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คำ�นำ�ผู้เรียบเรียง

“โค้ชครับ ผมอยากลงเรียนแปลภาษา คอร์สราคาประมาณ 12,000 

บาท แถมต้องใช้เวลา 6 เดือน โค้ชว่าผมควรเรียนมั้ยครับ” ชายหนุ่มคน

หนึ่งเอ่ยปากถามพี่เลี้ยงที่เขาเรียกติดปากว่าโค้ช 

“บอกได้มั้ยว่าจะเรียนไปท�าไม” โค้ชถามกลับมา

“ผมอยากแปลหนงัสอืให้ดีกว่าเดิมครับ” ชายหนุ่มคนน้ันตอบกลบัไป

“จะแปลหนังสือได้ดี ต้องแปลให้เยอะ แปลให้มากพอ แปลไปให้ถึง 

10 เล่มเลย ใช้ประสบการณ์จริงมาสอนเรา แล้วตอนนี้ฮิมก็มีโอกาสแล้ว 

ท�าให้เต็มที่” โค้ชตอบกลับมา

หลังจบบทสนทนาคร้ังน้ี ชายหนุ่มคนนั้นก็ใช้เวลาอีก 2 ปีกว่าจะ

แปลหนังสือจนครบ 10 เล่ม และหนังสือเล่มนั้นอยู่ในมือของคุณแล้วครับ 

หนงัสอืทีร่วบรวมประสบการณ์การแปลของผมตลอด 4 ปีทีผ่่านมา กลัน่ออก

มาเป็นผลึกส�าหรับ The Four หนังสือแปลเล่มที่ 10 ในชีวิตของชายคนนั้น

ผมได้พสิจูน์แล้วว่า “10 เล่ม” เป็นตวัเลขทีก่�าลงัด ีเป็นจ�านวนทีท่กัษะ

ของผู้แปลก�าลังเข้าที่ ถึงแม้จะยังมีอะไรให้ฝึกฝนและเรียนรู้อีกมาก แต่ก็มี

ความสามารถมากพอที่จะเปลี่ยนวิธีการท�างานจาก “แปลหนังสือ” มาเป็น 

“เรียบเรียงหนังสือ” ให้เป็นภาษาที่คนไทยอ่านได้ง่าย เข้าใจ และเก็บเกี่ยว

ประโยชน์จากหนังสือได้อย่างเต็มที่

หนังสือเล่มนี้เกิดจากผลึกสองก้อน 

ก้อนแรก เป็นผลึกของผู้เขียนที่ผ่านความล้มเหลว และความส�าเร็จ

จากการสร้างธุรกิจของตัวเองมาอย่างมากมาย รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาให้

กบัธรุกจิทีต้่องหนจีากการเป็นเหยื่อของบรษิทัทัง้สี ่อนัได้แก่ อเมซอน กเูกลิ 

เฟซบุ๊ค และแอปเปิล ลูกค้าบางคนของผู้เขียน “หนีตาย” ได้ส�าเร็จ แต่ก็มี

อีกหลายคนที่ “ดับสนิท” เพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหว
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ก้อนที่สอง คือ ผลึกจากการด�าเนินธุรกิจสตาร์ต-อัพของผู้เรียบ

เรียงในประเทศไทย ซึ่งก�าลังโดนหลักคิดที่เอ่ยถึงในหนังสือเล่มนี้ครอบง�า

อยู ่ท�าให้ส�านวนการเรียบเรยีงจึงเต็มไปด้วยความรูสึ้ก และความเข้าใจจาก

ประสบการณ์มือหนึ่งที่ผู้เรียบเรียงได้ประสบมาด้วยตัวเอง

หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องราวของทั้ง 4 บริษัท อันได้แก่ อเมซอน  

กเูกลิ เฟซบุค๊ และแอปเปิล ในอกีมมุหนึง่ซึง่ไม่เคยมีใครพดูถงึมาก่อน รสชาติ

ของมันค่อนข้างเผ็ดร้อน รุนแรง เต็มไปด้วยอารมณ์ และอคติส่วนตัว แต่

ก็เต็มไปด้วยข้อเท็จจริงที่อ้างอิงได้จากหลายแหล่งข้อมูล มันเหมือนกับคุณ

ก�าลงันัง่ฟังเสือ้แดงนัง่ด่าเสือ้หลากส ีหรอืได้ไปฟังการพดูบนเวทขีอง กปปส. 

แน่นอนว่าผูเ้ขยีนแสดงออกถงึความเกลยีดชงัและหวาดกลวัยกัษ์ทัง้ 

4 ตนนี้อย่างชัดเจน แต่มันก็ไม่ได้ท�าให้คุณค่าของหนังสือมันลดลงไปเลย 

เพราะมันได้ตอบโจทย์ของผู้อ่านอย่างตรงไปตรงมา นั่นคือ ท�าให้เรารู้เท่า

ทันทั้งมุมมืดและด้านสว่างของโลกธุรกิจสายเทคที่ครอบง�าโลกของเราอยู่ 

และที่ส�าคัญที่สุด ผู้เขียนได้บอกถึงวิธีอยู่ให้รอดอย่างมั่นคงส�าหรับมนุษย์

ปุถุชนคนธรรมดา สมควรที่เราจะรับฟังเป็นอย่างยิ่ง

ส�าหรับเราคนไทย สิ่งที่เราจะได้จากหนังสือเล่มน้ีคือ การรู้เท่าทัน 

ค�าว่า “สตาร์ต-อัพ” และ “ไทยแลนด์ 4.0” ว่าจริงๆ แล้วมันหมายความ

ว่ายังไงกันแน่ และเราควรจะวางตัวอย่างไร ท่ามกลางสังคมที่ก�าลังบ้ากับ

โลกดิจิตอลอย่างไร้สติ และขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การที่เราได้ฟังด้าน

ลบของระบบนีจ้ากคนทีม่ชีวีติอยู่ในซิลคิอนวลัลย์ี ซ่ึงถือเป็นสถานท่ีท่ีเป็นดัง่

กล่องดวงใจของโลกยุคนี้ น่าจะมีประโยชน์กับผู้อ่านคนไทยทุกคน

     ด้วยรัก

ธนกร น�ำรับพร

https://www.facebook.com/MachineReading
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ยักษ์ 4 ตน

ในช่วง 20 ปีที่ผำ่นมำ 4 ยักษ์ใหญ่อย่าง แอปเปิล, อเมซอน, เฟซบุ๊ค และ

กเูกลิ ได้ท�าการเปลีย่นแปลงโลกใบนีอ้ย่างรนุแรงในแบบท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมา

ก่อนในประวัติศาสตร์ ทั้งความสนุกสนาน มิตรภาพ ความน่าตื่นเต้น และ

งานเงินเดือนสูงลิ่ว ต่างก็เป็นผลงานของยักษ์ 4 ตนนี้ทั้งสิ้น สินค้าและ

บริการนับพันนับหมื่นรายการ ต่างดาหน้ากันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต

ของผู้คนทั่วโลก ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ถูกย่อส่วนให้เล็กลงจนใส่กระเป๋าเสื้อ

ได้ ส่งผลให้ทั่วทั้งโลกเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผืนดินและผืนน�้าถูกจ�าลองเข้าไป

อยู่ในโลกเสมือนจริง

ความมัง่คัง่ของยกัษ์ทัง้ 4 ตนนีก้ย็ิง่ใหญ่เกนิจนิตนาการของมนษุย์ยคุ

ก่อน (2.3 ล้านล้านเหรียญ ค�านวณจากมูลค่าหุ้นที่ถือครอง) ช่วยให้หลาย

ล้านครอบครวับนโลกใบนีม้คีวามอยูด่กีนิดแีละมัน่คง กล่าวโดยย่อ พวกมนั

คือยักษ์ที่คอยอภิบาลโลกใบนี้นั่นเอง

นี่คือข้อความที่บรรดาสถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย, งาน

สัมมนา, ห้องผู้บริหาร และสื่อมวลชน ต่างก็พากันท่องจ�าเป็นนกแก้ว 

นกขุนทอง แล้วเอามาเล่าขานให้พวกเราฟังกันโดยพร้อมเพรียง

แต่คราวนี้ ผมอยากให้คุณลองหันมามองอีกมุมหนึ่ง

บทที่ 1
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เทพ หรือซำตำน 
ลองหลบัตา แล้วจนิตนาการตามผม องค์กรค้าปลกีทีป่ฏิเสธไม่ยอมจ่ายภาษี

ขาย ดูแลพนักงานตัวเองอย่างย�า่แย่ ท�าลายอาชีพนับพันต�าแหน่ง แล้วยัง

มีหน้ามาสรรเสริญตัวเองว่าเป็นเทพเจ้าแห่งนวัตกรรมยุคใหม่

บริษัทคอมพิวเตอร์ที่ปิดบังข้อมูลการก่อการร้ายภายในประเทศจาก

หน่วยสบืสวนภาครฐั แต่ยงัได้รบัการเทดิทนูบชูาจากบรรดาสาวก หยัง่กบัว่า 

บริษัทแห่งนี้คือศาสนาใหม่

โซเชียลมีเดียที่คอยวิเคราะห์รูปภาพลูกหลานของท่านนับพันรูป 

เปลี่ยนโทรศัพท์ของคุณให้เป็นเครื่องดักฟัง แล้วเอาข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด

