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ถนนเคสตรีท (K Street) ของสหรัฐอเมริกา คือถนนที่เชื่อมต่อระหว่าง 
ตอนเหนือของกรุงวอชิงตัน ที่ทางตะวันออกจรดแคปิตอลฮิลและทางเหนือจรด 
เมืองจอร์จทาวน์ แม้ดูจากภายนอกแล้วถนนสายนี้มิได้แตกต่างจากถนนทั่วไป 
ของสหรัฐอเมริกา แต่ช่วงกึ่งกลางถนนเคสตรีทมีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ “คน 
ในทำเนียบขาวจะบอกคุณได้เพียงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่เราช่วยคุณเปลี่ยนแปลง 
ผลลัพธ์” ถ้อยคำที่อหังการเช่นนี้เพียงพอแล้วที่จะสื่อสารต่อชาวโลกว่าที่นี่ 
ไม่ธรรมดา

สหรัฐอเมริกาที่ปกครองโดยการ “แยกสามอำนาจ” หากกล่าวว่าศาลสูงสุด  
สภาคองเกรส และทำเนียบขาวคือศูนย์กลางของอำนาจใหญ่ทั้งสาม ถ้าเช่นนั้น 
ถนนเคสตรีทก็สามารถนับเป็น  “ศูนย์กลางอำนาจที่สี่”  ได้อย่างเต็มภาคภูมิ  
บริเวณนี้มีบริษัทที่ปรึกษา  กลุ่มล็อบบี้ยิสต์  และบริษัทประชาสัมพันธ์ที่  
ทรงอิทธิพลและมีภูมิหลังซับซ้อนมากกว่าหนึ่งร้อยบริษัท ตลอดจนองค์กร 
ประชาสังคมและสำนักงานใหญ่ของนานาประเทศ พวกเขาต่างใช้ช่องทางต่าง ๆ  
ในการล็อบบี้สมาชิกรัฐสภา เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้พิพากษา เพื่อให้เกิดผลกระทบ 
หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายทั้งในและต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ลูกค้าของ 
พวกเขามาจากทั่วโลก ทั้งภาครัฐ พ่อค้าอาวุธ และเศรษฐีน้ำมัน ตลอดจน 
ใครก็ตามที่หวังจะเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐอเมริกา

วนัรุง่ขึน้ของวนัวาเลนไทน ์ ป ี 2010 บรษิทัทีป่รกึษาแอปโค (APCO World- 
wide) ของเคสตรีทได้ต้อนรับอาคันตุกะซึ่งเป็นลูกค้าชาวตะวันออกหลายคน  
หลังผ่านการต่อรองราคา ในที่สุดบริษัทก็รับงานจากพวกเขา :

“ระหว่างที่บริษัทสปรินท์เน็กซ์ เทล  (Sprint  Nextel)  ซึ่งเป็นบริษัท 
โทรคมนาคมใหญ่อันดับที่สามของสหรัฐอเมริกา เปิดประมูลประจำปีเพื่อสั่งซื้อ 
อปุกรณม์ลูคา่หลายหมืน่ลา้นดอลลารต์อ่ป ี (แอปโค) ขอใหบ้รรดาสมาชกิรฐัสภา 

บทนำ
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และเจ้าหน้าที่รัฐที่ชอบเอาแต่ชี้มือชี้ไม้ไปให้พ้น อย่าเข้ามายุ่มย่าม”
ลูกค้าชาวตะวันออกที่ว่าคือบริษัทหัวเว่ยจากประเทศจีน
ภายใต้การชักใยสายสัมพันธ์ของบริษัทแอปโค หัวเว่ยต้องตาคู่ค้าของตน 

อย่างรวดเร็ว – นั่นคือบริษัทอเมริลิงค์ (Amerilink)
แม้อเมริลิงค์จะเพิ่งก่อตั้งในปี 2009 แต่ที่มาที่ไปของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่ 

พอสมควร ผูก้อ่ตัง้บรษิทัคอืพลเรอืเอก วลิเลยีม โอเวนส ์ เขาเคยเปน็รองประธาน 
คณะกรรมการเสนาธกิารทหารสมยัประธานาธบิดคีลนิตนั กรรมการบอรด์ของทีน่ี ่
ยิ่งเต็มไปด้วยคนดังดุจชุมนุมมังกรซ่อนพยัคฆ์ เช่น จอห์น เบลลินเจอร์ อดีต 
ประธานที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เจมส์ ดี. วูล์ฟเฟนสัน 
อดีตผู้ว่าการธนาคารโลก กอร์ดอน อิงแลนด์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
กลาโหมสหรัฐอเมริกา และริชาร์ด เกพฮาร์ท อดีตผู้นำพรรคเสียงข้างมาก 
สภาคองเกรส ซึ่งในเวลาต่อมาเขาเหล่านี้ต่างโลดแล่นในเวทีการเมือง ที่นี่ 
จึงไม่เพียงแค่สามารถจุดไฟแห่งความหวังของหัวเว่ยขึ้นได้เท่านั้น แต่ยังได้รับ 
เสียงชื่นชมยกย่องที่มีต่อความเป็นมืออาชีพจากดาวเด่นในแวดวงการเมืองของ 
สหรัฐฯเหล่านี้

“หัวเว่ยเป็นของใคร?” – ความเคลือบแคลงจากวอชิงตัน

ขณะที่จอห์น เบลลินเจอร์ เข้าเยี่ยมสภาความมั่นคงแห่งชาติ อดีตผู้ช่วย 
ของเขาหลายคนเมื่อทราบวัตถุประสงค์ของเขาแล้วต่างลอบส่งสัญญาณว่า  
“หัวเว่ยเป็นของใคร” ความหมายคือการที่เขาทำงานให้กับบริษัทนี้อาจหมายถึง 
การเป็นตัวแทนเจตจำนงของรัฐบาลจีน จอห์นจึงหยิบนิตยสาร  ฟอร์จูน  ที่เพิ่ง 
วางตลาดในสหรัฐอเมริกาออกมาชี้ให้ดูรายชื่อสุดยอด 500 บริษัทของโลก เขา 
กล่าวด้วยน้ำเสียงตามปกติ “หัวเว่ยก็คือหัวเว่ย มันมิใช่สัตว์ประหลาดนอกโลก  
แต่คือสมาชิกใหม่ของสุดยอด 500 บริษัทและอยู่อันดับที่ 397”

ส่วนริชาร์ด เกพฮาร์ท ขณะนัดพบกับเพื่อนเก่าในสภาก็ได้รับคำถาม 
คล้ายคลึงกัน เขาจึงยกตัวอย่างที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด “ถ้าจีนกับอเมริกา 
ทำสงครามกันจะทำให้ระบบโทรคมนาคมของสหรัฐฯล่ม ถ้าคิดตามตรรกะนี้  
สหรฐัฯเคยขายเครือ่งบนิโบอิง้ใหจ้นีไมต่ำ่กวา่หนึง่รอ้ยลำ ตอนสงคราม เครือ่งบนิ 
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พวกนัน้กจ็ะรว่งลงทลีะลำเชน่นัน้หรอื” รชิารด์โบกไมโ้บกมอืกลา่ววา่ “เหน็ไดช้ดัวา่ 
นี่เป็นหลักการที่โง่มาก บริษัทข้ามชาติไม่มีทางเอาอนาคตของตนเองไปเสี่ยง”

เพื่อคลี่คลายความเคลือบแคลงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯที่มีต่อภูมิหลัง 
ทางการทหารของหัวเว่ย กอร์ดอน อิงแลนด์ จึงจัดงานวันเกิดและเชื้อเชิญ 
ลูกน้องเก่าในกระทรวงกลาโหมไปที่บ้าน การพบกันครั้งนั้นวิลเลียม โอเวนส์  
บอกพวกเขาว่า “หัวเว่ยยินดีเปิดเผยรหัสต้นฉบับของอุปกรณ์ (source code)  
และยินดีรับการตรวจสอบจากฝ่ายที่สามและหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐฯ 
ในระดับสูงสุด และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้พวกเขา โอเวนส์ถึงกับเปิดเผยว่า 
เมื่อถึงเวลา บริษัทอเมริลิงค์จะเข้าประมูลร่วมกับหัวเว่ยด้วย และเพื่อการนี้ 
เขาได้เชิญเควิน แพคกิ้งแฮม อดีตรองประธานอาวุโสฝ่ายค้นคว้าและพัฒนา 
ของสปรนิทใ์หด้ำรงตำแหนง่ซอีโีอของบรษิทั และซือ้ตวัเจา้หนา้ทีเ่ทคนคิคนสำคญั 
เจ็ดคนจากสปรินท์

ทว่าแม้จะมีบริษัทล็อบบี้ยิสต์ชั้นนำช่วยกรุยทาง สุดท้ายหัวเว่ยยังคงต้อง 
ผิดหวัง

หัวเว่ยก็คือหัวเว่ย 
มันมิ ใช่สัตว์ประหลาด
 

นอกโลก  
แต่คือสมาชิกใหม่
 
ของสุดยอด

500 บริษัท  

เดือนธันวาคม  ปี  2010 การ 
ประมูลอุปกรณ์ 3G มูลค่าห้าพันล้าน 
ดอลลาร์ ข อ งสปริ นท์ เ ทค โน โลยี   
ความเป็นเชิงพาณิชย์และคุณสมบัติ 
ของอุปกรณ์ของหัวเว่ยอยู่ในอันดับ 
หนึ่ งทั้ งสามรายการ  ในช่วงเวลา 
หัวเลี้ยวหัวต่อที่สปรินท์กำลังจะเคาะ 
ปดิประมลู แกรี ่ ลอ็ก รฐัมนตรวีา่การ 
กระทรวงพาณิชย์ได้โทรศัพท์ถึงแดน  
เฮสส์ ซีอีโอของสปรินท์ แสดงความ 
วิตกอย่างมากต่อการเข้าร่วมประมูล 
ของหัวเว่ย ส่วนโจเซฟ ลีเบอร์แมน  
กับสมาชิกรัฐสภาอีกแปดคนได้ร่วม 
ลงนามในจดหมายถึงประธานาธิบดี 
โอบามาและจู เลียส  จีนาคอฟสกี้   
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ของสหรัฐฯ  แต่ถูกคณะกรรมการ 
การลงทุนต่างชาติของสหรัฐฯยับยั้งไว้ 
ดว้ยเหตผุลเรือ่งการ “เกีย่วขอ้งกบัความ 
มั่นคงของชาติ” สุดท้ายบริษัททรีคอม 
ถูกฮิวเลตต์-แพคการ์ดซื้อไป

วันท่ี 16 กรกฎาคม ปี 2010 บริษัท 
โมโตโรลาที่กำลังง่อนแง่นประกาศขาย 
ทรัพย์สินอินเทอร์เน็ตไร้สาย ช่วงเวลา 
หัวเลี้ยวหัวต่อที่หัวเว่ยกำลังฟาดฟัน 
ด้านราคาเพ่ือท่ีจะปิดดีล คณะกรรมการ 
การลงทุนต่างชาติของสหรัฐอเมริกา 
ใช้เหตุผลเรื่องการ  “เกี่ยวพันกับความ 
มัน่คงของชาต”ิ อกีครัง้ โดยตัง้ขอ้จำกดั 
มิให้ โมโตโรลารับหัวเว่ย  สุดท้าย 
โมโตโรลาจึงถูกโนเกีย - ซีเมนส์ซื้อไป

ในความเป็นจริง
หัวเว่ยประสบความ
ล้มเหลวในระดับ

สงครามวอเตอร์ลูเช่นนี้
ในสหรัฐอเมริกา
อีกหลายครั้ง 

ประธานคณะกรรมการโทรคมนาคมสหรัฐฯเพื่อชี้แจงว่า หากหัวเว่ยชนะการ 
ประมูล อาจทำให้ยามศึกสงครามจีนจะกลายเป็นผู้ควบคุมการโทรคมนาคมของ 
สหรฐัฯ และทำลายระบบอนิเทอรเ์นต็ทัง้หมดของสหรฐัอเมรกิา สดุทา้ยออรเ์ดอร ์
มูลค่าห้าพันล้านดอลลาร์นี้จึงถูกอีริคสัน อัลคาเทล และซัมซุงได้ไปครอง

ในความเป็นจริง หัวเว่ยประสบความล้มเหลวในระดับสงครามวอเตอร์ลู 
เช่นนี้ในสหรัฐอเมริกาอีกหลายครั้ง 

เดือนกรกฎาคม  ปี  2005 หัวเว่ยส่งสัญญาการเทคโอเวอร์ถึงบริษัท 
มาร์โคนีผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมเก่าแก่ของอังกฤษ หน่วยงานข่าวกรองของ 
สหรัฐอเมริกาเคยให้เหตุผลว่า “มาร์โคนีเป็นผู้ป้อนอุปกรณ์โทรคมนาคมให้ตึก 
ไฟว์คอลัมน์ของสหรัฐฯ” เพื่อเตือนรัฐบาลอังกฤษอย่างโจ่งแจ้ง สุดท้ายมาร์โคนี 
ถูกอีริคสันซื้อไป

เดือนธันวาคม ปี 2007 หัวเว่ยกลับมาอีกครั้งโดยจับมือกับกองทุนเบน  
แคปิตอล ซึ่งเป็นของเอกชน เพื่อซื้อบริษัททรีคอม ซึ่งเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ต 
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ที่ทำให้ผู้คนตาค้างคือเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2010 บริษัททรีลีฟ ซึ่งเป็น 
บริษัทไฮเทคโนโลยีในซานตาคลาราประกาศล้มละลาย ในสภาพการณ์ที่ไม่น่า 
มีใครมาซื้อกิจการต่อ หัวเว่ยลงนามสัญญาซื้อด้วยมูลค่าสองล้านดอลลาร์  
แต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ปี 2011 คณะกรรมการการลงทุนชาวต่างชาติมีหนังสือ 
ถึงหัวเว่ย แนะนำให้  “ยกเลิกการซื้อรายนี้” ถ้าหัวเว่ยไม่เห็นด้วย “ตาม 
ธรรมเนียมปฏิบัติของสหรัฐอเมริกา กรณีนี้จะส่งให้ท่านประธานาธิบดีโอบามา 
พิจารณาเอง” นี่เท่ากับเป็นการบอกหัวเว่ยอย่างชัดเจนว่า ถ้าคิดจะซื้อบริษัท 
ใด  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา 
ก็จะมีค่าไม่ต่างกับการ “เอาตะกร้าไปวักน้ำ”

