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THE PUBLISHER’S FORWORD
คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

แจ็ค หม่า คือ ผู้พลิกโฉมวงการธุรกิจจีนโดยการสร้างเครือข่าย 

กิจการที่ควบรวมทั้งระบบอินเทอร์เน็ต การขนส่ง การเงิน และอีกหลาย 

บริการเข้าไว้ด้วยกันอย่างครบวงจร ปัจจุบันบริษัทของเขากลายเป็นองค์กร 

ทรงอทิธพิลในระดบัโลก ทั้งที่ชายคนนี้เริ่มต้นมาจากการเป็นผูซ้ึ่ง “รบทกุครั้ง  

แพ้ทกุครั้ง” แต่ด้วยวสิยัทศัน์อนัเฉยีบแหลมและกว้างไกลที่เลง็เหน็โอกาสอนั 

ยิ่งใหญ่ภายใต้วกิฤตอนัยากเยน็ มนัเป็นจดุหกัเหเปลี่ยนผนัชวีติเขาไปตลอดกาล

“Jack Ma อาลีบาบา เขย่าโลก” ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตใน 

แต่ละมุมที่เตม็ไปด้วยสสีนัของจอมราชนัย์แห่งอาณาจกัรอาลบีาบากรุ๊ป ผ่าน 

เรื่องราวที่มีครบทุกรสชาต ิ ทั้งทุกข์ สุข ล้มลุกคลุกคลาน การต่อสู้แข่งขัน 

ที่เขาเคยเผชญิมาอย่างไม่รูจ้บ และไม่ว่าจะพบเจอสถานการณ์ใด สิ่งที่ท�าให้เขา 

แตกต่างจากผูอ้ื่นคอื เขาเป็นผูน้�าที่มปีระสทิธภิาพในการตดัสนิใจและแก้ปัญหา

ท�าในสิ่งที่ควรท�าในจังหวะเวลาที่เหมาะสม กลยุทธ์ในการบริหารงานนั้น 

แจค็ หม่า ยดึถอืหลกัวชิาไท้เก๊ก ผนวกกบัปรชัญาและภมูปัิญญาทางศาสนา  

ผสมผสานด้วยการเรียนรู้จากความผิดพลาดล้มเหลวที่เคยประสบพบพาน 

นบัครั้งไม่ถ้วน 

และที่ส�าคญัที่สดุคอื ความอดทน ที่ไม่เพยีงต้องทนได้หนกักว่าคนอื่น  

แต่ยงัต้องทนได้ “นานกว่า” เพื่อยนืหยดัอยูเ่ป็น The Last Man Standing

ชีวิตของแจ็ค หม่า เป็นสิ่งยืนยันที่สะท้อนให้โลกเห็นว่า ไม่ว่าคุณ 

จะเป็นใคร ก็มีสิทธิ์จะก้าวขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์แห่งความส�าเร็จได้ทั้งสิ้น และ 

เพื่อค้นพบวถิแีห่งความส�าเรจ็ของชายคนนี้ การศกึษาเรื่องราวของแจค็ หม่า  

จงึเป็นเรื่องที่น่าสนใจยิ่ง

ขอเชิญพลิกอ่านเนื้อหาข้างใน เพื่อพบกับกลยุทธ์สุดยอดแห่งนักสู ้

สายเลอืดมงักรคนนี้ได้เลย

สำ�นักพิมพ์ปร�ณ
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TRANSLATOR’S PREFACE
คำ�นำ�ผู้แปล

ชื่อของแจ็ค หม่า โด่งดังในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ “อาลีบาบา”  

อันเป็นหัวเรือใหญ่แห่งธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน แต่กลายเป็นผู้ที่ 

ถกูกล่าวถงึอย่างกว้างขวางในระดบัโลกจรงิๆ เมื่อหุน้ของอาลบีาบาบกุไปสร้าง 

ปรากฏการณ์ในตลาดหุน้นวิยอร์กเมื่อวนัที่ 19 กนัยายน 2014 ในฐานะหุ้น 

IPO  ราคาแพงที่สุดในประวตัศิาสตร์ยุคนั้น

เหตุที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงภาษาจีน หันไปทางไหนก็ต้องเจอ ค�าว่า 

