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เกริ่นน�า

อนท่ีผมจะเริม่บอกคณุว่าผมคดิอย่างไร	ผมต้องการทีจ่ะพิสจูน์ว่าผมน้ัน

เป็น	“ไอ้โง่”	ทีไ่ม่รูอ้ะไรเลยเก่ียวกับสิง่ท่ีผมจ�าเป็นต้องรู	้ความส�าเรจ็ใดๆ	

ก็ตามท่ีผมมใีนชวิีตนัน้	เก่ียวข้องกับการรูวิ้ธีจดัการกับความไม่รูข้องผม

มากกว่าสิ่งต่างๆ	ที่ผมรู้	สิ่งส�าคัญที่สุดที่ผมได้เรียนรู้ก็คือ	วิธีการใช้ชีวิตบนพื้นฐาน

ของหลักการที่ช่วยให้ผมค้นหาว่าอะไรคือความจริงและสิ่งที่ต้องท�ากับมัน

ผมส่งต่อหลักการเหล่านี้	 เพราะตอนนี้ผมอยู่ในช่วงชีวิตท่ีต้องการช่วยให ้

ผูอ้ืน่ประสบความส�าเรจ็มากไปกว่าการทีต่วัเองประสบความส�าเรจ็มากข้ึนกว่าเดิม	

เนื่องจากหลักการเหล่านี้ได้ช่วยผมและคนอื่นๆ	อย่างมาก	ผมจึงต้องการแบ่งปัน 

สิ่งเหล่านี้กับคุณ	มันข้ึนอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจว่าสิ่งเหล่าน้ีมีคุณค่ามากแค่ไหน	

และถ้ามันพอมีบ้าง	คุณต้องการที่จะจัดการกับมัน

หลกัการ	คอืความจรงิพ้ืนฐานท่ีใช้เป็นรากฐานส�าหรบัพฤตกิรรมท่ีท�าให้คณุได้

รบัสิง่ท่ีคณุต้องการจากชวิีต	พวกมนัสามารถน�าไปใช้ได้ซ�า้แล้วซ�า้เล่าในสถานการณ์

ที่คล้ายๆ	กัน	เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณ	

ทุกๆ	 วัน	แต่ละคนล้วนเผชิญกับสถานการณ์จ�านวนมากที่ถาโถมเข้ามา

ให้เราต้องจัดการกับมัน	หากไร้ซึ่งหลักการ	 เราอาจถูกบังคับให้โต้ตอบกับทุกสิ่ง 

ก่



ทีถู่กโยนเข้ามาในชวิีตของเราแบบไม่ซ�า้	ราวกับว่าเราก�าลงัประสบกบัสิง่ต่างๆ	เหล่านี ้

เป็นครัง้แรก	หากเราแทนท่ีด้วยการจ�าแนกสถานการณ์เหล่านีอ้อกเป็นประเภทต่างๆ	

และมหีลกัการท่ีดใีนการจดัการกับมนั	ผลทีต่ามมาคอื	เราจะตดัสนิใจได้ดข้ึีน	เรว็ขึน้	

และมชีวิีตทีด่ขีึน้	การมหีลกัการทีด่ก็ีเหมอืนกับการมสีตูรอาหารท่ีดีเพือ่ความส�าเรจ็	

คนที่ประสบความส�าเร็จทุกคนปฏิบัติตามหลักการท่ีช่วยให้พวกเขาประสบความ

ส�าเรจ็	อย่างไรก็ด	ีแม้สิง่ท่ีพวกเขาเลอืกทีจ่ะประสบความส�าเรจ็นัน้มคีวามแตกต่าง

กันอย่างมาก	ดังนั้นหลักการของพวกเขาจึงแตกต่างกันไป

การเป็นคนมีหลักการ	หมายถึงการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอด้วยหลักการที่

สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน	 โชคไม่ดีท่ีคนส่วนใหญ่ไม่สามารถท�าได้	และเป็น

เรือ่งยากมากส�าหรบัผูค้นทีจ่ะเขียนหลกัการของตวัเองออกมาและแบ่งปันสิง่เหล่าน้ี	 

ช่างน่าเสียดาย	ผมชอบที่จะรู้ว่าหลักการใดท่ีคอยชี้น�าให้	Albert	Einstein,	Steve	

Jobs,	Winston	Churchill,	Leonardo	da	Vinci	และคนอื่นๆ	เพ่ือให้ผมสามารถ

เข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาก�าลังไล่ตามอะไรและพวกเขาบรรลุเป้าหมายได้

อย่างไร	และเปรียบเทียบวิธีการท่ีแตกต่างกันของพวกเขา	ผมต้องการทราบว่า 

หลักการใดส�าคัญที่สุดส�าหรับนักการเมืองท่ีต้องการให้ผมลงคะแนนเสียงให้กับ 

พวกเขาและกับคนอืน่ๆ	ท้ังหมดทีก่ารตดัสนิใจของพวกเขาจะส่งผลกระทบต่อตัวผม	

เรามีหลักการทัว่ไปทีผ่กูพนัเราเข้าด้วยกนั	ทัง้ในฐานะครอบครวั	ในฐานะชมุชน	ใน

ฐานะประเทศชาต	ิในฐานะเพ่ือนข้ามชาตหิรอืไม่?	หรอืว่าเรามหีลกัการท่ีตรงข้ามกัน 

ท่ีมันแบ่งแยกพวกเราออกจากกัน?	พวกมันคืออะไร?	ขอพูดให้ชัดว่า	 น่ีคือเวลา 

ที่ส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับเราที่จะต้องชัดเจนเกี่ยวกับหลักการของเรา

ความหวังของผมคือ	การอ่านหนังสือเล่มน้ีจะกระตุ้นให้คุณและคนอื่นๆ	 

ค้นพบหลกัการของคณุเอง	จากสิง่ท่ีคณุคดิว่าดทีีส่ดุและเขียนมนัลงไป	การท�าเช่นน้ัน 

จะช่วยให้คณุและผูอ้ืน่มคีวามชดัเจนเก่ียวกับหลกัการของคณุและเข้าใจซึง่กันและกัน 

ได้ดีขึ้น	 เมื่อคุณพบกับประสบการณ์ท่ีมากข้ึนและคิดไตร่ตรองเก่ียวกับมัน	มันจะ

ช่วยขัดเกลาสิง่เหล่าน้ีให้ดยีิง่ขึน้	ซึง่จะช่วยให้คณุตดัสนิใจได้ดขีึน้	และให้ผูอ้ืน่เข้าใจ

คุณได้ดีขึ้น

X 
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มีหลักการของตนเอง

เราได้หลกัการของเรามาในวิธีทีแ่ตกต่างกัน	บางครัง้เราได้รบัพวกมนัผ่านประสบการณ์

และการคดิทบทวน	บางครัง้เรายอมรบัพวกมนัจากคนอืน่ๆ	เช่น	พ่อแม่ของเรา	หรอื

เราน�าเอาหลักการแบบองค์รวมมาปรับใช้	เช่น	ศาสนาและกรอบกฎหมาย

เนื่องจากพวกเราแต่ละคนล้วนมีเป้าหมายและธรรมชาติของตัวเราเอง	เรา

แต่ละคนจึงต้องเลือกหลักการของเราให้ตรงกับสิ่งเหล่าน้ี	แม้ว่ามันจะไม่จ�าเป็น

ต้องเป็นสิ่งท่ีแย่เมื่อใช้หลักการของผู้อื่น	แต่การปรับใช้หลักการโดยไม่ให้ความคิด

กบัพวกมนั	จะท�าให้คณุเสีย่งต่อการกระท�าในลกัษณะทีไ่มส่อดคล้องกบัเป้าหมาย

และธรรมชาติของตัวคุณ	ในเวลาเดียวกัน	คุณ	เช่นเดียวกับผม	อาจไม่รู้ทุกอย่างที่

คุณจ�าเป็นต้องรู้	และเป็นเรื่องท่ีฉลาดที่จะยอมรับความจริงนั้น	หากคุณสามารถ

คิดด้วยตัวเอง	ในขณะที่เปิดใจด้วยสมองท่ีเปิดโล่งเพ่ือค้นหาสิ่งท่ีดีท่ีสุดส�าหรับ

คุณท่ีจะท�า	และถ้าคุณสามารถเรียกความกล้าหาญท่ีจะท�ามัน	คุณจะท�าให้ชีวิต

ของคุณได้ประโยชน์มากที่สุด	หากคุณไม่สามารถท�าเช่นนั้นได้	คุณควรไตร่ตรอง

ว่าเป็นเพราะอะไร	เพราะนั่นเป็นอุปสรรคท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดท่ีคุณจะได้รับจากส่ิงท่ีคุณ

ต้องการมากขึ้นในชีวิต	

ที่ซึ่งน�ามาสู่หลักการข้อแรกของผม	:

	 คิดด้วยตัวเองแล้วตัดสินใจว่า	1)	สิ่งที่คุณต้องการ	
	 2)	สิ่งที่เป็นจริง	และ	3)	สิ่งที่คุณควรท�าเพื่อให้ได้	
	 #1	ในแง่ของ	#2	.	.	.

. . . และท�าสิ่งน้ันด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและเปิดใจกว้างเพื่อให้คุณ

พิจารณาความคิดที่ดีที่สุดที่มีให้คุณ การมีความชัดเจนในหลักการของคุณเป็น

สิง่ส�าคญั	เพราะสิง่เหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อทุกด้านของชวิีตหลายต่อหลายครัง้ใน

แต่ละวัน	ยกตัวอย่างเช่น	เมื่อคุณเข้าสู่ความสัมพันธ์กับผู้อื่น	หลักการของคุณและ

หลักการของพวกเขาจะก�าหนดวิธีการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน	คนที่มีค่านิยมและ

หลกัการร่วมกันจะไปด้วยกันได้ด	ีส่วนคนท่ีไม่มจีะทนทุกข์ทรมานจากการเข้าใจผดิ
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และความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง	ลองคิดถึงคนที่คุณสนิทที่สุด	:	ค่านิยมของพวกเขา

สอดคล้องกับคณุหรอืไม่?	คณุรูห้รอืไม่ว่าค่านยิมหรอืหลกัการของพวกเขาคอือะไร?	

บ่อยครั้งในความสัมพันธ์	หลักการของผู้คนไม่ชัดเจน	สิ่งนี้เป็นปัญหาโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในองค์กรท่ีผูค้นต้องมหีลกัการท่ีใช้ร่วมกันเพ่ือให้ประสบความส�าเรจ็	ความ

ชัดเจนเก่ียวกับหลักการของผม	คือเหตุผลที่ผมท�างานอย่างหนักบนทุกๆ	ประโยค

ในหนังสือเล่มนี้

หลักการที่คุณเลือกสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการตราบเท่าที่พวกมัน

เป็นของจริง	 เช่น	ตราบเท่าที่พวกมันสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะท่ีแท้จริงและ 

ค่านิยมของคุณ	คุณจะต้องเผชิญกับตัวเลือกนับล้านในชีวิตและวิธีที่คุณตัดสินใจ

จะสะท้อนหลักการที่คุณมี	ดังน้ันไม่นานนักท่ีคนรอบตัวคุณจะสามารถบอกได้ถึง

หลักการที่คุณใช้อยู่	สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่คุณเป็นได้คือเป็นของปลอม	เพราะถ้าคุณ

เป็นของปลอมคุณจะสูญเสียความเชื่อมั่นของผู้คนและการเคารพตนเอง	 ดังน้ัน 

คุณต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับหลักการของคุณ	และคุณต้อง	“ท�าให้ได้อย่างที่พูด”	

ถ้ามคีวามไม่สอดคล้องกันอยู่	คณุควรอธิบายพวกเขา	และเป็นการดทีีส่ดุท่ีจะเขยีน

มันออกมา	เพราะการท�าเช่นนี้	คุณจะขัดเกลาหลักการที่ถูกเขียนออกมา

ในขณะที่ผมจะแบ่งปันหลักการของผมเอง	ผมต้องการชี้แจงให้คุณทราบ

อย่างชัดเจนว่า	ผมไม่ได้คาดหวังให้คุณท�าตามมันอย่างหน้ามืดตามัว	 ในทาง 

ตรงกันข้าม	ผมต้องการให้คุณตั้งค�าถามกับมันทุกค�า	หยิบและเลือกมันท่ามกลาง

หลักการต่างๆ	เหล่านี้	เพื่อให้คุณได้มาซึ่งการผสมผสานที่เหมาะสมกับตัวคุณ

หลักการของผมและผมเรียนรู้มันได้อย่างไร

ผมเรยีนรูห้ลกัการของผมมาตลอดท้ังชีวิตจากการท�าผดิพลาดมากมายและใช้เวลา

อย่างมากในการคดิไตร่ตรองพวกมนั	ตัง้แต่ผมยังเป็นเดก็	ผมเป็นคนอยากรูอ้ยากเหน็	

เป็นคนที่มีความคิดเป็นเอกเทศผู้วิ่งตามเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่	ผมตื่นเต้นกับการมอง

เหน็สิง่ต่างๆ	เพ่ือไล่ตาม	มคีวามล้มเหลวทีแ่สนเจบ็ปวดเกิดขึน้จากการไล่ตามพวก

มนั	ได้เรยีนรูห้ลกัการทีจ่ะป้องกันไม่ให้ผมท�าผดิแบบเดมิซ�า้อกีครัง้	ได้เปล่ียนแปลง

และได้พัฒนา	ซึง่ช่วยให้ผมจินตนาการ	และไล่ตามเป้าหมายทีย่ิ่งใหญ่กว่าเดิม	และ
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(MORE AUDACIOUS
GOALS)

เป้าหมายที่
ท้าทายกว่าเดิม

เป้าหมายที่
ท้าทาย ความล้มเหลว

การพัฒนา
เรียนรู้หลักการ

(AUDACIOUS
GOALS)

(LEARNING
PRINCIPLES)

(FAILURE)

(IMPROVING)



ท�ามันอย่างรวดเร็วและท�าซ�้าๆ	เป็นเวลานาน	ดังนั้นส�าหรับผม	ชีวิตดูเหมือนล�าดับ

ของภาพที่คุณได้เห็นก่อนหน้านี้

ผมเชื่อว่ากุญแจสู่ความส�าเร็จอยู่ที่การรู้ว่าจะต้องท้ังมุ่งมั่นเอาชนะและ 

ล้มเหลวท่ีดีอย่างไร	โดยความล้มเหลวท่ีดี	ผมหมายถึงความสามารถท่ีจะประสบ

กับความล้มเหลวอันเจ็บปวดที่ให้การเรียนรู้ที่ย่ิงใหญ่	โดยไม่ล้มเหลวอย่างหนัก 

จนกระทั่งคุณถูกน็อคเอาท์ออกจากเกม

	วิธีการเรียนรู้และการพัฒนาน้ีเป็นสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับตัวผม	 ท้ังน้ีเพราะสิ่ง

ที่ผมเป็นและเพราะสิ่งที่ผมท�า	ผมเป็นคนท่ีมีความจ�าไม่ค่อยดีและไม่ชอบท�าตาม

ค�าแนะน�าของคนอื่น	แต่ผมชอบที่จะหาวิธีการท�างานของสิ่งต่างๆ	ด้วยตัวเอง	 

ผมเกลียดโรงเรียนเพราะความจ�าของผมไม่ค่อยดี	 แต่เมื่อผมอายุสิบสองผมก็ 

ตกหลุมรักการซื้อขายในตลาด	(ตลาดในท่ีน้ีคือตลาดหุ้น	:	 ผู้แปล)	เพ่ือท�าเงินจาก

ตลาด	เราจ�าเป็นต้องเป็นคนท่ีมคีวามคดิเป็นเอกเทศ	ท่ีวางเดมิพันตรงข้ามกับความ

คิดเห็นของคนส่วนใหญ่และเป็นฝ่ายถูก	 น่ันเป็นเพราะมุมมองของคนส่วนใหญ ่

ถูกรวมอยู่ในราคา	 เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความผิดอันเจ็บปวดอย่างมากมาย	 

