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สอนเราว่าสิ่งใดคือข้อห้ามในการจัดการความขัดแย้ง
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บทนำ�
แบรน : “ฉันเกลียดเรื่องเล่าของป้าจังเลย”
ยายเฒ่าแนน : “ฉันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเด็กที่เกลียด
เรื่องเล่านะ”
ถ้าคุณไม่เคยดู เกมออฟโทรนส์ 1 นั่นแปลว่าคุณได้พลาดอะไรไป
หลายๆ อย่าง ซึ่งมากกว่าแค่ความบันเทิง นี่เป็นเรื่องราวของเซ็กส์
การรบกั นด้ ว ยดาบ และเหมั นตภู ติ โดยสมมุ ติ ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในยุ โรป
ยุคกลาง ซึ่งไม่ใช่ที่ที่คนซึ่งอยากเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะ
มุ่งหน้าไป หนังเรื่องนี้มีคนติดตามเยอะมาก แต่คนที่รับไม่ได้ก็มีไม่น้อย
ไปกว่ า กั น เพราะตั ว หนั ง เป็ น เรื่ อ งราวของอาณาจั ก รแฟนตาซี ที่ มี
เรื่ อ งเซ็ ก ส์ แ ละเลื อ ดจนเฝื อ และชื่ อ ตั ว ละครที่ เหมื อ นเอาตั ว อั ก ษร
มาสลับให้เป็นคำ�ใหม่ และแน่นอนว่าถ้าผู้กำ�กับไม่เก่งจริง มันอาจ
กลายเป็ น แค่ ห นั ง โป๊ ที่ มี มั ง กร แต่ เ อาเข้ า จริ ง กลั บ ไม่ เป็ น เช่ น นั้ น
1 Game of Thrones หรือในชือ่ ไทยว่า มหาศึกชิงบัลลังก์
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เพราะมันกลายเป็นดราม่าแห่งความทะเยอทะยาน การหลอกลวง
ความกล้ า หาญ ความโง่ เ ขลา ชั ย ชนะ หายนะที่ ซั บ ซ้ อ น และ
เขย่ า ขวั ญ ซึ่ ง ให้ ข้ อ คิ ด เกี่ ย วกั บ การสร้ า งความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่
การงาน ความเป็นผู้นำ� และการทำ�ธุรกิจได้เป็นอย่างดี
ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับมังกร แต่เมื่อได้ดู เกมออฟโทรนส์
แล้ ว คุ ณ จะติ ด เพราะเรื่ อ งราวของหนั ง จะช่ ว ยให้ เราเข้ า ใจชี วิ ต
ของตนเองได้ดีขึ้น ดังที่นักชีววิทยา วิลเลียม คาลวิน อธิบายไว้ใน
รายงานเมื่อปี 2006 เรื่อง “การอุบัติขึ้นของความชาญฉลาด” ว่า
“ความสามารถในการวางแผนของคนเราจะค่อยๆ พัฒนาขึ้นจาก
เรื่ อ งเล่ า ในวั ย เด็ ก และเป็ น พื้ น ฐานสำ � คั ญ สำ � หรั บ ทางเลื อ ก
ด้านจริยธรรม ขณะที่เราจินตนาการถึงขั้นตอนการกระทำ� รวมทั้ง
ผลกระทบต่อผู้อื่น และตัดสินใจว่าจะทำ�มันหรือไม่” ดังนั้น คนเรา
จึงไม่ได้เรียนรู้จากการบอกเล่า แต่โดยการลงมือทำ� การสังเกต การ
ค้นหาว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป เราเรียนรู้โดยการสร้างเรื่องราวขึ้นมา
จากประสบการณ์ แต่เมื่อเราโตขึ้นและเข้ามหาวิทยาลัย และได้งานทำ�
โลกจะทำ�ให้เราเข้าใจชีวิตอย่างไร
17
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ก็ “พาวเวอร์ พ อยต์ ” ไง พาวเวอร์ พ อยต์ คื อ สิ่ ง ที่ ทำ � ลาย
จินตนาการ เราเข้าไปในห้อง มีคนอ่านสไลด์สามสิบหน้า ซึ่งดูจะมี
แต่รายการเป็นข้อๆ บางครั้งรายการก็โผล่มาทีละหัวข้อๆ อย่างน่าเบื่อ
เหมือนกับนั่งมองนํ้าที่ออกมาจากก๊อกทีละหยด บางครั้งหัวข้อใหญ่
ก็ แ ยกออกเป็ น หั ว ข้ อ ย่ อ ย ซึ่ ง มี หั ว ข้ อ ย่ อ ยๆ ลงไปอี ก หั ว ข้ อ ย่ อ ย
เหล่านัน้ จะเป็นตัวเอน ซึง่ ไม่มใี ครบอกว่าเพราะอะไร บางทีกม็ แี ผนภาพ
สำ�คัญที่ดูเหมือนจะเล่าเรื่อง แต่ไม่ได้สื่อความหมายอะไรเลย
เรือ่ งราวทีด่ ี ต้องมีสิง่ ที่ คริส แอนเดอร์สนั ผูค้ ดิ ค้น “เท็ด ทอล์ก”
(ซึ่งเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งมาก) เรียกมันว่า “ช่วงเวลา อะฮ้า” อันเป็น
เสียงที่เปล่งออกมาด้วยความสุข เวลาที่เราคิดอะไรออกได้ด้วยตัวเอง
เวลาที่เราเข้าใจบางอย่างโดยไม่ต้องมีใครบอก แล้วเมฆหมอกก็พลัน
จางหายไป
การเล่าเรื่องตลกต้องมีโครงสร้างในลักษณะนี้ การสนทนา
ก็ต้องมี กีฬาก็ต้องมี แม้แต่การเดินเข้าไปในบาร์และเลือกสั่งเบียร์
มาดื่มก็ยังต้องมี และ เกมออฟโทรนส์ ก็มีเรื่องเล่าในลักษณะนี้สำ�หรับ
