน่วยซีล 

ที่เคยร่วมงานกันท้ังในเมืองอาร์รามาดี ประเทศอิรัก ระหว่างยุทธการ

อิรักเสรี ที่นั่นเราได้ท�าความคุ้นเคยอย่างถึงแก่นกับการทดสอบอย่าง

หนักหน่วงของสงคราม  เราโชคดีพอที่ได้สร้าง ฝึก และน�าทีมขีดความ

สามารถสูง ทีมของผู้ชนะที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงยิ่ง เราได้เห็น

อันตรายจากความเผอเรอมาแล้วกับตาเมื่อครั้งปฏิบัติหน้าท่ีในสนามรบ

ที่เสี่ยงต่อการถูกบุกฐานได้เสมอ จากศัตรูผู้มีก�าลังเหนือกว่า เรารู้ว่า

อะไรจะท�าให้ล้มเหลว ท�าให้พ่ายแพ้หรือประหลาดใจ อยู่ในต�าแหน่งที่

เหนือกว่าหรือถูกตีย่อยยับ บทเรียนเหล่านั้นมันหนักหนาสาหัสแต่ก็อาจ

จะส�าคัญที่สุดด้วย เราได้เรียนรู้ว่าภาวะผู้น�าต้องอาศัยความเชื่อมั่นใน

ภารกิจ ต้องกัดไม่ปล่อยเพื่อไปให้ถึงชัยชนะ โดยเฉพาะเมื่อมีผู้ไม่มั่นใจ

มาตั้งค�าถามว่าเราจะชนะได้หรือไม่ ในฐานะหัวหน้าทีมซีลเราได้พัฒนา 

ทดสอบ ยืนยัน และรวบรวมบทเรียนด้านภาวะผู้น�าต่างๆ รวมทั้งบริหาร
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และจัดการการฝึกหัดที่ดีที่สุด ก่อนจะสร้างและฝึกผู้น�าในแบบฉบับของ

ซีล แล้วช่วยกันเขียนหลักปฏิบัติขึ้นไว้ส�าหรับผู้น�าหน่วยซีลรุ่นต่อๆ ไป

หน่วยเฉพาะกิจซีลของเราปฏิบัติงานในยุทธการที่ต่อมารู้กันใน

ชื่อ “ศึกรำมำดี” แต่หนังสือน้ีไม่ได้มุ่งหมายให้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์

ของยุทธการครั้งนั้น  ในหนังสือเล่มเล็กๆ เช่นน้ีเราคงบอกเล่าเรื่องราว

ของการสู้รบและเสียสละของทหารอเมริกัน ผู้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ สู้รบ 