ไปขายให้บริษัทในกลุ่มฟอร์จูน 500

แพลตฟอร์มโฆษณาทีค่รอบครองส่ือส�าคญัอยู่ในมอืถงึ 90 เปอร์เซน็ต์ 

(ในบางตลาด) แต่ในอีกด้านหนึ่ง กลับคอยหลบเลี่ยงกฎหมายต่อต้านการ

แข่งขัน โดยใช้วิธีการทางกฎหมายและการล็อบบี้

เรื่องเล่านี้ก็ถูกน�าไปพูดต่อๆ กันในวงกว้างเช่นกัน แต่ด้วยเสียงที่

เบากว่ามาก เราทุกคนต่างก็รู้กันดีว่า บริษัทพวกนี้ไม่ใช่พระผู้มีใจบริสุทธิ์ 

แต่เราก็ยังกล้าปล่อยให้พวกเขาเข้ามายุ่มย่ามกับพื้นท่ีส่วนตัวกันอย่างไม่

ยีห่ระ เตม็ใจทีจ่ะเปิดเผยข้อมลู ทัง้ๆ ทีก่ร็ูด้ว่ีาจะถกูน�าไปหาก�าไรต่อ บรรดา

สื่อต่างๆ ก็ประโคมโหมยกหางผู้บริหารในองค์กรเหล่านี้ให้มีสถานะไม่ต่าง

จากวรีบรุษุ เป็นอจัฉรยิะทีค่นรุน่ใหม่ควรเอาเป็นเยีย่งอย่าง รัฐบาลของเราก็

ให้การดแูลเป็นพเิศษด้วยการออกกฎหมายทีเ่อือ้ประโยชน์ให้ ท้ังในกฎหมาย

ภาษี และแม้กระทั่งกฎหมายแรงงาน นักลงทุนก็พร้อมจะซื้อหุ้นในราคาสูง 

ท�าให้บริษัทเหล่านี้มีเงินทุนมหาศาลพร้อมที่จะฉกตัวเหล่าหัวกะทิจากทั่วทุก

หัวมุมโลกมาใช้งาน
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หากเปรียบไปแล้ว บริษัททั้งสี่แห่งนี้คือ เทพ, ความรัก, เซ็กส์ และ

การบริโภค หรือพวกมันเป็นซาตานผู้ท�าลายกันแน่ ค�าตอบก็คือ พวกมัน

เป็นทั้งสองอย่าง ดังนั้น ผมจึงขอเรียกชื่อพวกมันว่า พ่อมดทั้งสี่ไปพลางๆ 

ก่อนก็แล้วกัน

ว่าแต่ท�าไมบรษิทัเหล่านีจ้งึสามารถรวบรวมสรรพก�าลงัได้มหาศาลถงึ

ปานนี ้แล้วด้วยเหตใุดองค์กรการค้าที่ไร้ชีวติ กลบัสามารถก้าวเข้ามาครอบง�า

จิตใจของพวกเรา แล้วสร้างกฎการท�าธุรกิจของตัวเองขึ้นมาใหม่ ทั้งขนาด

องค์กรและอิทธิพลอันน่ากลัวเช่นนี้ จะส่งผลต่อโลกธุรกิจและเศรษฐกิจใน

อนาคตเช่นไร แล้วพวกมันจะประสบกับโศกนาฏกรรมแบบเดียวกับบรรดา

ยักษ์รุ่นพี่ของพวกมันที่ต่างก็ล้มหายตายจากไปด้วยก�าลังของคู่แข่งราย

ใหม่ท่ีสดกว่าและเซ็กซี่กว่าหรือไม่ หรือพวกมันจะเปลี่ยนชะตาของตัวเอง

จนกลายเป็นอมตะ ที่ไม่ว่าหน้าไหนจะเป็นคน, องค์กร, รัฐบาล หรืออะไร

ก็ตาม ก็ไม่มีทางต่อกรได้ 

สถำนภำพ
ต่อไปนีค้อืข้อมลูล่าสุดของพวกมนัทัง้ส่ี ณ เวลาทีผ่มก�าลังเขยีนหนงัสอืเล่มนีอ้ยู่

อเมซอน : หากการซือ้รถพอร์ช รุน่ Panamera Turbo S หรอืรองเท้า 

ส้นสูงลายลูกไม้ยี่ห้อคริสติยง ลูบูแตง คือความรื่นรมย์ของชีวิต การซื้อ

ยาสีฟันหรือผ้าอ้อมเด็กก็คงจะสร้างความขมขื่นให้เรามิใช่น้อย อเมซอนท�า

หน้าที่ในการลดอาการเซ็งจิตในเรื่องของการจับจ่ายสินค้าเพื่อการด�ารงชีพ

เหล่านี้ นักช็อปไม่ต้องออกแรงเดินหา แค่เลือก เลือก แล้วก็เลือก จากนั้น

ก็คลิก (เพียงครั้งเดียว) แนวทางของอเมซอนก็คือ ลงทุนท�าระบบให้เข้าถึง

ผู้ ใช้ตามบ้านในระดับดีเลิศ ด้วยเงินของนายทุนผู้เมตตา (แต่ไร้สมอง) ซึ่ง

ก็คือเหล่านักลงทุนรายย่อยที่เชื่อเรื่องเล่าสุดแสนบรรเจิดของบริษัทแห่งนี้
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ว่ามันคือร้านขายปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ลงมือประหารเหล่าคู่แข่งจนตาย

เรยีบ ผลก็คอื มันกลายเป็นองค์กรค้าปลกีท่ีมมีลูค่าสงูกว่ามลูค่ารวมกนัของ

วอลมาร์ต, ทาร์เกต, เมอร์ซี’ส์, โครเกอร์, นอร์ดสตอร์ม, ฟิฟฟานี&โค., โค้ช, 

วิลเลียม-โซโนมา, เทสโก้, อิเกีย, คาร์ฟูร์ และเดอะแก็ป

มูลค่าประเมินตามราคาตลาด
ข้อมูล ณ วันที่ 25/4/2017

ณ ขณะที่ผมก�าลังเขียนหนังสือเล่มนี้อยู่ เจฟฟ์ เบซอส ติดอันดับ 

3 ของบุรุษที่ร�่ารวยที่สุดในโลกไปเรียบร้อยแล้ว และคงจะกลายเป็นเบอร์

หนึ่งในอีกไม่นานเกินรอ ตามมาด้วย บิลล์ เกตส์ และ วอร์เรน บัฟเฟตต์ 

(ซอฟต์แวร์และประกนั) สองผูเ้ฒ่าที่ไม่มโีอกาสนัง่บนบัลลงัก์เหนืออาณาจกัร

ทีเ่ตบิโตปีละเกนิกว่า 20 เปอร์เซน็ต์ ทีก่�าลังขยายอาณานคิมโดยไล่ฆ่าเหยื่อ

ผู้ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ในหลายๆ เซกเตอร์ 

แอปเปิล : โลโก้รปูผลไม้ทีโ่ชว์หราอยูบ่นหลงัแลปทอ็ปและอปุกรณ์

มือถือ เปรียบแล้วเป็นดั่งเหรียญตราแสดงความมั่งคั่ง การศึกษาสูง และ

ความดดูมีชีาตติระกลูเยีย่งชาวตะวนัตก แอปเปิลช่วยเตมิเตม็ความต้องการ

ทางใจระดบัจติใต้ส�านกึสองตวัด้วยกนั คอื ได้ใกล้ชดิกับพระเจ้า และดงึดดู

เพศตรงกันข้าม องค์กรแห่งนี้ท�าตัวเหมือนลัทธิใหม่ สินค้าทุกตัวคือเครื่อง

บชูาของสาวก เปรยีบได้ดัง่พระรปูของพระเยซูกมิ็ปาน และได้สร้างสานศุษิย์
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ขึ้นมาจากวรรณะใหม่ในโลกยุคนี้ นั่นคือ วรรณะนวัตกร ด้วยการที่แอปเปิล

สามารถบรรลุถึงเป้าหมายระดับสุดยอดเช่นนี้ ท�าให้มันกลายเป็นองค์กร

ที่ท�าก�าไรมากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ (ด้วยการขายสินค้าต้นทุนต�่าในราคา 

ระดับพรีเมียม) หากจะเปรียบให้เห็นภาพ มันก็คือบริษัทที่มีก�าไรสูงระดับ

เฟอร์ราร่ี แต่สามารถผลิตเพื่อขายในปริมาณมากแบบเดียวกับโตโยต้า 

ไตรมาส 4 ปี 2016 แอปเปิลมีก�าไรสุทธิสูงเป็นสองเท่าเหนืออเมซอน  

เมื่อเอาอายุ 23 ปีของแอปเปิลค�านวณรวมเข้าไปด้วย ก็ไม่น่าแปลกใจที่

เงินสดในมือของมันจะใกล้เคียงกับ GDP ของเดนมาร์ก 

เฟซบุค๊ : หากวดักนัด้วยจ�านวนผูต้ดิตามและใช้งานแล้ว นีค่อืองค์กร

ที่บรรลุถึงสิ่งที่เรียกว่าการประสบความส�าเร็จขั้นสูงสุดของมนุษยชาติได้

อย่างเตม็ภาคภมู ิโลกของเรามคีนทัง้หมด 7,500 ล้านคน แต่มคีนถงึ 1,200 

ล้านคนทีก่�าลงัใช้ชวีติในแต่ละวนั สร้างสายสมัพนัธ์บนเฟซบุค๊ แอพสามตวั

ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา อันได้แก่ เฟซบุ๊ค (#1), เฟซบุ๊ค 

