บทน�ำ

เรือโนอาห์

พ่อรวยมักจะพูดอยูบ่ อ่ ยครัง้ ว่า “ถ้าลูกอยากเป็นเจ้าของกิจการ หรือ
นักลงทุนทีร่ ำ�่ รวยแล้วละก็ ลูกจ�ำต้องเข้าใจในเรื่องเล่าเรือโนอาห์” ถึงแม้วา่
พ่อรวยจะไม่ใช่เทพพยากรณ์กต็ าม แต่ทา่ นก็ได้ ใช้ความมานะอุตสาหะเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการมองเห็นอนาคตของท่านมาตลอด ในตอนทีท่ า่ น
ได้ทำ� การฝึกสอนผมและลูกชายของท่านให้เป็นเจ้าของกิจการและนักลงทุน
อยู่นั้น ท่านจะพูดอยู่เสมอว่า “ลูกรู้มั้ยว่า กว่าที่โนอาห์จะกล้าเดินเข้าไปหา
ครอบครัวของเขา เพื่อกล่าวว่า ‘พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าว่า มหาอุทกภัย
ก�ำลังจะคืบคลานเข้ามาในอีกไม่ชา้ ไม่นานนี้ เราจ�ำเป็นต้องสร้างเรือกันแล้ว
ล่ะ’ ศรัทธาของเขาต้องกล้าแกร่งถึงขนาดไหนกัน”
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จากนั้นท่านจะหัวเราะหึๆ แล้วพูดต่อว่า “ลูกลองนึกดูสิว่า คนใน
ครอบครัวและผู้สนับสนุนเงินทุนของเขาจะพูดกับเขาว่าอะไร พวกเขา
อาจจะพูดว่า ‘แต่ว่าโนอาห์ ที่นี่มันเป็นทะเลทรายนะ อย่าว่าแต่น�้ำท่วมเลย
ฝนซักเม็ดก็ไม่เคยตกลงมานานแล้ว เธอแน่ใจนะว่า พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัส
ให้เธอสร้างเรือขึ้นมาจริง ในทะเลทรายแบบนี้ คงหาคนยอมให้เงินทุนเรา
ไปสร้างเรือได้ยากยิ่งนัก ถ้าจะหาเงินทุนไปสร้างโรงแรม สปา หรือสนาม
กอล์ฟ ยังจะมีโอกาสมากกว่า’”
พ่อรวยได้ฝกึ ฝนให้ผมและลูกชายของท่านท�ำธุรกิจและลงทุนตัง้ แต่
ตอนที่พวกเรายังอยู่ในวัย 9 ขวบ นับเป็นระยะเวลาทั้งสิ้นเกือบ 30 ปีที
เดียว อุปกรณ์การสอนของท่านก็ใช้ของที่หาได้ง่ายๆ อย่าง เกมเศรษฐี
เป็นต้น เพื่อใช้ ในการสอนหลักของการลงทุน นอกจากนี้ ท่านยังน�ำนิทาน
หลายเรื่องมาช่วยในการสอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง “ลูกหมูสามตัว” ที่สอนให้
รู้ถึงความส�ำคัญของการสร้างบ้านเงินตราจากก้อนอิฐ แทนที่จะเป็นฟาง
หรือไม้ หรือจะเป็นนิทานในพระคัมภีรฉ์ บับค�ำสอนเก่าอย่างเรื่อง “เดวิดกับ
โกไลแอท” ที่ให้บทเรียนสอนใจในเรื่องของพลังทวี-ในเรื่องนี้ หนังสติก๊ ของ
เดวิดก็คอื ตัวแทนของพลังทวีนนั่ เอง ทีท่ ำ� ให้มนุษย์ตวั เล็กๆ สามารถล้มยักษ์
ลงได้ และเรื่องของเรือโนอาห์นี้ ถูกท่านน�ำมาใช้สอนให้พวกเราเห็นความ
ส�ำคัญของการมีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นอนาคต โดยท่านมักจะพูดอยู่บ่อยครั้ง
ว่า “จ�ำไว้เถอะว่า คนอย่างโนอาห์น่ะเป็นคนมีวิสัยทัศน์ แต่เหนือยิ่งไปกว่า