ทั้ ง เจ็ ด อาณาจั ก ร ในขณะที่ ก ารพรี เซ้ นต์ ง านไม่ มี สิ่ ง นี้ เพราะคน
ส่วนใหญ่สักแต่ว่าเขียนสไลด์ขึ้นมาโดยไม่ได้ใส่เรื่องเล่าลงไป เพราะ
เหตุนี้คุ ณถึง จะเรีย นรู้ เรื่อ งธุ รกิจ จาก เกมออฟโทรนส์ ได้ม ากกว่า
การเข้าสัมมนาการสร้างทีมเป็นสิบๆ ครั้งเสียอีก แต่ที่ต้องเตือนไว้คือ
คงยากที่คุณจะทำ�ให้เจ้านายเชื่อว่าเงินที่จ่ายซื้อบ็อกซ์เซ็ตของหนัง
เรื่องนี้มานั้นคุ้มค่าแล้ว
หนังเปิดเรื่องมาในยุคแห่งความวุ่นวาย โดยในประวัติศาสตร์
ยุคก่อนหน้าเพิ่งจะเกิดกบฏต่อต้านการปกครองของพวกทาร์แกเรียน
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ซึ่งครองอาณาจักรมา 300 ปี โรเบิร์ต บาราเธียน เอาชนะราชาเอริส
ผู้บ้าคลั่ง แต่ก็ไม่สามารถครองแผ่นดินด้วยความสงบได้ ตรงนี้เอง
ที่ทำ�ให้เรื่องราวในหนังมีค่าสำ�หรับเรา เพราะเอาเข้าจริงแล้ว เนื้อเรื่อง
ในยุคที่สงบสุขย่อมจะไม่สนุกและไม่มีอะไรให้เรียนรู้มากนัก ช่วงเวลา
ยากลำ�บากต่างหาก ที่ผู้อยากประสบความสำ�เร็จจะถูกทดสอบ และ
ผูน้ �ำ จะได้พสิ จู น์ตวั เอง ทีจ่ ะแยกลูกผูช้ ายออกจากเด็กน้อย ในด้านหนึง่
มันอาจจะยากลำ�บาก ท้าทาย และถึงตายได้ (เหมือนเวลาธุรกิจ
ล้มเหลว เช่น บริษัทเกิดล้มละลายแต่คุณยังมีสติอยู่ได้) แต่นี่แหละ
คือเวลาที่ธุรกิจน่าตื่นเต้นที่สุด และผลตอบแทนที่เราจะได้รับจาก
ช่ ว งเวลานี้ ก็ ยิ่ ง ใหญ่ ไม่ แ พ้ กั น ใน เ กมออฟโทรนส์ ผู้ ช นะจะได้
ครองบัลลังก์ แต่ในโลกของธุรกิจ ความสำ�เร็จจะจำ�แลงออกมาใน
รูปของการได้รับการยอมรับนับถือและเงินทอง
มีสไตล์การบริหารและเส้นทางสู่ความสำ�เร็จมากมาย เช่นเดียว
กับผู้นำ�ที่มีอยู่หลากหลาย จึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเขียนหนังสือ
ออกมาเล่มเดียวเพื่อสอนเรื่องการประสบความสำ�เร็จในหน้าที่การงาน
แต่ เราหวั ง ว่ า คุ ณจะพบแนวทางในการเขี ย นเรื่ อ งราวความสำ � เร็ จ
ในหน้าที่การงานของคุณเอง ด้วยทรรศนะของเรื่องราวที่สนุกที่สุด
ในวิถีทางใหม่ๆ จากหนังสือเล่มนี้
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บทที่

1		

นำ�เพื่อรับใช้
โจราห์ มอร์มอนต์ : “ท่านมีสิ่งดีๆ ในตัวหลายอย่าง
มีตำ�แหน่งหน้าที่ มีสิทธิโดยกำ�เนิด แต่ท่านยังมี
บางสิ่งมากกว่านั้นอีก... คือท่านมีหัวใจที่อ่อนโยน
ท่ า นไม่ เพี ย งแต่ จ ะได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ และ
ยำ � เกรง แต่ ท่ า นจะเป็ นที่ รั ก ด้ ว ย ท่ า นเป็ นคนที่
ปกครองคนได้และควรได้จะเป็นผู้ปกครอง ไม่มี
คนแบบท่านปรากฏขึน้ บนโลกนีม้ าหลายร้อยปีแล้ว”
เดแนริสอาจเกิดมาพร้อมกับความเป็นผู้นำ�ในสายเลือด แต่เธอ
ก็ได้ฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมอีกมาก ตอนที่เราเห็นเธอในหนังครั้งแรก
เธอยังดูเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่ตื่นกลัวและงุ่มง่าม เธอหวาดกลัว
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คาล โดรโก ทั้งยังถูกข่มเหงจากพี่ชายแท้ๆ สิ่งเดียวที่เธอต้องการคือ
เธออยากกลับบ้าน และการที่เธอพูดเช่นนั้น เธอไม่ได้หมายความว่า
จะนำ�กองทัพไปชิงบัลลังก์แต่อย่างใด เธอเพียงหมายถึงการกลับไปยัง
ที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องหลีกลี้หนีภัยอีก ทว่าสถานการณ์ได้บีบบังคับ
ให้ เ ธอต้ อ งเปลี่ ย นพฤติ ก รรมและความทะเยอทะยาน นั่ นคื อ การ
“ข้ามทะเลแคบและไปทวงบัลลังก์เหล็กกลับคืน” อย่างน้อยในตอน
เริ่มต้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำ�ก็มุ่งเน้นเพียงเพื่อเอาชีวิตรอด แต่แล้ว
เมื่ อ เวลาผ่ า นไป เธอก็ ค่ อ ยๆ เรี ย นรู้ ว่ า เธอทำ � อะไรได้ ม ากกว่ า นั้ น
เมื่อวิเซริส พี่ชายของเธอ พยายามแล้วพยายามเล่าที่จะครอบงำ�เธอ
โดยอาศัยความชอบธรรมในการครองบัลลังก์ของเขาและสถานะของ
เธอที่ เป็ น แค่ ภ รรยาของ “คนเถื่ อ น” เธอก็ จู่ โจมเขา เขาบอกว่ า
