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บทน�ำ

เรือโนอำห์

พ่อรวยมกัจะพูดอยูบ่่อยครัง้ว่า “ถ้าลกูอยากเป็นเจ้าของกจิการ หรอื
นกัลงทนุทีร่�า่รวยแล้วละก ็ลกูจ�าต้องเข้าใจในเรื่องเล่าเรอืโนอาห์” ถงึแม้ว่า
พ่อรวยจะไม่ใช่เทพพยากรณ์กต็าม แต่ท่านก็ได้ใช้ความมานะอตุสาหะเพื่อ
พฒันาความสามารถในการมองเหน็อนาคตของท่านมาตลอด ในตอนทีท่่าน
ได้ท�าการฝึกสอนผมและลกูชายของท่านให้เป็นเจ้าของกจิการและนกัลงทุน
อยู่นั้น ท่านจะพูดอยู่เสมอว่า “ลูกรู้มั้ยว่า กว่าที่โนอาห์จะกล้าเดินเข้าไปหา
ครอบครัวของเขา เพ่ือกล่าวว่า ‘พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าว่า มหาอุทกภัย
ก�าลงัจะคบืคลานเข้ามาในอกีไม่ช้าไม่นานนี ้เราจ�าเป็นต้องสร้างเรอืกนัแล้ว
ล่ะ’ ศรัทธาของเขาต้องกล้าแกร่งถึงขนาดไหนกัน” 
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จากนั้นท่านจะหัวเราะหึๆ แล้วพูดต่อว่า “ลูกลองนึกดูสิว่า คนใน
ครอบครัวและผู้สนับสนุนเงินทุนของเขาจะพูดกับเขาว่าอะไร พวกเขา
อาจจะพูดว่า ‘แต่ว่าโนอาห์ ที่นี่มันเป็นทะเลทรายนะ อย่าว่าแต่น�้าท่วมเลย  
ฝนซักเม็ดก็ไม่เคยตกลงมานานแล้ว เธอแน่ใจนะว่า พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัส
ให้เธอสร้างเรือขึ้นมาจริง ในทะเลทรายแบบนี้ คงหาคนยอมให้เงินทุนเรา
ไปสร้างเรือได้ยากยิ่งนัก ถ้าจะหาเงินทุนไปสร้างโรงแรม สปา หรือสนาม
กอล์ฟ ยังจะมีโอกาสมากกว่า’”

พ่อรวยได้ฝึกฝนให้ผมและลกูชายของท่านท�าธรุกจิและลงทุนต้ังแต่
ตอนที่พวกเรายังอยู่ในวัย 9 ขวบ นับเป็นระยะเวลาท้ังส้ินเกือบ 30 ปีที
เดียว อุปกรณ์การสอนของท่านก็ใช้ของที่หาได้ง่ายๆ อย่าง เกมเศรษฐี 
เป็นต้น เพื่อใช้ในการสอนหลักของการลงทุน นอกจากนี้ ท่านยังน�านิทาน
หลายเรื่องมาช่วยในการสอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง “ลูกหมูสามตัว” ที่สอนให้
รู้ถึงความส�าคัญของการสร้างบ้านเงินตราจากก้อนอิฐ แทนที่จะเป็นฟาง
หรอืไม้ หรอืจะเป็นนทิานในพระคมัภร์ีฉบบัค�าสอนเก่าอย่างเรื่อง “เดวดิกบั
โกไลแอท” ที่ให้บทเรยีนสอนใจในเรื่องของพลงัทว-ีในเรื่องนี ้หนงัสติก๊ของ
เดวดิกคื็อตัวแทนของพลงัทวน่ัีนเอง ทีท่�าให้มนุษย์ตวัเลก็ๆ สามารถล้มยักษ์
ลงได้ และเรื่องของเรือโนอาห์นี้ ถูกท่านน�ามาใช้สอนให้พวกเราเห็นความ
ส�าคัญของการมีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นอนาคต โดยท่านมักจะพูดอยู่บ่อยครั้ง
ว่า “จ�าไว้เถอะว่า คนอย่างโนอาห์น่ะเป็นคนมีวิสัยทัศน์ แต่เหนือยิ่งไปกว่า
นัน้ เขามพีลังศรทัธาและความกล้าหาญ ทีจ่ะก้าวเดนิไปตามวสิยัทัศน์ท่ีเขา
มองเห็น มีผู้คนมากมายท่ีมีวิสัยทัศน์ แต่ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะมีใจมั่น
ในศรัทธา และเปี่ยมด้วยความกล้าอย่างที่โนอาห์มี-ศรัทธาและความกล้า
หาญที่จะเดินตามวิสัยทัศน์-ด้วยเหตุน้ี วิสัยทัศน์ในอนาคตของพวกเขา  
ก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากวสิยัทศัน์ทีเ่ขามอียูก่บัตวัในวนันีเ้ลยแม้แต่นดิเดยีว” 