สาเหตุง่ายมาก นั่นเป็นเพราะเหรินเจิ้งเฟยที่ปัจจุบันอยู่ในวัยเจ็ดสิบปี 
เคยเป็นนายทหารกองทัพปลดแอกของสาธารณรัฐประชาชนจีน การก่อตั้งบริษัท 
หัวเว่ยของเขาเกี่ยวข้องอย่างไรกับรัฐบาลจีนและกองทัพจีน และใครคือผู้บริหาร 
หัวเว่ยกันแน ่ คือประเด็นที่วอชิงตันให้ความสนใจและกังวลมาโดยตลอด

ภูมิหลังของเหรินเจิ้งเฟย

ไม่เพียงแค่วอชิงตันที่ไม่สบายใจ
หลายปีมานี้ ทั้งอังกฤษ อินเดีย ออสเตรเลีย และอีกหลายประเทศ 

ต่างพากันสืบเสาะประวัติของเหรินเจิ้งเฟยต่าง  ๆ  นานา ด้วยเหตุผลทางด้าน  
“ความมั่นคงของชาติ”

ในความเป็นจริง การที่ผู้ก่อตั้งธุรกิจผู้หนึ่งเคยรับราชการทหารนั้นเป็น 
เรื่องปกติ เดือนมีนาคม ปี 2003 บริษัทซิสโก้โจมตีหัวเว่ยด้วยข้อหาสิทธิบัตร 
ทางปัญญา และการร่วมทุนกับหัวเว่ยของบริษัททรีคอมกำลังเป็นที่เคลือบแคลง 
และได้รับเสียงตำหนิจากสื่อมวลชนบางสำนัก บรูซ คลาฟลิน1 เคยตอบโต้ 
อยา่งไมเ่กรงใจวา่ “ถา้การเคยรบัราชการทหารของคนคนหนึง่เปน็อปุสรรคตอ่การ 
เป็นซีอีโอ ถ้าเช่นนั้นซีอีโอมากกว่าครึ่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาก็ขาดคุณสมบัติ”

ทว่าความเคลือบแคลงของวอชิงตันใช่ว่าจะไม่มีที่มาที่ไป

 1 Bruce Claflin นักธุรกิจอเมริกัน
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ในฐานะผูก้อ่ตัง้ธรุกจิ นอกจากเหรนิเจิง้เฟยจะหายไปจากสายตาของมหาชน 
เป็นระยะเวลายาวนานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นจากสื่อจีนหรือสื่อต่างประเทศ เขายัง 
ไม่เคยให้สัมภาษณ์ใด ๆ เลย นอกจากจะเป็นคนเดียวในประเทศจีนแล้ว ทั่วโลก 
ก็น่าจะมีข้อยกเว้นแบบนี้ได้ยากมาก ผู้คนจึงอดคาดเดามิได้ว่าเขาคงมีความลับ 
ที่ทำให้เปิดเผยตัวไม่ได้ และก่อนที่หัวเว่ยจะก้าวสู่เวทีสากล เหรินเจิ้งเฟย 
เคยฟันธงว่า “การแข่งขันหลักระหว่างประเทศในอนาคตจะมิใช่จากภาครัฐบาล  
หากเป็นภาคธุรกิจ” “การแข่งขันระหว่างประเทศกับประเทศ ความจริงคือการ 
แข่งขันของบริษัทขนาดใหญ่” เมื่อกล่าวอย่างชัดถ้อยชัดคำเช่นนี้ ย่อมถูก 
ตีความว่ามีนัยพิเศษเป็นธรรมดา

ทว่าความเคลือบแคลงก็ยังคงดำเนินต่อไป ในฐานะธุรกิจเล็ก  ๆ  ของจีน 
ที่มีเงินทุนจดทะเบียนเพียงสองหมื่นหยวน ใช้เวลายี่สิบเจ็ดปีก็เอาชนะบริษัท 
ขา้มชาต ิ เชน่ นอรเ์ทลเนต็เวริค์ ลเูซนทเ์ทคโนโลย ี โมโตโรลา อลัคาเทล โนเกยี 
และซีเมนส์ กลายเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมชั้นนำที่มียอดการค้ากว่า 
สามหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีของโลกทัดเทียมกับอีริคสัน การพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
เช่นนี้ อย่าว่าแต่ประเทศจีนที่พื้นฐานการค้ายังอ่อนแอเลย แม้แต่ในสหรัฐ- 
อเมริกาที่เพียบพร้อมด้วยโอกาสและกลไกบุคลากรอันสมบูรณ์แบบ สิ่งนี้ยังคง 
ถือว่าเป็นเหตุการณ์มหัศจรรย์ ดังนั้นแม้เหรินเจิ้งเฟยจะถูกรัฐบาลอเมริกันและ 
อีกหลายประเทศตั้งข้อสงสัย แต่สื่อสากลยังคงให้ความเคารพยกย่องตัวเขา 
และธุรกิจที่เขาก่อตั้งอย่างสูง

เดือนเมษายน ปี 2005 นิตยสาร  ไทม์  ของสหรัฐอเมริกาประกาศรายชื่อ  
“100 ผู้ทรงอิทธิพลของโลก” เหรินเจิ้งเฟยติดรายชื่อคนดังไอที พร้อมกับบิล  
เกตส์ ประธานไมโครซอฟท์ สตีฟ จ็อบส์ ซีอีโอของแอปเปิล แลร์รี เพจ  
และเซอร์เกย ์ บริน ผู้ก่อตั้งกูเกิล

เดือนธันวาคม ปี 2008 นิตยสาร  บลูมเบิร์กบิสเนสวีค  ของสหรัฐอเมริกา 
ประกาศรายชือ่บรษิทัทรงอทิธพิลทีส่ดุของโลก หวัเวย่ตดิบอรด์พรอ้มกบัแอปเปลิ  
กูเกิล ยูนิลีเวอร ์ แอมะซอน และโตโยต้า

เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2009 องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกหรือ WIPO  
(World Intellectual Property Organization) ประกาศว่า ปี 2008 หัวเว่ย 
เปน็ผูค้ดิคน้สทิธบิตัรหนึง่พนัเจด็รอ้ยสามสบิเจด็รายการ ชนะพานาโซนคิ ฟลิปิส ์ 
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โตโยต้า และโรเบิร์ต บ๊อช ครองแชมป์ผู้คิดค้นสิทธิบัตรมากที่สุดในโลก
เดือนกรกฎาคม ปี 2010 นิตยสาร  ฟอร์จูน  ของสหรัฐอเมริกาประกาศว่า 

หัวเว่ยมียอดรายรับสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยล้านดอลลาร์ เป็นหนึ่งใน 500  
บรษิทัชัน้นำ ป ี 2009 ตดิอนัดบัที ่ 397 และเปน็บรษิทัเดยีวในนัน้ทีม่ไิดจ้ดทะเบยีน 
ในตลาดหลักทรัพย์...

ข่าวนี้สร้างความตะลึงไปทั่วโลก
นิตยสาร บลูมเบิร์กบิสเนสวีค วิจารณ์ในเวลาต่อมาว่าบริษัทหัวเว่ยซึ่งตั้งอยู่ 

ที่เซินเจิ้นเป็นหนึ่งในบริษัทค้าอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดย 
อาศัยการจดสิทธิบัตรและการคิดค้นนวัตกรรม ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ธุรกิจใหม ่
ของจนี ขณะเดยีวกนักเ็ปน็ผูน้ำการปฏริปูของโลกดว้ย และบรษิทัโอวมุ (Ovum)  
ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาอันมีชื่อเสียงซึ่งเฝ้าติดตามพัฒนาการด้านโทรคมนาคม 
อย่างใกล้ชิดมานานปีก็ประกาศว่า หัวเว่ยได้เปลี่ยนจาก  “Chinese Vender”  
(ผู้ค้าจีน) กลายเป็น “Global Giant” (ยักษ์ใหญ่ระดับโลก) แล้ว

ถ้าเช่นนั้น เหรินเจิ้งเฟยคือใครและเป็นคนอย่างไร การก่อตั้งหัวเว่ย 
เกี่ยวพันอย่างไรกับกองทัพจีน เขาใช้วิธีการอย่างไรในการสร้างความมหัศจรรย์ 
สะท้านโลก

การจะได้มาซึ่งคำตอบเหล่านี้จำเป็นต้องเปิดผ้าคลุมลึกลับของเหรินเจิ้งเฟย 
ออก ต้องวิเคราะห์ความคิด อุปนิสัย และต้นกำเนิดของสิ่งเหล่านี้ มีเพียง 
การอ่านเหรินเจิ้งเฟยให้เข้าใจ จึงจะเข้าใจละครโรงใหญ่ทางธุรกิจเช่นหัวเว่ยได้





ขั้นตอนที่หนึ่ง

การสร้างธุรกิจ

“ในประวัติศาสตร ์
มีเพียงคนกล้าคิดจึงจะกล้าทำ  

มีเพียงคนที่กล้าปฏิวัติจึงสามารถปฏิวัติได ้
มีเพียงการปฏิวัติจึงจะพบโอกาสใหม่” 

คำพูดนี้ของเหรินเจิ้งเฟย 
คือคติพจน์ ในชีวิตของเขา

 และคือเส้นทางแห่งความสำเร็จของหัวเว่ย



บทที่หนึ่ง

กำเนิดหัวเว่ย

ชีวิตที่ขัดสนด้านวัตถุและการเคี่ยวกรำทางจิตใจ
คือโอกาสอย่างหนึ่งที่สร้างเรา
ให้มีวุฒิภาวะในเวลาต่อมา

 – เหรินเจิ้งเฟย

ภูมิหลังของครอบครัวเหรินเจิ้งเฟย

เหรินเจิ้งเฟยเป็นชาวมณฑลเจ้อเจียง เกิดเมื่อปี 1944 ในอำเภอเจิ้นหนิง  
เขตอานซุน่ เมอืงกุย้โจว ซึง่เปน็เขตภเูขา เปน็ทีอ่าศยัของชนกลุม่นอ้ยและยากจน  
เล่ากันว่าสมัยราชวงศ์ฮั่น จางเชียนเคยเป็นทูตประจำทิเบต ต่อมาจักรพรรดิ 
ฮั่นอู่ตี้ให้เขาเป็นทูตตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งก็คือแถบมณฑลยูนนาน กุ้ยโจว  
และเสฉวนในปัจจุบัน คณะของจางเชียนตอนผ่านเขตอานซุ่นเคยเข้าเยี่ยม 
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หัวหน้าเผ่าชนกลุ่มน้อย  – เย่หลางหวัง และได้รับการต้อนรับอย่างดี เขาถาม 
จางเชียนคำหนึ่งซึ่งเป็นคำถามที่โด่งดังมาก “ราชวงศ์ฮั่นกับเย่หลางหวังใครใหญ ่
กวา่กนั” และนีค่อืความเปน็มาของวล ี“เยห่ลางจือ้ตา้” (หมายความวา่ไมเ่จยีมตวั 
คิดว่าตนเองเป็นใหญ่)

ทว่าสองพันกว่าปีให้หลัง ณ  เขตภูเขากุ้ยโจวที่ทุรกันดารนี้เอง กลับมี 
นักธุรกิจใหญ่ระดับโลกคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้น เชื่อว่าหากเย่หลางหวังที่อยู่ใน 
สัมปรายภพได้รับรู้คงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง

ตระกูลของเหรินเจิ้งเฟย

บิดาของเหรินเจิ้งเฟยชื่อเหรินโมซุ่น เกิดในครอบครัวมีอันจะกินของพ่อค้า 
แฮมที่เมืองจินหัว มณฑลเจ้อเจียง ปี 1910 เนื่องจากเป็นคนเฉลียวฉลาดและ 
ใฝรู่ ้ บดิาของเหรนิโมซุน่จงึใหเ้ขาเรยีนหนงัสอื และเขายงัเปน็คนเดยีวในครอบครวั 
ที่เคยสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

ระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัยหมินกั๋วของเป่ยผิง “กรณี 9182”  ระเบิดขึ้น 
เหรนิโมซุน่กบัหนุม่สาวรกัชาตพิากนัรณรงคต์อ่ตา้นญีปุ่น่ ป ี 1934 เนือ่งจากบดิา 
ลม้ปว่ยและเสยีชวีติ เหรนิโมซุน่ขาดผูอ้ปุการะจงึจำใจตอ้งออกจากมหาวทิยาลยั  
กลับไปยังบ้านเกิดและทำงานเป็นครูสอนหนังสือที่เมืองติ้งไห่ มณฑลเจ้อเจียง  
และเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู

ต่อมาสงครามจีนกับญี่ปุ่นได้ระเบิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ความร่วมมือ 
ระหว่างรัฐบาลจีนคณะชาติกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนทำให้เกิดกระแสต่อต้าน 
ญี่ปุ่นระลอกที่สอง ภายใต้การชักนำของคนบ้านเดียวกัน เหรินโมซุ่นจึงไปเป็น 
พนักงานบัญชีของโรงงานทหาร 412 ของพรรคก๊กมินตั๋ง เนื่องจากภัยสงคราม 
ลามมาใกล้ โรงงานทหารแห่งนี้จึงย้ายจากกว่างโจวไปที่เมืองหยงสุ่ย มณฑล 
กว่างซี และย้ายอีกครั้งไปที่เมืองจุนอี้ของมณฑลกุ้ยโจว ระหว่างนี้เหรินโมซุ่น 
กบัเพือ่นไดช้ว่ยกนัเปดิรา้นขายหนงัสอืรา้นหนึง่นอกเวลางาน ขายหนงัสอืประเภท 

