เกี่ยวกับผู้เขียน
โรเบิร์ต ไอเกอร์ เป็นประธานคณะกรรมการและซีอีโอ
(CEO) ของบริษัทเดอะวอลต์ดิสนีย์ (The Walt Disney
Company) ก่อนหน้านี้เขาด�ำรงต�ำแหน่งประธานบริหารและ
ซีอีโอตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2005 ซึ่งได้เป็นประธานบริหารควบ
กับต�ำแหน่งซีโอโอมาตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2005 ไอเกอร์เริ่มอาชีพ
การท�ำงานของเขาทีเ่ ครือข่ายสถานีโทรทัศน์เอบีซเี มือ่ ปี 1974 ต่อมา
ได้รับต�ำแหน่งประธานของเอบีซีกรุ๊ป มีหน้าที่ดูแลเครือข่าย
การแพร่ภาพทางโทรทัศน์ รวมทั้งกลุ่มสถานีโทรทัศน์และเคเบิล
ทีวีต่าง ๆ และเป็นผูน้ ำ� การควบรวมกิจการระหว่างบริษทั แคปปิทลั
ซิตสี /์ เอบีซี (Capital Cities/ABC) เข้ากับบริษัทเดอะวอลต์
ดิสนีย์ ไอเกอร์เข้าร่วมทีมบริหารอาวุโสของดิสนียอ์ ย่างเป็นทางการ
เมื่อปี 1996 ในฐานะประธานของเอบีซีกรุ๊ปที่ดิสนีย์เป็นเจ้าของ
ต่อมาในปี 1999 ได้รับมอบหมายให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานบริหาร
วอลต์ดสิ นียอ์ นิ เตอร์เนชันแนลควบคูไ่ ปด้วย ระหว่างอยูใ่ นต�ำแหน่ง
นั้ น ไอเกอร์ ไ ด้ ข ยายบทบาทและธุ ร กิ จ ของดิ ส นี ย ์ อ อกนอก
สหรัฐอเมริกา และได้วางรากฐานส�ำหรับการเติบโตของบริษัทใน
ระดับนานาชาติจนถึงปัจจุบัน

บทนำ�
เดือนมิถุนายน ปี 2016 ผมเดินทางไปประเทศจีนเป็น
ครั้งที่ 40 ในรอบ 18 ปี และนับเป็นครั้งที่ 11 ในรอบ 6 เดือน
เพือ่ ดูแลการเตรียมงานขัน้ สุดท้ายก่อนจะเปิดเซีย่ งไฮ้ดสิ นียแ์ ลนด์
ณ เวลานั้นผมเป็นซีอีโอหรือประธานฝ่ายบริหารสูงสุดของดิสนีย์
มา 11 ปีแล้ว ผมวางแผนไว้ว่า เมื่อเปิดดิสนีย์แลนด์ที่เซี่ยงไฮ้
เรียบร้อยก็จะเกษียณ ชีวิตการท�ำงานที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความ
ตื่นเต้นท้าทาย การสร้างสวนสนุกแห่งนี้ถือเป็นความส�ำเร็จที่
ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในอาชีพของผม ตอนนัน้ ผมคิดว่าถึงเวลาวางมือสักที
ทว่าชีวติ มักไม่ด�ำเนินไปตามทิศทางทีห่ วังไว้ และมีเรือ่ งไม่คาดฝัน
เกิดขึ้นได้เสมอ ข้อเท็จจริงที่ผมยังเป็นซีอีโอของดิสนีย์ขณะเขียน
หนังสือเล่มนี้อยู่ ก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความไม่แน่นอนนั้น แต่
สิ่งที่เป็นข้อพิสูจน์ได้ดีกว่าคือ ที่เซี่ยงไฮ้ในสัปดาห์นั้นมีเหตุการณ์
หลายอย่างเกิดขึ้น
เราวางแผนเปิดตัวสวนสนุกในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถนุ ายน
โดยวันจันทร์ของสัปดาห์นนั้ จะเปิดให้แขกวีไอพีกลุม่ แรกทีม่ กี �ำหนด
เดินทางมาถึงก่อนเข้าชม บอร์ดบริหารของดิสนีย์มาถึงพร้อมกับ
กลุม่ ผูบ้ ริหารระดับสูงและครอบครัว รวมทัง้ พันธมิตรด้านครีเอทีฟ
นักลงทุน และนักวิเคราะห์จากตลาดหุน้ วอลล์สตรีต มีสอื่ ยักษ์ใหญ่
จากนานาชาติหลายส�ำนักมารออยู่ก่อน และยังเดินทางมาเพิ่ม

เรื่อย ๆ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ในเมืองเซี่ยงไฮ้ที่ผมตื่นเต้นมาก ตั้งแต่
เดินทางมาส�ำรวจหาพื้นที่ตั้งดิสนีย์แลนด์ที่จีนครั้งแรกเมื่อปี 1998 ผมก็เป็น
คนเดียวในทีมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ตั้งแต่วันแรก และผมก็อยากอวด
ผลงานให้โลกได้เห็นเต็มแก่แล้ว
ช่วงเวลา 61 ปี นับตั้งแต่วอลต์ ดิสนีย์ (Walt Disney) สร้างสวนสนุก
ดิสนียแ์ ลนด์แห่งแรกขึน้ ทีเ่ มืองแอนะไฮม์ (Anaheim) รัฐแคลิฟอร์เนีย จากนัน้
เราก็เปิดสวนสนุกที่เมืองออร์แลนโด ปารีส โตเกียว และฮ่องกง ดิสนีย์เวิลด์ที่
เมืองออร์แลนโดเป็นสวนสนุกทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ แต่เซีย่ งไฮ้ดสิ นียแ์ ลนด์ถอื ว่าอยูเ่ หนือ
ขึน้ ไปอีกระดับ เพราะเป็นการลงทุนครัง้ ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ของบริษทั
ตัวเลขเพียงอย่างเดียวอาจสะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่ของสวนสนุกแห่งนี้ไม่ได้
แต่นี่คือตัวเลขบางส่วนที่พอจะช่วยให้คุณเห็นภาพได้บ้าง เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
ใช้ทุนก่อสร้างจ�ำนวน 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 963 เอเคอร์
ใหญ่กว่าดิสนีย์แลนด์แห่งแรกถึง 11 เท่า มีทีมงานอาศัยอยู่ในบริเวณก่อสร้าง
เฟสต่าง ๆ รวมกันถึง 14,000 คน เราคัดเลือกนักร้อง นักเต้น และนักแสดง
จ�ำนวนนับพันจาก 6 เมืองในประเทศจีนเพื่อแสดงโชว์และขบวนพาเหรด
สวนสนุกแห่งนีใ้ ช้เวลาสร้างกว่า 18 ปี โดยในช่วงเวลานัน้ ผมได้พบกับประธานาธิบดี
จีน 3 คน นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ 5 คน และเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์
จ�ำนวนนับไม่ถ้วน (หนึ่งในนั้นถูกจับข้อหาคอร์รัปชันและถูกเนรเทศไปยัง
ตอนเหนือของจีนระหว่างการเจรจาของเราพอดี ท�ำให้โครงการนี้ต้องล่าช้าไป
เกือบ 2 ปี)
เราผ่านการเจรจามามากมาย ทั้งเรื่องที่ดิน ข้อตกลงแบ่งผลประโยชน์
กับหุ้นส่วน บทบาทของทีมบริหาร และต้องพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่
ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของคนงานก่อสร้างชาวจีน ไปจนถึง
เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างเช่นว่า เราควรตัดริบบิ้นในพิธีเปิดหรือเปล่า การสร้าง
สวนสนุกแห่งนี้ยังเป็นบทเรียนด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีมาก ทั้งยังต้องคอยหา
ความสมดุลระหว่างการขยายธุรกิจให้เติบโตในระดับโลก กับความเสี่ยงที่ธุรกิจ
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จะถูกครอบง�ำทางวัฒนธรรม ความท้าทายใหญ่หลวงทีผ่ มย�ำ้ กับทีมงานบ่อยครัง้
จนกลายเป็นคติประจ�ำใจพวกเราก็คือ เราต้องสร้างประสบการณ์ “ในแบบฉบับ
ของดิสนีย์ ที่ยังคงอัตลักษณ์ความเป็นจีนไว้อย่างโดดเด่น”
ช่วงหัวค�่ำวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน ผมกับทีมงานที่เซี่ยงไฮ้ได้ข่าวเหตุ
กราดยิงที่ไนต์คลับชื่อว่า พัลส์ (Pulse) ในเมืองออร์แลนโด ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก
ดิสนียเ์ วิลด์ออกไป 15 ไมล์ เรามีพนักงานประจ�ำอยูท่ อี่ อร์แลนโดกว่า 7 หมืน่ คน
และรอฟังข่าวยืนยันด้วยใจไม่สดู้ วี า่ จะมีพนักงานของเราอยูท่ ไี่ นต์คลับในคืนนัน้
หรือเปล่า
รอน ไอเดน (Ron Iden) หัวหน้าหน่วยความปลอดภัยของเราอยู่ที่
เซี่ยงไฮ้ด้วยในตอนนั้น เขารีบติดต่อเครือข่ายบริษัทพันธมิตรที่ดูแลด้าน
การรักษาความปลอดภัยในสหรัฐฯ เวลาทีเ่ ซีย่ งไฮ้เร็วกว่าทีอ่ อร์แลนโด 12 ชัว่ โมง
ตอนเราได้ยนิ ข่าวครัง้ แรกจึงเป็นช่วงก่อนฟ้าสางทีอ่ อร์แลนโด รอนบอกผมว่าจะ
รีบแจ้งข้อมูลให้ทราบทันทีที่ผมตื่นนอนในเช้าวันรุ่งขึ้น
สิ่งแรกที่ผมต้องท�ำในวันถัดไปคือ น�ำเสนอแผนงานต่อนักลงทุนระหว่าง
รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน จากนั้นผมมีคิวถ่ายสัมภาษณ์กับโรบิน โรเบิร์ตส์
(Robin Roberts) ในรายการ Good Morning America ซึ่งผมต้องพา
โรบินกับทีมงานเที่ยวชมสวนสนุกและเล่นเครื่องเล่นเด่น ๆ หลังถ่ายท�ำเสร็จก็มี
ประชุมกับเจ้าหน้าที่จากทางการจีนเกี่ยวกับขั้นตอนพิธีเปิดงาน ไปร่วมนัด
รับประทานอาหารเย็นกับบอร์ดบริหารของดิสนีย์และกลุ่มผู้บริหารอาวุโส แล้ว
ปิดท้ายด้วยการไปชมการซ้อมคอนเสิรต์ คืนก่อนวันเปิดงานทีผ่ มเป็นเจ้าภาพ ซึง่
รอนคอยรายงานข่าวให้ผมเป็นระยะตลอดทั้งวัน
เรารู้ว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 50 คน และมีผู้บาดเจ็บจ�ำนวนพอกัน ผู้ก่อเหตุ
เป็นชายชื่อโอมาร์ มาทีน (Omar Mateen) ทีมรักษาความปลอดภัยของรอน
ค้นหาชื่อมาทีนในระบบของเราและพบว่า เขาได้เข้าเยี่ยมชมเมจิกคิงดอม
(Magic Kingdom) ในสวนสนุกของเราเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ก่อนจะกลับ
มาอีกครั้งเมื่อสุดสัปดาห์ก่อน มีวิดีโอจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพมาทีนเดิน
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วนเวียนอยูด่ า้ นนอกทางเข้าโซนดาวน์ทาวน์ดสิ นีย์ (Downtown Disney) ใกล้
กับสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตเฮาส์ออฟบลูส์ (House of Blues)
สิ่งที่เราค้นพบต่อมา ท�ำให้ผมรู้สึกสะท้านใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
ตลอดชีวิตการท�ำงาน มันเป็นข้อมูลที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนจนกระทั่ง
2 ปีต่อมา ระหว่างที่ศาลไต่สวนภรรยาของมาทีนในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิด (ซึ่งเธอ
พ้นข้อกล่าวหาในภายหลัง) แต่เจ้าหน้าทีส่ บื สวนกลางได้แจ้งรอนตัง้ แต่กอ่ นหน้า
นั้นแล้ว พวกเขาเชื่อว่าเป้าหมายหลักของมาทีนคือดิสนีย์เวิลด์ เจ้าหน้าที่พบ
โทรศัพท์มือถือของมาทีนในที่เกิดเหตุและพบว่า มีสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือ
ส่งผ่านเสาสัญญาณของเราก่อนเวลาก่อเหตุในคืนนั้น พวกเขาตรวจสอบ
วิดีโอจากกล้องวงจรปิดและเห็นว่ามาทีนเดินกลับไปกลับมาหน้าทางเข้าติดกับ
เฮาส์ออฟบลูส์ ซึ่งคืนนั้นมีคอนเสิร์ตวงเฮฟวีเมทัลแสดงอยู่ ตรงนั้นจึงมี
การรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาด้วยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจติดอาวุธ 5 นาย
หลังจากส�ำรวจพื้นที่ไม่กี่นาที มาทีนก็เดินกลับไปที่รถของเขา กล้องวงจรปิด
จับภาพอาวุธ 2 ประเภทที่อยู่ในการครอบครองของมาทีน ประกอบด้วย
ปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติและปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ซ่อนอยู่ในรถเข็นเด็กข้าง ๆ ถุง
ผ้าห่มเด็กอ่อนที่ยังไม่ได้แกะใช้ ทีมสืบสวนสันนิษฐานว่า เขาวางแผนใช้
ผ้าห่มคลุมปืนในรถเข็นเด็ก ก่อนจะเข็นไปที่ประตูทางเข้าและหยิบปืนออกมา
บ็อบ ชาเพ็ก (Bob Chapek) หัวหน้าแผนกสวนสนุกและรีสอร์ต
ของบริษัทก็อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ด้วย ผมกับบ็อบหารือกันตลอดวันโดยมีรอนทยอย
ส่งข่าวมาเรื่อย ๆ เรารอฟังข่าวอย่างวิตกกังวลว่าจะมีคนของเราอยู่ที่ไนต์คลับ
แล้วยังกลัวด้วยว่าข่าวทีเ่ ราเป็นเป้าหมายของคนร้ายจะรัว่ ออกไป ซึง่ จะเป็นข่าวใหญ่
และกระทบจิตใจผู้คนที่นั่นอย่างมาก สายสัมพันธ์ที่คุณสร้างขึ้นในสถานการณ์
สุดตึงเครียด ที่ต้องช่วยกันเก็บข้อมูลที่บอกใครไม่ได้ นับเป็นสายสัมพันธ์ที่