ความโกรธเกรี้ยวของเธอได้ไปปลุกมังกร (หมายถึงมังกรในตัวเขา)
แต่ที่จริงแล้ว เขาต่างหากที่ปลุกมังกรในตัวเธอ เธอกล่าวว่า “ฉันเป็น
ภรรยาของคาลผู้ยิ่งใหญ่ และกำ�ลังอุ้มท้องลูกชายของเขา ครั้งต่อไป
ที่ แ กเงื้ อ มื อ จะตบฉั น นั่ นจะเป็ นครั้ ง สุ ด ท้ า ยที่ แ กมี มื อ ” เธอรู้ ดี ว่ า
แม้คาล โดรโก จะมอบกองทัพให้วิเซริส เขาก็ไม่มีปัญญานำ�ทัพนั้น
หรือชิงบัลลังก์เวสเตอรอสมาได้
เดแนริสมิได้มีแรงจูงใจจากความต้องการอำ�นาจ หลายคน
มองว่ า เธอทำ � ในสิ่ ง ที่ เชื่ อ ว่ า ดี ที่ สุ ด สำ � หรั บ ประชาชนของเธอ เพื่ อ
“ประชากรตาดำ�ๆ” ในบ้านเกิดที่กำ�ลังเย็บผืนธงขาดวิ่นและภาวนาให้
ทาร์แกเรียนได้กลับมาปกครองอาณาจักรอีกครั้ง ด้วยเหตุนี้เธอจึง
เป็นแบบอย่างของผู้นำ�-ผู้รับใช้ อันเป็นไอเดียที่เขียนขึ้นครั้งแรกโดย
โรเบิร์ต กรีนลีฟ ในทศวรรษ 1970 โดยบอกว่าผู้นำ�ที่ดีจะมีแรงจูงใจ
จากการรับใช้ และพวกเขาจะรับใช้ (ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลที่ดี ธุรกิจ หรือ
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ประชาชน) ได้ดีที่สุดด้วยการเป็นผู้นำ� ซึ่งขัดแย้งโดยสิ้นเชิงกับโมเดล
ความเป็ น ผู้ นำ � ที่ เ อาตั ว เองมาก่ อ น ซึ่ ง เป้ า หมายหลั ก ของผู้ นำ � คื อ
ต้องมีอำ�นาจควบคุม กรีนลีฟแย้งว่า องค์กรจะทำ�หน้าที่ได้ดีกว่า
ภายใต้ ผู้ นำ � -ผู้ รั บ ใช้ ไม่ ใช่ ผู้ นำ � ที่ เ อาเป้ า หมายของตนเองมาก่ อ น
แรงจูงใจแรกของเดแนริสคือการรับใช้ประชาชน เธอทำ�สิ่งนี้ได้ดีที่สุด
ด้วยการแสดงให้ประชาชนเห็นว่าตัวเธอต่างหาก ไม่ใช่วิเซริส หรือ
แลนนิสเตอร์ หรือบาราเธียน ที่จะมาเป็นผู้นำ�ของพวกเขา
“ศรัทธาทั้งเจ็ด” อันเป็นศาสนาทางการแห่งเวสเตอรอสนั้น
บูชาพระเจ้าในเจ็ดแง่มุม ซึ่งเป็นตัวแทนของอุดมการณ์แต่ละอย่าง
ในบรรดาทั้งสามแง่มุมของสตรี “สาวโสด” เป็นตัวแทนของความ
บริสุทธิ์ ความรัก และความงดงาม ขณะที่ “แม่” เป็นตัวแทนของ
ความเมตตา ความสงบ ความสมบูรณ์พูนสุข การให้กำ�เนิด และ
ความแข็งแกร่งของสตรี เมื่อเรื่องราวดำ�เนินไป เราจะเห็นเดแนริส
เปลี่ยนแปลงจาก “สาวโสด” มาเป็น “แม่” เธอได้รับสถานะแม่จริงๆ
จากการสูญเสียลูกและสามี ก่อนจะกลายเป็น “แม่แห่งมังกร” แต่
ความเป็นแม่ของเธอไม่ได้หยุดแค่นั้น เมื่อเธอปลดปล่อยทาสที่ยุนไค
พวกเขาต่างร้องว่า “มีซ่า มีซ่า” ซึ่งมิสแซนเดบอกว่าแปลว่า “แม่”
ในภาษาของพวกเขา แม้จะต่างจากเดแนริสในหลายๆ แง่มุม แต่
แองเจลา เมอร์เคล นายกรัฐมนตรี2คนปัจจุบันของเยอรมนี ก็ถูก
ประชาชนเรียกขานด้วยความชื่นชมว่า “มุตติ” ซึ่งแปลว่า “แม่” และ
แม้จะไม่ใช่ผู้นำ�ที่มีเสน่ห์เท่าเดแนริส เมอร์เคลก็เป็นผู้นำ�ที่ทุกคนรัก
2 ตำ�แหน่งของแองเจลา

เมอร์เคล คือ chancellor เป็นประมุขฝ่ายบริหาร ในภาษาไทยไม่มคี �ำ นี้ แต่
โดยอำ�นาจหน้าทีแ่ ล้วเทียบได้กบั นายกรัฐมนตรี จึงขอใช้ค�ำ ว่านายกรัฐมนตรีเพือ่ ความเข้าใจ—ผูแ้ ปล
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เป็นคนที่ประชาชนเยอรมันวางใจและเชื่อมั่นว่าสองมือของเธอจะ
ทำ � ทุ ก อย่ า งโดยยึ ด เอาประโยชน์ ข องพวกเขาเป็ น ที่ ตั้ ง เดแนริ ส
ปลดปล่อยทาส เมอร์เคลทำ�ให้เศรษฐกิจเยอรมนีแข็งแกร่ง ผ่านพ้น
ทั้งภาวะตกตํ่าและวิกฤตหนี้ยุโรปมาได้
ทั้งแคท สตาร์ค และเซอร์ซี เป็นผู้หญิงแกร่งที่พร้อมจะทำ�
ทุกอย่างเพื่อลูก ดังที่เซอร์ซีเคยว่าไว้ “บางครั้ง เราก็ยอมทำ�อะไรที่
สุดขัว้ เมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกๆ ของเรา” แคทปกป้องแบรนจากมือมีด
สังหาร จนมือตัวเองขาดเป็นสองซีก ขณะที่ผู้นำ�แบบผู้รับใช้ไม่ได้
กราบกรานแทบเท้าประชาชน ผู้นำ�แบบแม่ก็ไม่ได้บ่งบอกถึงความ
อ่อนแอเช่นเดียวกัน ผู้นำ�ที่อ่อนแอย่อมไม่สามารถปกป้องธุรกิจของ
ตัวเองจากคู่แข่ง และสำ�หรับเรื่องภายในบริษัท ผู้บริหารที่ปล่อยให้
