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คำานำาสำานักพิมพ์

เชื่อว่ำผู้อ่ำนชำวไทยหลำยๆ คนอำจไม่เคยได้ยินชื่อ “เทรำโนส” 

บริษทัเทคโนโลยชีวีภำพของอเมรกิำ ไม่เคยรบัรูเ้ร่ืองรำวควำมโด่งดังและ

ดับร่วงของสตำร์ตอปัแหง่นีท้ีเ่กิดขึน้ในชว่งเวลำเพยีงสบิกวำ่ปี แตส่�ำหรับ

ผู้ที่เคยได้ยินข่ำวหรือผู้อยู่ในวงกำร ย่อมรู้ดีว่ำเทรำโนสคือคดีฉ้อโกงทำง

ธุรกิจที่อื้อฉำวที่สุดคดีหนึ่งแห่งทศวรรษ 2010

ด้วยเงินทุนท่ีระดมได้จำกนักลงทุนเกือบพันล้ำนดอลลำร์ และ

มูลค่ำบริษัทที่ประเมินไว้กว่ำหม่ืนล้ำนดอลลำร์ในช่วงเวลำที่รุ่งโรจน์ท่ีสุด 

เทรำโนสจึงได้ชื่อว่ำเป็น “ยูนิคอร์นที่บินสูงบินไกล” แห่งซิลิคอนแวลลีย์ 

แต่สุดท้ำยแล้วเม่ือทุกอย่ำงเปิดเผย ยูนิคอร์นในต�ำนำนตัวน้ีก็ “ถูกลำกลง

เกือบถึงดิน”

“เลือดชั่ว” คือหนังสือที่ตีแผ่เร่ืองรำวจริงๆ ของเทรำโนสอย่ำง

หมดเปลือก ด้วยฝีมือเขียนของจอห์น แคร์รีย์รู นักข่ำวสืบสวนสอบสวน

มือหนึ่งแห่งหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal...นักข่ำวคนแรกที่ลงมือ