ทรงพลังมาก ทุกสถานการณ์ฉกุ เฉินทีผ่ มเคยประสบมาในฐานะซีอโี อ ผมขอบคุณ
ความสามารถ ความมีสติ และความมีมนุษยธรรมของทีมงานรอบตัวผมเสมอมา
สิ่งแรกที่บ็อบท�ำคือขอให้จอร์จ คาโลกริดิส (George Kalogridis) หัวหน้า
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ของวอลต์ดสิ นียเ์ วิลด์เดินทางจากเซีย่ งไฮ้กลับไปออร์แลนโดทันที เพือ่ เป็นตัวแทน
ฝ่ายบริหารไปคอยให้การสนับสนุนพนักงานในพื้นที่
ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของมาทีนบ่งบอกว่า หลังเดินกลับมาที่รถ
เขาพิมพ์คน้ หาชือ่ ไนต์คลับในออร์แลนโด ก่อนจะขับไปยังไนต์คลับแห่งแรกที่ชื่อ
ปรากฏขึ้นมา แต่ด้านหน้าไนต์คลับนั้นมีการก่อสร้างอยู่พอดี ท�ำให้การจราจร
ติดขัดมาก พัลส์คอื ชือ่ ถัดมาในผลการค้นหา จึงกลายเป็นสถานทีก่ อ่ เหตุในทีส่ ดุ
ขณะที่รายละเอียดจากการสืบสวนหลั่งไหลเข้ามา ผมทั้งพรั่นพรึงและอาลัยกับ
หลายชีวติ ทีต่ อ้ งสูญเสียไป ขณะเดียวกันก็รสู้ กึ โล่งใจว่า “เป็นพระคุณของพระเจ้า
แท้ ๆ” ที่มาตรการรักษาความปลอดภัยของเราท�ำให้มาทีนเปลี่ยนเป้าหมาย
มักมีคนถามผมว่า งานด้านไหนท�ำให้ผมนอนไม่หลับบ้าง ตอบอย่าง
สัตย์จริงคือผมไม่ค่อยกังวลเรื่องงานนัก ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสารเคมีในสมองผม
เพีย้ นไปเอง หรือเพราะกลไกการป้องกันตัวทีผ่ มสร้างขึน้ ตัง้ แต่เด็กเพือ่ รับมือกับ
ความวุ่นวายในครอบครัว บางทีอาจเป็นผลจากการฝึกระเบียบวินัยมาหลายปี
หรือทุกปัจจัยรวมกันก็ได้ ผมจึงไม่ค่อยกังวลมากนักเวลามีความผิดพลาด
เกิดขึ้น ผมมักรับมือกับข่าวร้ายโดยมองว่าเป็นปัญหาที่ต้องฝ่าฟันแก้ไข เป็นสิ่ง
ทีผ่ มควบคุมได้ ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ โดยทีผ่ มท�ำอะไรไม่ได้เลย แต่ผมรูด้ วี า่ ดิสนีย์
มีพลังทางสัญลักษณ์สูงมากและเป็นเป้าหมายของการโจมตี เรื่องที่ค้างคาอยู่ใน
ใจผมเสมอจึงเป็นความจริงที่ว่า ไม่ว่าจะระมัดระวังแค่ไหน เราก็ไม่อาจเตรียม
พร้อมรับมือกับทุกสิ่งได้
เวลามีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้น กระบวนการคัดกรองตามสัญชาตญาณ
จะเริ่มท�ำงาน แล้วคุณก็จะใช้เกณฑ์ “ระดับภัยคุกคาม” ที่มีอยู่ในใจมาประเมิน
มักมีเหตุการณ์ประเภทที่คุณรู้สึกว่า ต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดก่อน และ
มีบางเหตุการณ์ที่คุณบอกตัวเองได้ว่า นี่เรื่องใหญ่นะ ที่จริงฉันต้องจัดการมัน
ตอนนี้ แต่จะดึงตัวเองออกมาจัดการเรื่องอื่นให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยกลับมา
แก้ปญ
ั หานี้ บางครัง้ แม้คณ
ุ จะเป็นคน “กุมบังเหียน” คุณก็ตอ้ งรูต้ วั ว่า บางเรือ่ ง
อาจไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณต้องเข้าไปจัดการและไม่ต้องเข้าไปยุ่มย่ามกับ
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ทุกเรื่อง แค่ไว้ใจให้คนของคุณท�ำหน้าที่ ส่วนคุณก็ทุ่มเทพลังไปที่เรื่องด่วน
อย่างอื่นแทน
นัน่ คือสิง่ ทีผ่ มบอกตัวเองตอนอยูเ่ ซีย่ งไฮ้ ซึง่ ห่างจากออร์แลนโดไปค่อนโลก
นีเ่ ป็นโครงการทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ นับตัง้ แต่เปิดดิสนียเ์ วิลด์ในปี 1971 เราไม่เคยลงทุน
มากขนาดนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์เกือบร้อยปีของบริษัท ไม่เคยลงทุนกับสิ่งที่
มีศกั ยภาพมาก จนอาจน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จหรือความล้มเหลวก็ได้ทงั้ สิน้ ผมไม่มี
ทางเลือกอืน่ นอกจากจัดระบบพืน้ ทีใ่ นสมองให้ดี โดยตัง้ ใจจดจ่อไปทีร่ ายละเอียด
ขั้นสุดท้ายของพิธีเปิด และเชื่อมั่นในทีมงานของผมที่ออร์แลนโดและเชื่อใน
กระบวนการท�ำงานของเรา
เรามีระบบติดตามพนักงานเมื่อเกิดภัยพิบัติ ถ้ามีเหตุเครื่องบินตก
พายุเฮอริเคน หรือไฟป่า ผมจะได้รับรายงานว่ามีใครบ้างที่ยังติดต่อไม่ได้
ใครทีต่ อ้ งอพยพออกจากทีพ่ กั อาศัย ใครทีเ่ พิง่ สูญเสียเพือ่ น ญาติ หรือสัตว์เลีย้ ง
ใครที่บ้านได้รับความเสียหาย เรามีพนักงานมากกว่า 2 แสนคนทั่วโลก ยามมี
ภัยพิบัติเกิดขึ้น โอกาสที่พนักงานของเราจะได้รับผลกระทบจึงมีไม่น้อยทีเดียว
หลังเหตุก่อการร้ายที่กรุงปารีสเมื่อปี 2015 ผมทราบภายในไม่กี่ชั่วโมงว่า คู่ค้า
จากเอเจนซีโฆษณาที่เราร่วมงานด้วยเสียชีวิต หลังเหตุกราดยิงที่ลาสเวกัสใน
ฤดูใบไม้ร่วงปี 2017 ผมก็ได้รับรายงานทันทีว่า มีพนักงานของเรากว่า 60 คน
อยู่ในงานคอนเสิร์ตกลางแจ้งคืนนั้น มี 50 คนที่รู้จักผู้เสียชีวิตหรือได้รับ
บาดเจ็บ มีพนักงาน 3 คนถูกยิง และมีพนักงานดิสนีย์แลนด์เสียชีวิต 1 คน
พอถึงเช้าวันอังคารที่เซี่ยงไฮ้ เราก็รู้ว่ามีพนักงานพาร์ตไทม์ของเรา 2 คน
อยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่ไนต์คลับ มีพนักงานบางส่วนเป็นเพื่อน
หรือญาติของเหยื่อที่เสียชีวิต ที่ปรึกษาด้านความเศร้าโศกและความบอบช�้ำ
ทางใจจึงต้องเข้ามาท�ำงาน โดยติดต่อกับพนักงานที่ได้รับผลกระทบและจัดหา
วิธีบ�ำบัดรักษาให้แก่พนักงานเหล่านั้นต่อไป
ตารางงานก่อนวันเปิดสวนสนุกของผมถูกซอยออกมาเป็นนาทีต่อนาที
