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ประโยชน์จากหนังสือได้อย่างเต็มที่
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ก้อนแรก เป็นผลึกของผู้เขียนที่ผ่านความล้มเหลว และความส�ำเร็จ
จากการสร้างธุรกิจของตัวเองมาอย่างมากมาย รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาให้
กับธุรกิจทีต่ อ้ งหนีจากการเป็นเหยื่อของบริษทั ทัง้ สี่ อันได้แก่ อเมซอน กูเกิล
เฟซบุ๊ค และแอปเปิล ลูกค้าบางคนของผู้เขียน “หนีตาย” ได้ส�ำเร็จ แต่ก็มี
อีกหลายคนที่ “ดับสนิท” เพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหว
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ก้อนที่สอง คือ ผลึกจากการด�ำเนินธุรกิจสตาร์ต-อัพของผู้เรียบ
เรียงในประเทศไทย ซึ่งก�ำลังโดนหลักคิดที่เอ่ยถึงในหนังสือเล่มนี้ครอบง�ำ
อยู่ ท�ำให้สำ� นวนการเรียบเรียงจึงเต็มไปด้วยความรูส้ กึ และความเข้าใจจาก
ประสบการณ์มือหนึ่งที่ผู้เรียบเรียงได้ประสบมาด้วยตัวเอง
หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องราวของทั้ง 4 บริษัท อันได้แก่ อเมซอน
กูเกิล เฟซบุค๊ และแอปเปิล ในอีกมุมหนึง่ ซึง่ ไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อน รสชาติ
ของมันค่อนข้างเผ็ดร้อน รุนแรง เต็มไปด้วยอารมณ์ และอคติส่วนตัว แต่
ก็เต็มไปด้วยข้อเท็จจริงที่อ้างอิงได้จากหลายแหล่งข้อมูล มันเหมือนกับคุณ
ก�ำลังนัง่ ฟังเสือ้ แดงนัง่ ด่าเสือ้ หลากสี หรือได้ไปฟังการพูดบนเวทีของ กปปส.
แน่นอนว่าผูเ้ ขียนแสดงออกถึงความเกลียดชังและหวาดกลัวยักษ์ทงั้
4 ตนนี้อย่างชัดเจน แต่มันก็ ไม่ได้ท�ำให้คุณค่าของหนังสือมันลดลงไปเลย
เพราะมันได้ตอบโจทย์ของผู้อ่านอย่างตรงไปตรงมา นั่นคือ ท�ำให้เรารู้เท่า
ทันทั้งมุมมืดและด้านสว่างของโลกธุรกิจสายเทคที่ครอบง�ำโลกของเราอยู่
และที่ส�ำคัญที่สุด ผู้เขียนได้บอกถึงวิธีอยู่ให้รอดอย่างมั่นคงส�ำหรับมนุษย์
ปุถุชนคนธรรมดา สมควรที่เราจะรับฟังเป็นอย่างยิ่ง
ส�ำหรับเราคนไทย สิ่งที่เราจะได้จากหนังสือเล่มนี้คือ การรู้เท่าทัน
ค�ำว่า “สตาร์ต-อัพ” และ “ไทยแลนด์ 4.0” ว่าจริงๆ แล้วมันหมายความ
ว่ายังไงกันแน่ และเราควรจะวางตัวอย่างไร ท่ามกลางสังคมที่ก�ำลังบ้ากับ
โลกดิจิตอลอย่างไร้สติ และขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การที่เราได้ฟังด้าน
ลบของระบบนีจ้ ากคนทีม่ ชี วี ติ อยู่ในซิลคิ อนวัลลีย์ ซึง่ ถือเป็นสถานทีท่ เี่ ป็นดัง่
กล่องดวงใจของโลกยุคนี้ น่าจะมีประโยชน์กับผู้อ่านคนไทยทุกคน
ด้วยรัก

ธนกร น�ำรับพร
https://www.facebook.com/MachineReading
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บทที่ 1

