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ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ในเรื่อง เพชรพระอุมา ได้อย่างกลมกลืนและ
น่าสนใจ ซึง่ อาจเป็นครัง้ แรกของการสร้างสรรค์งานในลักษณะนีจ้ ากวรรณกรรม
ไทย หลังจากทีม่ ผี นู้ ำ� วรรณกรรมต่างประเทศ เช่น สามก๊ก มาเทียบเคียงในเรือ่ ง
ของการบริหารคน บริหารองค์กร และบริหารธุรกิจ อยู่บ่อยครั้ง
ในส่วนของนวนิยายเรือ่ ง เพชรพระอุมา กล่าวได้วา่ เป็นเพชรน�ำ้ หนึง่ ของ
วรรณกรรมไทยซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และผ่านกาลเวลาอย่างสง่างามมา
ยาวนาน ตัวละครเอกของเรือ่ งคือ รพินทร์ ไพรวัลย์ มีบคุ ลิกภาพ ความสามารถ
และความเป็ น สุ ภ าพบุ รุ ษ ที่ ป ระทั บ ใจผู ้ อ ่ า นเป็ น อย่ า งสู ง ดั ง นั้ น การที่
จั ต วาลั ก ษณ์ ซึ่ ง เป็ น ทั้ ง นั ก เขี ย น นั ก แปล และผู ้ บ ริ ห ารภาคธุ ร กิ จ ได้ น� ำ
คุ ณ ลั ก ษณะเด่ น ของรพิ น ทร์ ม าเป็ น ตั ว อย่ า งของผู ้ น� ำ องค์ ก รที่ พึ ง ประสงค์
โดยจ�ำแนกออกเป็นประเด็นหลัก ๆ เจ็ดประการ ได้แก่ ความมีใจนักเลง เชือ่ มัน่
ในทีม มีความซื่อสัตย์กตัญญู มีความรู้คู่ทักษะ ความกล้าหาญ ความนิ่ง และ
การยอมรับในข้อยกเว้น จึงท�ำให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านสนุก พร้อม ๆ
กับทีผ่ อู้ า่ นจะได้รบั เนือ้ หาสาระอันมีคณ
ุ ค่าต่อชีวติ และการท�ำงานไปพร้อม ๆ กัน  
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ถ้าวัดระดับความพึงพอใจ ผมให้คะแนน จัตวาลักษณ์ และ ศาสตร์
แห่งผูน้ ำ� จากสุดยอดวรรณกรรมไทย อยูใ่ นระดับสูง และเชือ่ ว่าทุกท่านทีไ่ ด้อา่ น
หนังสือเล่มนี้แล้ว คงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับผม
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ปฐมบท
ผมก�ำลังจะพาคุณผูอ้ า่ นออกเดินป่า ไปด้วยกันครับ ป่าดงดิบอันยิง่ ใหญ่
และเต็ ม ไปด้ ว ยภยั น ตรายที่ เ ป็ น เส้ น ทางที่ พ รานใหญ่ รพิ น ทร์ ไพรวั ล ย์
เป็นผู ้ น� ำ ให้คณะเดินทางของหม่ อ มราชวงศ์ เ ชษฐา วราฤทธิ์ มุ่งหน้าไปสู่
”ถนนแห่งพระศิวะเหนือถันพระอุมาทางด้านซ้าย„ เพื่อตามหาเพชรพระอุมา
อันลือชื่อ ซึ่งได้ถูกจารึกเอาไว้เป็นต�ำนานบนแผ่นดินสยามว่า นี่คือหนังสือแห่ง
การเดินป่าผจญภัยที่มีความยาวมากที่สุด มีความสนุกเร้าใจมากที่สุด พร้อม ๆ