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ตั้งแต่พาเยี่ยมชมสวนสนุก ให้สัมภาษณ์ ไปชมการฝึกซ้อมและให้ค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับพิธีเปิดเป็นครั้งสุดท้าย มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเย็น
จัดประชุมกับผู้ถือหุ้น คู่ค้า สมาชิกบอร์ดบริหาร เข้าพบและแสดงความเคารพ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีน ร่วมงานที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศปีกอาคารส่วนหนึ่งแก่
โรงพยาบาลเด็กของเซี่ยงไฮ้ ซ้อมกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดโดยส่วนหนึ่งเป็น
ภาษาจีนแมนดาริน พอมีเวลาเหลืออยู่บ้างในแต่ละวันส� ำหรับดูแลเสื้อผ้า
หน้าผมและพักกินของว่างอย่างเร่งรีบ พอถึงเช้าวันพุธผมต้องท�ำหน้าที่ผู้น�ำทัวร์
สวนสนุกให้แก่แขกวีไอพีรว่ มร้อยคน เจอร์รี บรักไฮเมอร์ (Jerry Bruckheimer)
จอร์จ ลูคัส (George Lucas) รวมถึงทีมงานใต้บังคับบัญชาของผมโดยตรง
และครอบครัวของพวกเขาก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วย วิลโลว์ (Willow) ภรรยา
ของผมและลูก ๆ ก็มา ทุกคนใส่หูฟัง โดยผมจะพูดบรรยายใส่ไมโครโฟน
ขณะพาพวกเขาเดินชม
ผมยังจ�ำได้แม่นย�ำว่าเราก�ำลังอยู่ตรงส่วนไหนของสวนสนุกตอนที่บ็อบ
ชาเพ็กเดินเข้ามาดึงตัวผมออกไป (ระหว่างโซนแอดเวนเจอร์ไอส์แลนด์กับ
โซนไพเรตโคฟ) ผมเดาว่าเขาคงมีข่าวเพิ่มเติมจากเหตุกราดยิงมาบอก ผมจึง
โน้มตัวไปฟังเพื่อที่เขาจะได้พูดกับผมอย่างเป็นส่วนตัว “มีเหตุจระเข้จู่โจมคนที่
ออร์แลนโด” บ็อบกระซิบ “มันท�ำร้ายเด็ก เป็นเด็กผู้ชาย”
มีคนยืนอยู่รอบข้างเราสองคน ผมจึงต้องซ่อนความหวาดกลัวเอาไว้
ขณะฟังบ็อบเล่าข้อมูลทั้งหมดที่เขารู้ในตอนนั้น อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่รีสอร์ต
แกรนด์ฟลอริเดียนโฮเทล (Grand Floridian Hotel Resort) ของเราใน
เวลาประมาณ 2 ทุ่มครึ่ง ตอนนั้นเป็นเวลา 10 โมงเช้าที่เซี่ยงไฮ้ แสดงว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา “เรายังไม่รู้ว่าเด็กเป็นยังไงบ้าง”
บ็อบพูด
ผมเริ่มอธิษฐานในใจตามสัญชาตญาณ ภาวนาให้เด็กคนนั้นไม่เสียชีวิต
จากนั้นผมก็ไล่นึกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เคยเกิดมาในอดีต เคยเกิดเหตุการณ์
แบบนี้มาก่อนหรือเปล่า ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่สวนสนุกแห่งนั้นเปิดมา เท่าที่
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ผมรู้ ไม่เคยมีเหตุการณ์แขกที่มาเที่ยวถูกจระเข้จู่โจมมาก่อน ผมเริ่มนึกภาพ
ที่ตั้งของสวนสนุก บ็อบบอกว่าเหตุเกิดบนชายหาดของรีสอร์ต ผมพักที่
แกรนด์ฟลอริเดียนมาแล้วหลายครั้ง และรู้จักชายหาดแห่งนั้นดี มันมีแอ่งน�้ำ
ตื้น ๆ อยู่ด้วย ผมไม่เคยเห็นใครลงไปว่ายน�้ำในนั้น แต่เดี๋ยวนะ นั่นไม่จริง
ผมเคยเห็นผู้ชายลงไปว่ายน�้ำเก็บลูกโป่งให้ลูก เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว จ�ำได้
ว่าผมถ่ายรูปผู้ชายคนนั้นไว้ด้วยตอนเขาว่ายกลับเข้าฝั่งและในมือถือลูกโป่งอยู่
ผมได้แต่แอบข�ำกับสิ่งที่พ่อแม่ยินดีท�ำเพื่อลูก
ผมพาคณะทัวร์เดินชมสวนสนุกจนเสร็จ และรอฟังข่าวเพิ่มเติม เรามี
กฎอยู่ว่า เรื่องอะไรที่ต้องมาถึงหูผมหรือเรื่องอะไรที่คนอื่นจัดการได้ ทีมของผม
มักจะรอจนแน่ใจว่าได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องแล้ว ถึงจะมารายงานให้ผมทราบ (ทีมงาน
มักหงุดหงิดเวลาที่ถูกผมต�ำหนิว่าท�ำไมไม่บอกข่าวร้ายให้รู้เร็วกว่านี)้ แต่ครัง้ นี้
เรือ่ งมาถึงผมทันที และผมอยากได้ขอ้ มูลมากกว่านีเ้ ต็มแก่แล้ว
จอร์จ คาโลกริดสิ ทีเ่ ราส่งกลับไปออร์แลนโดหลังเหตุกราดยิงในไนต์คลับ
เดินทางไปถึงสวนสนุกในเวลาไล่เลีย่ กับอุบตั เิ หตุจระเข้จโู่ จมเด็กพอดี เขาจัดการ
กับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างทันท่วงที พร้อมรายงานกลับมาทางเราทันทีทมี่ ขี อ้ มูล
เพิ่มเติม ผมทราบข่าวภายในเวลาไม่นานว่าเด็กหายตัวไป ทีมกู้ชีพไม่พบตัวเขา
เด็กชายคนนั้นชื่อเลน เกรฟส์ (Lane Graves) อายุ 2 ขวบ ครอบครัวเกรฟส์
พักที่รีสอร์ต และเดินลงมาที่ชายหาดเพื่อดูหนังกลางแจ้ง แต่การฉายหนังถูก
ยกเลิกเพราะสภาพอากาศไม่เป็นใจ พวกเขาและครอบครัวอื่น ๆ จึงตัดสินใจ
อยู่ที่ชายหาดต่อและปล่อยให้เด็ก ๆ เล่นกัน เลนหยิบถังไปตักน�้ำเล่นที่
ริมแอ่งน�้ำ ตอนนั้นเป็นช่วงหัวค�่ำ ซึ่งจระเข้มักมาลอยคอบนผิวน�้ำเพื่อล่าเหยื่อ
ในเขตน�ำ้ ตืน้ มันงับตัวเด็กและลากลงไปใต้นำ�้ จอร์จบอกผมว่าครอบครัวเกรฟส์
เดินทางจากรัฐเนแบรสกามาเที่ยวดิสนีย์เวิลด์ ทีมเฉพาะกิจฉุกเฉินอยู่กับ
พวกเขาแล้วในตอนนั้น ผมรู้จักคนในทีม 2-3 คน แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะตัว ผมดีใจมากที่พวกเขาอยู่ที่นั่น แต่งานนี้ท้าทายความสามารถของ
พวกเขาอย่างที่สุดงานหนึ่งเลยก็ว่าได้
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คืนนัน้ เป็นคืนแสดงคอนเสิรต์ ในพิธเี ปิดของเราทีเ่ ซีย่ งไฮ้ ซึง่ เป็นการแสดง
ของวงออร์เคสตราจ�ำนวน 500 ชิ้นร่วมกับหลาง หล่าง (Lang Lang)
นักเปียโนระดับโลก และเหล่าศิลปิน นักร้อง นักประพันธ์เพลงชั้นน�ำของจีน
อีกมากมาย ก่อนงานคอนเสิรต์ ผมจัดเลีย้ งอาหารค�ำ่ แก่กลุม่ เจ้าหน้าทีจ่ ากรัฐบาล