นัน้ เขามีพลังศรัทธาและความกล้าหาญ ทีจ่ ะก้าวเดินไปตามวิสยั ทัศน์ทเี่ ขา
มองเห็น มีผู้คนมากมายที่มีวิสัยทัศน์ แต่ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะมีใจมั่น
ในศรัทธา และเปี่ยมด้วยความกล้าอย่างที่โนอาห์มี-ศรัทธาและความกล้า
หาญที่จะเดินตามวิสัยทัศน์-ด้วยเหตุนี้ วิสัยทัศน์ ในอนาคตของพวกเขา
ก็ไม่ได้ตา่ งอะไรไปจากวิสยั ทัศน์ทเี่ ขามีอยูก่ บั ตัวในวันนีเ้ ลยแม้แต่นดิ เดียว”
กล่าวได้อีกทางหนึ่งว่า บุคคลผู้ซึ่งไร้ศรัทธา ความกล้าหาญ และ
วิสยั ทัศน์ ย่อมจะมองไม่เห็นความเปลีย่ นแปลงทีก่ ำ� ลังคืบคลานเข้ามา และ
กว่าที่พวกเขาจะรู้ตัวอีกทีก็สายไปเสียแล้ว
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พ่อรวยให้ความสนใจในกฎหมาย ERISA ที่ออกมาในปี 1974 เป็น
อย่างมาก โดยท่านเคยพูดเอาไว้ว่า “ในตอนที่มีการคลอดกฎหมายฉบับนี้
ออกมา ผูค้ นส่วนใหญ่ยงั ไม่มใี ครทีร่ จู้ กั กับ ERISA เลย และแม้จนถึงวันนี้ ก็
ยังมีอกี หลายต่อหลายคนทีย่ งั ไม่เคยได้ยนิ มาก่อนเลยว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ได้ผ่านสภาคองเกรส และถูกบรรจุเป็นกฎหมายโดยประธานาธิบดี
ฟอร์ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กว่าที่ผลกระทบอันเกิดมาจากกฎหมายฉบับ
นีจ้ ะปรากฏออกมาจนเห็นชัดก็คงจะต้องรออีกนาน และตอนนัน้ พ่อก็คงจะ
จากไปแล้ว จริงๆ แล้วพ่อก็อยากจะบอกให้ทกุ คนเริม่ เตรียมตัวกันเสียตัง้ แต่
ตอนนี้ แต่ใครล่ะจะไปเชื่อว่าคนอย่างพ่อจะรู้อนาคตได้”
มกราคม ปี 2002 เป็นช่วงเวลาทีผ่ คู้ นในสหรัฐอเมริกายังรูส้ กึ ช็อคกับ
โศกนาฏกรรม 11 กันยายน 2001 อยู่ ถ้าใครที่เงี่ยหูฟังดีๆ ก็คงจะเริ่มได้ยิน
ข่าวการล้มละลายของเอนรอน (บริษทั ยักษ์ ใหญ่แห่งในหนึง่ ในสหรัฐฯ) และ
ผลพวงอันน่าขนลุกจากการล้มละลายในครั้งนี้ ท�ำให้คนในรุ่นเดียวกันกับ
ผมหลายต่อหลายคน-คนในรุน่ เบบีบ้ มู อันเป็นรุน่ ทีเ่ กิดระหว่างปี 1946 และ
1964 -ได้เป็นสักขีพยานในเหตุการณ์ทเี่ งินเก็บเพื่อการเกษียณของพนักงาน
เอนรอนทัง้ หลายต้องมีอนั มลายสิน้ ไปต่อหน้าต่อตา ท�ำให้คนรุน่ เบบีบ้ มู เพิง่
รู้เป็นครั้งแรกว่า แผน 401(k), แผนเกษียณอายุแบบ IRA หรือแผนอื่นๆ
ในกลุ่มนี้ ที่ใช้กองทุนรวมและหุ้นเป็นเครื่องมือหลัก ไม่ใช่แผนการลงทุน
ที่ปลอดภัยดังที่พวกเขาเคยคิด หรือเคยได้ยินค�ำบอกเล่าจากนักวางแผน
การเงินของพวกเขาอีกต่อไปแล้ว ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวเบบี้บูมนับ
