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ถนนสูความมั่งคั่งของ
บรรดามหาเศรษฐีที่รวยที่สุด
ในสหรัฐอเมริกา

• ใชเปนเครื1องมือในการแผวถางเสนทางรวยและสรางความมั่นใจ
ตลอดทุกยางกาว
• ใชเปน “ปายบอกทาง” และ “ปายเตือน” เพื1อชวยใหคุณหลีกเลี่ยง
หลุมพรางบนถนนสูความมั่งคั่ง

จงเลือกรวยบนเสนทางที่คุณอยากจะเดิน ดวยหนังสือ
“10 วิถีสูความร่ำรวย” เลมนี้

10 วิถีสูความร่ำรวย

เขาจะแนะนำใหคุณรูจักถนนสิบสาย ที่นำไปสูความร่ำรวยมหาศาล ไมวาจะเปน
การทำธุรกิจ การซื้ออสังหาริมทรัพย การลงทุนอยางฉลาด หรือแมแตแตงงาน
ใหรวย คงยากที่จะหาหนังสือเลมใดชี้ทางรวยไดอยางจะแจงและสนุกสนานขนาดนี้
หนังสือเลมนี้ ยังเปนทรัพยากรชั้นดีอันจะชวยใหคุณเดินตามรอยคนรวยไปบน
ถนนแตละสาย โดยหลีกเลี่ยงชะตากรรมของผูที่พลาดพลั้งไปไมถึงฝงฝน ขอให
เก็บมันติดตัวไวตลอด เพื1อ

ELISABETH DELLINGER และ LARA W. HOFFMANS

THE TEN ROADS TO RICHES

เคน ฟชเชอร เศรษฐีพันลาน นักบริหารเงินระดับตำนาน และนักคิดชั้นนำแหง
อุตสาหกรรมการเงิน ไดเปดแฟมเรื1องราวสวนตัว พรอมแบงปนกลยุทธ และ
เครื1องมือที่จะชวยใหคุณกาวเดินไปบน “วิถีคนรวย”
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10 เสนทางรวย
ที่คุณเลือกไดดวยตัวเอง!
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มได้รบั มอบหมายจากส�ำนักพิมพ์ซเี อ็ด ให้เป็นผูเ้ รียบเรียงหนังสือ
The Ten Roads to Riches หรือชื่อไทยว่า “10 วิถสี คู่ วามร�ำ่ รวย”
โดย เคน ฟิชเชอร์ เล่มนี้
แม้จะเคยได้ยนิ ชื่อผูเ้ ขียนมาก่อนจากหนังสือเบสต์เซลเลอร์ ในอดีตของ
เขา แต่ในช่วงแรกที่เริ่มเรียบเรียง ผมก็ยังไม่ได้สนใจที่จะท�ำความรู้จักผู้เขียน
ให้มากไปกว่าเดิม
ครัน้ เรียบเรียงไปเรื่อยๆ ก็เริม่ รูส้ กึ ว่าคนคนนี้ “ปากจัด” ใช้สำ� นวนเขียน
แสบๆ คันๆ ในใจเริ่มเป็นห่วงว่าคนไทยอ่านแล้วจะชอบหรือไม่ แต่ใจหนึ่งก็
เริ่มสงสัย อยากรู้ว่าหมอนี่มันรวยแค่ไหนกัน จึงกล้ามาสอนวิธีรวย แถมยัง
จิกกัดวิพากษ์วิจารณ์บรรดาดารา นักกีฬา นักการเมือง ทนาย นักธุรกิจ ตลอด
จนคนมีชื่อเสียงหลายคนอย่างไม่เกรงกลัว
และแล้ว ผมก็มาสะดุดกับเนื้อหาตอนหนึ่ง ผู้เขียนเล่าว่า สมัยที่เขา
เริ่มต้นอาชีพนักวางแผนการเงินใหม่ๆ มีหลายคนมาเป็นลูกค้า เพราะหวังจะ
ได้รับค�ำแนะน�ำทางอ้อมจากพ่อของเขา
อ่านถึงตรงนี้ผมจึงร้องอ๋อ ใช่แล้ว! เคน ฟิชเชอร์ คือลูกชายแท้ๆ ของ
“ฟิลิป ฟิชเชอร์” หนึ่งในสองแม่แบบแห่งการลงทุนของ วอร์เรน บัฟเฟตต์
นักลงทุนหมายเลขหนึ่งของโลก นอกเหนือจาก เบนจามิน แกรแฮม นั่นเอง
ครั้นลองเสิร์ชกูเกิลเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมดู ก็พบว่า เคนมีความมั่งคั่ง
ถึง 3,800 ล้านเหรียญ คิดเป็นเงินไทยกว่า “1.25 แสนล้านบาท!”
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จะเห็นได้ว่า ฐานะของเขาไม่เพียง “ร�่ำรวย” แต่อยู่ในระดับ “มหา
เศรษฐี” โดยสร้างความส�ำเร็จขึ้นมาจากการเป็นผู้จัดการกองทุน บริหาร “เงิน
ของคนอื่น” (Other People’s Money หรือ OPM) อันเป็นหนึ่งในถนนสิบสาย
ที่แนะน�ำไว้ ในหนังสือเล่มนี้ด้วย
ดังนั้น ข้อสงสัยที่ผมเคยมีว่าหมอนี่ “รวยจริงหรือ” จึงได้รับค�ำตอบ
อย่างชัดเจนแล้ว
จุดเด่นประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ คือความ “ตรงไปตรงมา”
น�ำเสนอวิธีสร้างความร�่ำรวยในโลกแห่งความเป็นจริงโดยไม่อ้อมค้อม อาทิ
การ “แต่งงานกับคนรวย” ซึ่งเป็นทางลัดสู่การยกระดับฐานะที่พบได้ทั่วไป
รวมทัง้ ในเมืองไทย แต่กลับไม่มีใครกล้าแนะน�ำให้ทำ� เพราะเกรงจะดูไม่ดี ทว่า
ผู้เขียนกลับน�ำเสนอมันออกมาอย่างเป็นระบบระเบียบ สามารถท�ำตามได้ทันที
บทเรียนส�ำคัญที่หนังสือเล่มนี้สอนเราก็คือ อยากรวย ต้องอย่าอาย
จง “เลือกเส้นทาง” ที่จะน�ำเราไปสู่จุดหมาย เป็นเส้นทางที่เราถนัด
ทีเ่ หมาะกับเรา แล้วท�ำตามขัน้ ตอนเพื่อก้าวเดินไปให้ถงึ ปลายทางนัน้
เหนือสิ่งอื่นใด คุณคงไม่อยากอ่านหนังสือสอนท�ำอาหาร ที่เขียนโดย
คนท�ำอาหารไม่เป็น หรือหนังสือสอน “วิธีรวย” ที่เขียนโดยคนที่ “ไม่รวย” ซึ่ง
น่าตลกที่หนังสือจ�ำพวกนี้มีอยู่เต็มไปหมด
“10 วิถีสู่ความร�่ำรวย” เล่มนี้ จึงเป็นหนังสือที่ “ใช่” ที่ได้น�ำเสนอ
ทางเลือกต่างๆ สู่ความร�่ำรวยอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จากปลายปากกาของ
คนที่เก่งจริง รวยจริง ที่พิสูจน์แล้ว
ส�ำหรับทุกคนที่อยากรวย ขอให้เปิดอ่าน
เลือกเส้นทางที่ใช่ แล้วลุยเลย อย่ารีรอนะครับ

ชัชวนันท์ สันธิเดช

ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Club VI
facebook.com/ClubVI
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เวลานี้เหมาะที่สุดแล้ว
เวอร์ชันแรกของหนังสือเล่มนี้ออกวางตลาดในเวลาที่แย่ที่สุดแล้ว คือ
ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2008 ขณะที่เศรษฐกิจโลกก�ำลังดิ่งลงเหว
มองย้อนกลับไป ผมว่าผมโชคดีที่หนังสือเล่มนี้เงียบหายไปโดยไม่
ค่อยมีใครพูดถึง เพราะขณะนั้นวิกฤตการเงินก�ำลังท�ำลายล้างตลาดหุ้นและ
เปลี่ยนโฉมหน้าวอลล์สตรีตไปตลอดกาล หาไม่แล้ว ผลตอบรับจากการออก
หนังสือชวนคนให้รวยในเวลาที่มืดมนเช่นนั้นอาจรุนแรงและโหดร้ายเกินคาด
ก็เป็นได้ “ดูตาแก่ เคน ฟิชเชอร์ นั่นสิ มันยังมีอารมณ์จะหลอกชาวบ้านอยู่อีก
ทั้งที่วอลล์สตรีตจะพินาศอยู่แล้ว” “รวย ใน ตลาดหุ้นตอนเนี้ยนะ ตลกแล้ว!”
คนทั่วไปเขาไม่สนใจหรอกว่าหนังสือเล่มนี้ก้าวข้ามเรื่องของเวลาไปไกลมาก
เขาไม่สนหรอกว่าผมเขียนมันตั้งแต่ปี 2007 ในช่วงกลางคืนและวันหยุด
สุดสัปดาห์ และไม่สนด้วยว่าหนังสือเล่มนี้มีก�ำหนดวางแผงหลายเดือนก่อน
หน้าที่ใครจะสนใจเรื่องสภาพคล่องของเลห์แมนบราเทอร์สด้วยซ�้ำไป แต่เอา
เถอะ ยังไงก็ขอบคุณนะที่ไม่ฆ่าผมจนตาย
ในขณะเดียวกัน ผมเองก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อย เพราะผมชอบหนังสือ
เล็กๆ เล่มนี้มาก มันเป็นการฉีกแนวของตัวผมเองแบบสุดๆ ต่างจากหนังสือ
เล่มก่อนๆ ที่เจาะลึกเรื่องของตลาดทุน แต่เล่มนี้เป็นการลงลึกในรายละเอียด
ทั้งระดับจุลภาคและมหภาค โดยชี้ให้เห็นว่าคนที่รวยมากๆ เขารวยขึ้นมาได้
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อย่างไร และคุณเองก็ ไปถึงจุดนั้นได้ (แม้ ในเวลานี้ก็ตาม!) พร้อมด้วยเรื่อง
ราวสนุกๆ และค�ำปลุกใจที่สอดแทรกไว้ระหว่างบรรทัด หนึ่งในเป้าหมายของ
ผมคือการขจัดมายาคติที่มีต่อความร�่ำรวย
ก่อนที่วลี “ความเหลื่อมล�้ำของรายได้” จะกลายเป็นประเด็นร้อน
ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองดังเช่นทุกวันนี้ ผู้คนก็เริ่มมีความเชื่อที่เข้มข้นขึ้น
เรื่อยๆ แล้วว่า ความร�่ำรวยเป็นสิ่งที่น่าละอาย แต่ผมนี่คิดตรงข้ามเลย ผม
เชื่อว่าหากคุณรวยด้วยวิธีที่เหมาะสม คุณย่อมจะท�ำให้ โลกนี้น่าอยู่ขึ้น คุณ
สร้างความร�ำ่ รวยไม่ใช่เพื่อตัวคุณเองเท่านั้น แต่เพื่อสังคมที่คุณอยู่ โดยท�ำให้
คนอื่นๆ ได้รับประโยชน์จากความมุมานะพยายามของคุณ ผมอยากให้ผู้คน
ทั้งหลายเข้าใจในเรื่องนี้มาตั้งนานแล้ว และตอนนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิม

แล้วท�ำไมต้องเป็นตอนนี้ล่ะ
ตัง้ แต่หนังสือเล่มนีอ้ อกวางจ�ำหน่าย สังคมทีเ่ ราอยูด่ เู หมือนจะอ่อนไหว
ต่อเรื่องของความร�่ำรวยมากกว่าที่เคย เรามีขบวนการ “ยึดวอลล์สตรีต
(occupy wall street)” โดยให้ร้ายพวก “หนึ่งเปอร์เซ็นต์” ((one percent)
หมายถึง คนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่รวยที่สุดของสหรัฐอเมริกา - ผู้เรียบเรียง) ที่
ชอบเรียกกันนักหนา กระบวนการตอบโต้ความเหลื่อมล�ำ้ ของรายได้และความ
มั่งคั่งเริ่มขยายวงออกไปเรื่อยๆ นักการเมืองใช้เวลาตลอดชีวิตทางการเมือง
ของตัวเองไล่บี้คนรวยและบริษัทยักษ์ ใหญ่ให้จนลงให้ได้เพื่อกระจายความ
มั่งคั่งออกไป ผลส�ำรวจครั้งแล้วครั้งเล่าชี้ชัดว่า พวกมิลเลนเนียลพากันเมิน
หนีทุนนิยม และโหยหาระบบใหม่ที่ “ใช้ได้ผลจริง” การรณรงค์หาเสียงเป็น
ผู้สมัครประธานาธิบดีของ เบอร์นี แซนเดอร์ส เมื่อปี 2016 ภายใต้แคมเปญ
“Barnstorming” ลงเอยด้วยการที่คนกว่า 12 ล้านลงคะแนนสนับสนุน “การ
ปฏิวตั ทิ างการเมือง” ของสมาชิกวุฒสิ ภาหัวสังคมนิยม เพื่อต่อต้านความเหลื่อมล�ำ้
ของรายได้อัน “น่าขยะแขยง” และต่อต้าน “ความละโมบขององค์กรธุรกิจ”
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เช่นเดียวกับการก้าวขึ้นสู่อำ� นาจของ โดนัลด์ ทรัมป์ มหาเศรษฐีผู้ตีตราตัวเอง
เป็นทางเลือกแห่งชัยชนะของผู้ถูกลืมทุกคน
ดูเหมือนผมจะบ้าไปแล้วที่มาออกหนังสือเวอร์ชันสองเอาตอนนี้ แคร์
ที่ไหนล่ะ! ยิ่งมีเรื่องแบบนี้ยิ่งต้องออกให้เร็ว เพราะงานเขียนอื่นๆ มากมาย
พากันประโคมโหมเรื่องความเหลื่อมล�้ำกันเสียใหญ่โต (เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง)
และแม้จะเป็นเช่นนี้ พวกคนที่เพิ่งจะรวยขึ้นมาก็แทบไม่มีใครช่วยลดความ
เข้าใจผิดตรงนี้ลงเสียบ้างเลย
การสร้างความร�่ำรวยเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวส่วนหนึ่ง ซึ่ง
บางคนอาจมองว่าน่ารังเกียจ และมันก็เป็นเช่นนี้มาโดยตลอด แต่ความคิด
เช่นนี้ ไม่สามารถลบล้างผลดีที่มันก่อให้เกิดแก่สังคมในวงกว้างได้เลย หาก
คุณรวยขึ้นมาจากการสร้างธุรกิจ คุณอาจสร้างงานให้คนอื่นและท�ำให้ชีวิต
ของพวกเขาดีขึ้น คุณอาจท�ำให้พวกเขาได้ย้ายไปอยู่ในชุมชนที่น่าอยู่อาศัย
มากขึ้น ส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนที่ดีขึ้น และได้รับสิ่งดีๆ ในชีวิต สุดยอดไหม
ล่ะ! หรือคุณอาจจะสร้างสินค้าหรือบริการทีช่ ว่ ยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ช่วยส่งเสริม
โภชนาการ พลานามัยของประชาชน สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ การเรียนรู้
ของเด็ก หรืออะไรก็ตามทีเ่ ป็นแรงผลักดันของคุณ คุณอาจช่วยส่งเสริมวัฒนธรรม
ของประเทศด้วยการสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้คนหรือแต่งเพลงดังๆ คุณอาจ
สร้างความร�่ำรวยด้วยการช่วยบริหารเงินของคนอื่น ช่วยให้พวกเขาบรรลุ
เป้าหมายทางการเงิน หรือคุณอาจจะเป็นเจ้าพ่ออสังหาฯ ช่วยรีโนเวตทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของคน เพื่อให้พวกเขาได้อยู่ในบ้านที่น่าอยู่ขึ้น หากลบอคติออกไป จะพบว่า
ทัง้ หมดทีว่ า่ มาล้วนช่วยยกระดับสังคมได้ เช่นเดียวบัญชีธนาคารของตัวคุณเอง
โดยปกติแล้ว ความร�ำ่ รวย มักจะหมายถึงความสุขสบาย และได้ ใช้ชวี ติ
ที่น่าตื่นเต้น ลองคิดสิดูว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันนี้จะเป็นอย่างไร ถ้า บ๊อบ นอยซ์
ไม่ประดิษฐ์วงจรรวม (intergrated circuit) ขึ้นมา เขาเลือกเส้นทางสู่ความ
ร�่ำรวยและท�ำให้ โลกได้ประโยชน์อย่างมหาศาล ไม่ว่าคนรวย คนจน หรือใคร
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ก็ตาม เราจะเห็นวัฏจักรนี้ ในตัวของคนที่ท�ำให้ชีวิตผู้อื่นดีขึ้นอยู่เสมอ ท�ำสิ่ง
ที่ดี รวย มีความสุขกับชีวิต นั่นเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดยิ่งกว่าอะไรเสียอีก และให้
ความรู้สึกที่ดีแก่ผู้กระท�ำด้วยเช่นกัน
จริงอยู่ คงไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะรวยได้ แต่สิ่งที่ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือ
คนส่วนใหญ่รวยได้ พวกเขาแค่ไม่รู้วิธี หากคนส่วนใหญ่รู้ว่าจะรวยได้อย่างไร
โลกนี้คงมีคนรวยมากกว่านี้ และเป็นโลกที่น่าอยู่กว่านี้ ซึ่งที่จริงโลกก็ก�ำลัง
ด�ำเนินไปในทิศทางนี้อยู่นะ ความยากจนขั้นสูงสุดลดน้อยลงทั่วโลก จากการ
ที่มีคนรวยเพิ่มมากขึ้น โดยกระจายกันอยู่ในประเทศเกิดใหม่ต่างๆ หากมีเวลา
เพียงพอ และมีคนที่มุ่งมั่นจะรวย โดยรู้ว่าจะรวยได้อย่างไรเป็นจ�ำนวนเพียง
พอ เราก็อาจขจัดความยากจนให้หมดสิ้นไปจากโลกนี้ ได้ แน่นอนว่า “ช่องว่าง
แห่งความมัง่ คัง่ ” ย่อมจะมีอยูบ่ า้ ง แต่คนทีอ่ ยู่ในระดับล่างสุด จะมีชวี ติ เหมือน
คนในระดับบนสุดของรุน่ ก่อนหน้า คุณภาพชีวติ เป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่
สิง่ ทีผ่ มบอกคงไม่เกิดขึน้ ตลอดชัว่ ชีวติ ของผมหรือของคุณ แต่ทกุ คนทีต่ ดั สินใจ
ว่าจะรวย ก็ถือว่าได้เริ่มต้นก้าวแรกเพื่อท�ำให้ โลกนี้ดีขึ้นแล้ว ผมก�ำลังขอให้
คุณอ่านหนังสือเล่มนี้จนจบ และลงมือท�ำหน้าที่ของคุณบ้าง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทุกวันนี้ คงฟังดูเข้าทีหากจะบอกว่าวันเวลาดีๆ ได้สิ้นสุดลงแล้ว
โอกาสรวยที่เกิดขึ้นเมื่อทศวรรษที่ 1980 และ 1990 ไม่มีวันหวนกลับมาอีก
แล้ว หลายคนชี้นิ้วไปที่รายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยซึ่งลดลง 7.2 เปอร์เซ็นต์ นับ
ตั้งแต่ปี 1999-2014 ว่านั่นคือหลักฐานยืนยันว่าการเลื่อนชนชั้นทางสังคม
ของคนชั้นกลางไม่มีทางเป็นไปได้อีกแล้ว (แม้รายได้เฉลี่ยในปี 2015 จะ
เพิ่มขึ้น 5.2 เปอร์เซ็นต์ ก็ ไม่ได้ทำ� ให้พวกเขาเปลี่ยนความคิด) ไม่จริงหรอก!
บางคนเชื่ออย่างนั้นจริงๆ นะ แต่อันที่จริงโอกาสรวยยังมีอยู่เสมอ ไม่ได้
แตกต่างจากเมื่อ 10, 20 หรือ 50 ปีที่แล้วเลย
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ถ้าจะมองให้ขาด ต้องถอยหลังออกมาหนึ่งก้าว เลิกจดจ่ออยู่กับความ
เหลื่อมล�้ำทางรายได้ที่คนเขาชอบพูดกันเสียก่อน เพราะนั่นเป็นความเข้าใจที่
ผิด ผลการศึกษาที่ถูกยกมาอ้างมากที่สุดได้ไปบิดเบือนนิยามของค�ำว่ารายได้
โดยใช้ตัวเลขรายได้ก่อนหักภาษี และรวมเอาก�ำไรจากส่วนต่างเงินทุนเข้ากับ
รายได้ทที่ ำ� มาหาได้ ซึง่ เป็นสิง่ ทีแ่ ม้แต่สรรพากรยังไม่ทำ� พวกเขามองข้ามปัจจัย
ทางประชากรศาสตร์ เช่น อายุ และขนาดครัวเรือนไปเสียอย่างนั้น การเอา
รายได้ครัวเรือนมาวัดกันแบบเฮดทูเฮด ท�ำให้ต้องเอารายได้ของเด็กสาวอายุ
23 ที่เพิ่งเริ่มต้นท�ำงาน ไปเทียบกับรายได้ของพ่อแม่เธอสองคน ซึ่งก�ำลังอยู่
ในวัยที่รายได้สูงที่สุด นี่มันไม่ใช่ “ความเหลื่อมล�ำ้ ” อะไรหรอกครับ มันเป็น
ธรรมดาของโลกเท่านั้นเอง
ในปี 2015 ประชากรสหรัฐอเมริกามีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 56,516
เหรียญต่อปี แต่รายได้เฉลี่ยของครอบครัวที่แต่งงานแล้วกลับอยู่ที่ 84,626
เหรียญ! สาวโสดที่อยู่ตัวคนเดียวมีรายได้เฉลี่ยเพียง 37,797 เหรียญ ขณะ
ที่แฟนของเธอรายได้ 55,861 เหรียญ จ�ำนวนของผู้มีรายได้เองก็ส�ำคัญ
เช่นเดียวกับอายุ! รายได้เฉลี่ยส�ำหรับคนในวัย 35-54 สูงกว่า 70,000 เหรียญ
แต่คนที่อายุไม่ถึง 24 รายได้เฉลี่ยแค่ 36,108 เหรียญ ถัดขึ้นมาสเต็ปหนึ่งคือ
อายุ 25-34 รายได้เฉลี่ย 57,366 เหรียญ เพิ่มขึ้นอย่างมาก อันเป็นผลจาก
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และกลายเป็นระดับรายได้ที่สูงกว่าเฉลี่ยไป
เรียบร้อยแล้ว