ดังนั้นการรู้ว่าจะท�าอย่างไรให้ดีนั้นมีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อความส�าเร็จของเรา	 

ในการเป็นผู้ประกอบการท่ีประสบความส�าเร็จก็เป็นจริงเช่นเดียวกัน	เราต้องเป็น 

นกัคิดอสิระทีเ่ดมิพันอย่างถูกต้องสวนกับความคดิเห็นของคนส่วนใหญ่	ซึง่หมายถึง 

มีความผิดอันเจ็บปวดด้วยจ�านวนไม่แพ้กัน	 เนื่องจากผมเป็นท้ังนักลงทุนและ 

ผูป้ระกอบการ	ผมจงึพัฒนาความกลวัท่ีดใีนการท�าผดิพลาด	และคิดหาแนวทางใน

การตัดสินใจที่จะเพิ่มโอกาสให้มากที่สุดในการเป็นฝ่ายที่ถูก

	 สร้างการตัดสินใจแบบให้น�้าหนักความน่าเช่ือถือ	
	 (Believability-Weighted)

ความผิดพลาดที่แสนเจ็บปวดของผม	ท�าให้ผมเปลี่ยนมุมมองของ	“ผมรู้ว่าผมถูก”	

ไปเป็น	“ผมจะรู้ได้อย่างไรว่าผมถูก?”	ความผิดพลาดเหล่าน้ันให้ความอ่อนน้อม

ถ่อมตนที่ผมต้องการเพ่ือท�าให้เกิดความสมดุลกับความมุทะลุของผม	การรู้ว่าผม

อาจผิดอย่างเจ็บปวดและอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกับสาเหตุท่ีคนฉลาดคนอื่นเห็นส่ิง
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ต่างๆ	แตกต่างออกไปนั้นกระตุ้นให้ผมมองสิ่งต่างๆ	ผ่านสายตาของผู้อื่นเช่นเดียว

กับของผมเอง	นัน่ท�าให้ผมเหน็มติต่ิางๆ	มากกว่าทีผ่มเห็นสิง่ต่างๆ	ผ่านสายตาของ

ผมเอง	เรียนรู้วิธีการชั่งน�้าหนักจากข้อมูลของผู้อื่นเพื่อให้ผมเลือกสิ่งที่ดีที่สุด	กล่าว

อีกนัยหน่ึงก็คือ	 เพ่ือให้ผมได้ให้น�้าหนักการตัดสินใจของผม	เพ่ิมโอกาสในการถูก

และเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น	ในเวลาเดียวกันผมได้เรียนรู้ที่จะ	:

	 ปฏิบัติตามหลักการ	.	.	.

. . . ท่ีวางไว้อย่างชดัเจนว่าตรรกะของพวกเขาสามารถประเมนิได้อย่างง่ายดาย 

และคุณและคนอ่ืนๆ สามารถเห็นว่าคุณท�าได้อย่างท่ีพดู ประสบการณ์สอนให้

ผมรู้ว่ามันมีค่ามากเพียงใดในการไตร่ตรองและจดบันทึกเกณฑ์การตัดสินใจของ

ผมเมื่อใดก็ตามท่ีผมได้ตัดสินใจ	ดังนั้นผมจึงมีนิสัยชอบท�าส่ิงน้ัน	เมื่อเวลาผ่านไป	

การสะสมหลักการของผมกลายเป็นเหมือนชุดของสูตรอาหารส�าหรับการตัดสินใจ	

ด้วยการแบ่งปันมันกับผู้คนในบริษัทของผม	Bridgewater	Associates	ผมได้เชิญ

เพ่ือนร่วมงานของผมมาช่วยผมทดสอบหลักการต่างๆ	ของผมในการปฏิบัติจริง	 

ผมได้ขัดเกลาและค่อยๆ	พัฒนามนัอย่างต่อเนือ่ง	ในความเป็นจรงิแล้ว	ผมสามารถ

ขัดเกลามันจนถึงจุดที่ผมเห็นว่ามันส�าคัญแค่ไหนที่จะ	:
 

	 จัดระบบการตัดสินใจของคุณ

ผมค้นพบว่าผมสามารถท�าได้โดยแสดงเกณฑ์การตัดสินใจของผมในรูปแบบของ 

อลักอรทิมึท่ีผมสามารถใส่ลงไปในคอมพิวเตอร์ของเราได้	เมือ่ใช้ระบบการตดัสนิใจ 

จากทั้งสองอย่างควบคู่กันไป	ซึ่งก็คือ	การตัดสินใจจากในหัวของผมเอง	และการ

ตัดสินใจของผมจากคอมพิวเตอร์	ผมเรียนรู้ว่าคอมพิวเตอร์สามารถตัดสินใจได้

ดีกว่าตัวผม	 เพราะมันสามารถประมวลผลข้อมูลได้มากกว่าท่ีผมสามารถท�าได	้

และมันสามารถท�าได้เร็วกว่าและไร้ซึ่งอารมณ์	การท�าเช่นน้ันช่วยท�าให้ผมและคน

ที่ผมท�างานด้วยมีความเข้าใจเพ่ิมขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป	และช่วยปรับปรุงคุณภาพ

ของการตัดสินใจโดยรวมของเรา	ผมค้นพบว่าระบบการตัดสินใจเช่นน้ี	โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งการให้น�้าหนักความน่าเชื่อถือ	มีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อ	และในไม่ช้า
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ก็จะเปลี่ยนวิธีการที่ผู้คนทั่วโลกท�าการตัดสินใจทุกประเภท	แนวทางการขับเคลื่อน

การตัดสินใจของเราไม่เพียงแต่ปรับปรุงการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ	การลงทุน	และ

การจัดการเท่านั้น	แต่ยังช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นในทุกด้านของชีวิต

ไม่ว่าหลักการของคุณเองจะถูกจัดเป็นระบบหรือถูกโปรแกรมไว้หรือไม	่ 

ถือเป็นเรือ่งส�าคัญรองลงมา	สิง่ท่ีส�าคญัทีส่ดุคอืคุณพัฒนาหลกัการของคณุเองและ

เขียนมันออกมา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณท�างานกับผู้อื่น	

มนัเป็นวิธีการและหลกัการเหล่านีท้ีก่่อให้เกิดผล	ไม่ใช่ผม	สิง่น้ีพาตวัผมเอง

ออกมาจากการเป็นเดก็ชนชัน้กลางธรรมดาจากลองไอร์แลนด์ไปสูก่ารประสบความ

ส�าเร็จด้วยตัวเลขชี้วัดทั่วไปหลายๆ	อย่าง	 เช่นการเริ่มต้นบริษัทจากอพาร์ตเมนต์

สองห้องนอนของผม	และสร้างให้มันเป็นบริษัทเอกชนท่ีส�าคัญท่ีสุดล�าดับท่ีห้าใน

สหรัฐอเมริกา	 (อ้างอิงจาก	Fortune)	กลายเป็นหน่ึงในร้อยคนท่ีรวยท่ีสุดในโลก	

(อ้างอิงจาก	Forbes)	และได้รับการพิจารณาให้เป็นหนึ่งในร้อยคนผู้มีอิทธิพลมาก

ทีส่ดุ	(อ้างองิจาก	Time)	สิง่เหล่านีพ้าผมไปอยู่บนจดุทีส่งู	ซึง่ผมได้เหน็ความส�าเรจ็

และชีวิตที่แตกต่างจากที่ผมได้จินตนาการเอาไว้มาก	และสิ่งเหล่านี้ได้มอบงานที่มี

ความหมายและความสมัพันธ์ทีม่คีวามหมาย	ซึง่ผมให้ความส�าคญัย่ิงกว่าความส�าเรจ็

ทัว่ไปของผม	สิง่เหล่านีใ้ห้ผมและ	Bridgewater	มาไกลเกินกว่าทีผ่มได้นกึได้ฝันเอาไว้

	จนกระท่ังเมื่อไม่นานมาน้ี	ผมไม่ต้องการแบ่งปันหลักการเหล่าน้ีออกนอก	

Bridgewater	เพราะผมไม่ชอบความสนใจของสาธารณชน	และเพราะผมคิดว่าคงจะ

เป็นการอวดดท่ีีบอกผูอ้ืน่ว่ามหีลกัการอะไร	แต่หลงัจากที	่Bridgewater	ประสบความ

ส�าเรจ็ในการคาดการณ์วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี	2008-09	ผมได้รบัความสนใจ

จากสือ่มวลชนเป็นจ�านวนมาก	และรวมถึงหลกัการของผมและวธีิการด�าเนินงานท่ี

เป็นเอกลกัษณ์ของ	Bridgewater	เช่นกัน	เรือ่งราวเหล่าน้ันส่วนใหญ่ถูกบดิเบอืนและ

ถูกท�าให้ดนู่าตืน่เต้น	ดงันัน้ในปี	2010	ผมได้โพสต์หลกัการของเราในเว็บไซต์ของเรา

เพื่อให้ผู้คนสามารถตัดสินมันได้ด้วยตัวพวกเขาเอง	ด้วยความประหลาดใจของผม	

มันได้ถูกดาวน์โหลดมากกว่าสามล้านครั้งและผมก็ถูกถล่มด้วยจดหมายขอบคุณ

ที่มาจากทั่วทุกมุมโลก

ผมจะให้พวกมันแก่คุณในหนังสือสองเล่ม	หลักการชีวิตและหลักการการ

ท�างานในหนงัสอืเล่มหน่ึง	และหลกัการเศรษฐกิจและหลกัการการลงทนุในอกีเล่มหน่ึง
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หนังสือเล่มนี้มีรูปแบบยังไง

เนือ่งจากผมใช้ชวิีตในวัยผูใ้หญ่ส่วนใหญ่คดิเกีย่วกับเศรษฐกิจและการลงทุน		ผมจงึ 

พิจารณาเขียนหลักการเศรษฐกิจและหลักการการลงทุนก่อน	แต่ผมตัดสินใจท่ีจะ 

เริ่มต้นด้วยหลักการชีวิตและหลักการการท�างานของผม	 เพราะพวกมันมีความ

ครอบคลมุมากกว่าและผมเหน็ว่ามนัสามารถใช้งานได้ดกัีบผูค้นเพียงใด		โดยไม่ข้ึน

อยู่กับอาชพีของพวกเขา	เน่ืองจากมนัเข้ากันได้ดมีนัจงึถูกรวมเข้าด้วยกันในหนังสอื 

เล่มเดยีว	ทีเ่ริม่ด้วยอตัชวีประวตัสิัน้ๆ	ในชือ่	ผมมาจากไหน	(Where	I'm	Coming	From)

 

ส่วนที่ 1 : ผมมาจากไหน

ในส่วนนี	้ผมแบ่งปันประสบการณ์บางอย่าง	ทีส่�าคญัทีส่ดุคอืความผดิพลาดของผม	

ที่ท�าให้ผมค้นพบหลักการที่เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผม	เพื่อบอกความจริง

กับคุณ	ผมยังคงมีความรู้สึกหลายอย่างเกี่ยวกับการเล่าเรื่องส่วนตัวของผม	เพราะ

ผมกังวลว่ามันอาจเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากหลักการเหล่านั้น	จากความ

ไร้กาลเวลา	และจากความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลท่ีเป็นสากล	ด้วยเหตุน้ีผม

จึงไม่รังเกียจหากคุณตัดสินใจท่ีจะข้ามส่วนน้ีของหนังสือ	หากคุณอ่านมัน	ให้ลอง

มองผ่านตัวผมและเรื่องราวเฉพาะของผมไปท่ีตรรกะและข้อดีของหลักการท่ีผมได้

อธิบาย	คิดเกี่ยวกับพวกมัน	ชั่งน�้าหนักพวกมัน	และตัดสินใจว่าจะน�าไปใช้กับคุณ

และสถานการณ์ในชีวิตของคุณได้อย่างไร	และโดยเฉพาะอย่างย่ิง	ไม่ว่าพวกมัน

สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้	หรือพวกมันอาจจะท�าได้

ส่วนที่ 2 : หลักการชีวิต

หลักการที่ครอบคลุมซึ่งผลักดันแนวทางของผมไปยังทุกส่ิงน้ันได้ถูกจัดวางไว้ใน 

หลกัการชวิีต	ในส่วนนีผ้มอธิบายหลกัการของผมอย่างลกึซึง้ย่ิงขึน้และแสดงให้เห็นว่า 

พวกมันถูกประยุกต์ใช้อย่างไรในโลกธรรมชาติ,	 ในชีวิตส่วนตัวและความสัมพันธ์

ของเรา,	ในเรื่องธรุกจิและการก�าหนดนโยบาย,	และแน่นอนที	่Bridgewater	ผมจะ 

แบ่งปันกระบวนการ	5	ขัน้ตอนทีผ่มพัฒนาขึน้เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายและเลือกตัวเลือก

ที่มีประสิทธิภาพ	ผมจะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกบางอย่างท่ีผมได้รับเก่ียวกับจิตวิทยา
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และประสาทวิทยา	และอธิบายวิธีท่ีผมใช้มันในชีวิตส่วนตัวและในธุรกิจของผม	 

นีคื่อหัวใจทีแ่ท้จรงิของหนงัสอืเล่มนี	้เพราะมนัแสดงให้เหน็ว่าหลกัการเหล่าน้ีสามารถ

ประยุกต์ใช้ในเกือบทุกสิ่งทุกอย่างโดยคนส่วนใหญ่ได้อย่างไร

ส่วนที่ 3 : หลักการการท�างาน

ในหลกัการการท�างาน	คณุจะได้รบัมมุมองอย่างใกล้ชดิเก่ียวกับวิธีท่ีผดิจากธรรมดา

ที่เราด�าเนินการที่	Bridgewater	ผมจะอธิบายวิธีที่เราเชื่อมโยงหลักการของเราเข้า

กับแนวคิดเรื่องความสามารถนิยม	(Idea	Meritocracy)	 ท่ีมุ่งมั่นท่ีจะส่งมอบงาน

ที่มีความหมายและความสัมพันธ์ที่มีความหมาย	ผ่านความจริงอย่างแท้จริงและ

ความโปร่งใสอย่างแท้จรงิ	ผมจะแสดงให้คณุเห็นว่าสิง่นีท้�างานในระดบัย่อยอย่างไร

และวิธีนี้สามารถน�าไปใช้กับองค์กรเกือบทุกแห่งเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนได้

อย่างไร	ดังที่คุณจะเห็นว่าเราเป็นเพียงกลุ่มคนท่ีพยายามเพ่ือความเป็นเลิศในส่ิง

ที่เราท�า	และเป็นผู้ที่ตระหนักว่าเราไม่ได้รู้อะไรมากมายเก่ียวกับส่ิงท่ีเราต้องรู้	เรา

เชื่อว่าการครุ่นคิด	และความเห็นต่างท่ีปราศจากอารมณ์ร่วมโดยเหล่านักคิดอิสระ

สามารถเปลี่ยนเป็นการตัดสินใจท่ีให้น�้าหนักตามความน่าเชื่อถือซึ่งมีความฉลาด

กว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าผลรวมของมัน	เนื่องจากพลังของกลุ่มน้ันย่ิงใหญ่

กว่าพลังของคนๆ	 เดียว	ผมเชื่อว่าหลักการการท�างานเหล่าน้ีส�าคัญกว่าหลักการ

ชีวิตที่พวกเขายึดถือ

สิ่งที่ตามมาจากหนังสือเล่มนี้

หนงัสอืเล่มนีจ้ะตามมาด้วยหนงัสอืแบบโต้ตอบได้ในรปูแบบของแอปท่ีจะให้คณุได้รบั

ชมวิดโีอและประสบการณ์แบบดืม่ด�า่เพ่ือให้การเรยีนรูข้องคณุมปีระสบการณ์ท่ีดีย่ิงขึน้	

แอปจะท�าความรูจ้กักับคณุผ่านการโต้ตอบของคณุเพ่ือให้ค�าแนะน�าส่วนตวัมากขึน้

หนังสือเล่มนี้และแอปจะตามมาด้วยหนังสืออีกเล่มท่ีมีอีกสองส่วน	 คือ 

หลักการเศรษฐกิจและหลกัการการลงทนุ	ซึง่ผมจะส่งต่อหลกัการท่ีได้ผลส�าหรบัผม

และผมเชื่อว่าอาจช่วยคุณในเรื่องเหล่านี้ได้

หลังจากนั้น	จะไม่มีค�าแนะน�าใดที่ผมสามารถให้ได้ที่ไม่มีมีอยู่ในหนังสือ 

ทั้งสองเล่มนี้	และผมจะท�าให้มันเสร็จสิ้นกับช่วงนี้ของชีวิตผม
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คิดเพื่อตัวเองว่า!