ล้านชีวติ เช่นกัน ความตายของบริษทั เอนรอนเป็นเสมือนดังสัญญาณเตือน
ภัย ทีส่ ร้างความหวาดผวาและท�ำให้ทกุ คนได้ตระหนักว่า แผนเกษียณอายุ
ของพวกเขานั้นไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่พวกเขาเคยคิด ค�ำพยากรณ์ของ
พ่อรวยเริ่มปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาแล้ว
มีสถานีโทรทัศน์อยูช่ อ่ งหนึง่ ได้เชิญให้ผมไปออกรายการ เพื่อแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องของผลกระทบอันเกิดจากการล้มละลายของเอนรอน
(ผูท้ คี่ รัง้ หนึง่ เคยเป็นผูน้ ำ� แห่งวงการน�ำ้ มันและเชือ้ เพลิง) ผูด้ ำ� เนินรายการ
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สาวสวยได้ถามผมว่า “เหตุการณ์ลม้ ละลายของเอนรอนนัน้ ไม่มผี ลกระทบ
กับคนนอกใช่หรือไม่”
ค�ำตอบของผมก็คือ “การล้มละลายของเอนรอนนั้นเป็นเรื่องที่ร้าย
แรงมาก และมีผลกระทบเป็นวงกว้าง” ผมพูดต่อไปว่า “ผมแปลกใจเหลือ
เกินทีส่ ื่อต่างๆ ไม่มใี ครให้ความสนใจในซิสโก้, เวียคอม, โมโตโรล่า และบริษทั
ยักษ์ ใหญ่อื่นๆ เพราะถึงแม้ว่าข่าวของบริษัทเหล่านี้จะไม่ดูดราม่าเท่ากับ
เอนรอนก็ตาม แต่พวกมันก็ไม่ต่างไปจากเอนรอนตรงที่ว่า พนักงานของ
พวกเขาเหล่านัน้ ได้วางเงินเพื่อการเกษียณอายุไว้ ในหุน้ ของบริษทั นายจ้าง
ของตนในสัดส่วนที่ ไม่น้อยเลย”
“คุณหมายความว่าอะไรคะ” พิธีกรถาม
“ที่ผมพูดนั้น หมายความว่า ปรากฏการณ์เอนรอน ควรจะเป็น
เสียงระฆังทีป่ ลุกผูค้ นได้ตื่นขึน้ จากภวังค์-เสียงระฆังทีป่ ลุกให้เขาตื่นขึน้ มา
รับรูว้ า่ แผน 401(k) ของพวกเขาไม่ใช่เกราะกันภัย (ซึง่ ในยามทีค่ ณ
ุ เกษียณ
ก็มีโอกาสที่อาจจะต้องสูญเงินจากแผนดังกล่าวจนหมดก็เป็นได้) และ
กองทุนรวมก็ไม่ใช่การลงทุนที่ปลอดภัย ถึงแม้ว่ามันจะบอกว่าได้มีการ
กระจายความเสี่ยงแล้วก็ตาม”
“ที่คุณว่า ‘กองทุนรวมไม่ใช่การลงทุนที่ปลอดภัย ถึงแม้มันจะบอก
ว่าได้มีการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ตาม’ หมายความว่าอะไรคะ” น�้ำเสียง
ของเธอเริ่มมีอารมณ์กรุ่นขึ้นมาเล็กน้อย ผมรู้สึกได้เลยว่าค�ำพูดของผมได้
ไปเหยียบตาปลาของเธอเข้าโดยบังเอิญ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ท�ำงานให้กับ
เอนรอนก็ตามที
แต่ผมไม่อยากจะมานั่งเถียงกับใครในเรื่องของการกระจายความ
เสี่ยงของกองทุนรวม จึงพูดไปว่า “ผมเกษียณตอนอายุ 47 ปี โดยไม่ได้ ใช้
หุน้ หรือกองทุนรวมใดๆ เลยแม้แต่นดิ เดียว ผมมองว่ากองทุนรวมกับหุน้ นัน้