กล่าวได้อีกทางหนึ่งว่า บุคคลผู้ซึ่งไร้ศรัทธา ความกล้าหาญ และ 
วสิยัทศัน์ ย่อมจะมองไม่เหน็ความเปลีย่นแปลงทีก่�าลังคืบคลานเข้ามา และ
กว่าที่พวกเขาจะรู้ตัวอีกทีก็สายไปเสียแล้ว
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พ่อรวยให้ความสนใจในกฎหมาย ERISA ที่ออกมาในปี 1974 เป็น
อย่างมาก โดยท่านเคยพูดเอาไว้ว่า “ในตอนที่มีการคลอดกฎหมายฉบับนี้
ออกมา ผูค้นส่วนใหญ่ยงัไม่มใีครทีรู่จ้กักบั ERISA เลย และแม้จนถงึวนันี ้ก็
ยงัมอีกีหลายต่อหลายคนทีย่งัไม่เคยได้ยนิมาก่อนเลยว่า ร่างพระราชบัญญติั
ฉบับน้ีได้ผ่านสภาคองเกรส และถูกบรรจุเป็นกฎหมายโดยประธานาธิบด ี
ฟอร์ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กว่าที่ผลกระทบอันเกิดมาจากกฎหมายฉบับ
นีจ้ะปรากฏออกมาจนเหน็ชดักค็งจะต้องรออกีนาน และตอนนัน้พ่อกค็งจะ
จากไปแล้ว จรงิๆ แล้วพ่อกอ็ยากจะบอกให้ทกุคนเริม่เตรยีมตวักนัเสยีตัง้แต่
ตอนนี้ แต่ใครล่ะจะไปเชื่อว่าคนอย่างพ่อจะรู้อนาคตได้”

มกราคม ปี 2002 เป็นช่วงเวลาทีผู่ค้นในสหรัฐอเมริกายงัรู้สึกชอ็คกบั
โศกนาฏกรรม 11 กันยายน 2001 อยู่ ถ้าใครที่เงี่ยหฟูังดีๆ ก็คงจะเริ่มได้ยิน
ข่าวการล้มละลายของเอนรอน (บรษิทัยกัษ์ใหญ่แห่งในหนึง่ในสหรฐัฯ) และ
ผลพวงอันน่าขนลุกจากการล้มละลายในครั้งนี้ ท�าให้คนในรุ่นเดียวกันกับ
ผมหลายต่อหลายคน-คนในรุน่เบบีบ้มูอนัเป็นรุน่ทีเ่กิดระหว่างปี 1946 และ 
1964 -ได้เป็นสักขีพยานในเหตุการณ์ทีเ่งินเกบ็เพื่อการเกษยีณของพนกังาน
เอนรอนทัง้หลายต้องมอีนัมลายส้ินไปต่อหน้าต่อตา ท�าให้คนรุน่เบบีบ้มูเพิง่
รู้เป็นครั้งแรกว่า แผน 401(k), แผนเกษียณอายุแบบ IRA หรือแผนอื่นๆ 
ในกลุ่มนี้ ที่ใช้กองทุนรวมและหุ้นเป็นเครื่องมือหลัก ไม่ใช่แผนการลงทุน
ที่ปลอดภัยดังท่ีพวกเขาเคยคิด หรือเคยได้ยินค�าบอกเล่าจากนักวางแผน
การเงินของพวกเขาอีกต่อไปแล้ว ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวเบบี้บูมนับ
ล้านชวิีตเช่นกนั ความตายของบรษิทัเอนรอนเป็นเสมอืนดงัสญัญาณเตอืน
ภยั ทีส่ร้างความหวาดผวาและท�าให้ทกุคนได้ตระหนกัว่า แผนเกษยีณอายุ
ของพวกเขาน้ันไม่ได้ปลอดภัยอย่างท่ีพวกเขาเคยคิด ค�าพยากรณ์ของ 
พ่อรวยเริ่มปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาแล้ว

