
ปี 1987 ขณะที่เหลยจวินเรียนปีหนึ่งคณะคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น 

เขาอ่านหนังสือ The Fire of Silicon Valley ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย  

อ่านอย่างหลงใหล ครุ่นคิดถึงเรื่องราวในซิลิคอนแวลลีย์ ซาบซึ้งในจิตใจ  

หน้าต่างบานหนึ่งในใจของเขาค่อย ๆ เปิดออก 

เขาเดินรอบสนามกีฬามหาวิทยาลัยสองรอบ  

ในใจรู้สึกเหมือนมีเพลิงลุกโชน

– ฟ่านไห่เทา

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

จากสิบสู่อนันต์

(ฟ่านไห่เทา)
เขียน

รำพรรณ รักศรีอักษร
แปล
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เสี่ยวหมี่ (Xiaomi) ชื่อที่ฟังดูเหมือนอะไรเล็ก  ๆ  กลายเป็นส่วนหนึ่ง 
ในครอบครัวของผู้คนทั่วโลกมาได้หนึ่งทศวรรษพอดี มิติความรู้สึกที่ผู้คน 
หลากเชื้อชาติมีต่อแบรนด์จีนที่ถือว่าใหม่แต่ทะยานยิ่งใหญ่อย่างรวดเร็ว 
แบรนด์นี้ แตกต่างอย่างน่าสนใจจากซูเปอร์แบรนด์อื่นใด 

ในด้านหนึ่ง ชัดเจนว่า ภาพของเสียวหมี่คือผลิตภัณฑ์จีนคุณภาพดี  
ราคาดีขั้นเซอร์ไพรส์  ที่มาพร้อมดีไซน์ที่คนคลั่งแบรนด์หรือคลั่งดีไซน์ 
ไม่อาจปฏิ เสธ  ในอีกด้าน  ร้านค้าป้ายสีส้มพร้อมตัวอักษร  Mi  คือ  
โลกมหัศจรรย์ แหล่งรวมอุปกรณ์อัจฉริยะแปลกใหม่ที่มีมาไม่ขาดสาย  
ดึงดูดคนทุกเพศทุกวัยให้เข้าไปขลุกอยู่ในนั้น และไม่เบื่อที่จะแวะกลับไป 
เยี่ยมเยือนซ้ำ ๆ	
	 เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่ก่อกำเนิดจากความตั้งใจของชายคนหนึ่ง 
ที่เติบโตมาทางสายวิศวกรรม  แต่คลั่งไคล้หลงใหลปรัชญาด้านดีไซน์ 
ที่ทั้งสุดล้ำแต่ก็เรียบง่ายในขณะเดียวกันของโลกซิลิคอนแวลลีย์ ชายวัย 40  
ในขณะนั้น อยากบรรลุความฝันกว่าสองทศวรรษของเขา นั่นคือ ให้ผู้คน 
ได้สนุกกับเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม และอยากให้ดีไซน์ของจีนหลุดคำสาป 
ของความด้อยค่าไม่น่าศรัทธา แต่ในที่สุดเสียวหมี่กลับไปไกลกว่านั้นมากนัก

บนเส้นทางนั้นคือเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ มอบทั้งบทเรียนชีวิตและ 
ธุรกิจที่แสนจะล้ำค่า  
  

คํานําสํานักพิมพ์
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	 หลังผ่านช่วงลุ่ม  ๆ  ดอน  ๆ  ของชีวิตทางธุรกิจมาหมาด  ๆ เหลยจวิน 
นำเสี่ยวหมี่เข้าสู่ทำเนียบ 500 บริษัทยอดเยี่ยมของโลกของนิตยสาร  ฟอร์บส์  
ทั้งยังเป็นบริษัทอายุน้อยที่สุดที่เคยติดอันดับนี้ จริงอยู่ เขาคือนักธุรกิจ 
มากประสบการณ ์ แตก่ารเริม่เสีย่วหมีแ่ทบจะเรยีกไดว้า่ เปน็การนบัหนึง่ใหม ่ 
เพื่อบรรลุความฝันเรียบง่าย ต้องบุกฝ่าความจริงอันโหดร้ายไม่จบสิ้น  
ศักดิ์ศรีความทระนงของผู้นำและบรรดาคนเก่งอัจฉริยะทั้งถูกปลดปล่อย 
อย่างบ้าคลั่ง พร้อม ๆ กับถูกบั่นทอนและท้าทาย 

บนเส้นทางนั้น เสียวหมี่ ที่แปลว่า ข้าวเมล็ดน้อย ๆ ทั้งหวั่นกลัวและ 
น่าสะพรึงกลัว ไม่เพียงสำหรับอุตสาหกรรมเดิม แต่สำหรับอุตสาหกรรม 
แห่งอนาคต ทั้งของจีนและของโลก 

เรื่องราวที่ไม่เคยถูกเปิดเผยจากบรรดามันสมอง นักเรียนรู้ และนักสู้ 
ผู้เป็นตำนานในหมู่ขุนพลของเสียวหมี่ นำโดยเหลยจวิน ในหนังสือเล่มนี้  
แน่นอนว่า จัดให้เต็มทั้งความรู้ทางธุรกิจ ยุทธวิธีการค้า การสร้างแบรนด์  
การตลาด การเป็นผู้นำคน การแก้ปัญหาที่ไม่คาดคิด และการรับมือ 
วิกฤตที่ชี้เป็นชี้ตาย แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ การเป็นผู้ที่ทำสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด  
“เป็นครั้งแรก” ในยามที่ทุกอย่างดูช่างคลุมเครือและน่าหวาดหวั่น 

มันคือ จิตวิญญาณของการเป็นผู้ริเริ่ม แผ้วถาง และชี้นำทาง
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เสียวหมี่เริ่มใหม่อีกครั้งหลังจากผ่านไป 10 ปี

เหลยจวิน
ผู้ก่อตั้ง ประธานกรรมการ และซีอีโอ เสียวหมี ่
วันที่ 6 เมษายน 2020 เป็นวันครบรอบ 10 ปีของเสียวหมี่ ผมและ 

ผูบ้รหิารทัง้หมดของเสยีวหมีไ่ดก้า้วสูเ่สน้ทางการสรา้งธรุกจิอกีครัง้ เราเริม่ตน้ 
จากอาคารหยินกู่ บนสะพานเป่าฝูซื่อ ย่านจงกวานชุนในปักกิ่ง จากนั้น 
ไปยังโรลลิ่งสโตนเวิลด์ในว่างจิง หวูฉ่ายเฉิงในชิงเหอ สุดท้ายได้มาถึง  
Xiaomi Science and Technology Park ที่เราสร้างขึ้นเอง จากจุดเริ่มต้น 
ไปยังจุดสิ้นสุด คำนวณจากแผนที่เป็นระยะทางตัดตรงเพียง 6.9 กิโลเมตร  
แต่เราเดินมา 10 ปีแล้ว

“ผลิตมือถือที่ดีที่สุด ในราคาเพียงครึ่งเดียว กระตุ้นการใช้สมาร์ตโฟน 
ให้ทั่วถึงทั้งโลก” 

สิบปีที่แล้ว  พวกเราสิบกว่าคนเริ่มสร้างธุรกิจในสำนักงานเล็ก  ๆ  
เหมือนกับเรา  “ไม่รู้ไม่กลัว” ไม่มีประสบการณ์ สองมือเปล่า แต่ก็ยังมี 
ผู้คนมากมายเชื่อมั่นในตัวเราและเต็มใจที่จะร่วมงาน ช่างเหลือเชื่อจริง ๆ 

การสร้างธุรกิจมีสิ่งที่น่าประทับใจตรงนี้เอง
เวลานั้นเราไม่หวั่นเกรงอะไรเลย แม้เผชิญหน้ากับยักษ์ใหญ่ระดับโลก  

แม้ถูกซัพพลายเชนปฏิเสธนับครั้งไม่ถ้วน ถูกคนจำนวนมากระแวง แต่เรา 
ไม่เคยลังเล ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงบนเวทีการแข่งขันระดับโลกที่ดุเดือด

เวลานั้นเราเต็มไปด้วยพลัง ปรารถนาที่จะใช้แนวคิดอินเทอร์เน็ต 
เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการผลิตของจีน  ให้แบรนด์จีนผงาดทั่วโลก  

เกริ่นนำ
ทุกอย่างในอดีตล้วนเป็นเพียงอารัมภบท
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เราเชือ่วา่ ดว้ยอาศยัพลงัการผลติทีแ่ขง็แกรง่ของจนี แบรนดจ์นีจะตอ้งทำได ้
อย่างแน่นอน

เวลานั้นเรามุ่งมาดปรารถนาที่จะสร้างมิตรภาพระหว่างนักธุรกิจกับผู้ใช้  
เพื่อให้ทุกคนในโลกเพลิดเพลินกับชีวิตที่งดงามจากเทคโนโลยี เราเชื่อว่า 
หากเราทำผลิตภัณฑ์ที่ดี “น่าประทับใจ ราคาสมเหตุผล” ก็จะเป็นมิตรแท้ 
กับลูกค้าได้อย่างแท้จริง

สิบปีผ่านไปเสียวหมี่ยังคงดำรงอยู่ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความฝัน 
ของเราค่อย  ๆ  กลายเป็นความจริง ในจำนวน 6 แบรนด์มือถืออันดับต้น 
ของโลก 4 แบรนด์มาจากจีน แฟนคลับของเสียวหมี่มีอยู่ทั่วโลก หลายคน 
ได้เห็นความก้าวหน้าด้านการผลิตและการออกแบบของจีนจากพวกเรา  
ผ่านโมเดลอีโคเชน  (Ecological Chain เป็นการร่วมลงทุนกับบริษัท 
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง  ๆ  เพื่อผลิตสินค้าแบรนด์อื่นที่หลากหลาย) เรากับ 
ผู้ก่อตั้งธุรกิจที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ได้ร่วมกันเปลี่ยนแปลงธุรกิจมากมาย  
และเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมากขึ้นเรื่อย ๆ 

แต่สิ่งที่ เราใส่ใจที่สุดคือ ความฝันแบบ  “ร้านอาหารเล็กๆ”  
ทีเ่ริม่ตน้ ไมต่อ้งเปน็รา้นใหญน่กั แตม่กัจะมคีนมาเรยีงแถวทีห่นา้รา้น  
แต่ละคนล้วนเป็นสหายเก่าแก่ ชอบอาหารที่เราทำ ชอบความ 
ซื่อสัตย์ของเราอย่างแท้จริง เสียวหมี่อยากเป็นเหมือนร้านอาหาร 
เล็กๆ อย่างนี้ ที่ได้รับความไว้วางใจและชื่นชอบตลอดไป

เสียวหมี่คืออะไร เป็นคำที่ผมถูกถามและถามตัวเองมากที่สุดตลอด  
10 ปีมานี้

เสียวหมี่เป็นความฝันของวิศวกร อาศัยเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ 
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เปลี่ยนแปลงโลก ให้สิ่งที่ทุ่มเทลงไปได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม 
เสียวหมี่คือความไว้วางใจที่วิศวกรแสวงหา พิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ที่ดี 

ที่สุด ราคาต่ำที่สุด ทำให้ลูกค้าสามารถ “หลับตาซื้อ” ได้
เพราะเราเชื่อว่า  “สินค้าดีกว่า ราคาถูกกว่า”  เป็นความต้องการของ 

ทุกคน ผู้คนชื่นชมความซื่อสัตย์ ชื่นชมความเป็นธรรมในโลก
10 ปีของเสียวหมี่คือกลุ่มวิศวกรที่ เรียบง่ายไม่ย่อท้อ  มีแนวคิด 

ที่เรียบง่ายบริสุทธิ์ที่สุด ใช้วิธีที่ง่ายที่สุด ค้นหาความไว้วางใจที่ธรรมดา 
เปิดเผยที่สุด เพราะความเรียบง่ายบริสุทธิ์จึงไม่หวั่นเกรงใด ๆ และเพราะ 
ไม่มีอะไรหวั่นเกรง จึงทะยานไปไม่หยุดยั้ง!

ตลอดเส้นทาง 10 ปี มีสีสันมากมาย มีอุปสรรคหลากหลาย หนังสือ 
เล่มนี้ เขียนขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ  10 ปีของเสียวหมี่ เพื่อคารวะ 
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทนี้ เพื่อชาวเสียวหมี่ปัจจุบันและอนาคต มันได้สรุป 
ความเป็นมาของเสียวหมี่อย่างครบถ้วน เป็นตัวอย่างทั้งด้านบวกด้านลบ 
ให้ผู้คนที่เดินบนเส้นทางการสร้างธุรกิจ และเป็นคำสารภาพอย่างตรงไป 
ตรงมาที่มอบให้เพื่อนทุกคนของเสียวหมี่ที่เอาใจใส่ ห่วงใย หรือสงสัย 
เสียวหมี่มาตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ความจริงแล้ว นี่เป็นความคาดหวังเดียวของเราสำหรับหนังสือเล่มนี้  
ขอบคุณฟ่านไห่เทาผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ขอบคุณเธอที่ทำงานอย่างหนัก  
และขอบคุณเธอที่ใช้มุมมองเรียบง่ายซื่อตรงที่สุดในการบันทึกเส้นทาง 
การเติบโตและขั้นตอนการเดินทางอันยาวนานตลอดสิบปีของบริษัทเล็ก ๆ  
แห่งนี้

อารัมภบท  10  ปีของเสียวหมี่ เป็นเพียงคลื่นลูกหนึ่ งท่ามกลาง 
กระแสใหญ่แห่งการสร้างธุรกิจโมบายล์อินเทอร์เน็ต แต่เราหวังว่าคลื่นลูกนี้ 
จะได้รับการขานรับ และส่งเสริมอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคนในโลก

เพราะมุ่งไปสู่อนาคต  จึงค้นหาทุกหนแห่ง  ทั้งถนนปักกิ่งจือชุน  
ถนนช่วงเย่จงกวานชุนในปักกิ่ง เฉาเหอจิ้ง แม่น้ำจางเจียงในเซี่ยงไฮ้  
แม่น้ำปินเจียงหรือถนนเหวินเอ้อลู่ในหางโจว เซินหนานต้าเต้า หัวเฉียงเป่ย 
ในเซินเจิ้น ซิลิคอนแวลลีย์ในอเมริกา บังกาลอร์ในอินเดีย...ทุกคนต่าง 
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ลืมตาโพลงยามเที่ยงคืน  มีสีหน้าที่หนักแน่น  คำรามอย่างฮึกเหิม  
กระฉับกระเฉงยามเช้า

เพราะเป็นความสวยงาม เพราะเป็นของทุกคน จึงคุ้มค่ากับการ 
รอคอย มอบให้ทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิง ไม่ว่าผิวสีอะไร ไม่ว่าศาสนาใด  
ไม่ว่ามาจากไหน ไม่ว่าผ่านการศึกษาอะไร ล้วนสามารถเพลิดเพลินกับ 
ชีวิตความเป็นอยู่ที่งดงามจากเทคโนโลยี นี่คือเส้นทางของดวงดาวเหนือ 
ท้องทะเลที่เราเชื่อมั่น 

ทุกอย่างในอดีตล้วนเป็นอารัมภบท ทะเลลึกเพียงใด คลื่นรุนแรง 
เพียงใด กระแสน้ำคำรามเพียงใด เสียวหมี่ก็ยังมุ่งไปข้างหน้า เชื่อมั่น 
ในความเชื่อที่เชื่อมั่น เชื่อมั่นในพลังที่เชื่อมั่น เชื่อมั่นในทิศทางที่เชื่อมั่น  
ไม่ว่าฟ้าจะสว่างหรือมืดมัวด้วยลมฝน เราจะทะยานไปข้างหน้า!
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เกดิในเวลาอนัเหมาะสม คน้หาเพือ่สรา้งความเปน็ไปไดใ้นอนาคต 

เวลา 14.00 น. วนัที ่ 24 กนัยายน 2019 สนามบาสเกตบอลชัน้ใตด้นิ 
อาคาร  D  ของ  X iaomi  Science  and Technology  Park ถนน 
อันหนิงจวงเป่ย เขตไห่เตี้ยนปักกิ่ง มีการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่  
แสงไฟทั่วทั้งสนามหรี่ลงตามกำหนดเวลา เหมือนละครกำลังเปิดฉาก  
แสงสปอตไลต์สาดส่องกลางเวที ตัวเอกละครกำลังจะก้าวขึ้นเวท ี

หลังจากผ่านไปครึ่งนาที เสียงดนตรีก็เงียบลง เหลยจวินผู้ก่อตั้ง 
เสียวหมี่ก้าวขึ้นเวทีอย่างผ่อนคลาย  มีไฟสีเหลืองส่องตาม  วันนี้ เขา 
สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดตา  กางเกงยีนสีน้ำเงินเข้ม  เสื้อสูทลำลอง 
สีใกล้เคียงกับกางเกงยีน รองเท้าลำลองสีขาว มองออกว่าวันนี้ผมของเขา 
ผ่านการดูแลอย่างพิถีพิถัน ดกดำเป็นเงาเรียบแปล ้

ตั้งแต่หนุ่ม เหลยจวินทำงานในแวดวงผู้ก่อตั้งธุรกิจเทคโนโลยีของจีน  
ผ่านประสบการณ์ความรุ่งเรืองและล้มเหลวของยุคอินเทอร์เน็ต คล้ายกับ 
การเดินทางทางจิตของตัวเอกในภาพยนตร์เรื่อง  Life of Pi ตั้งแต่ยุค 
ซอฟต์แวร์ถึงยุคพีซีจนถึงยุคอินเทอร์เน็ต การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
ทุกครั้ง เขาประสบด้วยตัวเอง ได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่ของอดีต เช่นเดียวกับ 
ผู้ก่อตั้งธุรกิจรุ่นใหม่จำนวนมาก เขาผ่านช่วงเวลาที่ตนประสบความสำเร็จ  
สัมผัสช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์เช่นเดียวกับนักสำรวจเส้นทางทั้งหลาย เขายัง 
สัมผัสช่วงเวลาที่ตกต่ำมืดมนที่สุด รับรู้ถึงความเจ็บปวดรุนแรงอย่างแท้จริง  
เขารู้จักตัวเองในกระบวนการสร้างธุรกิจ และค้นหากฎเกณฑ์ของโลก 

สิบปีที่ผ่านมาการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอย่างเงียบ ๆ การขยายตัว 

คำนำ
สิบปีของเสียวหมี่
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ของโมบายล์อินเทอร์เน็ตกำลังก่อกระแสขนาดใหญ่ เหลยจวินมุ่งมั่นที่จะ 
ยุติความเสียหายที่เกิดจากมือถือเลียนแบบของจีน และเปลี่ยนแปลง 
อุตสาหกรรมการผลิตของจีน เขาและหุ้นส่วนเขียนความปรารถนาในใจ 
ลงบนกระดาษเช็ดมือในคาเฟ่ของโรงแรม  Pangu Grand View Hotel  
“ฮาร์ดแวร์  + ซอฟต์แวร์  + อินเทอร์เน็ต ให้เทคโนโลยีมอบความสุข 
แก่ผู้คน ต่อมาเหลยจวินยังพบปะกับเพื่อนร่วมงานหลายครั้ง และก่อตั้ง 
บริษัทชื่อเสียวหมี่