จีนและแขกผู้ทรงเกียรติที่มาเยือน ผมท�ำทุกสิ่งเท่าที่ท�ำได้เพื่อให้จดจ่ออยู่กับ
งานตรงหน้า แต่ใจผมก็หวนคิดถึงครอบครัวเกรฟส์ที่ออร์แลนโดอยู่ตลอด
ความคิดที่ว่าพวกเขาเลือกมาพักผ่อนที่ดิสนีย์เวิลด์แทนที่จะไปที่อื่น แต่ต้องมา
พบกับความสูญเสียเกินบรรยาย ความคิดนั้นกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างไปเสียสิ้น
เช้าวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายนคือวันเปิดสวนสนุก ผมตื่นมาตอนตี 4
แล้วออกก�ำลังกายเพื่อท�ำสมองให้โล่งปลอดโปร่ง จากนั้นก็เดินไปที่เลานจ์
ของชั้นที่เราพักอยู่เพื่อพูดคุยกับเซเนีย มูคา (Zenia Mucha) หัวหน้าฝ่าย
สื่อสารองค์กร เซเนียกับผมท�ำงานร่วมกันมานานกว่า 12 ปี เธอผ่านเหตุการณ์
ทั้ ง ดี แ ละร้ า ยมากมายมากั บ ผม เธอเป็ น หญิ ง แกร่ ง ที่ ก ล้ า พู ด ต่ อ หน้ า ผม
ตรง ๆ เมื่อคิดว่าผมก�ำลังท�ำอะไรผิดพลาด เธอนึกถึงผลประโยชน์ของบริษัท
ก่อนเสมอ
ข่าวอุบัติเหตุถูกเผยแพร่ไปทั่วแล้ว และผมอยากให้แถลงการณ์จาก
ดิสนีย์ออกมาจากผมเอง ผมเห็นหลายบริษัทรับมือกับวิกฤติด้วยการปล่อยให้
“โฆษก” ออกมาท�ำหน้าที่เป็นปากเสียงให้แก่องค์กร ซึ่งส�ำหรับผมแล้ว กลยุทธ์
แบบนั้นทั้งดูไม่ใส่ใจและออกจะขี้ขลาดด้วยซ�้ำ ระบบขององค์กรธุรกิจมักคอย
ปกป้องและกันตัวซีอีโอออกไป ซึ่งบางทีก็มากเกินไป แต่ครั้งนี้ผมตั้งใจว่าจะ
ไม่ท�ำเช่นนั้น ผมบอกเซเนียว่าอยากแถลงการณ์ด้วยตัวเอง เธอเห็นด้วยทันที
ว่านั่นคือการท�ำสิ่งที่ถูกต้อง
ในสถานการณ์เช่นนี้คุณพูดอะไรมากไม่ได้หรอก แต่เราทั้งคู่ก็นั่งปรึกษา
กันอยู่ที่เลานจ์ โดยผมพยายามสื่อความรู้สึกแท้จริงที่อยู่ในใจให้เซเนียฟัง ผม
พูดถึงการที่ตัวเองเป็นพ่อและเป็นคุณตา ซึ่งท�ำให้ผมพอเข้าใจความเจ็บปวดที่
เกินบรรยายของพ่อแม่เด็กได้บ้าง หลังเราคุยกันได้ 15 นาที แถลงการณ์ของ
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ผมก็ถูกเผยแพร่ออกไป ผมกลับมาที่ห้องเพื่อเตรียมตัวส�ำหรับพิธีเปิด วิลโลว์
ตื่นนอนและออกไปข้างนอกแล้ว ส่วนลูกชายทั้งสองคนยังหลับอยู่ แม้ดูเหมือน
ว่าผมคงไม่มที างท�ำสิง่ ทีผ่ มก�ำลังจะท�ำต่อจากนีไ้ ด้ แต่กระนัน้ หลังจากใคร่ครวญ
อยู่ 2-3 นาที ผมก็โทรศัพท์ไปหาเซเนีย พอเธอรับสาย ผมบอกเธอว่า “ผม
ต้องคุยกับครอบครัวนั้น”
ผมคาดว่าเซเนียกับอลัน เบรฟเวอร์แมน (Alan Braverman) หัวหน้า
ฝ่ายกฎหมายของบริษทั ต้องคัดค้านผม เพราะการท�ำแบบนีอ้ าจน�ำไปสูค่ วามยุง่ ยาก
ทางกฎหมายได้ และทนายย่อมต้องการลดความเป็นไปได้ที่จะท�ำให้บริษัท
เสียหายมากขึน้ แต่ในกรณีนี้ ทัง้ คูเ่ หมือนจะเข้าใจว่านีค่ อื สิง่ ทีผ่ มต้องท�ำ พวกเขา
จึงไม่ได้คัดค้านอะไรเลย “ฉันจะหาเบอร์โทรศัพท์มาให้” เซเนียพูด และภายใน
ไม่กนี่ าทีผมก็ได้เบอร์โทรศัพท์ของเจย์ เฟอร์กสู นั (Jay Ferguson) เพือ่ นของ
แมตต์ (Matt) และเมลิสซา เกรฟส์ (Melissa Graves) ซึ่งเป็นพ่อแม่ของ
เด็กชายคนนัน้ เจย์บนิ ไปทีอ่ อร์แลนโดทันทีหลังเกิดเหตุเพือ่ ไปอยูเ่ ป็นเพือ่ นทัง้ คู่
ผมนั่งอยู่ที่ริมเตียงนอนและกดโทร. ออก ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรด้วยซ�้ำ
พอเจย์รับสาย ผมก็อธิบายไปว่าผมคือใคร และบอกเขาว่าผมอยู่ที่เซี่ยงไฮ้
“ผมไม่รู้ว่าพวกเขาอยากคุยกับผมหรือเปล่า” ผมพูด “ถ้าพวกเขาอยากคุย
ผมก็อยากจะแสดงความเสียใจ แต่ถ้าพวกเขาไม่ต้องการคุย ผมขอให้คุณช่วย
น�ำสิ่งที่ผมพูดไปบอกพวกเขาด้วย”
“รอสักครู่นะครับ” เจย์พูด ผมได้ยินเสียงคนคุยกัน แล้วจู่ ๆ แมตต์
ก็อยู่ในสาย ผมจึงเริ่มพูดสิ่งที่กล่าวไว้ในแถลงการณ์อีกครั้งว่า ผมเป็นพ่อคน
และเป็นคุณตา ผมนึกภาพไม่ออกเลยถึงสิง่ ทีพ่ วกเขาก�ำลังเผชิญอยู่ ผมบอกเขา
ว่าอยากให้เขาได้ยินจากปากของผม ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในต�ำแหน่งสูงสุดของบริษัท
ว่าเราจะท�ำทุกอย่างทีท่ ำ� ได้เพือ่ ช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นเรือ่ งนีไ้ ป ผมให้เบอร์ตดิ ต่อ
ของผมกับเขา และบอกให้โทร. มาได้เลยถ้าต้องการสิ่งใด และถามว่ามีอะไรที่
ผมจะท�ำให้ได้เลยในตอนนี้ไหม
“สัญญากับผม ว่าชีวิตลูกผมจะไม่สูญเปล่า” เขาพูดด้วยน�้ำเสียงสั่นเครือ
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ผมได้ยนิ เสียงเมลิสซาร้องไห้สะอึกสะอื้นอยูข่ า้ งหลังเช่นกัน “สัญญาว่าคุณจะท�ำ
ทุกอย่างที่ท�ำได้ เพื่อไม่ให้สิ่งนี้เกิดกับเด็กคนอื่นอีก”
ผมให้สัญญากับเขา ผมรู้ดีจากทนายว่าต้องระวังสิ่งที่ตัวเองพูด ไม่อย่าง
นั้นสิ่งที่พูดจะกลายเป็นการยอมรับผิดในข้อหาประมาทเลินเล่อ เมื่อคุณท�ำงาน
อยูใ่ นองค์กรธุรกิจนาน ๆ คุณจะได้รบั การฝึกให้ตอบค�ำถามแบบนักธุรกิจทีต่ อ้ ง
ค�ำนึงถึงข้อกฎหมายอยู่เสมอ แต่ตอนนั้นผมไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลย ผมย�้ำกับ
เจย์อีกครั้งว่าให้โทร. หาผมได้ทันทีถ้ามีอะไรที่พ่อแม่เด็กต้องการ แล้วพวกเราก็
วางสายกันไป ผมนัง่ อยูร่ มิ เตียง ตัวสัน่ เทา ร้องไห้หนักจนคอนแทกต์เลนส์หลุด
ออกมา ผมก�ำลังคล�ำหามันอยูต่ อนทีว่ ลิ โลว์เดินเข้ามาในห้อง