แมสเซนเจอร์ (#2) และอินสตาแกรม (#8) คือแอพด้านโซเชียลมีเดีย  

ผู้ ใช้งานแต่ละคนจะใช้เวลาประมาณ 50 นาทีต่อวนัไปกบัโซเชยีลมีเดยีและ

บริการที่เกี่ยวข้องกัน หนึ่งในหกนาทีบนโลกออนไลน์ จะถูกใช้ไปกับเฟซบุ๊ค 

และหนึ่งในห้านาทีบนอุปกรณ์มือถือ ก็ถูกใช้ไปกับเฟซบุ๊คเช่นกัน

กูเกิล : พระเจ้าองค์ใหม่ของมนุษย์ คือแหล่งความรู้ทั้งหมดเท่าที่

เคยมกีารบันทกึมา รู้ถึงความลบัเบือ้งลึกที่สุดของเรา สามารถน�าทางให้เรา

เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ตอบค�าถามได้ทุกคนตั้งแต่เด็กแวนซ์ยัน

นักปราชญ์ โดยไม่จ�าเป็นต้องมีสถาบันใดมาให้การรับรององค์กรแห่งนี้ ใน

ทกุๆ หกค�าถาม จะมอียูห่นึง่ค�าถามที่ไม่เคยมกีารถามที่ไหนมาก่อน จะมพีระ 

กูรู หรือโค้ชคนใด ที่กล้าประกาศตัวว่าสามารถตอบค�าถามที่ยังไม่เคยมีคน

เอ่ยมาก่อนได้ แล้วใครกันที่สามารถยั่วให้เกิดการยิงค�าถามจากคนแปลก

หน้าทั่วทุกมุมโลกได้เช่นนี้ 
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กูเกิลเป็นบริษัทลูกของอัลฟาเบส อิงก์. ในปี 2016 สามารถท�าก�าไร

เป็นจ�านวน 2 หมื่นล้านเหรยีญ รายได้เพิม่ขึน้ 23 เปอร์เซน็ต์ และลดต้นทนุ

ได้ 11 เปอร์เซ็นต์ เจอตัวเลขแบบนี้ คู่แข่งคงอาการปางตายเข้าไปทุกที 

สนิค้าของกเูกลิมธีรรมชาตต่ิางกบัสินค้าส่วนใหญ่ เพราะมันยิง่อยูน่าน ยิง่ดู

สดใหม่ ยิง่ใช้งาน มนักย็ิง่ทรงคุณค่าขึน้เร่ือยๆ มนัคอยท�างานให้กบัผู้ ใช้ราว 

2 พันล้านคน ตลอด 24 ชั่วโมง เชื่อมโยงถึงกันด้วยความต้องการ และการ

ตัดสนิใจเลอืกของผู้ ใช้เหล่านัน้ ส่งผลให้เกดิโครงข่ายทีซ่บัซ้อนและมจี�านวน

ของความเป็นไปได้ท่ีมากกว่าจ�านวนของผู้ ใช้งานทัง้หมดรวมกนั การทีพ่่อมด

ตวันีส้ามารถเข้าถึงค�าถามจ�านวน 3,500 ล้านค�าถามในแต่ละวัน ท�าให้มนัมี

พลงัเวทมนตร์ทีแ่ขง็แกร่งพอจะประหารสื่อและแบรนด์เก่าแก่ได้ง่ายยิง่กว่า

การบี้มดปลวกเสียอีก แล้วจากนั้นก็เอาแบรนด์รุ่นใหม่ (ที่กูเกิลสนับสนุน) 

มาแสดงผลบนรายการค้นหาของคณุด้วยความเรว็ระดับ 0.0000005 วนิาที

เอำเงินล้ำนล้ำนเหรียญมำกองให้ดูหน่อย
ถึงแม้ว่าคนเรือนพันล้านจะได้รับคุณค่าจากสินค้าขององค์กรเหล่านี้ไม่

น้อย แต่พวกมันกลับใช้ทรัพยากรจากระบบเศรษฐกิจเพียงน้อยนิดเท่าน้ัน  

เจเนอรัลมอเตอร์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 231,000 เหรียญต่อ

พนักงานหนึ่งคน (มูลค่าตามราคาตลาด/แรงงาน) ฟังดูน่าประทับใจใช่มั้ย

ครับ แต่หากคุณลองเอาไปเปรียบกับเฟซบุ๊ค องค์กรที่สร้างมูลค่า 20.5 

ลำ้นเหรียญต่อพนักงำนหนึ่งคน แล้วละก็ จะรู้เลยว่ายักษ์ใหญ่ในศตวรรษ

ก่อนตัวเล็กกว่าพ่อมดในยุคน้ีเกือบ 100 เท่า คราวนี้ลองจินตนาการถึง

ขนาดเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม G-10 ที่เกิดจากกลุ่มประชากรในแถบ 

แมนฮัตตันโลเวอร์อีสต์ไซด์ดูบ้าง แล้วคุณจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
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ผลตอบแทนจากทรัพยากรมนุษย์
ปี 2016
   จ�านวนพนักงาน                 มูลค่าตลาดต่อ  
                                 พนักงาน 1 คน                                    

การสะสมมลูค่าทางเศรษฐกจิของพ่อมดทัง้ 4 ตนนี ้ก�าลังสร้างนยิาม

ตัวเลขขึ้นใหม่ และตัวเลขดังกล่าวก็ก�าลังเพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ 4 ปีที่

แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2013 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2017 มูลค่าของ

พวกมันรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านล้านเหรียญ (GDP ของรัสเซีย)

บริษัทเทคโนโลยีตัวอื่นๆ ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ที่มีขนาดใหญ่พอๆ 

กันหรือใหญ่กว่า ต่างก็ก�าลังจะพ่ายแพ้ ให้กับพ่อมดทั้ง 4 ตนนี้ ยักษ์ใหญ่ 

ลายครามอย่าง HP และ IBM แทบไม่สามารถท�าให้พวกมันสะทกสะท้าน

ได้เลย ยิง่เหล่าสตาร์ต-อพัทัง้หลายยิง่ไม่ต้องพดูถงึ เพราะเป็นได้อย่างมาก

กแ็ค่แมลงหวีแ่มลงวนัทีค่อยส่งเสยีงรบกวนใหร้�าคาญเล่นเท่านัน้ แล้วหาก

มีองค์กรไหนที่ดูมีศักยภาพที่จะท�าให้พ่อมดทั้งสี่สั่นคลอน ก็จะถูกเสนอซ้ือ
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ด้วยราคาที่ไม่มีบริษัทไหนกล้าจินตนาการ (เฟซบุ๊คจ่ายเงินราวๆ 20,000 

ล้ำนเหรียญ เพื่อซื้อบริษัทอายุ 5 ขวบ และมีพนักงาน 50 คน อย่าง 

วอตส์แอพพ์) พูดตรงๆ ก็คือ คู่แข่งที่พอจะมาต่อกรกับพ่อมดทั้ง 4 ตนนี้

ก็ได้ก็คงจะมีเพียงแค่…พวกมันกันเองนั่นแหละ

บริษัทที่ ใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรก
              ในปี 2006

  พันล้าน 
(มูลค่าตลาด)

  พันล้าน 
(มูลค่าตลาด)

ในปี 2017
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อยู่อย่ำงปลอดภัยภำยใต้ควำมเกลียดชัง
พ่อมดทัง้สีต่่างกก็�าลงัเดนิหน้าสร้างแรงกระเพื่อมให้กบัทัง้ภาคธรุกจิ สงัคม 

และโลกของเราต่อไปโดยที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งพวกมันได้ ไม่ว่าจะเป็น

รัฐบาล กฎหมาย หรือเอกชนก็ตาม แต่อย่างน้อยก็มีเรื่องหนึ่งที่เราพอจะ

เบาใจได้บ้าง พ่อมดพวกนี้ต่างก็เกลียดขี้หน้ากันและกัน พวกมันก�าลังจะ

หันมาห�้าหั่นกันเอง เพราะบรรดาคู่แข่งในเซกเตอร์เดียวกันกระจอกเกิน

กว่าจะรับมือพวกมันไหว

กเูกลิส่งสญัญาณการจบลงของยคุแบรนด์ เพราะผูบ้รโิภคทีม่าพร้อม

กับ Search Engine นั้น ไม่จ�าเป็นต้องรอการตัดสินใจจากแบรนด์อีกต่อไป 

ซึ่งนั่นส่งผลต่อแอปเปิลทันที เพราะมันก็ก�าลังแข่งกับอเมซอนในเรื่องของ

ภาพยนตร์และดนตรีอยู่เช่นกัน อเมซอนคือลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของกูเกิล  

แต่ในขณะเดียวกนักก็�าลงัพฒันาระบบเสร์ิชทีเ่ก่งขึน้จนเริม่คกุคามกเูกลิ เช่น

เดียวกัน 55 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่ก�าลังมองหาสินค้าจะเข้าเว็บอเมซอน 