ตลอดเส้นทางนี้เสียวหมี่ได้เติบโตขึ้นจากแนวคิดบนกระดาษเช็ดมือ  
มาเป็นบริษัทที่มียอดขายต่อปีมากกว่า 200,000 ล้านหยวน (กว่าล้านล้าน 
บาท)  มีส่วนแบ่งการตลาดใน  90  กว่าประเทศและภูมิภาคทั่วโลก  
โลโก้  “Mi”  สีส้มโดดเด่น ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีในหัวใจของผู้คนจำนวนมาก ผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานอย่างลงตัว 
ระหว่างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการออกแบบอุตสาหกรรมหลาย 
ร้อยล้านรายการได้เข้าสู่ครัวเรือนมากมาย เพิ่มความตื่นเต้นสนุกสนาน 
ให้กับชีวิต ในตลาดต่างประเทศจำนวนมาก  ผู้คนยังประหลาดใจกับ 
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีจากบริษัทจีนที่มีคำว่า MI ที่ผลิตอย่างพิถีพิถัน  

การเปลีย่นแปลงอยา่งสิน้เชงิใน 10 ปมีานีเ้ปน็เรือ่งนา่คดิ เมือ่ยอ้นรอย 
การเติบโตของเสียวหมี่ 10 ปีมานี้ ก็จะเห็นเส้นทางที่บริษัทเทคโนโลยีจีน 
ที่เกิดใหม่บริษัทหนึ่งได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดทั่วโลกอย่าง 
กว้างขวาง และเห็นเงาคืบแห่งการพัฒนาของจีน นี่คือภาพของกระแส 
โมบายลอ์นิเทอรเ์นต็ในชว่ง 10 ปมีานี ้ ขณะทีก่ระแสธรุกจิใหมก่ำลงัจะมาถงึ  
มักมีบริษัทเกิดใหม่ที่โดดเด่นปรากฏขึ้น และพลังใหม่ของจีนที่สั่งสมตัว 
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ขึ้นเรื่อย ๆ มีความสามารถพอที่จะยืนอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก
หลักฐานที่ชัดเจนคือหลังจากผ่านไปเพียง  9 ปีเสียวหมี่ก็กลายเป็น 

หนึ่งใน 500 บริษัทระดับโลกที่อายุน้อยที่สุด และการปรากฏของเสียวหมี่ 
ในรายชื่อนี้ทำให้ดุลอำนาจระหว่างบริษัทอินเทอร์เน็ตของจีนและอเมริกา 
เปลี่ยนไป ในปี  2018 สัดส่วนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัทจีนกับ 
บริษัทอเมริกันยังใกล้เคียงกัน อาลีบาบา (Alibaba) เทนเซ็นต์ (Tencent)  
เจดี  (JD) คานอยู่กับอเมซอน  (Amazon) กูเกิล  (Google) เฟซบุ๊ก  
(Facebook) แต่ปี 2019 เนื่องจากมีเสียวหมี่ของจีนเพิ่มเข้ามา นวัตกรรม 
ทางอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น ทำให้จีนล้ำหน้าอเมริกาเป็นครั้งแรก

ช่วง  10 ปีตั้งแต่  2010 -  2020 บริษัทจีนที่มีคุณภาพจำนวนมาก 
อย่างเสียวหมี่ปรากฏขึ้นไม่ขาดระยะ ฐานผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมาก  
ขอบเขตการใช้งานที่หลากหลาย เทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนถ่ายตลอดเวลา 
และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นรากฐานการกำเนิดของยักษ์ใหญ่ 
อินเทอร์เน็ตของจีน บนพื้นฐานนี้บริษัทต่าง ๆ เช่น เหม่ยถวน (Meituan)  
ตีตี (Didi) Bytedance (TikTok) ไคว่โส่ว (Kuaishou) Ant Financial  
และ WeChat จึงถือกำเนิดขึ้น และเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนอย่างสิ้นเชิง  
บริษัทระดับยูนิคอร์นของจีนมีสัดส่วนสูงถึง  30% ทั่วโลก มูลค่าตลาด 
สูงถึง 40% บริษัทอินเทอร์เน็ตที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 10 อันดับต้นของโลก  
มี 5 บริษัทเป็นของจีน 

 นอกจากนี้ในกระบวนการก้าวสู่ระดับโลก ไห่เอ๋อร์ (Haier) ไห่ซิ่น  
(Hisense) ว่านเซี่ยง (Wanxiang) โส่วกาง (Shougang) และบริษัทอื่น 
ของจีนได้ก้าวสู่ระดับนานาชาติไปแล้ว ตัวอย่างเช่น เลอโนโว (Lenovo)  
ซือ้กจิการคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคลของไอบเีอม็ (IBM-International Business  
Machines Corporation) จีลี่  (Geely)  ซื้อวอลโว่  (Volvo) ทีซีแอล  
(TCL-Telephone Communication Limited) ซื้อชไนเดอร์ (Schneider)  
ฯลฯ  นี่ล้วนแสดงให้ เห็นว่าบริษัทจีนกำลังเข้าไปควบคุมทรัพยากร 
ข้ามพรมแดนในอดีต ส่วนเสียวหมี่ก็กำลังเปิดร้านสาขาจำหน่ายแบรนด์ 
ของตนทั่วทุกมุมโลก อาจกล่าวได้ว่า ตัวอย่างธุรกิจของจีนที่ก้าวข้าม 
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พรมแดนประเทศมีมากมาย
การเปลี่ยนแปลงนี้มีความหมายลึกซึ้ง ดังที่นักเศรษฐศาสตร์คาดหวังไว ้ 

ทา่มกลางสภาพแวดลอ้มของธรุกจิและอารยธรรมทางการคา้ใหม่ จนีควรเปน็ 
ผู้นำโลก ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ การแลกเปลี่ยนระหว่างโลกตะวันออก 
และตะวันตกมักเป็นทางเดียว แต่จีนจะไม่เป็นผู้ตามและผู้ลอกเลียนแบบ 
ตลอดไป เมื่อจีนผงาดขึ้นอีกครั้ง ก็มาถึงยุคของ  “การสื่อสารสองทาง”  
เป็นที่น่าสังเกตว่า ในยุคของโมบายล์อินเทอร์เน็ต จีนซึ่งมีฐานผู้ใช้มือถือ 
กว้างที่สุดในโลกสามารถสะสมข้อมูลมือถือด้วยความเร็วสูงสุด 

ความได้เปรียบด้านข้อมูลของจีนไม่อาจมองข้ามได้ ในโลกอินเทอร์เน็ต 
ที่เปลี่ยนถ่ายอย่างรวดเร็ว จีนได้สร้างและรวบรวม Big Data อย่างละเอียด  
ความเร็วในการจัดส่งอาหารผ่านมือถือของจีนเร็วกว่าสหรัฐอเมริกาถึง  
10 เท่า อัตราการชำระเงินผ่านมือถือสูงกว่าอเมริกา 50 เท่า และจำนวน 
ผู้ให้บริการเช่าจักรยานสูงกว่าอเมริกา  300 เท่า ยุคปัญญาประดิษฐ์ 
ที่กำลังจะมาถึง ข้อมูลสำหรับเมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโตมีมากมาย 

ถ้ากล่าวว่าปี 2009 - 2019 เป็น 10 ปีที่บริษัทโมบายล์อินเทอร์เน็ต 
ของจีนผงาดขึ้น  เช่นนี้แล้ว  ท่ามกลางการเติบโตของเศรษฐกิจใหม่ 
ในอนาคต ยุคสมัยจะสร้างเรื่องราวการขึ้นลงของผู้ก่อตั้งธุรกิจหลากหลาย  
ในกระบวนการนี้เสียวหมี่เป็นแบบฉบับของ  “ตราประทับจีน”  ที่ประทับบน 
เศรษฐกิจโลก

ในขณะนี้พนักงานเสียวหมี่มากกว่าสองหมื่นคนกำลังง่วนทำงาน 
ในอาคารสำนักงานของเสียวหมี่ ซึ่ งผนั งด้ านนอกเป็นกระจกสี เ งิน 
มีการอภิปรายอย่างดุเดือดในประเด็นแนวหน้าสุดของวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีของจีนในห้องประชุมหลายแห่ง และชั้นล่างกำลังจัดงานเปิดตัว 
ผลิตภัณฑ์ หัวข้อสำคัญคือ “ค้นหาสิ่งที่ เป็นไปไม่ได้ ทำให้เป็นไปได้ 
ในอนาคต”  ในปาร์คที่สงบมีการกระจายข่าว  “วันนี้จะมีการเปิดตัว 
สินค้าหนึ่งที่สร้างความฮือฮา เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าระดับโลก” 

บนเวที เหลยจวินกำลังแนะนำผลิตภัณฑ์อย่างคล่องแคล่วด้วยสีหน้า 
ผ่อนคลาย ผลิตภัณฑ์ของเสียวหมี่ที่พบเห็นทั่วไปในที่สาธารณะ คือมือถือ  
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5G ระดับเรือธงของเสียวหมี่ ระบบปฏิบัติการมือถือ MIUI (หมี่ยูไอ ย่อมา 
จาก Mi User Interface) เวอร์ชันใหม่ที่ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
อินเทอร์เน็ตสมาร์ตทีวีแบบเต็มจอ ไร้ขอบ เทคโนโลยีการชาร์จแบบ 
ย้อนกลับไร้สายที่ล้ำหน้า สมาร์ตลำโพงเสี่ยวอ้าย (Xiaoai)  ซึ่งมีความ 
สามารถสั่งงานอุปกรณ์ได้ทั้งบ้าน ตอนที่แนะนำลำโพงเสี่ยวอ้าย เหลยจวิน 
เขายังพูดถึง  “Gree”  อย่างติดตลกว่า “ลำโพงเสี่ยวอ้ายสามารถสั่งงาน 
เครื่องปรับอากาศกรีได้อย่างง่ายดาย” ทำให้ผู้ชมในห้องต่างหัวเราะ

บนเวที เหลยจวินในฐานะตัวแทนบริษัทเสียวหมี่มีความกระตือรือร้น 
มีสมาธิ และโดดเด่น ด้านล่างเวที เป็นบริษัทเสียวหมี่ในชีวิตประจำวัน 
ที่สาธารณชนมองเห็นได้ยาก กำลังมุ่งหน้าไปอย่างรวดเร็วด้วยความ 
กระตือรือร้นวันแล้ววันเล่า อาจกล่าวได้ว่า 10 ปีมานี้ เป็น 10 ปีของการ 
เติบโตที่น่าทึ่งของเสียวหมี่ เป็น  10 ปีของการพัฒนาสำหรับเหลยจวิน 
ในฐานะผู้ก่อตั้งธุรกิจ และยังเป็น 10 ปีทองของกลุ่มคนที่ติดตามบริษัท 
เสียวหมี่มาตลอด

วันที่  23  กันยายน  ขณะที่ เหลยจวินกำลังซักซ้อมการเปิดตัว 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ครั้งสำคัญนี้ จางเจี้ยนฮุ่ยซึ่งเป็นรองประธานเสียวหมี่แห่ง 
ประเทศจีนมีงานยุ่งทั้งวันจนหัวหมุนเหมือนลูกข่าง ในฐานะผู้รับผิดชอบ 
ธุรกิจออฟไลน์ในประเทศจีน เวลานี้เธอมีภารกิจหลักคือดูแลและขยาย 
ช่องทางการจำหน่ายออฟไลน์ของเสียวหมี่

วันที่  23 กันยายน หรือที่เสียวหมี่เรียกเป็นการภายในว่า “Crazy  
Monday” จางเจี้ยนฮุ่ยมีรายการประชุมยาวเหยียด หญิงสาวจากเหอหนาน 
คนนี้ใบหน้ากลมเล็ก ดวงตาเรียว ผมถักเปีย เธอสวมรองเท้ากีฬาสีขาว  
เพื่อสะดวกในการวิ่งไปตามชั้นต่าง  ๆ  ของอาคาร แม้จางเจี้ยนฮุ่ยอายุ 
ยังไม่มาก แต่ดูแลทีมงานถึง 5,000 คน กำลังหลักของเสียวหมี่จำนวนมาก 
เป็นคนรุ่นเดียวกับเธอ ที่น่าสนใจคือ เมื่อ  9 ปีที่แล้ว เธอย้ายมาจาก 
แผนกบริหารงานหลังขายของเสียวหมี่

เย็นวันนี้เธอร่วมประชุมทางธุรกิจสำคัญที่สุด ตัวแทน 23 เขตของ 
เสียวหมี่ทั่วประเทศมาที่  Xiaomi Science and Technology Park  
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เพื่อรายงานผลงาน ตัวแทนเขตซึ่งเรียกว่า  “ประธานมณฑล”  เป็นผู้ดำเนิน 
นโยบายการขายออฟไลน์ของเสียวหมี่ ในห้องประชุมใหญ่ชั้น 8 อาคาร H  
“ประธานมณฑล”  ต่างปฏิบัติตามระเบียบ สวมเชิ้ตสีขาวมาร่วมประชุม  
ผลัดกันขึ้นเวทีรายงานสภาพการขายในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ปี 2019  
ด้วยความตื่นเต้น 

วันที่  23 กันยายน  2019 สำหรับหวังเสียง ซึ่งเป็นผู้บริหารธุรกิจ 
ระหว่างประเทศของเสียวหมี่ และรองประธานระดับสูงของเสียวหมี่ ก็เป็น 
วันที่มีงานยุ่งมาก

เช้าวันนี้ GFK ซึ่งเป็นบริษัทข้อมูลด้านการวิจัยสมาร์ตโฟนที่มีชื่อเสียง 
ที่สุดในโลก ได้ส่งทีมงานผู้บริหารระดับสูง 8 คนมาพบปะกับทีมงานธุรกิจ 
ระหว่างประเทศของเสียวหมี่ ขณะที่ GFK พูดถึงตลาดยุโรปตะวันออก 
ที่กระจัดกระจาย หวังเสียงค้นพบปัญหาของบริษัทข้อมูลอย่างชัดเจน  
โอกาสทางการตลาดในยุโรปตะวันออกใหญ่กว่าที่เสียวหมี่คาด เขาเดิน 
ออกจากสำนักงานทันที ใช้มือถือติดต่อผู้รับผิดชอบตลาดยุโรปตะวันออก  
หวังเสียงเคยเป็นรองประธานระดับโลกของ Qualcomm (ควอลคอมม์)  
และประธานบริหาร Greater China เขาออกจากบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียง 
แห่งนี้ในเดือนกรกฎาคม 2015 และร่วมทำงานกับเสียวหมี่

เย็นวันที่ 23 กันยายน 2019 โจวโซ่วจือผู้บริหารระดับสูงคนรุ่นหลัง 
ทศวรรษที่ 80 และ CFO (ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน) ของเสียวหมี่  
เพิ่งบินจากเซินเจิ้นกลับปักกิ่ง เนื่องจากเมื่อคืนเขาเจรจาธุรกิจการลงทุน 
จนถึงตีสาม เวลานี้กำลังนั่งบนโซฟาในห้องทำงาน ถือแก้วกาแฟสตาร์บัคส ์
ในมือ บอกว่าง่วงนิดหน่อย โจวโซ่วจือเป็นชาวสิงคโปร์ ได้รับการชักชวน 
จากเหลยจวินให้ออกจาก DST (สถาบันลงทุนระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง)  
มาร่วมงานในปี 2015 ต่อมาเขาผิดชอบการนำเสียวหมี่เข้าตลาดหลักทรัพย ์
ฮ่องกง  

วันนั้นเขาเพิ่งกลับจากการประชุมนัดสำคัญกับ TCL โดยแลกเปลี่ยน 
ความเห็นกับหลี่ตงเซิง ประธานกรรมการ TCL แผนการลงทุนของเสียวหมี่ 
ในวันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบ ๆ และเหลยจวินมีความคิดที่จะผลักดันการ 
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พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตมาตลอด เสียวหมี่จึงจัดตั้งกองทุนอุตสาหกรรม 
หลายหมื่นล้าน เวลานี้กำลังร่วมค้นคว้ากับอุตสาหกรรมการผลิตของจีน  
ตามแผนการนี้ อีโคเชนของเสียวหมี่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้า ๆ  

เหตุการณ์ดำเนินไปอย่างเงียบ  ๆ นอกกล้อง เป็นสภาพปกติของบริษัท 
เสียวหมี่ที่สาธารณชนมองไม่เห็น ยามเช้าตรู่สำนักงานเสียวหมี่ยังคงมี 
แสงไฟสว่าง วิศวกรทำการทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี พนักงานของเสียวหมี่ย้ายจากงานที่คุ้นเคยไปทำงานใหม่ 
ทีไ่มคุ่น้เคย บางคนเปลีย่นชะตากรรมเมือ่เขา้มาทำงานกบัเสยีวหมี่ เรือ่งราว 
เหล่านี้เกิดขึ้นเสมอในเสียวหมี่ คนเหล่านี้และโชคชะตาล้วนเป็นผลผลิต 
ของยุคสมัยและโอกาส และเป็นสิ่งที่สามารถอธิบายสิ่งที่เสียวหมี่มอบให้แก่ 
ยุคสมัยและผู้คนได้อย่างลึกซึ้ง 

กล้องหันกลับมายังสนามบาสเกตบอลของ  Xiaomi Science and  
Technology Park ในวันที่ 24 กันยายน 2019

ในที่สุดผลิตภัณฑ์ในตำนานก็ได้เปิดตัวบนเวที ท่ามกลางการรอคอย  
เหลยจวนิแตะหนา้จอใหส้วา่งขึน้ครัง้แลว้ครัง้เลา่ นีค่อืมอืถอื Mi MIX Alpha  
หน้าจอรอบทิศ  5G เครื่องแรกของโลก พร้อมกล้อง  100 ล้านพิกเซล  
ตัวเครื่องโปร่งใส เปล่งประกายแวววาวราวกับไพลิน สีสันสะดุดตาราวกับ 
ฮีโร่แห่งจักรวาลผู้ทระนง ผู้คนยกมือถือขึ้นถ่ายภาพ ทั่วบริเวณเต็มไปด้วย 
แสงแฟลช  เสียงกรีดร้องดังขึ้นเป็นระยะ  ทุกคนตะลึงกับสิ่งที่มาจาก 
โลกเทคโนโลยีอีกครั้ง  MIX Alpha ทำลายขีดจำกัดวงการฮาร์ดแวร์ 
เกี่ยวกับหน้าจอ นี่คือผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาที่สุดในประวัติศาสตร์ 
ของเสียวหมี่

ท่ามกลางความตื่นเต้นเร้าใจ บริเวณงานมีการเปิดวิดีโอ  “มหากาพย์ 
โอดสิซยี”์ เสน้ทางทีบ่รรดาวศิวกรวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ วศิวกรกลา่วถงึ 
อุปสรรคต่าง  ๆ กล่าวถึงการแก้ปัญหาเทคโนโลยียาก  ๆ เช่น การประกบ 
หน้าจอรอบทิศเข้ากับขอบ การประกอบแบบฝัง การทำให้เสียงออกมา 
ทางหน้าจอ การตรวจจับระยะด้วยอัลตราโซนิก จอรับสัมผัสสองด้าน  
การสแกนลายนิ้วมือกับหน้าจอยืดหยุ่น...และยังพูดถึงความเชื่อมั่นในการ 
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เอาชนะปัญหาทางเทคโนโลยีเหล่านี้
ไม่มีใครเข้าใจกระบวนการนี้มากกว่าวิศวกร เมื่อ  2 ปีก่อนตอนที่ 

