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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

แ จ็ค หม่า...ชื่อนี้ ชั่วโมงนี้ น้อยคนแล้วที่จะไม่รู้จักมหาเศรษฐีของจีน 

ที่เปรียบเสมือนแจ็คผู้โค่นยักษ์ใหญ่อย่างอีเบย์ลงได้อย่างที่หลายคน 

(โดยเฉพาะแวดวงนกัธรุกจิอเมรกินั) ยากที่จะทำาใจให้เชื่อว่ามนัเกดิขึ้นจรงิ 

ยามนี้ แจค็ หม่ามชีื่อเสยีงโด่งดงัที่ยั้งไม่หยดุ ฉดุไม่อยู ่เป็นไอดอลของใคร

หลายคนอย่างที่ผู้ค้นหาความใฝ่ฝันและผู้ไขว่คว้าความสำาเร็จต่างพยายาม

ศึกษาประวัติชีวิตของมหาเศรษฐีจีนผู้นี้ในหลากหลายแง่มุม จนบัดนี้คงจะ 

ล่วงรู้ที่มาที่ไปของพญามงักรแห่งอาณาจกัรอาลบีาบาผู้นี้กนัเป็นอย่างดแีล้ว

วัยเด็กที่ยากลำาบาก และความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะสอบเข้า

มหาวทิยาลยัได้ และกว่าจะมาเป็นอาลบีาบาในวนันี้ แจค็ หม่าล้มลกุคลกุคลาน

จนน่าถอดใจกห็ลายครั้ง ในโลกแห่งความเป็นจรงินั้น เส้นทางแห่งความสำาเรจ็

ยิ่งใหญ่ไม่เคยโรยด้วยกลบีกหุลาบ และ “ความสำาเรจ็” ไม่เคยได้มาง่ายดาย

เหมอืนแกะซองบะหมี่สำาเรจ็รูปใส่นำ้าร้อนสามนาทแีล้วซดได้เลยอย่างนั้น

หนงัสอืเล่มนี้ไม่ใช่ตำาราบรหิารธรุกจิที่จะบอกคณุว่า ต้องทำาอะไร ต้องทำา

อย่างไร จงึจะประสบความสำาเรจ็ได้อย่างแจค็ หม่า รวมทั้งไม่ใช่คูม่อืสำาเรจ็รูป

ที่คณุเปิดปุ๊บ คว้าข้อนั้นข้อนี้ไปใช้ได้ปั๊บทนัท ี
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หนงัสอืเล่มนี้นอกเหนอืจากบอกเล่าชวีประวตัส่ิวนใหญ่ของแจค็ หม่าแล้ว 

ยงัมเีรื่องราวเกรด็เลก็เกรด็น้อยและมมุมองที่จะพาคณุเดนิทางสำารวจความคดิ 

ความใฝ่ฝัน อดุมการณ์ ปณธิาน และความในใจของแจค็ หม่า ผ่านสายตา

ของผู้เขียนคือ เฉินเหว่ย ซึ่งเป็นผู้ช่วยส่วนตัวคนสนิทที่ติดตามอยู่ข้างกาย 

แจ็ค หม่าเกือบจะตลอดเวลาในเส้นทางการดำาเนินธุรกิจของอาณาจักร 

อาลบีาบา

ครั้งหนึ่ง แจค็ หม่าบอกเฉนิเหว่ยว่า “...อย่าพูดเรื่องวฒันธรรมเพราะต้อง

พดูเรื่องวฒันธรรม เราน่าจะเล่าเรื่องจรงิให้คนอื่นเหน็ภาพและสมัผสัวฒันธรรม

ของเราได้มากกว่า...” 

เฉกเช่นเดยีวกนั สิ่งที่หนงัสอืเล่มนี้ของเฉนิเหว่ยต้องการบอกกค็อื 

...เราจะไม่เล่าประวตัขิองแจค็ หม่าเพราะต้องพูดเรื่องแจค็ หม่า แต่เราจะ

เล่าเรื่องจริงที่จะทำาให้ผู้อ่านเห็นภาพ และสัมผัสตัวตนของแจ็ค หม่าได้ด้วย

หวัใจของท่านเอง...