มสีถานโีทรทศัน์อยูช่่องหนึง่ได้เชญิให้ผมไปออกรายการ เพ่ือแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องของผลกระทบอันเกิดจากการล้มละลายของเอนรอน 
(ผูท้ีค่ร้ังหนึง่เคยเป็นผูน้�าแห่งวงการน�า้มนัและเชือ้เพลงิ) ผูด้�าเนนิรายการ
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สาวสวยได้ถามผมว่า “เหตกุารณ์ล้มละลายของเอนรอนนัน้ ไม่มผีลกระทบ
กับคนนอกใช่หรือไม่”

ค�าตอบของผมก็คือ “การล้มละลายของเอนรอนนั้นเป็นเรื่องที่ร้าย
แรงมาก และมีผลกระทบเป็นวงกว้าง” ผมพูดต่อไปว่า “ผมแปลกใจเหลือ
เกนิทีส่ื่อต่างๆ ไม่มใีครให้ความสนใจในซสิโก้, เวยีคอม, โมโตโรล่า และบรษิทั
ยักษ์ใหญ่อื่นๆ เพราะถึงแม้ว่าข่าวของบริษัทเหล่านี้จะไม่ดูดราม่าเท่ากับ 
เอนรอนก็ตาม แต่พวกมันก็ไม่ต่างไปจากเอนรอนตรงที่ว่า พนักงานของ
พวกเขาเหล่านัน้ได้วางเงนิเพื่อการเกษยีณอายไุว้ในหุน้ของบรษิทันายจ้าง
ของตนในสัดส่วนที่ไม่น้อยเลย”

“คุณหมายความว่าอะไรคะ” พิธีกรถาม

“ที่ผมพูดนั้น หมายความว่า ปรากฏการณ์เอนรอน ควรจะเป็น
เสยีงระฆงัทีป่ลกุผูค้นได้ตื่นขึน้จากภวงัค์-เสยีงระฆงัทีป่ลกุให้เขาตื่นขึน้มา 
รบัรูว่้า แผน 401(k) ของพวกเขาไม่ใช่เกราะกนัภยั (ซึง่ในยามทีคุ่ณเกษยีณ 
ก็มีโอกาสที่อาจจะต้องสูญเงินจากแผนดังกล่าวจนหมดก็เป็นได้) และ
กองทุนรวมก็ไม่ใช่การลงทุนที่ปลอดภัย ถึงแม้ว่ามันจะบอกว่าได้มีการ 
กระจายความเสี่ยงแล้วก็ตาม”

“ที่คุณว่า ‘กองทุนรวมไม่ใช่การลงทุนที่ปลอดภัย ถึงแม้มันจะบอก
ว่าได้มีการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ตาม’ หมายความว่าอะไรคะ” น�้าเสียง
ของเธอเริ่มมีอารมณ์กรุ่นขึ้นมาเล็กน้อย ผมรู้สึกได้เลยว่าค�าพูดของผมได้
ไปเหยียบตาปลาของเธอเข้าโดยบังเอิญ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ท�างานให้กับ
เอนรอนก็ตามที

แต่ผมไม่อยากจะมานั่งเถียงกับใครในเรื่องของการกระจายความ
เสี่ยงของกองทุนรวม จึงพูดไปว่า “ผมเกษียณตอนอายุ 47 ปี โดยไม่ได้ใช้
หุน้หรอืกองทนุรวมใดๆ เลยแม้แต่นิดเดยีว ผมมองว่ากองทนุรวมกบัหุน้นัน้
เป็นของที่เสี่ยงเกินไป ถึงแม้ว่าคุณจะท�าการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ตาม 
ยังมีการลงทุนเพื่อการเกษียณแบบอื่นๆ ที่ดีกว่าอยู่อีก”
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“คุณก�าลังบอกว่า อย่าลงทุนในหุ้นหรือกองทุน และอย่ากระจาย
ความเสี่ยงอย่างนั้นหรือคะ” เธอถาม

“ไม่ครับ” ผมตอบ “ผมไม่ได้บอกว่าใครควรจะท�าอะไร ผมเพียงแต่
พดูว่า ผมสามารถเกษยีณได้เรว็โดยไม่ได้ใช้หุ้น กองทนุรวม หรอืการลงทนุ
ทีม่กีระจายความเสีย่งใดๆ เลยเท่านัน้ ซึง่หุน้และกองทนุรวมกบัการกระจาย
ความเสี่ยงนั้นอาจจะเหมาะกับคุณก็เป็นได้ เพียงแต่มันไม่เหมาะกับผม”

“รับชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะคะ” หญิงสาวพูด “ขอบพระคุณมากค่ะ 
ส�าหรับแขกรับเชิญในรายการ” เธอเขย่ามือกับผม แล้วหันกลับไปหากล้อ
งอย่างรวดเรว็ จากนัน้ก็เริม่พูดถึงสรรพคุณต่างๆ ของครมีลดริว้รอยตวัใหม่

