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บทนำ 

แจ็ค หม่า หรือหม่า อวิ๋น เกิดวันที่ 10 กันยายน 2507 เขาเป็นนักธุรกิจ

และเป็นคนใจบุญสุนทาน มีจิตใจโอบอ้อม เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการ

บริหารของอาลีบาบา กรุ๊ป ซึ่งเป็นหน่ึงในบริษัทด้านอินเทอร์เน็ตที่ประสบความ

ส�าเร็จมากที่สุดในโลก มูลค่าสุทธิโดยประมาณ 21.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หม่า

จึงกลายเป็นบุคคลที่ร่�ารวยที่สุดคนหนึ่งในโลก

การเดินทางขึ้นสู่จุดสูงสุดของแจ็ค หม่า คือเร่ืองราวของยาจกสู่เศรษฐี

อย่างแท้จริง ก่อนก่อตั้งอาลีบาบานั้น หม่าเป็นแค่ครูสอนภาษาอังกฤษชั้นผู้น้อย

ของมหาวทิยาลยัหางโจวนอร์มัล ระหวา่งการเดินทางไปเมอืงซแีอตเตลิ รัฐวอชงิตนั 

เมื่อปี 2538 มีคนแนะน�าหม่าให้รู้จักกับอินเทอร์เน็ต หลังจากค้นหาค�าว่า “เบียร์” 

กบั “ประเทศจีน” แตไ่มเ่จอผลลพัธใ์ด ๆ  หมา่กต็ดัสนิใจเร่ิมกอ่ตัง้บริษัทอนิเทอร์เน็ต

และน�าเวิลด์ไวด์เว็บ (www) มาสู่ประเทศจีน หม่าไม่มีความรู้เรื่องการเขียนโค้ด

หรือคอมพิวเตอร์เลย และมีชาวจีนเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไร 

โดยไม่ต้องพูดถึงศักยภาพของอินเทอร์เน็ตในตลาดการค้าด้วยซ้�า เร่ืองน้ีท�าให้

หม่าเรียกตัวเองว่า “คนตาบอดที่ขี่หลังเสือตาบอด” แม้จะมีอุปสรรคต่าง ๆ  แต่

หม่าก็ยังตั้งใจแน่วแน่ที่จะเริ่มต้นธุรกิจ หม่าขอยืมเงินจากญาติ และตั้งออฟฟิศ

ร่วมกับหุ้นส่วน 17 คนในอพาร์ตเมนต์เล็ก ๆ  ของเขาที่เมืองหางโจว ในช่วงต้น 

บริษทัไมท่�าเงินเลย แถมยงัใหบ้ริการฟรีแกล่กูค้า และขยายตวัเร็วเกนิไปจนเกอืบ

พบัฐาน หลงัจากลองผิดลองถกูอยูห่ลายคร้ัง ในทีส่ดุอาลบีาบากส็ร้างระบบปฏิบตัิ

การ (แพล็ตฟอร์ม) ส�าหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของจีนเพื่อเชื่อมโยง

กับผู้ซื้อระหว่างประเทศ และในปีที่สาม บริษัทก็ท�าก�าไรได้ในที่สุด วิสัยทัศน์ที่

เปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัและก�าลังใจในเชงิบวก รวมทัง้ความตัง้ใจมุง่ม่ันไม่เลกิรา
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ของหม่า ช่วยให้อาลีบาบากลายเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซที่โดดเด่นที่สุดของประเทศ

จีนทุกวันนี้

คติพจน์อันโด่งดังที่สุดข้อหนึ่งของหม่าคือ “อย่ายอมแพ้” สะท้อนให้เห็น

ถงึทศันคตทิีห่ม่าตอ้งเผชญิกบัการถกูปฏิเสธมาตลอดชวีติ เขาสอบตกมหาวทิยาลยั

สองครั้ง ในที่สุดก็ยอมเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เขาเรียกว่า “มหาวิทยาลัยที่แย่