(เปรยีบเทยีบกบั 28 เปอร์เซน็ต์ของคนที่ใช้กเูกลิ) ทัง้แอปเปิลและอเมซอน 

ก�าลังวิ่งแข่งกันด้วยความเร็วสูงสุดเพื่อแย่งพื้นที่บนหน้าจอโทรทัศน์และ

โทรศัพท์ของเรา ส่วนสงครามระหว่างกูเกิลกับแอปเปิลนั้นอยู่บนเรื่องของ

ระบบปฏิบัติการ (Android vs iOS) ที่สร้างให้เกิดยุคใหม่ขึ้นมา นั่นคือ  

ยุคสมาร์ตโฟน
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 และอื่นๆ
ค้าปลีก แบรนด์

เว็บเจ้าของ

ปี 2016

ที่ไหนคือสถานที่ที่ผู้คนเริ่มต้นค้นหาสินค้า
เว็บแรกที่คนทั่วไปใช้ส�าหรับค้นหาสินค้า 

ในขณะเดียวกัน ทั้ง Siri (แอปเปิล) และ Alexa (อเมซอน) ก็ก�าลัง

เดนิเข้าไปโรมรนัพนัตกูนับนเวทมีวย (เป็นสงัเวยีนระหว่างระบบส่ังงานด้วย

เสียงจากสองฝั่ง) ต้องลุ้นกันต่อไปว่า ใครจะอยู่ ใครจะไป และในท่ามกลาง

สมรภูมิธุรกิจโฆษณาออนไลน์ เฟซบุ๊คก็ก�าลังดึงส่วนแบ่งตลาดจากกูเกิล 

อันเป็นผลมาจากการที่เฟซบุ๊คหันมาโฟกัสที่ระบบบนอุปกรณ์มือถือมากขึ้น 

จากทีเ่คยถอืก�าเนดิมาจากคอมพวิเตอร์ตัง้โต๊ะ นอกจากนีย้งัมสีงครามระบบ

คลาวด์ (บริการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ต โดยสามารถปรับเปลี่ยน

ขนาดของเครื่องตามความต้องการของผู้ ใช้ได้) ทีท่ัง้กเูกลิและอเมซอนต่าง

ฝ่ายต่างแลกหมัดกันไปมาอุตลุต ทั้งคู่ต่างแย่งกันเสนอฟีเจอร์เด็ดๆ แบบ

วันต่อวัน บอกตรงๆ ว่ามันยิ่งกว่าดูมวยคู่หยุดโลกระหว่าง โมฮัมหมัด อาลี 

กับ โจ ฟราเซียร์ เสียอีก
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พ่อมดทัง้สีต่่างพยายามแข่งกันเพื่อท�าตวัให้เป็นระบบปฏบิตักิารของ

ชวีติเราให้ได้ ว่าแต่ท�าไปแล้วจะได้อะไร ค�าตอบกค็อื เงนินบัล้านล้านเหรยีญ 

บวกราคาประเมนิบรษิทั นอกจากนีย้งัได้อ�านาจและอทิธพิลที่ไม่เคยมีใครใน

ประวัติศาสตร์ได้ครอบครองมาก่อนอีกด้วย

แล้วไง 
การจะเข้าใจถงึมลูเหตแุห่งการเกดิขึน้ของพ่อมดทัง้ 4 ตนนี ้เราต้องท�าความ

รู้จักกับโลกธุรกิจและแนวทางการสร้างคุณค่าในยุคดิจิตอลเสียก่อน ครึ่ง

แรกของหนังสือเล่มนี้ เราจะน�าพ่อมดแต่ละตนมาช�าแหละ เพื่อศึกษาถึง

ยุทธศาสตร์และบทเรียนต่างๆ เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ ในธุรกิจของเรา

ในครึ่งหลังของหนังสือ เราจะท�าการค้นหาถึงสิ่งท่ีท�าให้พวกเขามี

ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง โดยศึกษาจากข้อเท็จจริงไม่อิงค�าโฆษณาใดๆ 

ทั้งสิ้น จากนั้นเราจะมาส�ารวจโมเดลธุรกิจแบบใหม่ เพื่อท�าความเข้าใจว่า 

ท�าไมบริษัทเหล่านี้จึงสามารถเจาะเข้าไปในยังสัญชาตญาณชั้นลึกสุดของ

มนุษย์ จนน�ามาสร้างการเติบโตและก�าไรอย่างที่เราเห็นกันไปแล้ว และจะ

แสดงให้เห็นว่า พ่อมดทั้งสี่ได้ท�าการป้องกันอาณาจักรดิจิตอลของตน ด้วย 

“ก�ำแพงแบบแอนะลอ็ก” หรอืโครงสร้างทีจ่บัต้องได้จากโลกแห่งความเป็น

จริงที่ออกแบบมาเพื่อลดอานุภาพจากการโจมตีของศัตรู

แล้วเรื่องความชั่วร้ายหลังฉากที่ผมได้เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ล่ะ พวกมัน

ครอบง�ารัฐบาลและคู่แข่งจนสามารถขโมยทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างไร 

นั่นเป็นเรื่องในบทที่ 8 มีโอกาสที่จะเกิดพ่อมดตัวที่ห้าหรือไม่ เรื่องนั้นเรา

จะพูดในบทที่ 9 เราจะมาประเมินผู้สมัครรายส�าคัญๆ อย่างเนตฟลิกซ์ ไป

จนถึงยักษ์ใหญ่ค้าปลีกอย่างอาลีบาบา ผู้มีหน้าตาคล้ายคลึงกับอเมซอน

มากเหลือเกิน แล้วมีใครบ้างที่มีสรรพก�าลังพอจะพัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้

เพื่อครองโลกได้บ้าง 
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ท้ายสุดในบทที่ 10 เราจะมาดูกันว่า อาชีพใดที่จะช่วยให้คุณเติบโต

ในยุคของพ่อมดได้ ส่วนบทที่ 11 มาดูกันว่า พ่อมดทั้ง 4 ตนนี้จะพาพวก

เราเดินทางไปยังที่ใดในอนาคต

Alexa ช่วยบอกผมหน่อยว่ำ 
สก๊อตต์ แกลโลเวย์ คือใคร 
Alexa ตอบว่า “สก๊อตต์ แกลโลเวย์ คือนักฟุตบอลอาชีพจากออสเตรเลีย 

กองหลังทีม Central Coast Mariners ใน A-League”

อืม รู้ดีไม่เบาเลยนะ Alexa…

ส่วนผมน่ะเหรอ ไม่สนต�าแหน่งกองหลงัหรอก ขอแค่ทีน่ัง่แถวหน้าเพื่อ

ชม Hunger Games ของจริงในยุคของเราก็พอ ผมเติบโตมาในครอบครัว

ชั้นกลางเอียงไปทางชนชั้นล่างหน่อยๆ แต่ก็อยู่ระดับสูงเมื่อเทียบกับเพื่อน

บ้าน (งงมั้ย!) แม่ผมเป็นซูเปอร์ฮีโร่ (คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว) มีอาชีพเลขานุการ 

โตมาผมกท็�างานในมอร์แกนสแตนเลย์ พยายามทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ และ

จีบสาวให้ติดซักคน แต่ก็คว้าน�้าเหลวเสมอ บอกเลยว่างานใน Investment 

Bank คอืงานทีห่่วยสดุๆ ยิง่ไปกว่านัน้ ความเก่งของผมก็ไม่พอ (ทัง้วฒุภิาวะ, 

วนัิย, ความถ่อมตวั และความเคารพต่อองค์กร) ท่ีจะท�างานในองค์กรขนาด

ใหญ่ (ที่เป็นของคนอื่น) ดังนั้น ผมจึงเลือกมาเป็นผู้ประกอบการเสียเอง

หลังจากจบคณะบริหารธุรกิจ ผมได้เริ่มก่อตั้ง Prophet ผู้ ให้บริการ

กลยุทธ์สร้างแบรนด์ ที่ภายหลังได้เติบโตจนเรามีทีมงานขนาด 400 คนที่

คอยท�าหน้าที่ช่วยให้แบรนด์ของลูกค้าเราเลียนแบบแอปเปิลได้ ในปี 1997  

ผมก่อตั้ง Red Envelope ค้าปลีกแบบหลายช่องทาง ได้เปิดขายหุ้นสู่

สาธารณชนในปี 2002 แล้วจากนั้นก็ถูกฆ่าตายโดยอเมซอน ในปี 2010 ผม

ได้ก่อตัง้ L2 บรษิทัผู้ ให้บรกิารประเมนิประสทิธภิาพการท�างานของโซเชยีล, 

เซิร์ช และโมบาย ให้กับบรรดาแบรนด์ขายปลีกและคอนซูมเมอร์แบรนด์
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ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งหลาย เราใช้ข้อมูลเพื่อช่วยให้ไนกี้, ชาแนล, ลอริอัล, 

P&G และหนึ่งในสี่จาก 100 บริษัทเจ้าของสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีขนาด

ใหญ่ไม่ต่างจากบิ๊กเนมทั้งสี่ที่ผมเพิ่งเอ่ยนามมา ในเดือนมีนาคม 2017 L2 

ก็ถูกการ์ตเนอร์ (NYSE:IT) เข้าซื้อ

ตลอดทางทีผ่่านมานัน้ ผมได้ให้บรกิารผูบ้รหิารในบรษิทัด้านสื่อหลาย

แห่ง (บรษิทันวิยอร์กไทม์, เดก็ซ์มเีดยี, แอดแวนสตาร์) ซึง่ทัง้หมดถกูบดขยี้

โดยกูเกิลและเฟซบุ๊ค นอกจากนี้ ผมยังให้บริการกับเกตเวย์ที่มียอดขาย

คอมพวิเตอร์ต่อปีสงูกว่าแอปเปิลสามเท่า แต่ขนาดของก�าไรกลบัน้อยกว่าห้า

เท่า สดุท้ายก็ต้องจบชวีติตวัเองไปอย่างน่าเศร้า อนัดบัสุดท้าย ผมได้เข้าไป

ดูแลผู้บริหารของเออร์บานเอาต์ฟิตเตอร์และเอดดี้บูเออร์ที่ก�าลังพยายาม

ปกป้องพื้นที่ของตัวเองให้พ้นจากฉลามขาวยักษ์นามอเมซอน 

บนนามบัตรของผม ระบุต�าแหน่งไว้ว่า “ศาตราจารย์ด้านการตลาด” 

ในปี 2002 ผมได้มีโอกาสเข้าไปสอนเรื่องกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ และการ

ตลาดดจิติอลให้กบันกัศกึษาหกพนัคน ในคณะบรหิารธรุกจิ NYU Stern คอื

บทบาทหน้าที่อันแสนพิเศษส�าหรับคนท่ีมาจากครอบครัว และพื้นหลังการ

ศึกษาแบบผม ที่เคยถูกตราหน้าจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียว่าเป็นเด็กที่ 

“เรยีนแย่อย่างโดดเด่น” ซึง่ทัง้หมดทีก่ล่าวมานี ้กช่็วยส่งให้ผมเลื่อนสถานะ

ขึ้นไปสู่ระบบการศึกษาระดับเวิร์ลคลาสได้ ในที่สุด

สีค่ณะทีถ่อืเป็นเสาหลกัของกลุม่บรหิารธรุกจิ อนัได้แก่ การเงนิ, การ

ตลาด, การด�าเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการ ได้ช่วยเร่งให้รายได้เฉลี่ย

ต่อปีของนักศึกษาจาก 70,000 เหรียญ มาเป็น 110,000 เหรียญ โดยใช้

เวลาเพียง 24 เดือนเท่านั้น สาระส�าคัญของหลักสูตรทั้งหมดจะอยู่ที่ปีแรก 

เพราะทักษะที่นักศึกษาได้จากปีนี้สามารถน�าไปใช้ได้ตลอดชีวิตการท�างาน

เลยทเีดยีว ส่วนปีทีส่องนัน้ส่วนใหญ่เป็นวชิาส่วนเกนิ เช่น วิชาเลือก (ทีแ่ปล

ว่าไม่ส�าคัญ) ที่ช่วยให้อาจารย์สอนครบตามข้อบังคับของคณะ และช่วยให้
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เด็กๆ นักศึกษามีโอกาสดื่มกิน พร้อมเดินทางไปดูงาน (ที่แสนไร้ประโยชน์) 

ที่มีชื่อเก๋ๆ ว่า “ท�าธุรกิจในชิลี” อันเป็นกิจกรรมบังคับหากนักศึกษาต้องการ

เรียนให้จบ

ด้วยการทีห่ลักสตูรต้องมสีองปี (แทนทีจ่ะเป็นปีเดยีว) ท�าให้ค่าเทอม 

มีจ�านวน 110,000 เหรียญ (แทนที่จะเป็น 50,000 เหรียญ) สาเหตุที่ต้อง 

“สอนเกิน” เช่นนี้ก็เพื่อความอยู่รอดของคณะนั่นเอง หากค่าเทอมของ

มหาวิทยาลัยเพ่ิมเร็วกว่าเงินเฟ้อแบบที่ก�าลังเป็นอยู่นี้ หน้าที่ของคนใน

มหาวิทยาลัยก็คือการท�าให้หลักสูตรในปีที่สองดีกว่าที่เป็นอยู่ ผมเชื่อว่า 

พืน้ฐานทางธุรกจิทีน่กัศกึษาได้เรยีนรู้ ในปีแรก จ�าเป็นต้องได้รบัการสนบัสนนุ 

และได้รับการสอนถึงวิธีประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านี้ในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่  

ดังนั้น แกนหลักของเนื้อหาในปีที่สอง จึงควรจะมุ่งไปที่การศึกษาพ่อมดทั้ง

สี่ และเซกเตอร์ที่พวกมันอาศัยอยู่ (ระบบค้นหา, โซเชียล, แบรนด์ และ 

ค้าปลกี) การจะท�าความเข้าใจพวกมนัว่า สญัชาตญาณของพวกมนัคอือะไร 

แล้วพวกมนัใช้ประโยชน์จากท้ังเทคโนโลยีและผู้ถอืหุน้มาเป็นข้อได้เปรยีบได้

อย่างไร เราก็ต้องกลับไปท�าความเข้าใจถึงธุรกิจยุคใหม่ โลกใบใหม่ และตัว

ตนของเราเองให้ได้เสียก่อน

ตอนเริ่มและตอนจบหลักสูตรของทุกๆ หลักสูตรใน NYU Stern  

ผมจะบอกให้นักศึกษาทราบถึงเป้าหมายของเราว่า ต้องการสร้างความได้

เปรียบให้กับพวกเขาเพื่อน�าไปสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัว

ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวกัน ด้วยหวังจะให้ผู้อ่านได้

รับข้อมูลเชิงลึก จนสร้างข้อได้เปรียบให้กับตัวคุณเอง สามารถฉกฉวยผล

ประโยชน์จากยุคที่เป็นเศรษฐีพันล้านได้ง่ายๆ อย่างในทุกวันนี้ (แต่การเป็น

เศรษฐีเงินล้านกลับท�าได้ยากขึ้นกว่าแต่ก่อน)
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44 เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนในสหรัฐฯ มีปืนในครอบครอง และ 52 

เปอร์เซ็นต์เป็นสมาชิก Amazon Prime* ครอบครัวที่ร�่ารวยมีแนวโน้มที่

จะสมัคร Amazon Prime มากกว่าคิดที่จะติดตั้งโทรศัพท์บ้านเสียอีก ครึ่ง

หนึ่งของการเติบโตในโลกออนไลน์ และ 21 เปอร์เซ็นต์ของการเติบโตใน

วงการค้าปลีกในสหรัฐฯ ประจ�าปี 2016 มาจากอเมซอน ลูกค้าที่ซื้อของจาก

ร้านปกติทุกๆ 4 คน จะมี 1 คนที่เช็กยอดรีวิวจากอเมซอนก่อนตัดสินใจซื้อ

มีหนังสือน่าอ่านหลายเล่ม (ที่โดดเด่นกว่าเพื่อนก็คือหนังสือ The 

Everything Store ของ แบรด สโตน) เล่าเรื่องราวของนกัวเิคราะห์ของเฮดจ์

ฟันด์นาม เจฟฟ์ เบซอส ที่คิดแผนธุรกิจได้ระหว่างขับรถข้ามจากนิวยอร์ก

ไปยังซีแอตเทิล โดยมีภรรยาร่วมทางไปด้วย นักเขียนหลายคนมองว่าสิ่งที่

ท�าให้อเมซอนมีพลังเหลือเฟือจนออกไปไล่บี้คู่แข่งได้อย่างที่เห็นกันอยู่ ก็

คือศักยภาพในการด�าเนินงาน วิศวกร หรือแบรนด์ของมัน แต่ผมมองว่า  

นกัเขียนพวกน้ันคดิมากไป เพราะเรื่องมนัง่ายกว่านัน้มากๆ กแ็ค่อเมซอนมเีงนิ

ให้ผลาญมากกว่าชาวบ้านเท่าน้ันเอง (เฟซบุ๊ค, แอบเปิล และกเูกลิกเ็ช่นกนั) 

*Amazon Prime คือ บริการส่งของของอเมซอนที่มีระยะขนส่ง 1-2 วัน เป็นบริการที่มีในสหรัฐฯ 
 โดยเป็นบริการแบบเหมาจ่ายรายปี
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สัดส่วนของครัวเรือนชาวอเมริกัน
ปี 2016

เป็นสมาชิก Amazon Prime

    ตัดแต่ง มีสิทธิ์เลือกตั้ง                  เข้าโบถส์ เป็นเจ้าของ ครอบครองปืน
ต้นไม้ ที่ดิน

นักล่ำ และนักสะสม
อาชีพแรกของมนุษยชาตทิีก่นิเนือ้ทีเ่กนิกว่า 90 เปอร์เซน็ต์ของประวัตศิาสตร์

มนษุยชาตกิค็อื อาชพีนกัล่า และนกัสะสม หากเอาสิง่ทีเ่ราเรยีกกนัว่าสงัคม

ศวิไิลซ์ไปเทยีบ มนัก็เป็นแค่เพยีงจดุเลก็บนกระดาษใบใหญ่เท่าน้ันเอง จริงๆ 

แล้วอาชีพนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด คนในยุคหินเก่า (Paleolithic) และ 

ยุคหินใหม่ (Neolithic) ใช้เวลา 10-20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นในการล่า 

และสะสมอาหารเพื่อยงัชพี ปรมิาณงาน 80-90 เปอร์เซน็ต์ตกอยูก่บันกัสะสม 

(ซึ่งเป็นผู้หญิง) ส่วนนักล่านั้นแค่ท�าหน้าที่ในการหาโปรตีนจากเนื้อสัตว์มา

เพิ่มในคลังเท่านั้น

ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ เพราะบุรุษจะมีเซนส์ในด้านเส้นทางสูง