“ผมเพิ่งคุยกับพ่อแม่เด็ก” ผมพูดโดยไม่อาจอธิบายความรู้สึกของตัวเอง
ออกมาได้ เธอเดินเข้ามาโอบผมไว้ ถามว่ามีอะไรที่เธอท�ำได้บ้าง “ผมต้องท�ำ
หน้าที่ของตัวเองต่อไป” ผมพูด แต่ผมไม่มีอะไรเหลืออีกแล้ว อะดรีนาลินที่เป็น
พลังให้ผมตลอด 2 สัปดาห์ คุณค่าและความหมายของโครงการนี้ ความตืน่ เต้น
ทีอ่ ยากให้ทงั้ โลกได้เห็นผลงานนี้ ทุกอย่างเหือดแห้งไปหมด ในอีก 30 นาที ผม
มีกำ� หนดพบปะรองนายกรัฐมนตรีของคณะรัฐบาลจีน เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจ�ำประเทศจีน เอกอัครราชทูตจีนประจ�ำสหรัฐอเมริกา เลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสต์ประจ�ำนครเซี่ยงไฮ้ และนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ รวมทั้งต้อง
พาบุคคลเหล่านั้นเดินชมสวนสนุกด้วย แต่ตอนนี้ผมกลับขยับตัวไม่ได้เลย
ผมโทร. เรียกทีมงานให้มาพบที่เลานจ์ของโรงแรม ผมรู้ว่าถ้าเล่าให้
พวกเขาฟังว่าพูดอะไรไปบ้างในบทสนทนาทางโทรศัพท์ ผมคงร้องไห้ออกมา
อีกแน่ จึงพูดแค่สั้น ๆ และบอกบ็อบ ชาเพ็กไปว่า ผมสัญญาอะไรไว้กับ
พ่อแม่เด็ก “เราจะจัดการทันที” บ็อบพูดและรีบประสานงานกับทีมงานที่
ออร์แลนโดทันที (สิ่งที่พวกเขาท�ำต่อมานับว่ายอดเยี่ยมมาก มีแอ่งน�้ำตื้นและ
คลองนับร้อยแห่งในอาณาเขตของเรา รวมทั้งจระเข้อีกนับพันตัว ภายใน 24
ชั่วโมง พวกเขาสามารถติดตั้งเชือก รั้ว และป้ายเตือนได้รอบสวนสนุกที่มี
ขนาดใหญ่กว่าแมนแฮตตันถึง 2 เท่า)
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ผมออกไปพบแขกผู้ทรงเกียรติ เราเล่นเครื่องเล่นและถ่ายรูปร่วมกัน
ผมพยายามยิ้มและแสดงไปตามบทบาท เรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากว่า สิ่งที่
คนเห็นภายนอกนั้นไม่ได้สะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในเสมอไป เมื่อการเยี่ยมชม
สวนสนุกสิ้นสุดลง ผมก็มีก�ำหนดกล่าวสุนทรพจน์เปิดสวนสนุกแก่คนนับพัน
ทีม่ ารออยูแ่ ล้ว และแก่ประชาชนชาวจีนหลายล้านคนทีก่ ำ� ลังดูอยูท่ างทีวี จากนัน้
ผมต้องตัดริบบิ้นและเปิดตัวเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ให้โลกได้ชื่นชมอย่างเป็น
ทางการ ซึ่งการที่ดิสนีย์เข้ามาในจีนแผ่นดินใหญ่ได้นับเป็นเหตุการณ์ส�ำคัญมาก
เหตุการณ์หนึ่ง มีสื่อมวลชนเดินทางมาจากทั่วโลก มีสาส์นจากทั้งประธานาธิบดี
สีจนิ้ ผิงกับประธานาธิบดีโอบามาทีพ่ วกเราวางแผนว่าจะอ่านในพิธเี ปิด ผมตระหนัก
ดีถงึ น�ำ้ หนักความส�ำคัญของสิง่ นี้ แต่กลับเลิกคิดถึงน�ำ้ เสียงทีเ่ ต็มไปด้วยความทุกข์
ระทมของแมตต์ เกรฟส์ไม่ได้เลย
ขณะที่ผมเดินแยกตัวมาจากรองนายกเทศมนตรี ประธานของเซี่ยงไฮ้
เซินตี๋กรุ๊ป (Shanghai Shendi Group) ซึ่งเป็นบริษัทจีนที่เป็นพันธมิตร
ของเราก็เดินมาคว้าแขนผมไว้ “คุณจะไม่พูดเรื่องที่ออร์แลนโดใช่ไหม” เขาพูด
ผมย�้ำกับเขาว่า “วันนี้เป็นวันดี เป็นวันแห่งความปีติยินดี” ผมจะไม่พูดอะไร
ที่ท�ำให้เสียบรรยากาศ
ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อมา ผมพบตัวเองนั่งอยู่ล�ำพังที่ม้านั่งบุนวมในปราสาท
ดิสนีย์ ขณะก�ำลังรอคิวกล่าวสุนทรพจน์จากผู้จัดการเวที ผมเคยท่องประโยคที่
ต้องพูดเป็นภาษาจีนแมนดารินจนคล่องแล้ว แต่ตอนนี้กลับเริ่มจ�ำไม่ได้เสีย
อย่างนั้น จริงที่ว่านี่คือวันที่น่าปีติยินดี และผมต้องตั้งใจจดจ่อไปที่จุดนั้น
ผมต้องคิดถึงความส�ำคัญของวันนี้ต่อคนที่ท�ำงานหนักมาตลอดเพื่อท�ำให้วันนี้
เกิดขึ้นมาได้ และต้องคิดถึงประชาชนจีนซึ่งตอนนี้มีสถานที่ที่พวกเขาใฝ่ฝัน
อยากจะมาเยือนสักครั้ง เหมือนกับที่ผมและเด็ก ๆ อเมริกันเคยฝันว่าจะได้
มาเที่ยวดิสนีย์แลนด์ มันเป็นวันแห่งความสุข แต่ก็เป็นวันที่เศร้าที่สุดในชีวิต
การท�ำงานของผมเช่นกัน
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ผมท�ำงานในบริษัทเดียวกันมา 45 ปี โดย 22 ปีแรกอยู่ที่สถานีโทรทัศน์
เอบีซี (ABC Television) และอีก 23 ปีที่ดิสนีย์หลังจากดิสนีย์ซื้อเอบีซีไปใน
ปี 1995 และตลอด 14 ปีที่ผ่านมา ผมท�ำงานในต�ำแหน่งที่หลายคนอิจฉา คือ
เป็นซีอีโอคนที่ 6 ซึ่งได้บริหารบริษัทตั้งแต่วอลต์ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาในปี 1923
ต�ำแหน่งหน้าที่นี้มีทั้งวันที่ยากเย็นและวันที่โศกเศร้า แต่ส�ำหรับผมแล้ว
ผมคงต้องยืมค�ำที่คนมักพูดกันมาใช้ว่า นี่คืองานที่มีความสุขที่สุดในโลก เราท�ำ
ทั้งภาพยนตร์ รายการทีวี ละครบรอดเวย์ เกม เสื้อผ้า ของเล่น หนังสือ
เราสร้างสวนสนุกและเครื่องเล่น โรงแรม เรือส�ำราญ เรามีพาเหรด มีการแสดง
บนท้องถนน และมีคอนเสิร์ตจัดทุกวันในสวนสนุกของเราทั้ง 14 แห่งทั่วโลก
เราสร้างความสนุก แม้เวลาจะผ่านมาหลายปีแล้ว บางครั้งผมก็ยังคิดกับตัวเอง
ว่า มันเกิดขึ้นได้ยังไง ท�ำไมเราถึงโชคดีขนาดนี้ เราเคยเรียกเครื่องเล่นที่
ใหญ่ที่สุดและตื่นตาตื่นใจที่สุดซึ่งเป็นจุดดึงดูดของสวนสนุกว่า “อี-ทิกเก็ตส์
(E-Tickets)” นั่นคือสิ่งที่ผมมักคิดถึงเสมอเวลานึกถึงงานที่ท�ำ ว่าช่วงเวลา
14 ปีนั้นมันเหมือนผมได้นั่งเล่นอยู่บนเครื่องเล่นอี-ทิกเก็ตส์ยักษ์ที่มีชื่อว่า
บริษัทเดอะวอลต์ดิสนีย์
แต่ดิสนีย์ก็ยังมีตัวตนอยู่ในโลกที่ต้องรายงานผลประกอบการประจ�ำ