กับเป็นหนังสือที่ฝังแน่นอยู่ในวิญญาณของนักอ่านคนไทยมานานนับหลาย
ทศวรรษด้วยเช่นกัน
บนกล่องไม้รูปบ้านซึ่งเป็นที่เก็บสะสมหนังสือเพชรพระอุมา ทั้ง 48 เล่ม
ที่ผมมีอยู่นั้น ลายเซ็นของคุณพนมเทียนยังคงปรากฏเด่นชัดอยู่บนหลังคา
บ้าน (กล่องไม้) จวบจนถึงทุกวันนี้ ผมยังจ�ำได้ดีถึงตอนที่ท่านหัวเราะก่อน
ที่จะจรดปากกาลงไปในตอนที่ผมเดินไปขอให้ท่านช่วยเซ็นชื่อให้ และนั่นคือ
ครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสกับเพชรพระอุมา นวนิยายที่ถือว่าเป็นต�ำนานที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดเรื่องหนึ่งของแผ่นดิน
ท่ามกลางความสนุกสนาน ตื่นเต้น และเร้าใจของนวนิยายเรื่องนี้ ผม
ได้มองเห็นศาสตร์แห่งการบริหารและศาสตร์แห่งความเป็นผู้น�ำที่พนมเทียน
ได้แฝงเร้นเอาไว้ตลอดเส้นทางสุดมหาวิบากในหนังสือเล่มนี้ เมือ่ ม.ร.ว.เชษฐา
ได้ก่อตั้งคณะเดินทางขึ้นมา สิ่งที่ผมมองเห็นนั้น มันไม่ได้แตกต่างกันเลยครับ
ศาสตร์แห่งผู้น�ำจากสุดยอดวรรณกรรมไทย
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กับการก่อตั้งบริษัทหรือห้างร้านสมาคมขึ้นมาสักแห่งหนึ่ง
คณะผู้ก่อการหรือผู้ถือหุ้น อันประกอบด้วยตัวคุณชายใหญ่แห่งบ้าน
วราฤทธิเ์ อง น้องสาวแสนสวยและเก่งกล้านามว่า หม่อมราชวงศ์ดาริน วราฤทธิ์
และนายพันตรีอดีตทหารปืนใหญ่ ไชยยันต์ อนันตรัย ได้ร่วมกันจัดตั้งคณะ
เดินป่าขึ้นมาพร้อมกับก�ำหนดวิสัยทัศน์ (vision) เอาไว้ว่า จะมุ่งหน้าเดินทาง
ไปจนถึงมรกตนคร แล้วเริ่มต้นท�ำการคัดเลือก (recruit) พนักงานเข้ามา
ร่วมงานด้วย โดยมี รพินทร์ ไพรวัลย์ ถูกวางตัวเอาไว้ให้เป็นพรานน�ำทาง
ซึ่งก็คือผู้น�ำ นั่นเอง
การทีร่ พินทร์ ไพรวัลย์ถกู วางตัวเอาไว้เป็นผูน้ ำ � คือจุดส�ำคัญของศาสตร์
แห่งการบริหารงานครับ แม้ว่าเชษฐาจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นเจ้าของคณะ
เดินทาง (บริษัท) ก็จริงอยู่ แต่ทั้งหมดนั้นก�ำลังจะเดินทางเข้าป่า ก�ำลังจะไป
ผจญภัยในเส้นทางทีไ่ ม่รจู้ กั ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่คนุ้ เคย ซึง่ ไม่แตกต่าง
อะไรเลยกับการเปิดบริษัทขึ้นมาเพื่อประกอบกิจการอะไรสักอย่างที่ตัวเรา
ยั ง ไม่ เ คยมี ป ระสบการณ์ จึ ง จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ เ ราจะต้ อ งค้ น หาผู ้ รู ้ ผู ้ ที่ มี