พูดอีกอย่างก็คอื ในขณะทีร่ ายได้ครัวเรือนโดยเฉลีย่ ดูเหมือนไม่เพิม่ ขึน้
เลยในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา นั่นไม่ได้แปลว่าแต่ละครัวเรือน (หรือคนโสด) ไม่
สามารถยกระดับรายได้ หรือสูญเสียความมั่งคั่งไปแต่อย่างใด อันที่จริงข้อมูล
ส่วนใหญ่ชชี้ ดั ว่ารายได้ของประชากรมีความสม�ำ่ เสมอมากขึน้ เมื่อพวกเขาอายุ
มากขึน้ จากการส�ำรวจโดยใช้ “ตัววัดการเติบโตของค่าแรง” โดยธนาคารกลาง
แห่งรัฐแอตเแลนตา ซึ่งเก็บข้อมูลจากคนจริง ไม่ใช่ภาพหยาบๆ ของประชากร
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ทัง้ หมด พบการเพิม่ ขึน้ ของรายได้อย่างชัดเจนนับตัง้ แต่กลางทศวรรษที่ 1990
เป็นต้นมา (อ่านข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.frbatlanta.org/chcs/wage-growthtrachler.aspx)
แน่นอนว่ารายได้และความมั่งคั่งของแต่ละคนคงไม่ได้สวยหรูเหมือน
กันไปหมด บางคนอาจกล้าเสี่ยงและท�ำส�ำเร็จ แต่บางคนก็อาจล้มเหลว บาง
คนอาจมีกินมี ใช้สุขสบายพอตัว แต่ไม่ถึงขนาดเป็นมหาเศรษฐี ทว่านั่นก็
เพียงพอแล้ว! สิ่งส�ำคัญคือ ทุกคนยังมีโอกาสที่จะรวยจริงหรือเปล่า
นี่คือประเด็นที่พวกอ้างเรื่องความเหลื่อมล�้ำของรายได้พลาดไป การ
ไปให้ความสนใจแต่เรื่องของรายได้ ท�ำให้พวกเขามองข้ามประเด็นส�ำคัญ
อันหนึ่ง นั่นคือ โอกาสที่เท่าเทียมกัน หรือพูดให้ชัดกว่านั้น ประเด็นมันอยู่
ที่ว่า สหรัฐฯ ในวันนี้ยังพร้อมให้คนยกระดับฐานะของตนเองได้เหมือนสมัย
ก่อนหรือไม่
ค�ำตอบคือ ได้สิ! ผลการศึกษาเมื่อปี 2014 โดยนักเศรษฐศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยเบิร์กเลย์และฮาร์วาร์ด ซึ่งถือว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงในเรื่องนี้
พบว่า การยกระดับฐานะในยุคนี้ ไม่ได้แตกต่างจากเมื่อ 20 หรือ 50 ปีทแี่ ล้วเลย
คุณอาจแย้งก็ ได้วา่ ทุกวันนีโ้ อกาสในการยกระดับทางสังคมนัน้ เพียงพอหรือยัง
(ผมเองก็อยากให้ โอกาสมีมากกว่านี้อีก!) แต่ที่แน่ๆ คือ มันไม่ได้น้อยลงเลยใน
รอบห้าทศวรรษหลัง ซึ่งหมายความว่า คุณมีโอกาสรวยได้ง่าย (หรือยาก) พอ
กับสมัยก่อน เรื่องราวความส�ำเร็จของคนหลายคนที่ถูกเล่าไว้ ในหนังสือเล่มนี้
ยังเป็นไปได้ไม่ต่างจากตอนที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเลยแม้แต่น้อย
ในอีกทางหนึ่ง นั่นหมายความว่า ทุนนิยมยังท�ำงานได้ผลดีอยู่ ผมรู้ว่า
พูดแบบนี้ดูไม่เท่เอาเสียเลย แต่นี่คือสิ่งแรกที่คุณต้องเข้าใจ หากคุณต้องการ
เข้าไปอยู่ในกลุ่มหนึ่งเปอร์เซ็นต์หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบ
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เส้นทางเดิม แต่คนหน้าใหม่
มีงานเขียนอีกมากมายเกี่ยวกับความเหลื่อมล�้ำของรายได้ที่เย้ยหยัน
คนที่เป็นผู้ควบคุม “เงินทุน” โดยวาดภาพที่น่าหวาดกลัว เป็นภาพอาณาจักร
ความมั่งคั่งที่ขยายอิทธิพลไปทั่วโลก เป็นเจ้าของโดยครอบครัวไม่กี่ครอบครัว
ที่กอบโกยเงินในโลกนี้ทั้งหมดไปเป็นของตัวเองโดยที่คนอื่นๆ ไม่มีใครได้อะไร
เลย ในความเป็นจริงแล้ว มีไม่กี่คนใน “Forbes 400” ที่รวยขึ้นมาจากการ
ได้รับมรดกล้วนๆ มี 266 คนสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาด้วยตัวเอง ในจ�ำนวนนั้น
40 คนเป็นผู้อพยพที่สร้างตัวขึ้นมาจากความฝันแบบอเมริกันแท้ๆ ที่เหลือก็
แบ่งเป็นพวกที่ได้รบั มรดกมาอย่างเดียว (หลายคนนามสกุล “วอลตัน”) กับกลุม่
ที่ได้รับมรดกมาส่วนหนึ่ง แต่ก็เอาเงินไปต่อยอดขึ้นไปอีกมาก ตอนที่ Forbes
เริ่มจัดอันดับในช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 มีผู้ติดอันดับไม่ถึงครึ่งที่สร้างความ
มั่งคั่งขึ้นมาเอง ซึ่งตอนนั้น หนึ่งในมหาเศรษฐีหน้าใหม่ที่สุด ณ วันนี้อย่าง
อีวาน สปีเกิล ผู้ร่วมก่อตั้งสแนปแชต ยังไม่เกิดด้วยซ�้ำไป
หากจะว่าไป กลุ่มมหาเศรษฐีเป็นกลุ่มที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ากัน
มากที่สุด มีคนรวยยี่สิบหกคนที่หลุดจากอันดับของ Forbes ในปี 2016 (ใน
จ�ำนวนนัน้ หกคนเสียชีวติ ) และอีกมากกว่า 100 คนทีย่ งั คงอยู่ในอันดับ แต่ความ
มั่งคั่งลดลงไป คนมักคิดว่าพวกคนรวยนี่รวยอย่างไรก็รวยอยู่อย่างนั้น นั่งมอง
เงินทองของตัวเองเพิม่ พูนขึน้ ไป แต่ในความเป็นจริง การรักษาความร�ำ่ รวยเอา
ไว้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย นีค่ อื โลกแบบประเภท “เอ็งรวย ข้าก็รวยกว่า” ต่างหาก
รายชื่อในอันดับ Forbes 400 มีความเปลี่ยนแปลงไปมากมายนับ
ตั้งแต่ปี 2007 ซึ่งเป็นปีที่ผมอ้างถึงเสมอในการเขียนหนังสือเล่มนี้ เพราะปี
นั้นปีเดียวมีถึง 157 คนที่หลุดออกจากอันดับ และ 58 คนในนั้นที่หลุดโผไป
ไกลลิบ (และลูกหลานของคนกลุ่มนี้ก็มีน้อยมากๆ ที่ติดอันดับในปี 2016) บาง
คนที่หลุดอันดับไปอาจจะยังรวยอยู่ แต่ถูกแซงหน้าโดยพวกเศรษฐีหน้าใหม่
ไฟแรง มีอยู่สองคนที่บริจาคแหลกลาญจนตัวเองหลุดโผ อีกจ� ำนวนหนึ่ง
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ถังแตกจากฟองสบู่อสังหาฯ ปี 2008 อีกสองคนเข้าคุก โดยหนึ่งในนั้นโดน
โทษจ�ำคุก 110 ปี จากการทุจริตหลักทรัพย์ ทายาทโรงแรมดัง นายเจมส์
พริตซ์เกอร์ ที่ต่อมาแปลงโฉมเป็น นางสาวเจนนิเฟอร์ ยังติดอันดับอยู่
เหมือนเดิม และดูจะมีความสุขมากกว่าเดิม
ทั้งนี้ 157 คนที่เข้ามาแทนส่วนใหญ่แล้วจะสร้างความร�่ำรวยขึ้นมา
ด้วยตัวเอง คนกลุ่มนี้ ไม่สนใจใบปริญญา และความฝันแบบอเมริกันก็ยังคง
ลุกโชนในใจพวกเขา ในจ�ำนวนนี้มีทั้งคนอเมริกันแท้ๆ และสายเลือดผู้อพยพ
มีเด็กมหัศจรรย์อย่าง มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก, ฌอน พาร์เกอร์ และ ดัสติน
มอสโควิตซ์ แห่งเฟซบุก๊ มีผกู้ อ่ ตัง้ วอตส์แอพพ์ (WhatsApp) อย่าง แจน โคม
และ ไบรอันแอกตัน มีนายทุนอิสระอย่าง ปีเตอร์ เทียล มีเจ้าพ่อเทสล่าอย่าง
อีลอน มัสก์ มี โด วอน และ จิน ซุก ชาง ที่ยึดครองตลาดแฟชั่นวัยรุ่นด้วย
แบรนด์ Forever 21 มีคหู่ ู แอนดรูว์ และ เพ็กกี้ เชอรย์ แห่งแพนด้าเอ็กซ์เพรส
มีสามผู้ก่อตั้ง Airbnb นาทาน เบลชาร์ซิก, ไบรอัน เชสกี้ และ โจ เกบเบีย
มี เทรวิส คาลานิค แห่งอูเบอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย เดวิด ดัฟฟีลด์ ผู้
ก่อตั้งซอฟต์แวร์ธุรกิจก็ติดอันดับด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ต้องเด็กก็ติด
อันดับได้ดีฟฟีลด์ ในวัย 75 เริ่มธุรกิจพีเพิลซอฟต์เมื่ออายุ 47 และขายหุ้นทิ้ง
เมื่อปี 2005 ก่อนจะฉีกแนวมาท�ำเวิร์กเดย์เมื่ออายุเข้าสู่วัยเกษียณ ปัจจุบัน
เขายังเป็นประธานบริษัท โดยชอบปีนเขาเป็นชีวิตจิตใจ อายุเป็นเพียงตัวเลข
เท่านั้นจริงๆ
อายุของคนในอันดับ Forbes 400 มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน
และไม่ได้เปลี่ยนในแบบที่คุณคิด พวกที่ต�่ำกว่า 40 อาจเพิ่มจ�ำนวนขึ้นสอง
เท่า จาก 7 กลายเป็น 14 คน กลุ่มวัยกลางคนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 65 เป็น
67 คน ขณะที่พวกเด็กมากๆ และแก่มากๆ หลุดอันดับไปเป็นจ�ำนวนมาก 243
คนที่ติดอันดับมาตลอดอายุเพิ่มขึ้นแปดปี กลุ่มอายุ 40 กว่าๆ และ 50 กว่าๆ
ลดน้อยลงอย่างมาก ที่เพิ่มขึ้นกลับเป็นพวกอายุ 80 ขึ้นไป และมากกว่านั้น
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รวมทั้ง เดวิด ร็อคกีเฟลเลอร์ ซีเนียร์ ในวัย 101 ปีด้วย ถ้าข้อมูลนี้ท�ำให้คุณ
แทบตกเก้าอี้ ขออย่าลืมว่า อายุขัยของมนุษย์มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (บทที่ 10
พูดถึงเรื่องนี้ ไว้) คุณเองก็อาจอายุยืนกว่าที่ตัวเองเคยคิดก็เป็นได้

