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ก่

อนทีผ่ มจะเริม่ บอกคุณว่าผมคิดอย่างไร ผมต้องการทีจ่ ะพิสจู น์วา่ ผมนัน้
เป็น “ไอ้โง่” ทีไ่ ม่รอู้ ะไรเลยเกีย่ วกับสิง่ ทีผ่ มจ�ำเป็นต้องรู้ ความส�ำเร็จใดๆ
ก็ตามทีผ่ มมีในชีวติ นัน้ เกีย่ วข้องกับการรูว้ ธิ จี ดั การกับความไม่รขู้ องผม
มากกว่าสิ่งต่างๆ ที่ผมรู้ สิ่งส�ำคัญที่สุดที่ผมได้เรียนรู้ก็คือ วิธีการใช้ชีวิตบนพื้นฐาน
ของหลักการที่ช่วยให้ผมค้นหาว่าอะไรคือความจริงและสิ่งที่ต้องท�ำกับมัน
ผมส่งต่อหลักการเหล่านี้ เพราะตอนนี้ผมอยู่ในช่วงชีวิตที่ต้องการช่วยให้
ผูอ้ นื่ ประสบความส�ำเร็จมากไปกว่าการทีต่ วั เองประสบความส�ำเร็จมากขึน้ กว่าเดิม
เนื่องจากหลักการเหล่านี้ได้ช่วยผมและคนอื่นๆ อย่างมาก ผมจึงต้องการแบ่งปัน
สิ่งเหล่านี้กับคุณ มันขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามากแค่ไหน
และถ้ามันพอมีบ้าง คุณต้องการที่จะจัดการกับมัน
หลักการ คือความจริงพืน้ ฐานทีใ่ ช้เป็นรากฐานส�ำหรับพฤติกรรมทีท่ ำ� ให้คณ
ุ ได้
รับสิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องการจากชีวติ พวกมันสามารถน�ำไปใช้ได้ซำ�้ แล้วซ�ำ้ เล่าในสถานการณ์
ที่คล้ายๆ กัน เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณ
ทุกๆ วัน แต่ละคนล้วนเผชิญกับสถานการณ์จ�ำนวนมากที่ถาโถมเข้ามา
ให้เราต้องจัดการกับมัน หากไร้ซึ่งหลักการ เราอาจถูกบังคับให้โต้ตอบกับทุกสิ่ง
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ทีถ่ กู โยนเข้ามาในชีวติ ของเราแบบไม่ซำ 
�้ ราวกับว่าเราก�ำลังประสบกับสิง่ ต่างๆ เหล่านี้
เป็นครัง้ แรก หากเราแทนทีด่ ว้ ยการจ�ำแนกสถานการณ์เหล่านีอ้ อกเป็นประเภทต่างๆ
และมีหลักการทีด่ ใี นการจัดการกับมัน ผลทีต่ ามมาคือ เราจะตัดสินใจได้ดขี นึ้ เร็วขึน้
และมีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้ การมีหลักการทีด่ กี เ็ หมือนกับการมีสตู รอาหารทีด่ เี พือ่ ความส�ำเร็จ
คนที่ประสบความส�ำเร็จทุกคนปฏิบัติตามหลักการที่ช่วยให้พวกเขาประสบความ
ส�ำเร็จ อย่างไรก็ดี แม้สงิ่ ทีพ่ วกเขาเลือกทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จนัน้ มีความแตกต่าง
กันอย่างมาก ดังนั้นหลักการของพวกเขาจึงแตกต่างกันไป
การเป็นคนมีหลักการ หมายถึงการปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอด้วยหลักการที่
สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน โชคไม่ดีที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถท�ำได้ และเป็น
เรือ่ งยากมากส�ำหรับผูค้ นทีจ่ ะเขียนหลักการของตัวเองออกมาและแบ่งปันสิง่ เหล่านี้
ช่างน่าเสียดาย ผมชอบที่จะรู้ว่าหลักการใดที่คอยชี้น�ำให้ Albert Einstein, Steve
Jobs, Winston Churchill, Leonardo da Vinci และคนอื่นๆ เพื่อให้ผมสามารถ
เข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาก�ำลังไล่ตามอะไรและพวกเขาบรรลุเป้าหมายได้
อย่างไร และเปรียบเทียบวิธีการที่แตกต่างกันของพวกเขา ผมต้องการทราบว่า
หลักการใดส�ำคัญที่สุดส�ำหรับนักการเมืองที่ต้องการให้ผมลงคะแนนเสียงให้กับ
พวกเขาและกับคนอืน่ ๆ ทัง้ หมดทีก่ ารตัดสินใจของพวกเขาจะส่งผลกระทบต่อตัวผม
เรามีหลักการทัว่ ไปทีผ่ กู พันเราเข้าด้วยกัน ทัง้ ในฐานะครอบครัว ในฐานะชุมชน ใน
ฐานะประเทศชาติ ในฐานะเพือ่ นข้ามชาติหรือไม่? หรือว่าเรามีหลักการทีต่ รงข้ามกัน
ที่มันแบ่งแยกพวกเราออกจากกัน? พวกมันคืออะไร? ขอพูดให้ชัดว่า นี่คือเวลา
ที่ส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับเราที่จะต้องชัดเจนเกี่ยวกับหลักการของเรา
ความหวังของผมคือ การอ่านหนังสือเล่มนี้จะกระตุ้นให้คุณและคนอื่นๆ
ค้นพบหลักการของคุณเอง จากสิง่ ทีค่ ณ
ุ คิดว่าดีทสี่ ดุ และเขียนมันลงไป การท�ำเช่นนัน้
จะช่วยให้คณ
ุ และผูอ้ นื่ มีความชัดเจนเกีย่ วกับหลักการของคุณและเข้าใจซึง่ กันและกัน
ได้ดีขึ้น เมื่อคุณพบกับประสบการณ์ที่มากขึ้นและคิดไตร่ตรองเกี่ยวกับมัน มันจะ
ช่วยขัดเกลาสิง่ เหล่านีใ้ ห้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ จะช่วยให้คณ
ุ ตัดสินใจได้ดขี นึ้ และให้ผอู้ นื่ เข้าใจ
คุณได้ดีขึ้น
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มีหลักการของตนเอง
เราได้หลักการของเรามาในวิธที แี่ ตกต่างกัน บางครัง้ เราได้รบั พวกมันผ่านประสบการณ์
และการคิดทบทวน บางครัง้ เรายอมรับพวกมันจากคนอืน่ ๆ เช่น พ่อแม่ของเรา หรือ
เราน�ำเอาหลักการแบบองค์รวมมาปรับใช้ เช่น ศาสนาและกรอบกฎหมาย
เนื่องจากพวกเราแต่ละคนล้วนมีเป้าหมายและธรรมชาติของตัวเราเอง เรา
แต่ละคนจึงต้องเลือกหลักการของเราให้ตรงกับสิ่งเหล่านี้ แม้ว่ามันจะไม่จ�ำเป็น
ต้องเป็นสิ่งที่แย่เมื่อใช้หลักการของผู้อื่น แต่การปรับใช้หลักการโดยไม่ให้ความคิด
กับพวกมัน จะท�ำให้คณ
ุ เสีย่ งต่อการกระท�ำในลักษณะทีไ่ ม่สอดคล้องกับเป้าหมาย
และธรรมชาติของตัวคุณ ในเวลาเดียวกัน คุณ เช่นเดียวกับผม อาจไม่รู้ทุกอย่างที่
คุณจ�ำเป็นต้องรู้ และเป็นเรื่องที่ฉลาดที่จะยอมรับความจริงนั้น หากคุณสามารถ
คิดด้วยตัวเอง ในขณะที่เปิดใจด้วยสมองที่เปิดโล่งเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดส�ำหรับ
คุณที่จะท�ำ  และถ้าคุณสามารถเรียกความกล้าหาญที่จะท�ำมัน คุณจะท�ำให้ชีวิต
ของคุณได้ประโยชน์มากที่สุด หากคุณไม่สามารถท�ำเช่นนั้นได้ คุณควรไตร่ตรอง
ว่าเป็นเพราะอะไร เพราะนั่นเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะได้รับจากสิ่งที่คุณ
ต้องการมากขึ้นในชีวิต
ที่ซึ่งน�ำมาสู่หลักการข้อแรกของผม :

คิดด้วยตัวเองแล้วตัดสินใจว่า 1) สิ่งที่คุณต้องการ
2) สิ่งที่เป็นจริง และ 3) สิ่งที่คุณควรท�ำเพื่อให้ได้
#1 ในแง่ของ #2 . . .
. . . และท�ำสิ่งนั้นด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและเปิดใจกว้างเพื่อให้คุณ
พิจารณาความคิดที่ดีที่สุดที่มีให้คุณ การมีความชัดเจนในหลักการของคุณเป็น
สิง่ ส�ำคัญ เพราะสิง่ เหล่านีจ้ ะส่งผลกระทบต่อทุกด้านของชีวติ หลายต่อหลายครัง้ ใน
แต่ละวัน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าสู่ความสัมพันธ์กับผู้อื่น หลักการของคุณและ
หลักการของพวกเขาจะก�ำหนดวิธีการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน คนที่มีค่านิยมและ
หลักการร่วมกันจะไปด้วยกันได้ดี ส่วนคนทีไ่ ม่มจี ะทนทุกข์ทรมานจากการเข้าใจผิด
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และความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง ลองคิดถึงคนที่คุณสนิทที่สุด : ค่านิยมของพวกเขา
สอดคล้องกับคุณหรือไม่? คุณรูห้ รือไม่วา่ ค่านิยมหรือหลักการของพวกเขาคืออะไร?
บ่อยครั้งในความสัมพันธ์ หลักการของผู้คนไม่ชัดเจน สิ่งนี้เป็นปัญหาโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในองค์กรทีผ่ คู้ นต้องมีหลักการทีใ่ ช้รว่ มกันเพือ่ ให้ประสบความส�ำเร็จ ความ
ชัดเจนเกี่ยวกับหลักการของผม คือเหตุผลที่ผมท�ำงานอย่างหนักบนทุกๆ ประโยค
ในหนังสือเล่มนี้
หลักการที่คุณเลือกสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการตราบเท่าที่พวกมัน
เป็นของจริง เช่น ตราบเท่าที่พวกมันสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่แท้จริงและ
ค่านิยมของคุณ คุณจะต้องเผชิญกับตัวเลือกนับล้านในชีวิตและวิธีที่คุณตัดสินใจ
จะสะท้อนหลักการที่คุณมี ดังนั้นไม่นานนักที่คนรอบตัวคุณจะสามารถบอกได้ถึง
หลักการที่คุณใช้อยู่ สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่คุณเป็นได้คือเป็นของปลอม เพราะถ้าคุณ
เป็นของปลอมคุณจะสูญเสียความเชื่อมั่นของผู้คนและการเคารพตนเอง ดังนั้น
คุณต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับหลักการของคุณ และคุณต้อง “ท�ำให้ได้อย่างที่พูด”
ถ้ามีความไม่สอดคล้องกันอยู่ คุณควรอธิบายพวกเขา และเป็นการดีทสี่ ดุ ทีจ่ ะเขียน
มันออกมา เพราะการท�ำเช่นนี้ คุณจะขัดเกลาหลักการที่ถูกเขียนออกมา
ในขณะที่ผมจะแบ่งปันหลักการของผมเอง ผมต้องการชี้แจงให้คุณทราบ
อย่างชัดเจนว่า ผมไม่ได้คาดหวังให้คุณท�ำตามมันอย่างหน้ามืดตามัว ในทาง
ตรงกันข้าม ผมต้องการให้คุณตั้งค�ำถามกับมันทุกค�ำ  หยิบและเลือกมันท่ามกลาง
หลักการต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้คุณได้มาซึ่งการผสมผสานที่เหมาะสมกับตัวคุณ

หลักการของผมและผมเรียนรู้มันได้อย่างไร
ผมเรียนรูห้ ลักการของผมมาตลอดทัง้ ชีวติ จากการท�ำผิดพลาดมากมายและใช้เวลา
อย่างมากในการคิดไตร่ตรองพวกมัน ตัง้ แต่ผมยังเป็นเด็ก ผมเป็นคนอยากรูอ้ ยากเห็น
เป็นคนที่มีความคิดเป็นเอกเทศผู้วิ่งตามเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ผมตื่นเต้นกับการมอง
เห็นสิง่ ต่างๆ เพือ่ ไล่ตาม มีความล้มเหลวทีแ่ สนเจ็บปวดเกิดขึน้ จากการไล่ตามพวก
มัน ได้เรียนรูห้ ลักการทีจ่ ะป้องกันไม่ให้ผมท�ำผิดแบบเดิมซ�ำ้ อีกครัง้ ได้เปลีย่ นแปลง
และได้พฒ
ั นา ซึง่ ช่วยให้ผมจินตนาการ และไล่ตามเป้าหมายทีย่ งิ่ ใหญ่กว่าเดิม และ
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ท�ำมันอย่างรวดเร็วและท�ำซ�้ำๆ เป็นเวลานาน ดังนั้นส�ำหรับผม ชีวิตดูเหมือนล�ำดับ
ของภาพที่คุณได้เห็นก่อนหน้านี้
ผมเชื่อว่ากุญแจสู่ความส�ำเร็จอยู่ที่การรู้ว่าจะต้องทั้งมุ่งมั่นเอาชนะและ
ล้มเหลวที่ดีอย่างไร โดยความล้มเหลวที่ดี ผมหมายถึงความสามารถที่จะประสบ
กับความล้มเหลวอันเจ็บปวดที่ให้การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ โดยไม่ล้มเหลวอย่างหนัก
จนกระทั่งคุณถูกน็อคเอาท์ออกจากเกม
วิธีการเรียนรู้และการพัฒนานี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดส�ำหรับตัวผม ทั้งนี้เพราะสิ่ง
ที่ผมเป็นและเพราะสิ่งที่ผมท�ำ  ผมเป็นคนที่มีความจ�ำไม่ค่อยดีและไม่ชอบท�ำตาม
ค�ำแนะน�ำของคนอื่น แต่ผมชอบที่จะหาวิธีการท�ำงานของสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง
ผมเกลียดโรงเรียนเพราะความจ�ำของผมไม่ค่อยดี แต่เมื่อผมอายุสิบสองผมก็
ตกหลุมรักการซื้อขายในตลาด (ตลาดในที่นี้คือตลาดหุ้น : ผู้แปล) เพื่อท�ำเงินจาก
ตลาด เราจ�ำเป็นต้องเป็นคนทีม่ คี วามคิดเป็นเอกเทศ ทีว่ างเดิมพันตรงข้ามกับความ
คิดเห็นของคนส่วนใหญ่และเป็นฝ่ายถูก นั่นเป็นเพราะมุมมองของคนส่วนใหญ่
ถูกรวมอยู่ในราคา เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความผิดอันเจ็บปวดอย่างมากมาย
ดังนั้นการรู้ว่าจะท�ำอย่างไรให้ดีนั้นมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความส�ำเร็จของเรา
ในการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส�ำเร็จก็เป็นจริงเช่นเดียวกัน เราต้องเป็น
นักคิดอิสระทีเ่ ดิมพันอย่างถูกต้องสวนกับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ ซึง่ หมายถึง
มีความผิดอันเจ็บปวดด้วยจ�ำนวนไม่แพ้กัน เนื่องจากผมเป็นทั้งนักลงทุนและ
ผูป้ ระกอบการ ผมจึงพัฒนาความกลัวทีด่ ใี นการท�ำผิดพลาด และคิดหาแนวทางใน
การตัดสินใจที่จะเพิ่มโอกาสให้มากที่สุดในการเป็นฝ่ายที่ถูก