ขุดคุ้ยและเปิดโปงเทรำโนสในหนำ้ส่ือของอเมริกำ น�ำมำซึง่กำรตรวจสอบ

ครั้งใหญ่ของภำครัฐและกำรตื่นตัวของมหำชน

เทรำโนสไม่ใช่คดีแรกท่ีแคร์รีย์รูท�ำ แต่ถ้ำจะเรียกว่ำเป็นคดีใหญ่

ที่สุดคดีหนึ่งก็คงไม่ผิด วิธีกำรท�ำงำนของเขำเอง...ซึ่งเรำจะได้ติดตำมไป 

ทุกข้ันตอนจำกกำรอ่ำนหนังสือเล่มน้ี...ก็น่ำจะถือเป็นตัวอย่ำงช้ันเลิศส�ำหรับ

นักเขียนสำรคดี นกัขำ่ว และนกัสือ่สำรมวลชนทกุแขนง ดังทีผู่เ้ขยีนบอก

ไว้ต้ังแต่แรก เขำเขียนเร่ืองน้ีจำกกำรสัมภำษณ์แหล่งข่ำวมำกกว่ำ 100 คน  

และน�ำทุกอย่ำงมำร้อยเรียงกันจนเรำได้เห็นภำพใหญ่และควำมจริงท้ังหมด

รำวกับอยู่ในเหตุกำรณ์ด้วยตัวเอง

กำรเดินทำงของเทรำโนสตั้งแต่ต้นจนจบนับเป็นเร่ืองรำวท่ีมีสีสัน

ที่สุดเร่ืองหนึ่ง พรั่งพร้อมด้วยตัวละครหลำกหลำยที่มีบทบำทในกำร



สร้ำงสรรค์และท�ำลำยบริษัท เข้มข้นด้วยพล็อตเร่ืองใหญ่น้อยที่สลับ

ซับซ้อนไม่แพ้นวนิยำยสืบสวนดีๆ สักเรื่อง ตื่นตำตื่นใจด้วย “เทคโนโลยี

ปฏิวัติวงกำร” ที่บริษัทสัญญำว่ำจะท�ำ เปิดโลกทัศน์ด้วยควำมรู้ด้ำน

วิทยำศำสตร์กำรเจำะเลือด อันเป็นศำสตร์ที่น้อยคนจะรู้เบ้ืองหลังจริงๆ 

และแนน่อนว่ำท่ีส�ำคัญ บทเรียนท่ีถอดได้จำกกรณเีทรำโนสนำ่จะมีคำ่มำก

ส�ำหรับใครก็ตำมท่ีก�ำลังคิดจะเดินไปบนเสน้ทำงเดียวกันนี.้..ใครท่ีวำงแผน

จะเป็นเจ้ำของบริษัทเกิดใหม่สักบริษัท...หรือแม้แต่คนท่ีมำติดตำมเพื่อ

ควำมเพลิดเพลินเพียงอย่ำงเดียว ก็น่ำจะได้ข้อคิดอะไรไปไม่น้อย

นี่คือหนังสือที่เรำเชื่อมั่นว่ำคุณจะชอบและอ่ำนได้อย่ำงสนุก

ส�านักพิมพ์ซอลท์
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หนังสือเล่มน้ีเขียนขึ้นจำกบทสัมภำษณ์ผู้คนมำกกว่ำ 150 คน รวมถึง

อดีตพนักงำนเทรำโนสมำกกว่ำ 60 ชีวิต ชำยหญิงส่วนใหญ่ท่ีปรำกฏ

เป็นตัวละครในเร่ืองน้ีใช้ชื่อจริง แต่บำงคนขอให้ผมปกปิดตัวตนไว้  

ไม่วำ่จะเพรำะกลัวบริษทัแก้แคน้ กลัวจะตอ้งเขำ้ไปพวัพนัในกำรสอบสวน 

คดีอำญำของกระทรวงยตุธิรรมซึง่ก�ำลังด�ำเนนิอยู่ หรอือยำกปกป้องควำม

เป็นส่วนตวัก็ตำม ผมตกลงจะใช้นำมแฝงให ้เพือ่จะได้ถ่ำยทอดข้อเท็จจริง

อย่ำงครอบคลุมและละเอียดท่ีสุด อย่ำงไรก็ดี ทุกส่ิงท่ีผมอธิบำยเกี่ยวกับ

พวกเขำและประสบกำรณ์ทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องจริง

ค�ำพดูหรือขอ้ควำมใดๆ ทีผ่มใช้จำกอเีมลหรือเอกสำรล้วนหยบิยก

มำตรงๆ ไม่มีกำรเขียนใหม่ ยกมำจำกเอกสำรต้นทำง เวลำท่ีผมระบุ 

ค�ำพูดให้ตัวละครในเรื่อง ค�ำพูดเหล่ำนั้นมำจำกควำมทรงจ�ำของผู้พูด  

บำงบทอำศัยบนัทกึในช้ันศำลอย่ำงเช่นค�ำใหก้ำร ในกรณแีบบนีผ้มจะระบุ

ที่มำของเอกสำรไว้ในหมำยเหตุท้ำยเล่ม

บันทึกจากผู้เขียน
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ในกระบวนกำรเขียนหนังสือเล่มนี้ ผมติดต่อตัวละครหลักทุกคน 