แจ็ค หม่า อาลีบาบา เถาเป่า ผมเฝ้ารออยู่นานว่า เมื่อไหร่เรื่องราวของ 

เจ้าต�านานผูน้ี้ จะถกูน�าเสนอแก่ผูอ่้านชาวไทย จงึดใีจอย่างยิ่ง เมื่อส�านกัพมิพ์ 

ปราณกรณุามอบความไว้วางใจ ให้ผมเป็นผูถ่้ายทอดเนื้อหาของหนงัสอืเลม่นี้ 

มาเป็นภาษาไทย

แม้จะได้ยนิชื่อเสยีงเรยีงนามของแจค็ หม่า มานาน แต่กข็อสารภาพ 

ว่า นอกจากค�าว่า “เจ้าของอาลีบาบา” แล้ว ก็แทบไม่รู้อะไรอีกเลย จน 

กระทั่งได้รูจ้กัประวตัชิวีติ และธรุกจิจรงิๆ ของเขาผ่านงานเขยีนชิ้นนี้ ถงึกบั 

รู้สกึว่า น่าจะได้รู้เรว็กว่านี้

แจค็ หม่า เป็นคนรปูไม่หล่อ พ่อไม่รวย เรยีนไม่เก่ง แต่เขารูต้วัว่า 

เขาต้องการอะไร และอาศัยลูกบ้า กล้าคิด กล้าท�า กล้าฝัน และปั้นฝัน 

ให้เป็นจรงิ เขาเคยเป็นนกัแปล เป็นล่าม เป็นคร ู เป็นลกูจ้าง ก่อนจะมาเป็น 

นายจ้าง ผ่านการล้ม ลกุ คลกุ คลาน มาแล้ว ดั่งเช่นผูป้ระสบความส�าเรจ็ 

ทั้งหลายในประวตัศิาสตร์

เราอาจไม่รูว่้า นอกจากเป็นนกับรหิารธรุกจิระดบัโลกแล้ว แจค็ หม่า  
ยังเป็นนักอ่านนิยายก�าลังภายในตัวยง และเป็นผู้หลงใหลในเพลงมวยไท้เก๊ก 

จนหลอมเอาปรชัญาของทั้งสองสิ่งนี้ ไว้ในหลกัคดิ การมองเทรนด์ การแก้เกม  

การวางกลยุทธ์ การก�าหนดทศิทางธุรกจิ
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เมื่ออ่านชีวประวัติของบุคคลผู้ประสบความส�าเร็จ  เราเพียงท�าความ 

รู้จักเพื่อเข้าถึงพื้นฐานทางความคิดของเขาเท่านั้น ความส�าเร็จไม่ได้เกิดจาก 

การลอกเลียนสถานการณ์กันอยู่แล้ว แต่ทัศนคติ วิธีการคิดต่างหาก ที่ 

ควรค่าแก่การยดึถอืเป็นต้นแบบ เพราะสามารถน�ามาปรบัใช้กบัทุกเหตุการณ์

 “Jack Ma อาลีบาบา เขย่าโลก” จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ 

ผู้เขียนได้เทน�้าหนักให้กับการถอดรหัส “วิธีคิด” ของแจ็ค หม่า ในวาระ 

ส�าคญัต่างๆ ของชวีติ ด้วยปรชัญาแห่งไท้เก๊ก ที่แจค็ หม่า ยกย่องเทดิทูน  

เกิดเป็นคัมภีร์บริหารแนวตะวันออก ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ซึ่งผม 

เชื่ออย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้ทั้งอรรถรสในการอ่าน ได้แรงบันดาลใจ และได ้