ลูกน้องทำ�ตามอำ�เภอใจ สุดท้ายจะไม่สามารถควบคุมลูกน้องได้ มือที่
หนักแน่นแต่ห่วงใยต่างหาก ที่จะกระตุ้นให้ผู้คนเกิดความมั่นใจ จน
พวกเขาพร้อมจะเดินตามด้วยความรัก ซูซาน วอชซิชกี ซีอีโอของยูทูป
(YouTube) ซึ่งเป็นบริษัทของกูเกิล (Google) ก็มองตัวเองเป็น “แม่” ของ
กูเกิล อันมาจากสไตล์การบริหารของเธอ (แม้ว่าในชีวิตจริงเธอก็เป็น
พนักงานกูเกิลคนแรกที่มีลูกด้วย) แต่อดีตเพื่อนร่วมงานของเธอกลับ
ชี้ชัดว่าเธอไม่ได้อ่อนแอแต่อย่างใด เธอมีชื่อเสียงว่าเป็นคนน่าคบ
แต่อย่างที่ทิม อาร์มสตรอง ประธานและซีอีโอของเอโอแอล (AOL) ซึ่ง
เคยทำ�งานกับเธอที่กูเกิลบอกว่า “ข้างในลึกๆ เธอเป็นคู่ต่อสู้ที่โหดมาก
ทีเดียวละ” นี่ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจแต่อย่างใด เพราะคุณไม่มีทาง
ก้าวหน้าในบริษัทอย่างกูเกิลเพียงเพราะความ “น่าคบ” และตั้งแต่
ได้รับการเลื่อนขั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2014 เธอต้องปรับโครงสร้าง
องค์กรครั้งใหญ่ ซึ่งนำ�ไปสู่การปรับลดคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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สไตล์การเป็นผู้นำ�แบบแม่ไม่ได้มีไว้สำ�หรับผู้หญิงเท่านั้น การ
จะเป็นผู้นำ�แบบนี้ได้ คุณต้องเป็นคนที่เข้าถึงคนจริงๆ ซึ่งถ้าคุณทำ�ได้
ลูกน้องก็จะเชื่อฟังคุณไปตลอด เป็นการเชื่อฟังด้วยความรัก ไม่ใช่ด้วย
หน้าที่
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บทที่

2

นำ�เพื่อชนะ
ไทวิ น แลนนิ ส เตอร์ : “เจ้ า ใจอ่ อ นซะแล้ ว หรื อ
คลีเกน ข้าคิดมาตลอดนะ ว่าเจ้าถนัดเรื่องเหี้ยมๆ
เผาหมู่บ้านมันซะ เผาไร่นาให้หมด ให้พวกมันรู้ว่า
เลือกข้างผิดแล้วจะเป็นยังไง”
สไตล์การเป็นผู้นำ�แบบแม่อาจใช้ไม่ได้กับทุกคน หากความ
เมตตากรุ ณาและความสงบเสงี่ ย มเรี ย บร้ อ ยไม่ เหมาะสำ � หรั บ คุ ณ
ทำ�ไมไม่ลองวิธีสุดขั้วอีกด้านหนึ่งละ แต่คิดให้ดีนะ เพราะวิธีนี้ใช้ไม่ได้
กับคนใจเสาะ
ในทางปฏิ บั ติ ไทวิ น แลนนิ ส เตอร์ เป็ น ผู้ ป กครองทั้ ง
เจ็ดอาณาจักร เขาเป็นนักปฏิบัติ เขาอธิบายเหตุผลในการสังหาร
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ร็อบบ์ สตาร์ค และครอบครัว ในงานแต่งงานของเอ็ดมัวร์ ทัลลี และ
โรสลิ น เฟรย์ โดยกล่ า วว่ า “ลองอธิ บ ายให้ ข้ า ฟั ง สิ ว่ า การฆ่ า คน
10,000 คนในสงคราม มันเป็นผู้ดีมากกว่าการฆ่าคนสิบกว่าคนใน
งานเลี้ยงยังไง” นอกจากนี้ ไทวินยังเป็นนักกลยุทธ์ชั้นเซียน และเป็น
ยอดชายแห่งชายทั้งปวงในหนังเรื่องนี้ เขามักรำ�คาญเสมอเวลามี
พวกมือถือสากปากถือศีลมาอยู่ใกล้ๆ การเชื่อในความเหนือชั้นของ
ตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมทำ�ให้ไทวินเป็นคนที่เผด็จการและโหดร้าย ทั้งกับ
ลูกน้อง ศัตรู และแม้แต่ลูกๆ ของเขาเอง เขาเสียใจที่มีลูกอย่างทีเรียน
เขาปฏิ บั ติ ต่ อ เซอร์ ซี แบบ “แม่ พั นธุ์ ” เขาบอกเจมี ให้ โตเป็ น ผู้ ใหญ่
ได้แล้ว เขาไม่เคยรักษานํ้าใจลูกคนไหนเลยหากลูกทำ�ให้เขาผิดหวัง
เขาหวังอยู่อย่างเดียวคืออยากให้ลูกๆ ทำ�ให้ตัวเขา หรือถ้าจะพูดให้ถูก
ก็คือ ทำ�ให้ตระกูลแลนนิสเตอร์ภาคภูมิใจ เขาประสบความสำ�เร็จ
สูงมาก แต่ไม่เคยได้เป็นกษัตริย์ แต่ก็นั่นแหละ คงมีแต่ “คนโง่” เท่านั้น
ที่ เชื่ อ ว่ า พระราชาเป็ น ผู้ ที่ มี อำ � นาจสู ง สุ ด ในเวสเตอรอส เขามี ทั้ ง
ความแข็งแกร่งและกำ�ลังใจที่ผู้นำ�ที่ดีจำ�เป็นต้องมี แต่กลับต้องทน
กลํ้ า กลื นดู ค นบ้ า เป็ น พระราชา ก่ อ นจะมี ค นขี้ เหล้ า มาสื บ บั ล ลั ง ก์
และตามด้วยเด็กน้อย เพียงเพราะคนพวกนั้นเป็นเชื้อสายสันตติวงศ์
เขาจึงดิ้นรนไม่เคยพอเพียง และมุ่งที่จะประสบความสำ�เร็จโดยไม่ยอม
รั้งรอ ด้วยบริบทเหล่านี้ เราคงเข้าใจได้ว่าเพราะเหตุใดเขาจึงอารมณ์
เสียเวลาเห็นความไม่ได้เรื่องของคนอื่น
ในเวลาวิ ก ฤต ผู้ นำ � อย่ า งไทวิ น ย่ อ มมี ข้ อ ดี เพราะผู้ ค นต่ า ง