สร้างการตัดสินใจแบบให้น้�ำหนักความน่าเชื่ อถือ
(Believability-Weighted)
ความผิดพลาดที่แสนเจ็บปวดของผม ท�ำให้ผมเปลี่ยนมุมมองของ “ผมรู้ว่าผมถูก”
ไปเป็น “ผมจะรู้ได้อย่างไรว่าผมถูก?” ความผิดพลาดเหล่านั้นให้ความอ่อนน้อม
ถ่อมตนที่ผมต้องการเพื่อท�ำให้เกิดความสมดุลกับความมุทะลุของผม การรู้ว่าผม
อาจผิดอย่างเจ็บปวดและอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่คนฉลาดคนอื่นเห็นสิ่ง
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ต่างๆ แตกต่างออกไปนั้นกระตุ้นให้ผมมองสิ่งต่างๆ ผ่านสายตาของผู้อื่นเช่นเดียว
กับของผมเอง นัน่ ท�ำให้ผมเห็นมิตติ า่ งๆ มากกว่าทีผ่ มเห็นสิง่ ต่างๆ ผ่านสายตาของ
ผมเอง เรียนรู้วิธีการชั่งน�้ำหนักจากข้อมูลของผู้อื่นเพื่อให้ผมเลือกสิ่งที่ดีที่สุด กล่าว
อีกนัยหนึ่งก็คือ เพื่อให้ผมได้ให้น�้ำหนักการตัดสินใจของผม เพิ่มโอกาสในการถูก
และเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น ในเวลาเดียวกันผมได้เรียนรู้ที่จะ :

ปฏิบัติตามหลักการ . . .
. . . ทีว่ างไว้อย่างชัดเจนว่าตรรกะของพวกเขาสามารถประเมินได้อย่างง่ายดาย
และคุณและคนอืน่ ๆ สามารถเห็นว่าคุณท�ำได้อย่างทีพ
่ ดู ประสบการณ์สอนให้
ผมรู้ว่ามันมีค่ามากเพียงใดในการไตร่ตรองและจดบันทึกเกณฑ์การตัดสินใจของ
ผมเมื่อใดก็ตามที่ผมได้ตัดสินใจ ดังนั้นผมจึงมีนิสัยชอบท�ำสิ่งนั้น เมื่อเวลาผ่านไป
การสะสมหลักการของผมกลายเป็นเหมือนชุดของสูตรอาหารส�ำหรับการตัดสินใจ
ด้วยการแบ่งปันมันกับผู้คนในบริษัทของผม Bridgewater Associates ผมได้เชิญ
เพื่อนร่วมงานของผมมาช่วยผมทดสอบหลักการต่างๆ ของผมในการปฏิบัติจริง
ผมได้ขดั เกลาและค่อยๆ พัฒนามันอย่างต่อเนือ่ ง ในความเป็นจริงแล้ว ผมสามารถ
ขัดเกลามันจนถึงจุดที่ผมเห็นว่ามันส�ำคัญแค่ไหนที่จะ :

จัดระบบการตัดสินใจของคุณ
ผมค้นพบว่าผมสามารถท�ำได้โดยแสดงเกณฑ์การตัดสินใจของผมในรูปแบบของ
อัลกอริทมึ ทีผ่ มสามารถใส่ลงไปในคอมพิวเตอร์ของเราได้ เมือ่ ใช้ระบบการตัดสินใจ
จากทั้งสองอย่างควบคู่กันไป ซึ่งก็คือ การตัดสินใจจากในหัวของผมเอง และการ
ตัดสินใจของผมจากคอมพิวเตอร์ ผมเรียนรู้ว่าคอมพิวเตอร์สามารถตัดสินใจได้
ดีกว่าตัวผม เพราะมันสามารถประมวลผลข้อมูลได้มากกว่าที่ผมสามารถท�ำได้
และมันสามารถท�ำได้เร็วกว่าและไร้ซึ่งอารมณ์ การท�ำเช่นนั้นช่วยท�ำให้ผมและคน
ที่ผมท�ำงานด้วยมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป และช่วยปรับปรุงคุณภาพ
ของการตัดสินใจโดยรวมของเรา ผมค้นพบว่าระบบการตัดสินใจเช่นนี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการให้น�้ำหนักความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อ และในไม่ช้า
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ก็จะเปลี่ยนวิธีการที่ผู้คนทั่วโลกท�ำการตัดสินใจทุกประเภท แนวทางการขับเคลื่อน
การตัดสินใจของเราไม่เพียงแต่ปรับปรุงการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ การลงทุน และ
การจัดการเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นในทุกด้านของชีวิต
ไม่ว่าหลักการของคุณเองจะถูกจัดเป็นระบบหรือถูกโปรแกรมไว้หรือไม่
ถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญรองลงมา สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือคุณพัฒนาหลักการของคุณเองและ
เขียนมันออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณท�ำงานกับผู้อื่น
มันเป็นวิธกี ารและหลักการเหล่านีท้ กี่ อ่ ให้เกิดผล ไม่ใช่ผม สิง่ นีพ้ าตัวผมเอง
ออกมาจากการเป็นเด็กชนชัน้ กลางธรรมดาจากลองไอร์แลนด์ไปสูก่ ารประสบความ
ส�ำเร็จด้วยตัวเลขชี้วัดทั่วไปหลายๆ อย่าง เช่นการเริ่มต้นบริษัทจากอพาร์ตเมนต์
สองห้องนอนของผม และสร้างให้มันเป็นบริษัทเอกชนที่ส�ำคัญที่สุดล�ำดับที่ห้าใน
สหรัฐอเมริกา (อ้างอิงจาก Fortune) กลายเป็นหนึ่งในร้อยคนที่รวยที่สุดในโลก
(อ้างอิงจาก Forbes) และได้รับการพิจารณาให้เป็นหนึ่งในร้อยคนผู้มีอิทธิพลมาก
ทีส่ ดุ (อ้างอิงจาก Time) สิง่ เหล่านีพ้ าผมไปอยูบ่ นจุดทีส่ งู ซึง่ ผมได้เห็นความส�ำเร็จ
และชีวิตที่แตกต่างจากที่ผมได้จินตนาการเอาไว้มาก และสิ่งเหล่านี้ได้มอบงานที่มี
ความหมายและความสัมพันธ์ทมี่ คี วามหมาย ซึง่ ผมให้ความส�ำคัญยิง่ กว่าความส�ำเร็จ
ทัว่ ไปของผม สิง่ เหล่านีใ้ ห้ผมและ Bridgewater มาไกลเกินกว่าทีผ่ มได้นกึ ได้ฝนั เอาไว้
จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ผมไม่ต้องการแบ่งปันหลักการเหล่านี้ออกนอก
Bridgewater เพราะผมไม่ชอบความสนใจของสาธารณชน และเพราะผมคิดว่าคงจะ
เป็นการอวดดีทบี่ อกผูอ้ นื่ ว่ามีหลักการอะไร แต่หลังจากที่ Bridgewater ประสบความ
ส�ำเร็จในการคาดการณ์วกิ ฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008-09 ผมได้รบั ความสนใจ
จากสือ่ มวลชนเป็นจ�ำนวนมาก และรวมถึงหลักการของผมและวิธกี ารด�ำเนินงานที่
เป็นเอกลักษณ์ของ Bridgewater เช่นกัน เรือ่ งราวเหล่านัน้ ส่วนใหญ่ถกู บิดเบือนและ
ถูกท�ำให้ดนู า่ ตืน่ เต้น ดังนัน้ ในปี 2010 ผมได้โพสต์หลักการของเราในเว็บไซต์ของเรา
เพื่อให้ผู้คนสามารถตัดสินมันได้ด้วยตัวพวกเขาเอง ด้วยความประหลาดใจของผม
มันได้ถูกดาวน์โหลดมากกว่าสามล้านครั้งและผมก็ถูกถล่มด้วยจดหมายขอบคุณ
ที่มาจากทั่วทุกมุมโลก
ผมจะให้พวกมันแก่คุณในหนังสือสองเล่ม หลักการชีวิตและหลักการการ
ท�ำงานในหนังสือเล่มหนึง่ และหลักการเศรษฐกิจและหลักการการลงทุนในอีกเล่มหนึง่
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เกริ่นน�ำ

หนังสือเล่มนี้มีรูปแบบยังไง
เนือ่ งจากผมใช้ชวี ติ ในวัยผูใ้ หญ่สว่ นใหญ่คดิ เกีย่ วกับเศรษฐกิจและการลงทุน  ผมจึง
พิจารณาเขียนหลักการเศรษฐกิจและหลักการการลงทุนก่อน แต่ผมตัดสินใจที่จะ
เริ่มต้นด้วยหลักการชีวิตและหลักการการท�ำงานของผม เพราะพวกมันมีความ
ครอบคลุมมากกว่าและผมเห็นว่ามันสามารถใช้งานได้ดกี บั ผูค้ นเพียงใด  โดยไม่ขนึ้
อยูก่ บั อาชีพของพวกเขา เนือ่ งจากมันเข้ากันได้ดมี นั จึงถูกรวมเข้าด้วยกันในหนังสือ
เล่มเดียว ทีเ่ ริม่ ด้วยอัตชีวประวัตสิ นั้ ๆ ในชือ่ ผมมาจากไหน (Where I'm Coming From)
ส่วนที่ 1 : ผมมาจากไหน

ในส่วนนี้ ผมแบ่งปันประสบการณ์บางอย่าง ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือความผิดพลาดของผม
ที่ท�ำให้ผมค้นพบหลักการที่เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผม เพื่อบอกความจริง
กับคุณ ผมยังคงมีความรู้สึกหลายอย่างเกี่ยวกับการเล่าเรื่องส่วนตัวของผม เพราะ
ผมกังวลว่ามันอาจเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากหลักการเหล่านั้น จากความ
ไร้กาลเวลา และจากความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลที่เป็นสากล ด้วยเหตุนี้ผม
จึงไม่รังเกียจหากคุณตัดสินใจที่จะข้ามส่วนนี้ของหนังสือ หากคุณอ่านมัน ให้ลอง
มองผ่านตัวผมและเรื่องราวเฉพาะของผมไปที่ตรรกะและข้อดีของหลักการที่ผมได้
อธิบาย คิดเกี่ยวกับพวกมัน ชั่งน�้ำหนักพวกมัน และตัดสินใจว่าจะน�ำไปใช้กับคุณ
และสถานการณ์ในชีวิตของคุณได้อย่างไร และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ว่าพวกมัน
สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ หรือพวกมันอาจจะท�ำได้
ส่วนที่ 2 : หลักการชี วิต

หลักการที่ครอบคลุมซึ่งผลักดันแนวทางของผมไปยังทุกสิ่งนั้นได้ถูกจัดวางไว้ใน
หลักการชีวติ ในส่วนนีผ้ มอธิบายหลักการของผมอย่างลึกซึง้ ยิง่ ขึน้ และแสดงให้เห็นว่า
พวกมันถูกประยุกต์ใช้อย่างไรในโลกธรรมชาติ, ในชีวิตส่วนตัวและความสัมพันธ์
ของเรา, ในเรื่องธุรกิจและการก�ำหนดนโยบาย, และแน่นอนที่ Bridgewater ผมจะ
แบ่งปันกระบวนการ 5 ขัน้ ตอนทีผ่ มพัฒนาขึน้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายและเลือกตัวเลือก
ที่มีประสิทธิภาพ ผมจะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกบางอย่างที่ผมได้รับเกี่ยวกับจิตวิทยา
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และประสาทวิทยา และอธิบายวิธีที่ผมใช้มันในชีวิตส่วนตัวและในธุรกิจของผม
นีค่ อื หัวใจทีแ่ ท้จริงของหนังสือเล่มนี้ เพราะมันแสดงให้เห็นว่าหลักการเหล่านีส้ ามารถ
ประยุกต์ใช้ในเกือบทุกสิ่งทุกอย่างโดยคนส่วนใหญ่ได้อย่างไร
ส่วนที่ 3 : หลักการการท�ำงาน

ในหลักการการท�ำงาน คุณจะได้รบั มุมมองอย่างใกล้ชดิ เกีย่ วกับวิธที ผี่ ดิ จากธรรมดา
ที่เราด�ำเนินการที่ Bridgewater ผมจะอธิบายวิธีที่เราเชื่อมโยงหลักการของเราเข้า
กับแนวคิดเรื่องความสามารถนิยม (Idea Meritocracy) ที่มุ่งมั่นที่จะส่งมอบงาน
ที่มีความหมายและความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ผ่านความจริงอย่างแท้จริงและ
ความโปร่งใสอย่างแท้จริง ผมจะแสดงให้คณ
ุ เห็นว่าสิง่ นีท้ ำ� งานในระดับย่อยอย่างไร
และวิธีนี้สามารถน�ำไปใช้กับองค์กรเกือบทุกแห่งเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
อย่างไร ดังที่คุณจะเห็นว่าเราเป็นเพียงกลุ่มคนที่พยายามเพื่อความเป็นเลิศในสิ่ง
ที่เราท�ำ  และเป็นผู้ที่ตระหนักว่าเราไม่ได้รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องรู้ เรา
เชื่อว่าการครุ่นคิด และความเห็นต่างที่ปราศจากอารมณ์ร่วมโดยเหล่านักคิดอิสระ
สามารถเปลี่ยนเป็นการตัดสินใจที่ให้น�้ำหนักตามความน่าเชื่อถือซึ่งมีความฉลาด
กว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าผลรวมของมัน เนื่องจากพลังของกลุ่มนั้นยิ่งใหญ่
กว่าพลังของคนๆ เดียว ผมเชื่อว่าหลักการการท�ำงานเหล่านี้ส�ำคัญกว่าหลักการ
ชีวิตที่พวกเขายึดถือ
สิ่งที่ตามมาจากหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนีจ้ ะตามมาด้วยหนังสือแบบโต้ตอบได้ในรูปแบบของแอปทีจ่ ะให้คณ
ุ ได้รบั
ชมวิดโี อและประสบการณ์แบบดืม่ ด�ำ่ เพือ่ ให้การเรียนรูข้ องคุณมีประสบการณ์ทดี่ ยี งิ่ ขึน้
แอปจะท�ำความรูจ้ กั กับคุณผ่านการโต้ตอบของคุณเพือ่ ให้คำ� แนะน�ำส่วนตัวมากขึน้
หนังสือเล่มนี้และแอปจะตามมาด้วยหนังสืออีกเล่มที่มีอีกสองส่วน คือ
หลักการเศรษฐกิจและหลักการการลงทุน ซึง่ ผมจะส่งต่อหลักการทีไ่ ด้ผลส�ำหรับผม
และผมเชื่อว่าอาจช่วยคุณในเรื่องเหล่านี้ได้
หลังจากนั้น จะไม่มีค�ำแนะน�ำใดที่ผมสามารถให้ได้ที่ไม่มีมีอยู่ในหนังสือ
ทั้งสองเล่มนี้ และผมจะท�ำให้มันเสร็จสิ้นกับช่วงนี้ของชีวิตผม
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คิดเพื่อตัวเองว่า!
1) คุณต้องการอะไร?
2) อะไรคือความจริง?
3) คุณจะท�ำอะไรกับมัน?