 2 การปะทะระหว่างกองทัพจีนกับญี่ปุ่นวันที ่ 18 กันยายน ปี 1931 
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หวักา้วหนา้เปน็หลกั ขณะเดยีวกนักก็อ่ตัง้ “ชมรมอา่นหนงัสอื 7 กรกฎา” โฆษณา 
ต่อต้านญี่ปุ่นอย่างแข็งขัน ซึ่งในเวลาต่อมาหลายคนในชมรมนี้ก้าวสู่เส้นทาง 
การปฏิวัติ

หลังจีนชนะญี่ปุ่นแล้ว เหรินโมซุ่นก็ออกจากโรงงานผลิตยุทธปัจจัยทหาร 
ไปเป็นครูต่อ เขาเคยเป็นครูมัธยมที่กุ้ยโจว เฉียนเจียง และเจิ้นหย่วน ต่อมา 
เมื่อมีการสถาปนาจีนใหม่ เหรินโมซุ่นเข้าร่วมหน่วยปฏิรูปที่ดิน ติดตามกองทัพ 
ปลดแอกเขา้เขตภเูขาชนกลุม่นอ้ยของกุย้โจว ชว่ยกนัสรา้งโรงเรยีนมธัยมเจิน้หนงิ 
และวทิยาลยัครตูหูวนิ โดยทางพรรคแตง่ตัง้ใหเ้หรนิโมซุน่เปน็ครใูหญข่องโรงเรยีน 
สองแห่งนี้ หลังสิ้นสุด  “การปฏิวัติวัฒนธรรม” การศึกษาของจีนจำเป็นต้อง 
เร่งฟื้นฟู ทางการจึงให้เหรินโมซุ่นเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตูหวิน เขา 
ทำงานอยา่งแขง็ขนั ในทีส่ดุกฟ็ืน้ฟโูรงเรยีนตหูวนิไดเ้ปน็อยา่งดี นกัเรยีนสอบตดิ 
มหาวิทยาลัยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ คติพจน์โรงเรียนของเขาคือ “รักชาติ เพื่อ 
ประชาชน จริงจัง ไม่ฟุ่มเฟือย” ซึ่งยังคงมีอิทธิพลและเป็นกำลังใจอย่างดีต่อ 
ครูอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนตูหวินจนถึงทุกวันนี้

ปี 1995 เหรินโมซุ่นล้มป่วยและเสียชีวิตลงที่คุนหมิง และคำสั่งเสียของเขา 
ได้ถูกนำไปปฏิบัติ โดยนำเถ้าอัฐิไปโปรยไว้ที่โรงเรียนมัธยมตูหวิน และบันทึก 
ตลอดชีวิตของเขาได้ถูกเรียบเรียงเพื่อตีพิมพ์เป็นหนังสือความรู้พื้นฐานภาษาจีน 
ปัจจุบันสำหรับนักเรียนมัธยม โดยตีพิมพ์ออกมาห้าพันเล่ม รายได้ทั้งหมด 
บริจาคให้เป็นสวัสดิการของครูและนักเรียน ในพิธีรำลึกถึงอดีตผู้อำนวยการของ 
โรงเรยีนตหูวนิ หลวัซัง่ไฉ รองผูว้า่การมณฑล และเกาหยง่ชงิ อธบิดกีารศกึษา 
มณฑลกุ้ยโจว ได้เขียนโศลกไว้อาลัยไว้ว่า

“ตัวอย่างของการศึกษาชนชาต ิ แบบฉบับผู้มุ่งแสวงหา”
“พากเพียรไถหว่านหลายสิบป ี ผลท้อผลลี้เต็มสวนคู่วสันต์”
นี่คือภาพย่อการสู้ชีวิตเพื่อการศึกษาจีนของเหรินโมซุ่น
เฉิงหย่วนเจามารดาของเหรินเจิ้งเฟยแม้จะมีความรู้เพียงระดับมัธยมปลาย 

แต่ด้วยอิทธิพลจากสามี จึงพยายามศึกษาด้วยตนเองจนได้เป็นอาจารย์สอน 
คณิตศาสตร์มัธยมปลายผู้มีชื่อเสียง ติดตามสามีสู่เขตภูเขากุ้ยโจวที่แร้นแค้น 
มอบชีวิตให้กับเด็กยากจน เป็นผู้ขยันอดทน จิตใจดีงาม ประหยัดมัธยัสถ์  
สมเป็นกุลสตรีตามประเพณีจีน
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ต้นปี 2001 หลังเธอเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่คุนหมิง เนื่องจาก 
ในตัวมีเงินเพียงยี่สิบหยวนและไม่มีเอกสารใด  ๆ  ระบุตัวตน เธอจึงถูกส่งไป 
โรงพยาบาลในฐานะคนไข้นิรนาม ใครเล่าจะคาดคิดว่านี่คือมารดาบังเกิดเกล้า 
ของนกัธรุกจิใหญท่ีเ่พิง่ชำระภาษใีหร้ฐับาลสองพนักวา่ลา้นหยวนเมือ่ปลายป ี 2000  
ต่อมาเมิ่งหวั่นโจวบุตรสาวเปลี่ยนชุดให้ศพของเธอ พบว่ากางเกงผ้าสำลีของเธอ 
มแีตร่อยปะชนุ และหลายเดอืนกอ่นหนา้นีเ้ธอเคยบอกบตุรสาววา่ “แมม่เีงนิเกบ็ 
อยู่หลายหม่ืน เอาไว้ช่วยพ่ีชายนะ เขาคงไม่สามารถดีเช่นน้ีไปได้ตลอดกาลหรอก”

แต่โบราณกาล ปราชญ์และผู้ทรงภูมิล้วนได้รับอิทธิพลจากยุคสมัยและ 
สภาพแวดล้อมของครอบครัว

ระหว่างการเติบโตอันยากลำบากของเหรินเจิ้งเฟย ในฐานะบุตรชายคนโต  
เขารู้ซึ้งที่สุดถึงความลำบาก ทุกข์สุข ความคิดและมุมมองที่มีต่อโลกของบิดา 
มารดา ซึ่งบิดาของเขามีปณิธานที่ยิ่งใหญ่ ยอมอดออมถนอมตน ทุ่มเทให้กับ 
การพฒันาของชาติ และจติใจทีเ่ปีย่มรกัของมารดาซึง่เปน็ผูใ้หแ้ละดแูลครอบครวั 
อย่างประหยัดมัธยัสถ์ ต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมซึมซับอยู่ในสายเลือดของเหรินเจิ้งเฟย  
และความดงีามเหลา่นีค้อืบคุลกิแหง่ราชนั ดงันัน้เมือ่ประจวบกบักระแสการพฒันา 
เศรษฐกิจของจีนที่โหมกระหน่ำ เหรินเจิ้งเฟยจึงกลายเป็นผู้โดดเด่นและประสบ 
ความสำเร็จในกิจการ ดูแล้วคล้ายความบังเอิญ แต่ตามหลักการ ความจริง 
ย่อมต้องเป็นเช่นนี้อย่างแน่นอน

เดือนมีนาคม ปี 1998 ศาสตราจารย์หวงเว่ยเหว่ยกับอู๋ชุนโพแห่งมหาวิทยาลัย 
เหรินหมินประเทศจีน ได้ช่วยกันเขียนหนังสือ  “ก้าวออกจากความคลุมเครือ” 
โดยมุ่งที่กฎพื้นฐานของหัวเว่ยและการก่อตั้งกับการเติบโตของหัวเว่ย ซึ่งขมวด 
สรุปตอนท้ายถึงความสำเร็จของหัวเว่ยไว้ว่า

“หัวเว่ยมิใช่เพิ่งล้ำหน้าคู่แข่งในวันนี้ หากตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งก็มียีน 
ที่ล้ำหน้าคู่แข่งแล้ว”

แม้ขณะนั้นหัวเว่ยเพิ่งจะเริ่มมีชื่อเสียงในตลาดโทรคมนาคมของจีน แต่ 
ในตลาดสากลกลบัสู้แลว้แพ้ แพแ้ล้วสู้อีกอยูห่ลายครัง้ จึงทำใหห้ลายคนรู้สกึวา่ 
บทสรุปนี้เป็นคำพูดเกินจริง แต่บัดนี้ได้ประจักษ์แล้วว่าสายตาของอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยเหรินหมินนับว่าหลักแหลมจริง ๆ 
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วัยรุ่น

เหรินเจิ้งเฟยมีพี่น้องเจ็ดคน เขาเป็นคนโต ครอบครัวทั้งเก้าปากท้องยังชีพ 
ด้วยเงินเดือนอันน้อยนิดของพ่อแม่

ลูกเจ็ดคนโตขึ้นทุกวัน เสื้อผ้าก็สั้นลงทุกวัน และเด็กต้องเรียนหนังสือ  
รายจา่ยครอบครวัสงูมาก เหรนิเจิง้เฟยจำไดว้า่ทกุวนัเปดิเทอมตอ้งจา่ยคา่เลา่เรยีน 
สองถึงสามหยวน แม่ก็จะกลุ้มใจ ทุกครั้งพอสิ้นเดือนแม่เป็นต้องขอยืมเงิน 
สามถึงห้าหยวนจากเพื่อนบ้านประทังความหิว และแม้จะไปมาหลายบ้านก็ยัง 
หายืมไม่ได้

ในเวลานั้นเด็กในบ้านสองสามคนต้องใช้ผ้าห่มผืนเดียวร่วมกัน ใต้ผ้าปู 
เก่าขาดคือฟางข้าว บ้านไม่มีห้องครัว ต้องขุดหลุมหุงข้าวและผิงไฟ ในยุค  
“ปฏิวัติวัฒนธรรม”  ที่กวาดล้างไปทั่วด้วยข้อหากบฏ ต่างก็คิดว่าครอบครัวที่มี 
การศึกษาและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้ย่อมรวยล้นฟ้า พอเห็นสภาพเช่นนี้ 
พวกเขาต่างตกตะลึง

เนื่องจากครอบครัวยากจน เหรินเจิ้งเฟยตอนก่อนจบมัธยมปลายจึงไม่เคย 
สวมชุดนักเรียน แม้อากาศร้อนจัดยังคงสวมเสื้อเนื้อหนา เพื่อนนักเรียนยุให้เขา 
ขอเสื้อใหม่จากแม่สักตัว เขาบอกว่าเขาไม่กล้า เพราะรู้ดีว่าแม่ทำไม่ได้

หลงัสอบเขา้มหาวทิยาลยั แมใ่หเ้สือ้เชิต้แกเ่ขาสองตวัในคราวเดยีว ยามนัน้ 
เขาอยากจะรอ้งไห ้ เพราะ “ถา้ฉนัได ้ นอ้ง ๆ กต็อ้งลำบากแน”่ เขาไมม่ผีา้ปทูีน่อน  
แม่จึงไปเก็บผ้าปูที่นักศึกษาคนอื่นทิ้งแล้ว นำไปปะชุนซักให้สะอาด และแล้ว 
ผ้าปูที่นอนผืนนี้ก็อยู่คู่กับเหรินเจิ้งเฟยตลอดห้าปีในมหาวิทยาลัย

ระหว่างปี 1959 - 1962 เป็นห้วงเวลาสามปีที่ประเทศจีนลำบากมาก สำหรับ 
ครอบครัวสกุลเหรินที่มีลูกมากจึงยิ่งขัดสน ตลอดสามปีในโรงเรียนมัธยมปลาย  
ความฝันสูงสุดของเหรินเจิ้งเฟยคือ “ได้กินหมั่นโถวขาวล้วนสักลูก” แต่ห้วงเวลานี ้
เป็นยุคที่ชาวจีนลำบากที่สุดนับแต่มีประเทศจีนมา และความไม่เห็นแก่ตัวของ 
พ่อแม่กลับมีผลอย่างลึกซึ้งต่อเหรินเจิ้งเฟย ในความเรียงเรื่อง “พ่อกับแม่ของผม”  
เขารำลึกดังนี้

“ขณะนั้นผมอายุสิบสี่ - สิบห้า เป็นลูกคนโต น้อง ๆ ยังเล็กอยู่และไม่รู้ความ  
พ่อกับแม่จะแอบกินอาหารเองสักคำย่อมทำได้ แต่พวกท่านไม่เคยทำ เพราะ 
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ถ้าเป็นเช่นนั้น อาจมีน้อง ๆ คนสองคนไม่รอดถึงวันนี้”
“ใกล้ถึงวันสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผมอ่านหนังสืออยู่กับบ้านแล้วหิวจน 

ทนไม่ไหว จึงเอารำข้าวคลุกกับผักแล้วย่างกิน พ่อได้เห็นเข้าหลายครั้ง ท่าน 
ปวดใจมาก เวลานั้นที่บ้านจนสุด ๆ แม้แต่ตู้ที่ล็อกกุญแจได้สักใบก็ไม่ม ี อาหาร 
ต้องเก็บใส่กระปุกดิน แต่ผมไม่เคยแอบหยิบกินเลย ถ้าทำเช่นนั้น อาจมีน้อง ๆ  
คนสองคนไม่รอดถึงวันนี้”

เนื่องจากครอบครัวยากจน ถึงทำให้เหรินเจิ้งเฟยได้ลิ้มรสความทุกข์ยาก 
ของโลก และด้วยการนี้จึงตระหนักถึงความหมายที่ลึกซึ้งของ “การมีชีวิตต่อไป”  
คำสอนและการกระทำของพ่อแม่ทำให้เขาบ่มเพาะนิสัยประหยัดมัธยัสถ์ แต่ 
ไม่เห็นแก่ตัว และก็เป็นเช่นนี้ตลอดชีวิต