ต้องการแรงกระตุ้นเพื่อที่จะฮึดและมุ่งไปสู่ความสำ�เร็จ ในช่วงวิกฤต
ย่อมไม่มีเวลาที่จะมาสร้างทีมและมัวใส่ใจว่าใครต้องการอะไรและ
มีเป้าหมายยังไง นี่คือสิ่งที่นักวิทยาการจัดการอย่างเบลคและมูตัน
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เรียกว่า “ไม่ผลิตก็พัง” (produce or perish) ตามแนวคิดในการบริหาร
จัดการของพวกเขา ด้วยแนวคิดนี้ พวกเขาชี้ชัดว่าเราต้องเลือกเอา
อย่างหนึ่งระหว่างคนกับผลงาน บริษัทที่ประสบความสำ�เร็จที่สุดจะ
สร้างผลผลิตได้มากที่สุดพร้อมๆ ไปกับการสร้างความพึงพอใจใน
หมู่ พ นั ก งาน ในขณะที่ บ ริ ษั ท ที่ ป ระสบความสำ � เร็ จ น้ อ ยกว่ า จะมี
ทั้ ง สองอย่ า งน้ อ ยลงมา วิ ถี ข องไทวิ น จะพุ่ ง เป้ า ไปที่ “ผลผลิ ต ”
ในระดับสูง แต่ในเวลาวิกฤต ในฐานะผู้นำ�ของทีมใหม่ เขาไม่มีเวลา
ที่ จ ะมาใส่ ใจเรื่ อ งอื่ น นอกจากทำ � งานให้ สำ � เร็ จ เท่ า นั้ น การมั ว แต่
พยายามทำ�ให้ทุกคนพอใจกับบทบาทของตนเองอาจหมายถึงการ
สูญเสียความได้เปรียบ พ่ายศึก หรือแม้แต่แพ้สงครามได้ ในยุคแห่ง
ผู้นำ�-ผู้รับใช้ สไตล์ของไทวินอาจดูเหมือนเผด็จการหรือยุควิกตอเรีย
ซึ่งไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไร ดังนั้น ในวันนี้ ถ้าใครจะบริหารธุรกิจด้วย
วิธีของไทวินก็ไม่น่าจะอยู่ได้นานใช่ไหมละ
ลองคิดดูให้ดีนะ สตีฟ จ็อบส์ ผู้ก่อตั้งแอปเปิล (Apple) เป็น
หนึ่งในผู้ประกอบการที่ประสบความสำ�เร็จสูงสุดตลอดกาล หลังจาก
เขาตายไม่กี่สัปดาห์ หนังสือชีวประวัติที่เขียนถึงตัวเขาอย่างตรงไป
ตรงมาที่สุดโดย วอลเตอร์ ไอแซคสัน ก็ได้รับการตีพิมพ์ หนังสือ
เล่มดังกล่าวเขียนถึงคำ�สั่งเสียของจ็อบส์ และบทสัมภาษณ์จ็อบส์
รวมทั้งเพื่อนร่วมงาน คู่แข่ง และครอบครัวของเขาด้วย เมื่อได้อ่านแล้ว
เราอาจมองจ็อบส์เป็นคนที่จิตใจแน่วแน่ ยึดเอาความสำ�เร็จเป็นที่ตั้ง
หรืออาจมองเขาเป็นคนชั่วสุดๆ ก็ยังได้ ตัวอย่างเช่น ตอนที่แอปเปิล
เปิ ด ตั ว ผลิ ต ภั ณฑ์ โมบายล์ มี (MobileMe) บริ ก ารบอกรั บ สมาชิ ก
ซึ่งจะเชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์ทุกอย่างของผู้ใช้ไว้ในคลาวด์ (Cloud)
จ็อบส์ได้ทำ�ให้พนักงานของโมบายล์มีทุกคนต้องอับอายต่อหน้าคน
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ทั้งหอประชุม โดยหาว่าพวกเขาล้มเหลวที่ไม่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์
ที่ดีกว่านี้ออกมาได้ เขาพูดว่า “พวกคุณควรจะเกลียดขี้หน้ากันเองนะ
ที่ต่างคนต่างทำ�ให้เพื่อนร่วมงานผิดหวัง” ก่อนจะประกาศไล่หัวหน้า
ทีมออกตรงนั้นเลย แม้จะทำ�ทุเรศขนาดนี้ แถมยังมีกลวิธีสกปรก
อื่นๆ อีก เช่น เอาไอเดียดีๆ ของคนในทีมมาแอบอ้างเป็นของตัวเอง
จ็ อ บส์ ก็ ยั ง กระตุ้ น ให้ พ นั ก งานของเขาผลิ ต ผลงานที่ ยิ่ ง ใหญ่ และ
สร้างสรรค์บริษัทสะท้านโลกที่ผลิตสินค้าอันเป็นไอคอนออกมาจนได้
ดังที่หนังสือชีวประวัติของเขากล่าวไว้ โดยพูดถึงจ็อบส์ในแง่เดียวกับ
ผู้ประกอบการชั่วๆ คนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเอดิสัน ฟอร์ด และดิสนีย์
ว่า “หลังจากผู้คนลืมนิสัยแย่ๆ ของพวกเขาไปหมดแล้ว ประวัติศาสตร์
จะจารึกไว้ว่า พวกเขาเอาจินตนาการมาใช้กับเทคโนโลยีและธุรกิจ
จนประสบความสำ�เร็จได้อย่างไร” จ็อบส์มีสาวกมากมายที่ชอบสไตล์
การบริหารแบบร้ายๆ ของเขา โดยมีผู้ประกอบการจำ�นวนมากยึดเอา
สไตล์ของเขาเป็นแบบอย่างแห่งความสำ�เร็จ
แต่ในที่นี้ เราก็ต้องเตือนกันเอาไว้ กล่าวคือ จ็อบส์เป็นคนที่เก่ง
แบบสุดยอด ความสุดยอดตรงนี้ทำ�ให้เขาใช้วิธีบริหารที่ไม่จำ�เป็นต้อง
เหมือนใคร ไอแซคสันเขียนไว้ด้วยว่า “เขาทำ�ราวกับกฏเกณฑ์ทั่วๆ ไป
เอามาบังคับใช้กับเขาไม่ได้” สำ�หรับธุรกิจส่วนใหญ่ สไตล์การบริหาร
แบบกดขี่คนอื่นของจ็อบส์อาจทำ�ให้ความคิดสร้างสรรค์และผลผลิต