โรดแม็ปสู่ถนนสิบสาย
ถ้าคุณลองไล่เรียงรายชื่อเศรษฐีหน้าใหม่ที่เพิ่งติดอันดับ Forbes 400
คุณจะพบว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งชัดเจนมากๆ กล่าวคือ คนที่มั่งคั่งที่สุดในโลกยังคง
เป็นคนกลุ่มเดิมจ�ำนวนสิบกลุ่ม ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ถนนสิบสายนี้เท่านั้น
ที่ถูกกฎหมาย และเป็นเข็มทิศที่สามารถน�ำทางคุณสู่ความร�่ำรวย อันประกอบ
ด้วย
1. ก่อตั้งธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จ - นี่คือเส้นทางที่ช่วยให้คุณรวย
ได้มากที่สุด!
2. เป็น CEO ของบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจอยู่แล้ว และรวยจากบริษัท
นั้นๆ - เป็นวิธีรวยที่เป็นแบบแผนมาก
3. มองดูว่าอะไรก�ำลังมาแรงในตอนนั้น แล้วเกาะกระแสไปกับมันจน
ประสบความส�ำเร็จ - ท�ำได้ก็รวยเละเลยล่ะ
4. แปลงความดังให้เป็นความรวย - หรือแปลงความรวยให้เป็น
ความดัง ซึ่งยิ่งท�ำให้รวยขึ้นอีก
5. แต่งงานกับคนรวย - วิธีนี้ดีจริงๆ
6. แย่งเอาเงินคนอื่นมาอย่างถูกกฎหมาย ด้วยการฟ้องร้องแล้ว
ชนะคดี - ปล้นโดยไม่ต้องใช้ปืนยังไงล่ะ!
7. เอาเงินของคนอื่นมาท�ำเงิน - มหาเศรษฐีส่วนใหญ่ท�ำแบบนี้ทั้งนั้น
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8. ใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างรายได้ ให้หลั่งไหลเข้ามาไม่มีวันสิ้นสุด แม้เราจะไม่ใช่ผู้คิดค้นนวัตกรรมนั้นขึ้นมาก็ตาม
9. ผงาดสู่ความเป็นเจ้าที่ดิน ด้วยการท�ำเงินจากอสังหาริมทรัพย์
ที่คนอื่นยังมองไม่เห็นมูลค่า
10. ใช้วิธีเดิมๆ ที่คนจ�ำนวนมากใช้กัน คือเก็บออม และลงทุนให้ดี ท�ำไปเรื่อยๆ อย่าหยุด!
ผมใช้ค�ำว่า เข็มทิศที่ “สามารถน�ำทาง” เพราะผมสอนคุณไม่ได้หรอก
ว่าท�ำอย่างไรจึงจะถูกลอตเตอรี การได้รับมรดกอาจท�ำให้คุณติดอันดับ แต่ผม
ก็ ไม่รู้ว่าจะสอนวิธีได้รับมรดกให้คุณอย่างไร เนื่องจากคนเราเลือกเกิดไม่ได้
อเลยานโดร และ แอนเดรส ซานโต โดมิงโก ซึ่งมีทรัพย์สินคนละ 48,000
ล้านเหรียญ ไม่ได้เลือกที่จะเกิดเป็นลูกของเจ้าพ่อเบียร์อย่าง ฮูลิโอ มาริโอ
ซานโต โดมิงโก หรอก พวกเขาแค่โชคดี คนเราถ้าเกิดมาพ่อรวยดีไป ถ้าพ่อ
ไม่รวยก็ท�ำอะไรไม่ได้ สิ่งเดียวที่ทำ� ได้ก็คือ ท�ำอย่างไรไม่ให้พ่อของเราเอาเงิน
ไปโปรยทิ้งหรือบริจาคให้การกุศลเสียหมดแทนที่จะให้เรา เหมือนที่ปู่ของ
ปารีส ฮิลตัน ยกมรดกให้ลกู หลานตัวเองได้เสวยสุขไม่สนิ้ สุด แต่การจะแนะน�ำ
เรื่องพวกนัน้ ก็ ไม่ใช่หน้าทีข่ องหนังสือเล่มนีแ้ ล้วละ นัน่ ต้องไปอ่านหนังสืออย่าง
อื่น ทว่าแม้คณ
ุ จะมีพอ่ แม่ทรี่ วยมากๆ พ่อแม่ของคุณก็อาจมองว่า ให้คณ
ุ หาเลีย้ ง
ตัวเองดีกว่าที่จะใช้ชีวิตหรูหรางอมืองอเท้าบนกองเงินกองทอง ยกตัวอย่าง
มหาเศรษฐีสามคนที่ท�ำเช่นนี้คือ บิลล์ เกตส์, ซักเคอร์เบิร์ก และ ดัฟฟีลด์ ที่
ให้ค�ำมั่นว่าจะบริจาคทรัพย์สินจ�ำนวนมหาศาลของตัวเองให้การกุศลนั่นเอง
และในบรรดาเส้นทางสู่ความร�่ำรวยที่ปฏิบัติได้จริง บางเส้นทางก็อาจ
ได้ผลดีกว่าอีกหลายๆ เส้นทาง พวกหน้าใหม่ใน Forbes 400 ส่วนใหญ่ คือ
พวกที่สร้างความร�่ำรวยขึ้นมาด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจขึ้นมา
ตั้งแต่เริ่มต้นอย่างซักเคอร์เบิร์ก หรือกลุ่มนักธุรกิจผู้ก่อตั้ง Airbnb หรือ
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ซื้อธุรกิจเดิมแล้วเอามาต่อยอดจนรุ่งเรืองอย่าง โฮเวิร์ด ชูลต์ซ บาริสต้าใหญ่
ของสตาร์บัคส์ การใช้วิสัยทัศน์สร้างความมั่งคั่งอย่างมัสก์ก็ท�ำเงินมากมาย
ได้เช่นเดียวกัน รวมทั้งการใช้นวัตกรรมท�ำเงินและการบริหารเงินจนรวยนั่น
ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้
แม้จะมีเส้นทางอื่นๆ ในการสร้างความมั่งคั่ง แต่เส้นทางเหล่านั้นดู
เหมือนจะมีอุปสรรคมากกว่า เช่น ในปี 2007 ไม่มีดาราคนไหนอยู่ในลิสต์เลย
แม้แต่มาดอนน่า ซึ่งท�ำเงินได้ถึง 1,400 ล้านเหรียญจากการทัวร์คอนเสิร์ต
(ไม่รวมยอดขายซีดี) ก็ยังไม่ติดอันดับ พวกดารามักใช้เงินไม่ค่อยจะเป็นและ
ผลาญเงินทองไปอย่างรวดเร็ว พวกทนายสมัยนี้ก็ ไม่ค่อยติดอันดับเช่นกัน
โจ เจเมล เจ้าแห่งคดีละเมิด (ภาษาอังกฤษคือ Tort King เจเมลได้ฉายานี้
เพราะเป็นทนายมือหนึ่งที่เก่งในการฟ้องคดีละเมิดต่างๆ - ผู้เรียบเรียง) เพิ่ง
เสียชีวิตไปในปี 2015 และไม่มีทนายคนไหนท�ำได้อย่างเขาสมัยรุ่งๆ อีก
เอาละ ถึงตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วว่า ถนนสู่ความร�่ำรวยทั้งสิบสาย ใช่ว่าจะ
ใช้ได้กับทุกคน มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว! แต่อย่างน้อยก็ต้องมีถนนสักสายหนึ่ง
ที่ใช้ได้ส�ำหรับทุกๆ คนที่อยากจะรวย หรืออาจจะใช้หลายวิธีผสมผสานกัน จะ
เห็นได้ว่า บางคนเลือกเส้นทางหนึ่งจนประสบความส�ำเร็จ แล้วก็เปลี่ยนมาใช้
อีกเส้นทางหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คุณอาจเคยเป็น CEO ของบริษัทที่คุณไม่ได้เป็น
ผูก้ อ่ ตัง้ (บทที่ 2) บริหารมันจนมันรุง่ ขายทิง้ แล้วมาตัง้ บริษทั ของตัวเองโดยใช้
กระบวนการเดิม และประสบความส�ำเร็จมากขึน้ กว่าเดิมเสียอีก (บทที่ 1) หรือ
เป็นทั้งเจ้าพ่อสื่อ (บทที่ 4) และเป็น CEO ที่ประสบความส�ำเร็จไปพร้อมๆ กัน
ด้วย บางคนท�ำสองทางในเวลาเดียวกัน ตัวผมเองเป็นทั้งผู้ก่อตั้งและประธาน
บริษัท (บทที่ 1) แต่เป็นบริษัทที่ท�ำเงินจากเงินของคนอื่น (บทที่ 7) ถ้าคุณท�ำ
สองอย่างในเวลาเดียวกันได้ คุณก็จะยิง่ รวยเร็ว แม้จะยากกว่า แต่ถา้ ท�ำส�ำเร็จ
ก็จะรวยเร็วกว่า ทว่าคนรวยส่วนใหญ่มักเลือกเส้นทางเดียวตลอดชีวิต ซึ่งถ้า
เส้นทางนั้นได้ผล นั่นก็เกินพอแล้ว