ที่สุดในเมืองของผม” ต่อมาภายหลัง บัณฑิตวิทยาลัยของฮาร์วาร์ดปฏิเสธไม่รับ

เขาเข้าเรียนถึง 10 ครั้ง เมื่อบริษัทไก่ทอดเคนตั๊กกี้ หรือ KFC เข้ามาในจีน มี

คน 24 คนสมัครเข้าท�างาน KFC รับ 23 คนแต่ หม่าเป็นคนเดียวที่ถูกปฏิเสธ

ในปี 2558 ฟอร์บสจัดอันดับให้หม่าเป็นหนึ่งใน 22 บุคคลผู้มีอิทธิพล

มากที่สุดในโลก นับตั้งแต่อาลีบาบาเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 19 กันยายน  

2557 และขายหุ้น IPO (Initial Public Offering หุ้นที่ขายให้กับประชาชน

ทั่วไปในคร้ังแรกก่อนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์) ได้ถึง 25 พันล้านดอลลาร์

สหรัฐ ซึง่เปน็สถติใิหม ่แจ็ค หมา่กบับริษัทของเขากก็ลายเปน็ประเดน็ร้อนในโลก

ของสื่อ เขาเป็นนักธุรกิจชาวจีนแผ่นดินใหญ่คนแรกที่ได้ขึ้นหน้าปกนิตยสาร 

ฟอร์บส และได้สนทนาออกอากาศกับพิธีกรชื่อดังมากมาย เช่น ชาร์ลี โรส รวม

ถึงผู้น�าคนดัง เช่น ประธานาธิบดีบารัก โอบามา

แจ็ค หม่าได้ชือ่วา่เปน็คนออ่นน้อมถอ่มตน พดูจาตรงไปตรงมาและมสีสีนั 

มีบคุลกิร่าเริง และเปน็สญัลกัษณท์างธรุกิจทีม่คีนนับหน้าถอืตาอย่างมากในประเทศ

จีน ไมต่อ้งสงสยัเลยวา่เพราะอะไร อาลบีาบาเปน็เครือ่งมือในการปฏวิตัธิรุกจิการ

ค้าและผู้ประกอบการในประเทศ ซึ่งได้ก่อตั้งไม่เพียงแค่เน็ตเวิร์กชั้นหนึ่งส�าหรับ

การด�าเนินธุรกิจในประเทศและทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังก่อตั้งอาลีเพย์ (Alipay) ซึ่ง

เป็นวิธีการจ่ายเงินทางออนไลน์ที่ไว้ใจได้ และเป็นวิธีที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อน 
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ก่อนที่อาลีบาบาจะถือก�าเนิดขึ้น จีนเป็นทะเลแห่งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 

(SMEs) หลายล้านธุรกิจ ซึ่งไม่มีวิธีเชื่อมโยงกับลูกค้าหรือวิธีเรียกเก็บเงินแบบ

ง่าย ๆ  เกือบสองทศวรรษที่หม่ากับทีมงานของเขาพยายามสร้างสภาวะแวดล้อม

ทางธุรกิจที่ดีและท�าผลก�าไรให้กับธุรกิจเหล่าน้ี แจ็ค หม่าพยายามเลี่ยงและไม่

เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่า ความปรารถนาของผู้ถือหุ้นของอาลีบาบาควรมีความ

ส�าคัญมากกวา่ความปรารถนาของลกูคา้และพนักงาน การทีอ่าลบีาบามุง่เน้นสร้าง

อ�านาจให้กับเจ้าของธุรกิจ SMEs ท�าให้ผู้คนหลายล้านมีชีวิตที่อยู่ดีกินดีและ 

เลี้ยงดูครอบครัวได้ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่หม่าไม่เคยมองว่าเป็นเร่ืองเล่น ๆ  

ขณะที่เขามองไปยังอนาคตกับเป้าหมายของอาลีบาบาในการช่วยให้ “ผู้บริโภค  

2 พนัลา้นคนในโลกน้ีซือ้ของออนไลน์” หม่าไมเ่หมอืนกบัประธานกรรมการบริหาร

ทั่วไป เขาใจกว้างมากกับพนักงานถึงขนาดออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงานแต่งงาน