ลดลงได้ การจะทำ�งานให้ดีนั้นเป็นเรื่องยากหากคุณมัวแต่กลัวว่า
จะเสียหน้า ถูกดูถูก หรือโดนไล่ออก นี่คือสิ่งที่ดักลาส แม็คเกรเกอร์
เขียนบอกไว้ในหนังสือ The Human Side of Enterprise (ด้านที่เป็น
มนุษย์ขององค์กร) ว่าคือสไตล์การเป็นผู้นำ�แบบหนึ่ง ซึ่งถูกกระตุ้นโดย
“ทฤษฎีเอ็กซ์” ทฤษฎีนี้เชื่อว่าโดยพื้นฐานแล้ว คนเราล้วนเกลียดงาน
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จึงจำ�เป็นต้องถูกควบคุม บีบบังคับ และให้ผู้บริหารชี้แนะแนวทางให้
แต่ ก ารบริ ห ารภายใต้ ส มมุ ติ ฐ านนี้ มี แ นวโน้ ม จะทำ � ให้ พ นั ก งาน
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไปตามที่ เราอยากให้ พ วกเขาทำ � มั นคื อ การบริ ห าร
แบบเอาแต่ ใ จ สุ ด ท้ า ยแล้ ว จะมี ป ระโยชน์ อ ะไรในการพยายาม
สร้างสรรค์และสร้างความประทับใจให้กับหัวหน้าที่ไม่เคยประทับใจ
อะไร (ทฤษฎีตรงข้ามคือทฤษฎีวาย ซึ่งเชื่อว่าคนเราจะทำ�งานได้ดีที่สุด
หากมีพื้นที่ให้พวกเขาได้สร้างสรรค์ พัฒนา และรับผิดชอบต่องาน
ของตัวเอง)
กอร์ ด อน บราวน์ อดี ต นายกรั ฐ มนตรี ข องอั ง กฤษพิ สู จ น์
ให้เห็นว่าสไตล์การเป็นผู้นำ�ในลักษณะนี้ยังไม่ดีพอจากการที่เขาขว้าง
ที่เย็บกระดาษใส่ลูกน้อง บราวน์ไม่เคยชนะการเลือกตั้ง เขาขึ้นมา
เป็นนายกรัฐมนตรีโดยรับตำ�แหน่งต่อจากโทนี่ แบลร์ ซึ่งก้าวลงจาก
ตำ�แหน่งผู้นำ�พรรคแรงงานกลางคันในเดือนมิถุนายนปี 2007 (เรื่องนี้
เกิดขึ้นกับพรรคการเมืองของสหราชอาณาจักรเป็นปกติ เนื่องจาก
การเลือกตั้งเป็นการเลือกพรรคการเมือง ไม่ใช่การเลือกผู้นำ�โดยตรง
โดยคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี คือหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีจำ�นวน
ส.ส. มากที่สุด) การขึ้นมารับตำ�แหน่งกลางคันเช่นนี้ทำ�ให้บราวน์รู้ดีว่า
เขามีเวลาจำ�กัดในการสร้างผลงานก่อนจะถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไป
ในเดือนพฤษภาคมปี 2010 ใครๆ ต่างมองออกว่าเขารีบร้อนที่จะสร้าง
ผลงาน แต่นั่นไม่ใช่ข้ออ้างสำ�หรับการปฏิบัติแย่ๆ ต่อลูกทีม บราวน์ถูก
กล่ า วหาว่ า เป็ นคนใจร้ อ นและอารมณ์ รุ น แรง ชอบขว้ า งโทรศั พ ท์
ปากกา และทีเ่ ย็บกระดาษใส่ลกู น้อง นิสยั แบบนีท้ �ำ ให้บราวน์ผูไ้ ร้เสน่ห์
ไม่ได้รับความนิยมจากคนในพรรคของตัวเอง จนกลายเป็นข่าวลือ
และทำ�ให้สื่ออังกฤษเอาไปล้อเลียน ประเด็นก็คือ สตีฟ จ็อบส์ เองก็
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อาจเป็นเช่นนั้น เมื่อคุณเป็นผู้นำ�ที่มีอำ�นาจเต็ม คุณจะทำ�อะไรก็ได้
ไม่ ต้ อ งทำ � ตามกฎเกณฑ์ เหมื อ นคนอื่ น ๆ ดั ง นั้ น ถ้ า คุ ณจะทำ � ตาม
สตีฟ จ็อบส์ ขอให้แน่ใจว่าคุณเป็นคนที่รวยที่สุดในอาณาจักร หรือเป็น
อัจฉริยะจอมสร้างสรรค์อย่างแท้จริง
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บทที่

3

อย่าเอาธุรกิจ
ไปปนกับความรักใคร่
ทอร์มุนด์ : “ข้าเคยเห็นเจ้าพุ่งมีดเสียบเข้าลูกตา
กระต่ายจากระยะห่างตั้งสองร้อยหลา ถ้าหมอนั่น
ยั ง เดิ น ลอยชายอยู่ ได้ แปลว่ า เจ้ า นั่ น แหละตั้ ง ใจ
ปล่อยมันไป”
ตอนที่ จ อน สโนว์ แฝงตั ว เข้ า ไปในค่ า ยป่ า เขาเผลอไป
ตกหลุมรักอีกริตต์ นักรบหญิงผู้มีความปรารถนาอันแรงกล้า เราต่าง
ก็เดาได้ว่าเดี๋ยวต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่ๆ ความรู้สึกที่เขามีต่อเธอจะ
ส่งผลให้เขาตัดสินใจผิดพลาด และสุดท้าย เขาจักต้องเลือกระหว่าง
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พี่น้องหน่วยพิทักษ์ราตรี (Night’s Watch) กับตัวเธอ หากเรื่องนี้เกิดขึ้น
ในวงการธุ ร กิ จ แม้ ผ ลลั พ ธ์ จ ะไม่ เ ข้ า ขั้ น หายนะ แต่ ก ารไม่ รู้ จั ก
ขี ด เส้ น แบ่ ง ระหว่ า งความสั ม พั นธ์ ส่ ว นตั ว กั บ หน้ า ที่ ก ารงานก็ ย่ อ ม
ก่อให้เกิดปัญหาตามมาเช่นกัน
คำ�สาบานของพี่น้องผู้พิทักษ์ราตรีนั้นรวมถึงการห้ามมีความ