ประกายความคดิด้านการงาน ผ่านหนงัสอืเล่มนี้ เฉกเช่นผม

อนุรักษ ์ กิจไพบูลทวี

ตวั
อย
่าง



CONTENTS
ส�รบัญ

บทนำ�		 11
เร�ต้องเรยีนรูอ้ะไรจ�กแจค็	 หม่�	 กนัแน่ 

  • ท�าความเข้าใจสมรรถนะหลกัของแจค็  หม่า  ในห้านาท ี 13

  • แจค็  หม่า  ท�าธรุกจิโดยด�าเนนิไปตามวตัถปุระสงค์ของไท้เก๊ก  18

  แทบทั้งสิ้น

PART 1/	 30

ช่วงเวล�สำ�คัญเมือ่เผชญิอปุสรรคด้�นก�รเรยีน 

ก�รง�น แจค็ หม่� เลอืกเชือ่มัน่ในอน�คต

  • สอบเอนทรานซ์ล้มเหลว  ใช้นยิายกบัละครทวี ี   34

  สร้างแรงบนัดาลใจให้ตวัเอง

  • เวทดีหีรอืไม่ด ี สิ่งส�าคญัไม่ได้อยูท่ี่คนอื่นมองยงัไง   38

  แต่เป็นตวัคณุเชื่อยงัไง

  • อยากเป็นเจ้านายที่ด ี ก่อนอื่นควรเป็นพนกังานที่ด ี 40

  • หากไม่ขยายส่วนดใีห้ใหญ่ขึ้น คณุจะไม่มทีางประสบความส�าเรจ็  43

ตวั
อย
่าง



  • สร้างกจิการล้มเหลวสองครั้ง  :    48

  ความฝันเป็นของลวง  แต่คณุต้องท�าให้มนัเป็นของจรงิ

  • ท�างานอย่างมคีวามสุข  ใช้ชวีติอย่างตั้งใจ  59

PART 2/	 64

ช่วงเวล�สำ�คัญของก�รตดัสนิใจสร้�งกจิก�ร

แจค็ หม่� โอนอ่อนต�มกระแส

  • เข้าใจสถานการณ์ใต้หล้ากส็ามารถท�าการค้าขายกบัใต้หล้า  66

  • วภิาษวธิแีบบไท้เก๊กในการพจิารณาเงนิร่วมลงทนุ  68

  • หลงัจากมองกระแสขาดแล้ว  มคีวามอดทนเยี่ยงเต่า  72

  • การเตบิโตอย่างตดิปีกของเถาเป่า  ไม่ใช่พวกเรายิ่งใหญ่    88

  แต่เป็นเพราะพลงัแห่งกระแส

  • กระแสของโมบายล์อนิเทอร์เนต็และความตื่นตวัต่อ  95

  วกิฤตของแจค็  หม่า 

  • การบรหิารที่แจกก�าไร  จ่ายอ�านาจ  ผ่อนตามใจคน  113

PART 3/	 124

ช่วงเวล�สำ�คัญของก�รก่อตัง้องค์กร

แจค็ หม่� รวบรวมใจคนด้วยจติสำ�นกึในหน้�ทีแ่ละค่�นยิม

  • นยิายกมิย้ง  กบัจติส�านกึในหน้าที่ของแจค็  หม่า    125

  • เมื่อมจีติส�านกึในหน้าที่  การท�างานกเ็หมอืนเลี้ยงลกู  133

  • ระเบยีบข้อบงัคบัเกดิจากค่านยิม    141

  และค่านยิมท�าให้มนัสมบรูณ์แบบ

ตวั
อย
่าง



  • โอบกอดความเปลี่ยนแปลง  :    151

  ศลิปะแห่งการรกัษาสมดลุไดนามกิ

  • ความหลงใหลเกดิจากจติส�านกึในหน้าที่ภายในจติใจตวัเอง  153

  • “ลกูค้าเป็นที่หนึ่ง”  จงึจะหาเงนิได้  156

  • ท�างานเป็นทมี  คนธรรมดาท�างานไม่ธรรมดา  164

PART 4/	 174

ช่วงเวล�สำ�คัญของก�รขย�ยองค์กร

แจค็	 หม่�	 ลงมอืก่อสร้�งระบบนเิวศขน�ดใหญ่

  • อาลบีาบาไม่ใช่อาณาจกัรทางการค้า  แต่เป็นระบบนเิวศ  175

  • อาลบีาบาวางหมากล้อมรอบระบบนเิวศธรุกจิอคีอมเมร์ิซ  183

  • การสร้างระบบนเิวศจะสูศ้กึตามล�าพงัไม่ได้    193

  ยงัต้องท�า  “สหแนวรบ” 

  • สร้างและพฒันาทมีให้เหมอืนกบัสร้างระบบนเิวศ  198

PART 5/	 206

มองก�รทำ�ธุรกจิของแจค็ หม่� ผ่�นวถิแีห่งพทุธ

  • เปิดประตสููค่วามคดิสร้างสรรค์ชั้นแรก  :    209

  ปรากฏการณ์ทั้งปวงไม่มสีารตัถะ

  • ประตสููก่ารสร้างสรรค์ชั้นที่สอง  :    215

  ไม่มองวตัถเุรื่องราวเป็นเนื้อเดยีว

  • ประตสููก่ารสร้างสรรค์ชั้นที่สาม  :    220

  ไม่มองวตัถเุรื่องราวเป็นสิ่งตายตวัที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้

ตวั
อย
่าง



ภ�คผนวก 1/	 226

บทคว�มสองบทท่ีแสดงถงึแนวคดิแบบไท้เก๊กของแจค็	 หม่�	 ได้ดทีีสุ่ด

ภ�คผนวก 2/	 236

แจค็	 หม่�	 เรยีกร้องให้ใช้พลงัง�นบวกรบัมอืคว�มเปลีย่นแปลง

ภ�คผนวก 3/	 247

แจค็	 หม่�	 ผู้โอนอ่อนผ่อนต�มกระแส	 เหน็ดกีบัอ�ชพีแห่งอน�คต

ตวั
อย
่าง



แจค็ หม่า เป็นคน ไม่ใช่เทพเจ้า เขามข้ีอบกพร่องอยูไ่ม่น้อย เคยท�า 

ความผดิพลาดไม่น้อย คลปิรายการของอูเ๋สี่ยวปัว ตอน “ความผดิพลาดของ 

แจค็ หม่า ในช่วงหลายปีมานี้” เคยวเิคราะห์เอาไว้แล้วอย่างละเอยีด มติรสหาย 

ที่สนใจใคร่รู ้ สามารถค้นดยู้อนหลงัได้ แต่กเ็หมอืนกบัที่นกัคดิและนกัจติวทิยา 

จ�านวนมากพร�่าบอกกบัเราเสมอว่า การดคูนไม่ใช่ดขู้อด้อยเป็นหลกั แต่ให้ดู 

ข้อเด่น เมื่อดขู้อด้อย ทกุคนต่างมหีน้าตาน่ารงัเกยีจ เมื่อดขู้อเด่น ทกุคนคอื 

ครอูาจารย์

การเรียนรู้เรื่องของแจ็ค หม่า จะมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่ง นั่นคือหนังสือ 