ด้วยคว�มปร�รถน�ดี

เนชั่นบุ๊คส์ตัว
อย่
าง



คำ�นิยมโดยแจ็ค หม่�

ผมกบัภรรยากำาลงัจะไปพกัผ่อนที่มลัดฟีส์กบัเพื่อนๆ ก่อนเดนิทาง เฉนิเหว่ย 

ผู้ช่วยผม บอกว่าจะส่งบทความมาให้อ่านยามว่าง

ผมนึกว่าคงเป็นรวมเรื่องตลกอย่างที่เขาชอบส่งให้เช่นในอดีต จนผมได้ 

เชก็อเีมลที่มลัดฟีส์

ผมประหลาดใจมากที่เขาจดจำาเรื่องราวและรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้น

เมื่อนานมาแล้วได้ชัดเจน บางเรื่องแทบไม่เหลืออยู่ในความทรงจำาผมสักนิด 

เรื่องราวเหล่านั้นปะติดปะต่อเข้าด้วยกันเหมือน “เล่นซำ้า” ตรงหน้าจนผม 

นกึย้อนถงึช่วงวนัเวลาดีๆ  ในอดตี

ผมค่อนข้างอดึอดัทกุครั้งเวลาไปสนามบนิ เพราะมกัมหีนงัสอืเกี่ยวกบัผม

โผล่มาให้เห็น ที่จริงผมไม่ได้เขียนหนังสือพวกนั้นสักเล่ม คนที่ซื้อหนังสือที่ 

สนามบนิมกัขอให้ผมเซน็ชื่อให้ ผมรู้สกึเขนิมาก เพราะโดยส่วนใหญ่ ผมกม็กั

จะได้เห็นหนังสือเล่มนั้นเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกับผู้ซื้อ และไม่ทราบเลยว่า

หนงัสอืเล่มนั้นเขยีนเกี่ยวกบัอะไร

บทความที่เฉินเหว่ยส่งให้ผมเป็นเรื่องราวน่าสนใจหลายอย่างที่เกิดขึ้นใน

ความสัมพันธ์และชีวิตของเราในอดีต สิ่งสำาคัญที่สุดคือ สไตล์การเขียน 

ผ่อนคลาย มอีารมณ์ขนั และสนกุสนานของเขา คงทำาให้คณุอ่านหนงัสอืเล่มนี้

ได้อย่างวางไม่ลง
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คำ�นำ�

เงยหน้ามองโลก แล้วจะเห็นว่ามนุษย์เราแต่ละคนแตกต่างกันมหาศาล  

ก้มหน้ามองโลก แล้วมองไปข้างหน้า ทั้งผมและคณุต่างกเ็ป็นความก้าวหน้า

อันเจิดจรัสของวิวัฒนาการอายุหนึ่งร้อยล้านปี และหากมองย้อนกลับไป  

อย่างมากเราก็เป็นเพียงรอยต่อสำาคัญของวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตอันต่อเนื่อง – 

ไม่มอีะไรมากกว่านั้น

ผมเชื่อเป็นการส่วนตวัว่าความหมายของชวีติคอื “การโอ้อวด” ขั้นตอนที่

จะเปลี่ยนชายคนหนึ่งจากความตำ่าต้อยไปสู่ความมีชื่อเสียงคือ กระบวนการ 

“โอ้อวด” ให้ผู้อื่นรบัฟังอย่างต่อเนื่อง

ฝึกฝนและคิดหาวิธีเปลี่ยนแปลงเนื้อหา “การโอ้อวด” พยายามหาทาง

เปลี่ยนหวัข้อ “โอ้อวด” อยู่เสมอ

โอ้อวดให้ลกูจ้างฟังตอนเป็นลกูจ้าง โอ้อวดให้ผู้จดัการฟังตอนเป็นผู้จดัการ 

โอ้อวดให้ผู้นำาฟังตอนเป็นผู้นำา นั่นแหละวธิสีร้างความแตกต่างให้ชวีติ

ท่านเซอร์ฟรานซิส เบคอน เคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่า “ความรู้คือพลัง”   

ทุกคนบนโลกทราบเรื่องนี้ดี แต่ส่วนใหญ่กลับไม่เคยได้ยินข้อความอีกครึ่ง 

ที่เหลอื “ความรู้หลายๆ อย่างมไีว้เพื่อการตกแต่ง” ซึ่งกค็อื “การโอ้อวด”

ตัว
อย่
าง



คงไม่ใช่เรื่องเข้าใจยากหากลองคดิดู  เราใช้ทฤษฎบีทของปีทาโกรสัตอน

สร้างบ้านสนุขั คำานวณรปูทรงพาราโบลาตอนโยนหนิ หรอืชั่งนำ้าหนกัสารละลาย

ตอนเติมเกลือระหว่างทำาอาหารหรือไม่ คำาตอบทั้งหมดคือไม่ แม้แต่กลุ่ม 

นักวิทยาศาสตร์หลายหมื่นคนที่เคยปล่อยดาวเทียมสู่อวกาศก็ยังใช้ความรู้ 

ในสาขาอาชพีของตนเองเพยีงเลก็น้อยเท่านั้น

บนโลกนี้ มคีนอยู่เพยีงสองประเภทที่มคีวามสขุ  ประเภทแรกคอื พวกที่

ชอบโอ้อวด และอกีประเภทคอื พวกที่ชอบฟัง “คนโอ้อวด”