กว่า ดงันัน้ เขาจงึมองหาเหยื่อได้เรว็กว่า ส่วนผูห้ญงิจะเก่งในการจดัการคลงั
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อาหารในพืน้ทีท่ีต่นอยูอ่าศยั นกัสะสมจ�าเป็นต้องใช้ความคิดเพ่ือค�านวณถงึ

สิง่ทีต่นสะสมไว้ ถงึแม้ว่านกัสะสมจะไม่ต้องวิง่ไล่ล่ามะเขอืเทศ แต่พวกเธอ

ก็ยังต้องพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นในการประเมินสิ่งที่มีความละเอียดสูง อย่าง

ความสกุ สสีนั และรปูร่างว่ามนักนิได้ หรอืว่ามนัเน่าแล้ว ส่วนนกัล่านัน้จ�าเป็น

ต้องอาศัยความเร็วเพื่อตอบรับกับสถานการณ์ตรงหน้า ไม่มีเวลาส�าหรับสิ่ง

ละอันพันละน้อย เพราะทุกอย่างเป็นเรื่องของความเร็วและความรุนแรง

ทั้งสิ้น เมื่อเหยื่อถูกฆ่า นักฆ่าจะลากสินค้าของตนกลับไปบ้านอย่างรวดเร็ว  

ที่ต้องเร็วเพราะตัวนักล่าเองก็ถือเป็นเหยื่ออันโอชะของนักล่าตัวอื่นเช่นกัน

หากลองไปส�ารวจพฤตกิรรมการชอ็ปป้ิงของผูช้ายและผูห้ญงิในยคุนี้ 

จะรู้สึกเลยว่าทกุอย่างยงัเหมอืนเดมิ ผู้หญงิจะลบูไล้เนือ้ผ้า ลองเปลีย่นชดุให้

เข้ากบัรองเท้า จากน้ันก็ถามหาสีอ่ืนต่อ ส่วนผู้ชายขอแค่เจอสิง่ทีส่นองตัณหา

ตัวเองเจอ ก็แค่ลงมือฆ่า (ซื้อ) แล้วรีบกลับไปที่ถ�า้ให้เร็วที่สุด มองย้อนกลับ

ไปที่บรรพบุรุษของเรา หากสามารถกลับมาถึงถ�า้โดยปลอดภัยพร้อมอาหาร

ในมือ แต่ปรากฏว่าเสบยีงทีเ่กบ็ไว้มไีม่มากพอ หากเมื่อไหร่เกดิฝนแล้ง พายุ

หิมะ หรือโรคระบาด เมื่อนั้นอาจต้องอดตาย ดังนั้น เก็บอาหารให้เยอะไว้

ก่อนเป็นดทีีส่ดุ ผลเสยีของการเกบ็อาหารมากเกนิไปกค็อืการเหนื่อยฟร ีส่วน

ผลเสียของการเก็บอาหารน้อยไปก็คือการอดตาย

มนุษย์ไม่ใช่สัตว์เพียงชนิดเดียวที่บ้าการสะสม สัตว์เพศผู้ ในหลาย

สปีชี่ส์ก็สะสมเพื่อแลกเซ็กส์ อย่างนกขนด�า (Black Wheatears) ซึ่งอาศัย

อยู่ในพื้นที่แห้งแล้งและเต็มไปด้วยโขดหินอย่างยูเรเซียและแอฟริกา พวก

มันจะเก็บหินมากองไว้ กองยิ่งใหญ่เท่าไหร่ ก็จะมีนกตัวเมียสนใจมาจับคู่

มากเท่านั้น (และขายได้ราคาสูงในทริเบก้า) ก็เหมือนกับพวกคนบ้าสะสม

ทัง้หลายทีม่กัจะเริม่ต้นจากความตัง้ใจด ีแล้วจากนัน้ก็เร่ิมเลยเถดิไปไกล ใน

ทุกๆ ปี จะมีข่าวของคนที่โดนของที่ตัวเองสะสมไว้ล้มทับเอาในบ้านของตน 

บางคนก็โดนหนังสือพิมพ์ที่เก็บไว้นาน 45 ปีล้มทับ (นี่คือคนที่ท�าตัวตามกฎ

ของดาร์วินชี่ที่ว่า คนที่แข็งแรงที่สุดจะอยู่รอด)
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บริโภคนิยมภำยในใจเรำเอง
สัญชาตญาณคอืผูอ้ภบิาลช้ันด ีทีค่อยท�าหน้าที่ในการดแูล หากเจออนัตราย

ที่เสี่ยงต่อชีวิต ก็จะคอยกระซิบข้างหูให้หลบหลีก

สญัชาตญาณท�าหน้าทีเ่หมือนกล้องถ่ายรปูทีมี่ความละเอยีดต�า่ ต้อง

ใช้เวลาหลายร้อยปี (ซ่ึงก็หวังว่าจะไม่ใช่หลายพันปี) ในการปรับเปล่ียนตัวเอง 

อย่างนิสัยชื่นชอบอาหารรสจัดและอุดมไปด้วยไขมัน เป็นต้น นิสัยการกิน

แบบนี้เหมาะกับมนุษย์ในยุคแรกๆ เนื่องเพราะเครื่องปรุงต่างๆ หาได้ยาก

มาก แต่มันไม่ใช่อีกต่อไปแล้ว ยุคนี้มีธุรกิจท่ีเกิดมาเพื่อรับผิดชอบเรื่องนี้

โดยเฉพาะ แถมขายในราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายอีกด้วย อย่างวอปเปอร์

จากเบอร์เกอร์คิง หรือไอศกรีมฟอร์สตี้จากเวนดี้ เป็นต้น สัญชาตญาณของ

เรายังไม่สามารถปรับตัวตามให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของยุคนี้ได้ จึง

ท�าให้ก่อนปี 2050 หนึ่งในสามของชาวอเมริกันจะกลายเป็นโรคเบาหวาน

ข้อจ�ากัดอันเกิดจากขนาดของตู้เสื้อผ้าและกระเป๋าสตางค์น้ัน ไม่

สามารถควบคุมตัณหาบ้าการสะสมของพวกเราได้ ในขณะที่ยังมีคนที่ไม่มี

แม้แต่อาหารมาเติมท้องที่หิวจนไส้กิ่ว แต่กลับมีอีกหลายล้านคนก�าลังมี

ปัญหาต้องกินยาลดความอ้วน พ่วงด้วยหนี้บัตรเครดิตดอกเบี้ยสูง ที่เป็น

เช่นนี้เพราะคนเหล่านี้ไม่สามารถควบคุมสัญชาตญาณบ้าการสะสมภายใน

ใจของตัวเองได้

หากตณัหาทีก่ล่าวมา ถกูเสรมิด้วยความอยากได้ก�าไร คนผูน้ัน้กต้็อง

ท�าทกุอย่างเพื่อให้ได้ก�าไรหนักๆ ระบบทนุนิยมก็ยิง่กระหน�า่ให้มนัเลวร้ายขึน้

ไปอีก เพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อเน้นการท�าก�าไรสูงสุดโต่งอยู่แล้ว ท�าให้

การเติบโตทางเศรษฐกิจต้องพึ่งพาการบริโภคของคนในระบบอย่างรุนแรง

ธุรกิจคือองค์ประกอบส�าคัญในสังคมทุนนิยมที่ช่วยยกสถานะของ 

ผูบ้รโิภคขึน้ไปสูจุ่ดสงูสดุ และการบรโิภคถอืเป็นกจิกรรมศกัดิส์ทิธิไ์ปแล้ว ส่ง

ผลให้อนัดบัความเจรญิของประเทศต่างๆ ในโลกมคีวามสมัพนัธ์แน่นแฟ้นกบั

ระดบัการบรโิภคและการผลติไป ภายหลงัจากเหตกุารณ์ 9/11 ประธานาธบิดี
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จอร์จ ดับเบิลยู. บุช บอกประชาชนที่ก�าลังอยู่ในภาวะโศกเศร้าของตนว่า 

“พาตวัเอง และครอบครัวไปเทีย่วเล่นทีด่สินย์ีเวร์ิลในฟลอรด้ิา แล้วเสพสขุ

ให้เต็มที่อย่างที่เราต้องการ” และการบริโภคก็ถูกยกสถานะให้เป็นกิจกรรม

เพื่อการเสยีสละท่ามกลางสงครามและช่วงเศรษฐกิจตกสะเก็ด ชาตต้ิองการ

ให้คุณซื้อของให้มากขึ้นเพื่ออยู่รอด

มเีพยีงไม่กีว่งการเท่านัน้ทีจ่ะสามารถเข้าถงึผูบ้รโิภคของตวัเอง และ

ค้าปลกีกค็อืวงการทีโ่ดดเด่นในเรื่องนีท้ีส่ดุ จากรายการคนร�า่รวยทีสุ่ดในโลก 

400 คน (ไม่นับคนที่ได้รับมรดกหรืออยู่ในวงการไฟแนนซ์) มีคนจากวงการ

ค้าปลีกติดอันดับมากกว่าวงการเทคโนโลยีเสียอีก อามานซิโอ ออร์เตก้า  

(ผู้สืบทอดธุรกิจซาร่า) คือบุรุษที่มั่งคั่งที่สุดในยุโรป อันดับสามตกเป็นของ 

เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ จาก LVMH ผู้ที่ถูกยกให้เป็นบิดาแห่งความหรูหราใน