ที่เขยีนเรื่องราวของเขามไีม่ต�่ากว่าห้าสบิเล่ม บทความที่วเิคราะห์เรื่องราวของเขา 

มีไม่ต�่ากว่าสองสามพันฉบับ เราจ�าต้องอ่านข้อมูลที่มากเป็นมหาสมุทรเหล่านี้ 

INTRODUCTION
เร�ต้องเรียนรู้อะไรจ�กแจ็ค หม่� กันแน่

บทนำ�
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ให้หมด จงึจะบรรลคุวามเก่งกาจสามารถอย่างเขาได้อย่างนั้นหรอื ความจรงิ 

ก็คือ ไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้น ความเก่งกาจสามารถของแจ็ค หม่า มี 99% 

มาจากวิถีแห่งไท้เก๊กของเขา คุณเพียงแค่เกาะติดหนังสือเล่มนี้ เจาะรหัสวิถ ี

แห่งไท้เก๊กของแจค็ หม่า เท่านั้นกพ็อ

อาจมมีติรสหายถามว่า หนงัสอืเล่มนี้มชีื่อว่า “Jack Ma  อาลบีาบา 

เขย่าโลก” แต่ท�าไมกลับพูดเรื่องไท้เก๊ก เหตุที่ข้าพเจ้าท�าเช่นนี้ เพราะสิ่งที่ 

ส่งผลให้คนคนหนึ่งตดัสนิใจท�าอะไร คอืวธิคีดิของเขา เรามแีต่ต้องเรยีนรูว้ธิี 

ขบคดิปัญหาของแจค็ หม่า เท่านั้น จงึจะเพิ่มทกัษะความสามารถในการแก้ไข 

ปัญหาให้สงูขึ้นได้จรงิ ๆ หากคณุเพยีงเฝ้าดสูิ่งที่แจค็ หม่า ท�าแล้วเลยีนแบบเขา

ร้อยละแปดเก้าสิบ ต้องล้มเหลว เพราะสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ ทรัพยากร 

และความสามารถที่คณุมนีั้นแตกต่างจากแจค็ หม่า ดงันั้นเรื่องที่จะท�าได้กต่็างกนั 

นี่คอืสาเหตหุนึ่งที่มกัมคีนบอกว่า เส้นทางแห่งความส�าเรจ็นั้นคดัลอกกนัไม่ได้

ไท้เก๊กเป็นสิ่งที่หลอมเข้ากระดูกของแจค็ หม่า แจค็ หม่า มกัฝึกไท้เก๊ก 

ในห้องท�างาน บางครั้งขณะประชุมอยู่กบัพนกังาน พูดคุยกนัสกัพกักอ็าจจะ 

ลุกขึ้นร�ามวยไท้เก๊กครู่หนึ่ง หากอธิบายด้วยค�าพูดของเขาก็คือ เป็นวิธีการ 

เรียบเรียงแนวคิด หาแรงบันดาลใจ แจ็ค หม่า ไม่เพียงส่งเสริมให้ผู้บริหาร 

ระดับสูงของบริษัทฝึกมวยไท้เก๊ก ซ�้ายังแนะน�าให้พวกเขามองโลกด้วย 

“แผนภมูไิท้เก๊ก” อกีด้วย ย้อนกลบัไปเมื่อสี่ห้าปีก่อน ในห้องประชุมผูบ้รหิาร 

ระดับสูงของอาลีบาบา แจ็ค หม่า ก็ให้ทุกคนขบคิดปัญหาเรื่องการบริหาร 

จดัการธุรกจิ ด้วยแผนภมูไิท้เก๊ก ปลาคูห่ยนิหยาง

หากเราคิดอยากประสบความส�าเร็จ ก็จงอย่าเรียนรู้เพียงเปลือกผิว 

ภายนอกของแจค็ หม่า แต่จงเรยีนรูว้ถิแีห่งไท้เก๊กของเขา
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ทำ�คว�มเข้�ใจสมรรถนะหลกั 
(Core Competency) ของแจ็ค หม่� ในห้�น�ที

ปี 2014 แจ็ค หม่า มีอายุครบ 50 ปี บริษัทอาลีบาบาที่เขาก่อตั้งก ็

มีอายุ 15 ปีแล้ว และจะจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์อเมริกา ข่าวนี้ 

สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งโลก คนแกร่งที่มีชาติก�าเนิดมาจากสามัญชนคนธรรมดา 