ในมหำกำพย์เร่ืองเทรำโนส มอบโอกำสให้เขำหรือเธอตอบโต้ข้อกล่ำวหำ 

เอลิซำเบท โฮมส์ ไม่ยินยอมให้ผมสัมภำษณ์และปฏิเสธที่จะร่วมมือกับ

เรื่องนี้ ซึ่งนั่นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเธอ







17 พฤศจิกายน 2006

ทิม เคมป์ มีข่ำวดีมำบอกลูกทีม

อดีตผู้บริหำรบริษัทไอบีเอ็มผู้น้ีดูแลหน่วยข้อมูลชีวสำรสนเทศของ 

เทรำโนส บริษัทไอทีเกิดใหม่ เจ้ำของระบบตรวจเลือดล�้ำยุค บริษัทเพิ่ง

ท�ำกำรสำธิตคร้ังส�ำคัญคร้ังแรกให้บริษัทยำแห่งหนึ่งดู เอลิซำเบท โฮมส์ 

ผู้ก่อตั้งเทรำโนสวัย 22 ปี เพิ่งบินไปสวิตเซอร์แลนด์และแสดงศักยภำพ

ของระบบต่อหน้ำทีมผู้บริหำรโนวำร์ติส บริษัทยำยักษ์ใหญ่ของยุโรป

“เอลิซำเบทโทรหำผมเม่ือเชำ้” เคมป์เขียนอเีมลหำทีมงำน 15 คน

ของเขำ “เธอกล่ำวขอบคุณแล้วบอกวำ่ ‘มันสมบูรณแ์บบสุดๆ!’ เธอขอให้

ผมขอบคุณพวกคุณ ส่งต่อค�ำขอบคุณของเธอ บอกด้วยว่ำโนวำร์ติส

ประทับใจมำกจนขอให้เรำส่งข้อเสนอผลิตภัณฑ์ไปให้ สนใจจะออกเงิน

สนับสนุนโครงกำรด้วย เรำท�ำสิ่งที่ตั้งใจส�ำเร็จแล้ว!”

นี่คือจุดพลิกผันของเทรำโนส บริษัทเกิดใหม่วัย 3 ขวบเดินทำง 

มำไกลจำกควำมคิดทะเยอทะยำนที่โฮมส์ฝันขึ้นในหอพักของเธอ ณ  

บทนำา
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มหำวทิยำลัยสแตนฟอร์ด จนเป็นผลิตภณัฑ์จริงๆ ทีบ่ริษทัขำ้มชำตสินใจ

จะใช้

เสียงเล่ำลือถงึควำมส�ำเร็จของกำรสำธติลอยขึน้ไปชัน้สอง ชัน้หอ้ง

ท�ำงำนผู้บริหำร

ผู้บริหำรคนหนึ่งในนั้นคือเฮนรี โมสลีย์ หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย

กำรเงินของเทรำโนส โมสลีย์มำร่วมงำนกับบริษัท 8 เดือนก่อนหน้ำนั้น 

คือเดือนมีนำคม 2006 เขำเป็นคนสบำยๆ ไม่สนใจแต่งตัว เส้ือผ้ำยับย่น 

นยันต์ำสีเขียวแหลมคม คร�ำ่หวอดในวงกำรเทคโนโลยีแหง่ซลิคิอนแวลลีย์

มำยำวนำน โมสลีย์เติบโตไม่ไกลจำกกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จบปริญญำโท

ด้ำนบริหำรธุรกิจจำกมหำวิทยำลัยยูทำห์ ย้ำยมำอยู่แคลิฟอร์เนียตั้งแต่

ทศวรรษ 1970 และไม่เคยจำกไปไหนเลย เขำได้งำนแรกทีอ่นิเทล บริษทั

ผลิตชิป บริษัทแรกๆ ท่ีบุกเบิกซิลิคอนแวลลีย์ จำกนั้นโมสลีย์ก็ได้เป็น 

ผูจ้ดักำรฝำ่ยกำรเงนิของบริษทัเทคโนโลยี 4 แหง่ 2 แหง่ในนัน้เขำพำเขำ้

จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เทรำโนสไม่ใช่ม้ำพยศตัวแรกของเขำ

สิ่งท่ีดึงดูดให้โมสลีย์มำท�ำงำนกับเทรำโนสคือเหล่ำคนเก่งมำก

ประสบกำรณท์ีร่ำยล้อมรอบตวัเอลิซำเบท เธออำจยังอำยนุอ้ยก็จริง แตก็่

ถกูหอ้มล้อมด้วยดำรำดัง ประธำนกรรมกำรบริษทัของเธอคือโดนลัด์ แอล. 