เจ็บและตายที่นั่นได้ไม่หมด เราในฐานะผู้เขียนและหนึ่งในทีมซีลที่เคยอยู่

ในรามาดีนั้นต�่าต้อยนักเมื่อเทียบกับความกล้าหาญ ความทุ่มเท ความเป็น 

มืออาชีพ การอุทิศตนและเสียสละโดยหน่วยรบที่เคยประจ�าอยู่ทั้ง

ในกองพลน้อยที่ 2 กองพลน้อยชุดรบท่ี 28 กองพลน้อยที่ 1 สังกัด

กองทัพบก กองพลยานเกราะท่ี 1 กองพลน้อยชุดพร้อมรบที่ 1 และ

ยังมีหน่วยรบเด่นๆ มีเรื่องราวอีกมากมายท้ังในกองทัพบกและกองทัพ

นาวิกโยธิน อาจต้องใช้หนังสือทั้งเล่ม (หรือหลายเล่ม) เพื่อบอกเล่า

รายละเอียดวีรกรรมของพวกเขารวมถึงการอุทิศตนอย่างถึงที่สุดเพื่อ

ภารกิจและประเทศของเรา  

ขอพระเจ้ำคุ้มครองทหำรเหล่ำนี้ด้วยเถิด

ในกลุ่มของ “เพื่อนตายสหายศึก” ที่ต่อสู้เพื่อแย่งชิงเมืองรามาดี 

คือกองก�าลังเฉพาะกิจของซีลในนามหน่วยเฉพาะกิจบรูเซอร์ สังกัดหน่วย

สงครามพิเศษทางเรือ การสู้รบที่ปรากฏในบทต่อๆ ไปนั้นไม่ได้ตั้งใจให้ ใช้

อ้างอิงทางประวัติศาสตร์อีกเช่นกัน แม้ว่าเราจะอ้างค�าพูดในการสนทนา

กันตามเหตุการณ์ มันก็ใช่ว่าจะสมบูรณ์พร้อมนักและอาจจะจ�ากัดด้วย

กาลเวลาที่ล่วงเลย ด้วยขอบเขตของหนังสือเล่มนี้และด้วยความทรงจ�า 

ที่อาจผิดเพี้ยนไปบ้าง ประสบการณ์สู้รบในหน่วยซีลของเราที่ปรากฏ
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ในหนังสือน้ีได้ถูกตัดต่อและเปลี่ยนแปลงไปเพื่อปิดบังกลยุทธ์  วิธีการ  

ต�าแหน่งที่ปฏิบัติการนั้นๆ เกิดขึ้นและผู้มีส่วนร่วม  ต้นฉบับได้ถูกส่งตรวจ

สอบแล้วตามกระบวนการด้านความปลอดภัยของกระทรวงกลาโหมให้

เป็นไปตามข้อก�าหนดของกระทรวงฯ  เราได้ท�าดีที่สุดแล้วในการปกปิด

ตัวตนของพี่น้องทหารในทีมซีลที่เคยร่วมรบและผู้ที่ยังปฏิบัติหน้าที่

เสี่ยงอันตรายอยู่  คนเหล่านี้คือมืออาชีพผู้ไม่เคยเปิดปากและคาดหวัง 

ค�าสรรเสริญใดๆ จึงถือเป็นหน้าท่ีของเราเช่นกันที่ต้องปกป้องพวกเขา

ไว้อย่างสุดความสามารถ

เราใช้มาตรการเดียวกันนี้กับทหารอีกหลายนายจากกองพลน้อยชุด

พร้อมรบที่ 1 ด้วยการใช้ต�าแหน่งยศเพียงอย่างเดียวเพื่อกล่าวถึงเหล่า 

ผู้กล้าท้ังทหารบกและนาวิกโยธิน2 ทั้งนี้โดยไม่ต้องการจะให้เข้าใจผิด 

แต่เพียงเพื่อช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของพวก

เขาไว้เท่าน้ัน

เช่นเดียวกันเราใช้ความพยายามอย่างย่ิงยวดท่ีจะปกป้องลูกค้า

ของบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการและภาวะผู้น�าของเราคือเอคีลอน  

ฟรอนต์ เราพยายามไม่ใช้ชื่อบริษัทของพวกเขา เราเปลี่ยนชื่อของบุคคล 

ปิดบังข้อมูลเฉพาะในวงการไว้ และในบางกรณีถึงกับเปลี่ยนต�าแหน่ง

ของผู้บริหารและลักษณะของอุตสาหกรรมเสียเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริง

ของบุคคลและบริษัทต่างๆ  ความลับของพวกเขาถือว่าล่วงละเมิดมิได้

จริงๆ แม้ว่าบทเรียนจากแวดวงธุรกิจน้ันจะมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์

2 ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ  ค�าว่า “Soldier” (ทหาร) จะหมายถึง ”ทหาร
สหรัฐฯ” ตลอดเล่ม เช่นเดียวกับค�าว่า “Marine (นาวิกโยธิน)”  ที่หมายความถึง ”เหล่า
นาวิกโยธินสหรัฐฯ”
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ตรงก็ตาม  ในบางกรณีเราได้ผสมผสานเอาสถานการณ์  การเรียงล�าดับ