ผูน้ี้ สมรรถนะหลกัของเขา เป็นสิ่งที่เราจ�าเป็นต้องเรยีนรู้

โน้มตวัต�มกระแส (Trend)  
คือกฎข้อทีห่นึง่ของก�รสร้�งกจิก�ร

วเิคราะห์แนวโน้มกระแสหลกัของตลาดอย่างแม่นย�า แล้วโน้มตวัตาม 

กระแส คอืหวัใจความส�าเรจ็ของแจค็ หม่า 

เพื่อบรรลุเป้าหมายเรื่องการก่อตั้งบริษัทมูลค่าหมื่นล้านเหรียญ 

ดอลลาร์สหรฐั เหลยจวนิ (Lei Jun) ผูก่้อตั้งแบรนด์โทรศพัท์มอืถอืเสี่ยวหมี่ 

(Xiaomi) ได้ตั้งใจศกึษาประวตัศิาสตร์การสร้างกจิการเหล่าบรรดายกัษ์ใหญ่ 

ทั้งหลาย โดยเฉพาะประวตักิารสร้างกจิการของแจค็ หม่า 

ตลอดระยะเวลาสบิกว่าปีแห่งการสร้างกจิการของอาลบีาบา เหลยจวนิ 

ได้สรปุความออกมาสามข้อด้วยกนั ข้อแรก ต้องมตีลาดที่ใหญ่โต ความส�าเรจ็ 

ของบริษัทยักษ์ใหญ่ใด ๆ ก็ตาม เบื้องหลังการตั้งตัวของมันต้องเป็นตลาด 

ที่ใหญ่โต หากไม่มีความต้องการของตลาดที่ใหญ่โต คิดจะปลุกปั้นให้บริษัท 

ประสบความส�าเรจ็นั้นเป็นไปไม่ได้เลย ข้อสอง ต้องมทีมีงานที่เชื่อมอืได้อย่าง 
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แน่นอน ข้อสาม เทยีบกบัสายอาชพีเดยีวกนัแล้ว ต้องมเีงนิที่ใช้ได้ไม่มวีนัหมด 

ท�าไมจงึต้องการเงนิที่ใช้ได้ไม่มวีนัหมด เพราะเงนิมส่ีวนอย่างมากในการสร้าง 

ความเชื่อมั่นให้แก่คณุ สามารถช่วยให้คณุกล้าทดลองท�าอะไรบางอย่าง

ในสามข้อที่กล่าวมานี้ ข้อแรกมคีวามส�าคญัที่สดุ เหลยจวนิกลา่วว่า 

“เพราะมีตลาดยักษ์ใหญ่ คุณจึงมีโอกาสพบคนที่เชื่อมือได้ คุณจะมีโอกาส 

หาแหล่งเงินกู้ได้มาก หากตลาดของคุณไม่ใหญ่พอ คุณก็แทบจะไม่สามารถ 

รวบรวมทรพัยากร”

ค้นพบอปุสงค์ขนาดใหญ่ ตลาดใหญ่ใหม่ ๆ อย่างไม่หยดุยั้ง คอืงานที่ 

แจค็ หม่า ทุม่เทให้มากที่สดุ

แจค็ หม่า เน้นย�้าว่า ผูน้�าธรุกจิต้องมองเหน็เทรนด์ใหญ่ชดัเจน  เตรยีม 

การรับมือแต่เนิ่น “เราท�าธุรกิจ มักคิดว่าพรุ่งนี้จะท�าอะไร ปีหน้าจะท�าอะไร

มน้ีอยมากที่จะคดิว่าอกีสบิปีจะท�าอะไร...อาลบีาบาในวนันี้สร้างขึ้นมาจากสบิปี 

ก่อน อาลีบาบาในสิบปีข้างหน้าก็สร้างขึ้นจากวันนี้ ท�าธุรกิจต้องคิดว่าตลาด 

ในอีกสิบปีข้างหน้าจะเป็นยังไง แล้วเริ่มพากเพียรพยายามมุ่งมั่นตั้งแต่ตอนนี้ 

ถ้าขณะนี้คณุยงัยุง่อยูก่บัธรุะของวนันี้ วนัพรุง่นี้ ธรุกจิกจ็ะยิ่งท�ายิ่งยากขึ้นทกุท”ี

ตวัอย่างคลาสสกิเรื่องหนึ่งคอื คนที่ไม่มคีวามรูท้างเทคนคิเลยแม้แต่ 

น้อยอย่างแจ็ค หม่า สนับสนุนโครงการระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

(Cloud Computing) อย่างเตม็ตวัตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งท�าให้ปัจจบุนั อาลหียนุ 

(Aliyun) เป็นผูน้�าด้านเทคโนโลยคีลาวด์คอมพวิติ้งของประเทศจนี

ในการประชุมทางเทคโนโลยีของอาลีบาบา (Alibaba Technology 

Forum) ครั้งที่ห้า แจ็ค หม่า ได้แบ่งปันเรื่องราวเบื้องหลังการถือก�าเนิดของ 

อาลหียนุบางส่วนต่อโลกภายนอกไว้ดงันี้ “ในอนิเทอร์เนต็มคีนจ�านวนมากต�าหน ิ

ผม ว่าผมถูกหวังเจียน (หัวหน้าฝ่ายเทคนิคของอาลีบาบากรุ๊ป) ต้มเสียแล้ว 
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การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆนั้นต้องรวมเอาเครื่องคอมพวิเตอร์ห้าพนัเครื่อง 