PART I

ผม
มาจาก
ไหน

เวลาเหมือนกับกระแสน�้ำที่
พาเรามุ่งหน้าไปสู่
การเผชิ ญกับความจริง
ซึ่ งท�ำให้เราต้องตัดสินใจ
เราไม่อาจหยุ ดการเคลื่อนไหว
ของกระแสน�้ำได้ และเรา
ไม่อาจหลีกหนีการเผชิ ญหน้าได้
เราท�ำได้เพียงก้าวผ่าน
ด้วยหนทางที่พอเป็นไปได้ท่สี ุด

ต

อนที่พวกเรายังเป็นเด็ก พ่อแม่คนอื่นๆ โดยเฉพาะพ่อแม่ของพวกเรา
มักจะคอยสอนเราผ่านการเผชิญหน้ากับความเป็นจริง และเมื่อเรา
อายุมากขึ้น เราก็เริ่มสร้างทางเลือกของเราเอง โดยเราจะเลือกตาม
สิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อเส้นทางของเรา ถ้าคุณอยากเป็นแพทย์ คุณก็ต้องเลือกเข้า
เรียนโรงเรียนแพทย์ ถ้าคุณอยากมีครอบครัว คุณก็ต้องหาคู่ครอง เมื่อเราก้าวเข้าสู่
เป้าหมายเหล่านี้ เราจะเจอปัญหา เราจะสร้างความผิดพลาด และจะพบกับจุดอ่อน
มากมายของตัวเราเอง เราเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราเอง เกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริง
และท�ำการตัดสินใจใหม่ ซึ่งในช่วงชีวิตของเรา เราได้ท�ำการตัดสินใจเป็นล้านครั้ง
และทุกๆ การตัดสินใจก็ลว้ นเป็นการเดิมพัน บ้างก็เล็ก บ้างก็ใหญ่ เราต้องคิดถึงสิง่
นี้ว่าเรามีวิธีการตัดสินใจอย่างไร เพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งส�ำคัญที่ใช้ก�ำหนดคุณภาพ
ของชีวิตของเรา
พวกเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการคิดที่แตกต่างกัน แต่
เราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทักษะในการตัดสินใจ เราต้องเรียนรู้ทักษะเหล่านี้จาก
ประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง ถึงแม้ว่าเส้นทางของผมจะไม่เหมือนคนอื่น
ได้เกิดมาพร้อมกับพ่อแม่ทแี่ สนวิเศษ ได้ทำ� งานทีแ่ สนวิเศษ และได้เจอเพือ่ นร่วมงาน
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ทีแ่ สนวิเศษเช่นกัน แต่ผมก็เชือ่ ว่าหลักการ (Principles) ทีผ่ มได้เรียนรูม้ าตลอดชีวติ
ของผม จะสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ดกี บั ทุกคน และทุกเส้นทาง เมือ่ คุณอ่านเรือ่ ง
ราวของผม ให้ลองพยายามมองเข้าไปถึงความสัมพันธ์ของต้นเหตุและสิง่ ทีต่ ามมา
ต่างๆ จากทางเลือกที่ผมได้ตัดสินใจรวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ตามมาว่า ผมได้เรียนรู้อะไร
จากสิ่งเหล่านี้ และผมได้เปลี่ยนวิธีการที่จะตัดสินใจได้อย่างไร จงถามตัวคุณเอง
ว่าอะไรคือสิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องการ ลองหาตัวอย่างของคนอืน่ ๆ ทีเ่ ขาได้ในสิง่ ทีเ่ ขาต้องการ
พยายามแยกแยะเหตุผลทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังของการประสบความส�ำเร็จ ซึง่ คุณสามารถ
น�ำสิ่งเหล่านี้มาช่วยให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการเช่นกัน
เพื่อให้คุณเข้าใจว่าผมมาจากไหน ผมจะเล่าให้คุณฟังอย่างตรงไปตรงมา
เกีย่ วกับชีวติ และอาชีพของผม โดยจะเน้นทีค่ วามผิดพลาดและจุดอ่อน รวมถึงหลัก
การต่างๆ ที่ผมได้เรียนรู้จากมัน
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เสียงเพรียกหาการผจญภัยของผม
ปี 1949-196 7

ผ

มเกิดในปี 1949 และเติบโตในครอบครัวชนชัน้ กลางในลองไอส์แลนด์
ทีม่ คี ณ
ุ พ่อเป็นนักดนตรีแจ๊ส และคุณแม่เป็นแม่บา้ น ผมเป็นเด็กทัว่ ๆ
ไป อยูใ่ นบ้านหลังทัว่ ๆ ไป และก็เป็นนักเรียนทีแ่ ย่กว่านักเรียนทัว่ ๆ ไป
ตอนเป็นเด็กผมชอบเล่นกับเพือ่ นๆ เล่นทัชฟุตบอลกันกลางถนน เล่นเบสบอลในสวน
หลังบ้านของเหล่าเพื่อนบ้าน แล้วก็เริ่มจีบสาวเมื่อผมโตขึ้นมาหน่อย
ดีเอ็นเอของเราท�ำให้ทั้งคุณและผมมีจุดอ่อนจุดแข็งโดยธรรมชาติ   จุดอ่อน
ทีส่ ดุ ของผมคือ เป็นคนทีท่ อ่ งจ�ำสิง่ ต่างๆ ได้ไม่คอ่ ยดี ผมไม่สามารถทีจ่ ะจ�ำอะไรบาง
อย่างที่เป็นข้อมูลลอยๆ ได้เลย (อย่างเช่น เบอร์โทรศัพท์) และผมไม่ค่อยชอบที่จะ
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำต่างๆ ด้วย ในขณะเดียวกัน ผมเป็นคนทีอ่ ยากรูอ้ ยากเห็นมาก
และรักทีจ่ ะแก้ไขปัญหาต่างๆ ของตนเอง แม้วา่ จะยังเห็นได้ไม่ชดั เจนในเวลานัน้ ก็ตาม
ผมไม่ชอบไปโรงเรียน ไม่ใช่แค่เพราะว่ามันต้องใช้การจดจ�ำอย่างมหาศาล
แต่ผมไม่ได้รู้สึกสนใจกับหลายๆ สิ่งที่ครูคิดว่ามันส�ำคัญ ผมไม่เคยเข้าใจว่าการ
เรียนได้ดใี นโรงเรียนจะท�ำให้ผมได้อะไรนอกเหนือไปจากการยอมรับจากแม่ของผม
แม่เอ็นดูผมมากและกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนแย่ๆ ของผม จนกระทั่งช่วง
มัธยม แม่ก็สั่งให้ผมไปที่ห้องและอ่านหนังสือสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนถึงจะออกไปเล่น
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ได้ แต่ผมก็ไม่เคยท�ำได้เลย แม่คอยช่วยเหลือผมเสมอมา เธอจะม้วนและมัดยาง
หนังสือพิมพ์ที่ผมจะส่ง และจะคอยอบคุกกี้ให้เราสองคนกินกันขณะที่เราดูหนังผี
ด้วยกันในคืนวันเสาร์ เธอเสียชีวิตเมื่อผมอายุสิบเก้าปี ในเวลานั้นผมจินตนาการ
ตัวเองไม่ออกเลยว่าจะหัวเราะได้อีกครั้งหรือเปล่า แต่ตอนนี้ ผมกลับยิ้มได้ทุกครั้ง
เมื่อนึกถึงเธอ
พ่อของผมท�ำงานเลิกดึกมาก ด้วยอาชีพนักดนตรีที่ต้องท�ำงานถึงตีสาม
ดังนัน้ เขาจะนอนดึกมากๆ โดยเฉพาะในวันเสาร์และอาทิตย์ ท�ำให้ตอนเด็กๆ เรามัก
ไม่คอ่ ยจะมีความสัมพันธ์กนั มากไปกว่าการทีพ่ อ่ จะคอยบ่นให้ผมคอยตัดหญ้า ตัด
พุม่ ไม้ตา่ งๆ ในสวน ซึง่ เป็นสิง่ ทีผ่ มเกลียดมาก เขาเป็นชายทีม่ คี วามรับผิดชอบมาก
ซึ่งต้องมารับมือกับเด็กที่ขาดความรับผิดชอบแบบผม ความทรงจ�ำตอนเราสองคน
พูดคุยกันจึงเป็นเรือ่ งน่าตลกมากส�ำหรับผมในวันนี้ ตัวอย่างเช่น ครัง้ หนึง่ เขาบอกให้
ผมตัดหญ้า ผมตัดสินใจทีจ่ ะตัดเฉพาะลานด้านหน้าและไม่ตดั ในส่วนด้านหลัง แต่
แล้วก็มีฝนตกลงมา 2-3 วันต่อเนื่อง ทันใดนั้นสนามหญ้าด้านหลังบ้านก็ยาวเฟื้อย
เลย ผมจึงต้องตัดหญ้าพวกนั้นด้วยเคียว ซึ่งมันต้องใช้เวลานานมากๆ และพอผม
ท�ำเสร็จ สนามหญ้าด้านหน้ามันก็สงู เกินไปทีจ่ ะถางหญ้าออกได้แล้ว คุณน่าจะเดา
ได้ว่าพ่อของผมจะบ่นมากมายขนาดไหน
หลังจากที่แม่ผมตาย ผมก็ใกล้ชิดกับพ่อมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่
ผมเริ่มจะมีครอบครัวของตัวเอง ผมทั้งรักทั้งชอบเขาเลย เขาเป็นคนสนุก สบายๆ
เหมือนนักดนตรีสว่ นใหญ่ ผมชืน่ ชมตัวตนทีแ่ ข็งแกร่งของเขาซึง่ ผมคิดว่ามาจากตอน
ทีเ่ ขาใช้ชวี ติ ผ่านช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกต�ำ่ ครัง้ ใหญ่ และร่วมต่อสูใ้ นช่วงสงครามโลก
ครั้งที่สองและช่วงสงครามเกาหลี ผมจ�ำได้ว่าตอนที่เขาอายุเจ็ดสิบกว่าปี เขาไม่มี
ความลังเลใดๆ เลยในการขับรถเข้าไปในพายุหิมะขนาดใหญ่ และเมื่อไหร่ก็ตามที่
รถติดหล่ม เขาก็พาตัวเองออกมาได้เหมือนไม่มีปัญหาอะไร หลังจากการแสดงสด
ในคลับและบันทึกเสียงในห้องอัดเสียงเกือบตลอดชีวติ เขาเริม่ มีอาชีพทีส่ องในช่วง
อายุหกสิบปีกลางๆ คือการสอนดนตรีในโรงเรียนมัธยมและวิทยาลัยท้องถิน่ เขาสอน
มาเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ มีอาการหัวใจวายตอนอายุแปดสิบเอ็ดปี หลังจากนัน้ เขาก็ยงั มี
ชีวิตอยู่ต่อมาอีกราวสิบปีโดยมีสติครบถ้วน
เมื่อผมไม่ต้องการจะท�ำอะไรสักอย่างหนึ่ง ผมจะต่อต้านมัน แต่เมื่อผมรู้สึก
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ตื่นเต้นกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ว อะไรก็ฉุดผมไว้ไม่อยู่ ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ผม
ไม่ยอมท�ำงานบ้านทีบ่ า้ นตัวเอง แต่ผมกลับกระตือรือร้นท�ำสิง่ นีอ้ ย่างเต็มทีข่ า้ งนอก
บ้านเพื่อหาเงิน ตั้งแต่ผมอายุแปดขวบ ผมเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์, กวาดหิมะบน
ถนน, เป็นแคดดี้ในสนามกอล์ฟ, เป็นเด็กเช็ดโต๊ะ, เป็นเด็กล้างจานในร้านอาหาร
และเป็นเด็กจัดของในห้างสรรพสินค้า ซึ่งผมจ�ำไม่ได้เลยว่าพ่อแม่ของผมสนับสนุน
ให้ผมท�ำงานเหล่านี้ ผมจึงไม่สามารถพูดได้ว่าผมท�ำงานเหล่านี้เพราะพวกเขา แต่
ผมรู้ว่าการมีงานเหล่านั้นและมีเงินพอที่จะท�ำอะไรก็ได้อย่างอิสระในช่วงปีต้นๆ นี้
ได้สอนบทเรียนอันมีค่ามากมาย ซึ่งผมไม่สามารถเรียนรู้มันได้จากที่โรงเรียน
ในช่วงวัยรุน่ ของผม แนวคิดเรือ่ งจิตวิทยาของคนในสหรัฐอเมริกาช่วงทศวรรษ
ที่ 1960 คือเรือ่ งความปรารถนาและการสร้างแรงบันดาลใจ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายที่
ยิ่งใหญ่และสูงส่ง ซึ่งผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย โดยหนึ่งในความทรงจ�ำ
ที่เก่าแก่ที่สุดของผมคือเรื่องของ John F. Kennedy ชายที่ฉลาดและมีเสน่ห์ดึงดูด
ผู้ซึ่งวาดภาพที่เจิดจรัสในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีกว่าเดิม การส�ำรวจอวกาศ
นอกโลก และท�ำส�ำเร็จในเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมกันของมนุษยชน และการ
ขจัดปัญหาความยากจน โดยตัวเขาและแนวคิดของเขานั้นมีผลกระทบอย่างมาก
ต่อความคิดของผมเลย
ช่วงนั้นอเมริกาอยู่ในช่วงที่รุ่งเรื่องสุดๆ เมื่อเทียบกับที่อื่นทั่วโลก ขนาด
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนกว่าร้อยละ 40 ของเศรษฐกิจโลก เมื่อเทียบ
กับร้อยละ 20 ในวันนี้ เงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินของโลก และอเมริกาเป็นมหาอ�ำนาจ
ทางการทหาร การเป็น “กลุ่มเสรีนิยม” หมายถึงความมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าอย่าง
รวดเร็วและแฟร์ ในขณะที่การเป็น “กลุ่มคนหัวโบราณ” หมายถึงการติดอยู่ในรูป
แบบเก่าๆ และมีความไม่แฟร์เกิดขึน้   อย่างน้อยมันก็ดเู ป็นแบบนัน้ ทัง้ กับผมและคน
ส่วนใหญ่รอบตัวผม อย่างทีพ่ วกเราเห็นว่าสหรัฐฯ มีความร�ำ่ รวย มีความก้าวหน้า มี
การจัดการทีด่ ี และมีเป้าหมายในการปรับปรุงทุกอย่างอย่างรวดเร็ว ฟังดูเหมือนผม
เองอาจจะไร้เดียงสา แต่ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่คิดแบบนี้
ช่วงปีดังกล่าว ทุกคนก�ำลังพูดถึงตลาดหุ้นเพราะมันสร้างผลตอบแทนได้ดี
และมันท�ำเงินให้กับคนได้ รวมถึงคนที่เล่นกอล์ฟในสนามท้องถิ่นที่จะเรียกกันว่า
ลิงค์ ทีซ่ งึ่ ผมเริม่ เป็นแคดดีต้ อนอายุ 12 ขวบ ดังนัน้ ผมจึงเอาเงินจากค่าแบกถุงกอล์ฟ
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ของผมจากการเป็นแคดดีไ้ ปเริม่ ลงทุนในตลาดหุน้ การลงทุนครัง้ แรกของผมคือหุน้
ของ Northeast Airlines ผมซือ้ มันเพราะมันเป็นหุน้ เพียงบริษทั เดียวทีผ่ มเคยได้ยนิ
ว่าถูกขายที่ราคาต�่ำกว่า 5 เหรียญต่อหุ้น โดยตอนนั้นผมคิดว่าถ้าผมยิ่งซื้อหุ้นมาก
ขึ้นเท่าไหร่ ผมก็จะท�ำเงินได้มากขึ้น ซึ่งนั่นเป็นกลยุทธ์ที่โง่ แต่ผมก็ได้ผลตอบแทน
ถึงสามเท่า ตอนนั้นสายการบิน Northeast Airlines ก�ำลังจะล้มละลายอยู่แล้ว แต่
ดันมีบริษทั เข้ามาซือ้ กิจการทัง้ หมด ซึง่ ผมโชคดีมาก แต่ผมไม่ได้ตระหนักความจริง
ข้อนีเ้ ลย ผมแค่คดิ ว่าการท�ำเงินจากตลาดหุน้ นัน้ ง่ายดายมาก ดังนัน้ ผมเลยติดเบ็ด
เข้าเต็มๆ (หมายถึงเสพติดกับการลงทุนในตลาดหุ้น : ผู้แปล)
ในสมัยนัน้ นิตยสารฟอร์จนู มีคปู องทีส่ ามารถฉีกออกมาแล้วส่งไปรษณียเ์ พือ่
ขอรับรายงานประจ�ำปีของบริษทั ทีอ่ ยูใ่ น Fortune 500 ได้ฟรี ผมเลยสัง่ มาทุกบริษทั
เลย ผมยังจ�ำตอนทีบ่ รุ ษุ ไปรษณียห์ งุดหงิดมากทีต่ อ้ งเอารายงานเหล่านีม้ าส่งทีป่ ระตู
บ้านของผม และผมก็นงั่ ลุยอ่านมันทุกเล่ม นัน่ คือวิธที ผี่ มเริม่ สร้างห้องสมุดการลงทุน
ของผม จากนัน้ เมือ่ ตลาดหุน้ ยังคงทะยานขึน้ ไป  เรือ่ งราวของสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
และสภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ ครั้งใหญ่ ก็ดูเหมือนเป็นความทรงจ�ำที่ค่อยๆ เลือนราง
หายไป และการลงทุนดูเหมือนเป็นเรือ่ งง่ายๆ แค่ซอื้ อะไรก็ได้แล้วคอยดูมนั ขึน้ ไป ซึง่
มันขึน้ แน่นอน จนกลายเป็นความเชือ่ ทัว่ ไปว่ามันต้องขึน้ เสมอ การบริหารเศรษฐกิจ
ได้เริ่มพัฒนากลายเป็นวิทยาศาสตร์ ที่สุดแล้ว ตลาดหุ้นก็เติบโตมากกว่า 4 เท่าใน
ช่วงสิบปีที่ผ่านมา และหุ้นบางตัวก็ท�ำได้ดีกว่านั้น
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เป็นผลให้ “การลงทุนแบบ DCA (Dollar-Cost Averaging)” ซึ่งเป็นการ
ลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือน ด้วยจ�ำนวนเงินเท่าเดิมไม่ว่าจะซื้อได้กี่หุ้นก็ตาม เป็น
กลยุทธ์ที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้ แน่นอนว่าการเลือกหุ้นที่ดีที่สุดนั้นจะให้ผลที่ดีกว่า
ดังนั้นมันจึงเป็นกลยุทธ์ที่ผมและคนอื่นๆ พยายามท�ำ  ซึ่งมันมีหุ้นเป็นพันๆ ตัวให้
เลือก โดยถูกเรียงเอาไว้อย่างเป็นระเบียบในสองสามหน้าสุดท้ายของหนังสือพิมพ์
ขณะทีผ่ มชอบเล่นกับตลาดหุน้ ผมก็ชอบออกไปเล่นสังสรรค์กบั เพือ่ นๆ ตัง้ แต่
เด็กผมก็ชอบออกไปเล่นกับคนแถวบ้าน พอวัยรุน่ หน่อยก็ถงึ ขัน้ ปลอมบัตรประชาชน
เพือ่ เข้าผับกันกับเพือ่ นๆ ทุกวันนีผ้ มก็ยงั ชอบไปเทศกาลดนตรีและไปทริปด�ำน�ำ้ ด้วย
กัน ผมเป็นนักคิดที่มีแนวโน้มที่จะเสี่ยงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเสมอๆ โดยไม่ใช่แค่
ในตลาดหุ้น แต่กับทุกสิ่งทุกอย่างเลย ผมยังกลัวความน่าเบื่อหน่ายและอะไรที่มัน
ธรรมดาๆ พืน้ ๆ มากกว่าการกลัวความล้มเหลว ส�ำหรับผมแล้ว ความยอดเยีย่ มนัน้
ดีกว่าความแย่ แต่ความแย่นั้นดีกว่าอะไรที่มันธรรมดาๆ เพราะอะไรที่แย่ๆ ก็มักจะ
ท�ำให้ชีวิตมีรสชาติ มีถ้อยค�ำหนึ่งจากนักกวีชื่อดังชาวอเมริกันชื่อว่า Henry David
Thoreau ที่เพื่อนๆ มัธยมเลือกให้ผมส�ำหรับหนังสือรุ่น กล่าวไว้ว่า “ถ้าใครเดินไม่
พร้อมเพรียงกับเพื่อนๆ บางที มันก็อาจเป็นเพราะเขาได้ยินจังหวะจากนักตีกลอง
คนอืน่ ปล่อยให้เขาก้าวตามดนตรีทเี่ ขาได้ยนิ เถิด ไม่วา่ มันจะเป็นจังหวะทีเ่ นิบนาบ
หรือเบาสักเพียงใด”
ในปี 1966 ปีสุดท้ายของของมัธยมปลาย ตลาดหุ้นยังคงก�ำลังเฟื่องฟูและ
ผมก�ำลังท�ำเงินได้อย่างมากเลย ผมโดดเรียนกับเพือ่ นสนิททีส่ ดุ ของผม Phil ไปเล่น
กระดานโต้คลืน่ และท�ำในสิง่ ทีเ่ จ๋งๆ ทีเ่ ด็กชายวัยมัธยมมักชอบท�ำกัน แน่นอนว่าผม
ไม่เคยรู้มาก่อนว่าปีนั้นเป็นปีที่ดีที่สุดของตลาดหุ้น หลังจากนั้นเกือบทุกอย่างที่ผม
คิดว่าผมรู้เกี่ยวกับตลาดหุ้น ก็ได้รับการพิสูจน์ว่ามันผิด