I

บทน�ำ 15

จากที่ ได้ศึกษามา ผมเชื่อว่าคนที่สร้างความมั่งคั่งขึ้นมาด้วยตัวเอง
บนถนนทั้งสิบสายนี้ สุดท้ายแล้วมักมีความสุขกว่าพวกที่รวยขึ้นมาแบบไม่
ได้วางแผน เพราะคนที่สร้างความมั่งคั่งขึ้นมาด้วยสองมือของตนจะมั่นใจใน
สถานะการเงินของตัวเองมากกว่า ถ้าได้ลองอ่านเกี่ยวกับถนนทั้งสิบสายนี้
แล้ว คุณจะพบเรื่องราวของคนที่มีความสุขมากมายทีเดียวละ

เมื่อชีวิตมาถึงทางแยก จงกล้าเลือกสักทาง
เป็นวรรคทองของ โยกิ เบอร์รา ฮีโร่วัยเด็กของผมตั้งแต่ทศวรรษที่
1950 สมัยที่ผมยังฝันจะเป็นนักเบสบอลอาชีพต�ำแหน่งแคตเชอร์ ผมเอา
ค�ำกล่าวของเขาตัวเป้งๆ แปะไว้บนบอร์ดข้างโต๊ะเขียนหนังสือห่างออกไป
ไม่เกินสามฟุต บนบอร์ดนัน้ เต็มไปด้วยภาพถ่ายและวรรคทองของบุคคลส�ำคัญ
หรือบุคคลที่เคยมีความส�ำคัญต่อชีวิตผม ผมต้องใช้เวลานานถึงสามทศวรรษ
กว่าจะเลือกทางเดินชีวิตได้ถูกต้อง หรือพูดอีกอย่างก็คือ หลังจากเข้าใจเส้น
ทางสู่ความร�ำ่ รวยทั้งหมดแล้ว ผมจึงสรุปออกมาได้ว่าท�ำอย่างไรจึงจะรวย
ต่อมาภายหลัง เบอร์ราออกมาชี้แจงแถลงไขถึงค�ำกล่าวต่างๆ ของ
ตัวเองในอดีต และส�ำหรับวรรคทองข้างต้น เขาชี้ชัดว่าที่พูดก็เพื่อกระตุ้น
ตัวเองให้มุ่งไปสู่จุดหมายเร็วๆ และเอาเข้าจริง เมื่อไปถึงทางแยกแล้ว มันไม่
ส�ำคัญหรอกว่าคุณจะเลือกเดินเส้นทางไหน เพราะสุดท้ายแล้ว เส้นทางเหล่า
นั้นจะมาบรรจบกันเอง ไม่ว่าถนนเส้นไหนก็พาเราไปถึงจุดหมายได้เหมือนกัน
แนวคิดนี้คล้ายๆ กับค�ำสอนของนิกายเซนในเรื่องของความต่อเนื่อง ที่สอนให้
มนุษย์กา้ วเดินต่อไป ซึง่ เราเองก็เอามาใช้กบั ชีวติ ได้ ทว่าเมื่อเติบโตขึน้ มา ผมก็
เริม่ เข้าใจว่าทีเ่ บอร์รา่ พูดนัน้ แท้จริงแล้วความหมายคือให้กล้าตัดสินใจ ไม่ลงั เล
โดยยึดโยงกับพื้นฐาน อย่าไปเสียสมาธิกับป้ายบอกทาง ผมอาจเข้าใจผิดมา
ตลอดจริงๆ ก็ ได้ แต่ผมก็ยังชอบความหมายที่ตัวเองเคยเชื่อในสมัยเด็กอยู่นะ
ในชีวิตของคนเรา มีทั้งเส้นทางที่จะน�ำเราสู่ความร�ำ่ รวย และเส้นทางที่ไม่อาจ
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น�ำเราสู่ความร�่ำรวย ซึ่งแม้เส้นทางที่เลือกแล้วไม่รวยจะไม่ใช่ทางที่ผิด แต่ถ้า
เราเลือกเดินไปบนเส้นทางเหล่านั้น ก็จงอย่าแปลกใจ หากสุดท้ายแล้ว ตัวเรา
ไม่รวย
การจะรวยอย่างมีหลักวิธี ต้องเลือกเส้นทางที่สมเหตุสมผล เดินไปให้
ถึงทางแยก เลือกมันสักทาง แล้วก้าวต่อไป อย่าล้มเลิก
หากจะให้แยกให้เห็นง่ายๆ เลยก็คือ หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนโมดูล
หนึ่งบทคือหนึ่งเส้นทาง คุณไม่ต้องอ่านครบทุกบทก็ ได้ถ้าไม่อยากอ่าน แต่ถ้า
ต้องการที่จะอ่าน หลังจากบทน�ำนี้แล้ว ก็ขอให้เปิดข้ามไปยังกลางเล่มเลย จะ
เป็นบทไหนก็ ได้ เริ่มอ่านสักบทหนึ่ง ถ้ารู้สึกว่าถนนเส้นนั้นไม่ใช่ของเรา ก็ข้าม
ไปอ่านบทอื่นที่เหมาะกับเรามากกว่า ตลอดทั้งเล่มนี้ ผมจะอ้างถึงเสมอว่า
“ไม่ใช่ อันนี้เป็นคนละเส้นทางกัน เรื่องนี้ต้องไปอ่านบทที่ 9” ก็ขอให้คุณมอง
หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนหนังสือเล่มเล็กๆ 10 เล่มมารวมกันก็แล้วกัน
คุณอาจมองว่าบางเส้นทางแนะน�ำอะไรไว้ไม่เห็นจะได้เรื่องเลย เช่น
อาจจะบ่นว่า “ไร้สาระว่ะ ท�ำธุรกิจเองเสี่ยงจะตาย” หรือ “เศรษฐกิจแบบนี้ใคร
จะอยากซื้ออสังหาฯ มันเจ๊งไปหมดตั้งแต่ปี 2008 แล้ว” บางคนอาจบอกว่า
“ท�ำแบบนัน้ ทัง้ แย่และต�ำ่ ” นายไม่ควรแนะน�ำให้คนอื่นแต่งงานเพื่อเงินเหมือน
แอนนา นิโคล สมิท หรือ จอห์น แคร์รี่ นะ อันที่จริง ผมไม่ได้แนะน�ำอะไร
ทั้งสิ้น ผมแค่น�ำเสนอถนนหลายๆ สายที่คนจ�ำนวนมากเลือกเดินเท่านั้น หรือ
ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับผม และไม่อยากจะรวย นั่นก็แล้วแต่คุณ ไม่ใช่ธุระอะไร
ของผมที่จะต้องไปบอกให้คุณรวย หรือบอกว่าท�ำอย่างไรจึงจะรวย ชีวิตนี้มี
สิ่งตอบแทนอีกมากมายที่อาจไม่ใช่แค่เรื่องของเงิน คุณต้องหาเส้นทางที่ใช่
ส�ำหรับตัวเอง ไม่ว่าเส้นทางนั้นจะเกี่ยวกับเงินหรือไม่ก็ตาม
ได้ยินว่าเด็กมหาวิทยาลัยสมัยนี้ชอบใช้ค�ำว่า “โปรดระวังก่อนอ่าน
(trigger warning)” เวลาจะเขียนอะไรที่แรงๆ ถ้าคุณอ่านบทใดบทหนึ่งใน
หนังสือเล่มนี้แล้วรู้สึกว่าไร้ค่าหรือแรงเกินไป นั่นย่อมไม่ใช่เส้นทางที่คุณควร
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เลือกเดิน ตัวอย่างเช่น ผมพูดถึงตัวเองอยู่บ่อยครั้ง โดยยกเป็นตัวอย่างไว้
ในหลายๆ บท เพราะมันเป็นข้อมูลจริงที่ไม่ต้องไปฟังใครเล่ามา บางคนอ่าน
แล้วอาจจะคิดว่าผมไม่ควรยกตัวอย่างตัวเอง ซึ่งผมจะบอกว่า ผมแค่พยายาม
อธิบายถนนแต่ละเส้นให้คณ
ุ เห็นภาพ ไม่ได้อยากโม้ ถ้าคุณอ่านแล้วไม่สบายใจ
ขอให้ ไปดื่มไวน์สักแก้ว ออกไปเดินเล่น เตะก�ำแพงระบายอารมณ์ หรือ
ท�ำอะไรก็ ได้ที่อยากท�ำ แล้วค่อยกลับมาอ่านบทต่อไป
และแน่นอนว่า ถ้าคุณรูส้ กึ ว่าคอนเซปต์ทงั้ หมดทีจ่ ะ “สร้างความร�ำ่ รวย”
มันแย่ และแย่ยิ่งกว่าตอนที่หนังสือเล่มนี้ออกใหม่ๆ เสียอีก สืบเนื่องจาก
เหตุการณ์ ในปี 2008 จนเกิดกลุ่มยึดวอลล์สตรีตขึ้นมา หากเป็นเช่นนั้น
ผมคงไม่มีอะไรที่จะแนะน�ำคุณได้อีก เพราะเห็นชัดว่าคุณคงไม่ชอบหนังสือ
เล่มนี้แน่ๆ อยู่แล้ว
การท�ำเงิน 30 ล้านเหรียญหรือมากกว่านั้นในช่วงชีวิตของคุณ อาจดู
เหมือนฝันกลางวัน แต่อันที่จริงมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอก คงไม่เคยมีใคร
บอกคุณใช่ไหมละ แต่มันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ ตัวอย่างเช่น การสร้างธุรกิจที่
ไม่ได้ ใหญ่โตเท่าไรนัก (บทที่ 1) ซึ่งภายใน 10 ปีได้กลายเป็นธุรกิจที่มีรายได้
15 ล้านเหรียญ หากธุรกิจนั้นมีอัตราก�ำไร 10 เปอร์เซ็นต์ คุณก็จะได้ก�ำไรเข้า
กระเป๋าถึง 1.5 ล้านเหรียญ ถ้ามูลค่าของธุรกิจนั้นคิดเป็น 20 เท่าของก�ำไร
ซึ่งไม่ถือว่ามากเลย ก็เท่ากับคุณมีความมั่งคั่ง 30 ล้านเหรียญแล้ว หลังจาก
นั้นอีกปีสองปี คุณก็จะรู้แล้วว่า ธุรกิจของคุณยังขยายไปได้อีกหรือไม่ ถ้าได้
คุณอาจจะรวยมากๆ ได้เลย แต่ถ้าไม่ ก็ขายมันทิ้งซะ เอาเงิน 30 ล้านเหรียญ
เข้ากระเป๋า แล้วไปหาความสุขใส่ตัว หรือไม่ก็ ไปท�ำอะไรอย่างอื่น หรือเกษียณ
ตัวเองซะ! ทั้งหมดนี้แล้วแต่คุณ
มันเป็นไปไม่ได้มั้ง ได้สิ! มันง่ายไหม แน่นอนว่าไม่ แต่ถึงคุณจะ
ล้มเหลว คุณก็ยังเริ่มต้นใหม่ได้ ขอเพียงเริ่มตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาว และคุณ
จะมีโอกาสท�ำพลาดได้สามถึงห้าครั้ง และถ้ายังไม่ส�ำเร็จ ก็ขอให้ลองใหม่
หรือไม่ก็เปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่น ยังมีอีกตั้งเก้าทางแน่ะ!
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ผมท�ำ และผมก็เหลือเวลาข้างหน้าอีกไม่มาก เมื่อเทียบกับเวลาที่ผ่านมาแล้ว
ผมและภรรยามีลูกสามคนซึ่งโตกันหมดแล้ว ผมจะอยู่ที่ไหนก็ ได้ ท�ำอะไรก็ ได้
อยากท�ำงานอดิเรกอะไรก็ ได้ การตอบแทนคืนสังคมของผมจึงไม่ใช่การเอา
เงินไปดูโอเปร่า โอเปร่าไม่ได้ผิดอะไรนะ ผมแค่ไม่ชอบเท่านั้นเอง การท�ำกุศล
ของผมนั้นผมก�ำหนดมันไว้นานมากแล้ว โดยผมจะมอบความมั่งคั่งส่วนใหญ่
ของตัวเองให้แก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ ซึ่งผมมอง
ว่ามันคือการช่วยเหลือสังคมผ่านการวิจัยทางการแพทย์ และในทางปฏิบัติ
หากมองในแง่ของการช่วยหาเงิน ต้องถือว่าผมได้ท�ำงานให้องค์กรดังกล่าว
มาตั้งนานแล้ว แต่การตอบแทนคืนสังคมของผมไม่ใช่การไปเป็นหัวหน้า
ลูกเสือ ซึ่งก็ ไม่ใช่เรื่องผิดอีกเช่นกัน แต่มันไม่ใช่ตัวผม
ส�ำหรับผมแล้ว หนังสือเล่มนีเ้ ป็นการตอบแทนคืนสูส่ งั คมอย่างมีตรรกะ
และมีเหตุผลที่สุด ลองอ่านนะครับ แล้วคุณจะรู้ว่า คุณจะรวยโดยมีความสุข
ด้วยวิถีทางที่เป็นระเบียบแบบแผนและมีตรรกะ โดยท�ำให้ โลกดีขึ้น ก่อนที่
ตัวเราเองจะสิ้นลมหายใจได้อย่างไร

ถนนที่ ใช่
ตอนนี้คุณมีโรดแม็ปอยู่ในมือแล้ว รอเวลาที่จะเลือกใช้มันเท่านั้นเอง
ขอให้อ่านแต่ละบทแล้วถามตัวเองไปเรื่อยๆ ว่าถนนสายนี้เหมาะกับเราหรือ
ไม่ บางบทอาจน่าสนใจส�ำหรับเรา บางบทอาจไม่น่าสน แต่ทุกคนที่อยากรวย
จะมีถนนที่ใช่ส�ำหรับตัวเองอย่างแน่นอน ถ้าคุณสามารถก้าวพ้นหลุมพราง
ทั้งหลายไปได้ ข้อดีของถนนเหล่านี้คือ มันใช้ได้ผลเสมอไม่ว่าในช่วงเวลาที่ดี
หรือแย่ และไม่วา่ คนอื่นๆ ทีเ่ ลือกเดินบนถนนสายอื่นๆ จะเป็นอย่างไร สิง่ ส�ำคัญ
คือ คุณต้องหาเส้นทางของตัวเองให้เจอแล้วก้าวเดินไป
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บุคคลที่ถูกยกมาเป็นตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ บางคนอาจท� ำให้คุณ
อยากเลียนแบบ บางคนเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรท�ำตาม (และอาจจะน่าหัวเราะ
เสียด้วยซ�้ำ) แต่แม้คนที่น่าหัวเราะเยาะก็ยังรวยเละได้ แล้วเราจะชี้ชัดได้
อย่างไรว่าใครของจริงใครของปลอม ถ้าคุณอยากรวย อย่าด่วนตัดสินใครว่า
เส้นทางของเขาถูกหรือผิด ตราบเท่าที่เขามีความสุขและไม่ได้ทำ� ผิดกฎหมาย
และสิ่งที่เขาท�ำไม่ได้ขัดต่อมโนส�ำนึกของตัวเขา เหมือนที่ผมเขียนไว้ ในบทที่
4 หากเขาใส่ชุดไก่เต้นดุ๊กดิ๊กแล้วได้เงิน แล้วคุณมีสิทธิ์อะไรไปตัดสินว่าเขา
ผิดหรือถูกล่ะ
จงเริ่มต้นเส้นทางของตัวคุณเองตั้งแต่วันนี้ เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ
ถ้าคุณยังคิดว่าถนนทั้งสิบสายไม่มีสายไหนที่ใช่ส�ำหรับตัวเอง อย่างน้อยการ
ได้อ่านก็น่าจะช่วยให้คุณเอาตัวรอดจากการลองผิดลองถูก โดยไม่ไปพบทาง
ตันในบั้นปลายชีวิต แค่นี้ก็ถือว่ามีประโยชน์ไม่ใช่น้อยแล้วละ
ขอให้คุณอ่านให้สนุก และเรียนรู้ ให้มากๆ จากแม่แบบหลายต่อหลาย
คนที่ได้ค้นพบถนนของตัวเอง
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309

เรา

1

เปดกวาง

ถนนสำยนี้รวยที่สุด
คุณมีวิสัยทัศนเจงๆ ใช่ไหม มีทักษะผู้น�าใช่ไหม
มีครอบครัวที่เข้าใจใช่ไหม ถ้าใช่
คุณต้องท�าธุรกิจของตัวเองแล้วละ