เข้าด้วยกนั มนัไม่มทีางเกดิขึ้นได้จรงิ ตอนนั้นเขาใช้ศพัท์เทคนคิมากมาย ผม 

ฟังไม่รูเ้รื่องเลยสกันดิ แต่ผมคดิว่า ถ้าการประมวลผลแบบกลุม่เมฆสามารถ 

แก้ไขปัญหาของสังคม มันก็สมควรท�า ดังนั้น ไม่ต้องคิดอะไรอีก ตั้งแต่ 

บคุลากรจนถงึเงนิทนุ พวกเราทุม่ใส่ลงไปอย่างต่อเนื่อง สดุท้ายพวกเรากก้็าว 

ออกมาแล้ว เทนเซน็ต์ (Tencent) ไป่ตู้ (Baidu) ไม่ท�าต่อ สาเหตุส�าคญัคอื 

ผูน้�าของพวกเขารูว่้าเรื่องนี้มนัท�าต่อไม่ได้”

สิ่งที่หวงัเจยีนบอกกบัแจค็ หม่า คอื อนิเทอร์เนต็ได้กลายเป็นสาธาร- 

ณปูโภคขั้นพื้นฐานในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไปแล้ว การประมวลผล 

แบบกลุ่มเมฆ จะเป็นตวัตดัสนิสมรรถนะทางการแข่งขนัของประเทศในอนาคต 

ตรรกะของแจ็ค หม่า นั้นง่ายมาก ในเมื่อการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเป็น 

กระแสที่ต้องมา กจ็งยนืหยดัท�ามนัต่อไป เหมอืนกบัที่ก่อนนี้เขาเคยเชื่อว่าธุรกจิ 

อคีอมเมร์ิซจะเป็นเทรนด์หลกั ก้าวข้ามอปุสรรคทุกอย่างแล้วเดนิหน้า จะต้อง 

ได้ผลตอบแทนที่คุม้ค่า

การลงทนุอย่าง “บ้าคลั่ง” ของแจค็ หม่า ในระยะเวลาสองปีมานี้ ท�าให้ 

คนจ�านวนมากกู่ร้องกันว่าไม่เข้าใจ คนที่ท�าธุรกิจอีคอมเมิร์ซ หันมาลงทุน 

ธุรกิจยา (CITIC21CN) ธุรกิจปศุสัตว์ โยวคู่ (Youku) ถู่โต้ว (Tudou) 

โปรแกรมแชตโมโม่ (Momo) ไมโครบล็อก (Sina Weibo) หัวซู่ (Wasu) 

เหวินฮั่วจงกั๋ว (China Vision Media Group)  เว็บไซต์ฉยงโหยวหวั่ง 

(Qyer.com) สโมสรฟตุบอลกว่างโจวเอเวอร์แกรนด์ ตกลงต้องการจะท�าอะไร

ตรรกะของแจ็ค หม่า คือ “สุขภาพดี” และ “มีความสุข” คืออุปสงค ์

ที่ชาวจนีต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในเมื่อเลง็เหน็ว่านี่คอืกระแสหลกั กร็บี ๆ

ตดัสนิใจซื้อเข้ามาไว้แต่เนิ่น ๆ!
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แจ็ค หม่� วเิคร�ะห์เทรนด์อย่�งไร

เงื่อนไขของการท�าตามเทรนด์ คือเข้าใจกระแสโลก หูเสวี่ยเหยียน 

“พ่อค้าหมวกแดง” ในสมยัราชวงศ์ชงิที่แจค็ หม่า ค่อนข้างยกย่องเคยกล่าวว่า 

“หากเจ้าเข้าใจสถานการณ์ของหนึ่งอ�าเภอ ก็สามารถท�าการค้าขายของหนึ่ง 

อ�าเภอ เข้าใจสถานการณ์ของหนึ่งมณฑล ก็สามารถท�าการค้าขายของหนึ่ง 

มณฑล เข้าใจสถานการณ์ทั่วแผ่นดนิ กส็ามารถท�าการค้าขายกบัทั่วแผ่นดนิ”

แจ็ค หม่า เป็นคนในวิถีเต๋า วิธีเรียนรู้การดูเทรนด์โลกให้แจ่มชัด 

ของเขา ไม่ใช่ได้มาจากการอ่านหนงัสอื ช่องทางการเรยีนรูห้ลกัใหญ่ที่ว่า “อ่าน 

หนงัสอืหมื่นฉบบั เดนิทางหมื่นลี้ คบมติรหมื่นคน” เขาเอนเอยีงไปทางสองข้อ 

หลงัมากกว่า

แจค็ หม่า ให้ความส�าคญักบัการเปิดกว้างโลกทศัน์ของตวัเอง “ตั้งแต่ 

เตบิโตมาจนถงึบดันี้ ผมเดนิทางมากกว่า คดิมากกว่าซอีโีอคนอื่น  ๆในประเทศ 

ผมเที่ยวไปฟังความคดิเหน็ของคนอื่น ดวู่าคนอื่นท�างานกนัอย่างไร วางตวักนั 

อย่างไร” “อยู่ในหมู่บ้านของคุณ บ้านของคุณสร้างสูงที่สุด แต่เมื่อคุณไปถึง 

เซี่ยงไฮ้ กจ็ะเหน็ว่าที่แท้มบ้ีานที่สร้างสงูขนาดนี้ พอถงึนวิยอร์กคณุยิ่งแทบสลบ 

คุณไม่เคยออกไปด ู คุณไม่ได้เคยเหน็ธุรกจิใหญ ่ ไม่เคยเจอผู้ก่อสร้างกจิการ 

ตวัจรงิ ผู้น�าตวัจรงิ รู้สกึแต่เพยีงว่านายหวงัเอ้อร์เหมาในบ้านคุณนั้นเก่งกาจ 

ที่สุดแล้ว นี่ก็คือวิสัยทัศน์ไม่ถูกต้อง เมื่อวิสัยทัศน์ไม่ถูก ก็ไม่มีวันใหญ่โต”