ไตรมาสด้วย มีทั้งความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และมีข้อบังคับต่าง ๆ มากมาย
จากการบริหารบริษัทที่มีธุรกิจอยู่เกือบทุกประเทศทั่วโลก ในวันที่ยุ่งน้อยที่สุด
งานในต�ำแหน่งนีก้ ย็ งั ต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวแล้วปรับตัวอีก คุณต้อง
ปรับจากโหมดวางแผนการเติบโตของธุรกิจกับนักลงทุน ไปสู่โหมดดูแบบ
เครื่องเล่นยักษ์ตัวใหม่กับกลุ่มวิศวกรช่างฝัน หรือที่เราเรียกว่า จินตวิศวกร
(Imagineer) แล้วก็ไปสู่โหมดให้ค�ำแนะน�ำติชมภาพยนตร์ที่อยู่ระหว่าง
การตัดต่อ และไปสู่โหมดพูดคุยเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย การท�ำงาน
ของบอร์ดบริหาร การตั้งราคาค่าตั๋ว ไปจนถึงอัตราค่าตอบแทน แต่ละวัน
เต็มไปด้วยความตืน่ เต้นท้าทาย เป็นวันทีต่ อ้ งจัดสรรพืน้ ทีค่ วามคิดอย่างไม่สนิ้ สุด
คุณพูดถึงเรื่องหนึ่งอยู่ เช่น เจ้าหญิงดิสนีย์ในโลกปัจจุบันต้องมีคุณสมบัติ
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อะไรบ้าง และจะถ่ายทอดลักษณะเหล่านั้นในสินค้าของเราได้อย่างไร จากนั้น
คุณก็ตอ้ งเก็บเรือ่ งนัน้ ไว้และหันมาจดจ่อกับเรือ่ งใหม่วา่ จะฉายภาพยนตร์มาร์เวล
(Marvel Films) เรื่องไหนบ้างในอีก 8 ปีข้างหน้า ซึ่งวันท�ำงานที่หาได้ยาก
มาก ๆ คือวันที่ทุกอย่างเป็นไปตามตารางก�ำหนด ยกตัวอย่างสัปดาห์ที่เซี่ยงไฮ้
ทีผ่ มเพิง่ เล่าให้ฟงั มักมีวกิ ฤติและความล้มเหลวทีค่ ณ
ุ ไม่อาจเตรียมพร้อมรับมือ
ได้อย่างเต็มร้อยเกิดขึ้น อาจมีเหตุโศกนาฏกรรมเหมือนที่เกิดในสัปดาห์นั้น
ไม่มากนัก แต่ก็จะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเสมอ
นี่คือสัจธรรมของการท�ำงาน ไม่ใช่แค่ที่บริษัทเดอะวอลต์ดิสนีย์ แต่ไม่ว่า
บริษทั หรือหน่วยงานใดก็มกั มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึน้ ถ้าให้อธิบายง่าย ๆ ผม
จะบอกว่า นีค่ อื หนังสือเกีย่ วกับหลักการทีน่ ำ� มาใช้เป็นแนวทางเพือ่ ช่วยให้เราดูแล
รักษาสิ่งที่ดีอยู่แล้วและรับมือกับเรื่องร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ ผมลังเลที่จะเขียน
หนังสือเล่มนี้อยู่นาน เมื่อไม่นานมานี้เองผมยังเลี่ยงไม่พูดในที่สาธารณะด้วยซ�้ำ
ว่า “กฎการเป็นผู้น�ำ” ของผมนั้นเป็นอย่างไร หรือเรื่องท�ำนองนั้น เพราะรู้สึกว่า
ตัวเองยัง “เรียนรู้ไม่ถึงที่สุด” ทว่าหลังจากท�ำงานมาแล้ว 45 ปี โดยเฉพาะใน
ช่วง 14 ปีหลังทีผ่ า่ นมา ผมก็เชือ่ ว่าตัวเองมีความรูค้ วามเข้าใจที่อาจมีประโยชน์
มากกว่าจะเก็บไว้เป็นแค่ประสบการณ์ส่วนตัว
ถ้าคุณท�ำธุรกิจ ต้องบริหารทีม หรือต้องท�ำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ใดร่วมกัน หนังสือเล่มนี้อาจมีประโยชน์ต่อคุณ ประสบการณ์
ของผมตั้งแต่วันแรกอาจจ�ำกัดอยู่เฉพาะในวงการสื่อและบันเทิงเท่านั้น แต่สิ่งที่
ผมเรียนรู้มา เป็นข้อคิดที่ใช้ได้อย่างเป็นสากล ไม่ว่าจะเป็นความกล้าเสี่ยงและ
การหมั่นคิดสร้างสรรค์ การสร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจกัน การปลูกฝัง
ความอยากเรียนรู้และคอยเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนรอบข้าง การอ้าแขนรับ
ความเปลี่ยนแปลงแทนที่จะคอยปฏิเสธมัน และการท�ำงานในโลกใบนี้ด้วย
ความซื่อสัตย์อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีเสมอ แม้ว่าในยามที่ความซื่อสัตย์นั้น
อาจน�ำไปสู่การเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยากท้าทายยิ่งขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นแนวทาง
เชิงนามธรรม แต่ที่ผมหวังไว้ก็คือ เรื่องราวและตัวอย่างที่ส�ำคัญต่อตัวผมเอง
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ที่ผมหยิบยกมาจากเส้นทางการท�ำงานอันยาวนานของตัวเอง จะท�ำให้นามธรรม
เหล่านี้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนและเข้าถึงได้มากขึ้น นี่ไม่ใช่บทเรียนส�ำหรับ
บรรดาซีอีโอที่มุ่งมั่นทะเยอทะยานเท่านั้น แต่ยังมีไว้ส�ำหรับใครก็ตามที่อยาก
ลดความกลัวและเพิม่ ความมัน่ ใจในตัวเอง ขณะเดินอยูบ่ นเส้นทางชีวติ การท�ำงาน
หรือแม้แต่ในชีวิตส่วนตัว
เนื้อหาส่วนใหญ่ในหนังสือจะเรียงตามล�ำดับเวลา ตั้งแต่วันแรกที่เอบีซี
ซึ่งผมต้องท�ำงาน 20 อย่างและมีเจ้านาย 14 คน ผมเคยอยู่ในต�ำแหน่งล่างสุด
ของกองละครทีวยี ามบ่าย ก่อนจะมาเป็นผูบ้ ริหารเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ทผี่ ลิต
รายการทีวีที่แปลกใหม่ที่สุด (และรายการที่ล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าที่สุด)
ตลอดกาล ผมเคยอยู่ในบริษัทที่ถูกควบรวม 2 ครั้ง และผมก็เข้าควบกิจการ
บริษัทอื่น ๆ มาหลายครั้ง ทั้งพิกซาร์ (Pixar) มาร์เวล (Marvel) ลูคัสฟิล์ม
(Lucasfilm) และล่าสุดคือทเวนตีเฟิสต์เซนจูรีฟอกซ์ (21st Century Fox)
ผมเคยนั่งถกอนาคตของวงการบันเทิงกับสตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs) และ
กลายมาเป็นผูด้ แู ลต�ำนานภาพยนตร์ Star Wars (สตาร์ วอร์ส) ของจอร์จ ลูคสั
ผมครุ่นคิดทุกวันถึงการที่เทคโนโลยีเปลี่ยนวิธีการสร้างสรรค์ น�ำเสนอ และ
รับชมสือ่ รวมทัง้ ยังคอยค้นหาว่าอะไรจะท�ำให้บริษทั ดิสนียค์ งความส�ำคัญอยูไ่ ด้