นี่

คือเส้นทางที่ร�่ารวยที่สุด ก่อตั้งบริษัทของตัวเองและสร้างความมั่งคั่ง
มหาศาลขึ้นมา 8 ใน 10 ของคนอเมริกันที่รวยที่สุดใช้วิธีนี้ ซึ่งรวมถึง
บิลล์ เกตส์ (ความมั่งคั่งสุทธิ 81,000 ล้านเหรียญ) เจฟฟ เบซอส
ผูก้ อ่ ตัง้ อะเมซอน (67,000 ล้านเหรียญ) มำร์ก ซักเคอร์เบิรก์ คนดังแห่งเฟซบุก๊
(55,500 ล้านเหรียญ) ลำร์รี่ เอลลิสนั CEO ของออราเคิล (49,300 ล้านเหรียญ)
ไมเคิล บลูมเบิร์ก เจ้าพ่อข่าวสารและอดีตผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก (45,000
ล้านเหรียญ) และ เซอร์เก บริน กับ ลำร์รี่ เพจ คู่หู่มหัศจรรย์แห่งกูเกิล
(คนละ 38,000 ล้านเหรียญ) ที่ตามมาติดๆ คือ เชลดอน อะเดลสัน เจ้าพ่อ
กาสิโน (31,800 ล้านเหรียญ) ฟิล ไนท์ แห่งไนกี้ (25,500 ล้านเหรียญ)
จอร์จ โซรอส พ่อมดการเงิน (24,900 ล้านเหรียญ) ไมเคิล เดลล์ คนดัง
ผู้ก่อตั้งเดลล์คอมพิวเตอร์ (20,000 ล้านเหรียญ) อีลอน มัสก์ นักธุรกิจผู้มี
วิสัยทัศน์แห่งเทสลา (11,600 ล้านเหรียญ) และคนรวยที่สุดอีกมากมายจาก
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หลายอุตสาหกรรมและหลากหลายวงการ และที่เจ๋งยิ่งกว่านั้นคือ คนพวกนี้
รวยเองไม่พอ ยังเพาะพันธุ์ ให้คนใกล้ตัวจ�ำนวนมากร�่ำรวยขึ้นมาด้วยเช่นกัน
(ดูบทที่ 3)
ถนนสายนี้มีเงื่อนไขน้อยมาก เรื่องของการศึกษาและชาติตระกูลแทบ
จะไม่มีผลอะไรเลย จะจบด็อกเตอร์หรือเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยก็มีโอกาสไม่
แตกต่างกัน ฮาโรลด์ แฮมม์ ผู้ก่อตั้งและ CEO ของคอนทิเนนทัลรีซอร์เซส
(13,100 ล้านเหรียญ) เป็นลูกชายของชาวไร่ในโอมาฮา เขาโตขึ้นมาแบบ
ยากจนสุดๆ เรียนไม่จบมัธยมเสียด้วยซ�้ำ เขาเจาะแก๊ส ขับรถบรรทุก และ
เรียนรูอ้ ตุ สาหกรรมน�ำ้ มันจากชีวติ จริง ปัจจุบนั เขาได้รบั ฉายา “คนขับรถบรรทุก
ที่รวยที่สุด” และเป็นเจ้าของเหมืองแบคเคน
ขอเตือนไว้ก่อนว่า “ถนนสายนี้ ไม่เหมาะกับคนใจเสาะ” คุณต้องมี
ความกล้า มีวินัย ไม่อายท�ำกิน มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ มีทักษะความสามารถ
และอาจจะมีโชคช่วยบ้างนิดหน่อย คนที่ ไม่มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการจะ
เลือกเดินบนเส้นทางนี้ ไม่ได้เลย คนขี้กลัวก็เช่นกัน
และอย่าเข้าใจผิด ถนนสายนี้โหดมากนะ มีธุรกิจก่อตั้งใหม่ไม่เท่าไร
หรอกที่อยู่รอดนานกว่าสี่ปี แต่การเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองก็ถือเป็นความฝัน
แบบอเมริกนั แท้ๆ และถ้าคุณประสบความส�ำเร็จ คุณจะเป็นเหมือนซูเปอร์แมน
หรือซูเปอร์วูแมนเลยทีเดียว ซึ่งกุญแจสู่ความส�ำเร็จก็คือ การท�ำในสิ่งที่
แตกต่าง เป็นความแตกต่างที่ได้ผล
คุณเป็นคนที่เริ่มต้นอะไรแล้วไม่ยอมหยุดหรือเปล่า คุณเป็นพวก
“Just Do It (ลุยเลย)” แบบที่ ฟิล ไนท์ บอกใช่ไหม การจะเป็นผู้ประกอบการ
คุณต้องช�ำนาญในธุรกิจหลักทีท่ ำ� รวมทัง้ “ธุระ ของธุรกิจ” ด้วย วิสยั ทัศน์อย่าง
เดียวยังไม่พอ คุณต้องเฉียบแหลม ต้องมีเสน่ห์ดึงดูดคน มีการคิดเชิงกลวิธี
และมีทกั ษะผูน้ ำ� ผมไม่เคยเห็นผูก้ อ่ ตัง้ ธุรกิจทีป่ ระสบความส�ำเร็จคนไหนที่ไม่มี
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ใครอยากเดินตามเลย พวกเขาคือยอดคน พวกเขารู้จักผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
ดี พวกเขาเชี่ยวชาญในการขายและการท�ำการตลาด พวกเขาแบ่งงานได้
ยอดเยีย่ ม พวกเขาสรรค์สร้างวัฒนธรรมองค์กรอันแข็งแกร่ง ซึง่ ได้แปรเปลีย่ น
เป็นพนักงานคลื่นลูกใหม่จ�ำนวนมาก องค์กรจึงอยู่ต่อไปได้ไม่ว่าจะเปลี่ยน
CEO ไปอีกกี่คน
ก่อนที่คุณจะเลือกเดินบนถนนสายนี้ คุณต้องตอบค�ำถามห้าค�ำถาม
ส�ำคัญต่อไปนี้ให้ได้เสียก่อน
1. คุณจะเปลี่ยนโลกได้อย่างไรบ้าง
2. คุณจะสร้างผลิตภัณฑ์ ใหม่ หรือเอาของเดิมไปพัฒนาต่อยอด
3. คุณจะตั้งบริษัทแล้วบริหารมันไปตลอด หรือปั้นขึ้นมาเพื่อขาย
4. คุณต้องใช้เงินสนับสนุนจากภายนอกหรือเปล่า หรือใช้เงินตัวเองก็
เพียงพอ
5. คุณจะเป็นบริษทั เอกชนไปเรื่อยๆ หรือเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เลือกถนน
ค�ำถามแรก คุณจะเปลี่ยนโลกได้อย่างไรบ้าง ตรงนี้อย่าเข้าใจผิด
ผู้ก่อตั้งกิจการทุกคนล้วนสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ โดย
อุดมคติแล้ว คุณควรสร้างการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตัวคุณเองมีแรงปรารถนา
การเปลีย่ นแปลงจะสร้างคุณค่าให้เกิดขึน้ แม้ ในอุตสาหกรรมทีย่ ำ�่ แย่ แค่ทำ� ให้
สิง่ ทีห่ ว่ ยแตก ห่วยน้อยลงก็สดุ ยอดแล้ว ทีจ่ ริงการท�ำธุรกิจเพื่อเงินก็ ไม่ผดิ อะไร
แต่ตอ้ งมุง่ เน้นไปยังจุดทีส่ ร้างมูลค่าได้ ในประเด็นนี้ ขอให้พลิกไปท�ำแบบฝึกหัด
ในบทที่ 7 เพื่อดูว่าสายงานไหนที่มีค่ามากที่สุด
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คุณอาจเน้นไปยังเซกเตอร์ที่ก�ำลังมาแรงในสหรัฐอเมริกาหรือในระดับ
โลก ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมบริการก�ำลังเติบโตขึ้นอย่างมาก เศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ก�ำลังจะเป็นภาคบริการถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เทคโนโลยีจะทวีความส�ำคัญ
ยิง่ ขึน้ กว่าเดิมโดยไม่ลดน้อยลง และเราจะต้องพึง่ พามันมากขึน้ ความปลอดภัย
จึงถือเป็นสิ่งส�ำคัญ เช่นเดียวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะ
ดีหรือแย่ การแพทย์ก็ยังส�ำคัญ แม้จะเกิดวิกฤตการเงินปี 2008 แต่คนก็ยัง
ต้องลงทุนและกู้เงิน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการ ทั้งหมด
นี้คืออุตสาหกรรมที่กำ� ลังมา
หรือไม่เช่นนั้น พลิกคอนเซปต์นี้สักนิด แล้วหันไปเน้นอุตสาหกรรม
ที่ก�ำลังอยู่ในช่วงขาลง ผมจะไม่คาดเดาว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมไหน
ในอีกหลายปีข้างหน้า แต่ ในระยะยาว องค์กรที่อยู่ ในอุตสาหกรรมที่มี
สหภาพ (เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์หรือสายการบิน) จะตายลงอย่างช้าๆ
และเจ็บปวด หุ้นก็จะห่วยลง และสุดท้ายก็จะถูกแทนที่ด้วยบางสิ่งบางอย่าง
ที่ ไม่มีสหภาพแรงงาน ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเป็นอะไร และจะเข้ามาแทนที่กัน
อย่างไร

เลือกท�ำสิ่งที่จะมี
ความส�ำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

คุณอาจอยากก่อตั้งบริษัทที่สร้าง
การเปลี่ยนแปลงและไปทดแทนบริษัทพวก
นี้ก็ ได้ ลองคิดดูสิ มีอุตสาหกรรมไหนที่
ต้องการปรากฏการณ์แบบ “อูเบอร์” อีกบ้าง