1)	คุณต้องการอะไร?

2)	อะไรคือความจริง?

3)	คุณจะท�าอะไรกับมัน?



PART I



ผม
มาจาก
ไหน



เวลาเหมือนกับกระแสน�้าที่

พาเรามุ่งหน้าไปสู่

การเผชิญกับความจริง

ซ่ึงท�าให้เราต้องตัดสินใจ

เราไม่อาจหยุดการเคลื่อนไหว

ของกระแสน�้าได้	และเรา

ไม่อาจหลีกหนีการเผชิญหน้าได้

เราท�าได้เพียงก้าวผ่าน

ด้วยหนทางที่พอเป็นไปได้ที่สุด



อนท่ีพวกเรายังเป็นเด็ก	พ่อแม่คนอื่นๆ	โดยเฉพาะพ่อแม่ของพวกเรา

มักจะคอยสอนเราผ่านการเผชิญหน้ากับความเป็นจริง	และเมื่อเรา

อายุมากข้ึน	เราก็เริ่มสร้างทางเลือกของเราเอง	โดยเราจะเลือกตาม

สิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อเส้นทางของเรา	ถ้าคุณอยากเป็นแพทย์	คุณก็ต้องเลือกเข้า

เรียนโรงเรียนแพทย์	ถ้าคุณอยากมีครอบครัว	คุณก็ต้องหาคู่ครอง	เมื่อเราก้าวเข้าสู่

เป้าหมายเหล่าน้ี	เราจะเจอปัญหา	เราจะสร้างความผดิพลาด	และจะพบกับจดุอ่อน

มากมายของตัวเราเอง	เราเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราเอง	เกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริง	

และท�าการตัดสินใจใหม่	ซึ่งในช่วงชีวิตของเรา	เราได้ท�าการตัดสินใจเป็นล้านครั้ง	

และทกุๆ	การตัดสนิใจก็ล้วนเป็นการเดมิพัน	บ้างก็เลก็	บ้างก็ใหญ่	เราต้องคดิถึงสิง่

นี้ว่าเรามีวิธีการตัดสินใจอย่างไร	เพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งส�าคัญที่ใช้ก�าหนดคุณภาพ

ของชีวิตของเรา

พวกเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการคิดท่ีแตกต่างกัน	แต่

เราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทักษะในการตัดสินใจ	 เราต้องเรียนรู้ทักษะเหล่านี้จาก

ประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง	ถึงแม้ว่าเส้นทางของผมจะไม่เหมือนคนอื่น	

ได้เกิดมาพร้อมกับพ่อแม่ทีแ่สนวเิศษ	ได้ท�างานทีแ่สนวิเศษ	และได้เจอเพ่ือนร่วมงาน

ต



ทีแ่สนวิเศษเช่นกัน	แต่ผมก็เชือ่ว่าหลกัการ	(Principles)	ทีผ่มได้เรยีนรูม้าตลอดชวิีต

ของผม	จะสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ดกัีบทกุคน	และทกุเส้นทาง	เมือ่คุณอ่านเรือ่ง

ราวของผม	ให้ลองพยายามมองเข้าไปถึงความสมัพันธ์ของต้นเหตแุละสิง่ทีต่ามมา

ต่างๆ	จากทางเลือกที่ผมได้ตัดสินใจรวมถึงสิ่งต่างๆ	ที่ตามมาว่า	ผมได้เรียนรู้อะไร

จากสิ่งเหล่านี้	และผมได้เปลี่ยนวิธีการที่จะตัดสินใจได้อย่างไร	จงถามตัวคุณเอง

ว่าอะไรคอืสิง่ทีคุ่ณต้องการ	ลองหาตัวอย่างของคนอืน่ๆ	ท่ีเขาได้ในสิง่ทีเ่ขาต้องการ	

พยายามแยกแยะเหตผุลทีอ่ยู่เบือ้งหลงัของการประสบความส�าเรจ็	ซึง่คณุสามารถ

น�าสิ่งเหล่านี้มาช่วยให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการเช่นกัน

เพ่ือให้คุณเข้าใจว่าผมมาจากไหน	ผมจะเล่าให้คุณฟังอย่างตรงไปตรงมา

เกีย่วกับชวิีตและอาชพีของผม	โดยจะเน้นท่ีความผดิพลาดและจดุอ่อน	รวมถึงหลกั

การต่างๆ	ที่ผมได้เรียนรู้จากมัน
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มเกิดในปี	1949	และเตบิโตในครอบครวัชนชัน้กลางในลองไอส์แลนด์	

ทีม่คีณุพ่อเป็นนักดนตรแีจ๊ส	และคณุแม่เป็นแม่บ้าน	ผมเป็นเดก็ท่ัวๆ	

ไป	อยู่ในบ้านหลงัทัว่ๆ	ไป	และก็เป็นนกัเรยีนท่ีแย่กว่านักเรยีนท่ัวๆ	ไป	

ตอนเป็นเดก็ผมชอบเล่นกับเพ่ือนๆ	เล่นทชัฟุตบอลกันกลางถนน	เล่นเบสบอลในสวน

หลังบ้านของเหล่าเพื่อนบ้าน	แล้วก็เริ่มจีบสาวเมื่อผมโตขึ้นมาหน่อย

ดีเอ็นเอของเราท�าให้ทั้งคุณและผมมีจุดอ่อนจุดแข็งโดยธรรมชาติ		จุดอ่อน

ทีส่ดุของผมคอื	เป็นคนทีท่่องจ�าสิง่ต่างๆ	ได้ไม่ค่อยด	ีผมไม่สามารถทีจ่ะจ�าอะไรบาง

อย่างที่เป็นข้อมูลลอยๆ	ได้เลย	(อย่างเช่น	เบอร์โทรศัพท์)	และผมไม่ค่อยชอบที่จะ

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าต่างๆ	ด้วย	ในขณะเดยีวกนั	ผมเป็นคนท่ีอยากรูอ้ยากเหน็มาก

และรกัทีจ่ะแก้ไขปัญหาต่างๆ	ของตนเอง	แม้ว่าจะยังเหน็ได้ไม่ชดัเจนในเวลานัน้ก็ตาม

ผมไม่ชอบไปโรงเรียน	ไม่ใช่แค่เพราะว่ามันต้องใช้การจดจ�าอย่างมหาศาล	

แต่ผมไม่ได้รู้สึกสนใจกับหลายๆ	สิ่งท่ีครูคิดว่ามันส�าคัญ	ผมไม่เคยเข้าใจว่าการ

เรยีนได้ดีในโรงเรยีนจะท�าให้ผมได้อะไรนอกเหนอืไปจากการยอมรบัจากแม่ของผม

แม่เอ็นดูผมมากและกังวลเก่ียวกับผลการเรียนแย่ๆ	ของผม	จนกระท่ังช่วง

มัธยม	แม่ก็สั่งให้ผมไปท่ีห้องและอ่านหนังสือสัก	2-3	ชั่วโมงก่อนถึงจะออกไปเล่น

CHAPTER	 1
เสียงเพรียกหาการผจญภัยของผม

ปี	 1949- 1967

ผ



ได้	แต่ผมก็ไม่เคยท�าได้เลย	แม่คอยช่วยเหลือผมเสมอมา	 เธอจะม้วนและมัดยาง

หนังสือพิมพ์ท่ีผมจะส่ง	และจะคอยอบคุกก้ีให้เราสองคนกินกันขณะท่ีเราดูหนังผ ี

ด้วยกันในคืนวันเสาร์	 เธอเสียชีวิตเมื่อผมอายุสิบเก้าปี	ในเวลานั้นผมจินตนาการ

ตัวเองไม่ออกเลยว่าจะหัวเราะได้อีกคร้ังหรือเปล่า	แต่ตอนนี้	ผมกลับย้ิมได้ทุกครั้ง

เมื่อนึกถึงเธอ

พ่อของผมท�างานเลิกดึกมาก	ด้วยอาชีพนักดนตรีท่ีต้องท�างานถึงตีสาม	 

ดงันัน้เขาจะนอนดกึมากๆ	โดยเฉพาะในวันเสาร์และอาทติย์	ท�าให้ตอนเดก็ๆ	เรามกั

ไม่ค่อยจะมคีวามสมัพันธ์กันมากไปกว่าการท่ีพ่อจะคอยบ่นให้ผมคอยตดัหญ้า	ตดั

พุ่มไม้ต่างๆ	ในสวน	ซึง่เป็นสิง่ท่ีผมเกลยีดมาก	เขาเป็นชายทีม่คีวามรบัผดิชอบมาก	

ซึ่งต้องมารับมือกับเด็กที่ขาดความรับผิดชอบแบบผม	ความทรงจ�าตอนเราสองคน

พูดคุยกันจงึเป็นเรือ่งน่าตลกมากส�าหรบัผมในวันนี	้ตวัอย่างเช่น	ครัง้หน่ึงเขาบอกให้

ผมตดัหญ้า	ผมตดัสนิใจทีจ่ะตดัเฉพาะลานด้านหน้าและไมต่ดัในส่วนด้านหลงั	แต่

แล้วก็มีฝนตกลงมา	2-3	วันต่อเนื่อง	ทันใดนั้นสนามหญ้าด้านหลังบ้านก็ยาวเฟื้อย

เลย	ผมจึงต้องตัดหญ้าพวกนั้นด้วยเคียว	ซึ่งมันต้องใช้เวลานานมากๆ	และพอผม

ท�าเสรจ็	สนามหญ้าด้านหน้ามนัก็สงูเกินไปทีจ่ะถางหญ้าออกได้แล้ว	คณุน่าจะเดา

ได้ว่าพ่อของผมจะบ่นมากมายขนาดไหน

หลังจากที่แม่ผมตาย	ผมก็ใกล้ชิดกับพ่อมากข้ึน	โดยเฉพาะอย่างย่ิงช่วงท่ี

ผมเริ่มจะมีครอบครัวของตัวเอง	ผมทั้งรักท้ังชอบเขาเลย	เขาเป็นคนสนุก	สบายๆ	

เหมอืนนักดนตรส่ีวนใหญ่	ผมชืน่ชมตวัตนทีแ่ขง็แกร่งของเขาซึง่ผมคดิว่ามาจากตอน

ทีเ่ขาใช้ชวีติผ่านช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกต�า่ครัง้ใหญ่	และร่วมต่อสู้ในช่วงสงครามโลก

ครั้งที่สองและช่วงสงครามเกาหลี	ผมจ�าได้ว่าตอนท่ีเขาอายุเจ็ดสิบกว่าปี	 เขาไม่มี

ความลังเลใดๆ	เลยในการขับรถเข้าไปในพายุหิมะขนาดใหญ่	และเมื่อไหร่ก็ตามท่ี

รถติดหล่ม	เขาก็พาตัวเองออกมาได้เหมือนไม่มีปัญหาอะไร	หลังจากการแสดงสด

ในคลบัและบนัทึกเสยีงในห้องอดัเสยีงเกือบตลอดชวีติ	เขาเริม่มอีาชพีท่ีสองในช่วง

อายุหกสบิปีกลางๆ	คอืการสอนดนตรใีนโรงเรยีนมธัยมและวทิยาลยัท้องถ่ิน	เขาสอน

มาเรือ่ยๆ	จนกระท่ังมอีาการหวัใจวายตอนอายุแปดสบิเอด็ปี	หลงัจากน้ันเขาก็ยังมี

ชีวิตอยู่ต่อมาอีกราวสิบปีโดยมีสติครบถ้วน

เมื่อผมไม่ต้องการจะท�าอะไรสักอย่างหนึ่ง	ผมจะต่อต้านมัน	แต่เมื่อผมรู้สึก 
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ตื่นเต้นกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ว	อะไรก็ฉุดผมไว้ไม่อยู่	ตัวอย่างเช่น	ในขณะที่ผม

ไม่ยอมท�างานบ้านท่ีบ้านตวัเอง	แต่ผมกลบักระตอืรอืร้นท�าสิง่น้ีอย่างเต็มท่ีข้างนอก

บ้านเพ่ือหาเงิน	ตั้งแต่ผมอายุแปดขวบ	ผมเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์,	กวาดหิมะบน

ถนน,	 เป็นแคดดี้ในสนามกอล์ฟ,	 เป็นเด็กเช็ดโต๊ะ,	 เป็นเด็กล้างจานในร้านอาหาร	

และเป็นเด็กจัดของในห้างสรรพสินค้า	ซึ่งผมจ�าไม่ได้เลยว่าพ่อแม่ของผมสนับสนนุ

ให้ผมท�างานเหล่าน้ี	ผมจึงไม่สามารถพูดได้ว่าผมท�างานเหล่าน้ีเพราะพวกเขา	แต่

ผมรู้ว่าการมีงานเหล่าน้ันและมีเงินพอที่จะท�าอะไรก็ได้อย่างอิสระในช่วงปีต้นๆ	นี้

ได้สอนบทเรียนอันมีค่ามากมาย	ซึ่งผมไม่สามารถเรียนรู้มันได้จากที่โรงเรียน

	ในช่วงวัยรุน่ของผม	แนวคดิเรือ่งจติวิทยาของคนในสหรฐัอเมรกิาช่วงทศวรรษ

ที	่1960	คอืเรือ่งความปรารถนาและการสร้างแรงบนัดาลใจ	เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ี

ยิ่งใหญ่และสูงส่ง	ซึ่งผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย	โดยหนึ่งในความทรงจ�า

ที่เก่าแก่ที่สุดของผมคือเรื่องของ	John	F.	Kennedy	ชายที่ฉลาดและมีเสน่ห์ดึงดูด	 

ผู้ซึ่งวาดภาพที่เจิดจรัสในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีกว่าเดิม	การส�ารวจอวกาศ 

นอกโลก	และท�าส�าเร็จในเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมกันของมนุษยชน	และการ

ขจัดปัญหาความยากจน	โดยตัวเขาและแนวคิดของเขาน้ันมีผลกระทบอย่างมาก

ต่อความคิดของผมเลย

	ช่วงน้ันอเมริกาอยู่ในช่วงท่ีรุ่งเรื่องสุดๆ	 เมื่อเทียบกับท่ีอื่นท่ัวโลก	ขนาด

เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนกว่าร้อยละ	40	ของเศรษฐกิจโลก	เมื่อเทียบ

กับร้อยละ	20	ในวนันี	้เงนิดอลลาร์เป็นสกุลเงนิของโลก	และอเมรกิาเป็นมหาอ�านาจ

ทางการทหาร	การเป็น	“กลุ่มเสรีนิยม”	หมายถึงความมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าอย่าง

รวดเร็วและแฟร์	ในขณะท่ีการเป็น	“กลุ่มคนหัวโบราณ”	หมายถึงการติดอยู่ในรูป

แบบเก่าๆ	และมคีวามไม่แฟร์เกิดข้ึน		อย่างน้อยมนัก็ดเูป็นแบบน้ันทัง้กับผมและคน

ส่วนใหญ่รอบตวัผม	อย่างทีพ่วกเราเห็นว่าสหรฐัฯ	มคีวามร�า่รวย	มคีวามก้าวหน้า	มี

การจดัการท่ีด	ีและมเีป้าหมายในการปรบัปรงุทุกอย่างอย่างรวดเรว็	ฟังดเูหมอืนผม

เองอาจจะไร้เดียงสา	แต่ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่คิดแบบนี้