ประสบการณ์ มาร่วมงาน มาชี้แนะ หรือมาเป็นผู้น�ำทางให้แก่เรา นี่คือศิลปะ
แห่งการบริหารงานอันสุดยอด ที่ผมค้นพบว่าพนมเทียนได้แฝงเร้นเอาไว้ใน
นวนิยายเรื่องนี้นั่นเอง
นวนิยายเดินป่าผจญภัยที่ยิ่งใหญ่เรื่องนี้ ได้แฝงคติของการด�ำเนินการ
ทางธุรกิจเอาไว้ได้อย่างแยบยล ดังจะเห็นได้จากการก�ำหนดพันธกิจ (mission)
ของ ม.ร.ว.เชษฐา วราฤทธิ์ ที่มีต่อคณะผู้ถือหุ้นคือพี่น้องทั้งสามคนเอาไว้ว่า
จะค้นหาและพา หม่อมราชวงศ์อนุชา วราฤทธิ์ กลับคืนมาให้จงได้ หรือไม่ก็
ขอให้พบหลักฐานที่ชัดเจนว่า น้องชายคนกลางแห่งตระกูลได้จบสิ้นชีวิตลงไป
แล้วอย่างแท้จริง ภารกิจของคณะเดินป่าคณะนี้จึงจะถือว่าจบสิ้นลง ในขณะ
เดียวกัน ก็ก�ำหนดพันธกิจส�ำหรับเหล่าพนักงานทุกคนเอาไว้ด้วยว่าจะพาชีวิต
ของทุกคนรอดกลับมาให้ได้อย่างปลอดภัย
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การก�ำหนดพันธกิจที่มีต่อผู้ถือหุ้น พันธกิจที่มีต่อเหล่าพนักงาน หรือ
พันธกิจที่มีต่อผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ เช่น ลูกค้า สังคม ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นหลัก
ในการด�ำเนินธุรกิจทั้งสิ้นครับ พันธกิจที่วางเอาไว้ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ที่ได้
ก�ำหนดเอาไว้แล้วเป็นอย่างดี
ไม่ว่าเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจจะเป็นอะไรก็ตามที่ดูดีแสนดี เช่น
การไปให้ถงึ ”มรกตนคร„ (ความส�ำเร็จขององค์กร) เพือ่ ตามหา ”เพชรพระอุมา„
(ผลก�ำไร, ชื่อเสียง) อันล�้ำค่าในต�ำนานให้พบ และแม้ว่าเราจะมีลายแทง
”มังมหานรธา„ (แผนกลยุทธ์, โมเดลธุรกิจ) อยู่ในมือแล้วก็ตาม แต่เราก็
ไม่มีทางหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอไป
ความท้าทายต่าง ๆ ยังคงถาโถมเข้ามาอยูต่ ลอดเวลา ทัง้ จากสิง่ ทีร่ อู้ ยูแ่ ล้วล่วงหน้า
เช่น ไอ้แหว่ง หรือ ไอ้กุด สัตว์ร้ายสุด ๆ แห่งพงไพรที่พรานทุกคนต่างหวาด
กลัว และสิ่งที่เรายังคาดคิดไม่ถึง เช่น มันตรัย เราจึงจ�ำเป็นต้องเตรียมปืน
(balanced scorecard, six sigma และอื่น ๆ) และสรรพอาวุธต่าง ๆ เอาไว้ให้
พร้อม รวมไปถึงหยูกยา (team building, CSR และอื่น ๆ) เท่าที่คิดว่ามีความ
จ�ำเป็น และไม่ท�ำให้หีบห่อสัมภาระของลูกหาบ (ลูกน้อง, พนักงาน) ของเรา
หนักมากจนเกินไป
ผมได้พยายามสกัดเนื้อหา ”ศาสตร์แห่งผู้น�ำ„ ออกมาจากนวนิยายเล่มนี้