ช่วงเวลาเข้าด้วยกัน แล้วดัดแปลงเค้าโครงเรื่องให้สอดคล้องกับหลัก

คิดที่ก�าลังพยายามน�าเสนออย่างชัดเจนขึ้น

แนวความคิดส�าหรับหนังสือเล่มนี้เกิดจากความส�านึกในหลักการ

ส�าคัญแห่งความส�าเร็จของหน่วยซีลในสนามรบ นั่นคือ วิธีที่ซีลฝึกและ

กำรสร้ำงผู้น�ำหน่วยขึ้น วิธีหล่อหลอมและพัฒนำทีมประสิทธิภำพสูง 

วิธีที่คนเหล่ำนั้นเป็นผู้น�ำในกำรสู้รบ แล้วน�ามาปรับใช้เพื่อความส�าเร็จ

ในกลุ่มบุคคล  องค์กร บริษัท  ในธุรกิจ  ในกิจกรรมทั่วไป  ในการด�าเนิน

ชีวิต หนังสือเล่มนี้คือสูตรแห่งความส�าเร็จส�าหรับผู้อ่าน เป็นวิธีคิดและ

หลักความคิดอันเป็นแนวทางให้ผู้น�าทีมซีลและหน่วยรบอื่นๆ ได้บรรลุ

ความส�าเร็จเหนือความคาดหมาย มันแสดงให้เห็นถึงวิธีน�าหลักคิดนี้

ไปใช้ โดยตรงได้ ในการด�าเนินธุรกิจและในชีวิตประจ�าวันเพื่อบรรลุซึ่ง

ชัยชนะได้เช่นกัน
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หน่วยเฉพาะกิจบรูเซอร์ของซีลยิงปืนกลและเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 40mm ไปยังกลุ่ม
ผู้ก่อการร้าย ระหว่างการกวาดล้างทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองรามาดี

                                                                   
(ภาพจากแฟ้มส่วนตัวของผู้เขียน)
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มีแต่เสียงครางเบาๆ ของเครื่องยนต์ดีเซลให้ได้ยิน ขณะขบวนรถฮัมวี1 

ชะลอหยุดลงตามแนวถนนเลียบคลอง มีไร่และแนวต้นปาล์มเป็นหย่อมๆ 

กระจายตัวอยู่ท่ัวไปในยามวิกาล ค�่าคืนนี้เงียบสงัด มีเพียงเสียงสุนัข

เห่าให้ได้ยินไกลๆ นานๆ ครั้ง กับแสงไฟเพียงดวงเดียวระยับไหวให้รู้

ต�าแหน่งหมู่บ้านของชาวอิรักไกลออกไป หากการข่าวถูกต้อง หมู่บ้าน

น้ันต้องเป็นที่พักพิงของหัวหน้าระดับสูงของกลุ่มก่อการร้ายและอาจมี

ผู้ห้อมล้อมเป็นนักรบอาวุธครบมือด้วย ไม่มีไฟดวงไหนในขบวนรถเปิด

และถนนทั้งสายมืดสนิท ท�าให้สภาพแวดล้อมรอบๆ มืดไปหมดหากมอง

ด้วยตาเปล่า แต่ด้วยภาพเรืองแสงสีเขียวในกล้องมองกลางคืนของเรา  

จะเห็นได้ว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่ นั่นคือซีลหมวดหนึ่งในชุดหมวกกัน

กระสุน เกราะ ปืน และเครื่องสนามครบ กับกองก�าลังทหารอิรักส่วน

หนึ่งที่ลงจากรถมาจัดรูปขบวนลาดตระเวนอย่างรีบเร่ง

1 HMMWV : HUMVEE (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) ยานยนต์
อเนกประสงค์ล้อยาง  เรียกง่ายๆ ว่า “ฮัมวี”

     เมืองร�ม�ดี ประเทศอิรัก : สถ�นก�รณ์คับขันของผู้นำ�
ปฐมบท

เลฟ  เบบิน
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ทหารหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD: Explosive Ordnance  

Disposal) คอยระวังหน้าและตรวจสอบสะพานดินข้ามคลอง ผู้ก่อการ

ร้ายมักจะวางระเบิดแรงสูงไว้ ในจุดล่อแหลมเช่นนี้ บางลูกมีอานุภาพ

ร้ายแรงพอจะท�าลายได้ทั้งขบวนรถและทหารด้วยห่าสะเก็ดเหล็กคม

และร้อนจัด ในตอนนี้เส้นทางข้างหน้าดูเหมือนจะปลอดโปร่ง  ทีมจู่โจม

ซีลและทหารอิรักจึงเดินข้ามสะพานไปช้าๆ สู่หมู่อาคารท่ีทราบมาว่าเป็น

ที่ให้ผู้ก่อการร้ายรายหนึ่งหลบอยู่ มันเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเสียชีวิต

ของทหารอเมริกัน กองก�าลังรักษาความมั่นคงของอิรัก และพลเมือง

ผู้บริสุทธิ์จ�านวนมาก ผู้น�าอัล กออิดะฮ์ ท่ีมีชื่อเสียงทางร้ายในดินแดน

อิรักนี้หลบหนีการจับกุมมาได้หลายเดือน  ขณะนี้เป็นโอกาสเหมาะแล้ว

ที่จะจับเป็นหรือสังหารให้ได้ก่อนมันจะลงมืออีก

ทีมจู่โจมซีลลาดตระเวนไปตามแนวถนนเส้นแคบระหว่างแนว

ก�าแพงสูงย่านที่พักอาศัยสู่ประตูอาคารเป้าหมาย

บึ้ม!

แรงอัดแน่นๆ จากระเบิดท�าลายประตูดังลั่นในคืนอันเงียบเชียบ  

เป็นตัวปลุกอย่างดีให้คนในบ้านนั้น เมื่อบานประตูปลิวกระเด็นออกไป  

กลุ่มทหารพร้อมรบอาวุธครบมือพร้อมบุกเข้าบ้าน ขบวนฮัมวีเคลื่อน

ข้ามสะพานไปตามถนนสายแคบที่กว้างพอแล่นได้แถวเดียว มาหยุด

วางก�าลังป้องกันไว้รอบบ้านเป้าหมาย ป้อมปืนรถแต่ละคันมีซีลหนึ่งนาย 

คุมปืนกลหนักไว้ พร้อมยิงสนับสนุนทันทีหากผิดแผน 

ผมเป็นผูน้�ากองก�าลงัภาคพืน้ดนิ  เป็นซลีระดบัสงูทีค่วบคุมปฏบิตักิาร 

ครั้งนี้ พอก้าวจากรถบังคับการลงมายืนใกล้บ้านเป้าหมายเท่านั้นก็มีทหาร

นายหน่ึงตะโกนล่ัน “ได้ตัวเป้าหมายแล้ว!” มันคือเสียงหน่วยเก็บกู้ฯ 
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ของเราแถวนั้นนั่นเองท่ีเห็น “เป้ำหมำย!” ซึ่งหมายถึงคนที่ก�าลังหลบ

หนีออกจากบ้านหลังนั้นอาจเป็นตัวผู้ก่อการร้ายคนน้ันหรือเป็นคนที่รู้ที่

อยู่ของมันซึ่งเราจะปล่อยไปไม่ได้

มีเพียงทหารหน่วยเก็บกู้ฯ นายน้ันกับผมแค่สองคนในต�าแหน่งที่จะ

ไล่ตามมันได้ จึงออกวิ่งไล่ไปตามถนนแคบๆ รอบหมู่อาคารไปสู่ตรอกเล็ก 

ขนานกับแนวถนนที่ขบวนฮัมวีจอดอยู่จนรวบตัวได้ มันเป็นชายชาวอิรัก

วัยกลางคนในชุดยาวแบบพื้นเมืองอาหรับหรือชุดดิชดาชา เรารีบกดตัว

มันลงกับพื้นแล้วมัดมือตามท่ีฝึกมา มือท้ังคู่ของมันไม่ได้ถืออาวุธแต่อาจ

มีระเบิดสังหารในกระเป๋าเสื้อหรือที่เลวร้ายกว่านั้นคือคาดระเบิดพลีชีพ

ไว้รอบตัวภายในชุดยาวนั่น คนท่ีเป็นพวกพ้องกับผู้ก่อการร้ายระดับสูง

เช่นน้ีอาจมีระเบิดร้ายแรงติดตัวอยู่ และเราจะสันนิษฐานเป็นอื่นไปไม่

ได้ จะให้แน่ใจต้องรีบค้นตัว

แล้วพลันผมก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าเราทั้งคู่อยู่กันเพียงล�าพังห่างไกล