เริ่มจากเล็ก แล้วค่อยโต คิดขยายขนาดอยู่เสมอ
เริ่มต้นจากเล็กๆ ดีที่สุดแล้ว บางคนอาจอยากเป็นไมโครซอฟต์ราย
ต่อไป แต่แม้ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟต์ก็ยังใช้ โรงรถของแม่เป็นที่ปลุกปล�้ำกับ
คอมพิวเตอร์ ในช่วงแรกเริ่ม ตอนที่ผมเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง ผมก็เริ่มจาก
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เล็กนิดเดียว ถ้าตอนนั้นคุณมาถามผมว่าคิดไหมว่าจะมีบริษัทที่ใหญ่เหมือน
ทุกวันนี้ ผมคงข�ำกลิ้งเลย คุณต้องเริ่มจากเล็ก แล้วค่อยโต และจงคิดเสมอ
ว่าจะขยายขนาดธุรกิจได้อย่างไร หากธุรกิจของคุณเกิดรุ่งขึ้นมา ความส�ำเร็จ
จะกลายเป็นอุปสรรคของตัวมันเองหรือเปล่า
ตัวอย่างเช่น ธุรกิจซักแห้งเป็นธุรกิจขนาดเล็ก อุปสงค์กค็ อ่ นข้างคงตัว
ใครๆ ก็ตอ้ งซักเสือ้ ผ้า ไม่วา่ เศรษฐกิจจะดีแย่อย่างไร และเป็นธุรกิจทีท่ ำ� ง่าย แต่
ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ ก็ทำ� ให้ยากที่จะเติบโตไปเป็นบริษัทยักษ์ ใหญ่ระดับชาติ
เพราะเป็นธุรกิจที่ขยายได้ยาก เครือร้านซักอบรีดเป็นธุรกิจที่แทบจะหาไม่ได้
การเป็นเจ้าของร้านซักแห้งสองสามร้านในเมืองที่คุณอยู่จะท�ำให้คุณรวยได้
แค่ไหนกันเชียว แต่ไม่แน่ว่า คุณอาจตีโจทย์แตก โดยค้นพบวิธีสร้างเครือร้าน
ซักอบรีดขนาดใหญ่ขึ้นมาก็ ได้ เหมือนเป็น แซม วอลตัน ของธุรกิจซักแห้ง
นั่นแหละ
สแตนด์ขายทาโก้ (อาหารฟาสต์ฟู้ด
เริ่มจากเล็ก
เม็กซิกนั - ผูเ้ รียบเรียง) ขนาดเล็กนิดเดียว ไม่ตา่ ง
แล้วคิดให้ใหญ่เบิ้ม
จากร้านซักแห้ง อีกทั้งใครๆ ก็เข้ามาท�ำธุรกิจนี้ ได้
แค่มีตอร์ตียากับรถเข็นหนึ่งคัน แต่มันเป็นธุรกิจ
ที่ขยายขนาดได้ไกลมาก คุณคงไม่เลี้ยวรถออกจากไฮเวย์เพื่อเอาเสื้อผ้าไปซัก
ที่ร้านซักรีดประจ�ำ แต่คุณอาจยอมเลี้ยวรถออกจากไฮเวย์เพื่อแวะซื้ออาหาร
ที่ร้านทาโก้เจ้าโปรด เช่น ร้านชิโพเทิล แต่เดิมเป็นร้านขายเบอร์ริโตขนาดจิ๋ว
อยู่ในเมืองเดนเวอร์ ต่อมาแมคโดนัลด์ได้เข้าไปลงทุนและท�ำให้มันกลายเป็น
บริษัทระดับชาติ ก่อนจะเอาเข้าตลาดหุ้นในปี 2006 เหตุที่เข้าตลาดหุ้นได้ก็
เพราะขยายธุรกิจออกไปจนเกิดความได้เปรียบจากการใช้สว่ นกลางซือ้ วัตถุดบิ
การโฆษณาไปในวงกว้าง และแน่นอน ส่วนหนึ่งเกิดจากเทคโนโลยี ธุรกิจ
ขนาดจิ๋วจึงกลายเป็นยักษ์ ใหญ่ในที่สุด
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สร้างใหม่หรือท�ำให้ดีขึ้น
การเป็นผูป้ ระกอบการสามารถเปลีย่ นโลกได้สองวิธี วิธแี รกคือ สร้างสิง่
ใหม่ๆ ขึ้นมา วิธีที่สองคือ เติมเต็มสินค้าหรือบริการที่มีอยู่แล้ว โดยท�ำมันให้ดี
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แล้วคุณเป็นแบบไหนละ กลุ่มผู้ประกอบการที่สร้าง
ของใหม่ขึ้นมาทั้งหมดก็อย่างเช่น บิลล์ เกตส์ และ สตีฟ จ็อบส์ ผู้ล่วงลับ
หรือ วิลล์ คีท เคลล็อกก์ ผู้คิดค้นคอร์นเฟลกส์ และอาหารเช้าจ�ำพวกซีเรียล
กินเย็น หรือ จอห์น เดียร์ ช่างตีเหล็กผู้คิดค้นคันไถเหล็ก และเป็นผู้ก่อตั้ง
บริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐฯ คนเหล่านี้สร้างของใหม่ขึ้นมาทั้งหมด
แรงบันดาลใจของคุณอาจมีความเฉพาะตัวมากกว่านี้ หรืออาจสร้าง
การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ แก่โลกที่คุณอยู่ ซึ่งอาจให้ผลตอบแทนมหาศาล เพื่อน
ผมคนหนึ่งชื่อ ไมค์ วู้ด เป็นทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา เขาหงุดหงิด
มากที่ไม่มีเกมสอนการออกเสียงส�ำหรับลูก ด้วยความที่เห็นสิ่งที่ขาดหายไป
ตรงนี้ เขาจึงก่อตั้งลีปฟร็อก ในปี 1995 ตอนที่เขาวางมือในอีกเก้าปีให้หลัง
เขามีทรัพย์สินประมาณ 53.4 ล้านเหรียญ เวลาที่ไมค์ไม่เครียด เขามักแสดง
มุมที่สร้างสรรค์ของตัวเองออกมาเสมอ โดยท�ำอะไรมากมาย ตั้งแต่เล่นกีต้าร์
ร้องเพลงคาวบอย คุณอาจคิดว่าเราต้องมีใบปริญญาจาก MIT จึงจะคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมชิ้นต่อไปขึ้นมาได้ แต่ความจริงก็คือ แค่คุณเห็นความ
ต้องการอะไรบางอย่างซึ่งคุณเชื่อว่าคนอื่นก็ต้องการมัน นั่นก็เพียงพอแล้ว
และถ้าเติมความคิดสร้างสรรค์กับเพลงคาวบอยเข้าไปอีกหน่อยก็อาจจะยิ่งดี
หากคุณคิดไม่ออกว่าจะสร้างผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาใหม่ ก็ขอให้พัฒนา
ของที่มีอยู่เดิม ผู้ประกอบการที่รวยที่สุดทุกวันนี้เพียงแต่เอาของที่มีอยู่แล้ว
ไปท�ำใหม่ โดยพัฒนาศักยภาพ ผลิตผล หรือเพิ่มส่วนต่างก�ำไร และท�ำมันให้
ดีขึ้นกว่าเก่าเท่านั้น
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ชาร์ลส์ ชเวบ (ความมัง่ คัง่ 6,600 ล้านเหรียญ) ไม่ใช่ผกู้ อ่ ตัง้ บริษทั หลัก
ทรัพย์รายแรก แต่เขาท�ำให้บริษัทหลักทรัพย์เข้าถึงง่ายขึ้น อมาร์ โบส อดีต
CEO ของโบสผู้ล่วงลับ ก็ ไม่ใช่ผู้คิดค้นล�ำโพงสเตอริโอ เขาแค่ท�ำมันให้ดีขึ้น
ไบรอัน แอ็กตัน (5,400 ล้านเหรียญ) และ แยน โคม (8,800 ล้านเหรียญ)
สองผู้ก่อตั้งวอตส์แอพพ์ ก็ ไม่ได้คิดค้นแอพส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ
เขาแค่ท�ำให้มันให้ ใช้ง่าย ปลอดภัย และเป็นสากลมากขึ้น กลุ่มผู้ก่อตั้ง
บริษัทคร็อกส์ ก็ ไม่ได้เป็นผู้คิดค้นรองเท้าส�ำหรับใส่เล่นเรือ เขาแค่ทำ� รองเท้า
เดิมๆ ให้พลิ กึ พิลนั่ ขึน้ กว่าเดิม จนได้รบั ความนิยมสุดๆ โดยมีมลู ค่าตลาดปัจจุบนั
ถึง 620 ล้านเหรียญ พวกเขาคงหัวเราะอย่างสะใจ (ทีร่ องเท้าหน้าตาประหลาด
ท�ำให้ตัวเองรวย) คนเหล่านี้ค้นพบวิธีใหม่ในการเอาสินค้าเดิมๆ มาท�ำก�ำไร
โดยได้สร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน และช่วยให้ประเทศชาติเจริญเติบโตขึ้นไป
ช่างเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสียจริงๆ
ความมีประสิทธิภาพและต้นทุนทีต่ ำ�่ ลงจากระบบกระจายสินค้าทีพ่ ฒ
ั นา
ขึน้ เองถือเป็นการสร้างนวัตกรรมอีกรูปแบบหนึง่ นีเ่ ป็นสูตรของ แซม วอลตัน
ผู้ก่อตั้งวอลมาร์ต ในฐานะ “ผู้มีของถูกมาขาย (low-cost provider)”
วิสัยทัศน์ของเขา ท�ำให้ลูกสามคนที่ปัจจุบันยังมีชีวิตได้รับมรดกตกทอดถึง
คนละ 35,000 ล้านเหรียญ
คุณอาจลองใช้วิธีตรงข้ามกับวอลตันดูก็ ได้ โดยท�ำให้ของง่ายๆ บาง
อย่างแพงกระฉูดขึน้ มา เช่น ราล์ฟ ลอเรน (59,000 ล้านเหรียญ) ผูก้ อ่ ตัง้ และ
CEO ของโปโล ที่ได้สร้างสายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชื่อเก๋ราคาแพงโดยท�ำก�ำไรได้
เป็นกอบเป็นก�ำ ก่อนจะขยับขยายไปท�ำเสื้อผ้ากีฬาเอาต์ดอร์ (โปโลได้สิทธิ์ใน
การออกแบบทีมเกียร์ โอลิมปิกของสหรัฐฯ และเคยออกแบบชุดหน่วยสกีลาด
ตระเวนของบริษัทสกีแอสเพน แล้วธุรกิจของคุณล่ะ จะขยายไปได้ขนาดไหน)
รวมทั้งของแต่งบ้าน น�้ำหอม แม้แต่สีทาบ้านก็ยังท�ำ ลอเรนพบว่าการสร้าง
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แบรนด์ที่ยิ่งใหญ่ จะสามารถดึงดูดแม้คน
ที่มีเหตุผลให้ยอมจ่ายเงินแพงขึ้นอีกมาก
เพื่อซื้อกางเกงในที่ดูธรรมดาที่สุด ดังนั้น
จงหาแนวของคุณให้เจอ! วีรา หวัง เป็น
อีกหนึ่งนวัตกรแฟชั่น ผู้สร้างความมั่งคั่ง
ของตัวขึน้ มาจากการออกแบบชุดแต่งงาน
สีขาวธรรมดาๆ ให้เจ๋งสุดขั้ว ชุดบางชุดของเขาราคาถึง 20,000 เหรียญ จึง
มีอัตราก�ำไรมโหฬาร การจะท�ำเช่นนี้ ได้ต้องมีแบรนด์ที่ก้าวล�้ำและผู้คนเชื่อถือ
ไม่ง่ายเลยใช่ไหมล่ะ!

คุณต้องเลือกว่าจะเติม
เต็มจุดบกพร่องของสินค้า
ที่มีอยู่เดิม หรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้น
มาจากของเก่าที่มีอยู่

สร้างธุรกิจเพื่อขายหรือท�ำเองไปจนถึงที่สุด
ค�ำถามส�ำคัญข้อที่สามคือ แผนอนาคตของคุณเป็นเช่นไร คุณตั้งใจ
สร้างบริษัทนี้ ให้คงอยู่ต่อไปหลายเจเนอเรชั่นหรือเปล่า หรือสร้างขึ้นมาโดย
ตั้งใจจะท�ำให้มันโตแล้วขายทิ้งซะ ไม่ว่าแผนคุณจะเป็นอย่างไรก็ ไม่มีปัญหา
การสร้างธุรกิจที่ตัวคุณไม่ได้คิดจะบริหารตลอดไปไม่ใช่เรื่องผิด บางคนแค่
อยากเก็บธุรกิจไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ ขณะที่บางคนอาจต้องการถอนเงินออก
การเก็บธุรกิจไว้เป็นอนุสรณ์เป็นสิ่งที่ยุ่งยากและหลายคนก็ ไม่พร้อมจะท�ำ แต่
ยังมีผู้ประกอบการอีกจ�ำนวนมากที่พร้อมจะสร้างธุรกิจขึ้นมาแล้วขายมันทิ้งไป
เป็นเงิน 5 ล้าน, 20 ล้าน หรือ 500 ล้าน แล้วไปท�ำอย่างอื่นกับชีวิต ทั้งหมด
นี้ขึ้นอยู่กับคุณเลือก

สร้างธุรกิจเพื่อขาย
การสร้างธุรกิจเพื่อขายนัน้ ง่ายกว่า เพราะคุณไม่ตอ้ งปวดหัวกับการหาคน
มาสานต่อความส�ำเร็จ คุณอาจพิจารณาดูว่าสินค้าของคุณมีจุดอ่อนอะไร และ
จะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร จากนั้นก็ลองคิดในมุมของผู้ซื้อว่า “ปัจจัยอะไรที่
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จะท�ำให้คนอื่นอยากซือ้ กิจการของฉัน” ค�ำตอบก็คอื ก�ำไร และโอกาสในการท�ำ
ก�ำไร แต่ธุรกิจที่คุณจะขายต้องเปลี่ยนมือได้ด้วย ซึ่งหมายความว่า ต้องมีคน
อื่นมาท�ำแทนคุณได้ การสร้างธุรกิจเพื่อขายอาจท�ำให้คุณรวย แม้ว่าส่วนใหญ่
แล้วมักไม่ได้ช่วยให้รวยมากมายนัก แต่ก็พอโอเคอยู่ ยังจ�ำโฆษณาแนนทัคเก็ต
เน็คตาร์ ได้ไหม “สวัสดีครับ ผมชื่อทอม และผมก็ชื่อทอม พวกเราขายน�้ำ
ผลไม้” คนชื่อทอมสองคนขายน�ำ้ ผลไม้ทำ� เองให้แก่นกั ท่องเทีย่ วบนเรือล�ำเล็กๆ
ในแนนทัคเก็ตเมื่อปี 1989 พอถึงปี 2002 แคดบิวรี่ชเวปป์มองเห็นโอกาสท�ำ
ก�ำไรก้อนโต จากการเอาน�้ำผลไม้ของสองคนนี้ ไปขายผ่านช่องทางจ�ำหน่าย
ขนาดมหึมาของเขา เขาจึงเข้าซื้อธุรกิจด้วยเงิน 100 ล้านเหรียญ แม้ทอมทั้ง
สองจะไม่ติดอันดับ Forbes 400 แต่ทั้งคู่ก็น่าจะพอใจกับเงินที่ได้อยู่ไม่น้อย
คนแคลิฟอร์เนียน่าจะยังจ�ำ เอช.
จะสร้างธุรกิจเพื่อขายหรือ
ซอลต์ ฟิช -แอนด์ - ชิปได้ เป็นร้านขาย
เพื่อให้คงอยู่ ก็ท�ำก�ำไร
ฟิชแอนด์ชิปสไตล์อังกฤษซึ่งดังมากใน
งามๆ ได้ท้ังนั้น
ทศวรรษที่ 1960 เอช. ซอลต์ มาจากชื่อ
ของ แฮดดอน ซอลต์ เขากับภรรยาย้าย
จากอังกฤษมาอยู่แคลิฟอร์เนีย พร้อมกับสูตรปลาทอดที่พวกเขาโปรดปราน
บริษทั ขายปลาทอดเล็กๆ แห่งนีต้ อ่ มาได้เติบใหญ่กลายเป็นบริษทั ระดับภูมภิ าค
ตอนที่ซอลต์ขายธุรกิจให้เคนตัคกี้ฟรายด์ชิคเกน ในปี 1969 เขามีร้านอยู่ถึง
93 สาขา ทว่าทุกวันนี้เหลือเพียง 17 สาขาเท่านั้น แต่ซอลต์จะสนใจอะไรล่ะ
เขาได้เงินและเกษียณตัวเองไปนานแล้ว ปัจจุบันเขาใช้เวลาว่างไปกับการเล่น
ไวโอลินไฟฟ้าที่มีเสียงไพเราะที่สุด CEO ที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท มักหลอมรวม
ความคิดสร้างสรรค์และแรงปรารถนาเข้าด้วยกัน (เครื่องไวโอลินที่ซอลต์เล่น
อยู่ในบทที่ 9 อยู่ในเรื่องของ โกรเวอร์ วิกเคอร์แชม เจ้าของเซต้ามิวสิค)
หลายๆ ธุรกิจหลังจากถูกขายก็มักเริ่มเป๋และหายสาบสูญไป สตาร์บัคส์
ซื้อลาบูลองเช่ เครือร้านเบเกอรี่ย่านเบย์แอเรีย ด้วยเงินเย็น 100 ล้านเหรียญ
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เมื่อปี 2012 ก่อนจะปิดสาขาทั้งหมดในปี 2015 แต่ได้เอาสูตรขนมอร่อยๆ
ของบูลองเช่มาขายในตู้ขนมในร้านสตาร์บัคส์ การกระท�ำเช่นนี้ ไม่ได้ท�ำลาย
ความส�ำเร็จของผู้ก่อตั้งบริษัทแต่อย่างใด หากผู้ซื้อเอาไปท�ำเละเทะ นั่นก็
คือความผิดของเขา ไม่ใช่ความผิดของผู้ก่อตั้ง บางครั้งผู้ซื้ออาจต้องการแค่
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา ชื่อของคุณก็ ไม่ได้หายไปไหนนีน่ า! ถ้าคุณตัง้ ใจสร้างธุรกิจ
ขึน้ มาเพื่อขาย ขอให้อย่าเจ็บใจเองทีหลัง (จะว่าไปแล้ว มีผปู้ ระกอบการจ�ำนวน
มากที่สร้างธุรกิจ ขายทิ้ง และเกษียณตัวเองไป ก่อนจะค้นพบในเวลาต่อมาว่า
ความสุขของตัวเองเกิดจากการท�ำงานต่างหาก ลองไปถาม มาร์คัส “น็อตช์”
เพอร์สสัน ดูสิ เขาเป็นผู้คิดค้นไมน์คราฟต์ และขายให้ไมโครซอฟต์เป็นเงิน
25,000 ล้านเหรียญ ก่อนจะพบภายหลังว่าการตื่นไปท�ำงานทุกเช้ามีความสุข
กว่าไปนอนอาบแดดที่อิซิบาตั้งเยอะ)