คนไม่โอ้อวดคอื คนอมทกุข์ ต่อให้ประสบความสำาเรจ็อย่างมากกต็าม คน

อย่างมเีกลนัเจโลซึ่งมเีรื่องให้โอ้อวดแต่ไม่ชอบโอ้อวด กเ็ป็นคนอมทกุข์เช่นเดยีว

กบั อาร์ทูร์ โชเพนเฮาเออร์  ส่วนคนที่ชื่นชอบและมเีรื่องให้โอ้อวด แถมยงัชอบ

ฟังคำาโอ้อวดของผู้อื่นคอืคนที่มคีวามสขุที่สดุ เหมอืนอย่างแจค็ หม่า

ครั้งหนึ่ง แจ็ค หม่าเคยเดินผ่านเพิงคนงานและได้ยินเสียงหัวเราะ 

ผ่อนคลายดังมาจากข้างใน “ฟังสิ!  คนงานอพยพมีความสุขกับการโอ้อวด 

แค่ไหน!”  แจค็ หม่าพูดด้วยความชื่นชม

“บางทีพวกเขาอาจกำาลังโอ้อวดกันอยู่ว่า ถ้าได้เป็นแจ็ค หม่า ฉันจะ...” 

ผมพูด

มลิาน คนุเดรา กล่าวไว้ว่า “ชวีติอยู่หนอื่น”

“ในฐานะประธานบรหิาร ผมมหีน้าที่แค่พูดคยุ ‘โอ้อวด’ คงต้องทนประธาน

บรหิารแบบนี้หน่อย พวกคณุคดิเสมอว่า ‘คำาโอ้อวด’ ฟังดเูหมอืน ‘เป็นไปไมไ่ด’้ 

แต่ก็ร่วมมือกันทำา ‘เรื่องเป็นไปไม่ได้’ จนสำาเร็จลุล่วงด้วยดีทุกครั้ง ทั้งที่ดู 

เป็นไปไม่ได้ แต่พวกเราเข้าขากนัด้วยดเีสมอ...” แจค็ หม่าเคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่ง

ที่งานประชมุประจำาปีของเถาเป่า

ราว 2,100 ปีก่อน หลิวเช่อหรือจักรพรรดิอู่แห่งราชวงศ์ฮั่น เคยพูดกับ 

ซอืหม่าเชยีน หลงัอ่าน The Historical Records (บนัทกึประวตัศิาสตร์) ว่า “นี่ใช่
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ประวตัศิาสตร์ของประเทศหรอื ทา่นคดิว่าท่านเข้าใจข้าจรงิหรอื  ทั้งเรื่องที่เกดิ

ขึ้นแล้วและกำาลงัจะเกดิ...”

ผมเชื่อว่าแก่นแท้แห่งประวตัศิาสตร์คอืท่วงทำานองความคดิ ข้อมลูที่บนัทกึ

ไว้ทั้งหมดเปรียบเสมือนแป้นสีขาวดำาเรียงตัวอยู่บนเปียโน ทุกคนทำาได้แค่ 

คาดเดาท่วงทำานองไปตามแป้นเหล่านี้

ทกุปี ต้องมผีู้คนจากมหาวทิยาลยัชื่อดงัรอบโลกเดนิทางมายงัอาลบีาบา

กรุ๊ป เพื่อทำาวิจัยและเขียนกรณีศึกษา พวกเขามักแสดงผลงานเหล่านี้ให ้

แจค็ หม่าดแูละขอให้เขาเซน็ชื่อหลงัจากงานเสรจ็  “ใช่เรื่องอาลบีาบาหรอืเปล่า  

นี่ไม่ใช่อาลบีาบา!”  แจค็ หม่าตั้งคำาถามทกุครั้ง

“คณุไม่เข้าใจ!  นี่แหละอาลบีาบา!” กลุ่มนกัวชิาการน่าจะพูดเช่นนี้

“ถ้างั้น กค็ดิว่าเป็นอาลบีาบาแล้วกนั!” ผมไม่รูแ้จค็ หม่าต้องการตั้งคำาถาม

ตวัเอง หรอืแค่ไม่อยากโต้แย้งกลุ่มนกัวชิาการ

“เราไม่เคยร่วมงานกบัอเีบย์มาก่อน” แจค็ หม่าเคยพดูครั้งหนึ่ง “มคีนนอก

เดาอะไรไว้หลายอย่าง ที่จริงมีแค่ผมเท่านั้นที่รู้เหตุผล ผมแค่ไม่สะดวกใจที่ 

เห็นพวกน่ารังเกียจในทีมอีเบย์ แต่ชื่นชมประธานบริหารหญิงเป็นอย่างมาก”  

ส่วนสาเหตุที่ทำาให้แจ็ค หม่ารู้สึกอึดอัดใจอย่างที่ว่า แม้แต่ตัวเขาเองก็หาคำา

อธบิายสมเหตสุมผลไม่ได้!