การสัมภาษณ์จบลงเร็วกว่าที่คาดไว้ เมื่อหัวข้อการพูดคุยเริ่มไถล
จากเอนรอน จนเลยเถิดไปไกลถึงเรื่องส่วนตัวของพิธีกรสาว อย่างเร่ือง
กลยุทธ์การลงทุนของเธอแล้ว ครีมลดริ้วรอยจึงกลายเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้ว
น่าอภิรมย์ยิ่งกว่า-และไม่ใช่แค่พิธีกรแต่เพียงเท่านั้น ผู้ชมอีกหลายพันคน
ก็ย่อมจะรู้สึกไม่ต่างกันกับเธอเท่าไหร่นัก เพราะเรื่องการเกษียณอายุนั้น
เป็นเรื่องที่ออกจะฟังกันยากไปซักนิดนึง

ความตัง้ใจอย่างหนึง่ของกฎหมาย ERISA ทีว่่านีก็้คือ เพ่ือกระตุ้นให้
ปัจเจกชนท�าการออมเพื่อการเกษยีณอายดุ้วยตวัเอง ซึง่ท�าให้เกดิแนวทาง
ในการ

1. ประกันสังคม

2. พนักงานเก็บออมเงินด้วยตัวเอง

3.  แผนบ�านาญของบรษิทั ทีจ่ะท�าการเกบ็เงนิเข้าไปในแผนบ�านาญ
แบบมกีารก�าหนดผลประโยชน์ไว้แล้ว (Defined-Benefit Pension 
Plan) ให้กับพนักงาน



16     Rich Dad’s Prophecy พ่อรวยพยำกรณ์ 

ในวันที่ 5 เมษายน 2002 หนังสือพิมพ์ Washington Post 
ได้ตีพิมพ์บทความหนึ่งท่ีมีชื่อว่า “ระบบบ�านาญที่เปลี่ยนแปลง 
กบัปัญหาใหม่ทีเ่ราต้องเผชญิ (Pension Changes Pose Challenges)” 
ได้ท�าการเปรียบเทียบแนวทางทั้งสามข้างต้นกับเก้าอี้สามขาดังนี้

จากครัง้สดุท้ายทีเ่ราได้เหน็ระบบประกนัสังคม อันเป็นขาเก้าอ้ี
ข้างแรกนัน้ ระบบนีย้งัคงสามารถตัง้ตระหง่านได้อยู ่เพยีงแต่มนัเริม่
ง่อนแง่นไปบ้าง เนื่องมาจากมันเริ่มถูกกัดกินโดยภาษีเงินได้ที่เพิ่ม
มากขึ้น อายุเกษียณที่สูงขึ้น ภาษีที่เก็บจากสิทธิประโยชน์ และอื่นๆ

สภาคองเกรสได้ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยแผนการเก็บออม
หลายตัว อันเป็นแผนที่มีแต่ช่ือซ่ึงเต็มไปด้วยตัวอักษรและตัวเลข
ประหลาดๆ อย่าง 401(k), 403(b), IRA, SEP-IRA, Keoghs ฯลฯ 
ที่พวกเขาอ้างว่าเป็นขาเก้าอ้ีข้างที่สอง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยใน
การเก็บออมเงิน ส�าหรับคนท�างานท่ีต้องการจะมีชีวิตหลังเกษียณ
ที่ยาวนาน และมีเงินใช้ในจ�านวนที่มากขึ้น ด้วยสิทธิพิเศษทางภาษี
ทีพ่่วงมากบัแผนสนบัสนนุของบริษทัทีพ่วกเขาท�างานอยูน่ัน้ (ซ่ึงคดิ
เป็นจ�าเงินได้มากโขทีเดียว) ถือเป็นการผลักดันให้เกิดการปรับปรุง 
(หรือแม้กระทั่งทดแทน) ขาเก้าอี้ข้างท่ีสามได้เลยทีเดียว ท�าให้
บริษัทห้างร้านต่างๆ นั้นสามารถจ�ากัดหรือยุติบทบาทในการจัดท�า
แผนบ�านาญแบบดัง้เดมิอันเคยเป็นแผนทีม่อบสทิธปิระโยชน์ให้แก่
พนักงานอยู่เสมอมา