ทุกงาน และค่าจัดการแสดงที่อลังการมาก ๆ  อย่างเช่น การแสดงที่แต่งกายอย่าง

สวยสดงดงามในเพลง Can you feel the love tonight ในงานฉลองครบ

รอบ 10 ปีของอาลีบาบา

จุดประสงคข์องหนังสอืเลม่น้ีคอื ท�าใหผู้้อา่นทัว่โลกเขา้ใจแจ็ค หมา่ไดดี้ขึน้ 

ผ่านทางค�าพูดของเขาเอง ที่ยกมาจากบทความในข่าว การแถลงในที่สาธารณะ 

บทสมัภาษณท์างโทรทศัน์ และอืน่ ๆ  อกีมากมาย ถงึแมว้า่หมา่จะพดูภาษาองักฤษ

ได้คล่อง และมักถูกสัมภาษณ์ออกสื่อของอเมริกาอยู่บ่อยครั้ง แต่เราก็ยังใช้เวลา

หลายร้อยชั่วโมงในการขุดค้นข่าวสารจากช่องทางเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ  ของจีน 

ซึ่งประกอบไปด้วยรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของจีน และรายการ

โทรทัศน์ รวมทั้งสุนทรพจน์จากการประชุมของกลุ่มผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต 

ซึง่ไปโรดโชวต์ามเมอืงตา่ง ๆ  อยู่เปน็ประจ�า โดยเปดิโอกาสใหห้ม่ากับหุน้สว่นสอน

คนท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้บริการ และท�าธุรกิจโดยใช้เคร่ืองมือของอาลีบาบาได้
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อย่างดีที่สุด ค�าพูดที่หยิบยกจากแหล่งเหล่านี้ได้รับการแปลจากภาษาจีนต้นฉบับ 

ท�าใหส้ายตาอนัแหลมคมของหมา่ไมว่า่จะเปน็ดา้นการเปน็ผู้ประกอบกจิการ มูลค่า

ทางธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ การกุศล การแข่งขัน และอื่น ๆ  เข้าถึงผู้ฟังที่พูดภาษา

อังกฤษได้เป็นครั้งแรก

สิ่งที่ปรากฏให้เห็นคือ ภาพของชายคนหน่ึงผู้ซึ่งปฏิวัติการตลาดของจีน

และโลกของอีคอมเมิร์ซซึ่งโดยรวมแล้วควรจะใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วอายุคน โดยที่ไม่

เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจ เทคโนโลยี และยังไม่เคยประสบความส�าเร็จ

มากอ่นเลย หนังสอืเลม่น้ีจึงมไีวส้�าหรบัทกุคนทีม่คีวามฝันและความทะเยอทะยาน

หรือใครก็ตามที่ต้องการค�าเตือนเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ว่า “อย่ายอมแพ้”

Suk Lee และ Bob Song
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ผมรู้จัก “แจ็ค หม่า” หรือ หม่า อวิ๋น 

คร้ังแรก ตอนทีไ่ปเทีย่วเมอืงจีนเม่ือหลายปกีอ่น 

ชว่งน้ันแจ็คเพิง่เอาบริษัทอาลบีาบาเขา้จดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และเป็นการท�า 

IPO ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในโลก ส่งผลให้

เขากลายเป็นไอดอลของคนหนุ่มสาวจีน หรือ

แม้แต่ชาวต่างชาติจ�านวนมาก

หลายปีต่อมา ผมไปเรียนต่อที่มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และพบว่า

ผลิตภัณฑ์ในเครืออาลีบาบา กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตคนจีนทุกเพศทุกวัย  

ทกุคนจ่ายเงินผ่านอาลเีพย ์ซือ้ของผ่านเว็บเถาเปา่ ผมยังจ�าไดว่้าในวนัที ่11 เดอืน 

11 หรือ “วันคนโสด” เพื่อนผู้หญิงหลายคนไม่เป็นอันท�างานท�าการ เอาแต่กด 

มือถือ ซื้อของผ่านเว็บไซต์ tmall.com ในราคาลดถล่มทลาย

ทุกวันนี้ ชื่อเสียงของแจ็ค ขจรขจายไปทั่วโลก รวมทั้งในเมืองไทย สาเหตุ

ที่เขาเป็นที่จดจ�า นอกเหนือจากความสามารถทางธุรกิจ ความทะเยอะทะยาน  

กล้าคิดฝัน และรูปลักษณ์ภายนอกอันแตกต่างเตะตาแล้ว “ถ้อยค�าคม ๆ ”  