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการอนุมัตินั้น เทคโนโลยีหน้าจอยืดหยุ่นเพิ่งเริ่มต้น  
ไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะทำสำเร็จ หากผู้ก่อตั้งไม่ตัดสินใจเด็ดขาด  
ไม่ใจกล้ายอมลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์นี้คงไม่ถือกำเนิดขึ้น 

ความจริงแล้ว  นี่ เป็นวิสัยทัศน์ของเสียวหมี่ที่มีต่อนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีใหม่  ๆ  ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าในยามรุ่งโรจน์หรือตกต่ำ  
ไม่ว่าภายนอกจะสับสนอลหม่านเพียงไร ในโลกเทคโนโลยีสีดำของเสียวหมี่ 
มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังคิดค้นเทคโนโลยีที่คาดไม่ถึงมาตลอด

ช่วง 10 ปีนี้เสียวหมี่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรบ่อยครั้ง พยายามรับมือ 
กับแรงกดดันภายนอกที่ไม่แน่นอนและการแข่งขันทางธุรกิจที่ดุ เดือด  
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ถือกำเนิดไม่ขาดระยะทำให้รู้สึกถึงพลังชีวิตที่ทำลายล้าง 
สิง่เกา่ จากคำพดูของชาวเสยีวหมีห่ลายคนทำใหรู้ว้า่สิง่ทีช่าวเสยีวหมีเ่ชือ่มัน่ 
ยังคงเป็นสิ่งที่ เคยเชื่อตั้งแต่เสียวหมี่ถือกำเนิดขึ้น เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึก 
มีชีวิตชีวา  กระตือรือร้น  ดุเดือด  ไม่ยอมแพ้  เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับ 
เป้าหมายของชาวเสียวหมี่ เช่นอยากให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตเทคโนโลย ี 
และเชื่อเสมอว่าสิ่งดี ๆ กำลังจะเกิดขึ้น

ครึ่งหลังปี 2019 ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีน  - อเมริกา ธุรกิจ 
ทั้งหมดได้รับแรงกดดัน ในที่ประชุมใหญ่ผู้บริหารของเสียวหมี่ เหลยจวิน 
ได้กล่าวถึงความท้าทายที่เสียวหมี่จีนเผชิญ

ขณะเดียวกัน เหลยจวินยังกล่าวว่า เบื้องหน้าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่นี ้ 
ยังมีโอกาสอีกมาก เมื่อยุค  5G มาถึง ราคามือถือที่เพิ่มขึ้นและตลาด 
ที่ขยายตัว ปี  2020 เสียวหมี่มีโอกาสขยายตัว  30 -  40% เบื้องหน้า 
แรงกดดันของตลาดในปัจจุบันเสียวหมี่จีนค่อนข้างกดดัน เหลยจวินกล่าว 
กับฝ่ายบริหารของเสียวหมี่ว่าอนาคตไม่มีทางลัด และหนทางสู่อนาคตของ 
เสียวหมี่มีทางเดียว คืออาศัยเทคโนโลยี บากบั่นทำงาน

ยามนี้การเปิดตัวของ MIX Alpha ดูเหมือนจะเป็นการขานรับความเชื่อ 
ดังกล่าว
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10 ปีของเสียวหมี่ ถ้าเป็นภาพยนตร์ ก็จะเห็นภาพที่ซูมเข้ามาเรื่อย ๆ   
และเป็นเรื่องราวของเสียวหมี่ภายใต้ชื่อประเทศจีน เป็นเรื่องราวของ 
เสียวหมี่ท่ามกลางอารยธรรมการค้า และเป็นเรื่องราวของเสียวหมี่ท่ามกลาง 
อารยธรรมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนถ่ายอย่างต่อเนื่อง 

ตอนจบจะเป็นอย่างไร 
นี่ ไม่ใช่แค่  10  ปีของการเดินทางธรรมดา  แต่เต็มไปด้วย 

เรื่องราวการเติบโตของผู้คน บรรดาตัวเอกต่างก้าวไปสู่ดินแดน 
แปลกใหม่ ทำสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน เริ่มต้นเหมือนตาบอดคลำช้าง 
จนกระทั่งมองเห็นภาพทั้งหมด เริ่มจากความกลัวที่ถาโถมเข้ามา 
จนเอาชนะความกลัวในที่สุด 

นี่ไม่ใช่การค้นหาเทคโนโลยีใหม่เท่านั้น เป็นเรื่องราวที่วิศวกรทะลวง 
ข้ามกรอบความคิดของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน และเป็นเรื่องราว 
เกี่ยวกับประวัติการพัฒนาเทคโนโลยี บรรยายขั้นตอนที่ผู้ติดตามเทคโนโลยี 
ได้ซุ่มซ่อนยาวนาน จนในที่สุดก็ได้รับรางวัลและเริ่มกลายเป็นผู้นำขบวน 

นี่ไม่ใช่เป็นเพียงบริษัทที่กล้าลองผิดลองถูก ปรับกลยุทธ์ตามการ 
เปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างต่อเนื่อง ค่อย  ๆ  ปรับจังหวะก้าวของตัวเอง  
แต่ยังเป็นประวัติการเติบโตล้มแล้วลุกใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า เป็นบริษัท 
ทีย่ดึถอืในสิง่ทีต่นเชือ่มัน่ทา่มกลางคลืน่ใหญล่มแรง และเวลานีก้ำลงัทะยาน 
ต้านพายุ อนาคตอาจเป็นเรื่องราวของการต่อสู้อย่างองอาจ

นี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวส่วนบุคคลและบริษัทหนึ่ง แต่ยังเป็นเรื่องราว 
การผงาดขึ้นของประเทศจีน เป็นเรื่องราวการสร้างนวัตกรรมของประเทศ 
ในยุคสมัยหนึ่ง ยุคที่ระบบการลงทุนเริ่มพัฒนา โมบายล์อินเทอร์เน็ต 
ขยายตัว อุตสาหกรรมรุดหน้าไปสู่ระดับพิกเซลและการบริโภคยกระดับขั้น  
เป็นเรื่องราวที่ประเทศหนึ่งและยุคสมัยหนึ่งจะสร้างนวัตกรรมได้อย่างไร

นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่ง
ช่วงเวลาที่  Mi MIX Alpha เปิดตัว เวลาและอวกาศดูเหมือนจะ 

ทะลวงออกไปแล้ว เสียวหมี่ได้สร้างเรื่องราวการทะยานต้านพายุอีกครั้ง  
คนส่วนใหญ่เหมือนย้อนกลับไปในช่วงที่ Mi MIX ถือกำเนิดในปี  2016   
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บางคนถึงกับครวญด้วยน้ำตา คิดว่าเวลาได้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่  16 
สิงหาคม 2011 ตอนที่ Mi1 เปิดตัวใน 798 Art Zone

บนจอใหญ่เป็นภาพการสัมภาษณ์เหลยจวิน เขากล่าวว่า การค้นหา 
คือการเข้าไปในดินแดนไร้ผู้คน ก้าวไปบนเส้นทางที่ไม่มีใครเดินมาก่อน  
บรษิทัเทคโนโลยขีองจนีควรมสีำนกึตอ่ภารกจิเชน่นี้ เราตอ้งทำสิง่ทีย่อดเยีย่ม 
สิ่งที่สร้างความฮือฮา เพื่อสนองความคาดหวังของแฟนคลับเสียวหมี่  
และเพื่อสนองความพอใจของเราในการค้นหาทางเทคโนโลยี

เสียวหมี่จะเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมที่สุดในหัวใจของแฟนคลับ!
ภาพที่เห็นยามนี้ช่างตระการตา คู่ควรกับบทเพลง

ไม่มีอะไรหยุดยั้งได้
อิสรภาพที่ใฝ่ฝัน
ทะยานฟ้าม้าสวรรค์
หัวใจไร้พันธนาการ
...
ค้นหาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพื่อสร้างความเป็นไปได้ในอนาคต 
ชีวิตต้องบากบั่นฟันฝ่า!
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ตอนที่ 1

กำเนิดและการเติบโต
ของเสียวหมี่
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บทที่ 1

การเริ่มต้นใหม่ของเหลยจวิน

รถเบนซ์หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว 

บ่ายวันหนึ่งของเดือนมิถุนายน ปี 2009 รถเบนซ์เงาวับคันหนึ่งเข้ามา 
จอดที่หน้าประตูร้านก๋วยเตี๋ยวหม่าหลาน คนหนุ่มสองคนเดินลงจากรถ  
การพบปะกันของทั้งสองไม่ใช่เรื่องบังเอิญ 

ครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้ ชายหนุ่มผู้จัดการฝ่ายลงทุนกองทุนเฉินซิ่ง   
(Morningside Capital) เดินใต้ร่มไม้ริมถนนทางแยกหนานต้าเจียปักกิ่ง  
แดดค่อนข้างจัด เขาจะรีบไปประชุมร่วมกับบริษัทหนึ่งซึ่งบริษัทเงินทุน 
หลักทรัพย์เฉินซิ่งถือหุ้นอยู่ เป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัทยูซียิวซื่อ   
(UCWeb)  เพื่อผลักดันโครงการ  UC Browser  ซึ่ งจัดที่สำนักงาน 
เหลียนช่วงเช่อหยวน เลขที่ 35 ตรอกฉินเหล่าซึ่งเขากำลังจะมุ่งหน้าไป

ตรอกฉินเหล่าคับแคบเช่นเดียวกับตรอกเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมา 
ยาวนานในปักกิ่ง รถเข้ายาก จากถนนใหญ่จะเลี้ยวเข้าตรอก รถทุกคัน 
ต้องชะลอ ทำให้ปากตรอกการจราจรติดขัด ผู้จัดการหนุ่มของบริษัทเงินทุน 
หลักทรัพย์เดินพลางดูสภาพบนถนน คะเนความเร็วของรถที่แล่นในตรอก  
ขณะนั้นเอง มีรถเบนซ์สีดำมาจอดข้างเขา ลดกระจกหน้าต่างลง มีเสียง 
ค่อนข้างแหบร้องทัก

คนในรถไม่ได้เผยตัวในวงการธุรกิจมานานแล้ว เขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง 
ธุรกิจรุ่นแรกสุดในจงกวนชุนและเป็นนักลงทุนรุ่นแรกใน  UCWeb เป็น  
“ผู้อาวุโสหนุ่ม” ตอนนี้เหลือเวลาอีก 1 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาประชุม ทั้งสอง 
จะได้พูดคุยกันพร้อมกับกินอาหาร
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การเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิทัทีร่ว่มทนุมกัจะเปน็เชน่นี ้ เปดิโอกาส 
ใหน้กัลงทนุทีป่กตติา่งมงีานของตนไดม้าพบปะกนั นอกจากพดูคยุเรือ่งธรุกจิ 
ที่ร่วมทุนแล้ว ยังมีเรื่องอื่น เช่น ทิศทางของธุรกิจ โอกาสในอนาคต  
ไอเดียที่นึกออก ฯลฯ ตั้งแต่ประเทศจีนเริ่มต้นการปฏิรูปในทศวรรษ 1980 
บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างประเทศได้เข้ามาลงทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จีน 
ก็ผุดขึ้นมากมาย  เรื่องราวความสำเร็จล้มเหลวปรากฏขึ้นตลอดเวลา  
ปีแรกของยุคอินเทอร์เน็ต หน่วยงานของจีนที่เตรียมพร้อมไว้แล้วต่าง 
ทำรายได้เป็นกอบเป็นกำ เวลานี้ เป็นโอกาสของโมบายล์อินเทอร์เน็ต  
UCBrowser ซึ่งเป็นเบราว์เซอร์บนมือถือ จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของ 
บริษัทลงทุนในปัจจุบัน 

ผู้จัดการลงทุนหนุ่มรู้ดี คนที่อยู่เบื้องหน้านี้ ประสบการณ์ เรื่องราว 
การสร้างธุรกิจของเขาได้กลายเป็นตำนานในวงการ  เมื่อสองปีก่อน  
เขากลายเป็นนักลงทุนเทวดา เวลานี้กำลังมองหาโอกาสในธุรกิจใหม่

วันนี้  เขาแต่งตัวไม่ต่างจากปกติ  ผมดำเป็นเงา  หวีแสกข้าง  
สวมกางเกงยีนสีกรม  เชิ้ตสีขาวไร้ รอยยับ  สะพายเป้สีดำธรรมดา  
ดูท่าทางยังมีความเป็นวิศวกรอยู่

เขาสูงประมาณ 180 ซม. ค่อนข้างผอม ดวงตามีแววยิ้มเลือนราง  
เวลาพูดจา ที่แก้มขวามีลักยิ้มจาง  ๆ วันนี้เขาไม่ต้องรับแรงกดดันเหมือน 
ตอนนำกองกำลังเข้าต่อสู้ในแนวหน้า เสียงที่ค่อนข้างแหบของเขาจึง 
ผ่อนคลาย

“ดูเชิ้ตสีขาวที่ผมใส่  ทายซิราคาเท่าไร”   คนที่อยู่ เบื้องหน้าถาม 
ผู้จัดการลงทุน 

“ไม่กี่สิบหยวนใช่หรือไม่” 
“รู้ได้อย่างไร เป็นของแวงเคิล ความละเอียดของผ้า 80 เส้นต่อนิ้ว  

ไม่ต้องรีด” 
เริ่มจากเทคนิคการผลิตเสื้อเชิ้ต “ผู้อาวุโสหนุ่ม”  ยังคุยอย่างออกรส 

ถึงเรื่องอีคอมเมิร์ซ การตัดเย็บเสื้อผ้า ความละเอียดของเส้นใย และการ 
กระจายสินค้า น่าอัศจรรย์จริง ๆ ทุกครั้งที่ลงทุนธุรกิจใหม ่ เขาจะกลายเป็น 
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ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นทันท ี
เขาคือเหลยจวิน
“กินข้าวหรือยัง” 
“ยัง” 
เหลยจวนิเปน็หนึง่ในผูก้อ่ตัง้ธรุกจิรุน่แรกในจงกวนชนุ เปน็โปรแกรมเมอร ์

ระดับแนวหน้า และเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจที่มีชื่อเสียงตั้งแต่อายุน้อย ทศวรรษ   
1990 เขาทำงานในบรษิทั Kingsoft ในชว่งเวลาทีช่ดุโปรแกรม WPS Office  
รุ่งที่สุด 

ต่อมา  WPS Off ice ของ  Kingsoft  ได้แข่งขันกับชุดโปรแกรม  
Microsoft ของต่างชาติอย่างดุเดือด เนื่องจากชุดโปรแกรมของ Kingsoft  
เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รุ่นแรกของจีน ในขณะที่  Microsoft  
เป็นของบริษัทยักษ์ใหญ่ตะวันตก การแข่งขันนี้จึงถูกมองว่ามีสีสันเชื้อชาติ 
นิยมมากกว่าการแข่งขันทางธุรกิจทั่วไป 

ปี 1996 Microsoft กับ Kingsoft ทำสัญญาร่วมมือกัน ให้แต่ละฝ่าย 
ใช้  RTF ของตนในการเข้าถึงเอกสารของอีกฝ่ายหนึ่ง การกระทำเช่นนี้ 
ต่อมาได้พิสูจน์ว่าเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ ทำให้ Kingsoft เปิดเผย  
WPS Off ice ซึ่ ง เป็นของตนแต่ผู้ เดียวให้  Microsoft  ด้วย  “ไมตรี”   
พอ  Microsoft เปิดตัว  Windows 95 ผู้ใช้  WPS ส่วนใหญ่ก็หันมาใช้  
Microsoft Word แทน Kingsoft จึงพ่ายแพ้แก่  Microsoft ปี  1996  
จึงเป็นปีที่ Microsoft เอาชนะ Kingsoft ในตลาดประเทศจีน

สำหรับเหลยจวินนั่นเป็นช่วงมืดมนที่สุดในชีวิตการสร้างธุรกิจ ปีนั้น 
เขาอายุเพียง 27 เวลานั้นหลี่เหยียนหงยังศึกษาอยู่ที่อเมริกา หม่าฮว่าเถิง 
กำลังรวบรวมเงินตั้งบริษัทของตนเป็นครั้งแรก  หม่าหยุน  (แจ็ค หม่า)   
กำลังร่วมกับหุ้นส่วนทำ “สมุดหน้าเหลืองจีน”  

เรือ่งราวหลงัจากนัน้เปน็เหมอืนหนงัสงคราม ศกึระหวา่งดาวดิกบัโกลอิทั 
ครั้งนี้ เหลยจวินเป็นเหมือนผู้บัญชาการแนวหน้า กำหนดความอยู่รอด 
ของธุรกิจในยามวิกฤติ

Microsoft เข้มแข็งมาก Kingsoft ไม่อาจต่อสู้ด้วยการปะทะโดยตรง  
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ยุทธวิธีที่เหลยจวินกำหนดใน Kingsoft คือด้านหนึ่งส่งเสริมจุดแข็งด้านการ 
ใช้งานของ WPS Office ไม่เอาชนะเรื่องความเร็ว อีกด้านหนึ่งคือขยาย 
กำลงัทา่มกลางการแขง่ขนั ทุม่เทใหก้บัชอ่งวา่งการตลาดที่ Microsoft ไมท่ำ  
จึงเกิด Kingsoft iciba และ Kingsoft Antivirus ซึ่งต่อมาได้พิสูจน์ว่า 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีบทบาทสำคัญต่อการฟื้นตัวของ Kingsoft 

นอกจากนี้ ท่ามกลางการต่อสู้อย่างทรหดยาวนาน จู่ ๆ ก็เหมือนมีลม 
ฤดูใบไม้ผลิพัดมาชั่วข้ามคืน ธุรกิจคอมพิวเตอร์ของจีนมีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรอบด้านจากยุคเดสก์ท็อปซอฟต์แวร์เป็นอินเทอร์เน็ต เริ่มจากบรรดา 
นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่บุกเบิกวงการอินเทอร์ เน็ตอย่างเงียบ  ๆ  ก่อนหน้านี้   
ในปี 1995 ตอนที่จางซู่ซินได้ขึ้นป้ายโฆษณาที่ถนนทิศใต้ย่านจงกวานชุนว่า   
“ชาวจีนอยู่ห่างจากทางด่วนข้อมูลเท่าไร  - ขึ้นเหนือไปหนึ่งพันห้าร้อยเมตร”   
ถ้าบอกว่านี่เป็นเพียงเพลงโหมโรงการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของจีน เช่นนี้แล้ว  
หลังปี 1997 กระแสสูงของอินเทอร์เน็ตก็เป็นเหมือนดนตรีซิมโฟนีที่บรรเลง 
อย่างครึกครื้นทุกวัน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามรายใหญ่อย่าง  Sina,  
Netease และ Sohu ทยอยกันก่อตั้ง เริ่มต้นการปฏิวัติรูปแบบการรับส่ง 
ข้อมูลข่าวสารของจีน 

ปี  2000 Sina, Netease และ  Sohu ทยอยกันเข้าตลาดหุ้น  
Nasdaq ในอเมริกา  คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ติดตั้ ง โปรเซสเซอร์   
Pentium III Pentium IV กำลังเป็นที่นิยมมาก ปี 2000 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
ชาวจีนมีจำนวนถึง 8.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 14 เท่าจากเมื่อสามปีก่อน 