โดยยึดเอาเนื้อหาจากภาคแรกก่อนเป็นส�ำคัญ ซึ่งคุณผู้อ่านที่เคยได้สัมผัสกับ
นวนิยายเรื่องนี้มาก่อน จะสามารถตระหนักได้ดีว่าเพชรพระอุมา ภาคสมบูรณ์
ที่ มี เ นื้ อ หาเข้ ม ข้ น ไม่ แ พ้ ภ าคแรก ด้ ว ยภารกิ จ ท้ า ระทึ ก ที่ คุ ณ ชายใหญ่ แ ห่ ง
บ้านวราฤทธิ์ต้องรวบรวมคณะเดินทางกลับเข้าสู่เส้นทางมรณะอีกครั้งนั้น มัน
สนุกสนานมากขนาดไหน ที่ผมอยากจะบอกกับคุณผู้อ่านเอาไว้ตรงนี้ก่อน
ก็คือ ไม่ต้องกังวลไปครับ หนังสือศาสตร์แห่งผู้น�ำฯ เล่มนี้ จะมีเนื้อหาจาก
เพชรพระอุมา ภาคสมบูรณ์เข้ามาประกอบร่วมด้วยอย่างแน่นอน...ภายในไม่ชา้
เพียงแต่วา่ เฉพาะเนือ้ หาจากภาคแรกนัน้ ผมก็สามารถสกัดคุณลักษณะ
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ที่ส�ำคัญของการเป็นผู้น�ำที่ดีในแบบไทย ๆ เราออกมาได้เป็น 7 หมวดใหญ่แล้ว
ซึ่งแต่ละหมวดมีเนื้อหาย่อยลงไปอีกในตัวของมันเอง และในปัจฉิมบทที่
ปิดท้ายหนังสือเล่มนี้ ผมก็ได้สรุปรวบรวมข้อคิดหรือคติธรรมที่ดี ๆ เอาไว้ให้
คุณผู้อ่านได้เลือกยึดถือเอาไว้ใช้เป็นคติประจ�ำตัวตามใจชอบกันอีกต่างหาก
อย่างเช่น ส่วนตัวของผมเอง ผมชอบคติในเรื่องของดาวคนละดวง ที่แฝงเร้น
ปรัชญาส�ำคัญของการท�ำงานร่วมกันเป็นทีมเอาไว้ว่า แท้ที่จริงแล้ว ทุก ๆ คน
ต่างก็มีเป้าหมายในชีวิตของตนเอง เปรียบเสมือนกับมีดาวคนละดวงที่ต้องการ
ไปให้ถึง ในขณะที่คณะเดินทางมีเป้าหมายที่มุ่งค้นหาคุณชายอนุชาให้พบนั้น
แต่แ งซาย คนรับใช้ลึกลับแห่งคณะเดินป่า กลับมีเป้าหมายที่เป็นปริศนา
ส�ำหรับทุกคนแอบซ่อนอยู่
เพชรพระอุมา จึงเป็นมากกว่านวนิยายผจญภัยอันสนุกสนานส�ำหรับผม
และผมเชื่อมั่นว่าส�ำหรับคุณผู้อ่านทุกคนด้วย เมื่อเราพิจารณาหนังสือเรื่องนี้
ด้วยสติปญ
ั ญาและจิตใจทีเ่ ปิดกว้าง เราจะค้นพบขุมทรัพย์ทางปัญญาอันยิง่ ใหญ่
ที่ซ่อนเร้นอยู่ ซึ่งมีคุณค่าไม่ด้อยไปกว่าขุมเพชรแห่งพระอุมาเทวีแม้แต่น้อยนิด
โดยปกติของหนังสือในแนวบริหารหรือการจัดการบรรดานี้ มักจะต้อง
มีการ ”เกริ่น„ ถึงเนื้อหาที่มีอยู่ในหนังสือเอาไว้ในส่วนของ ”บทน�ำ„ อยู่บ้าง
ไม่มากก็น้อย อาจจะเป็นหลักการของหนังสือเล่มนั้น ปรัชญาที่วางเอาไว้เป็น
พื้นฐาน ตลอดจนถึงโครงของตัวหนังสือเอง แต่กับหนังสือเล่มนี้ ผมไม่คิดว่า
นัน่ จะเป็นทางเลือกทีด่ คี รับ เพราะนีค่ อื หนังสือทีม่ นี วนิยายแห่งพงไพรอันยิง่ ใหญ่