ปี 1997 หลังพากเพียรสร้างธุรกิจมาสิบปี จากห้องทำงานเล็ก  ๆ หัวเว่ย 
กลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมในประเทศจีน และเพื่อขยายตลาด 
ในลาตินอเมริกา เหรินเจิ้งเฟยจึงร่วมลงทุนทำธุรกิจด้วยเงินสามสิบล้านดอลลาร์ 
ทีบ่ราซลิ หลงัลงนามในสญัญารว่มทนุ หุน้สว่นฝา่ยบราซลิจดัแจงใหเ้หรนิเจิง้เฟย 
ไปทอ่งเทีย่วในปา่เขตรอ้นแอมะซอน กอ่นออกเดนิทาง บรรดาเจา้หนา้ทีร่ะดบัสงู 
ของหัวเว่ยพากันเลือกรองเท้าไนกี้และอาดิดาส แต่เหรินเจิ้งเฟยกลับซื้อ 
รองเท้ายางราคาถูกที่สุด หลังการเดินป่า พอกลับถึงโรงแรม ทุกคนทิ้งรองเท้า 
เปื้อนโคลนไป แต่เหรินเจิ้งเฟยกลับขัดล้างรองเท้ายางคู่นั้นจนสะอาด ผึ่งให้แห้ง 
แล้วเก็บกลับประเทศจีน

ไม่นานนัก ประเทศจีนทำการปฏิรูปอุดมศึกษาในปี 1997 และเริ่มเก็บ 
ค่าเล่าเรียนจากนักเรียน เนื่องจากขณะนั้นรัฐยังเข็นมาตรการการกู้เงินทุนเพื่อ 
การศกึษาออกมาไมท่นั เหรนิเจิง้เฟยจงึบรจิาคเงนิใหก้ระทรวงศกึษาธกิารจำนวน 
ยี่สิบห้าล้านหยวนเพื่อเป็นทุนการศึกษาของเด็กยากจน

เขามือเติบมากกับสาธารณกุศล แต่ตนเองกลับกระเหม็ดกระแหม่ นี่คือ 
บทเรียนที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหัวเว่ย และในเวลาต่อมา ไม่ว่า 
ไปดูงานหรือพาลูกค้าไปเที่ยว ยามต้องซื้อข้าวของส่วนตัว บรรดาเจ้าหน้าที่ 
ระดับสูงรอบตัวเขาไม่มีใครกล้ามือเติบอีกต่อไป ทุกคนพากันเลือกซื้อของ 
ราคาถูกและใช้ได้ทน

นอกจากความประหยัดแล้ว เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเหรินเจิ้งเฟยคือ 
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“ถ้าพวกเขารวมหัวกันไล่ผมออก 
ได้ ผมว่าน่าจะดี เพราะนี่แสดงว่า 
บริษัทของเรามีวุฒิภาวะ”

หลี่อวี้จั๋วซึ่งอยู่ด้วยขณะนั้นถึงกับ 
ถอนใจว่า “นาทีนั้นผมรู้สึกว่าเหริน- 
เจิ้งเฟยซึ่งเป็นตัวแทนธุรกิจเอกชน 
ยุคใหม่ กำลังรับช่วงธงชัยของซื่อทง 
ที่โบกสะบัดมาสิบปีจากมือของต้วน- 
หย่งจี”

หวนมองประวัติการพัฒนาตลอด 
ย่ีสิบเจ็ดปีของหัวเว่ย การท่ีเหรินเจ้ิงเฟย 
สามารถดึ งดูดคนนับพันนับหมื่ น 
ให้ร่วมแรงร่วมใจกันมุ่งสู่ เป้าหมาย  
และพนักงานส่วนมากก็เคารพนับถือ 
เหรินเจิ้งเฟยจากใจจริง ก็เพราะเขา 
รู้ จั กกระจายทรัพย์ และกล้ าที่ จ ะ 
มอบอำนาจ นี่คือประเด็นสำคัญที่ 

ถ้าพวกเขารวมหัวกัน
ไล่ผมออกได ้
ผมว่าน่าจะดี

 เพราะนี่แสดงว่า 
บริษัทของเรามีวุฒิภาวะ

เขาไม่ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินและความร่ำรวย เขายินดีแบ่งปันผลลัพธ์ 
จากการต่อสู้แก่พนักงาน จึงทำให้มียอดฝีมือจำนวนมากยินดีร่วมงานกับเขา  
เพื่อช่วยให้กิจการของหัวเว่ยเติบโตยิ่งขึ้น

เดอืนสงิหาคม ป ี 1995 หลีอ่วีจ้ัว๋ รองประธานบรษิทัหยวนซือ่ทงกรุป๊ (บรษิทั 
ไฮเทคของจีน) เข้าร่วมงานกับหัวเว่ย ต่อมาไม่นาน ภายใต้การแนะนำของเขา  
เหรินเจิ้งเฟยจึงได้พบกับต้วนหย่งจี ประธานหยวนซื่อทง ที่เซินเจิ้น ประเด็น 
การพูดคุยคือปัญหาการถือหุ้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ทิ่มแทงวงการธุรกิจจีนสมัยนั้น  
เมื่อต้วนหย่งจีได้ทราบว่าเหรินเจิ้งเฟยถือหุ้นบริษัทของตนเพียง 1 เปอร์เซ็นต์เศษ  
และเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ถือหุ้นรวมกันไม่ถึง 3 เปอร์เซ็นต์ เขาเคยเตือนว่า “คุณ 
เคยคิดบ้างไหม ถ้าพวกคุณถือหุ้นเพียง 3 เปอร์เซ็นต์เช่นนี้ สักวันหนึ่งอาจมีคน 
ร่วมมือกันคว่ำพวกคุณและไล่คุณออก แต่คำตอบของเหรินเจิ้งเฟยทำเอาทุกคน 
ในที่นั้นตะลึง
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ทำให้หัวเว่ยซึ่งเริ่มจากห้องทำงานเล็ก  ๆ ที่มีคนหกคน เติบโตเป็นบริษัทข้ามชาติ 
ที่มีพนักงานหนึ่งแสนห้าหมื่นคนเช่นปัจจุบัน

“ความไม่เห็นแก่ตัวของผมได้มาจากพ่อแม่ สาเหตุที่หัวเว่ยประสบความ 
สำเร็จเช่นทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความไม่เห็นแก่ตัวของผม” เหรินเจิ้งเฟย 
กล่าวเช่นนี้ เป็นการรำลึกถึงบิดามารดา แสดงความสำนึกบุญคุณ และได้ 
ถ่ายทอดแนวคิดง่าย ๆ แต่ลึกซึ้งแก่ชาวหัวเว่ย

ชีวิตนักศึกษากับการ “ปฏิวัติวัฒนธรรม”

ปี 1963 เหรินเจิ้งเฟยสอบเข้าคณะวิศวกรรมก่อสร้าง มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง  
เขาเรยีนหนกัเชน่เดยีวกบันกัศกึษาคนอืน่ ๆ และเปน็ตวัแทนของวชิาภาษารสัเซยี 
ของรุ่น แม้จะเรียนวิศวะ แต่เขามีพรสวรรค์ด้านอักษรศาสตร์และตรรกะ

ขณะเรยีนปสีาม “การปฏวิตัวิฒันธรรม” ไดร้ะเบดิขึน้ และกลายเปน็ฝนัรา้ย 
ของครอบครัวลูกดกนี้ไปอีกนานถึงสิบปี

เหรินโมซุ่นบิดาของเหรินเจิ้งเฟยถูกจับเข้าคุก ไม่เพียงถูกทุบตีจากพวกกบฏ 
เปน็ประจำ ยงัมกัถกูวาดหนา้ แขวนปา้ยทีค่อ มดัตวัขึน้รถ “นายทนุ” แหป่ระจาน 
ไปตามท้องถนน เนื่องจากทนต่อความทรมานที่แทบมิใช่การกระทำที่ทำกับ 
มนุษย์ด้วยกันไม่ไหว หวงเซวียนเฉียนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าของเหรินโมซุ่น 
และขณะนั้นมีตำแหน่งเป็นเลขานุการพรรคประจำโรงเรียนอาชีวะจึงฆ่าตัวตาย  
เวลานัน้เหรนิโมซุน่กเ็คยคดิอยากตาย แตใ่นยคุนัน้ “ทฤษฎสีายเลอืด” กำลงัมาแรง  
คนที่ฆ่าตัวตายจะถูกตราหน้าว่า  “ตัดขาดจากประชาชนเอง” และลูกเจ็ดคน 
ก็จะได้รับมลทินทางการเมืองชนิดที่ไม่มีทางล้างออก ดังนั้นเหรินโมซุ่นจึงทน 
กล้ำกลืนอดทนต่อการทรมานทั้งกายใจและจิตวิญญาณ ยืนหยัดจนถึงที่สุด

เหรินเจิ้งเฟยไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัว เพื่อให้ลูกตั้งใจเรียนหนังสือ 
ต่อไป จดหมายของแม่จึงไม่เคยพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเลย หลังจากเขารู้ข่าวสภาพ 
ของพอ่จากปากคำของเพือ่นนกัศกึษาคนหนึง่ทีเ่คยไปกุย้โจว เขาจงึแอบขึน้รถไฟ 
กลับไปเยี่ยมบ้าน เนื่องจากไม่มีตั๋วจึงถูกเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็น 
พวกกบฏทุบตีแล้วถีบลงจากรถไฟ
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หลังรอนแรมด้วยวิธีการต่าง  ๆ  และเดินต่ออีกสิบกว่ากิโลเมตรจึงถึงบ้าน 
ตอนกลางดกึ พอ่กบัแมต่กใจมาก เรง่ใหเ้ขารบีกลบัฉงชิง่ในวนัรุง่ขึน้เพราะเกรงวา่ 
ถ้าถูกใครพบเข้าอาจกระทบต่ออนาคตของเขา ก่อนจากกันพ่อถอดรองเท้าหนัง 
ชามวัรค์ูเ่กา่ใหเ้ขาสวมและกำชบัวา่ “จำไว ้ ความรูค้อืพลงั คนอืน่ไมเ่รยีนแตแ่ก 
ต้องเรียน อย่าหนีเรียนเด็ดขาด” “เรียนดีก็เข้ารับราชการคือสัจธรรมที่ผ่านการ 
พิสูจน์มาหลายพันปี” “วันหลังมีกำลังแล้วต้องช่วยดูแลน้อง ๆ”

เขากลับไปฉงชิ่งพร้อมแบกความหวังของพ่อ เมื่อมหาวิทยาลัยปิดการสอน 
เหรินเจิ้งเฟยจึงค่อยทราบจากปากคำของเพื่อนนักศึกษาที่ร่วมขบวนการว่า พ่อ 
ของเขาถูกคุมตัวไปทำงานหนักทุกวัน ทำงานในโคลนตม ในน้ำที่เย็นเยียบ...

ต่อมา  “การปฏิวัติวัฒนธรรม”  รุนแรงขึ้นเรื่อย  ๆ “แก๊งกบฏ”  ควบคุมด้าน 
การเงินของพ่อ ค่าแรงถึงมือเพียงเดือนละสิบหยวน ความเป็นอยู่ในบ้านลำบาก 
ยิ่งกว่าสมัยสามปีแห่งความทุกข์เข็ญที่ผ่านมา เพื่อความอยู่รอด น้องชาย 
และน้องสาวจึงไปร่อนทรายในแม่น้ำ ช่วยสร้างทำนบ แช่ตัวในน้ำเย็นเฉียบเพื่อ 
ร่อนทราย เสี่ยงต่อดินถล่มเพื่อสร้างทางรถไฟ เพื่อแลกกับรายได้เล็กน้อย 
ประทังชีวิตไปวัน ๆ ส่วนแม่นอกจากต้องคอยเป็นเกราะปกป้องพ่อแล้ว ยังต้อง 
ทำงานและดแูลลกูนอ้ยอกีหกคน ความตรากตรำระยะยาวจงึทำใหว้ณัโรคกำเรบิ  
เนื่องจากเสียดายเงินจึงไม่ไปรักษาจนหูเกือบหนวก...

สภาพครอบครัวที่อนาถทำให้เหรินเจิ้งเฟยเจ็บปวดมาก สำหรับนักศึกษา 
ที่ยังไม่เคยเข้าสังคมแล้ว การใช้ความรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตาคืออาวุธเพียง 
หนึ่งเดียวและคือทางออกทางเดียว ความคิดนี้หลอมรวมในสายเลือดขณะนั้น 
และเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาในที่สุด

ท่ามกลางเสียงการปะทะกันที่สะท้านไปทั่วฉงชิ่ง เขาจดจำคำพูดของพ่อไว้ 
ในใจ ขยันเรียน ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์อุดมศึกษาที่เขียนโดยฝานอิ้งชวน 
จบสองรอบ และยังขอยืมหนังสือโรเนียวจากอาจารย์มาอ่านด้วย เขาเรียนรู้ 
คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง ศึกษาแคลคูลัส ระบบอัตโนมัติและตรรกะ ปรัชญา 
และภาษาต่างประเทศอีกสามภาษา นอกจากนี้เขายังได้ศึกษาค้นคว้าหนังสือ 
สรรนพินธเ์หมาเจอ๋ตงุ สีเ่ลม่และเรือ่ง การทำสงคราม (On War) ของคารล์ ฟอน  
เคลาเซวิตซ์ เนื่องจากเหรินเจิ้งเฟยยืนหยัดเรื่องการเรียนด้วยตนเองในยุคมืด 
ที่ไม่รู้อนาคต จึงทำให้เขากลายเป็นผู้โดดเด่นเมื่อเข้ารับราชการทหารในกองทัพ 
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ในภายหลัง ไม่เพียงได้รับการยกย่องให้เป็น  “ทหารมาตรฐานของเหมาเจ๋อตุง”  
เขายังได้รับรางวัลจากการประดิษฐ์คิดค้นหลายรายการจากกองทัพด้วย ปี 1977 

การปฏิวัติวัฒนธรรมยุติลง เขาได้เป็นตัวแทนกองทัพเข้าร่วมการแข่งขัน 
วิทยาศาสตร์ระดับชาติ ได้ฟังคำปราศรัยเรื่อง  “เทคโนโลยีคืออันดับหนึ่งของ 
กำลังการผลิต”  จากเติ้งเสี่ยวผิง และแล้วเขาก็ตระหนักว่ายุคเศรษฐกิจและ 
ความรู้กำลังจะมาถึง