จากหน่วย  ทีมจู่โจมซีลท่ีเหลือไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนและไม่มีเวลาจะบอก

ด้วย  ผมเองยังไม่มั่นใจเลยว่าพวกเขาอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะรอบตัว

เรามีแต่หน้าต่างมืดๆ กับหลังคาอาคารท่ียังไม่ได้เข้าตรวจค้น ซึ่งศัตรู

อาจจะปรากฏตัวขึ้นแล้วถล่มเราแหลกได้ทุกวินาที เราต้องรีบกลับไป

สมทบกับทหารฝ่ายเราให้เร็วท่ีสุด

แต่ก่อนจะทันใส่กุญแจมือแล้วเริ่มตบหาอาวุธตามตัว ผมก็ได้ยิน

เสียงความเคลื่อนไหว เมื่อมองไปตามตรอกด้วยกล้องมองกลางคืนก็

ปรากฏร่างชายเจ็ดหรือแปดคนที่มุมตึกห่างเราไปเกือบสี่สิบหลา ทั้งกลุ่ม 

มีอาวุธครบมือแล้ววิ่งเข้าหาเราอย่างรวดเร็ว ทันใดนั้นใจผมก็ตั้งค�าถาม

โดยเร็วกับภาพที่ตาเห็นว่าคืออะไร สิ่งที่เห็นนั้นคือโครงร่างอันชัดเจนของ
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ปืนเล็กยาว AK-47 เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังประทับบ่า RPG-72 และ

ปืนกลใช้สายกระสุนอีกอย่างน้อยหนึ่งกระบอก  ไม่มีเวลาให้ทักทายกัน

แล้วเพราะพวกมันคือนักรบข้าศึกที่ก�าลังเคลื่อนเข้าโจมตีเรา

ตอนนี้เราสองคนคือทหารหน่วยเก็บกู้ฯ นายนั้นกับผมอยู่ในจุดอับ 

ชายชาวอิรักที่รวบตัวได้อาจเป็นผู้ก่อการร้ายและยังไม่ถูกค้นตัวซึ่งเป็น

สถานการณ์ที่เสี่ยงมาก เราต้องถอยไปแล้วหาทหารฝ่ายเราให้เจอเพราะ

ก�าลังทหารข้าศึกที่มากกว่าในตอนน้ีก�าลังร่นระยะเข้ามาพร้อมอาวุธท่ี

เหนือกว่า เราทั้งคู่จึงน้อยกว่าทั้งจ�านวนคนและอาวุธ ผมอยากจะกลับไป

ท�าหน้าที่ผู้บังคับการกองก�าลังภาคพื้นดินเหลือเกิน อยากปล่อยนักโทษ

แล้วกลับไปสั่งการและควบคุมทีมจู่โจม บังคับรถ และประสานงานกับ

หน่วยสนับสนุนการรบในที่ไกลออกไป ทั้งหมดนี้ต้องท�ำให้ได้โดยด่วน

ผมเคยมาอิรักแล้วแต่ไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์เช่นน้ี แม้จะ

เคยพบเห็นการต่อสู้ ในภาพยนตร์และวิดีโอเกม แต่นี่ไม่ใช่ในหนังและ

ที่แน่ๆ คือไม่ใช่เกม คนพวกนี้มีอาวุธพร้อมและเป็นกลุ่มคนอันตรายที่

พร้อมจะฆ่าทั้งทหารอเมริกันและอิรัก หากถูกพวกมันจับได้เราคงต้อง

ถูกทรมานแสนสาหัสก่อนจะตัดหัวถ่ายวิดีโอให้เห็นกันทั้งโลก พวกมัน

ไม่ต้องการอะไรมากกว่าการได้ฆ่าพวกเราและเต็มใจจะตายกันเป็นสิบๆ 

เพื่อให้ได้ฆ่าเรา

2 เครื่องยิงจรวดประทับบ่า RPG-7 ของรัสเซีย มีใช้กันมากและเป็นที่นิยมในหมู่ศัตรูของ
สหรัฐฯ เนื่องจากอานุภาพอันร้ายแรง ซึ่งตรงกันข้ามกับความหมายเดิมที่ว่า RPG มาจาก 
ภาษาอังกฤษว่า “Rocket Propelled Granade” และตรงกับตัวย่อในภาษารัสเซียว่า 
“Ruchnoy Protivotankovy Granatamyot” ซึ่งมีความหมายว่า “ระเบิดต่อสู้รถถัง
ขนาดพกพา”