9

C HAPT E R 2

ก้าวข้ามจุ ดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลง
ปี 1967–1979

ผ

มก้าวเข้ามาสู่ช่วงนี้พร้อมด้วยทัศนคติจากประสบการณ์ของผมเอง
และจากคนรอบข้าง ในปี 1966 ราคาของสินทรัพย์เคยสะท้อนภาพ
อนาคตอันสดใสให้แก่นกั ลงทุน แต่ในช่วงระหว่างปี 1967 และ 1979
ได้เกิดเหตุการณ์อนั ไม่คาดฝันทีท่ ำ� ให้เศรษฐกิจแย่ลง จนราคาสินทรัพย์ตกต�ำ่ ลงอย่าง
ไม่คาดคิดมาก่อน ไม่เพียงแต่ท�ำให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและตลาดลดลง แต่
ความเชื่อมั่นทางสังคมเองก็ลดลงไปด้วยเช่นกัน การใช้ชีวิตผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้
ได้สอนผมว่า ขณะทีผ่ คู้ นส่วนใหญ่คาดหวังให้อนาคตเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้
บางทีสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างออกไปและไม่เป็นไปตามทีค่ าดหวัง ใน
ปี 1967 ผมยังไม่รอู้ ะไรเกีย่ วกับตลาดเลย แต่ดว้ ยเหตุผลทีว่ า่ ราคาหุน้ มักจะดีดกลับ
เสมอ ผมจึงซือ้ มันต่อไปแม้วา่ ตอนนัน้ ตลาดหุน้ จะวิกฤต ตัวผมเองก็ขาดทุนจนกระทัง่
ผมคิดได้วา่ ข้อผิดพลาดนัน้ เกิดจากอะไร และท�ำอย่างไรจึงจะจัดการปัญหานีไ้ ด้ ผม
ได้เรียนรูท้ ลี ะน้อยว่าราคานัน้ เป็นเครือ่ งสะท้อนความคาดหวังของผูค้ น ดังนัน้ ราคา
จะขึ้นก็ต่อเมื่อผลลัพธ์ที่แท้จริงนั้นดีเกินกว่าที่คาดไว้ และจะลดลงเมื่อผลลัพธ์นั้น
ต�่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน และคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเกิดอคติจากสิ่งที่
พวกเขาได้ประสบพบเจอมาก่อนหน้า
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ในฤดูใบไม้รว่ งปีนนั้ เอง ผมได้เข้าสูร่ วั้ วิทยาลัยท้องถิน่ C.W. Post ซึง่ ผมอยู่
ในช่วงติดภาคทัณฑ์เนื่องจากเกรดเฉลี่ยในสมัยมัธยมของผมนั้นเพียงแค่พอใช้ อัน
ที่จริงแล้ว การเรียนในวิทยาลัยก็ไม่เหมือนสมัยมัธยมปลายเสียทีเดียว ผมรักการ
เรียนในระดับวิทยาลัยมากกว่า เพราะผมจะได้เรียนในสิ่งที่ผมสนใจ ไม่ใช่เพราะ
ผมต้องเรียนเพื่อให้ได้ผลการเรียนดี แต่ตัวผมเองชอบการที่ได้อยู่ไกลบ้าน และ
มีอิสระ
การเรียนรูว้ ธิ กี ารนัง่ สมาธิกม็ สี ว่ นช่วยเช่นกัน เมือ่ วง The Beatles ได้ไปเยือน
ประเทศอินเดียในปี 1968 เพือ่ ศึกษาปรมัตถ์สมาธิ (Transcendental Meditation)
ที่อาศรมของฤๅษีนามว่ามหาริชชี มะเหศ โยคี (Maharishi Mahesh Yogi) ผมเห็น
แล้วก็อยากศึกษา ดังนัน้ การนัง่ สมาธิของผมจึงเริม่ ต้นขึน้ ตัง้ แต่นนั้ มา ผมก็ตกหลุม
รักการนัง่ สมาธิ การนัง่ สมาธินนั้ ให้ประโยชน์แก่ผมมาก เพราะมันช่วยสร้างความสงบ
และเปิดใจผมให้กว้าง ซึง่ ท�ำให้ผมสามารถใช้ความคิดได้อย่างกระจ่างและสร้างสรรค์
ผมศึกษาวิชาการเงินเป็นวิชาเอกในมหาวิทยาลัยเพราะผมรักในตลาดหุ้น
อีกอย่างก็คือวิชาการเงินไม่จ�ำเป็นต้องเรียนภาษาต่างประเทศ ในช่วงนั้นผมได้
ศึกษาในสิ่งที่ผมให้ความสนใจทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ผมได้เรียนรู้เกี่ยว
กับฟิวเจอร์ส (ตราสารชนิดหนึ่งที่ผู้ลงทุนสามารถท�ำก�ำไรจากส่วนต่างราคาได้ทั้ง
ขาขึน้ และขาลง : ผูแ้ ปล) ของสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากมายจากเพือ่ นร่วมชัน้ ทีเ่ ป็น
ทหารผ่านศึกเวียดนามคนหนึ่งซึ่งแก่กว่าผมนิดหน่อย สินค้าโภคภัณฑ์นั้นเป็นเรื่อง
ที่น่าสนใจ เนื่องจากผมสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยเงินหลัก
ประกันที่ต�่ำได้ นั่นหมายความว่า ผมสามารถลงทุนได้ด้วยเงินเพียงเล็กน้อย (เรียก
ว่าการใช้ Margin ยกตัวอย่างเช่น หากทองค�ำ 1 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่า 1 ล้านบาท
การใช้ Margin คือการที่นักลงทุนอาจใช้เงินเพียง 100,000 บาทก็สามารถซื้อขาย
สัญญานีไ้ ด้ : ผูแ้ ปล) และหากผมสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทุกอย่างตามแผน
ผมก็จะสามารถใช้มาร์จนิ้ ลงทุนเพิม่ เติมได้อกี ในเวลานัน้ ฟิวเจอร์สของหุน้ พันธบัตร
และค่าเงินยังไม่เกิดขึน้ สัญญาซือ้ ขายสินค้าโภคภัณฑ์ลว่ งหน้ามักจะเป็นสินค้าจริง
จ�ำพวกข้าวโพด ถั่วเหลือง ปศุสัตว์ และหมู ซึ่งนั่นคือตลาดที่ผมเริ่มต้นการซื้อขาย
และเรียนรู้เกี่ยวกับมัน
ชีวติ ในรัว้ วิทยาลัยของผมเกิดขึน้ ควบคูไ่ ปกับยุคแห่งความรักเสรี การทดลอง
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ยาเสพติด และการไม่ยอมรับในอ�ำนาจยุคเก่า ชีวิตในช่วงเวลานั้นมีอิทธิพลต่อผม
และคนในวัยเดียวกันอย่างยาวนาน เช่น อิทธิพลจาก Steve Jobs ซึ่งเป็นบุคคลที่
ท�ำให้ผมรูส้ กึ เห็นใจไปพร้อมๆ กับชืน่ ชมในตัวเขา เขาสนใจการนัง่ สมาธิเช่นเดียวกัน
กับผม และไม่ได้สนใจการเรียนการสอนในรัว้ โรงเรียนมากเท่าความรักในการท�ำให้
จินตนาการของเขาบังเกิดขึน้ จริง และสร้างสรรค์สงิ่ ทีน่ า่ ทึง่ ให้ปรากฏ ช่วงเวลาทีเ่ รา
ใช้ชวี ติ อยูน่ ไี้ ด้สอนให้เราทัง้ คูต่ งั้ ค�ำถามเพือ่ สร้างวิธกี ารในการท�ำสิง่ ต่างๆ ทัศนคติที่
เขาได้แสดงเอาไว้อย่างยอดเยี่ยมนั้นอยู่ในโฆษณาของ Apple ชุด “1984” และชุด
“แด่คนที่บ้าพอเหล่านี้” ซึ่งเป็นแคมเปญโฆษณาที่ตราตรึงใจผมไม่รู้ลืม
แต่หากมองในภาพรวมระดับประเทศ ช่วงเวลานัน้ เป็นปีทคี่ อ่ นข้างยากล�ำบาก
มีการเกณฑ์ทหารในจ�ำนวนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และมีชายหนุม่ หลายคนต้องกลับบ้านมาใน
สภาพที่เป็นศพ สงครามเวียดนามได้แบ่งแยกประเทศออกจากกัน มีการจับสลาก
โดยใช้วนั เกิดเป็นเกณฑ์เพือ่ ก�ำหนดล�ำดับของผูท้ จี่ ะถูกเกณฑ์ทหาร ผมยังจ�ำได้ดวี า่
ขณะนัน้ ผมก�ำลังนัง่ ฟังวิทยุไปพร้อมกับเล่นพูลอยูก่ บั เพือ่ นๆ มีการประมาณว่าคนที่
เกิดใน 160 วันแรกของปีจะถูกเรียกไปเกณฑ์ทหารเป็นกลุม่ แรก แม้วา่ พวกเขาจะถูก
ขานชื่อมาแล้วทั้งหมด 366 วัน ส่วนวันเกิดผมอยู่ในล�ำดับที่ 48
ผมไม่ฉลาดพอทีจ่ ะรูส้ กึ กลัวการไปท�ำสงคราม เพราะผมมัน่ ใจว่าคงไม่มสี งิ่
เลวร้ายเกิดขึน้ กับผม แต่ผมไม่ได้อยากไปเพราะผมได้จา่ ยเงินล่วงหน้าให้แก่ชวี ติ ของ
ผมไปแล้ว และการทีจ่ ะต้องหยุดไปเป็นเวลาสองปีนนั้ ดูมนั ช่างแสนยาวนาน พ่อของ
ผมเป็นผู้ต่อต้านสงครามอย่างแรงกล้า และคงเคืองมากหากผมจะต้องจากไปเพื่อ
สงคราม แม้ว่าพ่อจะเคยร่วมรบในสงครามทั้งสองครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ตาม จนใน
ที่สุด พ่อได้พาผมไปตรวจสุขภาพ และหมอพบว่าผมมีภาวะน�้ำตาลในเลือดต�่ำ นั่น
จึงท�ำให้ผมได้รบั การยกเว้น เมือ่ มองย้อนกลับไปในตอนนัน้ ผมพบว่าผมได้หลุดพ้น
จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเล่ห์กล ซึ่งพ่อของผมเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเพื่อหลีกเลี่ยง
การเกณฑ์ทหาร ซึง่ ในเวลานีม้ นั กลับท�ำให้ผมรูส้ กึ สับสน ผมรูส้ กึ ผิดทีไ่ ม่ได้ทำ� หน้าที่
แต่กร็ สู้ กึ โล่งอกทีไ่ ม่ได้สมั ผัสกับผลกระทบอันรุนแรงทีอ่ าจตามมาจากสงคราม และ
รู้สึกขอบคุณความรักจากพ่อที่พยายามจะปกป้องผม ผมคิดไม่ออกจริงๆ ว่าผมจะ
ท�ำอย่างไรถ้าต้องเจอสถานการณ์แบบเดียวกันในวันนี้
ด้วยเหตุทกี่ ารเมืองของอเมริกาและเศรษฐกิจทีท่ รุดโทรม ท�ำให้ทงั้ ประเทศเข้า
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สู่ความยากล�ำบาก ยุทธการวันตรุษญวน (Tet Offensive) ในปีค.ศ.19681 เหมือน
จะท�ำให้สหรัฐอเมริกาเข้าสู่ภาวะพ่ายแพ้สงคราม ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่นาย Lyndon
Johnson ตัดสินใจไม่เข้ารับต�ำแหน่งประธานาธิบดีเป็นวาระที่สอง และ Richard
Nixon ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแทน อันเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยที่ย่ิงย�่ำแย่
เข้าไปอีก ในขณะเดียวกันนั้นประธานาธิบดีฝรั่งเศส Charles de Gaulle ได้น�ำเงิน
เหรียญสหรัฐไปเปลี่ยนเป็นทองเพราะความเป็นกังวลว่าสหรัฐอเมริกาจะพิมพ์เงิน
ออกมาเพือ่ ใช้จา่ ย การได้ดขู า่ วและเห็นความเคลือ่ นไหวของตลาดไปพร้อมกัน ท�ำให้
ผมเริม่ ทีจ่ ะมองเห็นภาพรวม และเข้าใจความสัมพันธ์ทเี่ ป็นสาเหตุทำ� ให้เกิดผลกระ
ทบระหว่างทั้งสองประเทศ
ประมาณช่วงปี 1970 หรือไม่ก็ปี 1971 ผมได้รับข่าวว่าทองค�ำก�ำลังจะถูก
น�ำมาซือ้ ขายในตลาดโลก จนกระทัง่ เวลานัน้ (เช่นเดียวกับหลายๆ คน) ผมทีไ่ ม่เคย
ให้ความสนใจเรือ่ งสกุลเงินเพราะระบบเงินตรามีความเสถียรในตัวอยูแ่ ล้ว แต่พอมี
เหตุการณ์เรือ่ งสกุลเงินปรากฏขึน้ ในข่าว ผมจึงได้หนั มาสนใจเรือ่ งเงินตรา ผมเรียนรู้
ว่าสกุลเงินอืน่ ๆ นัน้ แปรผันกับเงินเหรียญสหรัฐ รูว้ า่ เงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐแปรผัน
กับทองค�ำ รูว้ า่ ชาวอเมริกนั ไม่มสี ทิ ธิทจี่ ะครอบครองทองค�ำ (แม้วา่ ผมไม่แน่ใจว่าเกิด
จากสาเหตุใด) และรู้ว่าธนาคารกลางอื่นสามารถเปลี่ยนสกุลเงินตัวเองเป็นทองค�ำ
ได้ ซึง่ เป็นการท�ำให้พวกเขาแน่ใจว่าจะไม่ได้รบั ผลกระทบใดๆ หากอเมริกาพิมพ์เงิน
ออกมาเป็นจ�ำนวนมาก ผมได้ยนิ มาว่าทางภาครัฐไม่สนใจกับความกังวลต่อค่าเงิน
ดอลลาร์และความตืน่ เต้นกับทองค�ำ ท�ำให้เราแน่ใจว่าเงินเหรียญสหรัฐไม่มที างล่ม
สลาย และทองค�ำนัน้ เหมือนเป็นแค่โลหะเก่าๆ นักเก็งก�ำไรจะต้องอยูเ่ บือ้ งหลังราคา
ทองค�ำทีพ่ งุ่ สูงขึน้ นี้ นีค่ อื สิง่ ทีร่ ฐั บาลกล่าว แต่เมือ่ หลายอย่างกลับมาเป็นปกติ ค�ำพูด
ของพวกเขาช่างดูกลับกลอกยิง่ นัก (เนือ่ งจากราคาทองค�ำพุง่ ขึน้ จาก 35 เหรียญต่อ
ออนซ์ ไปท�ำจุดสูงสุดที่ 650 เหรียญต่อออนซ์ในอีก 10 ปีตอ่ มา ขณะทีเงินดอลลาร์
สหรัฐอ่อนค่าลงเรือ่ ยๆ : ผูแ้ ปล) หากย้อนไปในตอนนัน้ ผมคิดว่ารัฐบาลออกมาพูด
ได้อย่างซื่อสัตย์มากทีเดียว
ในฤดูใบไม้ผลิเมือ่ ปี 1971 ผมส�ำเร็จการศึกษาด้วยเกรดเฉลีย่ ทีเ่ ข้าขัน้ สมบูรณ์
1