ทั้งหมดทั้งมวลก็คือ ดูนั่นสิ เก้าอี้สามขาเหลือแค่สองขาเอง

ดงัน้ัน ผลลพัธ์ของการมกีฎหมาย ERISA ย่อมท�าให้ผู้คนต่างๆ ต้อง
กลายเป็นผูรั้บผดิชอบแผนการเกษยีณของตนเองโดยปรยิาย โดยถ่ายภาระ
หน้าทีจ่ากนายจ้างมาสูล่กูจ้าง–ไม่มกีารให้ความรูท้างการเงนิใดๆ แก่พวกเขา 
อนัจ�าเป็นต่อการวางแผนให้ประสบความส�าเรจ็ได้เลย และในทนัใดนัน้เอง 
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จู่ๆ  กเ็กดิมนีกัวางแผนการเงินท่ีได้รับการฝึกฝนมาอย่างลวกๆ หลายพนัคน 
ออกมาสั่งสอนผู้คนนับล้านว่า “ลงทุนระยะยาว ซื้อ แล้วถือไว้ โดยมีการ 
กระจายความเสี่ยง”

บรรดาลกูจ้างหลายต่อหลายคนนัน้ ยงัคงไม่รูเ้ลยว่า ระดบัรายได้ใน
ยามเกษียณของพวกเขา จะขึ้นตรงอยู่กับความสามารถในการลงทุนของ
พวกเขาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แล้วถ้าค�าพยากรณ์ของพ่อรวยกลาย
เป็นความจริงขึ้นมาละก็ ปัญหาต่างๆ ของผู้คนนับล้านจะยิ่งเลวร้ายไปกัน
ใหญ่ ในอีก 25 ปีนับจากนี้ไป-และดูเหมือนว่า ค�าพยากรณ์ดังกล่าวจะใกล้
เป็นจริงเข้าไปทุกทีแล้วเสียด้วยสิ

มืดมน กลับสดใส
หนงัสอืเล่มนี้ไม่ได้ถกูเขยีนขึน้มาเพื่อสร้างความมดืมนและหม่นหมอง

ให้กบัชวีติของคณุผูอ่้าน เพราะมนัมหีน้าทีส่ร้างอนาคตอนัสดใสเสยีมากกว่า 
ในตลอดช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 ที่ก�าลังจะเข้าสู่ทศวรรษที่ 1980 นั้น  
พ่อรวยได้เคยย�้าเตือนถึงกฎหมาย ERISA ให้ลูกชายของท่านและผมฟัง  
ด้วยการพูดในท�านองว่า “จงจดจ้องไปที่การเปลี่ยนกฎหมายอยู่เสมอ 
เพราะทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ย่อมจะส่งผลถึงอนาคตด้วย 
แล้วถ้าลูกเตรียมตัวให้พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ได้ ชีวิตของ
ลูกจากนี้ไปก็ย่อมจะมีแต่ความสว่างไสว แต่ถ้าลูกไม่ยอมสนใจในเรื่องการ
เปล่ียนแปลงกฎหมายแล้วละก ็ลกูกค็งท�าตวัไม่ต่างอะไรกบัคนขบัรถทีม่อง
ไม่เห็นป้ายจราจรเตือนภัยโค้งหักศอกข้างหน้า ด้วยเหตุนี้ แทนที่จะชะลอ
ความเรว็ของรถลงมาเพื่อเตรยีมเล้ียว ลูกกลบัก้มลงไปเปิดวทิย ุแล้วสดุท้าย 
รถก็วิ่งออกนอกถนน พุ่งเข้าไปในป่า”

ส�าหรับใครทีเ่คยอ่านหนงัสือเล่มอื่นๆ ของผมนัน้ กค็งจะจ�ากนัได้ถงึ
ความเห็นของผมอันเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปกฎหมายปี 1986 ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายอีกคร้ังหนึ่งที่พ่อรวยได้เตือนให้ผมคอยจับ
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จ้องดูอย่าให้คลาดสายตา แต่ยังมีคนอีกมากมายที่ไม่ได้ให้ความสนใจใน
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว ซึ่งราคาของการไม่ใส่ใจของพวกเขา
นั้นคิดเป็นจ�านวนเงินนับพันล้านเหรียญเลยทีเดียว ตามความเห็นของ 
ผมน้ัน การเปลีย่นแปลงในปี 1986 นี ้เป็นจดุหลกัทีท่�าให้เกดิการล้มครนืของ
อุตสาหกรรมการออมและการกู้ยืม–เป็นการล้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์
ครั้งใหญ่ที่สุด และเป็นสาเหตุที่ท�าให้มืออาชีพในวงการต่างๆ อย่างแพทย์ 
นักกฎหมาย นักบัญชี และสถาปนิก ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีแบบเดียวกับนักธุรกิจได้ และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พ่อรวยได้กล่าวว่า 
“จงจดจ้องไปทีก่ารเปลีย่นกฎหมายอยูเ่สมอ เพราะทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง
กฎหมาย ย่อมจะส่งผลถึงอนาคตด้วย”