หลังก่อตั้งหัวเว่ยปี 1987 ประสบการณ์ที่เหรินเจิ้งเฟยเคยประสบมากับ 
ตัวเองทำให้เขาให้ความนับถือต่อผู้มีความรู้และยอดฝีมือ เขาเคยประกาศว่า  
“แรงงาน ความรู้ นักธุรกิจ และทุน คือผู้สร้างคุณค่าของบริษัท” “พนักงาน 
คือสมบัติของหัวเว่ย เคารพความรู้ เคารพบุคลิกภาพ ทำงานเป็นทีม และ 
ไม่คล้อยตามเพื่อเอาใจพนักงานดีเด่น คือปัจจัยที่ช่วยธุรกิจเติบโต” และภายใต้ 
ทฤษฎีพื้นฐานนี้ เขากำหนดมาตรการต่าง  ๆ  ในการให้กำลังใจและกลไกการ 
ตรวจสอบ จึงยิ่งได้มาซึ่งผู้มีฝีมือทางเทคโนโลยี ทำให้หัวเว่ยพัฒนาสู่ความ 
เป็นเลิศด้านไฮเทค

ชีวิตที่ราบรื่นเกินไป
อาจเป็นหายนะ 

ถ้าพิสูจน์ดูให้ดีคุณจะพบว่า
อุปสรรคของคุณ

เป็นบุญญามิใช่เภทภัย

ระหว่างการก่อร่างสร้างตัวของ 
หัวเว่ย เนื่องจากเขาเกาะกุมอาวุธ 
ทางปัญญาไว้ด้วยแนวคิดของเหมา- 
เจ๋อตุง ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการวิจัย 
พัฒนา “สงครามทำลายล้างด้วยการ 
รวมความไดเ้ปรยีบและกำลงัพล” หรอื 
ยุทธศาสตร์การตลาดแบบ  “ป่าล้อม 
เมอืง” ตลอดจนการวพิากษต์นเองและ 
การรณรงค์มหาชน การวางยุทธศาสตร์ 
สำคัญระดับนโยบายของหัวเว่ยในแต่ละ 
ช่วงเวลาล้วนประทับด้วยร่องรอย 
ที่เด่นชัดของแนวคิดของเหมาเจ๋อตุง  
เขาถึงกับเคยแถลงบทความภายใน 
องค์กรร่วมร้อยชิ้น เช่น สถานการณ์ 
ปัจจุบันกับภารกิจของเรา ธงแดงของ 
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หัวเว่ยจะอยู่ได้อีกนานเท่าใด ละทิ้งความเหิมเกริมและพึงพอใจ ต่อสู้ทาง 
ความคิดอย่างยากลำบาก เป็นต้น ไม่เพียงตั้งหัวข้อเรื่องคล้ายกับบทความ 
ของเหมาเจ๋อตุง วิธีการนำเสนอเนื้อหาก็คล้ายคลึงกับวิธีที่เหมาเจ๋อตุงใช้ คือ  
เปิดหน้าชก ฮุกตรงเข้าประเด็น

การใชแ้นวคดิของเหมาเจอ๋ตงุเสรมิกลยทุธ ์ ใชแ้นวคดิของเหมาเจอ๋ตงุบกุเบกิ 
ธุรกิจ ทำให้หัวเว่ยสามารถใช้ความเล็กชนะความใหญ่ในวันเวลาที่เลวร้าย และ 
ใช้ความอ่อนแอสู้กับความแข็งแกร่งจนทะลุทะลวงวงล้อมมุ่งสู่การเติบโตได้ในท่ีสุด

“ชีวิตที่ราบรื่นเกินไปอาจเป็นหายนะ ถ้าพิสูจน์ดูให้ดีคุณจะพบว่าอุปสรรค 
ของคุณเป็นบุญญามิใช่เภทภัย”

“ถ้าผมไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ในยุคนั้น ทิ้งโอกาสของยุคนั้น ผมจะ 
ไม่มีทางยืนอยู่ที่นี่ในวันนี้”

สองประโยคข้างต้นคือคำพูดของเหรินเจิ้งเฟยที่เน้นย้ำบ่อยครั้งในการ 
สัมมนากับพนักงาน

บัดนี้เมื่อหวนมองกลับไป แม้ขณะเรียนมหาวิทยาลัยเขาต้องผจญกับ  
“การปฏิวัติวัฒนธรรม” แต่ห้าปีในรั้วมหาวิทยาลัยและวันเวลาของการปฏิวัติ 
วัฒนธรรม ไม่เพียงเคี่ยวกรำให้เขามีพลังความสามารถในการอยู่รอดและ 
แยกแยะ ขณะเดียวกันชีวิตชายขอบการเมืองสมัยนั้นก็ทำให้เขาตระหนักถึง 
ความสำคัญของความรู้ และสุดท้ายก็ใช้ความรู้มาพลิกโชคชะตาของตนเอง  
การค้นคว้า สรรนิพนธเ์หมาเจ๋อตุง เป็นการเปิดวิสัยทัศน ์ ทำให้เขามีวุฒิภาวะทาง 
การเมืองและความคิด มิใช่หนอนหนังสือที่ไร้เดียงสาอีกต่อไป และเป็นการ 
วางรากฐานทางความคิดในการกลายเป็นนักธุรกิจระดับโลกในวันข้างหน้า

จิตวิญญาณทหารหาญ

เติ้งเสี่ยวผิงผงาดอีกครั้งเมื่อปี 1974 ประเทศจีนที่บอบช้ำมากำลังก้าวเข้าสู่ 
ยุคการจัดการทางเศรษฐกิจ จีนเริ่มฟื้นฟูการผลิตภายในประเทศ ส่วนด้าน 
ต่างประเทศก็พยายามฟื้นคืนสมาชิกภาพของจีนในสหประชาชาติและสั่งซื้อ 
เครื่องจักรอุปกรณ์มหาศาลจากอังกฤษ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา เพื่อฟื้นฟู 
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การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ประเทศจีนจึงมีการก่อสร้างสาธารณูปโภค 
ขนานใหญ ่ เนื่องจากข้อสันนิษฐานในประวัติของบิดายังไร้บทสรุป เหรินเจิ้งเฟย 
จึงโชคดีผ่านการพิจารณาด้านการเมืองและเข้าร่วมงานวิศวกรรมในฐานะ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค

หลังจากเข้าร่วมทีมแล้ว ด้วยเหตุผลภูมิหลังของครอบครัวเช่นกัน เขาจึง 
ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่หลายปี ยังคงเป็นคนชายขอบ 
ทางการเมือง เหรินเจิ้งเฟยรำลึกว่า “ไม่ว่าผมจะพยายามอย่างไร โอกาสที่จะ 
ได้รับความชอบหรือได้รับรางวัลไม่เคยเป็นของผม เมื่อผู้นำพิจารณาผลการ 
ทำงานของทีม ทีมงานของผมจะอยู่ในระดับสามระดับสอง และได้รับความ 
ชื่นชอบในระดับสอง ดูเหมือนจะเป็นเช่นนี้ทุกปี แต่ตัวผมที่เป็นหัวหน้าทีมเอง 
ไม่เคยได้รับคำชมเชยหรือรางวัลใด ๆ”

“ผมชินกับชีวิตอันราบเรียบที่ไม่สมควรได้รับรางวัลแบบนี้ และนี่เป็นการ 
บ่มเพาะให้ผมไม่แย่งชิงเกียรติยศกับใครเช่นทุกวันนี้”

เนื่องจากชืดชาต่อเกียรติยศ เขาจึงดูเบาในลาภยศสรรเสริญและทนกับ 
ความเงยีบเหงา หรอืถงึกบัยอมทำตนใหเ้งยีบเหงาเอง และทุม่เททัง้กายใจใหก้บั 
ธุรกิจ แม้ในสายตาของคนทั่วไป การไม่แก่งแย่งกับใครและเฉยเมยต่อลาภยศ 
สรรเสริญคือหลักแห่งการครองตนที่ประเสริฐ แต่อาจเป็นการปลงตกหรือจำยอม 
กระมงั แตส่ำหรบัเหรนิเจิง้เฟยแลว้ ถา้ปราศจากจติใจทีช่ดืชาตอ่ลาภยศสรรเสรญิ 
เช่นนี้ก็จะไม่มีทางมีปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะกระทำการ “แบ่งใต้หล้าเป็นสามส่วน”

นอกจากดูเบาในชื่อเสียงและผลประโยชน์แล้ว การที่เหรินเจิ้งเฟยมีอิทธิพล 
อย่างสูงสุดต่อหัวเว่ย มิใช่อาศัยแค่อำนาจที่มีในมือแต่อย่างใด หากเป็นเพราะ 
เขาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในทุกด้าน

ปี 1993 เมิ่งหวั่นโจวธิดาของเหรินเจิ้งเฟยสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
และเข้าทำงานในหัวเว่ย เริ่มต้นจากการเป็นพนักงานรับโทรศัพท์และเลขานุการ 
ฝา่ยการตลาด กา้วไปทลีะขัน้ หลงัเหรนิผงิบตุรชายจบมหาวทิยาลยักเ็คยทำงาน 
ในแผนกวิจัยพัฒนาอยู่หลายปีก่อนจะได้เลื่อนตำแหน่ง หลังเหรินเจิ้งเฟยก่อตั้ง 
หัวเว่ยแล้วไม่เคยมีรถประจำตำแหน่ง เขาควักกระเป๋าซื้อโทรศัพท์มือถือเอง  
เคยลงนามเอกสารทำโทษตนเองที่ทำผิดพลาด ใครก็ตามในบริษัทหัวเว่ย ไม่ว่า 
จะเป็นรุ่นบุกเบิกหรือพนักงานใหม่ที่เอางานบริษัทไปหาประโยชน์ส่วนตัวหรือ 
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ใช้อภิสิทธิ ์ ถ้าถูกพบเห็นจะถูกลงโทษทันที และมีคนไม่น้อยที่ถูกไล่ออกเลย
เดือนกรกฎาคม ปี 1997 หัวเว่ยมีการคัดพนักงานที่ผลงานรั้งอันดับท้าย ๆ  

ออกตามระบบ เพือ่มใิหเ้กดิกรณ ี“ความคบัขอ้ง” เหรนิเจิง้เฟยจงึรว่มการสมัมนา 
กับพนักงานด้วยตนเอง ให้กำลังใจพวกเขาว่าถ้าเห็นต่างให้อุทธรณ์ได้ มีอยู่ 
ครั้งหนึ่ง เขารู้ว่ามีพนักงานคนหนึ่งตัดพ้อว่าหัวหน้างานไม่ได้ตรวจรับวัสดุ 
ตามระเบียบ จึงทำให้ชิ้นส่วนสำรองกลายเป็นของเสียและทำให้เขาต้องถูกปลด  
เหรินเจิ้งเฟยจึงเรียกหัวหน้างานมายืนยันต่อหน้า  พอพบว่าสิ่งที่พนักงาน 
ร้องเรียนเป็นความจริง เหรินเจิ้งเฟยโกรธมาก และเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว 
ที่เขาตบหน้าหัวหน้างานคนนั้นต่อหน้าธารกำนัลและไล่ออก

ตอ่มาเหรนิเจิง้เฟยลงมอืเขยีนระเบยีบการ “รว่มสมัมนากบัพนกังานทีป่ระสบ 
ความลำบาก”  ขึ้นด้วยตนเอง และทุกครั้งจะนำเนื้อหาการสัมมนาตีพิมพ์ใน 
ข่าวชาวหัวเว่ย  และ  ข่าวการบริหารที่ดี เพื่อเป็นการเตือนเจ้าหน้าที่ระดับสูงว่า 
หัวเว่ยไม่มีอภิสิทธิ์ชน และยืนกรานไม่ให้มีการใช้อำนาจรังแกพนักงาน

แม้เหรินเจิ้งเฟยจะขึ้นชื่อว่าเข้มงวดมากกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง แต่เขาดีกับ 
พนักงานระดับธรรมดามาก เหรินเจิ้งเฟยเป็นคนมีน้ำใจ รักคุณธรรม และ 
โอบออ้มอาร ี ภายใตเ้ปลอืกนอกทีแ่ขง็แกรง่ของเขาคอืหวัใจทีล่ะเอยีดออ่น ดงีาม  
และไวต่อความรู้สึก “นับแต่โบราณกาล แม่ทัพที่ชนะศึกอยู่เสมอมักรักทหาร 
ดังบุตร เอาใจใส่ต่อพี่น้อง” นี่คือคำพูดติดปากของเขา

ต้นปี 1997 หยางหลินเลขานุการฝ่ายการตลาดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต ์
ทีไ่หห่นานและเสยีชวีติลง หลงัทราบขา่ว เหรนิเจิง้เฟยเขยีนบทไวอ้าลยัหยางหลนิ 
อยา่งปวดรา้ว บรรยายถงึคณุความดขีองเธอทีม่ตีอ่การพฒันาของบรษิทัในยคุแรก  
และเรียกร้องให้พนักงานยึดถือเธอเป็นแบบฉบับ

เหมาหมิ่น พนักงานขายคนหนึ่ง ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคตับมาเป็น 
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่เพื่อรักษาออร์เดอร์ของบริษัทจึงยังคงยืนหยัดทำงาน 
ในแนวหน้าของฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ สุดท้ายอาการทรุดหนัก เหรินเจิ้งเฟย 
เสียใจจนหลั่งน้ำตาและเขียนความเรียง “จงอย่าลืมวีรบุรุษ” ขึ้น