เป็นเหตุการณ์ที่เวียดนามเหนือได้เข้าโจมตีเมืองต่างๆ นับร้อยเมืองในเวียดนามใต้
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แบบ ซึง่ มันท�ำให้ผมได้กา้ วเข้าสูโ่ รงเรียนธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard
Business School หรือ HBS) ช่วงฤดูร้อนก่อนที่ผมจะเริ่มการเรียนใน HBS ผมได้
ท�ำงานเป็นเสมียนที่ชั้นตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange)
ช่วงกลางฤดูร้อนปีนั้นเองปัญหาสกุลเงินของสหรัฐเริ่มถึงจุดแตกหัก มีการรายงาน
ว่ากลุ่มประเทศในยุโรปไม่รับเงินเหรียญสหรัฐจากนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน ระบบ
เงินตราทั่วโลกเริ่มต้นสู่การล่มสลาย แต่นั่นก็ยังท�ำให้ผมรู้สึกถึงความคลุมเครือ
จากนัน้ เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1971 ประธานาธิบดี Nixon ปรากฏ
ตัวในโทรทัศน์เพือ่ ประกาศว่าทางสหรัฐอเมริกาจะละเมิดสัญญาในเรือ่ งการอนุญาต
ให้มกี ารแลกเปลีย่ นเงินเหรียญสหรัฐเป็นทองค�ำได้ จึงท�ำให้คา่ เงินของเราลดฮวบลง
เนื่องจากรัฐบาลเคยสัญญาว่าจะไม่ลดค่าเงินของเรา ผมจึงได้แต่นั่งฟังด้วยความ
ประหลาดใจ แทนที่เราจะมาจัดการปัญหาพื้นๆ ที่อยู่เบื้องหลังความกดดันที่มีต่อ
สกุลเงิน เขากลับโทษนักลงทุนต่อไป ปัน้ แต่งค�ำพูดให้ดเู หมือนว่าเขาจะสนับสนุนเงิน
เหรียญสหรัฐขณะทีก่ ารกระท�ำช่างตรงกันข้าม “ปล่อยให้คา่ เงินลอยตัว” นีเ่ ป็นสิง่ ที่
นาย Nixon ก�ำลังท�ำ จากนั้นก็ปล่อยให้มันจมหายไปเหมือนก้อนหิน นี่เป็นเหมือน
การโกหกค�ำโตแก่ผม ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา ผมก็ยังได้เห็นผู้วาง
นโยบายพยายามเรียกความมัน่ ใจให้ได้อย่างรวดเร็วก่อนทีส่ กุลเงินจะลดค่าลง บท
เรียนนี้จึงสอนผมว่าอย่าไว้ใจผู้วางนโยบายของรัฐบาลเมื่อเขายืนยันว่าจะไม่ยอม
ให้มีการลดค่าเงินเกิดขึ้น หากรัฐบาลยิ่งท�ำให้เราเชื่อมั่นเท่าไหร่ ความสิ้นหวังของ
สถานการณ์การเงินยิ่งมีสิทธิเกิดขึ้นได้มากเท่านั้น ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่
จะเกิดการลดค่าเงิน
ขณะที่ผมนั่งฟังนาย Nixon ผมสงสัยว่ามีสิ่งไหนบ้างที่หมายถึงการพัฒนา
เงินตราที่เราเคยรู้จักว่ามันแลกเปลี่ยนเป็นทองค�ำได้ ไม่มีอีกแล้ว นั่นเป็นเรื่องที่ไม่
ดีเลย ชัดเจนแล้วว่ายุคแห่งการให้สัญญาแบบ Kennedy ได้จบลงวันนี้   
ในเช้าวันจันทร์ ผมเดินไปเข้างานที่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยความคิดว่าจะเกิด
ความโกลาหลที่นั่น ซึ่งก็ใช่ มันเกิดความวุ่นวายขึ้นจริง แต่ไม่ใช่แบบที่ผมคิดเอาไว้
แทนที่หุ้นจะตก มันกลับดีดตัวสูงขึ้นถึง 4 เปอร์เซ็นต์ และยังคงเพิ่มขึ้นทุกวันอย่าง
มีนัยส�ำคัญ
เพื่อที่จะท�ำความเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น ผมใช้เวลาช่วงฤดูร้อนที่เหลือนั่ง
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ศึกษาเรื่องการลดค่าเงินที่เกิดขึ้นในอดีต ผมได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่ใน
ตอนนี้ คือค่าเงินไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ทองอีกต่อไป จนค่าของเงินลดลง ส่วนตลาด
หุ้นกลับพุ่งทะยานแทน ซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นมาก่อน และความสัมพันธ์ที่เป็นสาเหตุ
ของผลกระทบตามหลักการท�ำให้การพัฒนาเป็นสิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความ
ล้มเหลวของผมคือเอาแต่นงั่ รอ ผมจึงได้เริม่ ตระหนักว่า ผมรูส้ กึ ประหลาดใจในสิง่ ที่
เกิดขึ้น ซึ่งผมไม่เคยพบเคยเจอมาก่อน แม้ว่ามันจะเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หลาย
ต่อหลายครัง้ เหตุการณ์นมี้ นั ท�ำให้ผมได้รวู้ า่ “คุณควรจะเข้าใจในสิง่ ทีเ่ คยเกิดขึน้ กับ
คนอืน่ ๆ ในเวลาอืน่ และทีอ่ นื่ มาก่อน ถ้าคุณไม่ทำ� ตามนัน้ คุณจะไม่มที างเข้าใจหาก
สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับคุณ และถ้ามันเกิดขึ้นคุณจะไม่รู้วิธีการจัดการกับมัน”
การสมัครเข้าเรียนทีโ่ รงเรียนธุรกิจแห่งฮาร์วาร์ดในฤดูใบไม้รว่ งนัน้ ผมรูส้ กึ ตืน่
เต้นทีจ่ ะได้พบกับคนทีฉ่ ลาดมากๆ จากทัว่ โลกทีจ่ ะกลายมาเป็นเพือ่ นร่วมชัน้ ของผม
จากความคาดหวังอันสูงส่งท�ำให้ผมได้สมั ผัสกับสิง่ ทีด่ กี ว่านัน้ ผมอาศัยอยูก่ บั คนทีม่ า
จากทัว่ ทุกมุมโลก เราสังสรรค์กนั ในสภาพแวดล้อมทีน่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจ และคัดสรรมา
จากสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ไม่มคี รูมาคอยยืนอยูห่ น้ากระดานด�ำจ�ำ้ จีจ้ ำ�้ ไชเราว่าเราควรจ�ำอะไร
และไม่มกี ารทดสอบอะไรทีว่ ดั ผลความจ�ำทีเ่ ราจ�ำได้ เราได้รบั กรณีศกึ ษาทีแ่ ท้จริงมา
นัง่ อ่านและวิเคราะห์แทน จากนัน้ เราได้รวมกลุม่ เพือ่ ถกว่าเราจะท�ำอย่างไรหากต้อง
ไปอยู่ในสถานการณ์นั้น นี่แหละคือโรงเรียนในฝันของผม!
ขณะเดียวกัน ต้องขอขอบคุณการพิมพ์เงินมาใช้ และท�ำให้การใช้ทองค�ำมา
เป็นมาตรฐานได้สนิ้ สุดลง เศรษฐกิจและตลาดหุน้ กลับมาดีขนึ้ หุน้ กลับมาคึกคักอีก
ครั้งในปี 1972 และในเวลานั้นกลุ่มหุ้น Nifty 50 ก�ำลังเป็นที่นิยม ซึ่งก็คือกลุ่มหุ้น
บริษทั ขนาดใหญ่ 50 ตัวมีการเติบโตของก�ำไรทีร่ วดเร็วและดูมนั่ คงน่าเชือ่ ถือ (คล้าย
กับหุ้นกลุ่ม SET50 ของประเทศไทย : ผู้แปล)
อย่างไรก็ตาม ผมยังให้ความสนใจการลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มากกว่า
ตลาดหุ้นที่ก�ำลังร้อนแรง ดังนั้นในฤดูใบไม้ผลิปีนั้นผมจึงไปอ้อนวอนของานท�ำกับ
ผู้อ�ำนวยการที่บริษัท Merrill Lynch เขาค่อนข้างประหลาดใจ เนื่องจากเด็กๆ จาก
โรงเรียนธุรกิจแห่งฮาร์วาร์ดไม่คอ่ ยจะมาสนใจอะไรนักกับสินค้าโภคภัณฑ์ ซึง่ ถูกมอง
ว่าเป็นลูกเมียน้อยของอุตสาหกรรมนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์อย่าง Wall Street เท่า
ทีผ่ มรูก้ ค็ อื ไม่มเี ด็กฮาร์วาร์ดคนไหนทีเ่ คยเข้ามาท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนด้าน
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สัญญาซือ้ ขายสินค้าโภคภัณฑ์ลว่ งหน้าเลย บริษทั ทีอ่ ยูใ่ น Wall Street ส่วนใหญ่แล้ว
ก็ไม่มฝี า่ ยการลงทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญาซือ้ ขายสินค้าโภคภัณฑ์ลว่ งหน้า และฝ่าย
นีท้ บี่ ริษทั Merrill Lynch ก็เป็นฝ่ายเล็กๆ ซ่อนอยูข่ า้ งทาง และตกแต่งด้วยโต๊ะโลหะ
ธรรมดาๆ
ไม่กเี่ ดือนจากนัน้ เมือ่ ผมกลับไปเรียนปีสองที่ HBS ก็ได้เกิดวิกฤตน�ำ้ มันขึน้
พร้อมกับราคาทีพ่ งุ่ สูงขึน้ ถึงสีเ่ ท่าในเวลาไม่กเี่ ดือน เศรษฐกิจของเมริกาเติบโตช้าลง
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สงู ขึน้ และในปี 1973 ตลาดหุน้ ดิง่ ลงเหว ผมถูกโจมตีจากสิง่ ที่
มองไม่เห็นอีกครัง้ แต่เมือ่ ผมมองย้อนกลับไปในอดีต ผมจึงเห็นว่าโดมิโนทีล่ ม้ ลงมัน
ต่อเนื่องกันไปตามเหตุตามผลของมัน
ส�ำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ สาเหตุมาจากการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของรัฐบาล
ในยุค 1960 จนท�ำให้เกิดหนี้สินที่ด�ำเนินต่อไปจนถึงต้นยุค 1970 ธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกาได้หาทุนมาเพือ่ การใช้จา่ ยนีด้ ว้ ยนโยบาย Easy-Credit (การผ่อนคลาย
ทางการเงินโดยการปล่อยกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำ  เพื่อเพิ่มปริมาณเงินในระบบ :
ผูแ้ ปล) แต่จา่ ยคืนหนีส้ นิ ทีย่ มื มาด้วยธนบัตรทีล่ ดค่าลงแทนการจ่ายด้วยทองค�ำ เป็น
สัญญาณว่าสหรัฐอเมริกาก�ำลังท�ำการเบีย้ วหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ โดยแท้จริงแล้วการพิมพ์
เงินออกมาใช้แบบนีท้ �ำให้ค่าเงินลดลงอย่างรุนแรง ท�ำให้เกิด Easy-Credit มากขึ้น
ซึ่งนั่นหมายความว่าการใช้จ่ายก็ยิ่งมากขึ้น เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบสกุลเงิน ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งสูงขึ้น ในการ
ตอบสนองต่อวิกฤตนี้ ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจึงได้ใช้นโยบายรัดเข็มขัด ทีธ่ นาคาร
กลางหลายแห่งท�ำเมือ่ เกิดเงินเฟ้อและการเติบโตของประเทศมากจนเกินไป สิง่ ทีเ่ กิด
ขึ้นนี้เป็นสาเหตุของความตกต�่ำถึงขีดสุดในตลาดหุ้น และท�ำให้เศรษฐกิจย�่ำแย่ลง
อย่างทีส่ ดุ นับตัง้ แต่ภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ ครัง้ ใหญ่ในปี 1929 (Great Depression)
และแน่นอนว่าหุ้น Nifty 50 ได้รับผลกระทบอย่างหนัก (ดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐ
ลดลงไปเกือบ 50% : ผู้แปล)
บทเรียนล่ะ? เมื่อทุกคนคิดเหมือนๆ กันหมด เช่น ความมั่นใจว่าหุ้นกลุ่ม
Nifty 50 เป็นหุ้นที่มีความมั่นคงปลอดภัย มันก็สะท้อนไปที่ราคาให้เห็นเกือบจะ
ชัดเจน (ราคาหุ้นขึ้นไปสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น : ผู้แปล) และความมั่นใจเกินไป
ต่อหุ้นตัวนี้ก�ำลังท�ำให้เกิดความผิดพลาด ผมยังได้เรียนรู้อีกว่าการกระท�ำทุกอย่าง
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(เช่นนโยบาย Easy-Money และ Easy-Credit) จะต้องมีผลกระทบที่ตามมา
(ในกรณีนคี้ อื เกิดเงินเฟ้อทีส่ งู ขึน้ เนือ่ งจากเงินในระบบเพิม่ ขึน้ ) เป็นไปตามสัดส่วนทีท่ ำ 
�
ทัง้ หมดนีจ้ งึ เป็นสาเหตุให้เกิดผลลัพธ์ในทิศทางตรงข้าม (ท�ำให้เกิด Tight-Money และ
Tight-Credit คือสภาวะทีเ่ ศรษฐกิจขาดสภาพคล่อง) และเกิดความผันผวนในตลาด
ผมเริ่มที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นซ�้ำไปซ�้ำมา ท�ำให้ผมมองเห็นว่า
แทบทุกสิ่งนั้นเป็น “เรื่องที่เคยเกิดขึ้น” ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นซ�้ำแล้วซ�้ำอีกหลาย
ครัง้ ก่อนการหาเหตุผลเชิงตรรกะว่าท�ำไมสิง่ นัน้ ถึงเกิดขึน้ ได้ แน่นอนว่า ทัง้ การทีจ่ ะ
พิสูจน์ขณะที่มีสิ่งหนึ่งก�ำลังเกิดขึ้น และการท�ำความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่ก่อให้
เกิดผลกระทบเบื้องหลังสิ่งต่างๆ ยังคงเป็นเรื่องที่ยากเหมือนเดิม แม้ว่าแทบจะทุก
อย่างเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และสอดคล้องกับหลักเหตุและผลในอดีต มันก็ยัง
ไม่มีอะไรเลยที่เข้าใกล้ค�ำว่าชัดเจนในเวลา ณ ขณะนี้
เพราะผูค้ นวิง่ ตามสิง่ ทีร่ อ้ นแรงและหลีกเลีย่ งสิง่ ทีไ่ ม่รอ้ นแรง การลงทุนในหุน้
ไม่ได้เป็นสิง่ ทีค่ นชืน่ ชอบหลังจากปี 1973 และการซือ้ ขายสินค้าโภคภัณฑ์กลายเป็น
เรือ่ งทีต่ อ้ งท�ำ ด้วยพืน้ เพของผมในด้านสินค้าโภคภัณฑ์และปริญญา MBA จากฮาร์
วาร์ด ผมกลายเป็นทรัพยากรทีห่ ลายคนต้องการตัว บริษทั Dominick & Dominick
(บริษทั ขนาดกลาง) ซึง่ เป็นบริษทั นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ทมี่ อี ายุมากกว่า 100 ปี
ได้จา้ งผมให้เข้ามาเป็นผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายโภคภัณฑ์ดว้ ยค่าจ้าง 25,000 ดอลลาร์ต่อ
ปี ซึง่ เกือบจะเท่ากับค่าจ้างสูงสุดของเด็กทีจ่ บจาก HBS ได้รบั ในปีนนั้ เจ้านายของ
ผมจับคู่ผมกับคนที่แก่กว่าและมีประสบการณ์ด้านนายหน้าซื้อขายเกี่ยวกับสินค้า
โภคภัณฑ์ และเราได้รบั มอบหมายให้จดั ตัง้ ฝ่ายสินค้าโภคภัณฑ์ ผมรูส้ กึ ว่ามันหนัก
เกินตัว แต่ผมทะนงตัวเกินกว่าที่จะรับรู้ถึงมันในเวลานั้น ผมอาจจะได้รับบทเรียน
ที่เจ็บปวดอย่างมากมายหากได้ท�ำงานนี้ต่อ แต่การที่ตลาดหุ้นย�่ำแย่ ท�ำให้บริษัท
Dominick & Dominick ต้องปิดตัวลงก่อนที่เราจะก้าวต่อไปได้มากกว่านี้
เนือ่ งจากการทีเ่ ศรษฐกิจได้รบั การแก้ไข คดีวอเตอร์เกต (คดีออื้ ฉาวทางการ
เมืองทีเ่ กิดจากการโจรกรรมข้อมูล จนส่งผลให้ประธานาธิบดี Richard Nixon ลาออก
จากต�ำแหน่ง : ผู้แปล) ได้ครองพื้นที่ทุกพาดหัวข่าว และผมเห็นอีกว่าการเมืองและ
เศรษฐกิจประสานเข้าด้วยกันอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะน�ำหน้าด้วยเศรษฐกิจ ด้วย
ความผันแปรที่ดิ่งลงนี้ท�ำให้ผู้คนหมดอาลัยตายอยาก พวกเขาจึงเทขายหุ้น และ
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ตลาดหุน้ ก็ตกลงอย่างต่อเนือ่ ง สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อาจไม่ได้เลวร้ายมากขนาดนีแ้ ต่ทกุ คนก็
หวัน่ ใจว่ามันจะเป็นเช่นนัน้ มันเป็นเหมือนกับภาพสะท้อนทีผ่ มเคยเห็นเมือ่ ปี 1966
ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดขึ้นไปสู่จุดสูงสุด และเพราะมันเคยเป็นเช่นนั้น ความเห็นของคน
ส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องที่ผิด เมื่อผู้คนรู้สึกสิ้นหวัง พวกเขาก็ขายหุ้นออก ราคาหุ้นจึง
ถูกลงอย่างมาก และต้องมีการเข้ามาจัดการเพื่อแก้ไขสภาวะเหล่านี้ มั่นใจได้เลย
ว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาได้บรรเทาปัญหานโยบายทางการเงินและตลาดหุ้น
ก็ร่วงลงมาสู่จุดต�่ำสุดเมื่อธันวาคมปี 1974
ในเวลานัน้ ผมยังโสดและอาศัยอยูใ่ นนิวยอร์ก ผมมีชว่ งเวลาดีๆ ทีไ่ ด้สงั สรรค์
กับเพือ่ นๆ จาก HBS และเดทกับสาวมากมาย เพือ่ นร่วมห้องของผมเดทอยูก่ บั สาว
คิวบา และเขาได้ทำ� นัดบอดเพือ่ ให้ผมได้ออกเดทกับเพือ่ นของเธอคนหนึง่ ผูห้ ญิงจาก
สเปนชือ่ ว่า Barbara ทีพ่ ดู ภาษาอังกฤษไม่คอ่ ยได้ แต่นนั่ ไม่ใช่ปญ
ั หา เพราะเราสือ่ สาร
กันด้วยวิธที ตี่ า่ งออกไป เธอท�ำให้ผมใจสัน่ ตลอดระยะเวลาเกือบสองปีกอ่ นทีเ่ ราจะ
ย้ายเข้ามาอยูด่ ว้ ยกัน แต่งงาน มีลกู ชายสีค่ น และแบ่งปันชีวติ ทีส่ ดุ ยอดด้วยกัน ตอน
นี้เธอก็ยังคงท�ำให้ผมหวั่นไหวได้ตลอด แต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเกินไปที่จะพูดถึงเธอ
ขณะทีผ่ มท�ำงานอยูก่ บั ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็นนายหน้าการซือ้ ขาย ผมก็
ยังได้ทำ� การซือ้ ขายของตัวผมเองด้วย แม้วา่ ผมอยูใ่ นฐานะทีเ่ ป็นผูช้ นะมากกว่าผูแ้ พ้
แต่ผมก็ยังจ�ำเรื่องที่ผมตัดสินใจพลาดเรื่องหนึ่งได้ มีช่วงหนึ่งผมได้เข้าเทรด (หมาย
ถึงการซือ้ ขาย : ผูแ้ ปล) ในหมูสามชัน้ ซึง่ ตลาดนีไ้ ด้เกิด Limit Down เป็นเวลาหลาย
วัน ความหมายก็คือราคาได้ตกลงอย่างหนัก การซื้อขายจึงต้องหยุดลง และเรื่องนี้
ผมเองได้บอกเล่าถึงผลกระทบทีผ่ มได้จากเรือ่ งนีแ้ ก่ Jack Schwager ผูเ้ ขียนหนังสือ
พ่อมดเฮดจ์ฟันด์ (Hedge Fund Market Wizards) ไว้ดังนี้
ในช่วงนั้น เรามีกระดานราคาขนาดใหญ่ส�ำหรับสินค้า
โภคภัณฑ์ ซึ่งจะขยับขึ้นลงทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคา
ดังนั้นในทุกๆ เช้าตอนเปิดตลาด ผมจะได้เห็นและได้ยินเสียงของ
ตลาดที่ลดลงไปถึง 200 จุด ซึ่งเป็นขีดสูงสุดต่อวัน โดยที่ราคา
ร่วงลงแล้วไม่เคลื่อนไหวเลยแม้แต่น้อย (ความหมายคือ ราคาลง
จนถึงจุดต�่ำสุดที่ตลาดได้ก�ำหนดไว้ และไม่กระเตื้องขึ้นเลย สื่อ
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ให้เห็นถึงอารมณ์ของตลาดที่มีแต่คนอยากขายและไม่มีใครยอม
ซื้อ : ผู้แปล) และรู้ว่าผมยังจะต้องขาดทุนมากขึ้นไปอีก กับจ�ำนวน
เงินที่อาจจะต้องสูญเสียเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนัก มันเป็น
ประสบการณ์แบบชนิดที่ต้องจ�ำจนตาย . . . และมันยังสอนผมให้
เห็นความส�ำคัญของการควบคุมความเสี่ยง เพราะผมไม่อยากจะ
ต้องมาเจ็บปวดแบบเดิมอีก มันได้บรรเทาความกลัวที่จะผิดพลาด
ของผม และสอนผมให้แน่ใจว่าเราจะไม่เดิมพันกับสิ่งๆ เดียว หรือ
วางเดิมพันหลายช่องทางจนอาจเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ผมขาดทุนมาก
เกินกว่าจ�ำนวนเงินที่ผมก�ำหนดไว้ ในการเทรด คุณจะต้องตั้งรับ
และเกรี้ยวกราดไปในเวลาเดียวกัน หากคุณไม่เกรี้ยวกราด คุณ
จะไม่สามารถหาเงินได้เลย และหากคุณไม่ตั้งรับคุณก็จะไม่มีทาง
รักษาเงินเอาไว้ได้เลย ผมเชื่อว่าทุกคนที่มีเงินอยู่ในการเทรดจะ
ต้องเคยสัมผัสกับประสบการณ์ความเจ็บปวดที่น่าขยาดในบางจุด
การเทรดก็เหมือนการท�ำงานกับไฟฟ้า บางครั้งก็ต้องเจอไฟฟ้าช็อต
บ้าง และส�ำหรับการเทรดหมูสามชั้นและอื่นๆ ก็ท�ำให้ผมรู้สึกถึง
การโดนช็อตและความกลัวที่มาพร้อมกับมัน
หลังจากทีบ่ ริษทั Dominick & Dominick ปิดตัวลง ผมก้าวต่อไปสูก่ ารท�ำงาน
กับบริษทั นายหน้าทีใ่ หญ่กว่า ประสบความส�ำเร็จมากกว่า ตลอดระยะเวลาเพียงไม่
นานทีผ่ มอยูท่ นี่ นั่ ได้เกิดการควบกิจการหลายต่อหลายกิจการ และเปลีย่ นชือ่ บริษทั
ตัวเองหลายต่อหลายครัง้ จนในทีส่ ดุ ก็กลายเป็น Shearson แม้วา่ ยังคงอยูใ่ นความ
รับผิดชอบของ Sandy Weill ทั้งหมด
Shearson ให้ผมมารับผิดชอบด้านการป้องกันความเสีย่ งของธุรกิจจากการ
ลงทุนซือ้ ขายล่วงหน้า (Futures Hedging Business) ทีร่ วมอยูใ่ นทัง้ สัญญาซือ้ ขาย
โภคภัณฑ์ล่วงหน้า และการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน ผมคือคนที่คอยช่วยเหลือ
ลูกค้าเมือ่ พวกเขาตกอยูใ่ นความเสีย่ งด้านราคา ผมจัดการธุรกิจของพวกเขาโดยการ
ใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Futures) ผมพัฒนาตนเองจนเกือบเข้าขัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญใน
ตลาดธัญพืชและปศุสตั ว์ นัน่ ท�ำให้ผมมีโอกาสไปทีเ่ ท็กซัสฝัง่ ตะวันตกและพืน้ ทีเ่ กษตร
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ของแคลิฟอร์เนียอยูบ่ อ่ ยครัง้ นายหน้าของ Shearson คนเลีย้ งสัตว์ และผูค้ า้ ธัญพืช
ทีผ่ มท�ำข้อตกลงร่วมด้วยเป็นกลุม่ คนทีย่ อดเยีย่ ม ผูท้ นี่ ำ� ผมเข้าไปอยูใ่ นโลกเดียวกัน
กับพวกเขา พาผมไปคลับเพลงคันทรี ยิงนกพิราบ และท�ำบาร์บีคิว เราท�ำงานและ
มีความสุขร่วมกัน ผมได้สร้างชีวติ ทีส่ องของผมกับพวกเขาซึง่ กินเวลาหลายปี แม้วา่
งานของผมที่ Shearson จะกินเวลาเพียงไม่กี่ปีก็ตาม
ผมรักงานทีท่ ำ� และเพือ่ นร่วมงานอย่างมาก แต่นนั่ ก็ไม่ได้ทำ� ให้ผมรูส้ กึ ว่าผม
เหมาะกับ Shearson ผมเหมือนคนป่ามากเกินไป ยกตัวอย่างเช่น มุกตลกที่ตอนนี้
ดูโง่บรม ผมจ้างนักเต้นระบ�ำเปลือ้ งผ้ามาเพียงเพือ่ ทีจ่ ะปลดเสือ้ คลุมของเธอขณะที่
ผมก�ำลังบรรยายอยูห่ น้ากระดานในงานประชุมประจ�ำปีของสมาคมผูค้ า้ ธัญพืชและ
อาหารสัตว์แห่งแคลิฟอร์เนีย (California Grain & Feed Association) ผมเองยังเคย
ต่อยหน้าเจ้านายด้วยซ�้ำ ไม่น่าแปลกใจเลยว่าท�ำไมผมถูกไล่ออก
แต่เหล่านายหน้า ลูกค้าของ Shearson แม้แต่คนทีไ่ ล่ผมออกพวกเขายังคง
ชอบผม และยังต้องการค�ำแนะน�ำจากผม แถมยิง่ ดีเข้าไปอีกเมือ่ พวกเขาเต็มใจทีจ่ ะ
จ่ายค่าค�ำแนะน�ำนั้น ที่สุดแล้วในปี 1975 ผมจึงก่อตั้ง Bridgewater