ERISA ถือเป็นเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่รับรู้กัน
อยู่ในวงจ�ากัด แต่กลับสามารถสร้างผลกระทบในทางร้ายให้กับการเงิน
ของผู้คนนับหลายล้านคนได้ ส�าหรับบางคนนั้น มองการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายในครั้งนี้ เป็นเสมือนสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับพวกเขามาเลยที
เดียว นี่จึงเป็นสาเหตุที่ท�าให้ผมเน้นย�้าว่า เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มิได้มีไว้
เพื่อสร้างความมืดมนและหม่นหมองให้กับผู้อ่าน แต่จะสร้างความสว่าง
สดใสให้แทนท่ี ส�าหรับใครก็ตามที่ยังโกหกตัวเองด้วยคิดว่าอนาคตจะยัง
ไม่เปลีย่นแปลงไปจากในวนันีแ้ล้วละก ็ผมกลวัเหลอืเกนิว่า คนเหล่านีอ้าจ
จะต้องมอีนัเจอกันเหตุการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแบบเดยีวกบัท่ีพนกังาน
เอนรอนเคยเจอมาแล้ว-ไม่มีเงนิเหลอืไว้ส�าหรับวัยเกษยีณ แต่ใครกต็ามท่ีมี
นสิยัระแวดระวงัและรูว่้าอนาคตเป็นสิง่ไม่แน่นอน จงึได้มกีารเตรยีมพร้อม
เอาไว้ ย่อมจะมีชีวิตที่สดใสเป็นแน่-ถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับ
เหตกุารณ์ตลาดหุ้นล้มครนืครัง้ใหญ่สดุในประวติัศาสตร์ อนัเป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายฉบับนี้ก็ตาม

บทเรียนสอนใจบทหน่ึงของพ่อรวยจากเรื่องเรอืโนอาห์นัน้  ไม่ใช่เพื่อ
สร้างให้พวกเราเปลีย่นตวัเองไปเป็นเทพพยากรณ์แต่อย่างใด ท่านใช้เรื่อง
ดงักล่าวเพื่อสอนให้พวกเราเป็นคนทีม่กีารระแวดระวงัและเตรียมพร้อมต่าง
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หาก โดยท่านจะพูดว่า “เจ้าของธุรกิจจะต้องคอยระแวดระวังภัยอันตราย 
และเตรยีมพร้อมส�าหรับเหตกุารณ์ในอนาคตอยูเ่สมอ ดงันกัเดนิเรอืทีค่อย
จบัสญัญาณความแปรปรวนของสภาพอากาศทางทะเล ฉนัใด กฉ็นันัน้ นกั
ธรุกจิกบันักลงทนุก็ไม่ต่างอะไรจากนกัเดนิเรอื ซึง่มหีน้าท่ีในการน�าพาเรอืล�า
น้อยฝ่ามหาสมทุรอนักว้างใหญ่ออกไปให้ได้ ด้วยการเตรยีมพร้อมอยูเ่สมอ”

หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อมารับประกันว่าค�าพยากรณ์
ของพ่อรวยจะกลายมาเป็นความจริง แต่มันถูกเขียนขึ้นด้วยจุดประสงค์
หลัก 5 ข้อ ดังนี้

1. เพื่อคอยย�้ำเตือนให้เรำทุกคนหัดเป็นคนระแวดระวังภัย และชี้
ให้เห็นถงึสญัญำณเตอืนภยัต่ำงๆ ทีพ่่อรวยเคยสอนให้เรำคอยจบัตำดใูห้ดี 

เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ จะกล่าวถึงข้อบกพร่องของกฎหมาย 
ERISA หรือกล่าวอีกอย่างได้ว่า กฎหมายลึกลับฉบับนี้ มีข้อบกพร่องบาง
อย่างซ่อนเร้นอยู่ภายใน-ข้อบกพร่องที่พ่อรวยเคยบอกเอาไว้ว่า จะเป็นตัว
จดุชนวนให้เกิดการล้มครนืของตลาดหุน้ครัง้ใหญ่ทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ของ
โลกมนุษย์เราเลยทีเดียว