หลงัป ี 2000 หวัเวย่ขยายตวัในตลาดตา่งประเทศอยา่งรวดเรว็ เหรนิเจิง้เฟย 
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการตระเวนตรวจหน่วยงานในต่างประเทศทั่วโลก เขาพบว่า 
ยงุทีแ่อฟรกิาชมุมากและเปน็พาหะของโรคมาลาเรยี ขณะไปตรวจงานทีส่ำนกังาน 
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ตัวแทนในสหรัฐอเมริกาเขาจึงซื้อเครื่องไล่ยุงคุณภาพสูงที่ใช้ในกองทัพอเมริกัน  
นำกลับไปที่เซินเจิ้นและทดลองเปิดหน้าต่างเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ จนกระทั่ง 
แน่ใจว่าใช้ได้จริงจึงเริ่มให้หน่วยงานต่างประเทศกว่าร้อยแห่งนำไปใช้บ้าง

ในความเป็นจริง นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงย่อมต้องมี 
แรงขับด้านจิตวิญญาณที่แรงกล้า และแรงขับนี้มาจากความเชื่อและศรัทธา 
ที่มั่นคงนั่นเอง

ในฐานะนักศึกษาที่เติบโตมาจากครอบครัวปัญญาชนและศึกษาด้าน 
วิศวกรรมศาสตร์ ว่ากันตามหลักแล้วเหรินเจิ้งเฟยน่าจะเป็นคนนิสัยนุ่มนวล  
แต่เนื่องด้วยเขาผ่านการบ่มเพาะในกองทัพมาสิบปี จึงเคี่ยวกรำให้เขาไม่เพียง 
เปน็คนจติใจแขง็แกรง่ ขณะเดยีวกนักก็ระตุน้ความตระหนกัในภารกจิทหารหาญ 
รับใช้ชาติของเขา

วันที่ 14 กรกฎาคม ปี 1996 ฝ่ายขวาจัดของญี่ปุ่นยกพลขึ้นเกาะเตียวหยู 
เป็นครั้งที่สี่และสร้างประภาคารพลังแสงอาทิตย์ ปักธงอาทิตย์อุทัยบนเกาะ  
ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวปกป้องดินแดนบนเกาะนี้ในหมู่คนจีนทั้งฮ่องกง มาเก๊า  
ไต้หวัน และจีนแผ่นดินใหญ่ เวลานั้นชาวหัวเว่ยที่เพิ่งจบมหาวิทยาลัยจำนวน 
หลายพันคนรวมตัวกัน ประกาศคำขวัญและเตรียมจะเดินขบวนตามท้องถนน  
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์เห็นว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้ว 
จึงไปบอกเหรินเจิ้งเฟย เขาปราศรัยในหัวข้อ “หนุ่มสาวยุคนี้จะตอบแทนชาติ 
อย่างไร” ต่อหน้าพนักงานเลือดรักชาต ิ แม้จะเป็นการปราศรัยกะทันหันครั้งหนึ่ง 
แต่กลับเกิดผลสะท้อนระยะยาวต่อชาวหัวเว่ยในเวลาต่อมา

“พวกคณุไปเดนิขบวนบนถนน คนญีปุ่น่ไมเ่หน็ แตก่ลบักลายเปน็แรงกดดนั 
ต่อประเทศและรัฐบาลของเรา และนี่คือสิ่งที่คนญี่ปุ่นอยากเห็น”

“การหลั่งเลือดสละชีพเพื่อชาตินั้นผมเห็นด้วยเต็มที่! ก็เช่นเดียวกับพวกคุณ 
ตอนเรียนมหาวิทยาลัยผมก็เคยอยากทิ้งการเรียนไปเป็นทหาร แต่ถ้าตอนนี้ 
เราสละชีพไป แล้วใครจะมาทำซอฟต์แวร ์ ไม่มีคนทำซอฟต์แวร ์ เอ็นอีซี (NEC)  
ก็ชนะเราขาดในตลาด ปัจจุบันพวกเราทำธุรกิจ หน้าที่และภารกิจของธุรกิจคือ 
การจ่ายภาษีให้ประเทศชาติ เมื่อประเทศชาติเข้มแข็ง ปัญหาก็แก้ง่าย นี่จึง 
จะเป็นความรักชาติที่แท้จริง”

“หัวเว่ยเป็นบริษัทเอกชน เราต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้มาก อ๊อกจุดเชื่อม 
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ให้แข็งแรง ขายสินค้าให้ได้มาก ๆ เสียภาษีให้มาก ๆ พอประเทศชาติมีเงิน เรา 
ก็เป็นส่วนหนึ่ง ‘ของชาติ’ มิใช่หรือ”

ชาวหัวเว่ยอึ้งไป แล้วตามมาด้วยเสียงปรบมือกึกก้อง
เหรินเจิ้งเฟยใช้การกระทำพิสูจน์ว่าหน้าที่และคำมั่นของตนเองนั้นบรรลุผล
จากข้อมูลสถิติครึ่งปีแรกของปี  2012 ของกรมสรรพากรเซินเจิ้น พบว่า 

การดำเนินกิจการของหัวเว่ยตลอดยี่สิบสี่ปี ได้จ่ายภาษีประเภทต่าง  ๆ  ให้รัฐ 
กว่าแสนล้านหยวน ขณะนั้นผู้บริหารการไฟฟ้ามณฑลซานซีนำทีมมาดูงาน 
ที่หัวเว่ย หลิวเสี่ยนเอ๋อ ผู้จัดการบริษัทการไฟฟ้าวิ่นเฉิง ทราบข่าวนี้จากลูกค้า 
รายอื่น เขาเคยกล่าวอย่างสะท้อนใจว่า “ถ้าประเทศจีนมีธุรกิจไฮเทคแบบนี้ 
ให้มากขึ้นอีกหน่อย ยังจะมีปัญหาข้อพิพาทดินแดนอะไรที่คลี่คลายไม่ได้”

ความจริงในปี 2005 ขณะที่นิตยสาร  ไทม์  กำลังจะคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพล  
100 คนทั่วโลก และได้พิจารณาให้เหรินเจิ้งเฟยติดอยู่ในประเภท  “ผู้นำธุรกิจ 
กับการพัฒนา” หัวข้อสำคัญที่สุดในการให้คะแนนคือการประเมินการเสียภาษี 
ของนกัธรุกจิแตล่ะรายและประเมนิอทิธพิลจากขอ้เทจ็จรงินี ้ หลงัจากพจิารณากนั 
หลายรอบก็ลงมติให้เหรินเจิ้งเฟยติดบอร์ดพร้อมกับบิล เกตส์ และสตีฟ จ็อบส์  
พร้อมทั้งระบุว่าสุดยอดนักธุรกิจเหล่านี้ล้วนมีคุณูปการใหญ่หลวงต่อประเทศ 
ของตน แต่ที่ต่างกันคือ ความสำเร็จทางธุรกิจของบิล เกตส์ และสตีฟ จ็อบส์  
อาศัยสภาพแวดล้อมทางการค้าและบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม 
ในยุคอินเทอร์เน็ต แต่เหรินเจิ้งเฟยกลับอาศัยจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ไม่มีวัน 
ยอมแพ้ของทหารประเทศจีน

แรกสร้างหัวเว่ยด้วยความยากลำบาก

ป ี 1976 หลงัการปฏวิตัวิฒันธรรมสิน้สดุลง เหรนิเจิง้เฟยไดส้มัผสัฤดใูบไมผ้ล ิ
หนแรกของชีวิต

เนือ่งจากไดส้รา้งนวตักรรมไวห้ลายรายการในยคุทีส่ง่เสรมิใหพ้ฒันาชาตดิว้ย 
วิทยาศาสตร์ เกียรติยศต่าง ๆ  จึงวิ่งมาหาเหรินเจิ้งเฟยอย่างถล่มทลาย หลังได้ 
เข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติในปี 1978 ในปี 1982 เขาก็ 
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ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนจากกองทัพเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของตัวแทนจาก 
ทั่วประเทศครั้งที่สิบสองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน บิดานำภาพที่เขาถ่ายร่วมกับ 
ผู้นำส่วนกลางไปขยายและติดกรอบแขวนไว้บนผนัง ถือเป็นเกียรติยศสูงสุด 
ของครอบครัว

ขณะที่ฝันร้ายเก่าก่อนกำลังค่อย  ๆ  จางหายไป ชะตากรรมใหม่ก็มาถึง 
อย่างไม่คาดคิด เหรินเจิ้งเฟยในวัยกลางคนจำใจต้องเผชิญกับความท้าทาย 
ของโชคชะตาอีกครั้ง

เนื่องจากระหว่างที่เป็นทหารช่าง เขาต้องเดินทางไปโน่นมานี่ ทำงานไปทั่ว 
จากเหนือจรดใต้แม่น้ำแยงซีเกียง ในฐานะครอบครัวท่ีติดตามกองทัพ เม่ิงหว่ันโจว  
บตุรสาว และเหรนิผงิ บตุรชาย จงึตอ้งยา้ยตามไซตง์านไปทัว่ประเทศ พวกเขา 
ไม่สามารถอยู่เป็นหลักแหล่งเพื่อทำการศึกษาเล่าเรียนได้ เมิ่งหวั่นโจวเคยรำลึก 
ว่าเธอกับน้องชายเคยเรียนชั้นประถมในชนบทจี้หนาน พอกองทัพบรรลุภารกิจ 
วิศวกรรมที่จี้หนานก็ต้องย้ายไปสร้างอุโมงค์ในมณฑลอื่น เธอกับน้องชาย 
จึงต้องย้ายตามไปเรียนต่อในโรงเรียนประถมในเขตภูเขาที่ทุรกันดารกว่าเดิม

ตอนมัธยมต้นเมิ่งหวั่นโจวถูกย่ารับไปเรียนที่โรงเรียนตูหวินในเมืองกุ้ยโจว  
เนื่องจากผลการเรียนตกลงอย่างมาก ผลการสอบแต่ละครั้งไม่น่าพอใจ หลัง 
ผ่านการเรียนอย่างหนักสามปีในช่วงมัธยมต้น จนกระทั่งขึ้นมัธยมปลายจึงพอจะ 
ตามเพื่อนทัน 

เหรนิผงิออ่นกวา่พีส่าวหลายปี เดก็ผูช้ายซกุซน ผลการเรยีนจงึแยล่งเรือ่ย ๆ  
สำหรับเหรินเจิ้งเฟยที่บูชาความรู้และจะใช้ความรู้เปลี่ยนแปลงโชคชะตาแล้ว  
ไม่น่าแปลกใจที่เขาย่อมเจ็บปวดและละอายใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนี ้

ในปี 1983 ประเทศจีนที่เข้าสู่ยุคพัฒนาเศรษฐกิจเริ่มลดกำลังพลหนึ่งล้าน 
นาย หน่วยทหารช่างถูกยกเลิก ยามนี้เหรินเจิ้งเฟยเหลือทางเลือกสองทาง  
จะอยู่ทำงานช่างในกองทัพต่อไปหรือไม่ก็เปลี่ยนอาชีพ

ยามนีเ้ขาหวงัเหลอืเกนิทีจ่ะไดเ้หน็ครอบครวัอยูก่นัอยา่งพรอ้มหนา้ สามารถ 
มอบความรักความอบอุ่นให้แก่ลูกน้อยได้มากขึ้น  แต่ก็ยังตัดใจออกจาก 
กองทัพไม่ได้ ตามประเพณีของกองทัพ เหรินเจิ้งเฟยจึงรับครอบครัวไปดูงาน 
ในสถานที่ใหม่ก่อนแล้วจึงตัดสินใจ เวลานั้นเหรินผิงบุตรชายยังเล็ก ส่วน 
เมิ่งหวั่นโจวบุตรสาวที่โตกว่าหน่อยพอได้เห็นสภาพหน่วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ 
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ในเขตทรุกนัดารกลางปา่ดงพงไพรกร็อ้งไห ้ “พอ่จา๋ ถา้ฉนัสอบไมต่ดิมหาวทิยาลยั  
พ่อต้องรับผิดชอบอนาคตของฉันนะ”

เพือ่อนาคตของบตุรสาว เดอืนเมษายน ป ี 1984 เหรนิเจิง้เฟยจงึลาออกจาก 
กองทัพและย้ายลงใต้ ไปเป็นผู้จัดการบริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งในสังกัดกลุ่ม 
บริษัทน้ำมันหนานไห่ที่เซินเจิ้น

ครอบครัวได้อยู่อย่างพร้อมหน้าแล้ว แต่กิจการของเหรินเจิ้งเฟยล้มเหลว
จากรั้วมหาวิทยาลัยถึงกองทัพ เหรินเจิ้งเฟยไม่มีประสบการณ์ทางธุรกิจ 

แม้แต่น้อย และไม่มีความสามารถในการขับเคลื่อนบริษัท ในการเจรจาธุรกิจ 
หนหนึ่ง เหรินเจิ้งเฟยถูกบริษัทอิมพอร์ตเอกซ์พอร์ตรายหนึ่งหลอกเงินไปกว่า 
สองล้านหยวน ด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องออกจากบริษัทกลุ่มน้ำมันและกลายเป็น 
คนตกงาน  ขณะที่ เส้นทางชีวิตยิ่งถูกบีบให้แคบลง  แต่เพื่อความอยู่รอด  
เหรินเจิ้งเฟยจึงจำต้องร่วมกันลงขันกับเพื่อนอีกห้าคนก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยขึ้น

บิดามารดาของเหรินเจิ้งเฟยพอรู้ข่าวความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็ตกใจมาก  
รีบรุดมาจากกุ้ยโจวถึงเซินเจิ้น คนทั้งครอบครัวเบียดเสียดเยียดยัดอยู่ในห้องเล็ก 
ขนาดสิบกว่าตารางเมตร ทำกับข้าวที่ระเบียง เนื่องจากหัวเว่ยเริ่มต้นจากความ 
ลำบากและขดัสนสดุ ๆ บวกกบัหนีส้นิกวา่สองลา้นหยวนทีย่งัคำ้คอเหรนิเจิง้เฟยอยู ่ 
พ่อกับแม่จึงห่วงเขามากกว่าอะไรทั้งหมด พ่อสูบบุหรี่ชั้นเลวที่ติดมาจากกุ้ยโจว 
ตลอด สว่นแมต่กเยน็จงึจะไปตลาดหาซือ้ผกัปลากุง้ในราคาถกูทีเ่หลอืจากการขาย  
เพื่อประหยัดเงินบำนาญ “ช่วย” ลูกชาย 