การก่อตัง้ Bridgewater
อันทีจ่ ริงมันคือการเริม่ ต้นใหม่ เพียงไม่นานหลังจากจบการศึกษาที่ HBS และท�ำงาน
ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ให้กับ Dominick & Dominick ผมได้ก่อตั้งธุรกิจร่วมกับ Bob
Scott เพื่อนสมัยเรียนที่ HBS พร้อมด้วยเพื่อนอีกไม่กี่คนที่มาจากประเทศอื่น พวก
เราไม่คอ่ ยมีความพยายามทีจ่ ะน�ำสินค้าโภคภัณฑ์จากประเทศอเมริกาไปขายให้แก่
ประเทศอืน่ ๆ เราเรียกบริษทั ของเราว่า Bridgewater เพราะตอนนัน้ เราก�ำลัง “สร้าง
สะพานข้ามน�ำ้ ” และเรามีกลุม่ เพือ่ นทีด่ ี โดยในปี 1975 บริษทั ด้านสินค้าโภคภัณฑ์
เหลืออยู่ไม่มากนัก แต่ผมก็หาลูกค้าได้เท่าที่ผมมีอยู่ในรายงาน
ผมท�ำงานทีอ่ พาร์ตเมนต์สองห้องนอนของผม เมือ่ เพือ่ นคนหนึง่ จาก HBS ที่
อยูก่ บั ผมย้ายออกไป ผมท�ำห้องนอนของเขาเป็นส�ำนักงาน ผมท�ำงานร่วมกับเพือ่ น
คนหนึง่ ทีเ่ คยเล่นรักบีด้ ว้ ยกัน และเราจ้างผูช้ ว่ ยสาวทีย่ อดเยีย่ มมาอีกคน ทีน่ นั่ แหละ
คือ Bridgewater
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ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการติดตามตลาด และเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใน
สถานการณ์เดียวกับลูกค้าบริษทั เพือ่ ทีจ่ ะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าผมจะจัดการความ
เสี่ยงในตลาดอย่างไรหากผมเป็นพวกเขา และแน่นอนว่าผมก็ยังท�ำการซื้อขายหุ้น
ของตัวเองอยู่ด้วย ไล่ตามภารกิจพร้อมกับเพื่อนๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าชนะตลาดนั้น
สนุกกว่าการมีงานประจ�ำท�ำเสียอีก หากไม่มคี า่ ใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวันมาเกีย่ วข้อง
แน่นอนผมรู้ว่าผมจะมีความสุข  
ในปี 1977 Barbara และผมอยากมีลกู เราจึงแต่งงานกัน เราย้ายเข้ามาเช่า
บ้านทีส่ ร้างด้วยหินแดงน�ำ้ ตาลในเมืองแมนฮัตตัน และผมย้ายบริษทั ของผมมาด้วย
ในช่วงเวลานั้นมีคนรัสเซียอยากจะซื้อธัญพืชเป็นจ�ำนวนมาก และพวกเขาต้องการ
ค�ำแนะน�ำจากผม ดังนัน้ ผมจึงให้ Barbara ติดสอยห้อยตามไปดูงานที่ USSR ด้วย
(ย่อมาจาก Union of Soviet Socialist Republics หรือสหภาพโซเวียต : ผู้แปล)
พร้อมกับดื่มน�้ำผึ้งพระจันทร์ไปเสียคราวนั้นเลย เรามาถึงกรุงมอสโคว์ในคืนฉลอง
ปีใหม่ และนั่งรถเมล์จากสนามบินที่จืดชืดผ่านสายหิมะที่โปรยปราย ผ่านวิหาร
เซนต์เบซิลเข้าไปสู่งานสังสรรค์ที่ยิ่งใหญ่พร้อมๆ กับคนรัสเซียที่เป็นมิตรอย่าง
น่าทึ่งและเป็นคนที่รักสนุก
ธุรกิจของผมมันท�ำให้ผมต้องไปต่างแดน และท�ำให้ผมได้รจู้ กั คนทีน่ า่ สนใจ
ถ้าผมสามารถหาเงินได้จากการเดินทางในแต่ละครั้ง มันก็จะยิ่งดีเข้าไปอีก