ยุคโมเดิร์น ครอบครองและดูแลร้านจ�านวนกว่า 3,300 สาขา ซึ่งมากกว่า

โฮมดีโปต์ อย่างไรก็ตาม ด้วยภาพความส�าเร็จในวงการค้าปลีก ผนวกด้วย

ความง่ายในการเข้าสู่วงการ และความฝันที่จะมีร้านเป็นของตัวเองของคน

ทัว่ไป ท�าให้เกดิร้านค้ามากเกนิไป ส่งผลให้อปุทานล้นเกนิ (ซึง่ในวงการอื่นๆ 

กอ็ยู่ในสถานการณ์ไม่ต่างกนัมากนกั) รายการต่อไปนีแ้สดงให้คณุได้เหน็ถงึ 

“ความไม่เที่ยง” ในสภาพแวดล้อมของวงการค้าปลีกในสหรัฐฯ

 • หุน้ทีม่ผีลงานดทีีส่ดุสบิอนัดบัแรกในปี 1982 คอื Chrysler, Fay’s 

Drug, Coleco, Winnebago, Telex, Mountain Medical, Pulte 

Home, Home Depot, CACI และ Digital Switch ถึงวันนี้เหลือ

กี่ตัวที่ยังมีชีวิตอยู่

 • แล้วหุ้นที่เทพที่สุดในยุค 1980 ล่ะ Circuit City (หุ้นเพิ่มมูลค่า

ขึ้นไป 8,250 เปอร์เซ็นต์) หากคุณจ�าหุ้นตัวนี้ไม่ได้ Circuit City 

คือร้านขายโทรทัศน์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับบ๊ิกเบ้ิมที่มี

สโลแกนเท่ๆ ว่า “การบริการเป็นเรื่องศิลปะ” น่าเสียดายที่มัน

ล้มละลายไปแล้ว 
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 • ในปี 1990 มีค้าปลีกเจ้าใหญ่อยู่ 10 ราย มาถึงปี 2016 กลับ

เหลืออยู่เพียงสองรายเท่านั้น อเมซอนก่อก�าเนิดในปี 1994 จาก

นั้นมาจนถึงปี 2016 ก็มีรายได้เป็นจ�านวน 120,000 ล้านเหรียญ 

มากกว่าวอลมาร์ต (องค์กรที่มีวันเกิดในปี 1962) ซึ่งท�ารายได้ไป 

112,000 ล้านเหรียญในปีเดียวกัน

 • ปี 2016 เป็นปีแห่งความส�าเรจ็ระดบัสดุกูข่องอเมซอน และเป็นปี

แห่งหายนะของบรษิทัอ่ืนๆ ในเซกเตอร์เดยีวกบัมนั จะมเีหลอืรอด

ก็แค่ไม่กี่ตัว อย่างเช่น เซโฟร่า, ฟาสต์เฟชั่น และวาร์บี้พาร์เกอร์ 

ส่วนพวกอี-คอมเมิร์ซทั้งหลายก็ล้มหายตายจากกันไปแบบเงียบๆ 

ไร้คนสนใจ ไม่เหมอืนกบัการตายของร้านค้าปลกีของจรงิทีย่งัมหีน้า

ร้านให้คนรูส้กึอาลยับ้าง แต่กบัอี-คอมเมร์ิซนัน้เป็นการตายทีเ่ดยีว

ดายเหลือเกิน หากจู่ๆ วันหนึ่งเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้เป็นประจ�าเกิด

หายไป คุณก็แค่มองหาเว็บอื่น แล้วก็ลืมเว็บเก่าไปในเวลาไม่นาน

 ค้าปลกีทีเ่หลอืในตอนนีม้สีภาพไม่ต่างจากซอมบีท้ีเ่ริม่ “ตดิเชือ้” เมื่อ

ก�าไรเร่ิมลดต�า่ลง แล้วกลายเป็นซอมบีเ้ตม็ตวัเมื่อเริม่ยงิโปรโมชัน่ 

และหั่นราคาแบบไม่รู้จบ การลดราคาอาจจะซื้อเวลาให้คุณได้นิด

หน่อย แต่สุดท้ายก็จบไม่สวยอยู่ดี ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ จะมี

การเพิ่มสินค้าคงคลังโดยเฉลี่ย 12 เปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคม 

2016 ซึ่งเป็นฤดูกาลหยุดยาว จากนั้นบรรดาค้าปลีกทั้งหลายก็

จะเริ่มยิงโปรโมชั่นลดราคา 34 เปอร์เซ็นต์ แล้วจากนั้นก็เพิ่มเป็น 

52 เปอร์เซ็นต์

เรามาถงึจดุนีกั้นได้อย่างไร ถ้าอยากรู ้ก็ต้องลองเดนิถอยกลบัไปถาม

หาความทรงจ�าในวงการค้าปลีก ซึ่งประกอบไปด้วยวิวัฒนาการ 6 ขั้น ทั้ง

ในสหรัฐฯ และยุโรป
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ร้ำนหัวมุมถนน

ค�าว่าร้านค้าปลีกในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 หมายถึงร้านหัว

มุมถนน ที่ซึ่งคุณสามารถเดินเข้าไปจับจ่ายเพื่อซื้อของกลับบ้านในแต่ละวัน 

ส่วนใหญ่แล้วร้านเหล่านีม้กัจะเป็นธรุกจิแบบครอบครัว และถูกใช้เป็นแหล่ง

จบักลุม่คยุกนั ข่าวทีเ่ม้าท์มอยกนัอยู่ในร้านเหล่าน้ี มักจะกระจายเรว็กว่าวิทยุ

หรือหนังสือพิมพ์เสียอีก ความได้เปรียบหลักๆ ของธุรกิจนี้คือ ระบบดูแล

ลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM) ซึ่งถูกน�ามาใช้

ก่อนทีค่�าค�าน้ีจะถกูนยิามเสยีอกี เจ้าของร้านรู้จักลกูค้าของตวัเองแทบทกุคน 

เพียงแค่มองชื่อลูกค้า เจ้าของร้านก็รู้แล้วว่าสามารถขายเชื่อให้ ใครได้บ้าง 

ด้วยความรกัและผกูพนัทีเ่รามต่ีอร้านเหล่านี ้ท�าให้เวลามข่ีาวล้มละลายออก

มา เราจงึรูสึ้กแย่เป็นพเิศษ ซึง่เรื่องนีม้กัจะเป็นเรื่องทีห่นงัสอืพมิพ์ชอบเล่น

ข่าวน้ีจนเหมอืนเป็นธรรมเนยีมปฏบัิตไิปแล้ว (ไม่เหมอืนกบัการล้มละลายของ

องค์กรที่ปล่อยเช่าอุปกรณ์เชื้อเพลิงชื่อดังที่ไม่เคยเป็นข่าวเลย)

หำ้งสรรพสินค้ำ

ห้างแฮร์รอตจากลอนดอน และเบรนบริดจ์จากนิวคาสเซิล ได้ก่อให้

เกิดกลุ่มลูกค้าใหม่ขึ้นมา ผู้หญิงฐานะดี มีชีวิตอิสระ ไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพา

ผูช้ายอกีต่อไป ในลอนดอน เซลฟรดีเจสคอืห้างทีเ่ป็นดัง่สญัลักษณ์ของเมอืง

หลวงแห่งนี้ มีแผนกสินค้านับร้อย ภัตตาคารมากมาย สวนบนดาดฟ้า ห้อง

อ่านและเขียนหนังสือ ห้องรับรองส�าหรับแขกต่างชาติ ห้องปฐมพยาบาล 

และพนักงานประจ�าห้างที่มีความสามารถ พนักงานเหล่านี้จะได้รับการฝึก

อบรม และได้รบัค่าแรงแบบคอมมชิชัน่ (เป็นค่าแรงทีถื่อว่าอลงัการไม่น้อย) 

ด้วยการบรกิารทีโ่ดดเด่น สามารถเป็นได้ทัง้เพื่อนและคนน�าทาง ถอืเป็นการ

สร้างมาตรฐานใหม่ขึน้มาในวงการในทนัท ีมนัคอืการท�าให้ค้าปลกีขนาดใหญ่

ระดบัห้างโฟกสัไปทีเ่รื่องของทรัพยากรมนษุย์ ท�าให้ภายหลงัการเกดิขึน้ของ

ห้างเซลฟรดีเจสไม่นาน ทัง้สถาปัตยกรรม การจดัแสงไฟ แฟชัน่ ลทัธบิรโิภค

นิยม และกลุ่มผู้บริโภค ได้กระจายไปทั่วทั้งยุโรปและสหรัฐฯ
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ห้างสรรพสินค้าได้วางนิยามให้กับความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและ

ผู้บริโภคขึ้นมาใหม่ จากเดิมที่ธุรกิจจะชอบท�าตัวเป็นคุณพ่อรู้ดี ที่คอยบอก

ลูกค้าว่า อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด (ซึ่งทั้งวัด ธนาคาร และร้านค้าปลีก ต่างก็ติด

นสิยันีท้ัง้สิน้) หน้าทีข่องคณุในฐานะลกูค้ากค็อื บอกตวัเองว่าเรานัน้ช่างโชคดี 

เพราะสนิค้าท่ีกลัน่ออกมาจากภูมปัิญญาของคนเหล่านีเ้ป็นอะไรทีส่ดุยอดมาก 

ทุกอย่างเป็นเช่นนี้มาจนกระทั่ง แฮร์รี่ เซลฟรีด (เจ้าของห้างเซลฟรีดเจส) 