เป็นของที่เสี่ยงเกินไป ถึงแม้ว่าคุณจะท�ำการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ตาม
ยังมีการลงทุนเพื่อการเกษียณแบบอื่นๆ ที่ดีกว่าอยู่อีก”
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“คุณก�ำลังบอกว่า อย่าลงทุนในหุ้นหรือกองทุน และอย่ากระจาย
ความเสี่ยงอย่างนั้นหรือคะ” เธอถาม
“ไม่ครับ” ผมตอบ “ผมไม่ได้บอกว่าใครควรจะท�ำอะไร ผมเพียงแต่
พูดว่า ผมสามารถเกษียณได้เร็วโดยไม่ได้ ใช้หนุ้ กองทุนรวม หรือการลงทุน
ทีม่ กี ระจายความเสีย่ งใดๆ เลยเท่านัน้ ซึง่ หุน้ และกองทุนรวมกับการกระจาย
ความเสี่ยงนั้นอาจจะเหมาะกับคุณก็เป็นได้ เพียงแต่มันไม่เหมาะกับผม”
“รับชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะคะ” หญิงสาวพูด “ขอบพระคุณมากค่ะ
ส�ำหรับแขกรับเชิญในรายการ” เธอเขย่ามือกับผม แล้วหันกลับไปหากล้อ
งอย่างรวดเร็ว จากนัน้ ก็เริม่ พูดถึงสรรพคุณต่างๆ ของครีมลดริว้ รอยตัวใหม่
การสัมภาษณ์จบลงเร็วกว่าที่คาดไว้ เมื่อหัวข้อการพูดคุยเริ่มไถล
จากเอนรอน จนเลยเถิดไปไกลถึงเรื่องส่วนตัวของพิธีกรสาว อย่างเรื่อง
กลยุทธ์การลงทุนของเธอแล้ว ครีมลดริ้วรอยจึงกลายเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้ว
น่าอภิรมย์ยิ่งกว่า-และไม่ใช่แค่พิธีกรแต่เพียงเท่านั้น ผู้ชมอีกหลายพันคน
ก็ย่อมจะรู้สึกไม่ต่างกันกับเธอเท่าไหร่นัก เพราะเรื่องการเกษียณอายุนั้น
เป็นเรื่องที่ออกจะฟังกันยากไปซักนิดนึง
ความตัง้ ใจอย่างหนึง่ ของกฎหมาย ERISA ทีว่ า่ นีก้ ค็ อื เพื่อกระตุน้ ให้
ปัจเจกชนท�ำการออมเพื่อการเกษียณอายุดว้ ยตัวเอง ซึง่ ท�ำให้เกิดแนวทาง
ในการ
1. ประกันสังคม
2. พนักงานเก็บออมเงินด้วยตัวเอง
3. แผนบ�ำนาญของบริษทั ทีจ่ ะท�ำการเก็บเงินเข้าไปในแผนบ�ำนาญ
แบบมีการก�ำหนดผลประโยชน์ไว้แล้ว (Defined-Benefit Pension
Plan) ให้กับพนักงาน
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ในวันที่ 5 เมษายน 2002 หนังสือพิมพ์ Washington Post
ได้ตีพิมพ์บทความหนึ่งที่มีชื่อว่า “ระบบบ�ำนาญที่เปลี่ยนแปลง
กับปัญหาใหม่ทเี่ ราต้องเผชิญ (Pension Changes Pose Challenges)”
ได้ท�ำการเปรียบเทียบแนวทางทั้งสามข้างต้นกับเก้าอี้สามขาดังนี้
จากครัง้ สุดท้ายทีเ่ ราได้เห็นระบบประกันสังคม อันเป็นขาเก้าอี้
ข้างแรกนัน้ ระบบนีย้ งั คงสามารถตัง้ ตระหง่านได้อยู่ เพียงแต่มนั เริม่
ง่อนแง่นไปบ้าง เนื่องมาจากมันเริ่มถูกกัดกินโดยภาษีเงินได้ที่เพิ่ม
มากขึ้น อายุเกษียณที่สูงขึ้น ภาษีที่เก็บจากสิทธิประโยชน์ และอื่นๆ