ยักษ์ 4 ตน

ในช่วง 20 ปีที่ผา่ นมา 4 ยักษ์ ใหญ่อย่าง แอปเปิล, อเมซอน, เฟซบุ๊ค และ
กูเกิล ได้ทำ� การเปลีย่ นแปลงโลกใบนีอ้ ย่างรุนแรงในแบบที่ไม่เคยเกิดขึน้ มา
ก่อนในประวัติศาสตร์ ทั้งความสนุกสนาน มิตรภาพ ความน่าตื่นเต้น และ
งานเงินเดือนสูงลิ่ว ต่างก็เป็นผลงานของยักษ์ 4 ตนนี้ทั้งสิ้น สินค้าและ
บริการนับพันนับหมื่นรายการ ต่างดาหน้ากันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ของผู้คนทั่วโลก ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ถูกย่อส่วนให้เล็กลงจนใส่กระเป๋าเสื้อ
ได้ ส่งผลให้ทั่วทั้งโลกเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผืนดินและผืนน�้ำถูกจ�ำลองเข้าไป
อยู่ในโลกเสมือนจริง
ความมัง่ คัง่ ของยักษ์ทงั้ 4 ตนนีก้ ย็ งิ่ ใหญ่เกินจินตนาการของมนุษย์ยคุ
ก่อน (2.3 ล้านล้านเหรียญ ค�ำนวณจากมูลค่าหุ้นที่ถือครอง) ช่วยให้หลาย
ล้านครอบครัวบนโลกใบนีม้ คี วามอยูด่ กี นิ ดีและมัน่ คง กล่าวโดยย่อ พวกมัน
คือยักษ์ที่คอยอภิบาลโลกใบนี้นั่นเอง
นี่คือข้อความที่บรรดาสถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย, งาน
สัมมนา, ห้องผู้บริหาร และสื่อมวลชน ต่างก็พากันท่องจ�ำเป็นนกแก้ว
นกขุนทอง แล้วเอามาเล่าขานให้พวกเราฟังกันโดยพร้อมเพรียง
แต่คราวนี้ ผมอยากให้คุณลองหันมามองอีกมุมหนึ่ง
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เทพ หรือซาตาน
ลองหลับตา แล้วจินตนาการตามผม องค์กรค้าปลีกทีป่ ฏิเสธไม่ยอมจ่ายภาษี
ขาย ดูแลพนักงานตัวเองอย่างย�ำ่ แย่ ท�ำลายอาชีพนับพันต�ำแหน่ง แล้วยัง
มีหน้ามาสรรเสริญตัวเองว่าเป็นเทพเจ้าแห่งนวัตกรรมยุคใหม่
บริษัทคอมพิวเตอร์ที่ปิดบังข้อมูลการก่อการร้ายภายในประเทศจาก
หน่วยสืบสวนภาครัฐ แต่ยงั ได้รบั การเทิดทูนบูชาจากบรรดาสาวก หยัง่ กับว่า
บริษัทแห่งนี้คือศาสนาใหม่
โซเชียลมีเดียที่คอยวิเคราะห์รูปภาพลูกหลานของท่านนับพันรูป
เปลี่ยนโทรศัพท์ของคุณให้เป็นเครื่องดักฟัง แล้วเอาข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด
ไปขายให้บริษัทในกลุ่มฟอร์จูน 500
แพลตฟอร์มโฆษณาทีค่ รอบครองสื่อส�ำคัญอยู่ในมือถึง 90 เปอร์เซ็นต์
(ในบางตลาด) แต่ในอีกด้านหนึ่ง กลับคอยหลบเลี่ยงกฎหมายต่อต้านการ
แข่งขัน โดยใช้วิธีการทางกฎหมายและการล็อบบี้
เรื่องเล่านี้ก็ถูกน�ำไปพูดต่อๆ กันในวงกว้างเช่นกัน แต่ด้วยเสียงที่
เบากว่ามาก เราทุกคนต่างก็รู้กันดีว่า บริษัทพวกนี้ ไม่ใช่พระผู้มีใจบริสุทธิ์
แต่เราก็ยังกล้าปล่อยให้พวกเขาเข้ามายุ่มย่ามกับพื้นที่ส่วนตัวกันอย่างไม่
ยีห่ ระ เต็มใจทีจ่ ะเปิดเผยข้อมูล ทัง้ ๆ ทีก่ ร็ ดู้ วี า่ จะถูกน�ำไปหาก�ำไรต่อ บรรดา
สื่อต่างๆ ก็ประโคมโหมยกหางผู้บริหารในองค์กรเหล่านี้ให้มีสถานะไม่ต่าง
จากวีรบุรษุ เป็นอัจฉริยะทีค่ นรุน่ ใหม่ควรเอาเป็นเยีย่ งอย่าง รัฐบาลของเราก็
ให้การดูแลเป็นพิเศษด้วยการออกกฎหมายทีเ่ อือ้ ประโยชน์ ให้ ทัง้ ในกฎหมาย
ภาษี และแม้กระทั่งกฎหมายแรงงาน นักลงทุนก็พร้อมจะซื้อหุ้นในราคาสูง
ท�ำให้บริษัทเหล่านี้มีเงินทุนมหาศาลพร้อมที่จะฉกตัวเหล่าหัวกะทิจากทั่วทุก
หัวมุมโลกมาใช้งาน
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หากเปรียบไปแล้ว บริษัททั้งสี่แห่งนี้คือ เทพ, ความรัก, เซ็กส์ และ
การบริโภค หรือพวกมันเป็นซาตานผู้ท�ำลายกันแน่ ค�ำตอบก็คือ พวกมัน
เป็นทั้งสองอย่าง ดังนั้น ผมจึงขอเรียกชื่อพวกมันว่า พ่อมดทั้งสี่ไปพลางๆ
ก่อนก็แล้วกัน
ว่าแต่ทำ� ไมบริษทั เหล่านีจ้ งึ สามารถรวบรวมสรรพก�ำลังได้มหาศาลถึง
ปานนี้ แล้วด้วยเหตุใดองค์กรการค้าที่ไร้ชวี ติ กลับสามารถก้าวเข้ามาครอบง�ำ
จิตใจของพวกเรา แล้วสร้างกฎการท�ำธุรกิจของตัวเองขึ้นมาใหม่ ทั้งขนาด
องค์กรและอิทธิพลอันน่ากลัวเช่นนี้ จะส่งผลต่อโลกธุรกิจและเศรษฐกิจใน
อนาคตเช่นไร แล้วพวกมันจะประสบกับโศกนาฏกรรมแบบเดียวกับบรรดา
ยักษ์รุ่นพี่ของพวกมันที่ต่างก็ล้มหายตายจากไปด้วยก�ำลังของคู่แข่งราย
ใหม่ที่สดกว่าและเซ็กซี่กว่าหรือไม่ หรือพวกมันจะเปลี่ยนชะตาของตัวเอง
จนกลายเป็นอมตะ ที่ไม่ว่าหน้าไหนจะเป็นคน, องค์กร, รัฐบาล หรืออะไร
ก็ตาม ก็ ไม่มีทางต่อกรได้