	ช่วงปีดังกล่าว	ทุกคนก�าลังพูดถึงตลาดหุ้นเพราะมันสร้างผลตอบแทนได้ดี

และมันท�าเงินให้กับคนได้	 รวมถึงคนที่เล่นกอล์ฟในสนามท้องถ่ินท่ีจะเรียกกันว่า	

ลงิค์	ท่ีซึง่ผมเริม่เป็นแคดดีต้อนอายุ	12	ขวบ	ดงัน้ันผมจงึเอาเงนิจากค่าแบกถุงกอล์ฟ
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ของผมจากการเป็นแคดดีไ้ปเริม่ลงทนุในตลาดหุ้น	การลงทนุครัง้แรกของผมคอืหุ้น

ของ	Northeast	Airlines	ผมซือ้มนัเพราะมนัเป็นหุ้นเพียงบรษิทัเดยีวท่ีผมเคยได้ยิน

ว่าถูกขายที่ราคาต�่ากว่า	5	เหรียญต่อหุ้น	โดยตอนนั้นผมคิดว่าถ้าผมยิ่งซื้อหุ้นมาก

ขึ้นเท่าไหร่	ผมก็จะท�าเงินได้มากข้ึน	ซึ่งนั่นเป็นกลยุทธ์ที่โง่	แต่ผมก็ได้ผลตอบแทน

ถึงสามเท่า	ตอนนั้นสายการบิน	Northeast	Airlines	ก�าลังจะล้มละลายอยู่แล้ว	แต่

ดนัมบีรษิทัเข้ามาซือ้กจิการทัง้หมด	ซึง่ผมโชคดมีาก	แต่ผมไม่ได้ตระหนักความจรงิ

ข้อน้ีเลย	ผมแค่คดิว่าการท�าเงนิจากตลาดหุน้น้ันง่ายดายมาก	ดงันัน้ผมเลยตดิเบด็

เข้าเต็มๆ	(หมายถึงเสพติดกับการลงทุนในตลาดหุ้น	:	ผู้แปล)

	ในสมยันัน้นติยสารฟอร์จนูมคีปูองท่ีสามารถฉกีออกมาแล้วส่งไปรษณีย์เพ่ือ

ขอรบัรายงานประจ�าปีของบรษิทัท่ีอยู่ใน	Fortune	500	ได้ฟร	ีผมเลยสัง่มาทกุบรษิทั

เลย	ผมยังจ�าตอนท่ีบรุษุไปรษณีย์หงุดหงดิมากท่ีต้องเอารายงานเหล่านีม้าส่งทีป่ระตู

บ้านของผม	และผมก็นัง่ลยุอ่านมนัทกุเล่ม	น่ันคอืวิธีทีผ่มเริม่สร้างห้องสมดุการลงทุน

ของผม	จากนัน้เมือ่ตลาดหุ้นยังคงทะยานข้ึนไป		เรือ่งราวของสงครามโลกครัง้ท่ีสอง

และสภาวะเศรษฐกิจตกต�า่ครั้งใหญ่	 ก็ดูเหมือนเป็นความทรงจ�าท่ีค่อยๆ	เลือนราง

หายไป	และการลงทนุดเูหมอืนเป็นเรือ่งง่ายๆ	แค่ซือ้อะไรก็ได้แล้วคอยดูมนัขึน้ไป	ซึง่

มนัข้ึนแน่นอน	จนกลายเป็นความเชือ่ทัว่ไปว่ามนัต้องข้ึนเสมอ	การบรหิารเศรษฐกิจ

ได้เริ่มพัฒนากลายเป็นวิทยาศาสตร์	ที่สุดแล้ว	ตลาดหุ้นก็เติบโตมากกว่า	4	เท่าใน

ช่วงสิบปีที่ผ่านมา	และหุ้นบางตัวก็ท�าได้ดีกว่านั้น
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เป็นผลให้	 “การลงทุนแบบ	DCA	(Dollar-Cost	Averaging)”	ซึ่งเป็นการ

ลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือน	ด้วยจ�านวนเงินเท่าเดิมไม่ว่าจะซื้อได้ก่ีหุ้นก็ตาม	เป็น

กลยุทธ์ที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้	แน่นอนว่าการเลือกหุ้นท่ีดีท่ีสุดน้ันจะให้ผลท่ีดีกว่า	

ดังน้ันมันจึงเป็นกลยุทธ์ท่ีผมและคนอื่นๆ	พยายามท�า	ซึ่งมันมีหุ้นเป็นพันๆ	ตัวให้

เลือก	โดยถูกเรียงเอาไว้อย่างเป็นระเบียบในสองสามหน้าสุดท้ายของหนังสือพิมพ์

	ขณะทีผ่มชอบเล่นกับตลาดหุ้น	ผมก็ชอบออกไปเล่นสงัสรรค์กับเพ่ือนๆ	ตัง้แต่

เดก็ผมก็ชอบออกไปเล่นกับคนแถวบ้าน	พอวยัรุน่หน่อยก็ถึงข้ันปลอมบตัรประชาชน

เพ่ือเข้าผบักันกับเพ่ือนๆ	ทุกวันน้ีผมก็ยังชอบไปเทศกาลดนตรแีละไปทรปิด�าน�า้ด้วย

กัน	ผมเป็นนักคิดท่ีมีแนวโน้มที่จะเสี่ยงเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนเสมอๆ	 โดยไม่ใช่แค่

ในตลาดหุ้น	แต่กับทุกสิ่งทุกอย่างเลย	ผมยังกลัวความน่าเบื่อหน่ายและอะไรท่ีมัน 

ธรรมดาๆ	พ้ืนๆ	มากกว่าการกลวัความล้มเหลว	ส�าหรบัผมแล้ว	ความยอดเย่ียมนัน้

ดีกว่าความแย่	แต่ความแย่นั้นดีกว่าอะไรที่มันธรรมดาๆ	เพราะอะไรที่แย่ๆ	ก็มักจะ

ท�าให้ชีวิตมีรสชาติ	มีถ้อยค�าหนึ่งจากนักกวีชื่อดังชาวอเมริกันชื่อว่า	Henry	David	

Thoreau	ที่เพ่ือนๆ	มัธยมเลือกให้ผมส�าหรับหนังสือรุ่น	กล่าวไว้ว่า	“ถ้าใครเดินไม่

พร้อมเพรียงกับเพ่ือนๆ	บางที	มันก็อาจเป็นเพราะเขาได้ยินจังหวะจากนักตีกลอง

คนอืน่	ปล่อยให้เขาก้าวตามดนตรทีีเ่ขาได้ยินเถิด	ไม่ว่ามนัจะเป็นจงัหวะทีเ่นบินาบ

หรือเบาสักเพียงใด”

	ในปี	1966	ปีสุดท้ายของของมัธยมปลาย	ตลาดหุ้นยังคงก�าลังเฟื่องฟูและ

ผมก�าลงัท�าเงนิได้อย่างมากเลย	ผมโดดเรยีนกับเพ่ือนสนิททีส่ดุของผม	Phil	ไปเล่น

กระดานโต้คลืน่และท�าในสิง่ทีเ่จ๋งๆ	ท่ีเด็กชายวัยมธัยมมกัชอบท�ากัน	แน่นอนว่าผม

ไม่เคยรู้มาก่อนว่าปีนั้นเป็นปีท่ีดีที่สุดของตลาดหุ้น	หลังจากน้ันเกือบทุกอย่างท่ีผม

คิดว่าผมรู้เกี่ยวกับตลาดหุ้น	ก็ได้รับการพิสูจน์ว่ามันผิด
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มก้าวเข้ามาสู่ช่วงน้ีพร้อมด้วยทัศนคติจากประสบการณ์ของผมเอง

และจากคนรอบข้าง	ในปี	1966	ราคาของสินทรัพย์เคยสะท้อนภาพ

อนาคตอนัสดใสให้แก่นักลงทนุ	แต่ในช่วงระหว่างปี	1967	และ	1979	

ได้เกิดเหตกุารณ์อนัไม่คาดฝันทีท่�าให้เศรษฐกิจแย่ลง	จนราคาสนิทรพัย์ตกต�า่ลงอย่าง

ไม่คาดคิดมาก่อน	ไม่เพียงแต่ท�าให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและตลาดลดลง	แต่

ความเชื่อมั่นทางสังคมเองก็ลดลงไปด้วยเช่นกัน	การใช้ชีวิตผ่านวิกฤตการณ์ครั้งน้ี

ได้สอนผมว่า	ขณะทีผู่ค้นส่วนใหญ่คาดหวงัให้อนาคตเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้	

บางทสีถานการณ์ทีเ่กิดข้ึนจรงิอาจแตกต่างออกไปและไม่เป็นไปตามทีค่าดหวัง	ใน

ปี	1967	ผมยังไม่รูอ้ะไรเก่ียวกับตลาดเลย	แต่ด้วยเหตผุลท่ีว่าราคาหุน้มกัจะดดีกลบั

เสมอ	ผมจงึซือ้มนัต่อไปแม้ว่าตอนน้ันตลาดหุ้นจะวิกฤต	ตวัผมเองก็ขาดทุนจนกระท่ัง

ผมคดิได้ว่าข้อผดิพลาดนัน้เกิดจากอะไร	และท�าอย่างไรจงึจะจดัการปัญหานีไ้ด้	ผม

ได้เรยีนรูที้ละน้อยว่าราคาน้ันเป็นเครือ่งสะท้อนความคาดหวังของผูค้น	ดงัน้ัน	ราคา

จะขึ้นก็ต่อเมื่อผลลัพธ์ท่ีแท้จริงนั้นดีเกินกว่าที่คาดไว้	และจะลดลงเมื่อผลลัพธ์น้ัน 

ต�่ากว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน	และคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเกิดอคติจากสิ่งท่ี 

พวกเขาได้ประสบพบเจอมาก่อนหน้า

CHAPTER 2
ก้าวข้ามจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลง

ปี	 1967– 1979

ผ



ในฤดใูบไม้ร่วงปีนัน้เอง	ผมได้เข้าสูร่ัว้วทิยาลยัท้องถ่ิน	C.W.	Post	ซึง่ผมอยู่

ในช่วงติดภาคทัณฑ์เนื่องจากเกรดเฉลี่ยในสมัยมัธยมของผมนั้นเพียงแค่พอใช้	อัน

ที่จริงแล้ว	การเรียนในวิทยาลัยก็ไม่เหมือนสมัยมัธยมปลายเสียทีเดียว	ผมรักการ

เรียนในระดับวิทยาลัยมากกว่า	เพราะผมจะได้เรียนในสิ่งที่ผมสนใจ	ไม่ใช่เพราะ

ผมต้องเรียนเพ่ือให้ได้ผลการเรียนดี	แต่ตัวผมเองชอบการท่ีได้อยู่ไกลบ้าน	และ 

มีอิสระ

การเรยีนรูวิ้ธีการนัง่สมาธิก็มส่ีวนช่วยเช่นกัน	เมือ่วง	The	Beatles	ได้ไปเยือน

ประเทศอินเดียในปี	1968	เพือ่ศึกษาปรมัตถ์สมาธ	ิ(Transcendental	Meditation)	

ที่อาศรมของฤๅษีนามว่ามหาริชชี	มะเหศ	โยคี	(Maharishi	Mahesh	Yogi)	ผมเห็น

แล้วก็อยากศกึษา	ดังนัน้	การนัง่สมาธิของผมจงึเริม่ต้นขึน้	ต้ังแต่น้ันมา	ผมก็ตกหลมุ

รกัการน่ังสมาธิ	การน่ังสมาธิน้ันให้ประโยชน์แก่ผมมาก	เพราะมนัช่วยสร้างความสงบ

และเปิดใจผมให้กว้าง	ซึง่ท�าให้ผมสามารถใช้ความคดิได้อย่างกระจ่างและสร้างสรรค์

ผมศึกษาวิชาการเงินเป็นวิชาเอกในมหาวิทยาลัยเพราะผมรักในตลาดหุ้น	

อีกอย่างก็คือวิชาการเงินไม่จ�าเป็นต้องเรียนภาษาต่างประเทศ	ในช่วงนั้นผมได้

ศึกษาในสิ่งที่ผมให้ความสนใจท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	ผมได้เรียนรู้เก่ียว

กับฟิวเจอร์ส	 (ตราสารชนิดหน่ึงท่ีผู้ลงทุนสามารถท�าก�าไรจากส่วนต่างราคาได้ท้ัง

ขาข้ึนและขาลง	:	ผูแ้ปล)	ของสนิค้าโภคภณัฑ์อย่างมากมายจากเพ่ือนร่วมชัน้ท่ีเป็น

ทหารผ่านศึกเวียดนามคนหนึ่งซึ่งแก่กว่าผมนิดหน่อย	สินค้าโภคภัณฑ์นั้นเป็นเรื่อง

ที่น่าสนใจ	เนื่องจากผมสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยเงินหลัก

ประกันที่ต�่าได้	นั่นหมายความว่า	ผมสามารถลงทุนได้ด้วยเงินเพียงเล็กน้อย	(เรียก

ว่าการใช้	Margin	ยกตวัอย่างเช่น	หากทองค�า	1	กิโลกรมัคดิเป็นมลูค่า	1	ล้านบาท	

การใช้	Margin	คือการที่นักลงทุนอาจใช้เงินเพียง	100,000	บาทก็สามารถซื้อขาย

สญัญานีไ้ด้	:	ผูแ้ปล)	และหากผมสามารถตัดสนิใจได้อย่างถูกต้องทุกอย่างตามแผน	

ผมก็จะสามารถใช้มาร์จิน้ลงทนุเพ่ิมเตมิได้อกี	ในเวลาน้ันฟิวเจอร์สของหุ้น	พันธบตัร	

และค่าเงินยังไม่เกิดขึน้	สญัญาซ้ือขายสนิค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้ามกัจะเป็นสนิค้าจรงิ	

จ�าพวกข้าวโพด	ถ่ัวเหลือง	ปศุสัตว์	และหมู	ซึ่งน่ันคือตลาดท่ีผมเริ่มต้นการซื้อขาย

และเรียนรู้เกี่ยวกับมัน

ชวิีตในรัว้วิทยาลยัของผมเกิดขึน้ควบคูไ่ปกับยุคแห่งความรกัเสร	ีการทดลอง
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ยาเสพติด	และการไม่ยอมรับในอ�านาจยุคเก่า	ชีวิตในช่วงเวลาน้ันมีอิทธิพลต่อผม

และคนในวัยเดียวกันอย่างยาวนาน	เช่น	อิทธิพลจาก	Steve	Jobs	ซึ่งเป็นบุคคลที่

ท�าให้ผมรูส้กึเหน็ใจไปพร้อมๆ	กับชืน่ชมในตวัเขา	เขาสนใจการนัง่สมาธิเช่นเดยีวกัน

กับผม	และไม่ได้สนใจการเรยีนการสอนในรัว้โรงเรยีนมากเท่าความรกัในการท�าให้

จนิตนาการของเขาบงัเกิดข้ึนจรงิ	และสร้างสรรค์สิง่ท่ีน่าท่ึงให้ปรากฏ	ช่วงเวลาทีเ่รา

ใช้ชวีติอยู่นีไ้ด้สอนให้เราท้ังคูต่ัง้ค�าถามเพ่ือสร้างวธีิการในการท�าสิง่ต่างๆ	ทัศนคตทิี่