ปฐมบท   29

เลือดและอะดรีนาลีนผมฉีดพล่าน รู ้ว ่าทุกวินาทีนั้นส�าคัญ  

สถานการณ์นี้อาจท�าเอาผู้น�าหน่วยและทหารกร้านศึกที่ว่าแน่ๆ ตกตะลึง

เอาได้ง่ายๆ แต่ค�าพูดของนาวาตรีจ็อกโก วิลลิงก์ หัวหน้าผมและเป็น

หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจก็ดังขึ้นในหัว ค�าพูดที่ผมจะได้ยินเป็นประจ�า

ระหว่างหน่ึงปีเต็มของการฝึกหนักและเตรียมพร้อม คือ “เย็นไว้ มอง

ไปรอบๆ แล้วตัดสินใจ” หมวดซีลและหน่วยเฉพาะกิจของเราเคยฝึก

อย่างหนักมาแล้วกับสถานการณ์อันสิ้นหวัง ฉุกละหุกและกดดัน เพื่อ

ให้พร้อมกับช่วงเวลาเช่นเดี๋ยวนี้ ผมรู้วิธีปฏิบัติตามกฎการใช้ก�าลังท่ี 

จ็อกโกเคยสอนไว้คือ ป้องกันแล้วเคลื่อนที่ ท�ำให้ง่ำย จัดล�ำดับควำม

ส�ำคัญแล้วลงมือ และกระจำยอ�ำนำจกำรบังคับบัญชำไป กฎการใช้

ก�าลังนี้คือกุญแจส�าคัญที่ไม่เพียงเพื่อให้รอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินเช่น

ตอนน้ีเท่าน้ัน แต่ยังต้องคุมสติให้อยู่เพื่อให้เราอยู่เหนือข้าศึกแล้วชนะ 

แง่คิดเหล่านี้แหละท่ีน�าการเคลื่อนไหวต่อไปของผม

เรียงล�ำดับควำมส�ำคัญ ในบรรดาสิ่งเร่งด่วนทั้งหมด ถ้าผมไม่

จัดการกับข้าศึกที่ก�าลังจะฆ่าเราในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้า ก็คงไม่ต้อง

ท�าอะไรแล้ว เราตายแน่ ร้ายกว่านั้นคือพวกมันจะยังคงโจมตีต่อแล้ว

อาจจะฆ่าหน่วยจู่โจมซีลฝ่ายเราได้มากขึ้น ตรงนี้แหละคือความส�าคัญ

เร่งด่วนอันดับแรก

ลงมือ โดยไม่ลังเลผมยิงกลุ่มนักรบท่ีก�าลังมุ่งเข้าหาด้วยปืนเล็ก

ยาวโคลต์ M4 คว�่าไอ้คนแรกในแถวที่ก�าลังแบกอาร์พีจีด้วยกระสุนสาม

ถึงส่ีนัดที่หน้าอกในจุดตาย  พอมันคว�่าไปผมก็เปล่ียนไปยิงคนถัดมาแล้ว

ต่อมาอีกคน แสงปากล�ากล้องและเสียงปืนดังไปทั่วระยะที่ได้ยินให้รู้ว่า

มีการต่อสู้แล้ว ข้าศึกท้ังกลุ่มไม่กล้าเส่ียงอีก พวกมันตื่นตระหนกแล้ว

คนที่ยังวิ่งได้ก็รีบวิ่งกลับ บ้างก็คลานพื้นและคนอื่นๆ ตรงเข้าลากคน
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