สถานภาพ
ต่อไปนีค้ อื ข้อมูลล่าสุดของพวกมันทัง้ สี่ ณ เวลาทีผ่ มก�ำลังเขียนหนังสือเล่มนีอ้ ยู่
อเมซอน : หากการซือ้ รถพอร์ช รุน่ Panamera Turbo S หรือรองเท้า
ส้นสูงลายลูกไม้ยี่ห้อคริสติยง ลูบูแตง คือความรื่นรมย์ของชีวิต การซื้อ
ยาสีฟันหรือผ้าอ้อมเด็กก็คงจะสร้างความขมขื่นให้เรามิใช่น้อย อเมซอนท�ำ
หน้าที่ในการลดอาการเซ็งจิตในเรื่องของการจับจ่ายสินค้าเพื่อการด�ำรงชีพ
เหล่านี้ นักช็อปไม่ต้องออกแรงเดินหา แค่เลือก เลือก แล้วก็เลือก จากนั้น
ก็คลิก (เพียงครั้งเดียว) แนวทางของอเมซอนก็คือ ลงทุนท�ำระบบให้เข้าถึง
ผู้ ใช้ตามบ้านในระดับดีเลิศ ด้วยเงินของนายทุนผู้เมตตา (แต่ไร้สมอง) ซึ่ง
ก็คือเหล่านักลงทุนรายย่อยที่เชื่อเรื่องเล่าสุดแสนบรรเจิดของบริษัทแห่งนี้
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ว่ามันคือร้านขายปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ลงมือประหารเหล่าคู่แข่งจนตาย
เรียบ ผลก็คอื มันกลายเป็นองค์กรค้าปลีกทีม่ มี ลู ค่าสูงกว่ามูลค่ารวมกันของ
วอลมาร์ต, ทาร์เกต, เมอร์ซี’ส์, โครเกอร์, นอร์ดสตอร์ม, ฟิฟฟานี&โค., โค้ช,
วิลเลียม-โซโนมา, เทสโก้, อิเกีย, คาร์ฟูร์ และเดอะแก็ป