เขาได้แสดงเอาไว้อย่างยอดเยี่ยมนั้นอยู่ในโฆษณาของ	Apple	ชุด	“1984”	และชุด	

“แด่คนที่บ้าพอเหล่านี้”	ซึ่งเป็นแคมเปญโฆษณาที่ตราตรึงใจผมไม่รู้ลืม

แต่หากมองในภาพรวมระดบัประเทศ	ช่วงเวลานัน้เป็นปีทีค่่อนข้างยากล�าบาก	

มกีารเกณฑ์ทหารในจ�านวนทีเ่พ่ิมสงูข้ึน	และมชีายหนุม่หลายคนต้องกลบับ้านมาใน

สภาพที่เป็นศพ	สงครามเวียดนามได้แบ่งแยกประเทศออกจากกัน	มีการจับสลาก

โดยใช้วนัเกิดเป็นเกณฑ์เพ่ือก�าหนดล�าดบัของผูท่ี้จะถูกเกณฑ์ทหาร	ผมยังจ�าได้ดว่ีา

ขณะนัน้ผมก�าลงันัง่ฟังวิทยไุปพร้อมกับเล่นพูลอยู่กับเพ่ือนๆ	มกีารประมาณว่าคนท่ี

เกิดใน	160	วันแรกของปีจะถูกเรยีกไปเกณฑ์ทหารเป็นกลุ่มแรก	แม้ว่าพวกเขาจะถูก

ขานชื่อมาแล้วทั้งหมด	366	วัน	ส่วนวันเกิดผมอยู่ในล�าดับที่	48

ผมไม่ฉลาดพอท่ีจะรูส้กึกลวัการไปท�าสงคราม	เพราะผมมัน่ใจว่าคงไม่มสีิง่

เลวร้ายเกิดขึน้กับผม	แต่ผมไม่ได้อยากไปเพราะผมได้จ่ายเงนิล่วงหน้าให้แก่ชวิีตของ

ผมไปแล้ว	และการท่ีจะต้องหยุดไปเป็นเวลาสองปีนัน้ดูมนัช่างแสนยาวนาน	พ่อของ

ผมเป็นผู้ต่อต้านสงครามอย่างแรงกล้า	และคงเคืองมากหากผมจะต้องจากไปเพ่ือ

สงคราม	แม้ว่าพ่อจะเคยร่วมรบในสงครามท้ังสองครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ตาม	จนใน

ที่สุด	พ่อได้พาผมไปตรวจสุขภาพ	และหมอพบว่าผมมีภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า	นั่น

จงึท�าให้ผมได้รบัการยกเว้น	เมือ่มองย้อนกลบัไปในตอนนัน้	ผมพบว่าผมได้หลดุพ้น

จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเล่ห์กล	ซึ่งพ่อของผมเป็นผู้ท่ีคอยช่วยเหลือเพ่ือหลีกเล่ียง

การเกณฑ์ทหาร	ซึง่ในเวลาน้ีมนักลบัท�าให้ผมรูส้กึสบัสน	ผมรูส้กึผดิทีไ่ม่ได้ท�าหน้าที่	

แต่ก็รูส้กึโล่งอกท่ีไม่ได้สมัผสักับผลกระทบอนัรนุแรงทีอ่าจตามมาจากสงคราม	และ

รู้สึกขอบคุณความรักจากพ่อที่พยายามจะปกป้องผม	ผมคิดไม่ออกจริงๆ	ว่าผมจะ

ท�าอย่างไรถ้าต้องเจอสถานการณ์แบบเดียวกันในวันนี้

ด้วยเหตท่ีุการเมอืงของอเมรกิาและเศรษฐกิจท่ีทรดุโทรม	ท�าให้ทัง้ประเทศเข้า
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สู่ความยากล�าบาก	ยุทธการวันตรุษญวน	(Tet	Offensive)	ในปีค.ศ.19681	เหมือน

จะท�าให้สหรัฐอเมริกาเข้าสู่ภาวะพ่ายแพ้สงคราม	ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่นาย	Lyndon	

Johnson	ตัดสินใจไม่เข้ารับต�าแหน่งประธานาธิบดีเป็นวาระท่ีสอง	และ	Richard	

Nixon	ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแทน	 อันเป็นจุดเร่ิมต้นของยุคสมัยท่ียิ่งย�่าแย่

เข้าไปอีก	ในขณะเดียวกันนั้นประธานาธิบดีฝรั่งเศส	Charles	de	Gaulle	ได้น�าเงิน

เหรียญสหรัฐไปเปลี่ยนเป็นทองเพราะความเป็นกังวลว่าสหรัฐอเมริกาจะพิมพ์เงิน

ออกมาเพ่ือใช้จ่าย	การได้ดขู่าวและเหน็ความเคลือ่นไหวของตลาดไปพร้อมกัน	ท�าให้

ผมเริม่ทีจ่ะมองเหน็ภาพรวม	และเข้าใจความสมัพันธ์ทีเ่ป็นสาเหตทุ�าให้เกิดผลกระ

ทบระหว่างทั้งสองประเทศ

ประมาณช่วงปี	1970	หรือไม่ก็ปี	1971	ผมได้รับข่าวว่าทองค�าก�าลังจะถูก

น�ามาซือ้ขายในตลาดโลก	จนกระท่ังเวลานัน้	(เช่นเดยีวกับหลายๆ	คน)	ผมทีไ่ม่เคย

ให้ความสนใจเรือ่งสกุลเงนิเพราะระบบเงนิตรามคีวามเสถียรในตวัอยู่แล้ว	แต่พอมี

เหตุการณ์เรือ่งสกุลเงนิปรากฏข้ึนในข่าว	ผมจงึได้หันมาสนใจเรือ่งเงนิตรา	ผมเรยีนรู้

ว่าสกุลเงนิอืน่ๆ	น้ันแปรผนักบัเงนิเหรยีญสหรฐั	รูว่้าเงนิเหรยีญดอลลาร์สหรฐัแปรผนั

กับทองค�า	รูว่้าชาวอเมรกัินไม่มสีทิธิทีจ่ะครอบครองทองค�า	(แม้ว่าผมไม่แน่ใจว่าเกิด

จากสาเหตุใด)	และรู้ว่าธนาคารกลางอื่นสามารถเปลี่ยนสกุลเงินตัวเองเป็นทองค�า

ได้	ซึง่เป็นการท�าให้พวกเขาแน่ใจว่าจะไม่ได้รบัผลกระทบใดๆ	หากอเมรกิาพิมพ์เงนิ

ออกมาเป็นจ�านวนมาก	ผมได้ยินมาว่าทางภาครฐัไม่สนใจกับความกังวลต่อค่าเงิน

ดอลลาร์และความตืน่เต้นกับทองค�า	ท�าให้เราแน่ใจว่าเงินเหรยีญสหรฐัไม่มทีางล่ม

สลาย	และทองค�านัน้เหมอืนเป็นแค่โลหะเก่าๆ	นกัเก็งก�าไรจะต้องอยู่เบือ้งหลงัราคา

ทองค�าท่ีพุ่งสงูข้ึนน้ี	น่ีคือสิง่ท่ีรฐับาลกล่าว	แต่เมือ่หลายอย่างกลบัมาเป็นปกต	ิค�าพูด

ของพวกเขาช่างดูกลบักลอกย่ิงนกั	(เน่ืองจากราคาทองค�าพุ่งข้ึนจาก	35	เหรยีญต่อ

ออนซ	์ไปท�าจดุสงูสดุที	่650	เหรยีญต่อออนซใ์นอีก	10	ปีต่อมา	ขณะทเีงนิดอลลาร์

สหรฐัอ่อนค่าลงเรือ่ยๆ	:	ผูแ้ปล)	หากย้อนไปในตอนนัน้	ผมคดิว่ารฐับาลออกมาพูด

ได้อย่างซื่อสัตย์มากทีเดียว

ในฤดใูบไม้ผลเิมือ่ปี	1971	ผมส�าเรจ็การศึกษาด้วยเกรดเฉลีย่ท่ีเข้าข้ันสมบรูณ์

1	 เป็นเหตุการณ์ที่เวียดนามเหนือได้เข้าโจมตีเมืองต่างๆ	นับร้อยเมืองในเวียดนามใต้
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แบบ	ซึง่มนัท�าให้ผมได้ก้าวเข้าสูโ่รงเรยีนธุรกิจแห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด	(Harvard	

Business	School	หรือ	HBS)	ช่วงฤดูร้อนก่อนที่ผมจะเริ่มการเรียนใน	HBS	ผมได้

ท�างานเป็นเสมียนที่ชั้นตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก	 (New	York	Stock	Exchange)	

ช่วงกลางฤดูร้อนปีนั้นเองปัญหาสกุลเงินของสหรัฐเริ่มถึงจุดแตกหัก	มีการรายงาน

ว่ากลุ่มประเทศในยุโรปไม่รับเงินเหรียญสหรัฐจากนักท่องเท่ียวชาวอเมริกัน	ระบบ

เงินตราทั่วโลกเริ่มต้นสู่การล่มสลาย	แต่นั่นก็ยังท�าให้ผมรู้สึกถึงความคลุมเครือ

จากน้ันเมือ่วันอาทติย์ท่ี	15	สงิหาคม	ค.ศ.1971	ประธานาธิบดี	Nixon	ปรากฏ

ตวัในโทรทศัน์เพ่ือประกาศว่าทางสหรฐัอเมรกิาจะละเมดิสญัญาในเรือ่งการอนุญาต

ให้มกีารแลกเปลีย่นเงนิเหรยีญสหรฐัเป็นทองค�าได้	จงึท�าให้ค่าเงนิของเราลดฮวบลง	

เนื่องจากรัฐบาลเคยสัญญาว่าจะไม่ลดค่าเงินของเรา	ผมจึงได้แต่นั่งฟังด้วยความ

ประหลาดใจ	แทนที่เราจะมาจัดการปัญหาพ้ืนๆ	ที่อยู่เบื้องหลังความกดดันที่มีต่อ

สกุลเงิน	เขากลบัโทษนักลงทุนต่อไป	ป้ันแต่งค�าพูดให้ดเูหมอืนว่าเขาจะสนบัสนุนเงิน

เหรยีญสหรฐัขณะทีก่ารกระท�าช่างตรงกันข้าม	“ปล่อยให้ค่าเงนิลอยตวั”	น่ีเป็นสิง่ที่

นาย	Nixon	ก�าลังท�า	จากนั้นก็ปล่อยให้มันจมหายไปเหมือนก้อนหิน	นี่เป็นเหมือน

การโกหกค�าโตแก่ผม	ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา	ผมก็ยังได้เห็นผู้วาง

นโยบายพยายามเรยีกความมัน่ใจให้ได้อย่างรวดเรว็ก่อนท่ีสกุลเงนิจะลดค่าลง	บท

เรียนนี้จึงสอนผมว่าอย่าไว้ใจผู้วางนโยบายของรัฐบาลเมื่อเขายืนยันว่าจะไม่ยอม

ให้มีการลดค่าเงินเกิดขึ้น	หากรัฐบาลย่ิงท�าให้เราเชื่อมั่นเท่าไหร่	ความสิ้นหวังของ

สถานการณ์การเงินย่ิงมีสิทธิเกิดข้ึนได้มากเท่านั้น	ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงท่ี

จะเกิดการลดค่าเงิน

ขณะที่ผมน่ังฟังนาย	Nixon	ผมสงสัยว่ามีสิ่งไหนบ้างท่ีหมายถึงการพัฒนา	

เงินตราที่เราเคยรู้จักว่ามันแลกเปลี่ยนเป็นทองค�าได้	ไม่มีอีกแล้ว	 น่ันเป็นเรื่องท่ีไม่

ดีเลย	ชัดเจนแล้วว่ายุคแห่งการให้สัญญาแบบ	Kennedy	ได้จบลงวันนี้			

ในเช้าวันจันทร์	ผมเดินไปเข้างานที่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยความคิดว่าจะเกิด

ความโกลาหลที่นั่น	ซึ่งก็ใช่	มันเกิดความวุ่นวายขึ้นจริง	แต่ไม่ใช่แบบที่ผมคิดเอาไว้	

แทนที่หุ้นจะตก	มันกลับดีดตัวสูงขึ้นถึง	4	เปอร์เซ็นต์	และยังคงเพิ่มขึ้นทุกวันอย่าง

มีนัยส�าคัญ

เพ่ือท่ีจะท�าความเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น	ผมใช้เวลาช่วงฤดูร้อนท่ีเหลือน่ัง

15 

ผมมาจากไหน



ศึกษาเรื่องการลดค่าเงินท่ีเกิดขึ้นในอดีต	ผมได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งท่ีก�าลังด�าเนินอยู่ใน

ตอนนี	้คอืค่าเงินไม่มคีวามสมัพันธ์กับทองอกีต่อไป	จนค่าของเงนิลดลง	ส่วนตลาด

หุ้นกลับพุ่งทะยานแทน	ซึ่งมันก็เคยเกิดข้ึนมาก่อน	และความสัมพันธ์ที่เป็นสาเหตุ

ของผลกระทบตามหลักการท�าให้การพัฒนาเป็นสิ่งที่เราจะหลีกเล่ียงไม่ได้	 ความ

ล้มเหลวของผมคอืเอาแต่นัง่รอ	ผมจงึได้เริม่ตระหนักว่า	ผมรูส้กึประหลาดใจในสิง่ที่

เกิดขึ้น	ซึ่งผมไม่เคยพบเคยเจอมาก่อน	แม้ว่ามันจะเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หลาย

ต่อหลายครัง้	เหตกุารณ์น้ีมนัท�าให้ผมได้รูว่้า	“คณุควรจะเข้าใจในสิง่ทีเ่คยเกิดข้ึนกับ

คนอืน่ๆ	ในเวลาอืน่	และท่ีอืน่มาก่อน	ถ้าคณุไม่ท�าตามน้ันคุณจะไม่มทีางเข้าใจหาก

สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับคุณ	และถ้ามันเกิดขึ้นคุณจะไม่รู้วิธีการจัดการกับมัน”	

การสมคัรเข้าเรยีนท่ีโรงเรยีนธุรกิจแห่งฮาร์วาร์ดในฤดูใบไม้ร่วงนัน้	ผมรูส้กึตืน่

เต้นท่ีจะได้พบกับคนท่ีฉลาดมากๆ	จากท่ัวโลกท่ีจะกลายมาเป็นเพ่ือนร่วมชัน้ของผม	

จากความคาดหวังอนัสงูส่งท�าให้ผมได้สมัผสักับสิง่ทีด่กีว่าน้ัน	ผมอาศยัอยู่กับคนท่ีมา

จากทัว่ทกุมมุโลก	เราสงัสรรค์กันในสภาพแวดล้อมท่ีน่าตืน่ตาตืน่ใจ	และคดัสรรมา

จากสิง่ทีด่ท่ีีสดุ	ไม่มคีรมูาคอยยืนอยูห่น้ากระดานด�าจ�า้จีจ้�า้ไชเราว่าเราควรจ�าอะไร	

และไม่มกีารทดสอบอะไรท่ีวัดผลความจ�าทีเ่ราจ�าได้	เราได้รบักรณีศึกษาทีแ่ท้จรงิมา

นัง่อ่านและวิเคราะห์แทน	จากนัน้เราได้รวมกลุม่เพ่ือถกว่าเราจะท�าอย่างไรหากต้อง

ไปอยู่ในสถานการณ์นั้น	นี่แหละคือโรงเรียนในฝันของผม!