ลูคัส นักลงทุนในบริษัทเกิดใหม่ผู้หล่อหลอมอุ้มชูแลร์ รี เอลลิสัน  

ผูป้ระกอบกำรซอฟตแ์วร์และเศรษฐพีนัล้ำน ลูคสัชว่ยเอลลสินัน�ำออรำเคลิ

คอร์ปอเรชันเข้ำตลำดหลักทรัพย์กลำงทศวรรษ 1980 ลูคัสกับเอลลิสัน

ควักเงินของตัวเองมำลงทุนในเทรำโนสทั้งคู่

กรรมกำรบริษัทอีกคนท่ีมีชื่อเสียงสุกสกำวคือแชนนิง รอเบิร์ตสัน 

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ของสแตนฟอร์ด รอเบิร์ตสันเป็น

อำจำรย์ดำวเด่นคนหนึ่งในสแตนฟอร์ด ค�ำให้กำรของเขำในฐำนะพยำน

ผู้เช่ียวชำญเร่ืองคุณสมบัติเป็นยำเสพติดของบุหร่ี บีบบังคับให้อุตสำหกรรม

ยำสูบต้องจ่ำยค่ำยอมควำมสูงเป็นประวัติกำรณ์กว่ำ 6,500 ล้ำนดอลลำร์
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ให้รัฐมินนิโซตำเม่ือตอนปลำยทศวรรษ 1990 จำกที่โมสลีย์ได้คุยกับ

รอเบิร์ตสันไม่กี่ครั้ง เห็นชัดเจนว่ำรอเบิร์ตสันชื่นชมเอลิซำเบทสุดๆ

เทรำโนสยังมีทมีจดักำรทีแ่ขง็แกร่งด้วย เคมป์ท�ำงำนท่ีไอบีเอม็มำ 

30 ปี ไดแอน พำกส์ หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำยเชิงพำณิชย์ มีประสบกำรณ์ 

25 ปีกับบริษัทยำและเทคโนโลยีชีวภำพหลำยแห่ง จอห์น เฮำเวิร์ด 

รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ฝ่ำยผลิตภัณฑ์ เคยดูแลบริษัทผู้ผลิตชิป

ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของพำนำโซนิค ไม่บ่อยเลยท่ีใครจะได้เจอผู้บริหำร

ระดับนี้ในบริษัทเกิดใหม่ขนำดจิ๋ว

อย่ำงไรก็ดี สิ่งที่ท�ำให้โมสลีย์ตัดสินใจมำที่นี่ไม่ได้มีเพียงชื่อเสียง

ของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรบริษัท ตลำดท่ีเทรำโนสอยำกเข้ำมีมูลค่ำ