ได้สวนกระแสด้วยค�าพูดที่ว่า “ลูกค้าถูกเสมอ” ซึ่งใครๆ ก็มองว่าเฮียแฮร์รี่

ช่างเพ้อฝัน และไม่มีทางเป็นจริงได้ แต่เวลาก็ได้พิสูจน์แล้วว่า นี่คืออมตะ

วาจาที่ถูกน�าไปปฏิบัติอย่างแพร่หลาย พิสูจน์ได้จากการที่ 4 ใน 5 ของค้า

ปลีกที่มีอายุยาวนานและยังรอดตายอยู่จนถึงทุกวันนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นห้าง

สรรพสินค้าทั้งสิ้น อันได้แก่ บลูมิ่งเดล, แมซี่ย์, ลอร์ด&เทย์เลอร์ และบรูกส์

บราเทอร์ส 

หำ้งนอกเมือง

เมื่ออายุของสหรัฐฯ ถูกเร่งจนเข้าสู่วัยกึ่งศตวรรษ ผู้คนเริ่มมีรถยนต์

ทีพ่าพวกเขาไปได้ไกลขึน้ และมตู้ีเย็นท่ีสามารถเก็บรักษาวตัถดุบิได้นานและ

ปลอดภัยขึ้น ระบบการกระจายสินค้าที่ก้าวหน้าข้ึน ท�าให้ลูกค้าไม่ต้องมา 

ที่หน้าร้าน คลังสินค้ามีขนาดใหญ่มากจนสามารถเก็บสินค้าที่หลากหลายใน

ราคาทีแ่สนต�า่ได้ ถงึยคุนีห้้างสรรพสินค้าได้เปลีย่นตัวเองไปเป็นห้างนอกเมอืง 

ต้องขอบคณุยคุแห่งการบมูของชมุชนนอกเมอืง ท่ีท�าให้เกิดการบูมของ

รถยนต์ตามมา นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ปรับตัวตามทิศทางนี้ โดยปรับ

ไปเน้นการสร้างห้างทีร่วมเอาร้านค้ามากมาย ศนูย์อาหาร และโรงภาพยนตร์

เข้าไว้ด้วยกัน ห้างได้กลายมาเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนนอกเมืองหลวง 

ทีโ่ดยปกตแิล้วจะไม่มจีดุศนูย์กลางเป็นของตวัเอง (เวลาผมเหน็คนจากเมอืง

ชอร์ตฮลิล์แสดงความภมูใิจในห้างท้องถิน่ของตวัเอง มนัเป็นความรูส้กึทีบ่อก
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ไม่ถูกจริงๆ อารมณ์มันเหมือนกับว่าเขาได้เปิดร้าน 7-Eleven เป็นของตัว

เองหยั่งไงหยั่งงั้นเลย ผมก็ได้แต่ตอบกลับไปว่า “ดีใจด้วยครับ”) โดยในปี 

1987 ครึ่งหนึ่งของยอดขายในวงการขายปลีก มาจากห้างนอกเมืองทั้งสิ้น

แต่ในปี 2016 สื่อมวลชนต่างร่วมกันแสดงอาการตีอกชกหัวว่า มัน

ก�าลังจะถึงจุดจบของสถาบันต่างๆ ภายในสหรัฐฯ แล้ว 44 เปอร์เซ็นต์ของ

มูลค่ารวมของห้างนอกเมืองในสหรัฐฯ อยู่ท่ีหลักร้อยล้านเท่าน้ันเอง แถม

ยอดขายต่อตารางฟุตก็ตกลงไป 24 เปอร์เซ็นต์จากทศวรรษที่แล้วด้วย 

สุขภาพของห้างนอกเมอืงนัน้ คอืดชันทีีส่ามารถใช้ประเมนิเศรษฐกจิ

ระดับชุมชนได้เป็นอย่างดี การขยายตัวของพวกแฟรนไชส์ใหญ่ๆ อย่าง

พวกโฮมดีโปต์, เบด บาท & บียอนด์นั้น ท�าให้ห้างนอกเมืองเริ่มหดหายไป

ทลีะน้อย แต่ถงึกระนัน้กต็าม ยงัมห้ีางนอกเมอืงบางแห่งทีย่งัโตต่อไปได้อยู่ 

(เฉพาะห้างที่รู้จักปรับตัว และมีสินค้าที่โดนใจลูกค้าจริงๆ) โดยห้างที่จะอยู่

รอดนั้น จะต้องมีร้านรวงที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว มีสวน และโฟกัสไปที่

กลุ่มตลาดบน

หำ้งขำยส่ง

ปี 1962 สหรัฐฯ ยิงดาวเทียมดวงแรกขึ้นไปบนอวกาศส�าเร็จ  

คิวบาเกิดวิกฤตมิสไซล์ และการก�าเนิดของแก๊งเศรษฐีใหม่อย่างวอลมาร์ต, 

ทาร์เกต และเคมาร์ต 

ห้างขายส่งก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมอย่างรุนแรง ด้วย

วงการค้าปลีกมีการเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการขนานใหญ่ ผู้บริโภคถูก

เปลี่ยนพฤติกรรมให้มาซื้อของทีละมากๆ ในราคาท่ีถูกลง และท่ีถือเป็น

ไฮไลต์ของการปฏิวัติในครั้งนี้ก็คือ การยกระดับให้ผู้บริโภคอยู่ในแถวหน้าที่

จะได้รับการดูแลอย่างดีในทุกๆ ทาง ที่โฮมดีโปต์ คุณสามารถเลือกช็อปไม้

ได้ด้วยตัวเอง ที่เบสต์บาย คุณสามารถเลือกซื้อโทรทัศน์ได้ทุกแบบ แล้ว

ยกกลับบ้านด้วยตัวเอง
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การลดราคาสินค้าให้ต�่าที่สุดถูกยกให้เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญสูง

กว่าเรื่องใดๆ แนวทางแบบนี้คือท�าร้ายร้านค้าปลีกขนาดเล็กและร้านที่ไร้

ประสิทธิภาพทั้งหลายตลอดทั่วทั้งสหรัฐฯ และยุโรปกันถ้วนหน้า ร้านขาย

ของช�า (mom-and-pop stores) (ที่แต่ก่อนเคยเป็นองค์ประกอบส�าคัญ

ของชมุชน) ก�าลงัเผชญิกบัการแข่งขนัทีร่นุแรงย่ิง ยุคนีเ้ป็นยคุทีถ่อืได้ว่าเริม่

มีการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้กับวงการค้าปลีก ยกตัวอย่าง

เช่น ตัวสแกนบาร์โค้ดที่เพิ่งติดตั้งในร้านโครเกอร์ ในปี 1967

ผ่านไปจนกระทั่งถึงช่วงปลายยุค 1960 จึงได้มีกฎหมายต่อต้านการ

ขายสินค้าในปริมาณมากแบบลดราคา โดยจุดประสงค์ของผู้ออกกฎหมาย

นั้นต้องการปกป้องร้านค้าท้องถิ่นจากเหล่าห้างค้าส่งเหล่านี้ และเสริมด้วย

การที่โรงงานผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์ทั้งหลาย ต่างพากันตั้งราคาค้าปลีกด้วย

ตวัเองให้สามารถปรบัเปลีย่นได้ตามสนิค้าแต่ละตวั ทัง้หมดนีส่้งผลให้กลยทุธ์

การลดราคากลายเป็นอาวุธของเด็กเล่นไปในทันที

จากเหตุผลข้างต้น ประกอบกับก�าไรที่เริ่มต�่าลง พร้อมๆ กับคู่แข่ง

ที่พร้อมจะเล่นงานอีกฝั่งแบบดุเดือด ท�าให้มหกรรม “แข่งกันตาย” ได้เริ่ม

ต้นขึ้น ทุกวันนี้ คุณสามารถซื้อชุดเดรสคอเต่าแขนยาวจากเว็บ hm.com 

ในราคา 9.99 เหรียญได้ ส�าหรับคุณสุภาพบุรุษก็สามารถซื้อสเวตเตอร์ที่

มีการตัดเย็บอย่างดีในราคาเดียวกันได้เช่นกัน ซึ่งเป็นราคาท่ีถูกมากๆ สิ่ง

นี้เป็นผลมาจากโศกนาฏกรรมแห่งการฆ่ากันเองของคนในวงการค้าปลีกที่

เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 1962 แล้ว

เมื่อโซ่ตรวนถูกปลดลง ปีศาจร้ายแห่งโลก “ย่ิงซื้อมาก ราคาย่ิง

ถูก” ก็ออกมาอาละวาดบนโลก สร้างความมั่งคั่งนับแสนล้านเหรียญให้กับ

เจ้าของปีศาจเหล่านั้น สามสิบปีต่อมาเราจึงได้เห็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุด

ในตลาด พร้อมทั้งเจ้าของที่กลายเป็นคนที่ร�่ารวยที่สุดในโลก ตัวอย่างก็คือ 

แซม วอลตัน นั่นเอง ซึ่งคนกลุ่มนี้ท�าให้ค�าว่า “ลูกค้าคือคนที่ส�าคัญที่สุด” 

หายไปจากสารบบค้าปลีก 