ขณะเดยีวกัน	ต้องขอขอบคณุการพิมพ์เงนิมาใช้	และท�าให้การใช้ทองค�ามา

เป็นมาตรฐานได้สิน้สดุลง	เศรษฐกิจและตลาดหุน้กลบัมาดข้ึีน	หุน้กลบัมาคกึคกัอกี

ครั้งในปี	1972	และในเวลานั้นกลุ่มหุ้น	Nifty	50	ก�าลังเป็นท่ีนิยม	ซึ่งก็คือกลุ่มหุ้น

บรษิทัขนาดใหญ่	50	ตวัมกีารเตบิโตของก�าไรท่ีรวดเรว็และดมูัน่คงน่าเชือ่ถือ	(คล้าย

กับหุ้นกลุ่ม	SET50	ของประเทศไทย	:	ผู้แปล)

อย่างไรก็ตาม	ผมยังให้ความสนใจการลงทนุในตลาดสนิค้าโภคภณัฑ์มากกว่า

ตลาดหุ้นที่ก�าลังร้อนแรง	ดังนั้นในฤดูใบไม้ผลิปีนั้นผมจึงไปอ้อนวอนของานท�ากับ

ผู้อ�านวยการที่บริษัท	Merrill	Lynch	เขาค่อนข้างประหลาดใจ	เนื่องจากเด็กๆ	จาก

โรงเรยีนธุรกิจแห่งฮาร์วาร์ดไม่ค่อยจะมาสนใจอะไรนกักับสนิค้าโภคภัณฑ์	ซึง่ถูกมอง

ว่าเป็นลกูเมยีน้อยของอตุสาหกรรมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์อย่าง	Wall	Street	เท่า

ทีผ่มรูก็้คอื	ไม่มเีดก็ฮาร์วาร์ดคนไหนทีเ่คยเข้ามาท�างานทีเ่ก่ียวข้องกับการลงทุนด้าน
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สญัญาซือ้ขายสนิค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าเลย	บรษิทัทีอ่ยู่ใน	Wall	Street	ส่วนใหญ่แล้ว

ก็ไม่มฝ่ีายการลงทนุทีเ่ก่ียวข้องกบัสญัญาซือ้ขายสนิค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า	และฝ่าย

นีท้ีบ่รษิทั	Merrill	Lynch	ก็เป็นฝ่ายเลก็ๆ	ซ่อนอยู่ข้างทาง	และตกแต่งด้วยโต๊ะโลหะ

ธรรมดาๆ	 	

ไม่ก่ีเดอืนจากนัน้	เมือ่ผมกลบัไปเรยีนปีสองท่ี	HBS	ก็ได้เกิดวิกฤตน�า้มนัขึน้	

พร้อมกับราคาทีพุ่่งสงูข้ึนถงึสีเ่ท่าในเวลาไม่ก่ีเดอืน	เศรษฐกิจของเมรกิาเตบิโตช้าลง	

ราคาสนิค้าโภคภัณฑ์สงูขึน้	และในปี	1973	ตลาดหุน้ดิง่ลงเหว	ผมถูกโจมตจีากสิง่ท่ี

มองไม่เห็นอกีครัง้	แต่เมือ่ผมมองย้อนกลบัไปในอดีต	ผมจงึเหน็ว่าโดมโินทีล้่มลงมนั

ต่อเนื่องกันไปตามเหตุตามผลของมัน	

ส�าหรับเหตุการณ์ครั้งนี้	สาเหตุมาจากการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของรัฐบาล

ในยุค	1960	จนท�าให้เกิดหนี้สินท่ีด�าเนินต่อไปจนถึงต้นยุค	1970	ธนาคารกลาง

สหรฐัอเมรกิาได้หาทุนมาเพ่ือการใช้จ่ายน้ีด้วยนโยบาย	Easy-Credit	(การผ่อนคลาย

ทางการเงินโดยการปล่อยกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต�่า	 เพ่ือเพ่ิมปริมาณเงินในระบบ	:	 

ผูแ้ปล)	แต่จ่ายคนืหนีส้นิท่ียืมมาด้วยธนบตัรทีล่ดค่าลงแทนการจ่ายด้วยทองค�า	เป็น

สญัญาณว่าสหรฐัอเมรกิาก�าลงัท�าการเบีย้วหน้ีสนิท่ีเกิดขึน้	โดยแท้จรงิแล้วการพิมพ์

เงินออกมาใช้แบบนีท้�าให้ค่าเงินลดลงอย่างรุนแรง	ท�าให้เกดิ	Easy-Credit	มากขึ้น	 

ซึ่งนั่นหมายความว่าการใช้จ่ายก็ยิ่งมากขึ้น	เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามความ 

เสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบสกุลเงิน	ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งสูงขึ้น	ในการ

ตอบสนองต่อวิกฤตน้ี	ธนาคารกลางสหรฐัอเมรกิาจงึได้ใช้นโยบายรดัเขม็ขดั	ท่ีธนาคาร

กลางหลายแห่งท�าเมือ่เกิดเงนิเฟ้อและการเตบิโตของประเทศมากจนเกินไป	สิง่ทีเ่กิด

ขึ้นนี้เป็นสาเหตุของความตกต�่าถึงขีดสุดในตลาดหุ้น	และท�าให้เศรษฐกิจย�่าแย่ลง

อย่างท่ีสดุนบัตัง้แต่ภาวะเศรษฐกิจตกต�า่ครัง้ใหญ่ในปี	1929	(Great	Depression)	

และแน่นอนว่าหุ้น	Nifty	50	ได้รับผลกระทบอย่างหนัก	(ดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐ 

ลดลงไปเกือบ	50%	:	ผู้แปล)

บทเรียนล่ะ?	 เมื่อทุกคนคิดเหมือนๆ	กันหมด	เช่น	ความมั่นใจว่าหุ้นกลุ่ม	

Nifty	50	 เป็นหุ้นที่มีความมั่นคงปลอดภัย	มันก็สะท้อนไปท่ีราคาให้เห็นเกือบจะ

ชัดเจน	(ราคาหุ้นขึ้นไปสูงเกินกว่าท่ีควรจะเป็น	 :	ผู้แปล)	และความมั่นใจเกินไป

ต่อหุ้นตัวนี้ก�าลังท�าให้เกิดความผิดพลาด	ผมยังได้เรียนรู้อีกว่าการกระท�าทุกอย่าง	
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(เช่นนโยบาย	Easy-Money	และ	Easy-Credit)	จะต้องมีผลกระทบท่ีตามมา	 

(ในกรณีนีค้อืเกิดเงินเฟ้อทีส่งูข้ึน	เน่ืองจากเงินในระบบเพ่ิมข้ึน)	เป็นไปตามสดัส่วนทีท่�า	

ท้ังหมดนีจ้งึเป็นสาเหตใุห้เกิดผลลพัธ์ในทิศทางตรงข้าม	(ท�าให้เกิด	Tight-Money	และ	

Tight-Credit	คอืสภาวะทีเ่ศรษฐกิจขาดสภาพคล่อง)	และเกิดความผนัผวนในตลาด

ผมเริ่มที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆ	ที่มันเกิดข้ึนซ�้าไปซ�้ามา	ท�าให้ผมมองเห็นว่า

แทบทุกสิ่งน้ันเป็น	 “เรื่องท่ีเคยเกิดข้ึน”	ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดข้ึนซ�้าแล้วซ�้าอีกหลาย

ครัง้ก่อนการหาเหตผุลเชงิตรรกะว่าท�าไมสิง่นัน้ถงึเกดิขึน้ได้	แน่นอนว่า	ทัง้การทีจ่ะ

พิสูจน์ขณะที่มีสิ่งหนึ่งก�าลังเกิดขึ้น	และการท�าความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่ก่อให้

เกิดผลกระทบเบื้องหลังสิ่งต่างๆ	ยังคงเป็นเรื่องที่ยากเหมือนเดิม	แม้ว่าแทบจะทุก

อย่างเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	และสอดคล้องกับหลักเหตุและผลในอดีต	มันก็ยัง

ไม่มีอะไรเลยที่เข้าใกล้ค�าว่าชัดเจนในเวลา	ณ	ขณะนี้

เพราะผูค้นว่ิงตามสิง่ทีร้่อนแรงและหลกีเลีย่งสิง่ท่ีไม่ร้อนแรง	การลงทนุในหุน้

ไม่ได้เป็นสิง่ท่ีคนชืน่ชอบหลงัจากปี	1973	และการซ้ือขายสนิค้าโภคภัณฑ์กลายเป็น

เรือ่งทีต้่องท�า	ด้วยพ้ืนเพของผมในด้านสนิค้าโภคภัณฑ์และปรญิญา	MBA	จากฮาร์

วาร์ด	ผมกลายเป็นทรพัยากรท่ีหลายคนต้องการตวั	บรษิทั	Dominick	&	Dominick	

(บรษิทัขนาดกลาง)	ซึง่เป็นบรษิทันายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีม่อีายุมากกว่า	100	ปี	

ได้จา้งผมให้เข้ามาเปน็ผูอ้�านวยการฝา่ยโภคภณัฑ์ด้วยค่าจา้ง	25,000	ดอลลารต่์อ

ปี	ซึง่เกือบจะเท่ากับค่าจ้างสงูสดุของเดก็ท่ีจบจาก	HBS	ได้รบัในปีน้ัน	เจ้านายของ

ผมจับคู่ผมกับคนท่ีแก่กว่าและมีประสบการณ์ด้านนายหน้าซื้อขายเก่ียวกับสินค้า

โภคภัณฑ์	และเราได้รบัมอบหมายให้จดัตัง้ฝ่ายสนิค้าโภคภัณฑ์	ผมรูส้กึว่ามนัหนกั

เกินตัว	แต่ผมทะนงตัวเกินกว่าที่จะรับรู้ถึงมันในเวลาน้ัน	ผมอาจจะได้รับบทเรียน

ที่เจ็บปวดอย่างมากมายหากได้ท�างานนี้ต่อ	แต่การที่ตลาดหุ้นย�่าแย่	ท�าให้บริษัท	

Dominick	&	Dominick	ต้องปิดตัวลงก่อนที่เราจะก้าวต่อไปได้มากกว่านี้

เนือ่งจากการท่ีเศรษฐกจิได้รบัการแก้ไข	คดวีอเตอร์เกต	(คดีอือ้ฉาวทางการ

เมอืงทีเ่กดิจากการโจรกรรมข้อมลู	จนส่งผลให้ประธานาธิบด	ีRichard	Nixon	ลาออก

จากต�าแหน่ง	:	ผู้แปล)	ได้ครองพื้นที่ทุกพาดหัวข่าว	และผมเห็นอีกว่าการเมืองและ

เศรษฐกิจประสานเข้าด้วยกันอย่างไร	ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะน�าหน้าด้วยเศรษฐกิจ	ด้วย

ความผันแปรที่ด่ิงลงนี้ท�าให้ผู้คนหมดอาลัยตายอยาก	พวกเขาจึงเทขายหุ้น	และ
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ตลาดหุน้ก็ตกลงอย่างต่อเนือ่ง	สิง่ท่ีเกิดขึน้อาจไม่ได้เลวร้ายมากขนาดนีแ้ต่ทุกคนก็

หว่ันใจว่ามนัจะเป็นเช่นน้ัน	มนัเป็นเหมอืนกับภาพสะท้อนทีผ่มเคยเห็นเมือ่ปี	1966	

ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดขึ้นไปสู่จุดสูงสุด	และเพราะมันเคยเป็นเช่นนั้น	ความเห็นของคน

ส่วนใหญ่จึงเป็นเร่ืองที่ผิด	เม่ือผู้คนรู้สึกสิ้นหวัง	พวกเขาก็ขายหุ้นออก	ราคาหุ้นจึง

ถูกลงอย่างมาก	และต้องมีการเข้ามาจัดการเพ่ือแก้ไขสภาวะเหล่าน้ี	มั่นใจได้เลย

ว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาได้บรรเทาปัญหานโยบายทางการเงินและตลาดหุ้น

ก็ร่วงลงมาสู่จุดต�่าสุดเมื่อธันวาคมปี	1974

ในเวลาน้ัน	ผมยังโสดและอาศยัอยู่ในนิวยอร์ก	ผมมช่ีวงเวลาดีๆ 	ทีไ่ด้สงัสรรค์

กับเพ่ือนๆ	จาก	HBS	และเดทกับสาวมากมาย	เพ่ือนร่วมห้องของผมเดทอยู่กับสาว

ควิบา	และเขาได้ท�านัดบอดเพ่ือให้ผมได้ออกเดทกับเพ่ือนของเธอคนหน่ึง	ผูห้ญิงจาก

สเปนชือ่ว่า	Barbara	ท่ีพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้	แต่นัน่ไม่ใช่ปัญหา	เพราะเราสือ่สาร

กันด้วยวิธีท่ีต่างออกไป	เธอท�าให้ผมใจสัน่ตลอดระยะเวลาเกือบสองปีก่อนทีเ่ราจะ

ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกัน	แต่งงาน	มลีกูชายสีค่น	และแบ่งปันชวิีตทีส่ดุยอดด้วยกัน	ตอน

นี้เธอก็ยังคงท�าให้ผมหวั่นไหวได้ตลอด	แต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเกินไปที่จะพูดถึงเธอ	

ขณะท่ีผมท�างานอยู่กบัธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการเป็นนายหน้าการซือ้ขาย	ผมก็

ยังได้ท�าการซือ้ขายของตัวผมเองด้วย	แม้ว่าผมอยูใ่นฐานะทีเ่ป็นผูช้นะมากกว่าผูแ้พ้	

แต่ผมก็ยังจ�าเรื่องที่ผมตัดสินใจพลาดเรื่องหนึ่งได้	มีช่วงหนึ่งผมได้เข้าเทรด	(หมาย

ถึงการซือ้ขาย	:	ผูแ้ปล)	ในหมสูามชัน้	ซึง่ตลาดนีไ้ด้เกิด	Limit	Down	เป็นเวลาหลาย

วัน	ความหมายก็คือราคาได้ตกลงอย่างหนัก	การซื้อขายจึงต้องหยุดลง	และเรื่องนี้

ผมเองได้บอกเล่าถึงผลกระทบทีผ่มได้จากเรือ่งน้ีแก่	Jack	Schwager	ผูเ้ขยีนหนงัสอื	

พ่อมดเฮดจ์ฟันด์	(Hedge	Fund	Market	Wizards)	ไว้ดังนี้

ในช่วงนั้น เรามีกระดานราคาขนาดใหญ่ส�าหรับสินค้า

โภคภัณฑ์ ซึ่งจะขยับขึ้นลงทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคา 

ดังนั้นในทุกๆ เช้าตอนเปิดตลาด ผมจะได้เห็นและได้ยินเสียงของ

ตลาดที่ลดลงไปถึง 200 จุด ซึ่งเป็นขีดสูงสุดต่อวัน โดยที่ราคา

ร่วงลงแล้วไม่เคลื่อนไหวเลยแม้แต่น้อย (ความหมายคือ ราคาลง

จนถึงจุดต�่าสุดที่ตลาดได้ก�าหนดไว้ และไม่กระเตื้องขึ้นเลย สื่อ
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ให้เห็นถึงอารมณ์ของตลาดที่มีแต่คนอยากขายและไม่มีใครยอม

ซื้อ : ผู้แปล) และรู้ว่าผมยังจะต้องขาดทุนมากขึ้นไปอีก กับจ�านวน

เงินที่อาจจะต้องสูญเสียเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนัก มันเป็น

ประสบการณ์แบบชนิดที่ต้องจ�าจนตาย . . . และมันยังสอนผมให้

เห็นความส�าคัญของการควบคุมความเสี่ยง เพราะผมไม่อยากจะ

ต้องมาเจ็บปวดแบบเดิมอีก มันได้บรรเทาความกลัวที่จะผิดพลาด

ของผม และสอนผมให้แน่ใจว่าเราจะไม่เดิมพันกับสิ่งๆ เดียว หรือ

วางเดิมพันหลายช่องทางจนอาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้ผมขาดทุนมาก