ในโลกปัจจุบัน โดยยังยึดมั่นอยู่กับแบรนด์ของบริษัทที่มีมานานเกือบร้อยปี
ผมท�ำงานมาอย่างหนักและท�ำด้วยความตัง้ ใจ เพือ่ ทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
แบรนด์กับผู้คนนับพันล้านจากทั่วโลก
ขณะทีผ่ มเดินทางมาจนเกือบสุดทางแล้ว และหวนกลับไปคิดถึงสิง่ ทีเ่ คย
เรียนรู้มา ผมพบว่ามีหลักการอยู่ 10 ข้อที่ผมรู้สึกว่าจ�ำเป็นต่อการเป็นผู้น�ำที่
แท้จริง หวังว่าหลักการเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อคุณมากเท่ากับที่มีประโยชน์
ต่อผม
มองโลกในแง่ดี คุณสมบัตสิ ำ� คัญทีส่ ดุ ของผูน้ ำ� ทีด่ คี อื การมองโลกในแง่ดี
ซึ่งหมายถึงการมีความกระตือรือร้นที่จะท�ำสิ่งใดให้ส�ำเร็จโดยอยู่บนพื้นฐาน
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ความเป็นไปได้ แม้ในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับตัวเลือกที่ยากหรือผลลัพธ์ที่
ออกมาไม่ดนี กั ผูน้ ำ� ทีม่ องโลกในแง่ดจี ะไม่ยอมพ่ายแพ้ตอ่ ความคิดลบ พูดง่าย ๆ
ก็คือ ไม่เคยมีใครได้รับแรงกระตุ้นและรู้สึกมีพลังมากขึ้นจากการท�ำงานกับ
คนที่มองโลกในแง่ลบ
กล้าหาญ พืน้ ฐานของความกล้าเสีย่ งคือความกล้าหาญ โดยเฉพาะในโลก
ธุรกิจทีไ่ ม่แน่นอนและต้องเผชิญกับความเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา การต้องเสีย่ ง
เป็นสิง่ ส�ำคัญ และการสร้างนวัตกรรมก็สำ� คัญมากเช่นกัน แต่นวัตกรรมทีแ่ ท้จริง
จะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ คนมีความกล้า นีค่ อื สัจธรรมไม่วา่ จะเป็นกับการควบกิจการ
การลงทุน การเคลื่อนย้ายทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์
เพราะความกลัวที่จะล้มเหลวท�ำลายความคิดสร้างสรรค์ได้
มีเป้าหมายที่เจาะจง การมุ่งใช้เวลา พลังงาน และทรัพยากรต่าง ๆ ไป
กับกลยุทธ์ ปัญหา และโครงการทีม่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ และมีมลู ค่ามากทีส่ ดุ ถือว่า
เป็นสิง่ ส�ำคัญมาก รวมถึงการหมั่นสื่อสารเกี่ยวกับล�ำดับความส�ำคัญของงานให้
ชัดเจนและสม�่ำเสมอด้วย
ตัดสินใจเด็ดขาด ทุกการตัดสินใจควรท�ำอย่างทันท่วงทีแม้ว่าจะยาก
แค่ไหน ผู้น�ำต้องคอยกระตุ้นให้มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย แต่ก็
ต้องหาสมดุลกับการต้องตัดสินใจฟันธงและลงมือท�ำ การไม่ตัดสินใจไม่เพียง
แต่ไร้ประสิทธิภาพและถ่วงความก้าวหน้าของงาน แต่ยังบ่อนท�ำลายขวัญ
ก�ำลังใจอีกด้วย
สงสัยใคร่รู้ ความอยากรู้อยากเห็นจะน�ำไปสู่การพบเจอผู้คนใหม่ ๆ
สถานทีใ่ หม่ ๆ ความคิดใหม่ ๆ รวมทัง้ ท�ำให้เกิดความตระหนักรูแ้ ละความเข้าใจ
ในสภาพตลาดและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเสมอ เส้นทางสู่การค้นพบนวัตกรรม
เริ่มจากความอยากรู้เช่นกัน
ยุตธิ รรม การเป็นผูน้ ำ� ทีเ่ ข้มแข็งคือการปฏิบตั ติ อ่ ผูค้ นด้วยความเทีย่ งธรรม
และเหมาะสม ความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งส�ำคัญพอ ๆ กับการเป็นคนที่เข้าถึงได้
คนที่ท�ำผิดพลาดอย่างไม่ตั้งใจควรได้รับโอกาสครั้งที่สอง การตัดสินคนอย่าง
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รุนแรงเกินไปจะสร้างความหวาดกลัวและวิตกกังวล ซึ่งน�ำไปสู่การสื่อสาร
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมน้อยลง ไม่มีอะไรที่ส่งผลร้ายต่อองค์กรมากไป
กว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ท�ำให้พนักงานต้องตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัว
มีวิจารณญาณ เป็นคุณสมบัติของผู้น�ำที่ถูกมองข้ามมากที่สุด มันเป็น
การเรียนรู้เพื่อให้ผู้น�ำสามารถแสดงความเห็นหรือตัดสินใจได้อย่างน่าเชื่อถือ
และถูกต้อง พูดง่าย ๆ ก็คือ เป็นการใช้เวลาศึกษาไตร่ตรองมากขึ้นเพื่อจะได้
แสดงความเห็นอย่างมีข้อมูลประกอบที่ถูกต้อง
มีความน่าเชื่อถือ ต้องจริงใจ ซื่อสัตย์ ไม่เสแสร้ง ความจริงที่ถูกต้อง
และความเป็นคนน่าเชื่อถือย่อมจะน�ำไปสู่การได้รับความเคารพนับถือและ
ความไว้วางใจ
แสวงหาความสมบูรณ์แบบอย่างไม่ลดละ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องท�ำ
ทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ แต่หมายถึงการปฏิเสธที่จะยอมรับคุณภาพปานกลาง
หรือการปฏิเสธข้ออ้างส�ำหรับสิ่งที่มีคุณภาพแค่ “ดีพอ” ถ้าคุณเชื่อว่าท�ำบางสิ่ง
ให้ดีขึ้นได้อีก ก็พยายามท�ำสิ่งนั้นให้ดีขึ้น ถ้าคุณอยู่ในธุรกิจที่ต้องสร้างสรรค์
บางสิง่ บางอย่างขึน้ มา ก็ขอให้เป็นธุรกิจทีค่ ณ
ุ ผลิตผลงานออกมาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ยอดเยี่ยมที่สุด
ยึดมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่มีอะไรส�ำคัญไปกว่าคุณภาพและเกียรติ
ของคนในองค์กร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ขององค์กรนั้นด้วย ความส�ำเร็จของบริษัท
ขึ้นอยู่กับการวางมาตรฐานด้านจริยธรรมส�ำหรับทุกสิ่งทุกอย่างให้สูงเข้าไว้ ไม่ว่า
จะเป็นเรือ่ งเล็กหรือใหญ่กต็ าม พูดอีกอย่างก็คอื แนวทางปฏิบตั ทิ คี่ ณ
ุ ใช้ทำ� อะไร
บางอย่างก็ควรเป็นแนวทางที่คุณน�ำไปปฏิบัติใช้กับทุก ๆ อย่างได้เช่นกัน

23