สร้างธุรกิจให้คงอยู่
หากคุณอยากกุมบังเหียนบริษัทต่อไปไม่มีก�ำหนด โดยต้องการเก็บ
ธุรกิจไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความภาคภูมิใจ ลักษณะนี้เรียกว่าการ “สร้างธุรกิจให้
คงอยู”่ เพื่อเป็นเรือธงแห่งความส�ำเร็จของตัวเอง ปัญหาก็คอื คุณอาจมีชวี ติ อยู่
ไม่ถึงวันนั้น เฮอร์เบิร์ต เอช. ดาว ตายไปตั้งนาน ก่อนที่ดาวเคมิคอลจะกลาย
เป็นบริษัทเคมีใหญ่อันดับสาม แล้วก็ขึ้นมาเป็นอันดับสอง ก่อนจะขึ้นมาครอง
อันดับหนึ่งของสหรัฐฯ แต่ชื่อนี้ก็เกริกก้องเกรียงไกรติดตัวรุ่นลูกรุ่นหลานของ
เขา รวมทั้งพนักงานและครอบครัวของพนักงานจนถึงทุกวันนี้
สมัยที่ผมยังเด็ก พ่อของผมชื่นชอบ เฮอร์เบิร์ต ดาว มาก เป็นไอดอล
ของท่านเลยทีเดียว ผมโตขึ้นมาโดยได้ยินชื่อดาวอยู่ทุกวี่วัน ส�ำหรับผม ดาว
ถือเป็นทุกอย่างของชีวิตเลยก็ว่าได้ ในยุคแรก ดาวผลิตสารเคมีอนินทรีย์
ซึ่งก็คือตัวฟอกขาว ช่วยท�ำให้สินค้าโภคภัณฑ์ธรรมดาๆ ที่เราใช้อยู่ในชีวิต
ประจ�ำวันมีต้นทุนที่ต�่ำลงลง โดยขายสารนั้นในราคาถูก และเพิ่มส่วนแบ่ง
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ตลาดขึ้นมาเรื่อยๆ ปีแล้วปีเล่า ตลอดช่วงวัยเด็กของผม ดาวท�ำธุรกิจอย่าง
เข้มข้นและรุดหน้า เป็นหมายเลขหนึ่งในสายผลิตภัณฑ์อนินทรีย์ และเป็น
หมายเลขห้าในสายผลิตภัณฑ์เคมีของสหรัฐฯ ในปัจจุบนั บริษทั ยังเป็นหมายเลข
หนึ่งในสหรัฐอเมริกา และหมายเลขสองของโลก หากมีญาณหยั่งรู้เหตุการณ์
ได้ ผมเชื่อว่าป่านนี้ เฮอร์เบิร์ต ดาว คงนอนยิ้มอย่างมีความสุขอยู่ในหลุม
เป็นแน่แท้ นี่แหละคืออนุสรณ์แห่งชีวิต!
ผมพยายามเอาสิ่งที่เรียนรู้จากพ่อเกี่ยวกับดาวมาใช้กับบริษัทตัวเอง
แม้ว่าบริษัทของผมจะไม่ได้อยู่ในธุรกิจโภคภัณฑ์และไม่ใช่ธุรกิจการผลิต หาก
ผมเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อแนะน�ำวิธีสร้างธุรกิจที่จะคงอยู่ยืนนาน ปรัชญาและ
บทเรียนจากดาวจะเป็นแก่นส�ำคัญอย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น ดาวเน้นลงทุน
อย่างหนักในช่วงขาลงของอุตสาหกรรม เพราะบริษทั รูว้ า่ ในช่วงนัน้ คูแ่ ข่งไม่กล้า
ที่จะลงทุน แล้วมีประโยชน์อะไรน่ะหรือ ก็พอเข้าสู่ช่วงขาขึ้นของอุตสาหกรรม
ดาวจะมีก�ำลังการผลิตที่ใหม่ ทันสมัย ต้นทุนต�่ำ และมีประสิทธิภาพ พร้อม
จะแย่งตลาดจากบริษัทอื่นๆ ที่กล้าหาญน้อยกว่านั่นเอง
อีกหนึ่งทฤษฎีดาว คือการจ้างเด็กหนุ่มสาวจบใหม่มาท�ำงาน และ
ปั้นพวกเขาให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมดาวอย่างถาวร ทั้งยังสร้าง
แคเรียร์พาทตลอดชีวติ ให้พวกเขาด้วย แล้วมีประโยชน์อะไรน่ะหรือ ประโยชน์
ก็คอื พนักงานจะมีความภักดี ทุม่ เท จนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ไม่มีใครเลียนแบบ
ได้ หนึ่งในวรรคทองที่โดนมากๆ ของ เฮอร์เบิร์ต ดาว (ซึ่งพ่อผมชอบเอามา
พูดซ�ำ้ ๆ ไม่เลิก) คือ “อย่าโปรโมตคนที่ไม่เคยท�ำอะไรผิดพลาด เพราะถ้าท�ำ
เช่นนั้น คุณก�ำลังโปรโมตคนที่วันๆ ไม่ค่อยท�ำอะไร”
ในสมัยที่ยังไม่มีกฎเกณฑ์ ไร้สาระเหมือนทุกวันนี้ (ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทถูกควบคุมเบ็ดเสร็จโดยหน่วยงานรัฐและกฎหมายหลายมาตรา) ดาว
เลือกคณะกรรมการจากอดีตพนักงานของบริษัท เป็นพนักงานเกษียณแล้วซึ่ง
มีหุ้นของบริษัทอยู่ เป็นพวกที่ไม่ต้องกลัวถูกไล่ออกอีกแล้ว แต่พวกเขายังคง
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ภักดีต่อบริษัท และไม่ได้อยู่ใต้อ�ำนาจของ CEO คนพวกนี้รู้ล่วงหน้าด้วยซ�้ำว่า
ตายแล้วจะถูกฝังร่างไว้ที่ไหนและใครจะเป็นคนฝังให้ พวกเขาจึงปฏิบตั ทิ กุ อย่าง
ได้ โดยไม่ต้องเกรงใจใคร โครงสร้างพื้นฐานของคณะกรรมการของบริษัท
ดาวทุกวันนี้ยังคงเหมือนเมื่อห้าทศวรรษก่อน ในสมัยที่ผมยังเด็ก ประโยชน์
คืออะไรน่ะหรือ มันจะท�ำให้ไม่มี CEO คนไหนในอนาคตกล้าท�ำอะไรโดยคิด
ว่าคณะกรรมการจะไม่รู้ ไม่มีปัญหาภายในใดๆ จะแอบซ่อนกันได้แน่ เพราะ
คณะกรรมการที่เป็นพนักงานเก่าย่อมจะรู้ทันทุกอย่าง หากเอ็นรอนใช้วิธีนี้
คงจะไม่พบจุดจบน่าอนาถอย่างที่เห็น ดาวเรียนรู้มาตั้งแต่เมื่อ 80 ปีที่แล้วว่า
คณะกรรมการที่มาจากคนนอกเป็นสิ่งที่ไร้ค่า (แต่ปัจจุบันกฎหมายกลับบังคับ
ให้บริษัทมหาชนต้องใช้คณะกรรมการจากภายนอกซะอย่างนั้น)
หากบริษัทอื่นๆ ในสังคมของเรา
มีส�ำนึกแบบที่ดาวมี ก็คงจะเป็นเรื่องที่
หากจะสร้างธุรกิจให้คงอยู่
จงคิดแบบเจ้าของ หาก
ดีกว่านี้มาก ส�ำหรับบริษัทของคุณ ขอ
จะสร้างธุรกิจเพื่อขาย
จงหลีก เลี่ ยงการตั้ ง คณะกรรมการจาก
จงคิดแบบผู้ซื้อ
คนนอก เพราะพวกเขาแทบไม่ ไ ด้ ให้
คุณค่าอะไรแก่องค์กรเลย คุณจะไปว่า
จ้างหรือขอค�ำปรึกษาจากที่ปรึกษาเก่งๆ กี่คนก็ ได้ แต่อย่าไปเอาพวกเขา
มานั่งเป็นคณะกรรมการ

คัลเจอร์ (Culture) หรือคัลต์-ชัวร์ (Cult-sure)
หนึ่งในภารกิจส�ำคัญในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน คือการสร้างวัฒนธรรม
ที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยรักษาวิสัยทัศน์ของบริษัทเอาไว้ ในระยะยาวหลังจากคุณ
จากโลกนี้ ไปแล้ว หากไม่ท�ำตรงนี้ ผู้สืบทอดของคุณอาจพับแผนและขาย
ธุรกิจให้แก่ผู้ซื้อคนแรกที่ยื่นข้อเสนอเข้ามา หรือท�ำให้บริษัทคุณเละเป็นโจ๊ก
เลยก็ ได้

I

40 10 วิถีสู่ความร�่ำรวย

NEW YORK T IMES BEST SELLER!

ถนนสูความมั่งคั่งของ
บรรดามหาเศรษฐีที่รวยที่สุด
ในสหรัฐอเมริกา

• ใชเปนเครื1องมือในการแผวถางเสนทางรวยและสรางความมั่นใจ
ตลอดทุกยางกาว
• ใชเปน “ปายบอกทาง” และ “ปายเตือน” เพื1อชวยใหคุณหลีกเลี่ยง
หลุมพรางบนถนนสูความมั่งคั่ง

จงเลือกรวยบนเสนทางที่คุณอยากจะเดิน ดวยหนังสือ
“10 วิถีสูความร่ำรวย” เลมนี้

10 วิถีสูความร่ำรวย

เขาจะแนะนำใหคุณรูจักถนนสิบสาย ที่นำไปสูความร่ำรวยมหาศาล ไมวาจะเปน
การทำธุรกิจ การซื้ออสังหาริมทรัพย การลงทุนอยางฉลาด หรือแมแตแตงงาน
ใหรวย คงยากที่จะหาหนังสือเลมใดชี้ทางรวยไดอยางจะแจงและสนุกสนานขนาดนี้
หนังสือเลมนี้ ยังเปนทรัพยากรชั้นดีอันจะชวยใหคุณเดินตามรอยคนรวยไปบน
ถนนแตละสาย โดยหลีกเลี่ยงชะตากรรมของผูที่พลาดพลั้งไปไมถึงฝงฝน ขอให
เก็บมันติดตัวไวตลอด เพื1อ

ELISABETH DELLINGER และ LARA W. HOFFMANS

THE TEN ROADS TO RICHES

เคน ฟชเชอร เศรษฐีพันลาน นักบริหารเงินระดับตำนาน และนักคิดชั้นนำแหง
อุตสาหกรรมการเงิน ไดเปดแฟมเรื1องราวสวนตัว พรอมแบงปนกลยุทธ และ
เครื1องมือที่จะชวยใหคุณกาวเดินไปบน “วิถีคนรวย”

KEN FISHER

10วิถี
สูค วามร่ำรวย
THE

TEN ROADS

RICHES
TO

SECOND EDITION

10 เสนทางรวย
ที่คุณเลือกไดดวยตัวเอง!
บริหารธุรกิจ-การลงทุนสวนบุคคล

เรียบเรียงโดย

ชัชวนันท สันธิเดช