เกินกว่าจ�านวนเงินที่ผมก�าหนดไว้ ในการเทรด คุณจะต้องตั้งรับ

และเกรี้ยวกราดไปในเวลาเดียวกัน หากคุณไม่เกรี้ยวกราด คุณ

จะไม่สามารถหาเงินได้เลย และหากคุณไม่ตั้งรับคุณก็จะไม่มีทาง

รักษาเงินเอาไว้ได้เลย ผมเชื่อว่าทุกคนที่มีเงินอยู่ในการเทรดจะ

ต้องเคยสัมผัสกับประสบการณ์ความเจ็บปวดที่น่าขยาดในบางจุด 

การเทรดก็เหมือนการท�างานกับไฟฟ้า บางครั้งก็ต้องเจอไฟฟ้าช็อต 

บ้าง และส�าหรับการเทรดหมูสามชั้นและอื่นๆ ก็ท�าให้ผมรู้สึกถึง

การโดนช็อตและความกลัวที่มาพร้อมกับมัน

หลงัจากทีบ่รษิทั	Dominick	&	Dominick	ปิดตัวลง	ผมก้าวต่อไปสูก่ารท�างาน

กับบรษิทันายหน้าท่ีใหญ่กว่า	ประสบความส�าเรจ็มากกว่า	ตลอดระยะเวลาเพียงไม่

นานท่ีผมอยู่ท่ีนัน่	ได้เกิดการควบกิจการหลายต่อหลายกิจการ	และเปลีย่นชือ่บรษิทั

ตวัเองหลายต่อหลายครัง้	จนในทีส่ดุก็กลายเป็น	Shearson	แม้ว่ายงัคงอยู่ในความ

รับผิดชอบของ	Sandy	Weill	ทั้งหมด

Shearson	ให้ผมมารบัผดิชอบด้านการป้องกันความเสีย่งของธุรกิจจากการ

ลงทนุซือ้ขายล่วงหน้า	(Futures	Hedging	Business)	ท่ีรวมอยู่ในทัง้สญัญาซือ้ขาย

โภคภัณฑ์ล่วงหน้า	และการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน	ผมคือคนที่คอยช่วยเหลือ

ลกูค้าเมือ่พวกเขาตกอยู่ในความเสีย่งด้านราคา	ผมจดัการธุรกิจของพวกเขาโดยการ

ใช้สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า	(Futures)	ผมพัฒนาตนเองจนเกือบเข้าขัน้ผูเ้ชีย่วชาญใน

ตลาดธัญพืชและปศสุตัว์	นัน่ท�าให้ผมมโีอกาสไปทีเ่ท็กซสัฝ่ังตะวันตกและพ้ืนทีเ่กษตร
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ของแคลฟิอร์เนียอยู่บ่อยครัง้	นายหน้าของ	Shearson	คนเลีย้งสตัว์	และผูค้้าธัญพืช

ทีผ่มท�าข้อตกลงร่วมด้วยเป็นกลุม่คนทีย่อดเย่ียม	ผูท้ีน่�าผมเข้าไปอยู่ในโลกเดยีวกัน

กับพวกเขา	พาผมไปคลับเพลงคันทรี	ยิงนกพิราบ	และท�าบาร์บีคิว	เราท�างานและ

มคีวามสขุร่วมกัน	ผมได้สร้างชวิีตท่ีสองของผมกับพวกเขาซึง่กินเวลาหลายปี	แม้ว่า

งานของผมที่	Shearson	จะกินเวลาเพียงไม่กี่ปีก็ตาม

ผมรกังานทีท่�าและเพ่ือนร่วมงานอย่างมาก	แต่น่ันก็ไม่ได้ท�าให้ผมรูส้กึว่าผม

เหมาะกับ	Shearson	ผมเหมือนคนป่ามากเกินไป	ยกตัวอย่างเช่น	มุกตลกที่ตอนนี้

ดโูง่บรม	ผมจ้างนกัเต้นระบ�าเปลือ้งผ้ามาเพียงเพ่ือทีจ่ะปลดเสือ้คลมุของเธอขณะท่ี

ผมก�าลงับรรยายอยู่หน้ากระดานในงานประชมุประจ�าปีของสมาคมผูค้้าธัญพืชและ

อาหารสตัว์แห่งแคลฟิอร์เนยี	(California	Grain	&	Feed	Association)	ผมเองยังเคย

ต่อยหน้าเจ้านายด้วยซ�้า	ไม่น่าแปลกใจเลยว่าท�าไมผมถูกไล่ออก

แต่เหล่านายหน้า	ลกูค้าของ	Shearson	แม้แต่คนท่ีไล่ผมออกพวกเขายังคง

ชอบผม	และยงัต้องการค�าแนะน�าจากผม	แถมยิง่ดเีข้าไปอกีเมือ่พวกเขาเตม็ใจทีจ่ะ

จ่ายค่าค�าแนะน�านั้น	ที่สุดแล้วในปี	1975	ผมจึงก่อตั้ง	Bridgewater

การก่อตัง้	Bridgewater

อนัท่ีจรงิมนัคอืการเริม่ต้นใหม่	เพียงไม่นานหลงัจากจบการศกึษาท่ี	HBS	และท�างาน

ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ให้กับ	Dominick	&	Dominick	ผมได้ก่อตั้งธุรกิจร่วมกับ	Bob	

Scott	เพื่อนสมัยเรียนที่	HBS	พร้อมด้วยเพื่อนอีกไม่กี่คนที่มาจากประเทศอื่น	พวก

เราไม่ค่อยมคีวามพยายามท่ีจะน�าสนิค้าโภคภัณฑ์จากประเทศอเมรกิาไปขายให้แก่

ประเทศอืน่ๆ	เราเรยีกบรษิทัของเราว่า	Bridgewater	เพราะตอนน้ันเราก�าลัง	“สร้าง

สะพานข้ามน�า้”	และเรามกีลุม่เพ่ือนทีด่	ีโดยในปี	1975	บรษิทัด้านสนิค้าโภคภณัฑ์

เหลืออยู่ไม่มากนัก	แต่ผมก็หาลูกค้าได้เท่าที่ผมมีอยู่ในรายงาน

ผมท�างานทีอ่พาร์ตเมนต์สองห้องนอนของผม	เมือ่เพ่ือนคนหนึง่จาก	HBS	ที่

อยู่กับผมย้ายออกไป	ผมท�าห้องนอนของเขาเป็นส�านกังาน	ผมท�างานร่วมกับเพ่ือน

คนหนึง่ท่ีเคยเล่นรกับีด้้วยกัน	และเราจ้างผูช่้วยสาวท่ียอดเย่ียมมาอกีคน	ท่ีน่ันแหละ

คือ	Bridgewater
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ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการติดตามตลาด	และเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใน

สถานการณ์เดยีวกับลกูค้าบรษิทัเพ่ือทีจ่ะแสดงให้พวกเขาเหน็ว่าผมจะจดัการความ

เสี่ยงในตลาดอย่างไรหากผมเป็นพวกเขา	และแน่นอนว่าผมก็ยังท�าการซื้อขายหุ้น

ของตัวเองอยู่ด้วย	ไล่ตามภารกิจพร้อมกับเพ่ือนๆ	เพ่ือช่วยให้ลูกค้าชนะตลาดน้ัน

สนกุกว่าการมงีานประจ�าท�าเสยีอกี	หากไม่มค่ีาใช้จ่ายในชวิีตประจ�าวันมาเก่ียวข้อง	

แน่นอนผมรู้ว่าผมจะมีความสุข		

ในปี	1977	Barbara	และผมอยากมลีกู	เราจงึแต่งงานกัน	เราย้ายเข้ามาเช่า

บ้านทีส่ร้างด้วยหนิแดงน�า้ตาลในเมอืงแมนฮตัตัน	และผมย้ายบรษิทัของผมมาด้วย	

ในช่วงเวลานั้นมีคนรัสเซียอยากจะซื้อธัญพืชเป็นจ�านวนมาก	และพวกเขาต้องการ

ค�าแนะน�าจากผม	ดงันัน้ผมจงึให้	Barbara	ตดิสอยห้อยตามไปดงูานท่ี	USSR	ด้วย	

(ย่อมาจาก	Union	of	Soviet	Socialist	Republics	หรือสหภาพโซเวียต	:	 ผู้แปล)	

พร้อมกับดื่มน�้าผึ้งพระจันทร์ไปเสียคราวนั้นเลย	 เรามาถึงกรุงมอสโคว์ในคืนฉลอง 

ปีใหม่	และน่ังรถเมล์จากสนามบินที่จืดชืดผ่านสายหิมะท่ีโปรยปราย	ผ่านวิหาร

เซนต์เบซิลเข้าไปสู่งานสังสรรค์ที่ย่ิงใหญ่พร้อมๆ	 กับคนรัสเซียท่ีเป็นมิตรอย่าง 

น่าทึ่งและเป็นคนที่รักสนุก

ธุรกิจของผมมนัท�าให้ผมต้องไปต่างแดน	และท�าให้ผมได้รูจ้กัคนท่ีน่าสนใจ	

ถ้าผมสามารถหาเงินได้จากการเดินทางในแต่ละครั้ง	มันก็จะยิ่งดีเข้าไปอีก

การจ�าลองตลาดให้เหมือนเครื่องจักรกล

ผมเริ่มเอาข้อมูลของตลาดปศุสัตว์	เนื้อสัตว์	ธัญพืช	และเมล็ดพืชที่ใช้ท�าน�้ามันเข้า

มาในหัว	ผมรักพวกมันเพราะมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้	และมีปัญหาเรื่องการบิดเบือน

ราคาที่น้อยกว่าหุ้น	เนื่องจากหุ้นสามารถขึ้นไปสู่จุดที่สูงเกินไป	หรือตกลงสู่จุดที่ต�่า

จนเกินไป	เพราะเกิดจาก	“คนท่ีโง่กว่า”	ที่ซื้อๆ	ขายๆ	ในขณะที่การท�าปศุสัตว์จะ

ไปจบลงท่ีร้านขายเนื้อที่ราคาจะขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้บริโภคท่ีจะจ่ายมัน	ผม

สามารถจ�าลองกระบวนการท่ีท�าให้เกิดราคาซ้ือขาย	และเหน็ความสมัพันธ์ท่ีส�าคญั

ซึ่งซ่อนอยู่ในนั้นได้	เนื่องจากสัตว์ในปศุสัตว์กินธัญพืช	(ส่วนใหญ่คือข้าวโพด)	และ

พวกถ่ัวเหลอืง	และเน่ืองจากข้าวโพดและถ่ัวเหลอืงก�าลงัแย่งพืน้ทีเ่พาะปลกู	จงึท�าให้
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ตลาดเหล่าน้ันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากๆ	ผมได้เรียนรู้เก่ียวกับทุกอย่างเท่าท่ี

จะสามารถจินตนาการได้	อย่างเช่น	พื้นที่นี้ปลูกอะไรและผลผลิตโดยเฉลี่ยในพื้นที่

เพาะปลกูหลกัแต่ละแห่ง	ท�าอย่างไรถึงจะแปลงค่าระดบัน�า้ฝนในสปัดาห์ต่างๆ	ของ

ฤดูเพาะปลูกเพ่ือประมาณการผลผลิตได้,	จะรู้ได้อย่างไรว่าจะเก็บเก่ียวได้เท่าไหร่,	

เสยีค่าใช้จ่ายในการเก็บรกัษาเท่าไหร่	และรายการสตัว์คงเหลอืทีม่ใีนปศสุตัว์	(โดย

แบ่งตามน�า้หนกั	สถานท่ี	และอตัราของน�า้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้),	จะคาดการณ์	Dressing	

Yield	ได้อย่างไร	(เปอร์เซน็ต์ของสตัว์ทีม่ชีวิีตจนกระท่ังกลายเป็นซากสตัว์ทีช่�าแหละ

แล้ว	:	ผูแ้ปล),	หลกัประกันของผูค้้าปลกี,	ความนยิมของผูค้นในเน้ือส่วนต่างๆ	และ

จ�านวนของสัตว์ที่จะถูกเชือดในแต่ละฤดูกาล

นี่ไม่ใช่การเรียนในทางทฤษฎี	คนท่ีฝึกฝนตนเองในธุรกิจแบบนี้ได้แสดงให้

ผมเห็นว่ากระบวนการทางเกษตรกรรมท�างานกันอย่างไร	และผมได้จัดเรียงอะไร

ก็ตามที่พวกเขาได้บอกผมให้เป็นโมเดล	เพ่ือใช้หาความสัมพันธ์ของส่ิงเหล่าน้ันใน

แต่ละช่วงเวลา

ยกตวัอย่างเช่น	การท่ีได้รูว่้ามวัีว	ไก่	และหมกูีต่วัทีเ่ราต้องให้อาหาร	พวกมนั

กินเยอะแค่ไหน	และใช้เวลาแค่ไหนกว่าที่จะมีน�้าหนักเพิ่มขึ้น	มันท�าให้ผมสามารถ

ประมาณการได้ว่าจะมเีน้ือสตัว์ออกขายเวลาไหนและมากแค่ไหน	รวมถึงประมาณ

การได้ว่าสัตว์เหล่านี้จะกินข้าวโพดและถ่ัวเหลืองสักเท่าไหร่และกินช่วงใดบ้าง	 

เช่นเดียวกับการมองออกว่าพ้ืนที่ขนาดแค่ไหนที่เราจะน�ามาใช้เพาะปลูกข้าวโพด

และถ่ัวเหลอืงจากพ้ืนท่ีส�าหรบัการเพาะปลกูทัง้หมด	ด้วยการใช้การวิเคราะห์ถดถอย	

(Regression)	ที่แสดงข้อมูลว่าปริมาณน�้าฝนมีผลกระทบต่อผลผลิตในแต่ละพื้นที่

ได้อย่างไร	และด้วยการประยุกต์การพยากรณ์อากาศ	และข้อมูลน�้าฝน	ท�าให้ผม

สามารถวางแผนเวลาและปริมาณของการผลิตข้าวโพดและถ่ัวเหลืองได้	ส�าหรับ

ผมแล้ว	ท้ังหมดน้ีดเูหมอืนเป็นเครือ่งจกัรกลท่ียอดเย่ียมทีม่าพร้อมกับความสมัพันธ์ 

ท่ีเป็นสาเหตุของผลกระทบอย่างมีตรรกะ	ด้วยความเข้าใจความสัมพันธ์เหล่าน้ี	 

ผมจึงสามารถจ�าลองกฎการตัดสินใจ	(หรือหลักการ)	ให้เกิดขึ้นในใจผมได้	

โมเดลท่ีเกิดข้ึนมาช่วงแรกๆ	เป็นวิธีการทีต่่างจากท่ีเราก�าลงัใช้อยูต่อนน้ีมาก	

เราวิเคราะห์ด้วยการร่างอย่างคร่าวๆ	และแปลงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อม

ด้วยเทคโนโลยีที่ผมสามารถหามาได้ในเวลาน้ัน	 ในตอนท่ีผมเริ่มต้นท�าโปรแกรม	
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ผมท�าการวิเคราะห์ถดถอยบนคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็รุน่	Hewlett-Packard	HP-67	

calculator	พล็อตแผนภูมิด้วยมือกับดินสอสี	และบันทึกการซื้อขายทุกครั้งในสมุด

โน้ต	เมือ่มคีอมพิวเตอร์ส่วนบคุคลเข้ามา	ผมสามารถใส่ตวัเลขและแปลงค่าให้มนัเป็น

รปูภาพของสิง่ทีจ่ะเกิดขึน้บนแผ่นตารางท�าการ	(Spreadsheet)	ได้รูว่้ามวัีว	หม	ูและ

ไก่ทีเ่ตบิโตผ่านแต่ละขัน้ของการเลีย้งอย่างไร,	วธีิการทีพ่วกเขาแข่งขันเพ่ือเอาเงนิมา

จากผูบ้รโิภคเนือ้ให้ได้,	อะไรท่ีผูบ้รโิภคจะซือ้และซือ้ท�าไม	และอตัราผลก�าไรเบือ้งต้น

ของผูท้�าการแบ่งบรรจ	ุและผูค้้าปลกีจะมอีทิธิพลต่อพฤตกิรรมของพวกเขาได้อย่างไร	

(เช่น	เน้ือตัดแต่งส่วนไหนท่ีเขาจะน�าไปท�าโฆษณา)	ผมสามารถเห็นว่าเครื่องจักร

ของผมสร้างราคาของววั	หม	ูและไก่ได้อย่างไร	น่ันท�าให้ผมมคีวามมัน่ใจอย่างมาก

โมเดลเริม่แรกเหล่าน้ันใช้งานได้ง่ายแสนง่าย	แต่ผมรกัทีจ่ะสร้างและปรบัปรงุ

ให้มนัละเอยีดขึน้	และดเีพยีงพอทีจ่ะสร้างรายได้ให้แก่ผม	วิธีการก�าหนดราคาทีผ่ม

ใช้เป็นสิ่งท่ีต่างออกไปจากที่เคยเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์	ซึ่งอุปทานและอุปสงค์