ช่วงที่มีการต่อสู้ระหว่าง  Kingsoft กับ  Microsoft หลี่เหยียนหง   
(Robin Li) ซึ่งทำงานในวอลล์สตรีตและซิลิคอนแวลลีย์ในอเมริกา ได้กลับ 
ประเทศและก่อตั้ง  Baidu ซึ่งเป็นโปรแกรมค้นหา  (search engine)   
หมา่ฮวา่เถงิซึง่เกอืบขายผลติภณัฑข์องตนในราคา 500,000 หยวน ไดก้อ่ตัง้ 
เทนเซน็ต ์ (Tencent) และหมา่หยนุ (แจค็ หมา่) ทีเ่คยทำสมดุหนา้เหลอืงจนี 
ก็ได้ก่อตั้งเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ Alibaba 

ยุครุ่งเรืองครั้งใหม่นี้ เหลยจวินเผชิญหน้ากับปัญหาหนึ่ง ทำอย่างไร 
จึงจะนำพาธุรกิจซอฟต์แวร์อย่าง Kingsoft ก้าวเข้าสู่วงจรธุรกิจอีกครั้ง  
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ธุรกิจซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมควรทำอย่างไรจึงจะก้าวเข้าตลาดที่เต็มไปด้วย 
คลื่นใหญ่ลมแรงแห่งการเปลี่ยนแปลง ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของวงจร 
ธุรกิจ Kingsoft เวลานั้นเป็นแบบฉบับของผู้ก่อตั้งธุรกิจใหม่ที่ตกที่นั่งลำบาก 

“นวัตกรรมพลิกโลกที่แท้จริงจะถูกยักษ์ใหญ่ที่ยึดครองอยู่เดิมมองข้าม  
จากนั้นนวัตกรรมนี้ก็จะปะทุออกมาที่จุดหนึ่ง และเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ 
ทั้งหมด”  เคลย์ตัน  คริสเตนเซน  แห่ง  Harvard Business School  
ได้กล่าวไว้ใน The Innovator’s Dilemma ในสถานการณ์ที่เกิดนวัตกรรม 
พลิกโลก  บริษัทที่ เคยได้เปรียบในตลาดมักจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ  
นี่คือสภาพที่ Kingsoft เผชิญในเวลานั้น 

ความจริงแล้ว พอเห็นแนวโน้มของธุรกิจ ปี 1999 เหลยจวินก็ก่อตั้ง 
บริษัทแยกออกมาจาก Kingsoft เพื่อเตรียมรุกเข้าสู่อินเทอร์เน็ต เริ่มแรก 
ทิศทางการทดลองคือตั้งฐานดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ แต่ปรากฏว่าฐาน 
ดาวน์โหลดเป็นเพียงการทดลองของ Kingsoft ในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต  
และไม่ใช่ธุรกิจที่เหมาะสม ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถ 
ปรับปรุงธุรกิจและสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า เหลยจวินจึงแยกแผนก 
อินเทอร์เน็ตออกจาก  Kingsoft และก่อตั้งเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซต่างหาก 
ในป ี 2000 ซึง่กค็อื Joyo.com ชว่งเริม่แรก แนวคดิของเหลยจวนิไดม้าจาก  
Amazon.com เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่าย 
เครื่องดื่ม หนังสือ ฯลฯ ให้ผู้บริโภคทางอินเทอร์เน็ต

ธุรกิจนี้ เหลยจวินร่วมกับหุ้นส่วนลงทุนไป 20 ล้านหยวน
ความหลงใหลในอินเทอร์เน็ตของเหลยจวินไม่น้อยไปกว่าความหลงใหล 

ในซอฟต์แวร์ การทำงานแต่ละวันเขาจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการตรวจสอบ 
การลิงก์ของเว็บเพจแต่ละหน้าในเว็บไซต์ Joyo.com ตรวจสอบว่าโฆษณา 
แต่ละชิ้นถูกต้องหรือไม่ กระทั่งหนังสือที่ขายใน  Joyo.com  เขาก็เปิดดู 
ทีละเล่ม ดูว่ามีคุณค่าพอที่จะนำเสนอผู้อ่านหรือไม่ หลังจากง่วนทั้งวันแล้ว  
เวลาเที่ยงคืนตรงทุกวันเขากับบรรดาผู้บริหารระดับสูงก็เปิดประชุมทาง 
โทรศัพท์ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของวันนั้น

เมื่อยอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ แรงกดดันในการสต๊อกสินค้าก็พุ่งสูงขึ้น  
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การเอาสินค้ามาวางเต็มชั้น แล้วค่อยจัดวางสายพาน ต้องมีค่าใช้จ่าย 
อย่างน้อยสิบล้านดอลลาร์ ในแต่ละวัน Joyo.com ต้องใช้เงินจำนวนมาก  
ทำให้เหลยจวินนึกขึ้นได้ ระดับข้อมูลข่าวสารของจีนค่อนข้างต่ำ ธุรกิจ 
อีคอมเมิร์ซอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลา  5 -  10 ปีจึงจะสมบูรณ์ และการที่  
Joyo.com จะทำกำไรได้จริง อย่างน้อยก็ต้องใช้เงินลงทุนหนึ่งพันล้านหยวน 
บริษัทอีคอมเมิร์ซใหญ่ที่สุดในสายตาของเขาคืออเมซอน ก็ผ่านช่วงเวลา 
ที่มืดมนอย่างนี้ (อเมซอนก่อตั้งเมื่อปี 1994 กว่าจะทำกำไรได้ในปี 2002) 

แต่เนื่องจาก Joyo.com ขาดเงินทุนและไม่อาจยืนหยัดได้นานอย่างนั้น  
ยิ่งถือกำเนิดในเวลาที่ไม่เหมาะสม เดือนพฤษภาคม ปี 2000 Joyo.com  
ก่อตั้งขึ้น ตรงกับเวลาคืนสุดท้ายก่อนฟองสบู่อินเทอร์เน็ตทั่วโลกแตก  
ช่วงที่ Joyo.com เติบโตก็เป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนทั่วโลกถอนตัวออกจาก 
ธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต จนกระทั่งถึงเดือนกันยายน 2004 ขณะที่พิจารณา 
จะขาย  Joyo.com  นั้น  ธุ รกิจอีคอมเมิ ร์ซทั้ งหมดอยู่ ในช่วงตกต่ำ  
นี่หมายถึงว่า Joyo.com ไม่อาจเป็นอย่างบริษัทอินเทอร์เน็ตในช่วงแรก  
ที่สามารถอาศัยเงินทุนมหาศาลจากตลาดหุ้น 

หลงัจากครุน่คดิหลายรอบวา่จะขายหรอืไม ่ ในทีส่ดุเหลยจวนิกต็ดัสนิใจ 
ขาย  Joyo.com  ให้อเมซอนในราคา  75 ล้านดอลลาร์ การขายครั้งนี้ 
ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดไม่น้อย เป็นเวลานานถึงครึ่งปีที่ เขาไม่เข้าไปดู   
Joyo.com และไม่ไปเยี่ยมสหายเก่าใน Joyo.com เวลานั้นผู้ก่อตั้งธุรกิจ 
จีนไม่ค่อยยอมรับการขายบริษัท เหลยจวินรู้สึกว่าการขาย Joyo.com  
ก็เหมือนกับขายลูกของตนเอง เขาเจ็บปวดมาก

ครึ่งหลังของปี 2004 เหลยจวินผลักดัน Kingsoft ให้เปลี่ยนไปผลิต 
เกมออนไลน์ Kingsoft มุ่งเข้าสู่สนามรบเกมออนไลน์ซึ่งอันตรายและ 
ยากมาก เหลยจวินเรียกภารกิจการเปลี่ยนทิศทางนี้ว่า  “X -  Mission”  
ซึ่งมาจากภาพยนตร์สายลับเรื่อง Mission Impossible (ผ่าปฏิบัติการ 
สะท้านโลก) ที่ทอม ครูซ แสดง

ผ่านการสำรวจธุรกิจเกมออนไลน ์ ในสภาพที่ซอฟต์แวร์ของจีนยังย่ำแย ่ 
Kingsoft ค่อย ๆ บุกเบิกเส้นทางของตัวเอง หลังจากผลิตเกมออนไลน์ใหม่ ๆ  
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ออกมาอย่างต่อเนื่อง  ในที่สุดเกมออนไลน์ก็กลายเป็นแหล่งรายได้  
ที่ไม่ขาดสายของ Kingsoft ทำให้ Kingsoft พ้นจากคำสาปที่ว่า  “ใต้ร่มเงา 
ของ Microsoft ไม่มีอะไรเติบโตได้”  และเติบโตตามวิถีของตน

เดือนตุลาคม 2007 Kingsoft เข้าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงได้สำเร็จ  
บรรลุความฝันที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากเคยล้มเหลวมาก่อนถึง 
สามครั้ง ดังนั้นการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของ  Kingsoft จึงไม่ใช่เรื่องง่าย  
ก่อนหน้านี้  เหลยจวินเคยร่วมโรดโชว์ที่ฮ่องกง  สิงคโปร์  ลอนดอน  
นิวยอร์ก การเดินทางบ่อยและถูกซักถามจากนักลงทุนอย่างแหลมคม  
ทำให้ผู้เข้าร่วมโรดโชว์รู้สึกเหนื่อยล้า แต่ทุกคืนเหลยจวินกลับพบปะพูดคุย 
กับนักลงทุนแทบทุกคน  บนเส้นทางต่างบ้านต่างเมือง  คนหนุ่มอายุ 
สามสิบกว่าคนนี้แทบจะน้ำตาไหล คนรอบข้างคงยากที่จะเข้าใจความ 
ลำบากที่เขาประสบมาเป็นเวลา 16 ปี

ปีที่หนึ่งของการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง หม่าหยุน (แจ็ค หม่า)   
ก็นำธุรกิจ Alibaba B2B เข้าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง เวลานั้น Tencent  
Baidu และ Alibaba มีมูลค่าตลาดมากกว่าหมื่นล้านดอลลาร์ ในเวลา 
เดียวกัน  (วันที่  6  เดือนตุลาคม)  S ina  มีมูลค่าตลาดของ  2 ,683  
ล้านดอลลาร์ Sohu 1,454 ล้านดอลลาร์ NetEase 2,113 ล้านดอลลาร์  
เว็บไซต์ใหญ่สามอันดับมีมูลค่าตลาดรวมไม่ถึง  10,000 ล้านดอลลาร์  
แต่  Tencent  Baidu และ  A l ibaba ซึ่ ง เป็นตัวแทนธุรกิจสมัยใหม่  
ขนาดใหญ่ทั้งสาม กำลังจะก้าวสู่การเป็นพอร์ทัลเว็บ (Portal web คือ 
เว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ  ที่อยู่ในเว็บไซต์ 
ของตัวเองอย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น  ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง) มูลค่าตลาดของบริษัทอินเทอร์เน็ตของจีนรวมแล้วสูงขึ้นถึง  
70,000 ล้านดอลลาร์

ประสบการณ์การล้มลุกคลุกคลานในสงครามธุรกิจและการเอาตัวรอด 
จากหายนะหลายครั้ง การโจมตีอย่างซึ่งหน้าในสนามรบและความลำบาก 
ในการบุกเบิก ได้หล่อหลอมเป็นส่วนหนึ่งในใจของเหลยจวิน การต่อกร 
ระหว่าง Kingsoft กับ Microsoft การขาย Joyo.com ทิ้ง การบุกเบิก 
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เกมออนไลน์ ประสบการณ์ดังกล่าวทำให้เหลยจวินไม่ใช่เป็นเพียงคนหนุ่ม 
ที่ตะโกนปาฐกถาในมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น “ผมจะใช้เวลาสิบปีหลังจากนี้ต่อกร 
กับ Microsoft” แต่บากบั่นแก้ปัญหาธุรกิจซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เหลยจวิน 
เริ่มมองโลกธุรกิจด้วยจิตใจที่มีเหตุผล

เขาใช้ประสบการณ์ของตนเองสิบกว่าปีพิสูจน์ว่า นักธุรกิจไม่ใช่ร่างรวม 
ของซูเปอร์แมนกับอัศวินโต๊ะกลม ผู้ก่อตั้งธุรกิจที่แท้จริงต้องรู้จักวิเคราะห์ 
อย่างละเอียด มีการรวบรวมให้เป็นระบบอย่างรอบคอบ และทำงานอย่าง 
ขนัแขง็ แตอ่นัดบัแรกสดุกค็อืการวเิคราะหอ์ยา่งละเอยีด สิง่สำคญัอนัดบัแรก 
ที่จะตัดสินว่าธุรกิจหนึ่งจะสามารถพิชิตคู่แข่งได้หรือไม่ ไม่ใช่ผลตอบแทน 
จากความบากบั่น แต่เกิดจากการกระทำที่สอดคล้องกับสถานการณ์

ในที่สุดเหลยจวินก็ตระหนักว่า ผู้ก่อตั้งธุรกิจต้องมองหาแนวโน้มของ 
สถานการณ์ คนเราไม่สามารถกลิ้งหินขึ้นภูเขาได้ ทำอย่างนี้เป็นงานหนัก 
เกินไป บนเส้นทางการสร้างธุรกิจ สิ่งแรกที่ต้องทำคือปีนขึ้นไปบนยอดเขา  
แล้วถีบก้อนหินลงมา 

บนเส้นทางการสร้างธุรกิจ 
สิ่งแรกที่ต้องทำคือปีนขึ้นไปบนยอดเขา 

แล้วถีบก้อนหินลงมา 

การออกจาก  Kingsoft  เป็นเรื่องเจ็บปวดและซับซ้อน  หลังจาก  
Kingsoft เข้าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงแล้ว เหลยจวินยังผูกพันกับ Kingsoft  
อย่างลึกซึ้ง  แต่ก็ เลือกที่จะตัดใจด้วยเหตุผลต่าง  ๆ  นานา  ขั้นตอนนี้ 
เขาเต็มไปด้วยความรู้สึกสับสน ความรู้สึกเจ็บปวดครั้งนี้มีมากกว่าการขาย  
Joyo.com เป็นสิบเท่า แม้ว่าฉิวไป๋จวินกับจางเสวียนหลงจะรั้งไว้อย่างไร  
แต่สุดท้ายเหลยจวินก็เลือกที่จะจากไป แล้วอ้าแขนรับ  “โอกาสครั้งใหญ่”  
เขาเคยคิดถึงขั้นว่า พอออกจาก Kingsoft แล้ว จะไปเป็นนักลงทุนเทวดา  
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ไม่ต้องผูกพันกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ในฐานะคนที่อยู่หน้าสุดของกระแสยุคสมัย และมีประสบการณ์ต่อสู้ 

ในแนวหนา้มาหลายปี ทำใหเ้หลยจวนิมสีญัชาตญาณในการพจิารณาโอกาส 
ทางธุรกิจ เขารู้ดีว่า ยิ่งเทคโนโลยีใหม่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ม่านแห่งการปฏิวัต ิ
ครั้งใหม่ก็ใกล้จะเปิดออก เขาก็เช่นเดียวกับคนทำงานแนวหน้าแห่งยุคสมัย 
ทั้งหมดเตรียมอ้าแขนรับวงจรธุรกิจครั้งใหม่ ซึ่งก็คือยุคสมัยของอินเทอร์เน็ต 

ความจริงแล้ว การที่เหลยจวินเป็นนักลงทุนเทวดาไม่ใช่เพิ่งเริ่มหลัง 
ออกจาก Kingsoft เขาอยู่ในดินแดนที่เชื่อมต่อระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ 
มาตลอด  รับรู้ถึงกระแสขึ้นกระแสลงครั้งแล้วครั้งเล่าในวงการธุรกิจ  
ปี 2003 เขาเห็นผู้คนเริ่มพูดถึง 3G ปี 2004 เขารับรู้ว่าตลาดอินเทอร์เน็ต 
ทั้งหมดเริ่มฟื้นตัวจากความซบเซา ตั้งแต่นั้น เขาก็ครุ่นคิดตลอดเวลาว่า 
โอกาสของธุรกิจใหม่คืออะไร “แนวโน้มต่อไป” อยู่ที่ไหน ทุกครั้งที่มองเห็น 
ประกายไฟแห่งความหวัง เขาจะยื่นมือออกไปลงทุน แล้วค่อย  ๆ  สร้าง 
รูปแบบการลงทุนของตนเองเป็นนักลงทุนเทวดา “ฉบับเหลยจวิน” 

การลงทุนดังกล่าวรวมศูนย์อยู่สามด้าน  คือโมบายล์อินเทอร์เน็ต  
อีคอมเมิร์ซ และโซเชียลเน็ตเวิร์ก อย่างเช่นเว็บเบราว์เซอร์ของ UCWeb  
เป็นผลงานที่เหลยจวินในฐานะนักลงทุนเทวดาพอใจมาก

ความฝันของเหลยจวินผู้หลงใหลในมือถือ

การลงทุนกับ  UCWeb เริ่มตั้งแต่ต้นปี  2007 ก่อนนำ  Kingsoft  
เข้าตลาดหุ้น เหลยจวินกับเพื่อนหลายคนออกทุน  4 ล้านหยวนลงทุน 
ในบริษัทนี้ ซึ่งเวลานั้นกำลังจะหมดตัว เหลยจวินลงทุนไป 2 ล้านหยวน  
สัดส่วนหุ้นในบริษัท 10% 

การใช้อินเทอร์เน็ตในมือถือซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในเวลานี้ เวลานั้น 
ยังเป็นของแปลกใหม่ เพราะอินเทอร์เน็ตในมือถือช้ามาก แต่เบราว์เซอร์ 
ของ UCWeb ช่วยลดปริมาณข้อมูลที่ใช้ ทำให้การดาวน์โหลดเว็บไม่ต้องใช ้
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เวลานาน จึงเพิ่มความเร็วในการใช้อินเทอร์เน็ตในมือถือ ได้รับการยกย่อง 
จากกลุ่มคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตว่าเป็นเบราว์เซอร์ที่ประหยัดที่สุด นอกจากนี้  
UCWeb ยังทำให้มือถือสามารถเปิดเว็บไซต์ได้พร้อมกันหลายหน้า  
ลดความร้อนใจของผู้ใช้ขณะรอคอย 

การตดัสนิใจลงทนุใน UCWeb เหลยจวนิไมล่งัเลแมแ้ตน่อ้ย เพราะเขา 
เชื่อมั่นว่า พร้อมกับการมาถึงของยุค 3G คนส่วนใหญ่เลือกใช้อินเทอร์เน็ต 
ในมือถือ ถ้าสามารถสร้างเบราว์เซอร์บนมือถือเป็นช่องทางให้ใช้อินเทอร์เน็ต  
ในอนาคตจะขยายเป็นรูปแบบธุรกิจได้อีกมากมายไร้ขีดจำกัด ในสายตา 
ของเขา UCWeb ก็คือ Google ของมือถือในอนาคต 

ความจริงแล้ว หลังปี  2007 เหลยจวินได้วางกฎให้ตัวเอง ไม่ใช้ 
คอมพิวเตอร์ในสำนักงานและบ้าน พยายามรับส่งข้อมูลทั้งหมดด้วยมือถือ  
ในขั้นตอนนี้ เขารับรู้ถึงการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่เข้ามาทีละน้อย 

ขณะที่เบราว์เซอร์มือถือของ UCWeb ได้รับเงินลงทุนรอบที่สองในปี  
2007 แปซิฟิกฝั่งโน้นก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบยาวไกล กล่าวคือ 
ในที่ประชุม  Macworld เมื่อวันที่  9  มกราคม  2007 บริษัท  Apple  
ไดป้ระกาศตวัระบบปฏบิตักิาร iOS และ iPhone หลายเดอืนตอ่มา iPhone  
ก็ถือกำเนิดเป็นทางการ 

iPhone เป็นผลงานที่บริษัท  Apple  ใช้ เวลาค้นคว้าราวสองปี   
ผ่านอุปสรรคมากมาย นี่เป็นบันทึกสำคัญที่สุดของสตีฟ จ็อบส์ ผู้ก่อตั้ง 
บริษัท Apple หลังจากหวนกลับบริษัท  Apple และได้ผลักดันให้บริษัท  
Apple ก้าวสู่เส้นทางที่รุ่งโรจน์อีกครั้ง 