2.  มองโลกในวันนี้ด้วยมุมมองทำงกำรเงินของแท้ 

การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและข้อบกพร่องในกฎหมาย เป็นต้น 
นอกจากนี้ ท่านยังใช้ข้อมูลทางสถิติ อย่างข้อมูลที่ว่า มีคนรุ่นเบบี้บูมอยู่ 
75-83 ล้านคน ถ้านับรวมผู้อพยพทั้งแบบถูกกฎหมายและลักลอบเข้ามา
คดิค�านวณดว้ย-จะตอ้งเข้าสูว่ยัชรา และพวกเขาส่วนใหญ่จะมชีวีติยนืยาว
กว่าคนรุ่นพ่อของพวกเขา ซ่ึงพ่อรวยจะตั้งค�าถามต่อในทันทีว่า จะมีชาว
เบบี้บูมซักกี่คนที่ได้เก็บทรัพย์สินไว้เพียงพอส�าหรับการเกษียณ ตัวเลข
ประมาณการคร่าวๆ นัน้ ได้แสดงให้เห็นว่ามชีาวเบบ้ีบูมไม่ถงึ 40 เปอร์เซน็ต์
ที่มีทรัพย์สินเพียงพอ
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ถ้ารฐับาลสหรัฐฯ ต้องเพ่ิมอตัราภาษีเพ่ือน�าไปใช้ดแูลชาวเบบีบ้มูใน
วัยชราทั้งในด้านการเงินและด้านสุขภาพแล้วละก็ มันจะเกิดอะไรข้ึนกับ
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ประเทศของเราจะสามารถคงบทบาทความเป็นผู้น�า
ของโลกได้ต่อไปหรือไม่  พวกเราจะเอาอะไรไปสู้กับชาวบ้านเขา ในเมื่อ
รัฐบาลเพ่ิมภาษเีพื่อน�าไปจ่ายให้คนแก่  เพราะเมื่อใดกต็ามทีม่กีารเพิม่ภาษี 
บรษิทัต่างๆ จะย้ายฐานออกไปหาประเทศทีม่ภีาษีต�า่กว่า แล้วจะเกดิอะไรขึน้ 
ถ้าจีนสามารถผงาดขึ้นมากลายเป็นประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิจท่ีใหญ่
ที่สุดในโลกแซงสหรัฐฯ ไป  พวกเราจะยังสามารถรักษาระดับค่าแรงให้สูง
เหมอืนเดมิได้อยูห่รอื ในขณะทีแ่รงงานในจนีกส็ามารถท�าได้ไม่ต่างจากเรา 
ในราคาที่ถูกกว่า  พ่อรวยได้สั่งสอนให้ลูกชายของท่านและผมนั้น หัดคาด
คะเนเหตุการณ์ในอนาคต โดยใช้ข้อเทจ็จรงิในปัจจบุนันีเ้ป็นฐานในการคดิ

3. เพื่อให้คุณถำมตัวเองว่ำ พร้อมหรือยังส�ำหรับอนำคตท่ีก�ำลัง
จะมำถึง

ผมไม่ได้ต้องการจะบอกว่า ค�าพยากรณ์ของพ่อรวยจะกลายมาเป็น
ความจรงิ ด้วยเพราะท่านน้ันก็ไม่ได้เป็นผู้วเิศษมาจากไหน และก็ไม่สามารถ
ตดิต่อกบัพระผูเ้ป็นเจ้าได้โดยตรงอกีด้วย แต่ประเดน็กค็อื ค�าถามทีว่่า คณุ
ได้เตรียมตัวไว้พร้อมหรือไม่ ถ้ำหำก ค�าพยากรณ์ของพ่อรวยเกิดเป็นความ
จริงขึ้นมา หรือพูดอีกอย่างได้ว่า ถ้ำหำก ตลาดหุ้นเกิดการล้มครืนครั้งยิ่ง
ใหญ่จริง (ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไป จนถึงปี 2020) คุณ
จะท�าอย่างไร  ชีวิตของคุณจะดีขึ้น หรือตกต�่าลง  ถ้าเหตุการณ์ตลาดหุ้น
ล้มเกิดขึ้นมาจริง คุณจะเตรียมตัวรับมัน หรือจะยอมให้มันท�าลายชีวิตคุณ 

4. เพื่อน�ำเสนอแนวคดิท่ีว่ำ คณุสำมำรถเตรยีมตวัรบักบัเหตกุำรณ์
ตลำดหุ้นล่มสลำยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศำสตร์ได้ 