มูลค่าประเมินตามราคาตลาด
ข้อมูล ณ วันที่ 25/4/2017

ณ ขณะที่ผมก�ำลังเขียนหนังสือเล่มนี้อยู่ เจฟฟ์ เบซอส ติดอันดับ
3 ของบุรุษที่ร�่ำรวยที่สุดในโลกไปเรียบร้อยแล้ว และคงจะกลายเป็นเบอร์
หนึ่งในอีกไม่นานเกินรอ ตามมาด้วย บิลล์ เกตส์ และ วอร์เรน บัฟเฟตต์
(ซอฟต์แวร์และประกัน) สองผูเ้ ฒ่าที่ไม่มโี อกาสนัง่ บนบัลลังก์เหนืออาณาจักร
ทีเ่ ติบโตปีละเกินกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ทีก่ ำ� ลังขยายอาณานิคมโดยไล่ฆา่ เหยื่อ
ผู้ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ในหลายๆ เซกเตอร์
แอปเปิล : โลโก้รปู ผลไม้ทโี่ ชว์หราอยูบ่ นหลังแลปท็อปและอุปกรณ์
มือถือ เปรียบแล้วเป็นดั่งเหรียญตราแสดงความมั่งคั่ง การศึกษาสูง และ
ความดูดมี ชี าติตระกูลเยีย่ งชาวตะวันตก แอปเปิลช่วยเติมเต็มความต้องการ
ทางใจระดับจิตใต้สำ� นึกสองตัวด้วยกัน คือ ได้ ใกล้ชดิ กับพระเจ้า และดึงดูด
เพศตรงกันข้าม องค์กรแห่งนี้ท�ำตัวเหมือนลัทธิใหม่ สินค้าทุกตัวคือเครื่อง
บูชาของสาวก เปรียบได้ดงั่ พระรูปของพระเยซูกม็ ปิ าน และได้สร้างสานุศษิ ย์
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ขึ้นมาจากวรรณะใหม่ในโลกยุคนี้ นั่นคือ วรรณะนวัตกร ด้วยการที่แอปเปิล
สามารถบรรลุถึงเป้าหมายระดับสุดยอดเช่นนี้ ท�ำให้มันกลายเป็นองค์กร
ที่ท�ำก�ำไรมากที่สุดในประวัติศาสตร์ (ด้วยการขายสินค้าต้นทุนต�่ำในราคา
ระดับพรีเมียม) หากจะเปรียบให้เห็นภาพ มันก็คือบริษัทที่มีก�ำไรสูงระดับ
เฟอร์รารี่ แต่สามารถผลิตเพื่อขายในปริมาณมากแบบเดียวกับโตโยต้า
ไตรมาส 4 ปี 2016 แอปเปิลมีก�ำไรสุทธิสูงเป็นสองเท่าเหนืออเมซอน
เมื่อเอาอายุ 23 ปีของแอปเปิลค�ำนวณรวมเข้าไปด้วย ก็ ไม่น่าแปลกใจที่
เงินสดในมือของมันจะใกล้เคียงกับ GDP ของเดนมาร์ก
เฟซบุค๊ : หากวัดกันด้วยจ�ำนวนผูต้ ดิ ตามและใช้งานแล้ว นีค่ อื องค์กร
ที่บรรลุถึงสิ่งที่เรียกว่าการประสบความส�ำเร็จขั้นสูงสุดของมนุษยชาติได้
อย่างเต็มภาคภูมิ โลกของเรามีคนทัง้ หมด 7,500 ล้านคน แต่มคี นถึง 1,200
ล้านคนทีก่ ำ� ลังใช้ชวี ติ ในแต่ละวัน สร้างสายสัมพันธ์บนเฟซบุค๊ แอพสามตัว
ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา อันได้แก่ เฟซบุ๊ค (#1), เฟซบุ๊ค
แมสเซนเจอร์ (#2) และอินสตาแกรม (#8) คือแอพด้านโซเชียลมีเดีย
ผู้ ใช้งานแต่ละคนจะใช้เวลาประมาณ 50 นาทีตอ่ วันไปกับโซเชียลมีเดียและ
บริการที่เกี่ยวข้องกัน หนึ่งในหกนาทีบนโลกออนไลน์ จะถูกใช้ไปกับเฟซบุ๊ค
และหนึ่งในห้านาทีบนอุปกรณ์มือถือ ก็ถูกใช้ไปกับเฟซบุ๊คเช่นกัน
กูเกิล : พระเจ้าองค์ ใหม่ของมนุษย์ คือแหล่งความรู้ทั้งหมดเท่าที่
เคยมีการบันทึกมา รู้ถึงความลับเบือ้ งลึกที่สุดของเรา สามารถน�ำทางให้เรา
เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ตอบค�ำถามได้ทุกคนตั้งแต่เด็กแวนซ์ยัน
นักปราชญ์ โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีสถาบันใดมาให้การรับรององค์กรแห่งนี้ ใน
ทุกๆ หกค�ำถาม จะมีอยูห่ นึง่ ค�ำถามที่ไม่เคยมีการถามที่ไหนมาก่อน จะมีพระ
กูรู หรือโค้ชคนใด ที่กล้าประกาศตัวว่าสามารถตอบค�ำถามที่ยังไม่เคยมีคน
เอ่ยมาก่อนได้ แล้วใครกันที่สามารถยั่วให้เกิดการยิงค�ำถามจากคนแปลก
หน้าทั่วทุกมุมโลกได้เช่นนี้
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กูเกิลเป็นบริษัทลูกของอัลฟาเบส อิงก์. ในปี 2016 สามารถท�ำก�ำไร
เป็นจ�ำนวน 2 หมื่นล้านเหรียญ รายได้เพิม่ ขึน้ 23 เปอร์เซ็นต์ และลดต้นทุน
ได้ 11 เปอร์เซ็นต์ เจอตัวเลขแบบนี้ คู่แข่งคงอาการปางตายเข้าไปทุกที
สินค้าของกูเกิลมีธรรมชาติตา่ งกับสินค้าส่วนใหญ่ เพราะมันยิง่ อยูน่ าน ยิง่ ดู
สดใหม่ ยิง่ ใช้งาน มันก็ยงิ่ ทรงคุณค่าขึน้ เรื่อยๆ มันคอยท�ำงานให้กบั ผู้ ใช้ราว
2 พันล้านคน ตลอด 24 ชั่วโมง เชื่อมโยงถึงกันด้วยความต้องการ และการ
ตัดสินใจเลือกของผู้ ใช้เหล่านัน้ ส่งผลให้เกิดโครงข่ายทีซ่ บั ซ้อนและมีจำ� นวน
ของความเป็นไปได้ทมี่ ากกว่าจ�ำนวนของผู้ ใช้งานทัง้ หมดรวมกัน การทีพ่ อ่ มด
ตัวนีส้ ามารถเข้าถึงค�ำถามจ�ำนวน 3,500 ล้านค�ำถามในแต่ละวัน ท�ำให้มนั มี
พลังเวทมนตร์ทแี่ ข็งแกร่งพอจะประหารสื่อและแบรนด์เก่าแก่ได้งา่ ยยิง่ กว่า
การบี้มดปลวกเสียอีก แล้วจากนั้นก็เอาแบรนด์รุ่นใหม่ (ที่กูเกิลสนับสนุน)
มาแสดงผลบนรายการค้นหาของคุณด้วยความเร็วระดับ 0.0000005 วินาที