สั มพันธ์เชิง ชู้ส าว ซึ่ งถื อว่า มีเหตุ ผลอย่า งยิ่ง เพราะความสัม พันธ์
ฉันคู่รักจะทำ�ให้ชีวิตของลูกผู้ชายสับสนวุ่นวาย และ ‘โล่ที่ปกป้อง
อาณาจักรของมนุษย์’ จะไขว้เขวไม่ได้ แต่ในอีกมุมหนึ่ง เราอาจมอง
แย้งได้ว่า อีกริตต์เองต่างหากที่ใจอ่อนยิ่งกว่าจอน ด้วยความที่เธอ
เชื่อว่าทั้งกลุ่มเสรีชน (Free Folk) และพวกชาวเหนือ (Northerners)
เมื่อสืบตระกูลย้อนขึ้นไป แล้วล้วนสืบสายมาจากปฐมบุรุษ (First Men)
เหมือนกัน ความแตกต่างประการเดียวระหว่างทั้งสองกลุ่มคือที่อยู่
ของพวกเขาเมื่อมีการสร้างกำ�แพงขึ้น ด้วยเหตุนี้ เธอจึงเป็นปรปักษ์
กับจอนน้อยกว่าภาพที่เห็นภายนอก และเต็มใจจะเชื่อเขามากกว่า
เพื่อนๆ ของเธอ เธอมีโอกาสถึงสามครั้งที่จะฆ่าเขา แต่ความรู้สึก
ทีม่ ตี อ่ เขาทำ�ให้เธอพลาด หรือเกิดความลังเล ครัง้ สุดท้ายทีเ่ ธอมีโอกาส
จะฆ่าเขา เธอกลับเป็นฝ่ายถูกฆ่าเสียเองโดยไม่ทันได้ลงมือ
จอนแสร้งเข้าร่วมกับกลุ่มเสรีชนของแมนซ์ เรย์เดอร์ เพื่อเข้าไป
สืบข่าวในค่ายว่าฝ่ายนั้นมีแผนในการโจมตีกำ�แพงอย่างไร เมื่ออีกริตต์
พบว่าที่จริงแล้วจอนไม่ได้เปลี่ยนมาเข้ากับฝั่งของเธออย่างแท้จริง
โดยเขายังเป็น “อีกา” อยู่เต็มหัวใจ เธอก็ควรจะฆ่าเขาเสีย แต่เธอยัง
เชื่อว่าความรู้สึกที่เขามีต่อเธอนั้นลึกซึ้งยิ่งกว่าคำ�สาบานที่เขามีต่อ
พรรคพวกพี่น้อง การที่จอนปฏิเสธไม่ยอมฆ่าคนแก่ที่กังหันลมทำ�ให้
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สมาชิกกลุ่มเสรีชนหัวก้าวหน้ารู้ว่าเขาจะทรยศและอีกริตต์ต้องถูกกัน
ไม่ให้ไปช่วยเขาจากพวกตน ต่อมา เธอไล่ตามจอนทันขณะที่เขากำ�ลัง
ดื่มนํ้าจากลำ�ธาร เธอมีโอกาสฆ่าเขา แต่แล้วก็ทำ�ไม่ลงอีกเช่นเคย
แม้จะยิงธนูถูกจอนถึงสามดอกแต่ไม่โดนจุดสำ�คัญ เหมือนที่ทอร์มุนด์
กล่าวไว้ว่า อีกริตต์เป็นมือธนูที่แม่นมาก หากหมายมั่นจะฆ่าจอนจริง
เธอไม่ มี ท างพลาด ถ้ า เขาไม่ ต าย นั่ น แปลว่ า เธอตั้ ง ใจไม่ ฆ่ า เขา
จอนหนี ก ลั บ ไปถึ ง ปราสาทมิ ฬ ได้ แม้ จ ะเจ็ บ หนั ก แต่ ก็ ยั ง ไม่ ต าย
ซึ่งหมายความว่าเขาสามารถเอาแผนการของฝ่ายเสรีชนกลับไปบอก
พี่น้องหน่วยพิทักษ์ราตรี อีกริตต์พูดอยู่ตลอดซีซั่นที่สี่ว่าเธออยาก
ฆ่าจอน แต่สุดท้ายเมื่อโอกาสมาถึง เมื่อเขามองตาเธอ ตาที่เหมือนกับ
ลูกหมาเซื่องๆ ตัวหนึ่ง เธอก็ใจอ่อนอีกครั้ง และครั้งนี้ เธอเองเป็นฝ่าย
ถูกสหายของจอนยิงเข้าที่หลัง แม้จะพูดจาโผงผางรุนแรง อีกริตต์ก็คือ
นักอุดมการณ์คนหนึ่ง และเป็นคนโรแมนติก เธอตายทั้งที่ในใจยัง
หวังว่าตัวเธอและจอนจะได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในถํ้าที่เธอช่วย
ให้เขาละเมิดคำ�สาบานของหน่วยพิทักษ์ราตรี
คงจะดีไม่น้อยหากคนเราสามารถแบ่งความสัมพันธ์ในชีวิตได้
แบบนั้น หากความสัมพันธ์หนึ่งสามารถแยกขาดจากความสัมพันธ์
อื่นๆ ได้โดยไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน แต่เราก็รู้ว่ามันไม่ได้เป็น
แบบนั้น ชีวิตทางธุรกิจและชีวิตครอบครัวล้วนส่งผลกระทบต่อกัน
แม้จะแค่ในแง่ของ “สมดุลระหว่างการงานและชีวิต” ปัญหาของ
เรื่องนี้แบ่งกว้างๆ ได้เป็นสองประเภท ประเภทแรกคือ การเอาคนที่
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ส่ ว นตั ว กั บ เราเข้ า มายุ่ ง เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การงาน
อีกประเภทหนึ่งคือ เซ็กส์ในที่ทำ�งาน ทั้งนี้ ประเภทหลังอาจสร้าง
ความเสียหายได้มากกว่าและก่อปัญหาได้ชัดเจนกว่ามาก ลองไป
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ถามประธานาธิ บ ดี ค ลิ น ตั น ดู ก็ ไ ด้ แม้ เราจะไม่ ต้ อ งไปให้ ก ารต่ อ
คณะกรรมการวุ ฒิ ส ภา หรื อ พู ด ถึ ง ลี ล าการร่ ว มรั ก ของเราต่ อ หน้ า
กล้องโทรทัศน์ที่ออกอากาศไปทั่วโลก แต่การเริ่มต้นความสัมพันธ์
ในที่ทำ�งานเป็นความคิดที่ดีแน่หรือ บางบริษัทระวังปัญหาจากเซ็กส์