การจ�ำลองตลาดให้เหมือนเครื่องจักรกล
ผมเริ่มเอาข้อมูลของตลาดปศุสัตว์ เนื้อสัตว์ ธัญพืช และเมล็ดพืชที่ใช้ท�ำน�้ำมันเข้า
มาในหัว ผมรักพวกมันเพราะมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ และมีปัญหาเรื่องการบิดเบือน
ราคาที่น้อยกว่าหุ้น เนื่องจากหุ้นสามารถขึ้นไปสู่จุดที่สูงเกินไป หรือตกลงสู่จุดที่ต�่ำ
จนเกินไป เพราะเกิดจาก “คนที่โง่กว่า” ที่ซื้อๆ ขายๆ ในขณะที่การท�ำปศุสัตว์จะ
ไปจบลงที่ร้านขายเนื้อที่ราคาจะขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้บริโภคที่จะจ่ายมัน ผม
สามารถจ�ำลองกระบวนการทีท่ ำ� ให้เกิดราคาซือ้ ขาย และเห็นความสัมพันธ์ทสี่ ำ� คัญ
ซึ่งซ่อนอยู่ในนั้นได้ เนื่องจากสัตว์ในปศุสัตว์กินธัญพืช (ส่วนใหญ่คือข้าวโพด) และ
พวกถัว่ เหลือง และเนือ่ งจากข้าวโพดและถัว่ เหลืองก�ำลังแย่งพืน้ ทีเ่ พาะปลูก จึงท�ำให้
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ตลาดเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากๆ ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับทุกอย่างเท่าที่
จะสามารถจินตนาการได้ อย่างเช่น พื้นที่นี้ปลูกอะไรและผลผลิตโดยเฉลี่ยในพื้นที่
เพาะปลูกหลักแต่ละแห่ง ท�ำอย่างไรถึงจะแปลงค่าระดับน�ำ้ ฝนในสัปดาห์ตา่ งๆ ของ
ฤดูเพาะปลูกเพื่อประมาณการผลผลิตได้, จะรู้ได้อย่างไรว่าจะเก็บเกี่ยวได้เท่าไหร่,
เสียค่าใช้จา่ ยในการเก็บรักษาเท่าไหร่ และรายการสัตว์คงเหลือทีม่ ใี นปศุสตั ว์ (โดย
แบ่งตามน�ำ้ หนัก สถานที่ และอัตราของน�ำ้ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ), จะคาดการณ์ Dressing
Yield ได้อย่างไร (เปอร์เซ็นต์ของสัตว์ทมี่ ชี วี ติ จนกระทัง่ กลายเป็นซากสัตว์ทชี่ ำ� แหละ
แล้ว : ผูแ้ ปล), หลักประกันของผูค้ า้ ปลีก, ความนิยมของผูค้ นในเนือ้ ส่วนต่างๆ และ
จ�ำนวนของสัตว์ที่จะถูกเชือดในแต่ละฤดูกาล
นี่ไม่ใช่การเรียนในทางทฤษฎี คนที่ฝึกฝนตนเองในธุรกิจแบบนี้ได้แสดงให้
ผมเห็นว่ากระบวนการทางเกษตรกรรมท�ำงานกันอย่างไร และผมได้จัดเรียงอะไร
ก็ตามที่พวกเขาได้บอกผมให้เป็นโมเดล เพื่อใช้หาความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านั้นใน
แต่ละช่วงเวลา
ยกตัวอย่างเช่น การทีไ่ ด้รวู้ า่ มีววั ไก่ และหมูกตี่ วั ทีเ่ ราต้องให้อาหาร พวกมัน
กินเยอะแค่ไหน และใช้เวลาแค่ไหนกว่าที่จะมีน�้ำหนักเพิ่มขึ้น มันท�ำให้ผมสามารถ
ประมาณการได้วา่ จะมีเนือ้ สัตว์ออกขายเวลาไหนและมากแค่ไหน รวมถึงประมาณ
การได้ว่าสัตว์เหล่านี้จะกินข้าวโพดและถั่วเหลืองสักเท่าไหร่และกินช่วงใดบ้าง
เช่นเดียวกับการมองออกว่าพื้นที่ขนาดแค่ไหนที่เราจะน�ำมาใช้เพาะปลูกข้าวโพด
และถัว่ เหลืองจากพืน้ ทีส่ ำ� หรับการเพาะปลูกทัง้ หมด ด้วยการใช้การวิเคราะห์ถดถอย
(Regression) ที่แสดงข้อมูลว่าปริมาณน�้ำฝนมีผลกระทบต่อผลผลิตในแต่ละพื้นที่
ได้อย่างไร และด้วยการประยุกต์การพยากรณ์อากาศ และข้อมูลน�้ำฝน ท�ำให้ผม
สามารถวางแผนเวลาและปริมาณของการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองได้ ส�ำหรับ
ผมแล้ว ทัง้ หมดนีด้ เู หมือนเป็นเครือ่ งจักรกลทีย่ อดเยีย่ มทีม่ าพร้อมกับความสัมพันธ์
ที่เป็นสาเหตุของผลกระทบอย่างมีตรรกะ ด้วยความเข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้
ผมจึงสามารถจ�ำลองกฎการตัดสินใจ (หรือหลักการ) ให้เกิดขึ้นในใจผมได้
โมเดลทีเ่ กิดขึน้ มาช่วงแรกๆ เป็นวิธกี ารทีต่ า่ งจากทีเ่ ราก�ำลังใช้อยูต่ อนนีม้ าก
เราวิเคราะห์ด้วยการร่างอย่างคร่าวๆ และแปลงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อม
ด้วยเทคโนโลยีที่ผมสามารถหามาได้ในเวลานั้น ในตอนที่ผมเริ่มต้นท�ำโปรแกรม
23