สภาคองเกรสได้ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยแผนการเก็บออม
หลายตัว อันเป็นแผนที่มีแต่ชื่อซึ่งเต็มไปด้วยตัวอักษรและตัวเลข
ประหลาดๆ อย่าง 401(k), 403(b), IRA, SEP-IRA, Keoghs ฯลฯ
ที่พวกเขาอ้างว่าเป็นขาเก้าอี้ข้างที่สอง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยใน
การเก็บออมเงิน ส�ำหรับคนท�ำงานที่ต้องการจะมีชีวิตหลังเกษียณ
ที่ยาวนาน และมีเงินใช้ ในจ�ำนวนที่มากขึ้น ด้วยสิทธิพิเศษทางภาษี
ทีพ่ ว่ งมากับแผนสนับสนุนของบริษทั ทีพ่ วกเขาท�ำงานอยูน่ นั้ (ซึง่ คิด
เป็นจ�ำเงินได้มากโขทีเดียว) ถือเป็นการผลักดันให้เกิดการปรับปรุง
(หรือแม้กระทั่งทดแทน) ขาเก้าอี้ข้างที่สามได้เลยทีเดียว ท�ำให้
บริษัทห้างร้านต่างๆ นั้นสามารถจ�ำกัดหรือยุติบทบาทในการจัดท�ำ
แผนบ�ำนาญแบบดัง้ เดิมอันเคยเป็นแผนทีม่ อบสิทธิประโยชน์ ให้แก่
พนักงานอยู่เสมอมา
ทั้งหมดทั้งมวลก็คือ ดูนั่นสิ เก้าอี้สามขาเหลือแค่สองขาเอง
ดังนัน้ ผลลัพธ์ของการมีกฎหมาย ERISA ย่อมท�ำให้ผคู้ นต่างๆ ต้อง
กลายเป็นผูร้ บั ผิดชอบแผนการเกษียณของตนเองโดยปริยาย โดยถ่ายภาระ
หน้าทีจ่ ากนายจ้างมาสูล่ กู จ้าง–ไม่มกี ารให้ความรูท้ างการเงินใดๆ แก่พวกเขา
อันจ�ำเป็นต่อการวางแผนให้ประสบความส�ำเร็จได้เลย และในทันใดนัน้ เอง
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จูๆ่ ก็เกิดมีนกั วางแผนการเงินที่ได้รบั การฝึกฝนมาอย่างลวกๆ หลายพันคน
ออกมาสั่งสอนผู้คนนับล้านว่า “ลงทุนระยะยาว ซื้อ แล้วถือไว้ โดยมีการ
กระจายความเสี่ยง”
บรรดาลูกจ้างหลายต่อหลายคนนัน้ ยังคงไม่รเู้ ลยว่า ระดับรายได้ ใน
ยามเกษียณของพวกเขา จะขึ้นตรงอยู่กับความสามารถในการลงทุนของ
พวกเขาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แล้วถ้าค�ำพยากรณ์ของพ่อรวยกลาย
เป็นความจริงขึ้นมาละก็ ปัญหาต่างๆ ของผู้คนนับล้านจะยิ่งเลวร้ายไปกัน
ใหญ่ ในอีก 25 ปีนับจากนี้ ไป-และดูเหมือนว่า ค�ำพยากรณ์ดังกล่าวจะใกล้
เป็นจริงเข้าไปทุกทีแล้วเสียด้วยสิ

มืดมน กลับสดใส
หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้ถกู เขียนขึน้ มาเพื่อสร้างความมืดมนและหม่นหมอง
ให้กบั ชีวติ ของคุณผูอ้ า่ น เพราะมันมีหน้าทีส่ ร้างอนาคตอันสดใสเสียมากกว่า
ในตลอดช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 ที่ก�ำลังจะเข้าสู่ทศวรรษที่ 1980 นั้น
พ่อรวยได้เคยย�้ำเตือนถึงกฎหมาย ERISA ให้ลูกชายของท่านและผมฟัง