โจนี ไอฟ์ อดีตประธานฝ่ายการออกแบบของบริษัท Apple ได้เขียนไว ้
ในอัตชีวประวัติว่า

 
ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดใหม่  และไม่มีอะไรที่ดำเนินไปตามปกติ  

จอสัมผัสเป็นของใหม่ เครื่องเร่งอนุภาคเป็นของใหม่ เราก้าวแต่ละครั้ง 
ต้องดิ้นรน  ทุกก้าวเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น  ในช่วงเวลาสองปีครึ่งที่ผ่านมา  
เราดิ้นรนตลอดเวลา 
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แม้จะผ่านความลำบาก แต่พอ iPhone เผยโฉมออกมาก็ทำให้ทั่วโลก 
ตะลึง ในหนังสืออัตชีวประวัติของสตีฟ จ็อบส์ กล่าวไว้ว่า

ขณะที่สตีฟสาธิตให้ดู จอสัมผัสมีแรงดึงดูด พอปัดที่จอก็ทำให้ตาราง 
เคลื่อนที่  พอแตะสองครั้งที่ เว็บแอดเดรสก็สามารถเปิดดู เว็บเพจได้  
ทุกอย่างเหมือนเนรมิต ทันทีที่ประตูร้าน Apple เปิด ก็เกิดความโกลาหล 
ขึ้นทุกครั้ง คึกคักเหมือนเทศกาลคาร์นิวัล 

ปลายปี 2007 ชั่วเวลาเพียงครึ่งปี ยอดขาย iPhone ก็สูงถึง 3.70  
ล้านเครื่อง พอถึงไตรมาสแรกของปี 2008 ยอดขาย iPhone ก็สูงกว่า 
ยอดขายคอมพิวเตอร์ตระกูล  Mac ทั้งหมดของ  Apple ปลายปีนั้น  
เพียงไตรมาสเดียวยอดขาย iPhone ก็เป็นสามเท่าของแมค ทำให้รายได้ 
และกำไรของบริษัท Apple พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

หลังจาก  iPhone เปิดตัวได้สี่ เดือน  Apple ก็นำเสนอชุดพัฒนา 
ซอฟต์แวร์ใน iPhone ชั่วเวลาไม่นาน ข่าวนี้ก็กระจายไปทั่วซิลิคอนแวลลีย์ 
และวงการลงทุน  บริษัทน้อยใหญ่หลายร้อยบริษัทแย่งกันลงทุนใน 
แพลตฟอร์มที่ Apple พัฒนาขึ้น คนที่มีสายตายาวไกลย่อมรู้ดี iPhone   
ได้เปลี่ยนกติกาธุรกิจมือถือไปตลอดกาล

ครึ่ งปีหลังจาก  “ทอร์นาโดแอปเปิล”  พัดผ่านทั่วโลก  ในวันที่  5  
พฤศจิกายน 2007 Google ก็ประกาศเปิดตัวระบบปฏิบัติการ Android  
อย่างเป็นทางการ ไม่นานหุ่นยนต์สีเขียวนี้ก็เริ่มโด่งดังไปทั่วโลก มีอิทธิพล 
เหนือกว่าระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple และไม่มีใครเทียบได้

แอนดี รูบิน มีฉายาว่า  “บิดาแห่งแอนดรอยด์” เป็นวิศวกรผู้หลงใหล 
ในเทคโนโลยี  เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมกีก  (พวกเนิร์ดเทคโนโลยี)  
เคยทำงานใน Apple และ Microsoft ปี 2003 แอนดี รูบิน ก่อตั้งบริษัท  
Android เพื่อทำตามความฝันของตนที่จะสร้างสมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ จุดหมาย 
เพื่อสร้างแพลตฟอร์มโมบายล์โฟนสำหรับนักออกแบบซอฟต์แวร์ทุกคน

ด้วยความช่วยเหลือของเพื่อน  ๆ เดือนมีนาคม ปี  2005 Google   
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ไดซ้ือ้ระบบปฏบิตักิาร Android ของแอนด ี รบูนิ ชว่งเวลาสองปหีลงัจากนัน้   
Android ยงัมฐีานะไมส่งูนกัใน Google แอนดนีำกลุม่ยอ่ยสบิคนทีร่บัเขา้มา  
พัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ที่มุมหนึ่งของสำนักงานใหญ่ ทำงานอย่างไม่เร่งรัด   
Google ไม่ได้กำหนดเป้าหมายและไม่ได้กำหนดเวลาการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
อย่างชัดเจนด้วยซ้ำ แต่หลังจาก Apple เปิดตัวระบบปฏิบัติการของตน  
แอนดีก็มีความสำคัญมากขึ้น 

วันที่  5 พฤศจิกายน  2007 หลังจาก  Apple เปิดตัว  iPhone 1  
เพียงสี่เดือนบริษัท Google ก็เปิดตัวระบบปฏิบัติการ Android อย่างเป็น 
ทางการ และประกาศการร่วมมือกับผู้ผลิตและจำหน่ายมือถือ 34 บริษัท 
ก่อตั้งเป็น OHA (Open Handset Alliance เป็นสมาคมพัฒนามาตรฐาน 
เปิดสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ )  ด้วยเหตุนี้  ระบบปฏิบัติการ  Android  
บนพื้นฐานระบบลีนุกซ์ จึงก้าวขึ้นสู่เวทีประวัติศาสตร ์

พื้นฐานของระบบปฏิบัติการ  Android คือ  Linux ซึ่งเป็นระบบ 
ปฏิบัติการที่ไม่ต้องซื้อ หาง่าย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบ ลีนุกซ์ 
เป็นผลงานรว่มของโปรแกรมเมอรม์ากมายทั่วโลก เป็นรูปแบบมาตรฐานเปิด  
แหวกกฎสิทธิบัตรของแพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการในอดีต จึงลดต้นทุน 
ผู้ประกอบการ และมีพื้นที่มากมายให้พัฒนาได้อย่างเสรี พวกเขาจึง 
กระตือรือร้นที่จะสนับสนุน Android เป็นเหตุผลที่ทำให้ Android พัฒนา 
สมบูรณ์อย่างรวดเร็ว 

ระบบของ  Apple กับระบบ  Android แบ่งแยกกันอย่างชัดเจน 
ในปี 2007 เปิดตัวตามกันที่คนละฟากฝั่งของแปซิฟิก เป็นการพลิกโฉมใหม ่
และสร้างโอกาสใหม่ให้วงการเทคโนโลยีทั่วโลก มาร์ค แอนดรีสเซน  
ผู้ก่อตั้งบริษัท Netscape Communications Corporation ซึ่งต่อมาเป็น 
นกัลงทนุของซลิคิอนแวลลยี ์ มองเหน็การเปลีย่นแปลงดงักลา่ว และรำพงึวา่  
เทคโนโลยใีหมท่ีเ่กดิขึน้ “ไดเ้ปลีย่นขัว้ทัง้สองของซลิคิอนแวลลยี”์  กอ่นหนา้นี ้ 
การพัฒนาเทคโนโลยีได้รับการผลักดันจากกองทัพและธุรกิจขนาดใหญ่  
มีแต่องค์กรที่มีเงินทุนสูงที่สามารถซื้ออะไหล่ได้ แต่เวลานี้สถานการณ์ 
เปลี่ยนไป ผู้บริโภคทั่วไปกลายเป็นผู้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี
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เวลานี้มือถือ Treo ของบริษัท Palm ได้ออกสู่ตลาดมาหลายปีแล้ว  
มือถือ BlackBerry ของบริษัท Research In Motion (RIM) ก็ขายได้ดี  
มือถือเหล่านี้ล้วนแต่มีแผงปุ่มทำให้หน้าจอมีขนาดไม่ใหญ่ ผู้ใช้สามารถ 
อ่านอีเมล ดูปฏิทิน ดูรายชื่อผู้ติดต่อได้โดยไม่มีปัญหา แต่มือถือเหล่านี้ 
ยอดขายลดลงเรื่อย ๆ 

การเปิดตัวของ iPhone และการถือกำเนิดของ Android มีผลกระทบ 
อย่างไรต่ออีกฝั่งหนึ่งของแปซิฟิก บริษัท UCWeb ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ 
ธรรมดาที่เพิ่งได้รับเงินทุน  10 ล้านดอลลาร์ มีความเกี่ยวข้องอะไรกับ 
นักลงทุนจีนสองคนที่กำลังพูดคุยกันในร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่แห่งหนึ่ง 
ในบ่ายฤดูร้อนปกติของเดือนมิถุนายน 2009

ขณะเดินเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่นี้ เหลยจวินมองหาที่นั่ง 
ติดหน้าต่างแล้วนั่งลง

“คุณมีความเห็นอย่างไรต่อ UCWeb” เหลยจวินถามตรง ๆ 
ผู้จัดการหนุ่มซึ่งนั่งตรงกันข้ามจับความหมายที่ลึกลงไปอีกขั้นหนึ่ง 

อย่างเฉียบแหลม เขารู้ว่าคำถามนี้ล้ำลึกกว่านั้น เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติ 
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอีกซีกหนึ่งของโลกเมื่อสองปีก่อน คนทำงานแนวหน้า 
ด้านเทคโนโลยีของจีนที่ปราดเปรื่องรู้ดีว่าการปฏิวัติ เทคโนโลยีครั้งนี้ 
ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ของโมบายล์อินเทอร์เน็ตอย่างไร เรื่องนี้มีผล 
ต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมือถืออย่างใกล้ชิดอย่าง UCWeb ว่าจะรับหรือไม่ 
อย่างไร ขณะที่เทคโนโลยีใหม่กำลังเข้ามา ชัดเจนว่าเหลยจวินมองเห็น 
โอกาสยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับ Android  

เหลยจวินเคยเป็นไอดอลที่ผู้จัดการการลงทุนคนนี้เทิดทูน แต่เวลานี้ 
ผู้จัดการการลงทุนได้เปลี่ยนจากผู้ก่อตั้งธุรกิจที่ทำมาตลอดมาเป็นนักลงทุน 
ที่ประสบความสำเร็จ แม้อายุไม่มาก แต่เขาก็ผ่านยุค GPRS (General  
Packet Radio Services บริการรับส่งข้อมูลข่าวสารผ่านวิทยุติดตามตัว)   
ดิ้นรนมาสู่ยุค 3G อาศัย จึงสามารถใช้ประสบการณ์ของตัวเองวิจารณ์ 
ผู้ให้บริการ สามารถพูดถึงการพัฒนาสินค้าใหม่ของ  Apple และความ 
น่าอัศจรรย์ของแอนดรอยด์ที่เป็นระบบเปิด เวลานี้เขาสามารถสนทนากับ 
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เหลยจวินได้อย่างแท้จริง เมื่อก่อนตอนอยู่ที่ UCWeb เขากับเหลยจวิน 
ก็เคยร่วมมือกันลงทุนใน Lakala 

“ผมมีความเห็นตรงกับคุณอยู่แล้ว แอนดรอยด์มีโอกาส” อีกฝ่ายหนึ่ง 
ตอบ 

เริ่มแรก  ก่อนที่  iOS ของ  Apple และ  Android จะถือกำเนิด  
UC BROWSER อิงกับระบบปฏิบัติการ Symbian (ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ 
ที่โนเกีย บริษัทโทรคมนาคมอันดับหนึ่งของโลกในตอนนั้นใช้) จนกระทั่ง 
ปี  2009 หลังจาก  iOS และ  Android ถือกำเนิดขึ้น ถ้าไม่นับระบบ 
ปฏิบัติการ  Windows Mobile ซึ่งเป็นระบบปิดของ  Microsoft แล้ว  
เวลานั้นก็ไม่ต่างจากยุคพีซี กล่าวคือ ระบบปฏิบัติการมือถือเริ่มแบ่งออก 
เป็นสองค่าย ปัญหาสำคัญของ UC BROWSER ที่เหลยจวินคำนึงถึงก็คือ  
ระบบ Android ก็เปิดตัวมาระยะหนึ่งแล้ว UC BROWSER ควรจะย้าย 
จากระบบซิมเบียนมาใช้ระบบ  Android จะทำให้  UC BROWSER  
ในอนาคตเข้ากันได้กับมือถือระบบ Android  

นอกจากนี้ เหลยจวินยังคำนึงถึงว่า ระบบ Android น่าจะมีโอกาส 
ในตลาดโมบายล์อินเทอร์เน็ตในอนาคตมากกว่าระบบไอโอเอสของ Apple   
ระบบซิมเบียน และระบบ Windows Mobile 

สำหรับคนที่ติดตามความก้าวหน้าของธุรกิจ การทยอยเปิดตัวของ 
ระบบปฏิบัติการของ  Apple กับระบบ  Android คล้ายกับวงจรธุรกิจ 
เทคโนโลยีที่เคยเห็นมาก่อน ผู้สังเกตการณ์ที่เฉียบแหลมย่อมอดไม่ได้ที่จะ 
นึกถึงการปรากฏตัวของพีซีในทศวรรษ 1980 ศตวรรษที่ 20 และเหลยจวิน 
เองก็คิดว่า หรือนี่จะเป็นการซ้ำรอยประวัติศาสตร์ที่ไม่ธรรมดาอีกครั้ง

ผู้คนคุ้นเคยกับประวัติศาสตร์ช่วงนั้นดี หนังสือเกี่ยวกับประวัติของ 
สตีฟ จ็อบส์ และประวัติของซิลิคอนแวลลีย์จำนวนมากได้บรรยายไว้อย่าง 
น่าสนใจ ในหนังสือ Steve Jobs ก็บันทึกเรื่องนี้ไว้ดังนี้

จ็อบส์ยืนยันว่าระบบต้องเป็นระบบปฏิบัติการแบบปิด จึงจะเข้ากับ 
ฮาร์ดแวร์ได้ดีกว่า ส่วนบิล เกตส์  ก็รู้ว่าไมโครชิปเซมิคอนดักเตอร์และ 
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เซอร์กิตล้วนเป็นตัวกลางในการทำงาน ระบบปฏิบัติการก็เหมือนกับตัวกลาง 
เชื่อมโยงระหว่างโปรแกรมเมอร์กับเซมิคอนดักเตอร์  การปฏิบัติตาม 
มาตรฐานจะทำให้ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ได้รับประโยชน์ และสร้างผลกำไรให้ 
บริษัทที่คิดค้น มีแต่บิล เกตส์ เท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ คนอื่นไม่มีใครรู้ 

ขณะที่ธุรกิจการผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพิ่งเริ่มต้นนั้น Apple   
เลือกหนทางระบบปิด ส่วน Microsoft เลือกระบบเปิด สุดท้าย Wintel   
(คอมพิวเตอร์ที่มีโปรเซสเซอร์ Intel และใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft   
Windows) ก็เป็นที่ยอมรับในตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเนื่องจากมีความ 
เข้ากันได้และเป็นระบบเปิด

ตอนเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่ง เหลยจวินได้อ่านหนังสือ The Fire of  
Silicon Valley  เกี่ยวกับสตีฟ จ็อบส์  และบิล เกตส์ จึงคุ้นเคยดีกับ 
เรื่องราวของ  Apple กับ  Microsoft และ  Macintosh กับ  Windows   
ในสายตาของเขา ปัญหาที่  UC Browser เผชิญเวลานี้ ไม่ใช่แค่เรื่อง 
การเลือกหนทางของบริษัทหนึ่งเท่านั้น

หลังจากแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ  UC Browser  ครู่หนึ่ ง  
เหลยจวินก็ผลักชามบนโต๊ะออก หันตัวไปเปิดเป้ไนลอนสีดำที่ห้อยอยู่ที่เก้าอี ้ 
แล้วหยิบมือถือออกมาวางเรียงบนโต๊ะ แล้วเริ่มแนะนำอย่างกระตือรือร้น   
“นี่ iPhone นี่ Google G1”  

“มาดูกัน โอกาสของ Android เป็นอย่างไร”  เหลยจวินพูด แล้วหยิบ 
มือถือแต่ละเครื่องมาเปิดดู  นี่คือลักษณะของคนที่หลงใหลในมือถือ 
อย่างแท้จริง เขาพูดถึงข้อมูลทางเทคนิคของมือถือเบื้องหน้าเหมือนนับ 
อัญมณีที่สะสมไว้ ยังบรรยายถึงงานออกแบบของแต่ละเครื่อง เหลยจวิน 
เหมือนตกอยู่ในภวังค์ของโลกอนาคต

ความจริงแล้ว เหลยจวินท่องจำมือถือเหล่านี้มาหลายวันแล้ว ตั้งแต่   
iPhone กับ  Android ปรากฏขึ้น เขาก็เริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับสมาร์ตโฟน  
ในอาณาจักรใหม่แห่งมือถือ เหลยจวินค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นไม่รู้จัก 
เหน็ดเหนื่อย เขามีความรู้สึกอย่างหนึ่ง แม้ว่าระบบซิมเบียนจะยังดูเหมือน 
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มั่นคงอยู่  แต่ความมั่นคงนี้อีกไม่นานก็จะถูกทำลาย  แม้ว่า  Apple   
จะบุกเบิกแพลตฟอร์ม  แต่ความรู้สึกลึก  ๆ  ของเหลยจวินเมื่อมองจาก 
ประวัติศาสตร์ การเปิดกว้างของ Apple ยังมีข้อจำกัด ในขณะที่ Android  
เวลานั้นดูแล้วยังไม่โดดเด่นนัก แต่จากความตั้งใจที่ทำเป็นระบบเปิด  
จึงมีความเป็นไปได้มากว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดา

ปี  2009 ยังถือเป็นค่ำคืนก่อนการแยกตัวของธุรกิจ  รูปแบบเก่า 
ยังไม่ถูกทำลาย รูปแบบใหม่ยังก่อตัวขึ้นไม่สมบูรณ์ แต่เหลยจวินซึ่งเป็น 
พยานการต่อสู้อย่างดุเดือดในสมรภูมิ  16 ปี ผ่านวงจรการเปลี่ยนผ่าน 
ของธุรกิจซอฟต์แวร์สู่ธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตอย่างสมบูรณ์  เวลานี้เขาจึง 
สามารถประเมินโอกาสและอนาคตของการสร้างธุรกิจได้อย่างเฉียบแหลม  
เป็นสัญชาตญาณของผู้ก่อตั้งธุรกิจคนหนึ่ง

 ในร้านอาหารขนาดเล็กไม่สะดุดตานี้ เหลยจวินได้พูดถึงอนาคตของ  
UC Browser พูดถึงอนาคตของ Android และ Apple เขากับผู้จัดการ 
การลงทุนหนุ่มได้สนทนากันถึงอนาคตว่าโลกจะถูกแบ่งเป็นสามหรือ 
สองค่ายใหญ่เท่านั้น สนทนากันถึงว่ามือถือรุ่นใดที่ใช้สะดวก และมือถือ 
รุ่นใดใช้ไม่ได้ ทั้งสองสนทนากันอย่างสนุกสนาน