แจค็ หม่า เชื่อว่า การมองเหน็เทรนด์หลกัคอืปัจจยัส�าคญัที่ผูเ้ป็นผูน้�า 

ใช้พิชิตผู้ลงทุนและเพื่อนร่วมงาน “คิดจะท�าหน้าที่ผู้น�าให้ดีจริง ๆ ยังต้องมี 

วสิยัทศัน์เฉพาะตวั ต้องมองได้ไกลกว่าคนอื่น จติใจต้องกว้างใหญ่กว่าคนอื่น 

ดงันั้นผมจงึใช้เวลามากมายไปกบัการเข้าร่วมงานประชมุชนดิต่าง ๆ เดนิทางไป 
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ทั่วโลก มองความเปลี่ยนแปลงของซลิคิอนวลัเลย์ มองความเปลี่ยนแปลงของ 

ทวปียโุรป มองความเปลี่ยนแปลงของประเทศญี่ปุน่ มองคูแ่ข่ง มองผูล้งทุน 

มองลูกค้าตัวเอง เมื่อมองเหน็ชดัแล้ว ผมบอกกับพวกเขา นี่เป็นทิศทางการ 

เติบโตของเราเอง! คุณต้องมีความสามารถโน้มน้าวจูงใจได้มากกว่าผู้ลงทุน! 

ผู้ลงทุนไม่มีทางออกไปเยี่ยมลูกค้าได้ จากนั้นผมจะหยิบพิมพ์เขียวออกมา 

ฉบับหนึ่ง เพื่อนร่วมงานของผมก็ไม่มีทางหยิบแบบแปลนเช่นนี้ออกมาได้ 

เช่นกนั ดงันั้นขณะที่ผมหยบิแบบแปลนเช่นนี้ออกมา พวกเขาจะรู้สกึว่า ตกลง 

พวกเราจะเดนิไปตามนี้!”

แทนทีจ่ะเรยีนรูว่้�แจ็ค หม่� พดูอย่�งไร  
ควรเรยีนรูว่้�เข�คิดอย่�งไรม�กกว่�

เรยีนรูเ้รื่องการ “ผ่อนตาม” ของแจค็ หม่า จบแล้ว ถดัมาจงึเรยีนรูก้าร 

“ย้อนศร” ของเขา จ�าไว้ให้ดว่ีา อย่าได้สลบัล�าดบันี้เดด็ขาด!

ภาพจ�าที่คนจ�านวนมากมต่ีอแจค็ หม่า มากที่สดุคอื : หมอนี่พดูเก่งจรงิ ๆ

ท�าไมแจค็ หม่า จงึพดูเก่งอย่างนั้น เป็นเพราะเขารูจ้กัวชิาไท้เก๊ก

“วถิฟ้ีาดนิ ไม่พ้นหยนิหยาง” แผนภูมไิท้เก๊กนั้น หยนิและหยางเป็น 

เนื้อเดียวกัน สรรพสิ่ง ทุกเรื่องราว ต่างมีสองด้านคือหยินและหยาง เมื่อ 

ทกุคนต่างกม็องเหน็ด้านสว่างหรอืหยางของเรื่องนั้น ๆ แจค็ หม่า จะทดลองคดิ 

ด้านมืดหรือหยินของมัน เมื่อทุกคนต่างก็มองเห็นด้านมืดหรือหยินของเรื่อง 

นั้น ๆ แจค็ หม่า กจ็ะพลกิมาดดู้านสว่างหรอืหยางให้ได้ ดงันั้นค�าพดูของเขา 

จงึมกัสร้างความแปลกใหม่ ให้แสงสว่าง เหมอืนเทน�้าเยน็ลงกลางกระหม่อม

ท�าให้ความรูส้กึยกย่องนบัถอื ผดุขึ้นอย่างไม่ขาดสาย
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ความจริงหากคุณเองก็ฝึกนิสัยการคิดแบบไท้เก๊ก ต่อให้คุณอ่าน 

หนังสือมาไม่มาก คุณก็สามารถกล่าวถ้อยค�าที่ยิ่งใหญ่สูงส่งได้บ่อย ๆ ท�าใน 

สิ่งที่ใคร ๆ ต่างต้องหนัมามอง

เพลงมวยไท้เก๊กคอืโอนอ่อนผ่อนตาม แผนภมูไิท้เก๊กคอืวธิคีดิแบบ 

หยินหยาง ต่างเป็นภูมิปัญญายิ่งใหญ่ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ เรียนรู้แล้วน�ามา 

ใช้ได้ น�ามาใช้แล้วเกิดคุณอนันต์ คิดจะอ่านแจ็ค หม่า ให้ออก เรียนแจ็ค

หม่า ให้รู ้ จงเริ่มจากเข้าใจไท้เก๊ก!