เอาเงินล้านล้านเหรียญมากองให้ดูหน่อย
ถึงแม้ว่าคนเรือนพันล้านจะได้รับคุณค่าจากสินค้าขององค์กรเหล่านี้ ไม่
น้อย แต่พวกมันกลับใช้ทรัพยากรจากระบบเศรษฐกิจเพียงน้อยนิดเท่านั้น
เจเนอรัลมอเตอร์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 231,000 เหรียญต่อ
พนักงานหนึ่งคน (มูลค่าตามราคาตลาด/แรงงาน) ฟังดูน่าประทับใจใช่มั้ย
ครับ แต่หากคุณลองเอาไปเปรียบกับเฟซบุ๊ค องค์กรที่สร้างมูลค่า 20.5
ล้านเหรียญต่อพนักงานหนึ่งคน แล้วละก็ จะรู้เลยว่ายักษ์ ใหญ่ในศตวรรษ
ก่อนตัวเล็กกว่าพ่อมดในยุคนี้เกือบ 100 เท่า คราวนี้ลองจินตนาการถึง
ขนาดเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม G-10 ที่เกิดจากกลุ่มประชากรในแถบ
แมนฮัตตันโลเวอร์อีสต์ไซด์ดูบ้าง แล้วคุณจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
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ผลตอบแทนจากทรัพยากรมนุษย์
ปี 2016
จ�ำนวนพนักงาน

มูลค่าตลาดต่อ
พนักงาน 1 คน

การสะสมมูลค่าทางเศรษฐกิจของพ่อมดทัง้ 4 ตนนี้ ก�ำลังสร้างนิยาม
ตัวเลขขึ้นใหม่ และตัวเลขดังกล่าวก็กำ� ลังเพิ่มจ�ำนวนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ 4 ปีที่
แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2013 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2017 มูลค่าของ
พวกมันรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านล้านเหรียญ (GDP ของรัสเซีย)
บริษัทเทคโนโลยีตัวอื่นๆ ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ที่มีขนาดใหญ่พอๆ
กันหรือใหญ่กว่า ต่างก็กำ� ลังจะพ่ายแพ้ ให้กับพ่อมดทั้ง 4 ตนนี้ ยักษ์ ใหญ่
ลายครามอย่าง HP และ IBM แทบไม่สามารถท�ำให้พวกมันสะทกสะท้าน
ได้เลย ยิง่ เหล่าสตาร์ต-อัพทัง้ หลายยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึง เพราะเป็นได้อย่างมาก
ก็แค่แมลงหวีแ่ มลงวันทีค่ อยส่งเสียงรบกวนให้ร�ำคาญเล่นเท่านัน้ แล้วหาก
มีองค์กรไหนที่ดูมีศักยภาพที่จะท�ำให้พ่อมดทั้งสี่สั่นคลอน ก็จะถูกเสนอซื้อ
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ด้วยราคาที่ไม่มีบริษัทไหนกล้าจินตนาการ (เฟซบุ๊คจ่ายเงินราวๆ 20,000
ล้านเหรียญ เพื่อซื้อบริษัทอายุ 5 ขวบ และมีพนักงาน 50 คน อย่าง
วอตส์แอพพ์) พูดตรงๆ ก็คือ คู่แข่งที่พอจะมาต่อกรกับพ่อมดทั้ง 4 ตนนี้
ก็ ได้ก็คงจะมีเพียงแค่…พวกมันกันเองนั่นแหละ