ในที่ทำ�งานมาก เหมือนกับหน่วยพิทักษ์ราตรี จนถึงขนาดออกกฎห้าม
มีความสัมพันธ์ในที่ทำ�งานเลยทีเดียว
หากคุณเริ่มความสัมพันธ์กับคนในที่ทำ�งาน ไม่ว่าตำ�แหน่ง
ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า มันจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อทั้งธุรกิจและ
ความสัมพันธ์ คุณจะต้องเจอเรื่องลำ�ดับชั้นในความสัมพันธ์ส่วนตัว
แบบเดี ย วกั บ ในที่ ทำ � งานหรื อ ไม่ หากคุ ณ ได้ รั บ การเลื่ อ นตำ � แหน่ ง
คุณจะแน่ใจได้ไหมว่านั่นเป็นเพราะคุณทำ�งานได้ดี และถ้าคนอื่นรู้เข้า
ว่าคุณนอนกับเจ้านาย พวกเขาจะมองอย่างไร ขอยกตัวอย่างกรณี
คลินตันอีกสักครั้ง เราต้องไม่ลืมว่าไม่ได้มีแต่บิลเท่านั้นที่เสียหาย
อันที่จริง นอกจากความอับอายที่ได้รับ บิลก็ไม่ได้เสียหายอะไรอีก
มากนัก เขายังรักษาสถานภาพคู่สามีภรรยาคลินตันผู้ทรงอิทธิพล
และดำ�รงตำ�แหน่งไปจนครบวาระในฐานะประธานาธิบดี และผู้คน
ก็ยังดูเหมือนจะรักเขาอยู่ แต่ชะตากรรมของเด็กฝึกงานที่มีเซ็กส์กับ
ประธานาธิบดีเล่า “ผู้หญิงคนนั้น” ต้องถูกมองเป็นผู้หญิงร่านคนหนึ่ง
ที่ทะเยอทะยานจนเกินตัว จริงไหม
ก่อนที่เรื่องนี้จะแดงขึ้นมา โมนิกา ลูวินสกี กำ�ลังก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน ไม่ว่าสื่อจะพูดถึงเธออย่างไรในตอนนั้น พวกเขา
ต่างก็ยอมรับว่าเธอเป็นเด็กฝึกงานที่เก่งที่สุดในทำ�เนียบขาว ครั้น
เรื่องนี้ถูกเปิดโปงในปี 1998 เธอก็ต้องตกงาน เธอยอมเสียชื่ออยู่
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ช่วงหนึ่ง ก่อนจะมาพบความจริงในภายหลังว่าเป็นเรื่องยากเหลือเกิน
ที่จะหางานทำ�ในสายงานที่เธอต้องการ แม้จะเป็นงานด้านการตลาด
กับองค์กรที่ไม่หวังผลกำ�ไร เพราะทุกคนต่างจดจำ�และรู้จักเธอใน
เรื่องเดียว ที่จริงมีผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งยอมรับว่าเขาอยากรับเธอ
เข้าทำ�งาน แต่ก็ทำ�ไม่ได้หากไม่มีหนังสือคํ้าประกันจากครอบครัว
คลินตัน เพราะเขากลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทที่จ้างโมนิกา ลูวินสกี
เข้าทำ�งาน หากวันหนึ่งฮิลลารี คลันตัน ได้เป็นประธานาธิบดีขึ้นมา
นอกจากนี้ เรื่องดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวของ
ลูวินสกีด้วย เธอเขียนบทความลงในนิตยสารวานิตีแฟร์ (Vanity Fair)
ฉบั บ เดื อ นมิ ถุ น ายนปี 2014 โดยบอกว่ า เพื่ อ นๆ ของเธอต่ า งก็ มี
ครอบครัวมีลูกกันไปหมดแล้ว แต่เธอกลับไม่มีโอกาสเช่นนั้น เนื่องจาก
คงยากที่จะหาผู้ชายที่อยากได้ผู้หญิงซึ่งเคยเกือบสอยประธานาธิบดี
ลงจากตำ � แหน่ ง ผู้ ห ญิ ง ที่ เป็ นตั ว ตลกทางการเมื อ งไปเป็ น ภรรยา
เธอเขียนไว้ในบทความว่า “สมัยอายุยี่สิบต้นๆ ฉันยังเด็กเกินกว่า
จะเข้ า ใจผลกระทบที่ ต ามมาในชี วิ ต จริ ง และเด็ ก เกิ นกว่ า ที่ จ ะรู้ ว่ า
ฉั นจะกลายเป็ น เหยื่ อ ที่ ถู ก สั ง เวยเพื่ อ ความได้ เปรี ย บทางการเมื อ ง
ถึงตอนนี้ เมื่อมองย้อนกลับไป ฉันถึงกับส่ายหัวเพราะไม่อยากเชื่อ
ในสิ่งที่เกิดขึ้น ฉันสงสัยว่าตอนนั้นตัวฉัน—ว่าตอนนั้นเรา—คิดอะไรอยู่
ถึงตอนนี้ ฉันยอมทำ�ทุกอย่าง หากมีโอกาสย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่
เกิดขึ้น”
คุ ณคงไม่ ถึ ง กั บ ทำ � ให้ ป ระธานาธิ บ ดี ห ลุ ด ออกจากตำ � แหน่ ง
หรือทำ�ให้บริษัทล่มจมจากการมีความสัมพันธ์ในที่ทำ�งาน แต่หน้าที่
การงานของคุณจะเสียหายแน่นอน ทว่าหากคิดถีถ่ ว้ นแล้ว คุณยังยืนยัน
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กับตัวเองว่า “คนนี้แหละ ใช่เลย” และดูเหมือนว่าการเลือกคนที่ใช่
น่ า จะสำ � คั ญ กว่ า งานที่ บ ริ ษั ท นั้ น ๆ ก็ ข อให้ ทำ � ตามเสี ย งของหั ว ใจ
อย่างไรก็ตาม พึงระมัดระวังทุกย่างก้าว รักษาความสัมพันธ์ในทีท่ �ำ งาน
ให้เป็นมืออาชีพที่สุด แต่หากทำ�ไม่ได้ ก็จงไปหางานใหม่ซะ
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