มหำศำล บริษัทยำหมดเงินไปกับกำรทดลองยำตัวใหม่ๆ ปีละหลำยร้อย

หลำยพนัล้ำนดอลลำร์ ถำ้เทรำโนสท�ำใหบ้ริษทัเหล่ำนัน้ขำดเทรำโนสไมไ่ด้ 

แย่งเม็ดเงินลงทุนมำได้แม้เพียงเสี้ยวเดียว บริษัทก็จะรวยไม่รู้เรื่อง

เอลิซำเบทขอใหโ้มสลียท์�ำประมำณกำรทำงกำรเงนิใหเ้ธอใชแ้สดง

ตอ่นักลงทุน เธอไม่ชอบตวัเลขชดุแรกทีเ่ขำท�ำ เขำกเ็ลยปรับใหมั้นสงูขึน้ 

เขำไม่ค่อยสบำยใจกับตัวเลขที่ปรับใหม่ แต่คิดว่ำมันก็น่ำจะยังอยู่ในแดน

ที่สมเหตุสมผลถ้ำบริษัทท�ำได้ตำมแผนชนิดสมบูรณ์แบบ และถึงอย่ำงไร 

นักลงทุนท่ีถูกบริษัทเกิดใหม่ตำมจีบก็รู้ดีว่ำผู้ก่อตั้งบริษัทระยะนี้ล้วนท�ำ

ประมำณกำรเว่อร์วัง นั่นคือส่วนหนึ่งของเกม นักลงทุนในบริษัทเกิดใหม่

มีศัพท์เรียกประมำณกำรแบบนีด้้วยซ�ำ้ พวกเขำเรียกมันวำ่ ประมำณกำร

ไม้ฮอกก้ี มันแสดงตัวเลขรำยได้คงท่ีในปีแรกๆ และหลังจำกนั้นก็พุ่งขึ้น

เป็นเส้นตรงรำวเวทมนตร์

เร่ืองเดียวท่ีโมสลีย์ไม่ม่ันใจว่ำเขำเข้ำใจดีพอก็คือวิธีท�ำงำนของ

เทคโนโลยีเทรำโนส เวลำที่นักลงทุนผู้สนใจเข้ำมำเย่ียมเยือนบริษัท เขำ

จะพำคณะไปพบชอนัก รอย ผู้ร่วมก่อตั้งเทรำโนส ชอนักจบปริญญำเอก

สำขำวิศวกรรมเคมี เขำกับเอลิซำเบทเคยท�ำงำนด้วยกันในห้องแล็บของ
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รอเบิร์ตสันที่มหำวิทยำลัยสแตนฟอร์ด

ชอนกัจะเอำเขม็เจำะปลำยนิว้ตวัเอง น�ำเลอืดสองสำมหยดใสต่ลับ

พลำสติกสีขำวขนำดเท่ำบัตรเครดิต เสียบตลับเข้ำไปในกล่องส่ีเหล่ียมขนำด

เท่ำเครื่องปิ้งขนมปัง กล่องนี้เรียกว่ำเครื่องอ่ำนผล มันดึงสัญญำณข้อมูล

จำกตลับแล้วยิงข้อมูลแบบไร้สำยไปยังเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ที่วิเครำะห์ข้อมูล 

แล้วยิงผลวิเครำะห์กลับมำ นี่คือหัวใจของระบบ

เวลำสำธติระบบนีใ้หน้กัลงทุนดู ชอนกัจะชีจ้อคอมพวิเตอร์ท่ีแสดง

ภำพเลือดไหลผ่ำนตลับข้ำงในเคร่ืองอ่ำนผล โมสลีย์ไม่ค่อยเข้ำใจหลัก

ฟิสิกส์หรือเคมีท่ีเก่ียวข้อง แต่น่ันไม่ใช่บทบำทของเขำ เขำเป็นนักกำรเงิน 

ตรำบใดที่ระบบนี้แสดงผล เขำก็พอใจ แล้วมันก็แสดงผลตลอดมำ

เอลิซาเบทกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์ไม่ก่ีวันหลังจากน้ัน เธอเดินทอดน่อง

พร้อมรอยยิ้มเป้ือนหน้ำ ยิ่งตอกย�้ำกับโมสลีย์ว่ำทริปนั้นไปได้สวย จริงๆ 

ก็ไม่ใชเ่ร่ืองผดิปกตอิะไร เอลิซำเบทร่ำเรงิเสมออยูแ่ล้ว เธอมีนสิยัมองโลก

ในแงดี่ไรขี้ดจ�ำกัดแบบผูป้ระกอบกำรท้ังหลำย ในอเีมลอธบิำยพนัธกิจของ

เทรำโนสท่ีเอลิซำเบทเขียนถึงพนักงำน เธอชอบใช้ค�ำว่ำ “extra-ordinary”  