บริษัทที่ ใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรก
ในปี 2006

ในปี 2017
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พันล้าน
(มูลค่าตลาด)

พันล้าน
(มูลค่าตลาด)

อยู่อย่างปลอดภัยภายใต้ความเกลียดชัง
พ่อมดทัง้ สีต่ า่ งก็กำ� ลังเดินหน้าสร้างแรงกระเพื่อมให้กบั ทัง้ ภาคธุรกิจ สังคม
และโลกของเราต่อไปโดยที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งพวกมันได้ ไม่ว่าจะเป็น
รัฐบาล กฎหมาย หรือเอกชนก็ตาม แต่อย่างน้อยก็มีเรื่องหนึ่งที่เราพอจะ
เบาใจได้บ้าง พ่อมดพวกนี้ต่างก็เกลียดขี้หน้ากันและกัน พวกมันก�ำลังจะ
หันมาห�้ำหั่นกันเอง เพราะบรรดาคู่แข่งในเซกเตอร์เดียวกันกระจอกเกิน
กว่าจะรับมือพวกมันไหว
กูเกิลส่งสัญญาณการจบลงของยุคแบรนด์ เพราะผูบ้ ริโภคทีม่ าพร้อม
กับ Search Engine นั้น ไม่จำ� เป็นต้องรอการตัดสินใจจากแบรนด์อีกต่อไป
ซึ่งนั่นส่งผลต่อแอปเปิลทันที เพราะมันก็กำ� ลังแข่งกับอเมซอนในเรื่องของ
ภาพยนตร์และดนตรีอยู่เช่นกัน อเมซอนคือลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของกูเกิล
แต่ในขณะเดียวกันก็กำ� ลังพัฒนาระบบเสิรช์ ทีเ่ ก่งขึน้ จนเริม่ คุกคามกูเกิล เช่น
เดียวกัน 55 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่ก�ำลังมองหาสินค้าจะเข้าเว็บอเมซอน
(เปรียบเทียบกับ 28 เปอร์เซ็นต์ของคนที่ใช้กเู กิล) ทัง้ แอปเปิลและอเมซอน
ก�ำลังวิ่งแข่งกันด้วยความเร็วสูงสุดเพื่อแย่งพื้นที่บนหน้าจอโทรทัศน์และ
โทรศัพท์ของเรา ส่วนสงครามระหว่างกูเกิลกับแอปเปิลนั้นอยู่บนเรื่องของ
ระบบปฏิบัติการ (Android vs iOS) ที่สร้างให้เกิดยุคใหม่ขึ้นมา นั่นคือ
ยุคสมาร์ตโฟน
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ที่ไหนคือสถานที่ที่ผู้คนเริ่มต้นค้นหาสินค้า
เว็บแรกที่คนทั่วไปใช้สำ� หรับค้นหาสินค้า
ปี 2016

ค้าปลีก
และอื่นๆ

เว็บเจ้าของ
แบรนด์

ในขณะเดียวกัน ทั้ง Siri (แอปเปิล) และ Alexa (อเมซอน) ก็กำ� ลัง
เดินเข้าไปโรมรันพันตูกนั บนเวทีมวย (เป็นสังเวียนระหว่างระบบสัง่ งานด้วย
เสียงจากสองฝั่ง) ต้องลุ้นกันต่อไปว่า ใครจะอยู่ ใครจะไป และในท่ามกลาง
สมรภูมิธุรกิจโฆษณาออนไลน์ เฟซบุ๊คก็ก�ำลังดึงส่วนแบ่งตลาดจากกูเกิล
อันเป็นผลมาจากการที่เฟซบุ๊คหันมาโฟกัสที่ระบบบนอุปกรณ์มือถือมากขึ้น
จากทีเ่ คยถือก�ำเนิดมาจากคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ นอกจากนีย้ งั มีสงครามระบบ
คลาวด์ (บริการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ต โดยสามารถปรับเปลี่ยน
ขนาดของเครื่องตามความต้องการของผู้ ใช้ได้) ทีท่ งั้ กูเกิลและอเมซอนต่าง
ฝ่ายต่างแลกหมัดกันไปมาอุตลุต ทั้งคู่ต่างแย่งกันเสนอฟีเจอร์เด็ดๆ แบบ
วันต่อวัน บอกตรงๆ ว่ามันยิ่งกว่าดูมวยคู่หยุดโลกระหว่าง โมฮัมหมัด อาลี
กับ โจ ฟราเซียร์ เสียอีก
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พ่อมดทัง้ สีต่ า่ งพยายามแข่งกันเพื่อท�ำตัวให้เป็นระบบปฏิบตั กิ ารของ
ชีวติ เราให้ได้ ว่าแต่ทำ� ไปแล้วจะได้อะไร ค�ำตอบก็คอื เงินนับล้านล้านเหรียญ
บวกราคาประเมินบริษทั นอกจากนีย้ งั ได้อำ� นาจและอิทธิพลที่ไม่เคยมีใครใน
ประวัติศาสตร์ได้ครอบครองมาก่อนอีกด้วย