ถูกวดัในด้านทีเ่ก่ียวข้องกับปรมิาณท่ีขายไป	ผมพบว่าการวัดอปุสงค์ด้วยเงนิท่ีจ่าย	

(แทนทีจ่ะวัดด้วยปรมิาณท่ีถูกซือ้)	และการดวู่าใครคอืผูซ้ือ้	ใครคอืผูข้าย	และท�าไม

พวกเขาถึงซือ้และขายน้ันน�ามาใช้ได้จรงิมากกว่า	ซึง่ผมจะอธิบายวิธีการน้ีในทฤษฎี

ทางเศรษฐกิจและการลงทุน

วิธีการที่ต่างออกไปน้ีเป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้ผมจับความเคลื่อนไหวของ

เศรษฐกิจและตลาดท่ีคนอ่ืนพลาดไปได้	จากจุดนั้นเมื่อผมมองไปท่ีตลาดทุกตลาด	

อาท	ิสนิค้าโภคภณัฑ์,	หุน้,	พันธบตัร,	สกลุเงนิ	หรอือะไรก็ตาม	ผมสามารถมองเห็น

และเข้าใจถึงความไม่สมดลุท่ีก�าหนดโดยอปุสงค์และอปุทานแบบเดมิๆ	น้ันพลาดไป

ได้	(ด้วยหน่วยที่เท่ากันกับตัวอื่น)	

การจินตนาการระบบที่ซับซ้อนดังเช่นเครื่องจักรกล,	การแก้ปัญหาความ

สัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบภายในสิ่งเหล่าน้ัน,	มีการจดบันทึกหลักการเพ่ือท่ีจะ

จัดการกับปัญหา	และป้อนข้อมูลเหล่านั้นลงในคอมพิวเตอร์เพ่ือให้คอมพิวเตอร์

ท�าการ	“ตดัสนิใจ”	ทัง้หมดนีไ้ด้กลายมาเป็นมาตรฐานการปฏิบตัขิองตวัผมเองในทีส่ดุ

อย่าเพ่ิงเข้าใจผมผดินะครบั	วิธีการของผมยงัห่างไกลจากค�าว่าสมบรูณ์แบบ	

ผมจ�าได้อย่างชดัเจนว่ามคีรัง้หนึง่ท่ีผมมคีวามมัน่ใจว่า	“ไม่มทีางขาดทุนแน่นอน”	ซึง่

นั่นท�าให้ผมสูญเงินไปกว่า	100,000	ดอลลาร์สหรัฐ	นั่นเป็นการขาดทุนที่มากที่สุด
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ของผมในเวลานั้น	ยิ่งความเจ็บปวดของผมมากขึ้น	มันก็ยิ่งสร้างความเจ็บปวดแก่

ลกูค้าของผมเช่นกัน	การท่ีได้รบับทเรยีนทีเ่จบ็ปวดสดุๆ	เหมอืนมคีนมาทุบบ้านเพ่ือ

ตอกย�า้ซ�า้แล้วซ�า้เล่า	นัน่มนัท�าให้คณุไม่สามารถมัน่ใจอะไรได้อกี	สิง่ต่างๆ	มกัจะมี

ความเสีย่งอยู่และมนัสามารถท�าให้คณุเจบ็ปวดได้อย่างร้ายกาจ	แม้ในการเดมิพัน

ทีด่เูหมอืนจะปลอดภยัท่ีสดุกต็าม	ดงันัน้สิง่ท่ีดทีีส่ดุคือการสมมติว่าคุณก�าลังพลาด

อะไรอยู่เสมอ	บทเรียนนี้เปลี่ยนวิธีการในการตัดสินใจของผม	และผมจะสะท้อน

วิธีการทั้งหมดออกมาผ่านหนังสือเล่มนี้	แต่ถึงแม้สิ่งท่ีเขียนจะมาจากความส�าเร็จ

อย่างมากมายของผมเอง	กระนั้นผมก็เคยท�าเร่ืองผิดพลาดต้ังมากมายก่อนท่ีผม

จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผมได้

ก่อร่างสร้างธุรกิจ

ขณะทีผ่มก�าลงัท�าเงนิได้ด	ีแต่งานและความสมัพันธ์ท่ีมคีวามหมายมนัดกีว่ามากๆ	

ส�าหรับผมแล้ว	งานที่มีความหมายนั้นอยู่ในภารกิจท่ีท�าอยู่ตลอดเวลา	และความ

สัมพันธ์ที่มีความหมายก็คือสิ่งต่างๆ	 ท่ีผมมีร่วมกับผู้คนท่ีผมรู้สึกเป็นห่วงอย่าง 

ลึกซึ้งและผู้ที่เป็นห่วงผมอย่างลึกซึ้งเช่นกัน

ลองคดิดสู	ิมนัมเีหตผุลเสยีท่ีไหนกับการต้องมานัง่หาเงนิให้ถึงเป้าในขณะท่ี

เงินไม่มคีณุค่าท่ีแท้จรงิเลย	คณุค่าของมนัมาจากสิง่ท่ีซือ้ได้	และเงนิซือ้ทกุสิง่ไม่ได้	จะ

ฉลาดกว่าไหมหากคณุเริม่ต้นจากสิง่ทีค่ณุต้องการมนัจรงิๆ	อนัเป็นเป้าหมายแท้จรงิ

ของคณุ	และจากนัน้ท�างานให้กับสิง่ทีค่ณุจ�าเป็นจะต้องได้มนัมา	เงินยังเป็นสิง่ส�าคญั	

แต่ชวิีตคณุไม่ได้มแีค่เงินเพียงอย่างเดยีว	และแน่นอนว่าเงินไม่ใช่สิง่ส�าคัญทีส่ดุเมือ่

คุณได้เงินในจ�านวนที่เพียงพอต่อสิ่งที่คุณต้องการมันอย่างแท้จริงแล้ว

หากลองคิดถึงสิ่งต่างๆ	ที่คุณต้องการ	มันจะต้องจ่ายด้วยสิ่งที่มีราคาใกล้

เคียงกัน	มันท�าให้คุณต้องมาน่ังชั่งน�้าหนักดูความเหมาะสม	ในกรณีของผม	ผม

ต้องการงานและความสัมพันธ์ท่ีเต็มไปด้วยความหมายพอๆ	กัน	และผมให้ค่ากับ

เงินน้อยกว่า	ตราบเท่าท่ีผมมมีนัเพยีงพอต่อความจ�าเป็นพ้ืนฐาน	เมือ่มาคดิเก่ียวกับ 

ความส�าคัญที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ที่ยอดเย่ียมและเงิน	 เป็นท่ีชัดเจนว่า 

ความสมัพันธ์นัน้มคีวามส�าคญักว่า	เพราะผมไม่สามารถแลกเปลีย่นความสมัพันธ์
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ทีม่คีวามหมายด้วยเงินได้เลย	น่ันก็เพราะว่าไม่มสีิง่ใดท่ีผมสามารถซือ้ได้ด้วยเงนิท่ี

มีคุณค่ามากกว่านี้	ดังนั้นส�าหรับผม	งานและความสัมพันธ์ที่มีความหมาย	ยังเคย

และยังคงเป็นเป้าหมายหลักของผม	และทุกสิ่งท่ีผมท�าก็เพ่ือสิ่งเหล่านี้	การหาเงิน

มันเป็นผลที่ตามมาด้วยความบังเอิญ

ในช่วงท้ายยุค	1970	ผมเริ่มต้นส่งข้อสังเกตในตลาดให้แก่ลูกค้าผ่านเครื่อง

โทรสาร	การเริม่ต้นของการเฝ้าตดิตามข้อสงัเกตรายวนั (หรอื	Daily Observations 

เช่น	“ธัญพืชและเมล็ดพืชสกัดเอาน�้ามัน”,	“ปศุสัตว์และเนื้อสัตว์”,	“เศรษฐกิจและ

ตลาดทางการเงิน”)	มาจากเหตผุลง่ายๆ	เพราะขณะทีธุ่รกิจหลกัของเราคอืการจดัการ

เก่ียวกับความเสีย่ง	ลกูค้าของผมก็โทรหาผมเก่ียวกับตลาดพวกน้ีด้วย	การทีต้่องมา

รบัสายพวกนีเ้ป็นการกินเวลาผมไป	ดงัน้ันผมจงึตดัสนิใจทีจ่ะเขียนสิง่ท่ีผมคิดออกมา

ทกุวัน	ให้คนอืน่ๆ	สามารถเข้าใจตรรกะของผม	และช่วยปรบัปรงุให้ดีข้ึน	มนัเหมอืน

บงัคับให้ผมต้องมวิีนยัในการค้นคว้าและวิเคราะห์ทุกวัน	มนัยังกลายเป็นช่องทางใน

การสื่อสารท่ีส�าคัญส�าหรับธุรกิจของพวกเรา	ในวันน้ีเป็นเวลาเกือบส่ีสิบปีแล้วและ

บทความตีพมิพ์เกือบหมื่นบทความ	ข้อสังเกตรายวันของผมได้รับการอ่าน	สะท้อน

ปัญหา	และมกีารโต้แย้งทีเ่ก่ียวกับการเฝ้าสงัเกตรายวันของผมโดยลกูค้าและผูว้าง

นโยบายจากท่ัวทุกมมุโลก	ผมยังคงเขยีนมนัไปพร้อมกับคนอืน่ที	่Bridgewater	และ

ผมหวังว่าจะยังคงเขียนมันต่อไปจนกว่าจะไม่มีใครอ่าน	หรือไม่ก็ผมตาย

ย่ิงไปกว่านัน้	เพ่ือทีจ่ะส่งมอบการเฝ้าตดิตามสงัเกตตลาด	และมอบค�าแนะน�า

ให้แก่ลูกค้า	ผมเริ่มจัดการกับความเสี่ยงโดยการซื้อและขายในนามของลูกค้า	ใน

บางครัง้ผมได้รบัค่าจ้างคงทีใ่นแต่ละเดอืน	และบางครัง้ก็ได้เปอร์เซน็ต์จากก�าไรของ

ลูกค้า	ในช่วงดังกล่าว	ร้านแมคโดนัลด์	ซึ่งเป็นผู้รับซื้อเน้ือวัวรายใหญ่	และบริษัท	

Lane	Processing	ที่กลายมาเป็นผู้เลี้ยงไก่รายใหญ่ที่สุดในประเทศ	ก็มาเป็นหนึ่ง

ในลกูค้าหลายรายของผม	ผมท�าเงนิให้ท้ังสองบรษิทันีม้หาศาล	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	

Lane	Processing	ที่ผมท�าให้เขาได้ก�าไรท่ีเก็งเอาไว้ในตลาดธัญพืชและถ่ัวเหลือง	

ซึ่งมันดีกว่าการค้าไก่ของเขาเสียอีก

ช่วงเวลาเดยีวกันนี	้แมคโดนัลด์ได้คดิผลติภัณฑ์ใหม่ทีช่ือ่แมคนักเก็ตไก่	แต่

ตอนนัน้เขารูส้ึกไมแ่น่ใจทีจ่ะน�าผลติภณัฑ์ใหม่เข้าตลาด	เพราะความกงัวลว่าราคา

ไก่จะถีบตวัสงูขึน้	และบบีให้อตัราผลก�าไรของเขาลดลง	แน่นอนว่าผู้ค้าเน้ือไก่อย่าง	
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Lane	จะไม่ยอมรบัข้อตกลงท่ีจะขายให้แก่แมคโดนลัด์ด้วยราคาตายตวั	เพราะ	Lane	

เองก็กังวลว่าต้นทุนการเลี้ยงจะสูงขึ้น	และพวกเขาจะโดนบีบให้ขายไก่ในราคาต�่า

ปัญหาน้ีเป็นดงัทีผ่มคดิเอาไว้	มนัเกดิขึน้กับผมในด้านท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจ	ไก่

ถูกมองว่าเป็นกลไกธรรมดาๆ	ทีป่ระกอบไปด้วยไก่บวกกบัอาหารท่ีให้มนักิน	ต้นทุน

ที่ผันผวนซึ่งผู้เลี้ยงไก่จ�าเป็นจะต้องกังวลมากท่ีสุดคือราคาอาหารที่น�ามาเลี้ยงไก่	

ผมแสดงให้	Lane	เห็นถึงวิธีการใช้สัญญาซื้อขายข้าวโพดและถ่ัวเหลืองล่วงหน้า

เพ่ือที่จะก�าหนดราคาต้นทุน	ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถแจ้งราคาตายตัวให้แก่ร้าน

แมคโดนัลด์ได้	การท่ีเราช่วยลดความเสี่ยงด้านราคาให้พวกเขามากขนาดน้ี	ท�าให้

แมคโดนัลด์น�าแมคนักเก็ตมาวางขายในปี	1983	ได้ส�าเร็จ	ผมรู้สึกดีมากๆ	 ท่ีช่วย

ท�าให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้

ผมได้ท�าการพิสจูน์รปูแบบท่ีคล้ายคลงึกันของความสมัพันธ์ด้านราคาในการ

เลีย้งวัวและตลาดขายเนือ้วัว	ยกตวัอย่างเช่น	ผมได้แสดงให้ผูเ้ลีย้งวัวเห็นว่าพวกเขา

สามารถก�าหนดอตัราก�าไรท่ีเหนือชัน้ได้โดยป้องกันความเสีย่งจากราคาสนิค้าท่ีเก่ียว

กับต้นทุนทัง้หมดของเขา	(ววัขุน	ข้าวโพด	และถ่ัวเหลอืง)	และสิง่ทีพ่วกเขาก�าลงัจะ

ขาย	(วัวเลี้ยง)	ในช่วงเวลาหกเดือนนับจากนี้	ผมปรับปรุงวธิีการขายเนื้อสดตัดแต่ง

ต่างๆ	เพ่ือส่งมอบในอนาคตท่ีราคาตายตัวต�า่กว่าราคาเนือ้แช่แขง็อย่างมาก	แต่ก็ยัง

สร้างอัตราก�าไรที่สูงได้อยู่	ความเข้าใจที่ลูกค้ามีอย่างลึกซึ้งในวิธีการท่ี	“เครื่องจักร

กล”	ท�าให้ธุรกิจด�าเนินไปมารวมกับความรู้ของผมในด้านการตลาด	ท�าให้เราได้

มาท�างานเพื่อประโยชน์ร่วมกัน	ขณะที่เราก�าลังสร้างตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

โดยรวม	ความสามารถของผมในการจินตนาการถึงเครื่องจักรกลท่ีซับซ้อนเหล่านี้

ได้ท�าให้ความสามารถด้านการแข่งขัน	(Competitive	Edge)	ดีขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่

ท�าอะไรอย่างไม่ไตร่ตรอง	และในทีส่ดุแล้ววิธีการของผมจะเปลีย่นวิธีการด�าเนนิงาน

ของธุรกิจแบบเดมิ	และเช่นเดยีวกับท่ีเคยเป็นมาเสมอ	น่ันคือความตืน่เต้นทีผ่มจะได้

ท�างานกับคนแบบที่ผมชอบท�างานด้วย

วันท่ี	26	มีนาคม	ค.ศ.1978	ภรรยาของผมได้ให้ก�าเนิดลูกชายคนแรกคือ	

Devon	การทีเ่ราจะมลีกูเป็นเรือ่งใหญ่ทีส่ดุในชวิีตของผม	เพราะผมไม่รูว่้าผมจะได้

รบัประสบการณ์แบบไหน	และน่ีก็เป็นสิง่ท่ีผมจะถอนออกไปจากชวิีตไม่ได้	แต่กลาย

เป็นว่านี่คือการตัดสินใจท่ีดีท่ีสุดของผม	ขณะท่ีผมไม่ได้เจาะลึกลงไปในเรื่องชีวิต

27 

ผมมาจากไหน