วางอยู่เป็นพื้นฐาน ผมจึงคิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดที่ผมควรจะท�ำก็คือ พาคุณ
ผู้อ่านออกผจญภัยไปพร้อม ๆ กับผม ผจญภัยด้วยการเดินป่าตามรอยเท้าของ
พรานใหญ่ รพินทร์ ไพรวัลย์ และได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของคุณ
ผู้อ่านเอง
ดังนั้น ผมจึงอยากให้คุณผู้อ่านเตรียมตัวให้พร้อมเสียเดี๋ยวนี้เลยครับ
เพื่อเผชิญหน้ากับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่นี้ไปด้วยกันกับผม ภายใต้การน�ำ
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ทางของจอมพรานชื่อก้องแห่งหนองน�้ำแห้ง อย่ารอช้า ถ้าคุณไม่อยากพลาด
ประสบการณ์ชีวิตครั้งส�ำคัญในคราวนี้ไป
อ้อ!...ผมขอเตือนเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับว่า ไม่ว่าอย่างไร ไม่ว่าจะเกิด
อะไรขึ้นระหว่างการเดินทางด้วยกันในครั้งนี้ โปรดจงจดจ�ำเอาไว้เสมอว่า
คืบก็ป่า ศอกก็ป่า อันตรายมีอยู่รอบตัวและเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นจง
อย่าประมาทและจงเตรียมพร้อมเอาไว้เสมอครับ
ขอให้โชคดี
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1

ใจนักเลง

...เขาตวัดไรเฟิลขึน้ อย่างใจเย็น ตาจับอยูท่ เี่ ป้าหมายอันมี
ระยะห่างประมาณไม่เกิน 10 เมตร โดยมีกรงนกเงือกกั้นกลาง
ไอ้ดำ� เผ่นพรวดพราดขึน้ โดยเร็ว กระโจนไต่ตะกุยตะกายขึน้ ไปบน
ต้นฉ�ำฉา พอถึงคาคบ ก็หมอบตัวท�ำหูลอู่ า้ ปากแสยะเขีย้ วมาทาง
เขาพร้อมด้วยดวงตาอันลุกจ้าดุร้าย
และพริบตานั้นเอง มันก็เผ่นพรวดสยายเล็บพุ่งลงมาใส่
อย่างดุเดือด โดยข้ามหลังกรงนกเงือกลงมา
รพินทร์วาดล�ำกล้องปืนตาม ในขณะที่มันตะกายขึ้นไป
บนต้นฉ�ำฉามันก็เผ่นเข้าใส่ 30-06 ก็แผดระเบิดกึกก้องไปทั่ว
เป็นการยิงสวนในระยะเผาขน...

การเป็นผู้น�ำที่ดีนั้น คุณสมบัติที่ส�ำคัญประการแรกก็คือ การเป็นคน
ใจนักเลง ครับ นี่คือคุณสมบัติประการแรกสุดที่ผมขอใช้เปิดตัวหนังสือเล่มนี้
เลยทีเดียว ใจนักเลงคือคุณสมบัติของผู้น�ำในแบบไทย ๆ ที่ถ้าหากว่าใครไม่มี
แล้วละก็ จะไม่มีวันเป็นผู้น�ำที่ดีได้อย่างแน่นอน
คนไทยสมัยก่อนนั้น นับถือคนที่เป็นนักเลงนะครับ ใครก็ตามที่ถือว่า
เป็นนักเลง ก็นับได้ว่าเป็นคนใจถึง คบหาได้ เชื่อถือได้ เรียกกันว่าเป็นพี่ใหญ่
ก็ว่าได้ แต่พอถึงยุคต่อ ๆ มา ความหมายที่แท้จริงก็เพี้ยนไปครับ เพราะคน
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