แล้วไง
การจะเข้าใจถึงมูลเหตุแห่งการเกิดขึน้ ของพ่อมดทัง้ 4 ตนนี้ เราต้องท�ำความ
รู้จักกับโลกธุรกิจและแนวทางการสร้างคุณค่าในยุคดิจิตอลเสียก่อน ครึ่ง
แรกของหนังสือเล่มนี้ เราจะน�ำพ่อมดแต่ละตนมาช�ำแหละ เพื่อศึกษาถึง
ยุทธศาสตร์และบทเรียนต่างๆ เพื่อน�ำมาประยุกต์ ใช้ ในธุรกิจของเรา
ในครึ่งหลังของหนังสือ เราจะท�ำการค้นหาถึงสิ่งที่ท�ำให้พวกเขามี
ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง โดยศึกษาจากข้อเท็จจริงไม่อิงค�ำโฆษณาใดๆ
ทั้งสิ้น จากนั้นเราจะมาส�ำรวจโมเดลธุรกิจแบบใหม่ เพื่อท�ำความเข้าใจว่า
ท�ำไมบริษัทเหล่านี้จึงสามารถเจาะเข้าไปในยังสัญชาตญาณชั้นลึกสุดของ
มนุษย์ จนน�ำมาสร้างการเติบโตและก�ำไรอย่างที่เราเห็นกันไปแล้ว และจะ
แสดงให้เห็นว่า พ่อมดทั้งสี่ได้ทำ� การป้องกันอาณาจักรดิจิตอลของตน ด้วย
“ก�ำแพงแบบแอนะล็อก” หรือโครงสร้างทีจ่ บั ต้องได้จากโลกแห่งความเป็น
จริงที่ออกแบบมาเพื่อลดอานุภาพจากการโจมตีของศัตรู
แล้วเรื่องความชั่วร้ายหลังฉากที่ผมได้เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ล่ะ พวกมัน
ครอบง�ำรัฐบาลและคู่แข่งจนสามารถขโมยทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างไร
นั่นเป็นเรื่องในบทที่ 8 มีโอกาสที่จะเกิดพ่อมดตัวที่ห้าหรือไม่ เรื่องนั้นเรา
จะพูดในบทที่ 9 เราจะมาประเมินผู้สมัครรายส�ำคัญๆ อย่างเนตฟลิกซ์ ไป
จนถึงยักษ์ ใหญ่ค้าปลีกอย่างอาลีบาบา ผู้มีหน้าตาคล้ายคลึงกับอเมซอน
มากเหลือเกิน แล้วมีใครบ้างที่มีสรรพก�ำลังพอจะพัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้
เพื่อครองโลกได้บ้าง
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ท้ายสุดในบทที่ 10 เราจะมาดูกันว่า อาชีพใดที่จะช่วยให้คุณเติบโต
ในยุคของพ่อมดได้ ส่วนบทที่ 11 มาดูกันว่า พ่อมดทั้ง 4 ตนนี้จะพาพวก
เราเดินทางไปยังที่ใดในอนาคต