(สุดยอด) โดยเขียน “extra” ด้วยตัวเอนและขีดเส้นคั่นเพื่อเน้นอีกที 

มันออกจะเยอะไปนิด แต่เธอก็ดูจริงใจ และโมสลีย์ก็รู้ดีว่ำผู้ก่อตั้งบริษัท

เกิดใหม่ท่ีประสบควำมส�ำเร็จในซิลิคอนแวลลีย์ล้วนแล้วแต่เทศนำโพนทะนำ

ทั้งนั้น คุณไม่อำจเปลี่ยนโลกด้วยกำรมองมันในแง่ร้ำย

แต่สิ่งที่แปลกก็คือ เพื่อนร่วมงำนหยิบมือเดียวท่ีไปทริปนั้นกับ

เอลิซำเบทดูไม่กระตือรือร้นเหมือนเธอเลย บำงคนดูหดหู่ด้วยซ�้ำ

ลูกหมำใครถูกรถทับเรอะ โมสลีย์นึกสงสัยเล่นๆ

โมสลีย์เดินลงไปช้ันล่ำง ช้ันท่ีพนักงำนส่วนใหญ่จำกท้ังหมด 60 คน

ของบริษัทนั่งในคอกท�ำงำนส่วนตัว เขำมองหำชอนัก ชอนักต้องรู้แน่ๆ 
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ถ้ำมีปัญหำอะไรที่ยังไม่มีใครบอกเขำ

ทีแรกชอนักปฏิเสธ บอกว่ำไม่รู้เร่ืองอะไรเลย แต่โมสลีย์สัมผัสได้

ว่ำเขำปิดบังอะไรบำงอย่ำง จึงยืนยันขอให้เล่ำ ชอนักค่อยๆ ลดกำร์ดลง 

ยอมรับว่ำระบบตรวจเลือดท่ีเอลิซำเบทตั้งชื่อให้ว่ำเทรำโนส 1.0 นั้น 

ใช้กำรไม่ได้ตลอด เขำบอกว่ำมันเหมือนเสี่ยงดวงมำกกว่ำ บำงทีอำจจะ

ดึงผลลัพธ์ออกมำได้ บำงทีก็ไม่ได้

โมสลีย์เพิ่งเคยได้ยินเรื่องนี้ เขำคิดมำตลอดว่ำระบบนี้น่ำเชื่อถือ 

ทุกครั้งที่นักลงทุนมำดูมันก็ดูเหมือนท�ำงำนได้นี่นำ

เอ่อ ก็มีเหตุผลน่ะว่ำท�ำไมมันถึงดูเหมือนท�ำงำนได้ ชอนักตอบ 

ภำพบนจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงเลือดไหลผ่ำนตลับและมำกองรวมกันใน

กระเปำะเล็กๆ นะ่เป็นของจริง แตไ่ม่มีทำงรู้เลยวำ่จะได้ผลตรวจหรือเปลำ่ 

พวกเขำก็เลยบนัทึกผลตอนทีมั่นท�ำงำนได้ไว ้สิง่ทีแ่สดงตอนจบกำรสำธติ

ทุกครั้งก็คือผลจำกกำรบันทึกครั้งนั้น

โมสลีย์ตะลึงงัน เขำเคยคิดว่ำผลกำรตรวจเลือดในตลับคือผลท่ี

ถกูตอ้ง ณ เวลำทีต่รวจ นกัลงทนุทีเ่ขำพำมำก็ตอ้งคิดแบบนัน้ ค�ำอธบิำย

ของชอนักฟังเหมือนกำรหลอกลวง กำรมองโลกในแง่ดีและตั้งควำมหวัง

สูงๆ เวลำขำยนักลงทุนน่ะไม่เป็นไร แต่มีเส้นที่ต้องไม่ก้ำวข้ำม กำรท�ำ

แบบนี้ในมุมมองของโมสลีย์เท่ำกับข้ำมเส้นไปแล้ว

แล้วจริงๆ เกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่โนวำร์ติส

ถำมใครก็ไม่มีใครตอบเขำตรงๆ แต่ตอนนี้โมสลีย์สงสัยว่ำเกิด

มำยำกลแบบเดียวกัน และเขำก็คิดถูก เคร่ืองอ่ำนผล 1 ใน 2 เคร่ืองที่ 

เอลิซำเบทพกไปสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเกิดปัญหำเม่ือทีมไปถึงท่ีนั่น 

พนักงำนที่ไปกับเธอพยำยำมแก้ไขอยู่ทั้งคืน ปัญหำถูกกลบเกลื่อนตอน

สำธติเชำ้วันรุ่งขึน้ด้วยกำรใหที้มของทมิ เคมป์ ในแคลิฟอร์เนยี ยงิผลลพัธ์

หลอกๆ ข้ำมทวีปไป