เช่นเดยีวกบัที่โชเพนเฮาเออร์เคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่า “คนเราทำาสิ่งที่ตั้งใจ

ได้ แต่กำาหนดความตั้งใจตวัเองไม่ได้”

แบคทีเรียสายพันธุ์หนึ่งอยากบินได้ แต่ไม่มีปีก จึงรุกรานเข้าไปในไข่กบ 

เมื่อตดิเชื้อแบคทเีรยี ลกูอ๊อดและกบทั้งหมดที่ฟักเป็นตวัจงึพกิารและกลายเป็น

อาหารนกอนิทรอีย่างง่ายดาย แล้วแบคทเีรยีกไ็ด้เพลดิเพลนิกบัการบนิสมดงั

ปรารถนา!

ผมไม่ใช่นกอนิทร ีแต่เป็นแบคทเีรยีบนิได้
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งานผู้ช่วยเป็นอาชีพพิเศษประเภทหนึ่ง และผู้ช่วยแต่ละประเภทต่างก็มี

โลกแตกต่างกนั

ผู้ช่วยบางรายของกลุ่มผู้นำาในคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมาธิการรัฐคือ 

กลุม่แกนนำาระดบัรฐัมนตร ีส่วนผูช่้วยดาราในวงการบนัเทงิบางท่านคอื พี่เลี้ยง

เดก็ตลอดชพี

ผู้ช่วยเจ้าของกจิการอาจเป็นได้ทั้งเลขาฯ ที่ปรกึษา หรอืบอดี้การ์ด...

แต่ผมไม่ใช่สกัอย่าง ผมรู้จกัคณุจางจี้จง กบั แจค็ หม่า เกนิ 10 ปี และ

เป็นผู้ช่วยของทั้งคู่ตามลำาดับ ทุกครั้งที่ถูกตั้งคำาถามเรื่องงานหลัก ผมไม่เคย

หาคำาตอบได้ ไม่ว่าจะตอนทำางานให้คุณจางจี้จงหรือแจ็ค หม่า ถ้าเป็นคน 

คุ้นเคย ผมน่าจะตอบตดิตลกว่า “ผมเป็น ‘เงาจกัรพรรด’ิ ” 

ผมไม่มวีนัพดูว่ารูจ้กัทั้งคู ่ผมแค่บนัทกึเรื่องราวธรรมดาบางส่วนของคนไม่

ธรรมดา และไม่ทราบเช่นกนัว่าแป้นสขีาวดำาพวกนี้จะพาคณุเข้าใกล้ท่วงทำานอง

แท้จรงิได้แค่ไหน

นอกจากนี้ ยงัมสี่วน “ซบุซบิ” เลก็ๆ ซึ่งไม่ค่อยเกี่ยวกบัแจค็ หม่าสกัเท่าไร 

แต่เส้นทางชวีติผมเปลี่ยนไปจนเป็นอย่างทกุวนันี้ได้เพราะ “การโน้มน้าว” ของ

แจ็ค หม่า เพราะอย่างนั้น เรื่องที่ว่าจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาไม่ทางใดก็ 

ทางหนึ่ง ขออภยัถ้าคณุคดิว่าผม “เพ้อเจ้อ” คนเดยีวเป็นบางช่วงตัว
อย่
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1. แจค็ หม่ากบัคู่รกัตระกูลเคน
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2. รอยจารกึของกมิย้ง

3. ภาพหมู่ กมิย้ง กบั แจค็ หม่า และจางจี้จงในเหมยเจยีอู หางโจว เมื่อเดอืนกนัยายนปี 2001
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4. ปี 2008 แจค็ หม่าปราศรยัที่วาย. อลีติส์กรุ๊ป ในฮ่องกง

5. แจค็ หม่ากบัโซรอสที่หอบรรยายชมรมเจยีงหนาน

6. งานพูก่นัของแจค็ หม่า ระหว่างฝึก “จนิย”ู ในภเูขาจนิยนู เมื่อปี 2008
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