ไม่ต้องสงสัยว่าช่วงนี้คือช่วงเวลาแห่งความทุกข์ตรมอย่างหนักของเหริน- 
เจิง้เฟย ทวา่ธรุกจิทีถ่กูบบีใหก้อ่ตัง้ยามชวีติลงเหวกลบัตัง้ชือ่วา่หวัเวย่ ซึง่มาจาก 
คำจนี “จงหวาโหยว่เหวย” (แปลวา่ จนีเลอเลศิ) จากการนีจ้งึเหน็ไดว้า่ในสว่นลกึ 
ของวิญญาณเขายังคงมีปณิธานที่ยิ่งใหญ่แฝงเร้นอยู่

ดอนกิโฆเต้แห่งประเทศจีน

แมจ้ะไดช้ือ่วา่ “ไฮเทค” แตธ่รุกจิทีห่วัเวย่ทำเมือ่แรกเริม่คอืการคา้ เนือ่งจาก 
ไม่มีประสบการณ์ทางการค้า ยามนั้นพวกเขาทั้งหกคนจึงยังหาทิศทางไม่พบ  
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3 PBX (Private Branch Exchange) คือตู้โทรศัพท์สาขาหรือตู้สาขาโทรศัพท์ เป็นระบบชุมสาย 
โทรศัพท์ย่อย ทำให้ภายในบริษัทหรือหน่วยงานนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ติดต่อหรือเบอร์ภายใน) เป็นของ 
ตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอกหรือชุมสายโทรศัพท์ภายนอกที่เรียกว่า 
พีเอสทีเอ็น (PSTN - Public Switched Telephone Network) ได้ ต่อมาพัฒนาเป็นการควบคุมอัตโนมัติ 
หรือเอบีเอกซ์ (ABX - Automatic Branch Exchange) ปัจจุบันก้าวหน้าเป็นตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิทัล  
(IPBX) และเอสพซี ี (SPC - Stored Program Control) เพือ่ใหง้า่ยแกก่ารอา่น หนงัสอืเลม่นีจ้งึขอใชค้ำวา่ 
“ตู้สาขาโทรศัพท์” และ “ตู้สาขาโทรศัพท์ที่ควบคุมด้วยโปรแกรม” 

อะไรที่ทำเงินได้ก็ทำ เคยขายเครื่องส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้และยังเคยขายยา 
ลดความอ้วนด้วย

มอียูค่รัง้หนึง่ เหรนิเจิง้เฟยบงัเอญิทราบจากเพือ่นวา่ธรุกจิเหมอืงแร่ โรงแรม  
และหน่วยงานตำรวจมีความต้องการตู้สาขาโทรศัพท์3 หลังพยายามสืบเสาะ  
สุดท้ายเขาเลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ HAX จากบริษัทหงเหยียน 
ของฮ่องกง แม้ขณะนั้นทั่วประเทศจะมีบริษัทกว่าสองร้อยแห่งจำหน่ายตู้สาขา 
โทรศัพท์ แต่คุณภาพแตกต่างกันมาก บ้างประกอบเองจึงคุณภาพไม่ดี บ้างนำเข้า 
จากต่างประเทศจึงมีราคาแพง แต่ตู้สาขาโทรศัพท์ HAX ของฮ่องกงที่หัวเว่ย 
เป็นตัวแทนมีคุณภาพดีกว่าของท้องถิ่นและถูกกว่าของที่นำเข้า บวกกับหัวเว่ย 
ให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขาย จึงเปิดตลาดได้อย่างรวดเร็ว ได้รับ 
ออร์เดอร์มากมายจนบริษัทหงเหยียนของฮ่องกงเคยจัดส่งไม่ทันด้วยซ้ำ

เมื่อตลาดให้การตอบรับอย่างดีมากเช่นนี้ เหรินเจิ้งเฟยจึงรีบให้เจิ้งเป่าย่ง 
ตั้งทีมขาย และนำเสนอตู้สาขาโทรศัพท์รุ่น HJD48 อย่างรวดเร็ว แม้จะมีเพียง 
สี่สิบแปดช่องเสียบสัญญาณคู่สาย แต่เนื่องจากเป็นสินค้าที่วิจัยและทำการ 
ผลติเองจงึไดก้ำไรมาก เพยีงปเีดยีวกท็ำยอดขายทะลหุนึง่รอ้ยลา้นหยวน จำนวน 
พนักงานเพิ่มเป็นกว่าหนึ่งร้อยคน

นี่น่าจะเป็นตอนจบที่สวยงามเช่นเดียวกับเหล่าเศรษฐีใหม่เซินเจิ้นทั้งหลาย  
ที่แบ่งปันผล ปันหุ้น แล้วเดินทางไปต่างประเทศ แต่เหรินเจิ้งเฟยผู้มีหัวทาง 
การคา้ ยามนีก้ลบัมองโอกาสทางธรุกจิทีใ่หญก่วา่เดมิ – ตูส้าขาโทรศพัทท์ีค่วบคมุ 
ด้วยโปรแกรม 

ยุคต้นทศวรรษ 1990 ป้ายโฆษณา  “โทรศัพท์ที่ควบคุมด้วยโปรแกรมโทร. 
ทางไกลโดยตรง” ติดอยู่ทั่วถนนตรอกซอยของประเทศจีน แผนที่ประเทศจีนถูก 
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ระบายด้วยสีที่ต่างกันถึงเจ็ดสี แสดงให้เห็นว่าระบบตู้สาขาโทรศัพท์ของจีนถูก 
ยึดครองตลาดโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ทางโทรคมนาคมอย่างเอ็นอีซีและฟูจิตสึของ 
ญีปุ่น่ ลเูซนทข์องสหรฐัอเมรกิา ซเีมนสข์องเยอรมนั เบลลข์องเบลเยยีม อรีคิสนั 
ของเดนมารก์ และอลัคาเทลของฝรัง่เศส ประวตัศิาสตรเ์รยีกยคุนีว้า่ “เจด็ประเทศ 
แปดระบบ” ผลจากการผกูขาดคอืการตดิตัง้โทรศพัทห์นึง่เครือ่งตอ้งจา่ยคา่ตดิตัง้ 
เบือ้งตน้สามพนัถงึหา้พนัหยวน และยงัตอ้งรอควิอกีครึง่ป ี ในเวลานัน้ประเทศจนี 
ที่มีประชากร 1,200 ล้านคน อัตราการใช้โทรศัพท์มีไม่ถึง 0.5 เปอร์เซ็นต์

ปี 1992 ศาสตราจารย์อูเจียงซิง คณบดีวิศวกรรมโทรคมนาคมของกองทัพ 
ปลดแอก วัยสามสิบแปดปี ได้คิดค้นเครื่องสวิตชิ่งควบคุมด้วยโปรแกรม 04  
ระดับหมื่นช่องเสียบสัญญาณคู่สายได้สำเร็จ ทำลายคำพยากรณ์ของชาติ 
ตะวันตกที่เคยบอกว่า “คนจีนไม่มีวันทำตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดใหญ่ที่ควบคุม 
ด้วยโปรแกรมได้ตลอดกาล” ข่าวนี้ส่งผลกระทบต่อเหรินเจิ้งเฟยเป็นแน่ เพราะ 
ยามนั้นเขาเสนอให้ทำการวิจัยพัฒนาตู้สาขาโทรศัพท์ที่ควบคุมด้วยโปรแกรม  
แต่ผู้ร่วมก่อตั้งหลายคนยับยั้งไว้

เหตุผลของพวกเขาชัดเจนและเป็นจริงมาก : ปี 1988 หวังสือ เจ้าของ 
บริษัทวั่นเคอที่เซินเจิ้นเคยเร่ขายหุ้นบริษัทหุ้นละหนึ่งหยวนแต่ก็ยังไม่มีใครสนใจ  
และเคยส่งผู้ช่วยมาพบเหรินเจิ้งเฟย หลังซักถามอย่างละเอียดถึงระบบการ 
ครองหุ้นและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประเทศชาติแล้ว เหรินเจิ้งเฟยจึงระดมทุน 
จากพนักงานและญาติมิตรซื้อสองแสนหุ้นในคราวเดียว หลังจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์หุ้นวั่นเคอพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว จนถึงปี 1992 ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 
หลายเท่าตัว เหรินเจิ้งเฟยกับพวกได้กำไรอย่างงดงาม การทดลองแรกได้ผล 
เช่นนี้ ถ้าทุ่มกำลังทั้งหมดเข้าตลาดหุ้นจีนคงสามารถทำกิจการได้ใหญ่โตแน่  
นอกจากนี้เซินเจิ้นในยุคนั้นเป็นยุคแห่งการเก็งกำไรระยะสั้น คนหัวดีหน่อย 
มีโอกาสได้เงินมาก  ๆ  ในชั่วพริบตา ในฐานะบริษัทเอกชนด้านโทรคมนาคม 
บริษัทเล็ก  ๆ การจะนำเงินที่ได้มาอย่างยากลำบากไม่กี่สิบล้านหยวนทุ่มให้กับ 
การวิจัยพัฒนา ใครจะรับประกันได้ว่าจะไม่ขาดทุนย่อยยับ

ดังนั้นบรรดาหุ้นส่วนผู้ร่วมก่อตั้งจึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้เหรินเจิ้งเฟย 
เลิกคิดไปเสี่ยง เหรินเจิ้งเฟยเข้าใจเป็นอยา่งด ี จะอย่างไรยคุนั้นก็เป็นยุคของการ 
ฉวยโอกาส เงินในกระเป๋าเท่านั้นจึงจะเป็นของจริง การประชุมด้านการปรับตัว 
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ทางการตลาดครั้งหนึ่งเมื่อปลายปี 1995 เหรินเจิ้งเฟยรำลึกถึงเหตุการณ์ช่วงนั้น 
และกล่าวอย่างสะท้อนใจว่า

“หัวเว่ยก่อตั้งขึ้นในยุคที่ธุรกิจในเซินเจิ้นพากันเก็งกำไรระยะสั้น คนทำ 
เรื่องเทคโนโลยีถูกตราหน้าว่าโง่ สภาพแวดล้อมภายนอกไม่เอื้อ น่าจะพอ 
นึกภาพความลำบากในการสร้างกิจการของหัวเว่ยได้ไม่ยาก”

“คุณเจิ้งเป่าย่งเริ่มจากการทำเครื่องสวิตชิ่งที่มีช่องเสียบสัญญาณคู่สายสี่สิบ 
ช่อง เป็นทั้งคนงาน ผู้ผลิต และช่างติดตั้งเอง หลังพยายามค้นคว้าถึงกับ 
นำเสนอมาตรฐานล้ำยุคระดับโลกอย่างกล้าหาญ เหนือกว่าเครื่อง No.5 ของ 
เอทแีอนดท์ ี (AT & T) เสยีอกี และมาเจอเขา้กบัคนโงอ่ยา่งเหรนิเจิง้เฟยผูไ้มส่นัทดั 
กับงานนี้เลย พวกเขาช่างเหมือนดอนกิโฆเต้ยุคปัจจุบันจริง ๆ”

ผมจะ “แบ่งใต้หล้าเป็นสามส่วน”

เมื่อตั้งเป้าหมายจะล้ำหน้าผู้อื่น งั้นก็น่าจะลองวัดดูว่าตนเองยังห่างชั้นอยู่ 
แค่ไหน

ฤดูใบไม้ร่วงปี 1992 เหรินเจิ้งเฟยนำเจ้าหน้าที่คนสำคัญของบริษัทหลายคน 
ไปเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก ระหว่างที่พำนักอยู่หนึ่งสัปดาห์ พวกเขา 
โดยสารรถยนต์หลายพันกิโลเมตรเยี่ยมชมบอสตัน แดลลัส นิวยอร์ก และ 
ซานตาคลารา แม้การดูงานแบบฉาบฉวยจะทำให้สัมผัสและเข้าใจการโยงใย 
พัฒนาการทางธุรกิจอเมริกันเพียงน้อยนิด แต่ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจอย่างมาก 
และทำให้เหรินเจิ้งเฟยตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะตั้งตัวด้วยเทคโนโลยี

ขณะเยี่ยมเยือนบริษัททีไอ (เท็กซัสอินสทรูเมนต์) ที่แดลลัส เหรินเจิ้งเฟย 
ฟังว่าสำนักงานใหญ่แห่งนี้กินเนื้อที่ 60,000 เอเคอร์ก็ตกใจและขอเข้าชมโรงงาน  
แต่ผู้จัดการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกบอกว่าที่นี่ไม่มีโรงงาน โรงงานกระจายอยู่ใน 
ร้อยกว่าประเทศทั่วโลก

ที่สำนักงานใหญ่ของไอบีเอ็ม เดิมทีเหรินเจิ้งเฟยคิดจะใช้เวลาครึ่งวัน 
เยี่ยมชมจุดสำคัญของยักษ์ใหญ่ตนนี้ แต่หลังเข้าประตูใหญ่ของไอบีเอ็มจึงได้ 
ทราบว่าที่นี่มีเนื้อที่ 400 ตารางกิโลเมตร อย่าว่าแต่ดูงานอย่างใกล้ชิดเลย แค่ 
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เช่ารถขับวนให้ครบหนึ่งรอบ ใช้เวลาครึ่งวันยังไม่พอแล้ว
ที่นิวยอร์ก พวกเขาเยี่ยมชมเซ็นทรัลปาร์กซึ่งอยู่ใจกลางเมือง คิดไม่ถึงว่า 

พอเข้าไปกลับพบว่ามันเป็นป่าทึบ เดินอยู่ครึ่งค่อนวัน ดูจากแผนที่จึงได้รู้ว่าเดิน 
ไปเพียงมุมเล็ก  ๆ  เท่านั้น ยามนี้เหรินเจิ้งเฟยบังเกิดความสะท้อนใจ อดกังวล 
กับสถานการณ์ของประเทศจีนในขณะนั้นมิได้