ถึงแม้ว่าผมจะได้กล่าวถึงแนวคิดบางอย่างไปแล้วในหนังสือเล่ม
ก่อนหน้ากต็าม แต่ในหนงัสือเล่มนี ้ผมจะเขยีนเจาะลงไปในรายละเอยีดว่า  
คุณสามารถท�าอะไรได้บ้างในตอนนี้–และที่ส�าคัญไปกว่านั้นก็คือ เหตุผล
ส�าคัญที่คุณจะต้องลงมือท�าด้วยตัวเองตั้งแต่ในวันนี้
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5. และสุดท้ำย เพื่อท�ำให้คุณรู้ตัวว่ำ ชีวิตทำงกำรเงินของคุณจะ
ดีขึ้นไปกว่ำที่เป็นอยู่ได้ ถ้ำคุณเตรียมตัวไว้อยู่เสมอ

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถ้าในตอนนี้คุณเริ่มวางแผนและลงมือท�า พร้อม
ทั้งเตรียมตัวให้พร้อมไว้ อนาคตทางการเงินของคุณย่อมจะสดใสเป็นแน่ 
ไม่ว่าเหตุการณ์ตลาดหุ้นล่มสลายจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ตาม การเป็นผู้หมั่น
ใฝ่หาความรู้และเตรียมพร้อมอยู่เสมอนั่นคือกลยุทธ์ทางการเงินที่ดีกว่า
คนส่วนใหญ่ ที่มักจะเลือกใช้กลยุทธ์อันแสนเกียจคร้าน อย่าง “ซ้ือ ถือ
ไว้ และสวดอ้อนวอน” ขอให้ตลาดหุ้นจงมีแต่ขาขึ้น โดยไม่มีวันตกต�่าเลย 
ซึ่งคนที่มีความเชื่อว่าตลาดหุ้นจะมีแต่ขาขึ้นนั้น ก็ไม่ต่างอะไรไปจากคนที่
เชื่อว่ากระต่ายอีสเตอร์มีตัวตนจริงนั่นเอง

เรือโนอาห์คือเรื่องเล่าของเทพพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ อันเปี่ยมไปด้วย
พลังแห่งวิสัยทัศน์ ความศรัทธา และความกล้าหาญ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มี
จุดประสงค์เพื่อสอนให้คณุกลายเป็นเทพพยากรณ์ไปเสยีเอง แต่ผมเชื่อว่า
เนือ้หาของมนัจะมอบศรทัธาอนัยิง่ใหญ่และอนาคตอนัสดใสให้กบัคณุและ
คนที่คุณรักได้ โดยไม่สนใจว่าตลาดหุ้นจะล้มหรือไม่ก็ตาม

หนงัสอืเล่มนี้ไม่ใช่แก้วสารพดันกึ แต่มนัมหีน้าทีเ่พื่อสอนให้คณุเป็น
คนทีม่คีวามระแวดระวงัและเตรยีมพร้อมมากยิง่ขึน้ เพื่อรอรบักบัเหตกุารณ์
ต่างๆ ทัง้ดแีละร้ายท่ีก�าลงัจะเกดิขึน้–กล่าวอกีนยัหนึง่ได้ว่า เพื่อมอบอ�านาจ
ควบคมุอนาคตทางการเงินให้กบัคณุนัน่เอง ดงัทีพ่่อรวยเคยกล่าวเอาไว้ว่า 
“ประเด็นของเรื่องเรือโนอาห์นั้น ไม่ใช่เพื่อย�้าให้เห็นว่าโนอาห์พูดถูก แต่
มันต้องการบอกถึงการที่ โนอาห์คือผู้มีศรัทธา ความกล้าหาญ และเป็น 
ผู้เตรียมพร้อมรับส�าหรับทุกเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าเหตุการณ์
ดังกล่าวนั้นจะน่ากลัวในระดับมหาอุทกภัยในใจกลางทะเลทราย ที่ออกไป
กวาดต้อนท�าลายโลกของเราทั้งใบก็ตามที”
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หมำยเหตุ กฎหมาย ERISA ช่วยให้เกิดแผน 401(k) อันโด่งดัง รวม
ทัง้แผนเพื่อการเกษยีณอายอุื่นในสหรฐัฯ ขึน้มา ประเทศอื่นๆ นัน้กม็แีผนที่
มีลักษณะใกล้เคียงกัน ต่างกันก็แค่ชื่อเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น

• ในออสเตรเลีย เรียกว่า Superannuation
• ในแคนาดา มีชื่อว่า RRSP
• ส่วนในญี่ปุ่นนั้น มีชื่อเดียวกัน นั่นคือ 401(k)
• และส�าหรับในไทยคือ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 