หลังจากการพักปรับตัวสองปี เหลยจวินก็กระตือรือร้นที่จะลองอีกครั้ง  
ช่วงนี้เขาไม่เคยห่างเป้ไนลอน มักจะทำอย่างนี้หลายครั้ง เอามือถือที่มี 
จำหน่ายในท้องตลาดออกมาวางเรียงกัน แล้วอธิบายอย่างกระตือรือร้น  
เวลานั้นคนที่คุ้นเคยของเหลยจวินต่างก็รู้สึกอยู่ลึก  ๆ เหลยจวินอาจจะ 
ก้าวออกมาสู่สนามรบอีกครั้ง และธุรกิจที่เขาจะบุกก็คือมือถือ

วงการธุรกิจต้องปฏิวัติประสิทธิภาพ 

หนังสือ  The Fire of Silicon Valley  ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี  1984  
กล่าวถึงมหาเศรษฐีที่สั่งสมทรัพย์สมบัติอย่างถูกกฎหมายได้มากที่สุด 
ในศตวรรษที่  20 ในนี้มีเรื่องราวปาฏิหาริย์การสร้างธุรกิจช่วงแรกของ 
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สตีฟ จ็อบส์ ด้วย
ในหนังสือยังกล่าวถึงขั้นตอนที่บริษัท  Apple ทำยอดขายครั้งแรก 

ได้สำเร็จ จ็อบส์พบพอล เทอร์เรลล์ ซึ่งเวลานั้นเปิดร้านขายคอมพิวเตอร์  
ต่อมาได้ขยายเป็นเครือข่ายร้านค้าปลีกคอมพิวเตอร์แห่งแรกในอเมริกา  
Byte Shop พอเทอร์เรลได้เห็นคอมพิวเตอร์รุ่นแรกของบริษัท Apple   
ชื่อ Apple I ก็บอกกับจ็อบส์ตามมารยาทว่า “ยินดีร่วมงาน”  รุ่งขึ้นจ็อบส์ 
สวมรองเท้าแตะเดินเข้ามาที่ร้านของเทอร์เรล บอกเขาว่า “ผมต้องการ 
ร่วมงานกับคุณ” 

จ็อบส์เสนอผลิตภัณฑ์ที่จะให้ขาย เทอร์เรลขัดไม่ได้จึงจ่ายเงินมัดจำ  
500 ดอลลาร์สั่ง 50 เครื่อง แต่ขอให้ส่งสินค้าภายใน 30 วัน จ็อบส์กับ 
เพื่อนร่วมงาน สตีฟ วอซเนียก จึงเริ่มต้นประกอบเครื่อง เนื่องจากขาดคน  
จ็อบส์จึงให้น้องสาวมาช่วย พวกเขาส่งมอบสินค้าก่อนกำหนดหนึ่งวัน  
ทำให้บริษัท Apple ทำเงินได้จำนวนมากเป็นครั้งแรก 

เรื่องราวนี้ประทับอยู่ในใจของเหลยจวินอายุ 17 ปีอย่างล้ำลึก
ปี  1987  ขณะที่ เหลยจวินเรียนปีหนึ่ งคณะคอมพิว เตอร์  

มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น เขาอ่านหนังสือ  The Fire of Silicon Valley  
ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น อ่านอย่างหลงใหล ครุ่นคิดถึงเรื่องราว 
ในซิลิคอนแวลลีย์ ซาบซึ้งในจิตใจแบบซิลิคอนแวลลีย์ที่ถ่ายทอด 
ออกมา หน้าต่างบานหนึ่งในใจของเขาค่อยๆ เปิดออก เขาเดินรอบ 
สนามกีฬามหาวิทยาลัยสองรอบ ในใจรู้สึกเหมือนมีเพลิงลุกโชน

เป็นครั้งแรกที่เขาเข้าใจความปรารถนาที่รุนแรงของตน บนแผ่นดินจีน 
แห่งนี้ ก่อตั้งบริษัทระดับโลกแบบเดียวกับจ็อบส์ สร้างสรรค์ผลงานยิ่งใหญ่ 
ออกมา เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน

นี่ก็คือหนึ่งในแรงบันดาลใจของเหลยจวินช่วงนั้น บรรดาเพื่อนนักศึกษา 
คณะคอมพิวเตอร์รุ่น 87 แผนกซอฟต์แวร์ห้องสองได้เป็นพยานพบเห็น 
การกำเนิดของโปรแกรมเมอร์ที่ดีเยี่ยมคนหนึ่ง เหลยจวินเป็นนักศึกษา 
ที่เขียนโปรแกรมเก่งที่สุดในห้อง พอเข้าปีสามก็เข้าใจแอสเซมบลีระดับต่ำ  
เคอร์เนล DOS และการเข้ารหัสถอดรหัส ไวรัส ฯลฯ ซึ่งเพื่อนร่วมชั้น 
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ปีสามส่วนใหญ่จะได้เรียนในระดับปริญญาโท ช่วงที่เรียนปีสองวันหนึ่ง  
เหลยจวินกับชุยเป่าชิวเพื่อนร่วมห้องพักซึ่งนอนเตียงชั้นล่างไปกินอาหาร 
ที่โรงครัว ขณะเดินลงทางลาด เหลยจวินบอกชุยเป่าชิวว่าเขาสร้างไวรัส 
คอมพิวเตอร์ได้แล้ว ทำให้ชุยเป่าชิวประหลาดใจมาก เหลยจวินมีความรู้ 
สูงกว่าเพื่อนนักศึกษาที่เรียนปีเดียวกันหนึ่งถึงสองชั้นปี

เพื่อนนักศึกษาแผนกซอฟต์แวร์ห้องสองชอบวิชา ภาษาแอสเซมบลี   
(Assembly Language) ที่อาจารย์เฉาเจียเหิงสอน อาจารย์เฉาบรรยาย 
ได้อย่างลึกซึ้งเข้าใจง่าย เล่าสนุก และยังเขียนตำราสอนด้วยตัวเอง  
นักศึกษาจึงตั้งฉายาให้อาจารย์ว่า  “เฉาแอสเซมบลี” วิชานี้ เหลยจวิน 
ทำผลงานดีเยี่ยม ได้คะแนนเต็ม ตอนเรียนปีสอง การบ้านหลังเลิกเรียน 
ของเหลยจวินได้รับการตีพิมพ์ในตำราที่  “เฉาแอสเซมบลี”  เรียบเรียงใหม่  
แล้วก็เป็นเช่นนั้นเสมอมา ตำราเรียนภาษาโปรแกรม Pascal ที่เรียบเรียง 
โดยศาสตราจารย์สิงฟู่เซิง ก็มีชื่อของเหลยจวินปรากฏหลายแห่ง

เหลยจวนิกา้วมาถงึขัน้ทีห่ลงใหลในวชิาชพีของตน เวลานัน้คอมพวิเตอร ์
ยังมีไม่มาก เพื่อเพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เขาลอกภาพแป้นพิมพ์ 
ลงบนกระดาษ แล้วฝึกพิมพ์สัมผัสบน “แป้นพิมพ์กระดาษ” ทุกวัน จนต่อมา 
มันได้กลายเป็นวิธีฝึกที่เลื่องลือที่สุดในคณะคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น  
หลายครั้งขณะที่อาจารย์เลกเชอร์ นักศึกษาทั้งหมดต่างเคาะโต๊ะ 

ตอนเรียนปีสาม ขณะที่เพื่อนคนอื่นยังง่วนอยู่กับการเรียน เหลยจวิน 
เรียนจบแล้ว  เขาเริ่มไปปรากฏตัวบนถนนสายคอมพิวเตอร์ในอู่ฮั่น  
ชว่ยบรษิทัคอมพวิเตอรห์ลายแหง่แกไ้ขปญัหา มกัจะเอากลอ่งใสด่สิเกต็หา้นิว้ 
กลับมา ในนั้นเต็มไปด้วยดิสเก็ตกับซอฟต์แวร์ที่เขาก๊อปปี้ไว้ การสะสม 
ซอฟต์แวร์เป็นงานที่บรรดาแฮกเกอร์ในเวลานั้นนิยมที่สุด  เหลยจวิน 
เป็นอย่างนี้ เพื่อนนักศึกษาของเขาก็เช่นกัน

ปลายทศวรรษ  1980 หอพักนักศึกษาคณะวิศวะชายมีธรรมเนียม 
การอภิปรายในห้องนอน  ตกกลางคืนในห้องพักของเหลยจวินทุกคน 
จะอภิปรายกัน หัวข้อส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ  Black Technology   
(เทคโนโลยีสีดำหรือเทคโนโลยีระดับสูงที่ยังไม่มีในโลก) ชุยเป่าชิวเคยมี 
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ความเห็นต่างจากเหลยจวินในปัญหาหนึ่ง ทั้งสองพนันกัน ชุยเป่าชิวคิดว่า  
คอมพวิเตอรย์งัไมส่ามารถจดัการภาษาธรรมชาตไิดด้พีอ การใหค้อมพวิเตอร ์
เขียนบทความจึงเป็นไปไม่ได้ แต่เหลยจวินกลับมองในแง่ดีกว่า เขามี 
ความเหน็วา่ถา้มขีอ้มลูภาษาเพยีงพอ คอมพวิเตอรจ์ะสามารถนำขอ้มลูภาษา 
ในคลังข้อมูลมาสร้างเป็นบทความได้

เวลานั้นยังไม่ถึงยุคอินเทอร์เน็ต ทุกคนถกกันเรื่องความสามารถของ 
คอมพิวเตอร์ในอนาคต ชุยเป่าชิวถึงกับถามเหลยจวินว่า ทำให้คอมพิวเตอร์ 
เขียนบทความได้หรือไม่ โดยใช้หัวข้อว่า  “ปู่กับฟุตบอล”  ในสายตาของ 
ชุยเป่าชิว ปู่กับฟุตบอลในภาษาจีนเป็นคำที่ห่างไกลกันมาก วิธีเอาคำ 
ในคลังข้อมูลภาษามาประสมกันไม่มีทางเขียนเป็นเรื่องราวที่สมจริงได้

ช่วงเรียนปีสาม เหลยจวินได้สร้างคลังความรู้ในสาขาที่ตนเรียน ในนั้น 
มีลักษณะพิเศษของไวรัสคอมพิวเตอร์ มีข้อมูลวิธีแก้ไวรัสและวินิจฉัยไวรัส  
เขาเอาผลการวิจัยของตนเขียนเป็นบทความส่งไปยังหน่วยงานวิชาการ  
และได้รับการคัดเลือก ทำให้ได้มีโอกาสไปปาฐกถาที่สมาคมเยาวชนศึกษา 
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ เหลยจวินเตรียมฟิล์มภาพถ่ายไปปาฐกถาที่เฉิงตู  
พอกลับมาที่มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น  เขาเล่าว่า “เดิมทีกำหนดให้ปาฐกถา  
40 นาที นึกไม่ถึงว่าใช้เวลา 15 นาทีก็พูดจบ เวลาที่เหลือไม่รู้จะทำอะไร  
จึงบรรยายซ้ำอีกรอบหนึ่ง” พอได้ยินเหลยจวินเล่า เพื่อนนักศึกษาในห้อง 
พากันหัวเราะ

ในสายตาของเพื่อนนักศึกษาส่วนใหญ่  เหลยจวินเป็นพวกเนิร์ด 
ที่หมกมุ่นอยู่ในโลกใบเล็กของตัวเอง เป็นโปรแกรมเมอร์ที่รักงาน ชอบเล่น 
หมากรุก ดูภายนอกเขาเป็นนักศึกษาดีเด่นรอบด้าน แต่ความจริงแล้ว 
ลึก ๆ ในใจของเขายังมีความ “ซุกซน” อยู่

พอเหลยจวินสำเร็จการศึกษาเขาก็ไปทำงานในองค์กร และสร้างธุรกิจ 
ของตัวเองระยะหนึ่ง จากนั้นเข้าทำงานในบริษัท Kingsoft พออายุ 27 ปี  
เริ่มรับตำแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัท Kingsoft ทำ WPS ต่อสู้กับ Microsoft  
อยา่งดเุดอืด ทำ Joyo.com นำ Kingsoft เขา้สูก่ารทำเกมออนไลน ์ จากนัน้ 
ก็นำ  Kingsoft เข้าตลาดหุ้น ในฐานะผู้ก่อตั้งธุรกิจ เหลยจวินสืบทอด 
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จิตวิญญาณแบบซิลิคอนแวลลีย์ในหนังสือ The Fire of Silicon Valley  
เขาเติบโตจากนักศึกษาไปเป็นบุคคลที่มักปรากฏในข่าว เพื่อนนักศึกษา 
มักจะเห็นเขาในข่าว รู้การกำเนิดของ WPS ความพ่ายแพ้ของซอฟต์แวร์ 
ผานกู่ และได้ยินข่าวที่สร้างความฮือฮาเป็นพิเศษ เมื่อรัฐบาลได้ซื้อกิจการ 
ของ Kingsoft ฯลฯ 

การอภิปรายในหอพักนักศึกษาไม่เคยหยุด หลังจากสำเร็จการศึกษา  
เพื่อนบางคนไปเรียนปริญญาเอกที่อเมริกา เหลยจวินเริ่มติดต่อกับคนเหล่านี ้
ทางอีเมลในปี  1998 มักจะสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการ 
อินเทอร์เน็ตจีนและอเมริกา เมื่อก่อนเพื่อน  ๆ  มักจะพูดกับเหลยจวินว่า  
รอฟังข่าวดีของคุณจากหนังสือพิมพ์  เวลานี้แค่เปิดอินเทอร์เน็ตจีนก็รู้ 
ความเคลื่อนไหวของเหลยจวินได้อย่างง่ายดาย

พอเหลยจวินไปอเมริกา เขาติดต่อกับเพื่อนที่อยู่ในอเมริกาได้ทันที  
บางครั้งเพื่อนจะไปรับที่สนามบิน บางครั้งยังสนทนากันตลอดคืน

เพื่อนในอเมริกาเองก็ได้เป็นพยานรับรู้วาระสำคัญของเหลยจวิน  
ปี 2007 ที่ Kingsoft เข้าตลาดหุ้น ช่วงที่เหลยจวินออกโรดโชว์ในอเมริกา 
ยงัสนทนากบัชยุเปา่ชวิทัง้คนืในรา้นอาหารชือ่ Double Tree ในลอสแองเจลสิ  
ทั้งสองคุยกันเรื่องการพัฒนาอินเทอร์เน็ตจีน และเรื่องที่ว่า ธุรกิจใหม่ 
พัฒนาอย่างรวดเร็วในจีนได้อย่างไร วงการอินเทอร์เน็ตจีนนั้นกว้างขวาง  
เหลยจวินยังมีความฝันอีกมากมาย เขายังพูดถึงเส้นทางเลี้ยวลดคดเคี้ยว 
ของ  Kingsoft ที่ผ่านมา ซึ่งสุดท้ายเข้าตลาดหุ้นด้วยราคาที่ไม่สูงนัก  
ในใจของเหลยจวินคิดว่า ที่เข้าตลาดหุ้นก็เพื่อตอบแทนทุกคน และสำหรับ 
ตัวเขาเอง ยังคงไม่ยอมแพ ้

ปี 2007 ชุยเป่าชิวได้ข่าวว่าเหลยจวินออกจาก Kingsoft ผันตัวเป็น 
นักลงทุนเทวดา ในใจลึก ๆ ของเขามีความรู้สึกที่ซับซ้อนสองด้าน ด้านหนึ่ง  
เขารู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะนี่ไม่ใช่ลักษณะของเหลยจวิน ถ้าเหลยจวิน 
ตัดสินใจยอมแพ้ มันขัดแย้งกับภาพจำของเขาช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัย  
อีกด้านหนึ่ง เขารู้สึกเสียดายแทนเหลยจวิน แม้การเป็นนักลงทุนก็เป็น 
หนทางหนึ่งที่จะทำให้ความฝันเป็นจริง แต่หนทางนี้ไม่เหมือนการลงมือ 
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สรา้งธรุกจิจรงิ ๆ เวลานัน้ สายตาของชยุเปา่ชวิผดุภาพของเหลยจวนิชว่งเรยีน 
มหาวิทยาลัยกำลังเล่นหมากรุกกับเพื่อน  ๆ เขามักจะเอากระดานหมากรุก 
พลาสติกสีฟ้ามาคลี่บนโต๊ะในหอพัก แล้วประกาศท้า เวลานั้นแววตาของ 
เหลยจวินส่งประกาย ไม่มีวันยอมแพ้

ความจริงแล้ว แต่ไหนแต่ไรลึก ๆ ในใจของเหลยจวินไม่เคยยอมแพ้
เริ่มตั้งแต่ช่วงที่อยู่  Kingsoft  เหลยจวินก็ก้าวเข้าสู่วงการลงทุน  

พอออกจาก Kingsoft ช่วงเวลาสองปีที่ผันตัวมาเป็นนักลงทุน เขาค่อย  ๆ  
สร้างรูปแบบการลงทุน  “แบบเหลยจวิน”  อันเป็นเอกลักษณ์ ใช้เงินลงทุน 
ถึง  2  ล้านหยวนสร้างแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบนมือถือชื่อเล่อซวิ่น  
(www.lexun.cn) เวลานั้นทุกคนรู้สึกว่าเป็นแพลตฟอร์มเล็ก  ๆ  ไม่มี 
ความหมายอะไร แตเ่หลยจวนิยนืยนัทีจ่ะลงทนุ เขาคดิวา่รายการนีท้ำใหเ้หน็ 
พัฒนาการของธุรกิจมือถืออย่างใกล้ชิด รู้ว่าโมบายล์อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไร 

เหลยจวินอาศัยการลงทุนรูปแบบนี้เพื่อสังเกตอย่างใกล้ชิด  
มองหาโอกาสใหม่ในการทำธุรกิจ สังเกตทิศทางลมของยุคสมัยต่อไป  
เพื่อนใกล้ชิดของเหลยจวินเองก็รู้สึกอย่างเดียวกัน เขาไม่ยอมอยู่ 
อย่างโดดเดี่ยว คนเหล่านี้มีความเห็นตรงกันว่าเหลยจวินกำลัง 
เตรียมการใหญ่ ทุกคนเชื่อว่า สักวันหนึ่งเหลยจวินจะประกาศข่าว 
ที่ทำให้ทุกคนตะลึง

ตั้งแต่เข้าสู่ทศวรรษ 1990 เหลยจวินมักจะไปอเมริกา อีกฝั่งหนึ่งของ 
แปซิฟิก บางครั้งไปประชุม บางครั้งไปออกโรดโชว์ บางครั้งไปพักผ่อน  
เขาซึ่งได้รับอิทธิพลล้ำลึกแบบซิลิคอนแวลลีย์ ในที่สุดก็มีโอกาสได้ไปอยู่ที่ 
ซิลิคอนแวลลีย์ รับรู้การเติบโตของทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่

ปี 2007 เมื่อมือถือ Apple เปิดตัว เหลยจวินในฐานะคนที่ติดตาม 
อย่างใกล้ชิด เขาซื้อ iPhone ทันที

iPhone ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของมือถือ ขณะที่ชื่นชมงานออกแบบ 
มือถือของ Apple เหลยจวินสนใจอักษรแถวหนึ่งหลังมือถือ  “ออกแบบโดย  
Apple ในแคลิฟอร์ เนีย  ประกอบในจีน  (Designed by Apple in  
California,  Assembled in China)”  อักษรขนาดเล็กแถวนี้  ทำให้ 
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เหลยจวินทอดถอนใจ ภาพจำที่โลกมีต่อการผลิตของจีนยังอยู่ที่การประกอบ  
งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาจากอเมริกา แบรนด์ระดับโลกส่วนใหญ่ 
มาจากตะวันตก นอกจากครุ่นคิดเรื่องมือถือ ยังเริ่มนึกถึงพลังของแบรนด์ 
และความเหลื่อมล้ำระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตของจีนกับประเทศตะวันตก

แจ็ค เทราต์ ผู้เขียนหนังสือ Positioning เคยสำรวจว่า ในแง่ของ 
แบรนด์  “จีน”  หมายถึงอะไร  พบว่า  “Made  in  China”  หมายถึง 
คุณภาพต่ำราคาถูก เหลยจวินคิดว่า ทุกวันนี้จีนยังไม่มีแบรนด์ระดับโลก 
อย่างแท้จริง ยังคงเป็นเพียงโรงงานโลก อย่างตลาดมือถือซึ่งเขาสนใจ 
ที่สุดนั้น ปี 2009 ในประเทศจีน โนเกียครองตลาดถึง 53.1% กลายเป็น 
แบรนด์มือถือยอดนิยมที่สุด อันดับสองเป็น Samsung ปีนั้น Samsung  
ใช้กลยุทธ์ปูพรมเปิดตลาดมือถือในจีนอย่างทั่วถึงทั้งระดับบน กลาง ล่าง  
ขณะเดียวกัน  Samsung ในฐานะที่เป็นพันธมิตรกับธุรกิจ  3G กับจีน  
ก็มีบทบาทสำคัญในตลาด 3G เช่นกัน Sony Ericsson ครองอันดับสาม 
ในตลาดจีนโดยได้รับความสนใจ 7.2% ตามมาด้วย Motorola และ LG  
มือถือจีนได้รับความสนใจไม่มาก

ขณะที่มือถือแบรนด์จีนได้รับความสนใจน้อยมาก มีมือถือเลียนแบบ 
ผุดขึ้นมามากมาย  ปี  2008 มือถือเลียนแบบของจีนขายได้ถึง  101  
ล้านเครื่อง พอถึงปี 2009 ตัวเลขก็เพิ่มขึ้นถึง 145 ล้านเครื่อง 

ช่วงที่อยู่  Kingsoft เหลยจวินได้ร่วมมือกับบริษัท  Google ผลิต  
Kingsoft PowerWord สำหรับมือถือ และทดลองนำมาใช้กับมือถือ 
รุ่นต่าง ๆ ช่วงที่เป็นนักลงทุนเทวดา เหลยจวินยังลงทุนใน UCWeb รู้ความ 
คล่องตัวของระบบปฏิบัติการบนมือถือแต่ละระบบ จึงพูดได้ว่า เหลยจวิน 
คุ้นเคยกับมือถือทุกรุ่นที่มีในท้องตลาดเวลานั้น และรู้ถึงความเสียหาย 
ที่มือถือเลียนแบบมีต่อตลาด

คล้ายกับเหลยจวินกำลัง  “พัก”  อยู่ในวงการลงทุน แต่เขาครุ่นคิดถึง 
สภาพของตลาดที่เป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น Apple และ Android จะมีบทบาท 
ต่อตลาดมือถืออย่างไรต่อไป หรือภาพลักษณ์ผู้ผลิตสินค้าราคาถูกของจีน 
จะพลิกผันได้หรือไม่ หรือถ้าตนจะทำธุรกิจอีกครั้ง ควรจะทุ่มเทด้านไหน
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นอกจากเรื่องที่แบรนด์มือถือจีนไม่มีในตลาดโลกแล้ว  เหลยจวิน 
ยังครุ่นคิดถึงปัญหาของธุรกิจอื่นนอกจากมือถือ เช่นว่าเขาเริ่มศึกษาปัญหา 
ประสิทธิภาพของสายพานการผลิตทั้งหมด เขารู้สึกเสมอว่าสินค้าที่จำหน่าย 
ในตลาดล้วนแต่ราคาสูงลิ่ว แพงจนไม่สมเหตุสมผล เช่นเสื้อเชิ้ตต้นทุน   
15 ดอลลาร์ แต่ในร้านที่จีนมักจะขายถึง 150 ดอลลาร์ ตั้งราคาสูงกว่า 
สิบเท่า รองเท้าก็ตั้งราคาสูงกว่าต้นทุน  5 -  10 เท่า ตัวอย่างทำนองนี้ 
มีอีกมากมาย

เมื่อสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้ เหลยจวินก็ครุ่นคิดเป็นเวลานาน  
ทำไมถึงตอนนี้แล้วประสิทธิภาพการผลิตและการจัดจำหน่ายของ 
ผู้ผลิตก็ยังไม่ยกระดับ ทำไมต้องให้ผู้บริโภครับภาระความสิ้นเปลือง 
มหาศาลในขั้นตอนการกระจายสินค้า ทำไมความพยายามในการ 
ลดต้นทุนจึงรวมอยู่ที่ต้นทุนการผลิต 10% นี้ ทำไมไม่เป็นต้นทุนของการ 
จัดจำหน่าย 90%

“วงการธุรกิจต้องปฏิวัติประสิทธิภาพอย่างถึงที่สุด” ในที่สุดเหลยจวิน 
ก็ได้ข้อสรุปเช่นนี้

ความคิดที่เริ่มจากจุดหนึ่งได้กระจายไปทั่วด้าน ธุรกิจครั้งต่อไปจะทำ 
อะไร  คำตอบนี้ เริ่มชัดเจนขึ้นในใจของเหลยจวิน  นั่นคือก่อตั้งบริษัท 
โมบายล์อินเทอร์เน็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เป็นพื้นฐาน มีฮาร์ดแวร ์
มือถือเป็นแกนกลาง ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์รวมกัน ผลิตฮาร์ดแวร์มือถือ 
และระบบปฏิบัติการมือถือที่ดีที่สุดของจีน  นอกจากนี้ต้องใช้วิธีการ 
ที่มีประสิทธิภาพสูงในการแก้ปัญหาสำคัญด้านการผลิตของจีน แก้ไข 
ปรากฏการณ์ที่การผลิตประสิทธิภาพต่ำทั่วทั้งสังคมด้วยวิธีการที่ดีกว่า เช่น  
อีคอมเมิร์ซ การทำให้สินค้ากับผู้บริโภคพบกันโดยตรงทำให้อัตราส่วน 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อราคาสูงขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ เขาจะเริ่มจากมือถือ  
ค่อย ๆ เปลี่ยนการผลิตของจีน สร้างแบรนด์จีนที่น่าสนใจ

เมื่อคิดได้แล้ว เหลยจวินจึงกำหนดทิศทางอนาคตของตัวเอง เขาก็ 
เหมือนคนหนุ่มที่บรรยายไว้ใน  The Fire of Silicon Valley  ที่เข้าใจ 
ความต้องการของตัวเองดี ดังเช่นข้อความตอนหนึ่งในหนังสือ 
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ปจัจบุนัเรากำลงัอยูใ่นยคุสมยัเชน่นี ้ ผูค้นทีเ่ตม็ไปดว้ยความฝนัไดค้น้พบ 
พลังที่ตนปรารถนา และสามารถใช้พลังนี้มาเปลี่ยนแปลงโลกของเรา 

ทะยานไปข้างหน้า ควบคุมจังหวะให้ดี

คืนหนึ่งต้นปี 2010 ขณะที่หลิวฉินกรรมการผู้จัดการกองทุนเฉินซิ่ง  
พักผ่อนอยู่ในบ้าน จู่  ๆ  โทรศัพท์  Nokia N97 ก็ดังขึ้น เขามองหน้าจอ 
เห็นชื่อผู้โทร.เป็นเหลยจวินจึงฉวยโทรศัพท์เดินเข้าไปในห้องหนังสือ เขารู้ว่า 
การสนทนาคงใช้เวลานานมาก เริ่มตั้งแต่รู้จักกันในปี 2003 เหลยจวิน 
กับเขาก็ร่วมกันลงทุนสิบกว่าโครงการ เช่น Lakala, UCWeb, YY Voice  
duokan.reader ฯลฯ การสนทนากับเหลยจวินแต่ละครั้งไม่เคยใช้เวลาสั้น  
หอ้งหนงัสอืของเขามแีบตเตอรี่ส่ำรองหลายกอ้น แมจ้ะพบหนา้กนัในทีป่ระชมุ 
คณะกรรมการหลายแห่งเป็นประจำ  แต่ทั้งสองก็ยังอยากอภิปรายใน 
รายละเอียดเป็นส่วนตัว 

หลิวฉินรู้ดี สักวันหนึ่ง เหลยจวินคงบอกเขาเรื่องที่จะออกสนามรบ 
อีกครั้ง เหลยจวินเคยพูดทีเล่นทีจริงกับเขาว่า ถ้ากลับไปทำธุรกิจคงไม่ใช่แค ่
พันล้านดอลลาร์ ต้องเป็นหมื่นล้านดอลลาร์ เขารู้สึกถึงความปรารถนา 
อย่างรุนแรงในใจของเหลยจวินมานานแล้ว

ปี  2003 ขณะพบเหลยจวินครั้งแรกที่สำนักงาน หลิวฉินอายุเพียง  
29 ปี  เป็นผู้จัดการการลงทุนในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไม่ถึงสามปี   
หลิวฉินมีหน้าตาดูอ่อนกว่าวัย แถมเวลานั้นเขาเป็นเพียงเด็กน้อยพนักงาน 
ต้อนรับ ส่วนเหลยจวินเป็นนักธุรกิจหนุ่มมีสง่าราศีแห่งย่านจงกวานชุน  
ปรากฏเป็นข่าวเสมอ ครั้งแรกที่ไปพบเหลยจวินนั้น เขายังรู้สึกประหม่า 
ที่ได้พบ  “ไอดอล”  ของตัวเอง แต่นึกไม่ถึงว่าเหลยจวินไม่ถือตัวแม้แต่น้อย  
ออกมาพบเขาในเสื้อยืดธรรมดา ผมยาว พูดคุยกับเขาเหมือนวิศวกร 
ธรรมดา ๆ คนหนึ่ง

ในการพบกันครั้งแรกที่ Kingsoft หลิวฉินรู้สึกอย่างชัดเจนว่า Kingsoft  
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ทำเกมออนไลน์อย่าง  “ลำบากยากเย็น”  เวลานั้นหลิวฉินอายุยังน้อย  
พูดไม่รู้จักคิด เดิมทีเขาคิดจะไปขอความรู้จากเหลยจวินเรื่องการดาวน์โหลด 
เกม Thunder แต่เขาดันถือโอกาสวิจารณ์ Kingsoft บอกเหลยจวินว่า   
“Kingsoft มีความสามารถในการสร้างเกมสูงมาก ปัญหาคือไม่ยอมรับ 
เงินทุนจากภายนอกให้เร็วกว่านี้”  พอพูดจบ เหลยจวินก็นิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง  
เขาเข้าใจดีว่าหลิวฉินพูดถึงอะไร  เวลานั้น  Shanda Group ของ 
เฉินเทียนเฉียวกำลังเฟื่อง อาศัยการเป็นตัวแทนเกมออนไลน์ในเกาหลีใต้ 
ทำเงินได้อย่างง่ายดาย  Ninetowns ที่กองทุนเฉินซิ่ งลงทุนก็อาศัย 
การเป็นตัวแทนเกมในเกาหลีและอเมริกาทำกำไรมหาศาล ชัดเจนว่า 
หลิวฉินครุ่นคิดและมองเห็นปัญหาเบื้องหน้า แต่เหลยจวินเป็นคนที่เชื่อมั่น 
ในความสามารถของวิศวกร เขาอยากพึ่งตัวเองมากกว่า 

หลิวฉินแม้อายุน้อยกว่าเหลยจวินสี่ปี และเวลานั้นทั้งสองมี  “ยศ”  
ต่างกันมาก แต่พอพบกันครั้งแรกก็เหมือนสนิทสนมกันมาก่อน หลังจากนั้น 
ก็สนทนากันเป็นประจำ บางครั้งวันหยุดยังไปเล่นสกีหิมะด้วยกัน ปี 2009  
เหลยจวินซึ่งกลายเป็นนักลงทุนผู้โด่งดังในวงการการลงทุนเทวดาได้สนทนา 
กบัหลวิฉนิ ขอใหห้ลวิฉนิสรปุวธิลีงทนุใหฟ้งั เชน่ ทำอยา่งไรจงึจะกลายเปน็ 
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ในการลงทุนต้องใส่ใจอะไรเป็นพิเศษ  
หลิวฉินรู้สึกว่าคำถามนี้กว้างมาก เขาคิดครู่หนึ่งแล้วบอก “การลงทุน 
ต้องมีหลักการหลายข้อ แต่ผมรู้สึกว่า สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุน 
คือคุณธรรมและความขยัน ผมเชื่อว่า นักลงทุนต้องขยันพอ จึงจะ 
ประสบความสำเร็จ” เหลยจวินรีบแย้งว่า “เวลานี้ผมไม่เชื่อเรื่องที่ว่า 
ขยันแล้วสวรรค์จะเห็นใจ” 

เหลยจวินพูดเสมอว่าตน  “เข้าใจผิด”  ที่คิดว่าขยันแล้วสวรรค์จะเห็นใจ  
พอออกจาก  Kingsoft แล้ว เหลยจวินก็ยังคงทบทวนเรื่องนี้ด้วยความ 
ปวดร้าว ในการสนทนากับหลิวฉิน เขาแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมา  
เขายงัพดูถงึสาเหตหุลกัทีต่นไมไ่ดค้วา้โอกาสในชว่งทีอ่นิเทอรเ์นต็กำลงัเริม่ตน้  
และอะไรบ้างที่ตนพลาดโอกาสไป ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดคือ ปี  1999  
ตอนที่เหลยจวินไปสำรวจที่อเมริกานั้น ได้สังเกตเห็น  Google ที่เพิ่ง 
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ปรากฏตัว พอกลับประเทศเขาก็เขียนบทความเล่าถึงรูปแบบและแนวคิด 
ล้ำหน้าของบริษัทนี้อย่างละเอียด แต่ด้วยสาเหตุต่าง  ๆ  นานา เขาไม่ได้ 
ทำอะไรตอ่จากนัน้ ทำใหเ้ขาเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ การสรา้งธรุกจิบนอนิเทอรเ์นต็  
ต้องปฏิบัติการอย่างฉับไว

คำว่าโอกาสปรากฏอยู่ในคำสนทนาของทั้งสอง ในฐานะที่เป็นนักลงทุน 
เทวดา ไม่มีใครมีสิทธิ์พูดเรื่องโอกาสมากกว่าเขาอีก และไม่มีใครที่เชื่อว่า 
เบื้องหลังของโอกาสแฝงไปด้วยพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเขา การมองเห็น 
โอกาส กุมโอกาส ทะยานขึ้นท่ามกลางกระแสโอกาส ดูเหมือนจะเป็น 
สัญชาตญาณและเป็นภารกิจของคนทั้งคู่

เดือนมิถุนายน  2009 สำนักพิมพ์จงซิ่นได้ตีพิมพ์หนังสือ  outliers  
ของมัลคอล์ม แกลดเวลล์ ผู้เขียนได้วิเคราะห์คนที่ประสบความสำเร็จ  
ให้ผู้อ่านมองเห็นตัวเลขทางสถิติที่คาดไม่ถึงมากมาย นักฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 
อังกฤษล้วนแต่เกิดเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน บิล เกตส์  กับสตีฟ  
จ็อบส์ ต่างเกิดปี 1955 ผู้ก่อตั้งสำนักงานทนายความที่มีชื่อเสียงในนิวยอร์ก 
จำนวนมากเป็นลูกหลานชาวยิว บรรพบุรุษของพวกเขาล้วนแต่ทำธุรกิจ 
ตัดเย็บเสื้อผ้าในนิวยอร์ก

ตัวเลขเหล่านี้ทำให้รู้สึกคาดไม่ถึง แต่พอมองเห็นเรื่องราวเบื้องหลัง 
สถิตินี้ก็เข้าใจทันที นักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลงทะเบียนเดือนกันยายน  
ในรุ่นเดียวกัน คนที่เกิดเดือนสิงหาคมจะอายุมากกว่าคนเกิดเดือนกันยายน 
หนึ่งปี ความแตกต่างหนึ่งปีนี้ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพอย่างไม่อาจ 
มองข้าม บิล เกตส์  กับสตีฟ จ็อบส์  ต่างเกิดปี  1955 ขณะที่ทั้งสอง 
สำเร็จการศึกษาหรือออกจากการศึกษานั้น ธุรกิจคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
เริ่มพัฒนา ถ้าเกิดก่อนหน้านี้ คงไม่มีคอมพิวเตอร์ ถ้าเกิดทีหลัง โอกาส 
ที่จะปฏิวัติคอมพิวเตอร์คงถูกคนอื่นตัดหน้าไปแล้ว 

จะว่าไปแล้ว ความแตกต่างไม่ได้หมายถึงความแตกต่างอย่างแท้จริง  
คนที่ประสบความสำเร็จล้วนเป็นผลจากประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  
เป็นผลจากโอกาสและการสั่งสม

พอหลิวฉินอ่าน outliers จบ เขาก็กลายเป็นแฟนคลับของมัลคอล์ม  

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



ฟ่านไห่เทา

29

เข้าใจความหมายของโอกาสมากขึ้น เขาพบว่า ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต 
ในจีนก็พบความบังเอิญนี้ เหลยจวิน ติงเหล่ย หลี่เหยียนหง หม่าฮว่าเถิง  
ล้วนแต่เกิดปลายทศวรรษ 1960 ต้นทศวรรษ 1970 ช่วงเวลาที่อินเทอร์เน็ต 
ปรากฏขึ้นที่จีน  ก็เป็นช่วงเวลาประมาณสองปีหลังจากคนกลุ่มนี้จบ 
มหาวิทยาลัย 

หลิวฉินกับเหลยจวินเคยสนทนากันถึงความรู้สึกหลังจากอ่าน outliers  
เวลานี้ เขาก็เหมือนกับเหลยจวินที่ เชื่อว่า  ถ้าเทียบกับความขยันแล้ว  
โอกาสและสถานการณ์เป็นปัจจัยกำหนดความสำเร็จมากกว่า ทั้งสองรู้สึก 
อย่างชัดเจนว่า ยิ่งสถานการณ์การลงทุนของจีนพัฒนาขึ้น มีการร่วมมือกับ 
ธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต อนาคตคงต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง

การรว่มทนุสรา้งธรุกจิเปน็รปูแบบการลงทนุอยา่งหนึง่ทีเ่ริม่ขึน้ในอเมรกิา  
ปี 1946 มีการก่อตั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งแรกของอเมริกา จากนั้น 
การร่วมทุนกับการสร้างธุรกิจใหม่ของซิลิคอนแวลลีย์ก็เกี่ยวข้องกันอย่าง 
ใกล้ชิดมากขึ้นเรื่อย  ๆ  ยุคซิลิคอนแวลลีย์  1.0  ได้สร้างผู้เชี่ยวชาญด้าน 
การลงทุนกลุ่มหนึ่ง เป็นพื้นฐานมั่นคงที่ทำให้ซิลิคอนแวลลีย์พุ่งทะยาน 
ในเวลาต่อมา ความสำเร็จของ Google, eBay, Cisco, Facebook ฯลฯ  
ได้สร้างเศรษฐีใหม่ให้ซิลิคอนแวลลีย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า 

มีการกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการร่วมทุนสร้างธุรกิจของจีนเมื่อทศวรรษ  
1980 การร่วมทุนสร้างธุรกิจครั้งแรกเป็นการผลักดันจากรัฐบาล และ 
ลว้นเปน็การทดลองและเรยีนรู ้ ตน้ทศวรรษ 1990 American International  
Group, Zhongchuang, Fidelity, Fanya และ  Mogan Stanley  
ทยอยกันเข้ามาลงทุนในจีน กองทุนเฉินซิ่งที่หลิวฉินดูแลมีผู้ร่วมทุนเป็น 
กองทุนของตระกูลเฉินในฮ่องกง เข้าสู่ประเทศจีนเมื่อปี 1992 หลิวฉิน 
เข้าทำงานที่กองทุนเฉินซิ่ง ในปี 1999 ขณะที่บริษัทอินเทอร์เน็ตรุ่นแรก 
ในจีนกำลังรุ่งเรือง เวลานั้นเขาก็เริ่มสร้างความสัมพันธ์ คบหาสมาคม 
กับนักธุรกิจหนุ่มอย่างเหลยจวินเพื่อเป็นพื้นฐานในการสั่งสมประสบการณ์ 
และยกระดับความสามารถในการประเมิน 

เริ่มตั้งแต่ปี 1998 นักลงทุนสร้างธุรกิจของจีนและนักเล่นหุ้นเริ่มเฟื่อง  
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จากนั้นกองทุนเฉินซิ่งก็ เข้ามาลงทุนใน  Sohu, Ctrip, Ninetowns,  
Zhengbao Education และ  Phoenix.com  และทำกำไรมหาศาล  
หลิวฉินซึ่งไม่โดดเด่นมาตลอดก็เริ่มมีบทบาทสำคัญในวงการนักลงทุน  
ผู้คนเริ่มคุ้นเคยกับรูปแบบเช่นนี้ นักลงทุนสามารถสนับสนุนผู้ก่อตั้งธุรกิจ  
ทำใหบ้รษิทัผูก้อ่ตัง้ธรุกจิเตบิโตอยา่งรวดเรว็ หลวิฉนิเปน็พวกทีพ่บกบัโอกาสนี ้

ปี  2009 เป็นการเริ่มต้นยุครุ่งเรือง เหลยจวินกับหลิวฉินเผชิญกับ 
อะไรบ้าง

ต้นปี 2009 ในที่สุด 3G ซึ่งทั่วโลกรอคอยมานานก็ได้รับการอนุมัติ  
หลีอ่ีจ้ง รฐัมนตรวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศไดน้ำ 
ใบอนุญาตมามอบให้ผู้ประกอบการทั้งสามบริษัท ทุกคนในบริษัทต่างมี 
ความหวังเต็มเปี่ยมต่อยุค 3G 

ทั่วโลก ยอดขายสมาร์ตโฟนปี  2009 เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วในเวลา 
เดียวกันถึง  33 ล้านเครื่อง ปี  2008 สัดส่วนสมาร์ตโฟนของ  Apple   
คิดเป็น 8.6% ปี 2009 Apple ทำตัวเลขสูงถึง 14.4% ล้ำหน้ายอดขาย 
มือถือระบบ Windows Mobile 

ปี 2009 มือถือ Android มียอดขายเพิ่มมากที่สุด สัดส่วนในตลาด 
เพิ่มขึ้น  7 เท่า สูงถึง  3.9% มือถือ  Blackberry ของ  RIM ยอดขาย 
เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนหน้านี้ถึง  11 ล้านเครื่อง สมาร์ตโฟนก็เพิ่มขึ้นหลาย 
เปอร์เซ็นต์ มีสัดส่วนในตลาด 20% 

เนื่องจากความซบเซาของระบบ Windows Mobile ของ Microsoft  
ส่งผลให้มือถือค่ายนี้มียอดขายลดลงอย่างชัดเจนในปี 2009 คนส่วนใหญ่ 
ไม่คุ้นเคยกับการออกแบบอินเทอร์เฟซและโครงสร้าง ด้วยปัญหานี้ HTC  
ได้ผลิต  Sense UI รุ่นแรกสุดของโลกที่ใช้ระบบปฏิบัติการ  Android  
เป็นอินเทอร์เฟซที่ดีที่สุดในปีนั้น เวลานั้นผู้เชี่ยวชาญพยากรณ์ว่า ปี 2010  
ศูนย์กลางการพัฒนาตลาดมือถือจะอยู่ที่ระบบปฏิบัติการและร้านค้า  
ด้านฮาร์ดแวร์จะไม่มีอะไรใหม่มากนัก

และอีกโอกาสหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ ธุรกิจการลงทุนเริ่มสมบูรณ์ขึ้น 
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ในประเทศจีน ตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมา การร่วมทุนสร้างธุรกิจของจีน 
พัฒนาขึ้นต้อนรับยุคทองครั้งที่สอง นักลงทุนจำนวนมากมองเห็นโอกาส 
ดังกล่าว ความต้องการแฝงของผู้บริโภคจีนมีจำนวนมาก โอกาสที่ผู้ก่อตั้ง 
ธุรกิจจะสร้างบริษัทขนาดใหญ่ยังคงมีอยู่ 

ดว้ยสถานการณด์งักลา่ว วนันัน้เหลยจวนิหยบิมอืถอืขึน้มา แลว้ในทีส่ดุ 
ก็พูดคำที่หลิวฉินคาดไว้และรอคอยมานานก็ปรากฏขึ้น “หลิวฉิน ผมรู้สึกว่า 
เราสองคนน่าจะคุยกันเรื่องมือถือแล้ว” หลิวฉินไม่ได้ประหลาดใจแม้แต่น้อย  
เขารู้ดี นี่แหละธุรกิจขนาดใหญ่หมื่นล้านหยวน ในที่สุดเหลยจวินก็คิดดีแล้ว  
เหลยจวินได้เตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อวันนี้

การสนทนากนัทางโทรศพัทค์รัง้นีต้อ่เนือ่งนานถงึ 12 ชัว่โมง ภรรยาของ 
หลิวฉินมาที่ห้องหนังสือถึงสามครั้ง เพื่อดูว่าหลิวฉินโทรศัพท์เสร็จหรือยัง  
แต่ละคร้ัง เธอไม่เห็นว่ามีทีท่าจะยุติ สุดท้ายเธอปิดประตู ปล่อยเขาตามสบาย

ในการสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งนี้ เหลยจวินกับหลิวฉินคุยกันถึง 
กระบวนการพัฒนาของบริษัท  Apple จากการสังเกตเป็นเวลาสองปี   
พิสูจน์ได้ว่า iPhone เป็นผลิตภัณฑ์ที่ข้ามยุค เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ 
พลิกคว่ำอย่างที่รู้กัน  ที่สำคัญที่สุดคือ  Apple ไม่เพียงแต่เป็นบริษัท 
ฮาร์ดแวร์ ยังเป็นแพลตฟอร์มผู้ใช้ เป็นการรวมซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ 
เข้าด้วยกันเพื่อสร้างความเป็นไปได้ให้ผู้ใช้มากขึ้น รวบรวมนักบุกเบิกจำนวน 
มากและก่อรูปเป็นแพลตฟอร์มนักบุกเบิกที่กว้างขวาง

หลิวฉินพูดผ่านโทรศัพท์ถึงบริษัทหนึ่งชื่อ  Virgin Mobile เขาพูดกับ 
เหลยจวนิวา่ “เวอรจ์ิน้ไมม่สีถานรีบัสง่สญัญาณโทรคมนาคม เปน็ผูใ้หบ้รกิาร 
สมมุติที่สามารถกำหนดความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ และกำหนดวงจรชีวิต 
ของผู้ใช้บริการ ดังนั้นสิ่งที่คุณจะทำในอนาคต ต้องไม่ใช่แค่บริษัทมือถือ” 

หลิวฉินรู้ดี  สิ่งที่ เหลยจวินอยากทำ  คือธุรกิจหมื่นล้านดอลลาร์   
และนี่ก็เป็น  “งานใหญ่”  ที่เหลยจวินตระเตรียมมานาน ในการสนทนาทาง 
โทรศัพท์นานถึง 12 ชั่วโมงนี้ ทั้งสองยิ่งคุยกันนานเข้าความคิดก็ยิ่งชัดเจน  
ยิ่งรู้สึกฮึกเหิม ยิ่งรู้สึกว่าต้องทำอะไรมากมายที่ไม่เคยมีตัวอย่างมาก่อน 
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ในประวัติศาสตร์
และแล้วในยามนี้ รูปแบบธุรกิจที่เคยผุดขึ้นในใจของเหลยจวินครั้งแล้ว 

ครั้งเล่าก็ถูกบรรยายออกมาอย่างชัดเจน ทำสมาร์ตโฟนที่มีข้อมูลทางเทคนิค 
ยอดเยี่ยม  ประสิทธิภาพสูงสุด  ซีพียูชั้นเยี่ยม  ระบบปฏิบัติการและ 
ซอฟต์แวร์ขั้นสุดยอด  ตั้งราคาตามต้นทุน  อาศัยช่องทางอีคอมเมิร์ซ 
ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดแทนตัวแทนจำหน่าย จัดส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค 
โดยตรง สุดท้ายให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง เป็นการขายเงินสด  
ในรปูแบบธรุกจินี ้ ฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วร ์ อนิเทอรเ์นต็ ทัง้สามปจัจยัสำคญันี ้
จะเสริมกันเป็นวงจร ซึ่งก็คือโมเดล  “คนเหล็กไตรกีฬา”  ที่ปรากฏให้เห็น 
ในเวลาต่อมา 

เหลยจวินกับหลิวฉินมีความเห็นว่า ปี  2010 นี้ พื้นฐานแวดล้อม 
ที่สนับสนุนโมเดล “คนเหล็กไตรกีฬา” มีอยู่แล้ว ด้านฮาร์ดแวร์ จีนเป็นเจ้า 
แห่งการผลิต โรงงานซึ่งรับจ้างผลิตชิ้นส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดของโลกรวมตัวกัน 
อยู่ที่นี่ ด้านซอฟต์แวร์ Kingsoft ภายใต้การนำของเหลยจวินเป็นบริษัท 
แรกสุดที่ใกล้ชิดกับอินเทอร์เน็ต เป็นขอบเขตที่เหลยจวินถนัดที่สุด และ 
ด้านแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเหลยจวินเคยเริ่มต้นทำ Joyo.com  
ตั้งแต่ศูนย์ จึงเข้าใจอีคอมเมิร์ซทั้งหมด ยิ่งเวลานี้ในฐานะนักลงทุนเทวดา 
เขายังร่วมทุนอีคอมเมิร์ซขายสินค้าเฉพาะกลุ่มอย่าง Vancl Eslite และ 
เล่อเถา (Letao.com) 

ในขอบเขตการบรโิภคโดยทัว่ไป ผูค้นคุน้เคยกบัการซือ้ของออนไลนแ์ลว้  
ปี 2010 taobao (เถาเป่า) ก่อตั้งมา 7 ปีแล้ว Alipay ก็แก้ปัญหาเครดิต 
และวิธีชำระเงินออนไลน์ตั้งแต่ปี 2004 ปี 2009 taobao ได้จัดโปรโมชั่น   
11.11 ครั้งแรก อีคอมเมิร์ซกลายเป็นรูปแบบการขายปลีกในจีน 

การพูดคุยยาวนานครั้งนี้ เป็นเหมือนการระบาย เรียบเรียง พิจารณา  
และทำความเข้าใจปัญหาทั้งหมดที่เหลยจวินครุ่นคิดในช่วงนั้น และยืนยัน 
การตัดสินใจที่จะก้าวออกมา

แน่นอนว่าเหลยจวินได้แสดงความจริงใจผ่านทางโทรศัพท์อย่างเต็มที ่ 
เขาใช้เวลานานมากในการสนทนากับหลิวฉินถึงปัญหาสำคัญเรื่องหนึ่ง  
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คือ ความเสี่ยง ไม่มีใครเข้าใจความเสี่ยงของการสร้างธุรกิจที่มีต่อชีวิต 
เท่าเหลยจวินอีกแล้ว แม้ก่อนหน้านี้ทั้งสองมักจะสนทนากันถึงสถานการณ์ 
ที่สร้างโอกาสครั้งใหญ่ แต่ต่างก็รู้ว่าโอกาสกับความเสี่ยงอยู่คู่กันเสมอ  
และในวงการร่วมทุนสร้างธุรกิจ มีการเกิดดับปรากฏขึ้นทุกวัน ปาฏิหาริย์ 
และการล่มสลายเป็นเหมือนเงาติดตัว เพียงแต่ว่า เรื่องราวปาฏิหาริย์ 
จะเป็นที่สรรเสริญและกล่าวขาน แต่เรื่องราวการล่มสลายมักจะเลือนหายไป 
อย่างไร้สุ้มเสียง 

เวลานี้เหลยจวินประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงแล้ว ในสายตาของ 
คนทั่วไป เขาเป็นวีรบุรุษแห่ง Kingsoft เป็นบุคคลตัวอย่างในจงกวานชุน  
เป็นที่สรรเสริญและเป็นบรรทัดฐานในวงการลงทุนเทวดา เฉพาะหุ้นที่เขากับ 
หลิวฉินสองคนลงทุนด้วยกันก็ได้รับผลตอบแทนหลายเท่าแล้ว  ทำให้ 
ผู้ก่อตั้งธุรกิจวางใจ และที่สำคัญที่สุดคือ เหลยจวินยังมีฐานะเป็นโค้ช 
ผูก้อ่ตัง้ธรุกจิ ในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัทีเ่ขารว่มทนุ เขามกัจะแนะนำ 
เคล็ดลับให้ผู้ก่อตั้งธุรกิจ จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำของผู้ก่อตั้งธุรกิจ

แต่ความสำเร็จไม่ใช่ได้มาง่าย ๆ เหลยจวินเข้าใจความหมายของคำว่า  
การสร้างธุรกิจเป็นเรื่องยาก และเข้าใจความเจ็บปวดสาหัสของการสร้าง 
ธุรกิจ การสร้างธุรกิจจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นจริงจัง และมีความอดทนต่อ 
ความรู้สึกเหมือนใกล้จะตายอยู่ในหลุมลึกครั้งแล้วครั้งเล่า โดยเฉพาะธุรกิจ 
มือถือที่ต้องลงทุนหนัก ค้นคว้าหนัก หากล้มเหลว ก็จะพ่ายแพ้ย่อยยับ  
ดังนั้นการสร้างธุรกิจครั้งนี้จึงแตกต่างจากการสร้างธุรกิจซอฟต์แวร์ที่เคยทำ 
ในอดีต ต้องมีเงินทุนมหาศาล หากเลือกที่จะก้าวออกไป คู่แข่งที่เขา 
เผชญิหนา้ลว้นแตย่ิง่ใหญ ่ อยา่ง Apple, Samsung, Motorola ในประเทศ 
ก็ยังมี Huawei, Coolpad, ZTE, Lenovo 

  การสร้างธุรกิจจำเป็นต้องอดทน  
ต่อความรู้สึกเหมือนใกล้จะตาย
อยู่ในหลุมลึกครั้งแล้วครั้งเล่า   
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แม้เป็นนักสร้างธุรกิจที่ผ่านสนามแข่งขันมามากมาย เป็นนักลงทุน 
เทวดาที่ประสบความสำเร็จ ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลในตำนานแห่งวงการ  
เมื่อสร้างธุรกิจอีกครั้ง ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องสำเร็จ การสร้างธุรกิจ 
แต่ละครั้งล้วนเป็นการเสี่ยงที่ไม่รู้อนาคต  ในสภาพเช่นนี้  เหลยจวิน 
เคยอยากให้ตัวเองรับภาระเงินทุนการสร้างธุรกิจทั้งหมด เขาถึงกับกำหนด 
ขีดจำกัดความเสียหาย ไม่เกินร้อยล้านดอลลาร์ ถ้าหมดร้อยล้านดอลลาร์ 
แล้วบริษัทยังไม่ประสบความสำเร็จ จะปิดบริษัทอย่างเงียบ ๆ แต่เหลยจวิน 
กำลังจะพบกับคนที่แฝงตัวอยู่ในพันธมิตรผู้ก่อตั้งธุรกิจคนหนึ่งซึ่งไม่เห็นด้วย 
กับความคิดนี้ เขาคนนั้นคิดว่าการชักชวนนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามา 
จะทำให้บริษัทบริหารงานได้ดีขึ้น 

เหลยจวินก็เหมือนกับผู้ก่อตั้งธุรกิจทุกคน ทั้งคาดหวังและวิตกต่อการ 
สร้างธุรกิจ เขามีคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้ก่อตั้งธุรกิจ เช่นยอมต้านทาน 
ความกลัวตามสัญชาตญาณ เขาเคยไปเล่นสกีหิมะกับหลิวฉินหลายครั้ง  
ความจริงแล้ว เหลยจวินเป็นคนสอนหลิวฉินเล่นสกีหิมะ ในการเล่นสกีหิมะ  
ทั้งสองจะยืนบนพื้นซึ่งมีหลายระดับ ความรู้สึกเช่นนั้น ทำให้หลิวฉินตัวสั่น  
แต่เหลยจวินบอกเขาเสมอว่า “ไม่ต้องกลัว มุ่งไปข้างหน้า ควบคุมจังหวะ 
ให้ดี” 

เบือ้งหนา้พืน้หมิะทีส่งูชนั สญัชาตญาณของคนเรายอ่มกลวั แตท่ัง้สอง 
รู้ว่า ยิ่งกลัวยิ่งต้องพุ่งลงไป ความกลัวมีแต่จะทำให้คนเราหงายหลัง  
เมื่อหงายหลังก็จะหกล้ม 

เมื่อยืนบนพื้นหิมะ ไม่มีทางเลือกอื่น มีแต่ต้องพุ่งลงไป
หลิวฉินรู้ดี ความจริงคำถามเป็นชุดของเหลยจวินไม่ได้ต้องการคำตอบ 

จากใคร แม้เวลานั้นเหลยจวินอายุสี่สิบปีแล้ว แต่ความฝันเมื่อตอนอายุ 
สิบแปดยังไม่บรรลุ หลิวฉินเองรู้ดี การลงทุนเทวดาไม่สามารถเยียวยา 
ความเจ็บปวดและบาดแผลที่เหลยจวินเคยได้รับครั้งก่อน เขาจำเป็นต้อง 
อาศัย “ความรัก” ที่เข้มข้นกว่านั้นมาเยียวยาตัวเอง 

ในการสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งนี้ หลิวฉินวางแผนการลงทุนของตน 
ไวแ้ลว้ กองทนุเฉนิซิง่จะลงทนุความเสีย่งกอ้นแรกใหบ้รษิทัใหมข่องเหลยจวนิ 
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จำนวน 5 ล้านดอลลาร ์
หลิวฉินบอกว่า ในการลงทุน หลักการที่เขายึดถือมาตลอดคืออดทน  

มองการณ์ไกล นี่เป็นหลักการที่เขาอยากให้กองทุนเฉินซิ่งซึ่งเป็นกองทุน 
ท้องถิ่นยึดถือเช่นกัน เขารู้สึกอยู่ลึก  ๆ  ว่านี่คือโอกาสหมื่นล้านดอลลาร์ 
ทีเ่หลยจวนิมอบใหเ้ขา เขาจงึเชือ่มัน่อยา่งเตม็ที ่ นอกจากนี ้ เขายงัเชือ่มัน่วา่ 
ถ้าเขาเป็นคนลงทุนรอบแรก อาจจะช่วยลดภาระทางความคิดของเหลยจวิน 
ลงบ้าง 
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