“เนื้อที่ประเทศของเราพอ ๆ กับสหรัฐอเมริกา แต่ทิเบตและซินเจียงกินเนื้อที่ 
สว่นใหญไ่ป ภเูขาในทีร่าบสงูยนูนานและกุย้โจวกก็นิไปอกีสว่น ทีเ่หลอืไมถ่งึครึง่ 
กลับมีประชากร 1,200 ล้านคน งบประมาณการศึกษาขาดแคลน ประชาชน 
มีระดับการศึกษาต่ำ การหลับหูหลับตาเพิ่มจำนวนประชากร แม้แต่ที่นาก็ต้อง 
ถูกขุดจนหมด แล้วจะมีป่าเขาทุ่งหญ้าได้อย่างไร”

ก่อนออกจากนิวยอร์ก เหรินเจิ้งเฟยใช้เวลาที่เหลืออยู่เพียงชั่วโมงเดียวไป 
ชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เขาวิ่งดูไปทั่วและพบว่าสิ่งล้ำค่าพิสดารทุกประเภทจาก 
ทัว่โลกลว้นเหมอืนจรงิมาก มกีารเกบ็รกัษาตามกฎเกณฑธ์รรมชาต ิ จดัวางอยา่ง 
เหมาะสมราวกับย้อนกลับสู่สังคมดึกดำบรรพ์ตามธรรมชาติ ในหนึ่งชั่วโมงนั้น  
พวกเขาดูไม่หมดแม้แต่มุมหนึ่งในชั้นเดียวของอาคารห้าชั้น ขณะนั้นเขาเห็นเด็ก 
ชาวอเมรกินัพากนัเขา้แถวเปน็กลุม่เขา้ชมพพิธิภณัฑ์ พดูคยุและชมดอูยา่งไมรู่เ้บือ่  
เขาก็อดสะท้อนใจมิได้

“ยิ่งเจริญรุ่งเรืองก็ยิ่งพัฒนาเทคโนโลยี ยิ่งพัฒนาเทคโนโลยีก็ยิ่งให้ความ 
สำคัญกับการศึกษาและมีคนเก่งรุ่นใหม่เกิดขึ้น ยิ่งมีคนเก่งเศรษฐกิจก็ยิ่งรุ่งเรือง  
เป็นวัฏจักรเชิงบวกไม่รู้จบ แต่ประเทศของเรายังมีเด็กนักเรียนในชนบทมากมาย 
ทีอ่ยู่ในบ้านโกโรโกโส วศิวกรรมแห่งความหวงัในการสร้างชาติของเรายงัไม่มีใคร 
ตระหนัก ความกังวลต่อประเทศชาติและประชาชนกลายเป็นเงามืดครอบคลุม 
จิตใจของเรา”

จุดสุดท้ายที่เข้าเยี่ยมชมคือซิลิคอนแวลลีย์ที่ซานตาคลารา
ซานตาคลาราเป็นเมืองหนึ่งของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีประชากรราว  ๆ  

หนึ่งล้านแปดแสนคน ที่นี่ไม่มีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 
อุตสาหกรรมไฮเทคเกือบทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาไว้ที่นี่  
ถ้าคำนวณจีดีพีของแคลิฟอร์เนียรัฐเดียวจะติดอันดับแปดของโลก

ตอนค่ำ ในโรงแรมแห่งหนึ่งของซิลิคอนแวลลีย์ เหรินเจิ้งเฟยนอนไม่หลับ 
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ทั้งคืน ทุกอย่างที่ได้ยินได้เห็นในการเยือนครั้งนี้ฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัวของเขา 
เหมอืนภาพยนตร ์ รุง่สางเขายนืทีร่ะเบยีงหอ้งพกั ทอดตามองออกไปเหน็ซลิคิอน- 
แวลลีย์ยังคงสว่างด้วยแสงไฟ เขาจึงได้คิด คนในซิลิคอนแวลลีย์กำลังวิ่งแข่ง 
กับเวลา ผ่านการไม่หลับไม่นอนเช่นนี้จึงสามารถมีเครื่องบินกระสวยอวกาศ  
ไมโครชิป คอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ เป็นผู้นำกระแสการผลิตของโลกและสร้าง 
ความรุ่งเรืองแก่สหรัฐอเมริกา ยามนี้เขาสะท้านใจมาก เกียรติยศและความฝัน 
ตลอดครึ่งชีวิตดูเหมือนจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้น เหรินเจิ้งเฟยเขียนความพลุ่งพล่าน 
ไว้ในบันทึกการดูงานที่สหรัฐอเมริกาว่า

“เราประทับใจที่ซิลิคอนแวลลีย์ที่สุด ดูเหมือนทุกชีพจรจะเต้นไม่หยุด เรา 
พบว่าวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเราล้าหลังมาก มาตรฐานการบริหารการวิจัย 
ยังต่ำมาก ประสิทธิภาพก็ยังห่างไกลจากสหรัฐอเมริกามาก สิ่งที่น่ายินดีเพียง 
หนึ่งเดียวคือคุณภาพพนักงานของเรามิได้ด้อยไปกว่าสหรัฐอเมริกา ดังนั้น 
ถ้าจะล้ำหน้าสหรัฐอเมริกา สิ่งสำคัญที่สุดคือการปรับปรุงการบริหาร”

ความฝันทำให้คนตื่นเต้น 
แต่การต้องทุ่มทุนมหาศาล 

ก็กลายเป็นอุปสรรค 
สู่ความฝันของ 

เหรินเจิ้งเฟยในชีวิตจริง

“ดังนั้น บริษัทของผมจึงตัดสินใจ 
ซือ้สำนกังานในซลิคิอนแวลลยี ์ ตัง้เปน็ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา เราจะนำผลิตผล 
การวิจัยกึ่ งสำเร็จรูปมาไว้ที่นี่ เพื่ อ 
ออกแบบอย่างดี แล้วจึงส่งกลับไป 
ผลิตต่อที่ เซินเจิ้น  และที่นั่นผมจะ 
จดทะเบียนตั้งบริษัทจำกัดหลานปั๋ว 
เทคโนโลยีที่ลงทุนโดยหัวเว่ย  100  
เปอร์เซ็นต์ คำว่าหลานปั๋วมาจากการ 
ถอดเสียง หมายถึง ศีรษะของเทพธิดา 
แห่งท้องทะเล”

จากการนี้ เห็นได้เลยว่าเหริน- 
เจิ้งเฟยจิตใจพลุ่งพล่านเพียงใด

หลังสิ้นสุดการดูงานในสหรัฐ- 
อเมริกาผ่านลอสแอนเจลิสกลับสู่  
มาตุภูมิ เขาไม่ยอมหยุดพัก แต่รีบ 



HUAWEI จากมดสู่มังกร32

เรียกตัวเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนามารับทราบทุกอย่างที่เขาประสบพบและข้อคิด 
จากการเยอืนครัง้นี ้ ขณะเดยีวกนักต็ัง้ทมีงานขึน้ นำโดยเจิง้เปา่ยง่และหลีอ่หีนาน  
เป้าหมายเล็งไปที่เครื่อง No.5 ของเอทีแอนด์ที ทุ่มเทกำลังทรัพยากรทั้งหมด 
เท่าที่มีเพื่อทะลุทะลวงเทคนิคตู้สาขาโทรศัพท์ที่ควบคุมด้วยโปรแกรม

ความฝันทำให้คนตื่นเต้น แต่การต้องทุ่มทุนมหาศาลก็กลายเป็นอุปสรรคสู่ 
ความฝันของเหรินเจิ้งเฟยในชีวิตจริง

ป ี 1992 หลงัเติง้เสีย่วผงิประกาศแถลงการณท์ีภ่าคใตแ้ลว้ เพือ่ปอ้งกนัมใิห้ 
เศรษฐกิจร้อนแรงเกินไป รัฐบาลจึงส่ังรัดเข็มขัด ธนาคารประชาชนจีน (แบงก์ชาติ)  
ก็ประกาศว่า ตั้งแต่ปี 1993 เป็นต้นไปจะควบคุมสินเชื่ออย่างเข้มงวด ขณะ 
เดียวกันก็เร่งปรับปรุงระบบธนาคาร ทำให้ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งในเซินเจิ้น 
พากันปิดประตูใส่หัวเว่ย  และสิ่งที่ไม่ต่างจากการพรมน้ำค้างบนหิมะคือ  
หลงัจากผา่นการพฒันาอยา่งรวดเรว็มาหลายปี ในป ี 1993 ตลาดตูส้าขาโทรศพัท ์
ขนาดเล็กของจีนได้ถึงจุดอิ่มตัว ส่วนตู้สาขาโทรศัพท์ที่ควบคุมด้วยโปรแกรมคือ 
หลุมดำของการวิจัยและพัฒนา ทำให้กระแสเงินสดของหัวเว่ยติดขัดอย่างหนัก

ขณะที่ทุกคนกำลังใจเสีย เหรินเจิ้งเฟยเริ่มระบบที่ให้พนักงานได้มีส่วน 
ถอืครองหุน้ เปน็การแบง่เบาภาระและรบัผลประโยชนร์ว่มกนั จติใจทกุคนจงึคอ่ย 
สงบลง หลังจากนั้นหัวเว่ยก็ขอกู้เงินจากภายนอกห้าสิบเก้าล้านหยวนด้วย 
อัตราดอกเบี้ย 33 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ด้วยเงินทุนก้อนนี้เองจึงได้คลายเงื่อนตาย 
การวิจัยพัฒนาของหัวเว่ยและทำให้บริษัทได้เกิดใหม่

วันที่  19 เมษายน  ปี  1993 เพื่อกระตุ้นความเชื่อมั่นของพนักงาน ใน 
ที่ประชุมใหญ่เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาที่ชั้นห้าของอาคารเซินอี้ เหรินเจิ้งเฟย 
ยนืกลา่วอยา่งสงบทีห่นา้ตา่งวา่ “ถา้การวจิยัพฒันาครัง้นีล้ม้เหลว ผมจะกระโดด 
ลงจากอาคาร ส่วนพวกคุณยังหาทางออกอื่นได้” นี่คือการตัดสินใจอันยิ่งใหญ่ 
และรันทดระดับทุบหม้อข้าวจมเรือ

การสู้แบบหลังชนฝาในเวลาต่อมา เพื่อความสำเร็จทางเทคนิคและการได้ 
ครองตลาด ชาวหัวเว่ยจึงต้องทุ่มเทเวลาให้กับงานมากกว่าใคร  ๆ ใส่ความ 
พยายามอย่างไม่หยุดยั้ง ล้าแล้วก็นอนมันบนพื้นห้องทำงานนี่แหละ ตื่นมา 
ก็ทำงานต่อ และแล้วจึงเกิดเป็น “วัฒนธรรมที่นอน” ของหัวเว่ยที่สืบทอดกันมา 

“ทุกอย่างที่เป็นการบุกเบิกหรือการนำหน้าผู้อื่นล้วนมีสัจธรรมพื้นฐานแฝงอยู ่ 
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เมื่อคุณตั้งอกตั้งใจทำ คำอวยพรจากสวรรค์ก็จะตามมา” คำพูดของเกอเธ่4 นี้  
กล่าวได้ว่าสะท้อนภาพจิตวิญญาณและความคิดของชาวหัวเว่ยในยุคนั้นอย่างดี 
ที่สุด

หลังจากผ่านความล้มเหลวมานับไม่ถ้วนและผลาญเงินทุนไปนับร้อยล้าน 
หยวน นักศึกษาเพิ่งเรียนจบกลุ่มหนึ่งเสาะหาและทดลองภายใต้เงื่อนไขและ 
อุปกรณ์ที่มีจำกัด ในที่สุดก็ผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ที่ควบคุมด้วยโปรแกรมสำเร็จ

วันที่ 25 ตุลาคม ปี 1994 ในนิทรรศการโทรคมนาคมนานาชาติครั้งที่หนึ่ง 
ที่ปักกิ่ง ท่ามกลางบู๊ธของต่างชาติ หัวเว่ยเป็นบริษัทจีนบริษัทเดียวที่ร่วม 
แสดงในนิทรรศการและเป็นธงชาติดาวห้าดวงผืนเดียวที่ประดับในโซนของผู้ผลิต 
ชาวต่างชาติ งานนิทรรศการครั้งนี้เหรินเจิ้งเฟยประกาศต่อลูกค้าชาวจีนว่า  
“สิบปีข้างหน้า ตลาดอุปกรณ์โทรคมนาคมจะถูกแบ่งเป็นสามส่วน ซีเมนส์  
อัลคาเทล และหัวเว่ย”

สำหรับบริษัทที่เป็นเพียงห้องทำงานเล็ก  ๆ ที่เพิ่งเข้าสู่วงการแล้ว การกล่าว 
เช่นนี้เท่ากับเป็นการท้าทายยักษ์ใหญ่โทรคมนาคมทั่วโลก เมื่อเรามองกลับไป 
ในอดีต น่าจะพอเห็นภาพว่ายามที่เหรินเจิ้งเฟยกล่าวคำพูดสุดอหังการเช่นนี้ 
ห้าวหาญเพียงใด ทว่าใครบ้างจะนึกถึง บริษัทเทคโนโลยีจีนบริษัทนี้แหละ  
ในยี่สิบปีให้หลังท่ามกลางประกายดาบและมรสุมคลื่นลม หัวเว่ยไม่เพียงจะ 
เป็นตัวป่วนของโลกโทรคมนาคม แต่ยังกลายเป็นฝันร้ายที่ไล่ไม่ไปของบรรดา 
ยักษ์ใหญ่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาด้วย

4 โยฮนัน ์ โวลฟ์กงั ฟอนเกอเธ ่ (ค.ศ. 1749 - 1832) นกัเขยีนชาวเยอรมนั นกัสทิธมินษุยชน นกัวทิยา- 
ศาสตร ์ และนักปรัชญา 