แจ็ค หม่� ทำ�ธรุกจิโดยดำ�เนนิ 
ไปต�มวตัถปุระสงค์ของไท้เก๊กแทบทัง้สิน้

เฉินเหว่ย ผู้ช่วยของแจ็ค หม่า พูดว่า “ท่านประธานหม่ามีความ 

ปรารถนาหนึ่ง คือหวังว่าวันหนึ่งผู ้คนจะพูดถึงเขาว่า ประธานหม่าเป็น 

ปรมาจารย์ไท้เก๊กท่านหนึ่ง เขาเคยก่อสร้างกิจการด้วยเหมือนกัน อย่างเช่น 

อาลบีาบา เถาเป่า...ว่าไปตามความหมายหนึ่งแล้ว อาลบีาบากรุป๊คอืผลติภณัฑ์ 

ผลพลอยได้ที่ ‘เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ’ จากแนวคิดทางปรัชญาไท้เก๊กแห่ง 

ยคุอนิเทอร์เนต็”

ปี 2014 แจค็ หม่า อาย ุ 50 ปี ก่อตั้งกจิการ 20 ปี “ปรมาจารย์ไท้เก๊ก” 

แจค็ หม่า มพีร้อมทั้งชื่อเสยีงและเงนิทอง

ปลายปี 2013 หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทม์ของอังกฤษได้ยกย่อง 

แจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งอาลีบาบากรุ๊ปให้เป็นบุคคลแห่งปี ในบทความมอบรางวัล 

เขยีนเอาไว้ว่า
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มลูค่าการซื้อขายของอาลบีาบา มมีากกว่า eBay และอะเมซอนรวมกนั 

คิดเป็นค่า GDP 2% ของประเทศจีน พัสดุที่เกิดจากการซื้อขายผ่านทาง 

อาลีบาบา คิดเป็น 70% ของตลาดการส่งสินค้าแบบด่วนทั่วประเทศจีน การ 

ซื้อขายออนไลน์ทั่วประเทศจีนราว 80% มาจากเครือข่ายของอาลีบาบากรุ๊ป 

ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ อาจเป็นเพยีงการเริ่มต้นเท่านั้น การซื้อขายในประเทศจนี 

เกนิกว่าครึ่งยงัคงด�าเนนิการแบบออฟไลน์ ผูใ้ช้งานอนิเทอร์เนต็ชาวจนีมจี�านวน 

มากกว่าหกร้อยล้านคน ขนาดของตลาดอีคอมเมิร์ซประเทศจีนจะก้าวข้าม 

สหรฐัอเมรกิา กลายเป็นที่หนึ่งของโลกอย่างรวดเรว็

คุณแจ็ค หม่า มีใจสู้ที่มุ่งมั่น เป็นนักธุรกิจชาวจีนรุ่นใหม่ที่โดดเด่น 

เขาสร้างความมหัศจรรย์ให้กับโลกอินเทอร์เน็ตของจีน น�าเสนอศักยภาพที่ 

ซุกซ่อนและความย้อนแย้งในตัวเองออกมาอย่างหมดสิ้น จึงได้รับเลือกจาก 

ไฟแนนเชยีลไทม์ส ให้เป็น “บคุคลแห่งปี 2013” 

ในประเทศจีน ธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จแทบทั้งหมด ต่างน�าเข้า 

รูปแบบมาจากต่างประเทศ มีเพียงคุณแจ็ค หม่า ที่เป็นผู้สร้างนวัตกรรมขึ้น 

จรงิ ๆ คนจ�านวนมากในรุน่เดยีวกนักบัเขา เพยีงแค่ก่อตั้ง “กเูกลิของประเทศจนี” 

“อะเมซอนของประเทศจีน” หรือ “ทวิตเตอร์ของประเทศจีน” แต่เว็บไซต์ 

อคีอมเมร์ิซรูปแบบ B2B ที่คณุแจค็ หม่า ก่อตั้งขึ้นในที่พกัของเขาเมื่อปี 1999 

--- อาลบีาบา กลบัเป็นเจ้าแรกของเวบ็ไซต์รปูแบบเดยีวกนันี้ทั่วโลก

วสิยัทศัน์ของคณุแจค็ หม่า ขณะนี้ ได้มุง่สูเ่ป้าหมายใหม่แล้ว นั่นคอื 

เขย่าธุรกิจทางการเงินของประเทศจีน ความปรารถนาของเขา ได้ก้าวข้าม 

การค้าปลกีทางออนไลน์แล้ว เป็นอนัท�าให้ธรุกจิทางการเงนิดั้งเดมิของประเทศ 

จนีที่ควบคมุโดยรฐับาล เริ่มรูส้กึได้ถงึพลงัแห่งการเปลี่ยนแปลง

ไม่ใช่ลกูท่านหลานเธอ และไม่ใช่เศรษฐรีุน่สอง แจค็ หม่า ผูจ้บการ- 
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