P RINCIP LE S

ผมท�ำการวิเคราะห์ถดถอยบนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กรุน่ Hewlett-Packard HP-67
calculator พล็อตแผนภูมิด้วยมือกับดินสอสี และบันทึกการซื้อขายทุกครั้งในสมุด
โน้ต เมือ่ มีคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลเข้ามา ผมสามารถใส่ตวั เลขและแปลงค่าให้มนั เป็น
รูปภาพของสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ บนแผ่นตารางท�ำการ (Spreadsheet) ได้รวู้ า่ มีววั หมู และ
ไก่ทเี่ ติบโตผ่านแต่ละขัน้ ของการเลีย้ งอย่างไร, วิธกี ารทีพ่ วกเขาแข่งขันเพือ่ เอาเงินมา
จากผูบ้ ริโภคเนือ้ ให้ได้, อะไรทีผ่ บู้ ริโภคจะซือ้ และซือ้ ท�ำไม และอัตราผลก�ำไรเบือ้ งต้น
ของผูท้ ำ� การแบ่งบรรจุ และผูค้ า้ ปลีกจะมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของพวกเขาได้อย่างไร
(เช่น เนื้อตัดแต่งส่วนไหนที่เขาจะน�ำไปท�ำโฆษณา) ผมสามารถเห็นว่าเครื่องจักร
ของผมสร้างราคาของวัว หมู และไก่ได้อย่างไร นัน่ ท�ำให้ผมมีความมัน่ ใจอย่างมาก
โมเดลเริม่ แรกเหล่านัน้ ใช้งานได้งา่ ยแสนง่าย แต่ผมรักทีจ่ ะสร้างและปรับปรุง
ให้มนั ละเอียดขึน้ และดีเพียงพอทีจ่ ะสร้างรายได้ให้แก่ผม วิธกี ารก�ำหนดราคาทีผ่ ม
ใช้เป็นสิ่งที่ต่างออกไปจากที่เคยเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งอุปทานและอุปสงค์
ถูกวัดในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับปริมาณทีข่ ายไป ผมพบว่าการวัดอุปสงค์ดว้ ยเงินทีจ่ า่ ย
(แทนทีจ่ ะวัดด้วยปริมาณทีถ่ กู ซือ้ ) และการดูวา่ ใครคือผูซ้ อื้ ใครคือผูข้ าย และท�ำไม
พวกเขาถึงซือ้ และขายนัน้ น�ำมาใช้ได้จริงมากกว่า ซึง่ ผมจะอธิบายวิธกี ารนีใ้ นทฤษฎี
ทางเศรษฐกิจและการลงทุน
วิธีการที่ต่างออกไปนี้เป็นเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้ผมจับความเคลื่อนไหวของ
เศรษฐกิจและตลาดที่คนอื่นพลาดไปได้ จากจุดนั้นเมื่อผมมองไปที่ตลาดทุกตลาด
อาทิ สินค้าโภคภัณฑ์, หุน้ , พันธบัตร, สกุลเงิน หรืออะไรก็ตาม ผมสามารถมองเห็น
และเข้าใจถึงความไม่สมดุลทีก่ ำ� หนดโดยอุปสงค์และอุปทานแบบเดิมๆ นัน้ พลาดไป
ได้ (ด้วยหน่วยที่เท่ากันกับตัวอื่น)
การจินตนาการระบบที่ซับซ้อนดังเช่นเครื่องจักรกล, การแก้ปัญหาความ
สัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบภายในสิ่งเหล่านั้น, มีการจดบันทึกหลักการเพื่อที่จะ
จัดการกับปัญหา และป้อนข้อมูลเหล่านั้นลงในคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์
ท�ำการ “ตัดสินใจ” ทัง้ หมดนีไ้ ด้กลายมาเป็นมาตรฐานการปฏิบตั ขิ องตัวผมเองในทีส่ ดุ
อย่าเพิง่ เข้าใจผมผิดนะครับ วิธกี ารของผมยังห่างไกลจากค�ำว่าสมบูรณ์แบบ
ผมจ�ำได้อย่างชัดเจนว่ามีครัง้ หนึง่ ทีผ่ มมีความมัน่ ใจว่า “ไม่มที างขาดทุนแน่นอน” ซึง่
นั่นท�ำให้ผมสูญเงินไปกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ นั่นเป็นการขาดทุนที่มากที่สุด
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ของผมในเวลานั้น ยิ่งความเจ็บปวดของผมมากขึ้น มันก็ยิ่งสร้างความเจ็บปวดแก่
ลูกค้าของผมเช่นกัน การทีไ่ ด้รบั บทเรียนทีเ่ จ็บปวดสุดๆ เหมือนมีคนมาทุบบ้านเพือ่
ตอกย�ำ้ ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า นัน่ มันท�ำให้คณ
ุ ไม่สามารถมัน่ ใจอะไรได้อกี สิง่ ต่างๆ มักจะมี
ความเสีย่ งอยูแ่ ละมันสามารถท�ำให้คณ
ุ เจ็บปวดได้อย่างร้ายกาจ แม้ในการเดิมพัน
ทีด่ เู หมือนจะปลอดภัยทีส่ ดุ ก็ตาม ดังนัน้ สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ คือการสมมติวา่ คุณก�ำลังพลาด
อะไรอยู่เสมอ บทเรียนนี้เปลี่ยนวิธีการในการตัดสินใจของผม และผมจะสะท้อน
วิธีการทั้งหมดออกมาผ่านหนังสือเล่มนี้ แต่ถึงแม้สิ่งที่เขียนจะมาจากความส�ำเร็จ
อย่างมากมายของผมเอง กระนั้นผมก็เคยท�ำเรื่องผิดพลาดตั้งมากมายก่อนที่ผม
จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผมได้

ก่อร่างสร้างธุรกิจ
ขณะทีผ่ มก�ำลังท�ำเงินได้ดี แต่งานและความสัมพันธ์ทมี่ คี วามหมายมันดีกว่ามากๆ
ส�ำหรับผมแล้ว งานที่มีความหมายนั้นอยู่ในภารกิจที่ท�ำอยู่ตลอดเวลา และความ
สัมพันธ์ที่มีความหมายก็คือสิ่งต่างๆ ที่ผมมีร่วมกับผู้คนที่ผมรู้สึกเป็นห่วงอย่าง
ลึกซึ้งและผู้ที่เป็นห่วงผมอย่างลึกซึ้งเช่นกัน
ลองคิดดูสิ มันมีเหตุผลเสียทีไ่ หนกับการต้องมานัง่ หาเงินให้ถงึ เป้าในขณะที่
เงินไม่มคี ณ
ุ ค่าทีแ่ ท้จริงเลย คุณค่าของมันมาจากสิง่ ทีซ่ อื้ ได้ และเงินซือ้ ทุกสิง่ ไม่ได้ จะ
ฉลาดกว่าไหมหากคุณเริม่ ต้นจากสิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องการมันจริงๆ อันเป็นเป้าหมายแท้จริง
ของคุณ และจากนัน้ ท�ำงานให้กบั สิง่ ทีค่ ณ
ุ จ�ำเป็นจะต้องได้มนั มา เงินยังเป็นสิง่ ส�ำคัญ
แต่ชวี ติ คุณไม่ได้มแี ค่เงินเพียงอย่างเดียว และแน่นอนว่าเงินไม่ใช่สงิ่ ส�ำคัญทีส่ ดุ เมือ่
คุณได้เงินในจ�ำนวนที่เพียงพอต่อสิ่งที่คุณต้องการมันอย่างแท้จริงแล้ว
หากลองคิดถึงสิ่งต่างๆ ที่คุณต้องการ มันจะต้องจ่ายด้วยสิ่งที่มีราคาใกล้
เคียงกัน มันท�ำให้คุณต้องมานั่งชั่งน�้ำหนักดูความเหมาะสม ในกรณีของผม ผม
ต้องการงานและความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความหมายพอๆ กัน และผมให้ค่ากับ
เงินน้อยกว่า ตราบเท่าทีผ่ มมีมนั เพียงพอต่อความจ�ำเป็นพืน้ ฐาน เมือ่ มาคิดเกีย่ วกับ
ความส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมและเงิน เป็นที่ชัดเจนว่า
ความสัมพันธ์นนั้ มีความส�ำคัญกว่า เพราะผมไม่สามารถแลกเปลีย่ นความสัมพันธ์
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ทีม่ คี วามหมายด้วยเงินได้เลย นัน่ ก็เพราะว่าไม่มสี งิ่ ใดทีผ่ มสามารถซือ้ ได้ดว้ ยเงินที่
มีคุณค่ามากกว่านี้ ดังนั้นส�ำหรับผม งานและความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ยังเคย
และยังคงเป็นเป้าหมายหลักของผม และทุกสิ่งที่ผมท�ำก็เพื่อสิ่งเหล่านี้ การหาเงิน
มันเป็นผลที่ตามมาด้วยความบังเอิญ
ในช่วงท้ายยุค 1970 ผมเริ่มต้นส่งข้อสังเกตในตลาดให้แก่ลูกค้าผ่านเครื่อง
โทรสาร การเริม่ ต้นของการเฝ้าติดตามข้อสังเกตรายวัน (หรือ Daily Observations
เช่น “ธัญพืชและเมล็ดพืชสกัดเอาน�้ำมัน”, “ปศุสัตว์และเนื้อสัตว์”, “เศรษฐกิจและ
ตลาดทางการเงิน”) มาจากเหตุผลง่ายๆ เพราะขณะทีธ่ รุ กิจหลักของเราคือการจัดการ
เกีย่ วกับความเสีย่ ง ลูกค้าของผมก็โทรหาผมเกีย่ วกับตลาดพวกนีด้ ว้ ย การทีต่ อ้ งมา
รับสายพวกนีเ้ ป็นการกินเวลาผมไป ดังนัน้ ผมจึงตัดสินใจทีจ่ ะเขียนสิง่ ทีผ่ มคิดออกมา
ทุกวัน ให้คนอืน่ ๆ สามารถเข้าใจตรรกะของผม และช่วยปรับปรุงให้ดขี นึ้ มันเหมือน
บังคับให้ผมต้องมีวนิ ยั ในการค้นคว้าและวิเคราะห์ทกุ วัน มันยังกลายเป็นช่องทางใน
การสื่อสารที่ส�ำคัญส�ำหรับธุรกิจของพวกเรา ในวันนี้เป็นเวลาเกือบสี่สิบปีแล้วและ
บทความตีพมิ พ์เกือบหมื่นบทความ ข้อสังเกตรายวันของผมได้รับการอ่าน สะท้อน
ปัญหา และมีการโต้แย้งทีเ่ กีย่ วกับการเฝ้าสังเกตรายวันของผมโดยลูกค้าและผูว้ าง
นโยบายจากทัว่ ทุกมุมโลก ผมยังคงเขียนมันไปพร้อมกับคนอืน่ ที่ Bridgewater และ
ผมหวังว่าจะยังคงเขียนมันต่อไปจนกว่าจะไม่มีใครอ่าน หรือไม่ก็ผมตาย
ยิง่ ไปกว่านัน้ เพือ่ ทีจ่ ะส่งมอบการเฝ้าติดตามสังเกตตลาด และมอบค�ำแนะน�ำ
ให้แก่ลูกค้า ผมเริ่มจัดการกับความเสี่ยงโดยการซื้อและขายในนามของลูกค้า ใน
บางครัง้ ผมได้รบั ค่าจ้างคงทีใ่ นแต่ละเดือน และบางครัง้ ก็ได้เปอร์เซ็นต์จากก�ำไรของ
ลูกค้า ในช่วงดังกล่าว ร้านแมคโดนัลด์ ซึ่งเป็นผู้รับซื้อเนื้อวัวรายใหญ่ และบริษัท
Lane Processing ที่กลายมาเป็นผู้เลี้ยงไก่รายใหญ่ที่สุดในประเทศ ก็มาเป็นหนึ่ง
ในลูกค้าหลายรายของผม ผมท�ำเงินให้ทงั้ สองบริษทั นีม้ หาศาล โดยเฉพาะอย่างยิง่
Lane Processing ที่ผมท�ำให้เขาได้ก�ำไรที่เก็งเอาไว้ในตลาดธัญพืชและถั่วเหลือง
ซึ่งมันดีกว่าการค้าไก่ของเขาเสียอีก
ช่วงเวลาเดียวกันนี้ แมคโดนัลด์ได้คดิ ผลิตภัณฑ์ใหม่ทชี่ อื่ แมคนักเก็ตไก่ แต่
ตอนนัน้ เขารูส้ ึกไม่แน่ใจทีจ่ ะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าตลาด เพราะความกังวลว่าราคา
ไก่จะถีบตัวสูงขึน้ และบีบให้อตั ราผลก�ำไรของเขาลดลง แน่นอนว่าผูค้ า้ เนือ้ ไก่อย่าง
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Lane จะไม่ยอมรับข้อตกลงทีจ่ ะขายให้แก่แมคโดนัลด์ดว้ ยราคาตายตัว เพราะ Lane
เองก็กังวลว่าต้นทุนการเลี้ยงจะสูงขึ้น และพวกเขาจะโดนบีบให้ขายไก่ในราคาต�่ำ
ปัญหานีเ้ ป็นดังทีผ่ มคิดเอาไว้ มันเกิดขึน้ กับผมในด้านทีเ่ กีย่ วกับเศรษฐกิจ ไก่
ถูกมองว่าเป็นกลไกธรรมดาๆ ทีป่ ระกอบไปด้วยไก่บวกกับอาหารทีใ่ ห้มนั กิน ต้นทุน
ที่ผันผวนซึ่งผู้เลี้ยงไก่จ�ำเป็นจะต้องกังวลมากที่สุดคือราคาอาหารที่น�ำมาเลี้ยงไก่
ผมแสดงให้ Lane เห็นถึงวิธีการใช้สัญญาซื้อขายข้าวโพดและถั่วเหลืองล่วงหน้า
เพื่อที่จะก�ำหนดราคาต้นทุน ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถแจ้งราคาตายตัวให้แก่ร้าน
แมคโดนัลด์ได้ การที่เราช่วยลดความเสี่ยงด้านราคาให้พวกเขามากขนาดนี้ ท�ำให้
แมคโดนัลด์น�ำแมคนักเก็ตมาวางขายในปี 1983 ได้ส�ำเร็จ ผมรู้สึกดีมากๆ ที่ช่วย
ท�ำให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้
ผมได้ทำ� การพิสจู น์รปู แบบทีค่ ล้ายคลึงกันของความสัมพันธ์ดา้ นราคาในการ
เลีย้ งวัวและตลาดขายเนือ้ วัว ยกตัวอย่างเช่น ผมได้แสดงให้ผเู้ ลีย้ งวัวเห็นว่าพวกเขา
สามารถก�ำหนดอัตราก�ำไรทีเ่ หนือชัน้ ได้โดยป้องกันความเสีย่ งจากราคาสินค้าทีเ่ กีย่ ว
กับต้นทุนทัง้ หมดของเขา (วัวขุน ข้าวโพด และถัว่ เหลือง) และสิง่ ทีพ่ วกเขาก�ำลังจะ
ขาย (วัวเลี้ยง) ในช่วงเวลาหกเดือนนับจากนี้ ผมปรับปรุงวิธีการขายเนื้อสดตัดแต่ง
ต่างๆ เพือ่ ส่งมอบในอนาคตทีร่ าคาตายตัวต�ำ่ กว่าราคาเนือ้ แช่แข็งอย่างมาก แต่กย็ งั
สร้างอัตราก�ำไรที่สูงได้อยู่ ความเข้าใจที่ลูกค้ามีอย่างลึกซึ้งในวิธีการที่ “เครื่องจักร
กล” ท�ำให้ธุรกิจด�ำเนินไปมารวมกับความรู้ของผมในด้านการตลาด ท�ำให้เราได้
มาท�ำงานเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ขณะที่เราก�ำลังสร้างตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
โดยรวม ความสามารถของผมในการจินตนาการถึงเครื่องจักรกลที่ซับซ้อนเหล่านี้
ได้ท�ำให้ความสามารถด้านการแข่งขัน (Competitive Edge) ดีขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่
ท�ำอะไรอย่างไม่ไตร่ตรอง และในทีส่ ดุ แล้ววิธกี ารของผมจะเปลีย่ นวิธกี ารด�ำเนินงาน
ของธุรกิจแบบเดิม และเช่นเดียวกับทีเ่ คยเป็นมาเสมอ นัน่ คือความตืน่ เต้นทีผ่ มจะได้
ท�ำงานกับคนแบบที่ผมชอบท�ำงานด้วย
วันที่ 26 มีนาคม ค.ศ.1978 ภรรยาของผมได้ให้ก�ำเนิดลูกชายคนแรกคือ
Devon การทีเ่ ราจะมีลกู เป็นเรือ่ งใหญ่ทสี่ ดุ ในชีวติ ของผม เพราะผมไม่รวู้ า่ ผมจะได้
รับประสบการณ์แบบไหน และนีก่ เ็ ป็นสิง่ ทีผ่ มจะถอนออกไปจากชีวติ ไม่ได้ แต่กลาย
เป็นว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดของผม ขณะที่ผมไม่ได้เจาะลึกลงไปในเรื่องชีวิต
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