ของแจ็ค ก็มีส่วนไม่น้อยไปกว่ากัน

โดยส่วนตัว ผมได้รับเชิญไปพูดคุยเกี่ยวกับพญามังกรร่างผอมผู้น้ีมาแล้ว

หลายต่อหลายครั้งในหลายเวที โดยทุกครั้ง ก็จะ quote หรือ “อ้างอิง” ค�ากล่าว

เพื่อประกอบการเล่าเรื่อง นอกจากนี้ ในแฟนเพจการลงทุน Club VI ซึ่งผมเป็น

แอดมิน ก็ได้แปลวรรคทองของเขาเป็นภาษาไทย ให้ผู้ติดตามได้อ่านกันอยู่เรื่อย ๆ

คำ�นิยม
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เม่ือได้รับการติดต่อจากส�านักพิมพ์ซีเอ็ดให้เป็นบรรณาธิการที่ปรึกษาของ

หนังสือเล่มนี้ ซึ่งเป็นการรวมรวมวาทะเด็ดของ แจ็ค หม่า ในหลายกรรมหลาย

วาระ ผมจึงพร้อมรับด้วยความยินดี แม้จะไม่ได้เป็นผู้เรียบเรียงด้วยตัวเอง แต่

การได้รับหน้าที่ตรวจแก้ต้นฉบับ ก็ถือเป็นความภูมิใจอย่างยิ่ง

ผมพูดเสมอว่า ค�าคมของแจ็ค หม่า นั้น “เสพได้ไม่รู้เบื่อ” เป็นค�าสอน 

ค�าแนะน�า ซึ่งสามารถประยุกต์ไปใช้กับการด�าเนินธุรกิจ การท�างาน การพัฒนา

ตนเอง การด�ารงชีวติ ทัง้ยงัเปีย่มไปดว้ยวาทศิลป ์แค่ได้ฟงัไดอ้า่น ก็รู้สกึเพลดิเพลนิ

มากแล้ว

“วันนี้โหดร้าย พรุ่งนี้โหดยิ่งกว่า มะรืนนี้แสนงดงาม แต่คนส่วนใหญ่มัก

ล้มตายไปในค่�าคืนของวันพรุ่งนี้ จึงไม่เห็นแสงสว่างของวันมะรืน” แจ็ค หม่า ว่า

ไว้

อ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบ แล้วก้าวผ่านวันพรุ่งนี้ ไปให้ถึงวันมะรืนด้วยกัน

นะครับ

 ชัชวนันท์ สันธิเดช

Facebook.com/ClubVIinspiration starts here
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ชีวิตส่วนตัว
ความสามารถในด้านเทคโนโลยี

ผมไม่เก่งเทคโนโลยี ผมถูกฝึกให้เป็นครูมัธยม น่าตลกที่ผมก�าลังบริหาร
บริษัทอคีอมเมร์ิซทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหน่ึงในประเทศจีน หรือบางทอีาจจะในโลกด้วยซ�า้  
แต่ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลย ทั้งหมดที่ผมรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คือ 
วิธีส่งรับอีเมล และท่องเน็ต

-พิธีมอบรางวัลเอเชีย เกม เชนเจอร์ อวอร์ดส 2557

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ผมเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยตวัเองตอนทีผ่มอาย ุ12 ปี ผมไม่รู้ว่าด้วยเหตผุล

กลใด ผมรู้แค่ว่าผมรักภาษาอังกฤษมาก ทุก ๆ  เช้าตอนตีห้า ผมจะขี่จักรยาน
เป็นเวลา 40 นาทีไปยังโรงแรมหางโจวเพื่อมองหานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะ
สอนภาษาอังกฤษผมได้ ผมจะพาพวกเขาเที่ยวรอบเมือง และพวกเขาก็สอน
ภาษาอังกฤษให้ผม

-พิธีมอบรางวัลเอเชีย เกม เชนเจอร์ อวอร์ดส 2557

16 คิด พูด ท�ำ วิถีแจ็ค หม่ำ
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หากแจ็ค หมาทำได…คุณก็ทำได

www.se-ed.com
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