Alexa ช่วยบอกผมหน่อยว่า
สก๊อตต์ แกลโลเวย์ คือใคร
Alexa ตอบว่า “สก๊อตต์ แกลโลเวย์ คือนักฟุตบอลอาชีพจากออสเตรเลีย
กองหลังทีม Central Coast Mariners ใน A-League”
อืม รู้ดีไม่เบาเลยนะ Alexa…
ส่วนผมน่ะเหรอ ไม่สนต�ำแหน่งกองหลังหรอก ขอแค่ทนี่ งั่ แถวหน้าเพื่อ
ชม Hunger Games ของจริงในยุคของเราก็พอ ผมเติบโตมาในครอบครัว
ชั้นกลางเอียงไปทางชนชั้นล่างหน่อยๆ แต่ก็อยู่ระดับสูงเมื่อเทียบกับเพื่อน
บ้าน (งงมั้ย!) แม่ผมเป็นซูเปอร์ฮีโร่ (คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว) มีอาชีพเลขานุการ
โตมาผมก็ทำ� งานในมอร์แกนสแตนเลย์ พยายามทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จ และ
จีบสาวให้ติดซักคน แต่ก็คว้าน�้ำเหลวเสมอ บอกเลยว่างานใน Investment
Bank คืองานทีห่ ว่ ยสุดๆ ยิง่ ไปกว่านัน้ ความเก่งของผมก็ ไม่พอ (ทัง้ วุฒภิ าวะ,
วินยั , ความถ่อมตัว และความเคารพต่อองค์กร) ทีจ่ ะท�ำงานในองค์กรขนาด
ใหญ่ (ที่เป็นของคนอื่น) ดังนั้น ผมจึงเลือกมาเป็นผู้ประกอบการเสียเอง
หลังจากจบคณะบริหารธุรกิจ ผมได้เริ่มก่อตั้ง Prophet ผู้ ให้บริการ
กลยุทธ์สร้างแบรนด์ ที่ภายหลังได้เติบโตจนเรามีทีมงานขนาด 400 คนที่
คอยท�ำหน้าที่ช่วยให้แบรนด์ของลูกค้าเราเลียนแบบแอปเปิลได้ ในปี 1997
ผมก่อตั้ง Red Envelope ค้าปลีกแบบหลายช่องทาง ได้เปิดขายหุ้นสู่
สาธารณชนในปี 2002 แล้วจากนั้นก็ถูกฆ่าตายโดยอเมซอน ในปี 2010 ผม
ได้กอ่ ตัง้ L2 บริษทั ผู้ ให้บริการประเมินประสิทธิภาพการท�ำงานของโซเชียล,
เซิร์ช และโมบาย ให้กับบรรดาแบรนด์ขายปลีกและคอนซูมเมอร์แบรนด์
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ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งหลาย เราใช้ข้อมูลเพื่อช่วยให้ไนกี้, ชาแนล, ลอริอัล,
P&G และหนึ่งในสี่จาก 100 บริษัทเจ้าของสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีขนาด
ใหญ่ไม่ต่างจากบิ๊กเนมทั้งสี่ที่ผมเพิ่งเอ่ยนามมา ในเดือนมีนาคม 2017 L2
ก็ถูกการ์ตเนอร์ (NYSE:IT) เข้าซื้อ
ตลอดทางทีผ่ า่ นมานัน้ ผมได้ ให้บริการผูบ้ ริหารในบริษทั ด้านสื่อหลาย
แห่ง (บริษทั นิวยอร์กไทม์, เด็กซ์มเี ดีย, แอดแวนสตาร์) ซึง่ ทัง้ หมดถูกบดขยี้
โดยกูเกิลและเฟซบุ๊ค นอกจากนี้ ผมยังให้บริการกับเกตเวย์ที่มียอดขาย
คอมพิวเตอร์ตอ่ ปีสงู กว่าแอปเปิลสามเท่า แต่ขนาดของก�ำไรกลับน้อยกว่าห้า
เท่า สุดท้ายก็ตอ้ งจบชีวติ ตัวเองไปอย่างน่าเศร้า อันดับสุดท้าย ผมได้เข้าไป
ดูแลผู้บริหารของเออร์บานเอาต์ฟิตเตอร์และเอดดี้บูเออร์ที่ก�ำลังพยายาม
ปกป้องพื้นที่ของตัวเองให้พ้นจากฉลามขาวยักษ์นามอเมซอน
บนนามบัตรของผม ระบุตำ� แหน่งไว้ว่า “ศาตราจารย์ด้านการตลาด”
ในปี 2002 ผมได้มีโอกาสเข้าไปสอนเรื่องกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ และการ
ตลาดดิจติ อลให้กบั นักศึกษาหกพันคน ในคณะบริหารธุรกิจ NYU Stern คือ
บทบาทหน้าที่อันแสนพิเศษส�ำหรับคนที่มาจากครอบครัว และพื้นหลังการ
ศึกษาแบบผม ที่เคยถูกตราหน้าจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียว่าเป็นเด็กที่
“เรียนแย่อย่างโดดเด่น” ซึง่ ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานี้ ก็ชว่ ยส่งให้ผมเลื่อนสถานะ
ขึ้นไปสู่ระบบการศึกษาระดับเวิร์ลคลาสได้ ในที่สุด
สีค่ ณะทีถ่ อื เป็นเสาหลักของกลุม่ บริหารธุรกิจ อันได้แก่ การเงิน, การ
ตลาด, การด�ำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการ ได้ช่วยเร่งให้รายได้เฉลี่ย
ต่อปีของนักศึกษาจาก 70,000 เหรียญ มาเป็น 110,000 เหรียญ โดยใช้
เวลาเพียง 24 เดือนเท่านั้น สาระส�ำคัญของหลักสูตรทั้งหมดจะอยู่ที่ปีแรก
เพราะทักษะที่นักศึกษาได้จากปีนี้สามารถน�ำไปใช้ได้ตลอดชีวิตการท�ำงาน
เลยทีเดียว ส่วนปีทสี่ องนัน้ ส่วนใหญ่เป็นวิชาส่วนเกิน เช่น วิชาเลือก (ทีแ่ ปล
ว่าไม่ส�ำคัญ) ที่ช่วยให้อาจารย์สอนครบตามข้อบังคับของคณะ และช่วยให้
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