ด้วยการพูดในท�ำนองว่า “จงจดจ้องไปที่การเปลี่ยนกฎหมายอยู่เสมอ
เพราะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ย่อมจะส่งผลถึงอนาคตด้วย
แล้วถ้าลูกเตรียมตัวให้พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ได้ ชีวิตของ
ลูกจากนี้ ไปก็ย่อมจะมีแต่ความสว่างไสว แต่ถ้าลูกไม่ยอมสนใจในเรื่องการ
เปลีย่ นแปลงกฎหมายแล้วละก็ ลูกก็คงท�ำตัวไม่ตา่ งอะไรกับคนขับรถทีม่ อง
ไม่เห็นป้ายจราจรเตือนภัยโค้งหักศอกข้างหน้า ด้วยเหตุนี้ แทนที่จะชะลอ
ความเร็วของรถลงมาเพื่อเตรียมเลีย้ ว ลูกกลับก้มลงไปเปิดวิทยุ แล้วสุดท้าย
รถก็วิ่งออกนอกถนน พุ่งเข้าไปในป่า”
ส�ำหรับใครทีเ่ คยอ่านหนังสือเล่มอื่นๆ ของผมนัน้ ก็คงจะจ�ำกันได้ถงึ
ความเห็นของผมอันเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปกฎหมายปี 1986 ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายอีกครั้งหนึ่งที่พ่อรวยได้เตือนให้ผมคอยจับ
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จ้องดูอย่าให้คลาดสายตา แต่ยังมีคนอีกมากมายที่ ไม่ได้ ให้ความสนใจใน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว ซึ่งราคาของการไม่ใส่ใจของพวกเขา
นั้นคิดเป็นจ�ำนวนเงินนับพันล้านเหรียญเลยทีเดียว ตามความเห็นของ
ผมนัน้ การเปลีย่ นแปลงในปี 1986 นี้ เป็นจุดหลักทีท่ ำ� ให้เกิดการล้มครืนของ
อุตสาหกรรมการออมและการกู้ยืม–เป็นการล้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์
ครั้งใหญ่ที่สุด และเป็นสาเหตุที่ท�ำให้มืออาชีพในวงการต่างๆ อย่างแพทย์
นักกฎหมาย นักบัญชี และสถาปนิก ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีแบบเดียวกับนักธุรกิจได้ และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พ่อรวยได้กล่าวว่า
“จงจดจ้องไปทีก่ ารเปลีย่ นกฎหมายอยูเ่ สมอ เพราะทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
กฎหมาย ย่อมจะส่งผลถึงอนาคตด้วย”
ERISA ถือเป็นเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่รับรู้กัน
อยู่ในวงจ�ำกัด แต่กลับสามารถสร้างผลกระทบในทางร้ายให้กับการเงิน
ของผู้คนนับหลายล้านคนได้ ส�ำหรับบางคนนั้น มองการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายในครั้งนี้ เป็นเสมือนสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับพวกเขามาเลยที
เดียว นี่จึงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ผมเน้นย�้ำว่า เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มิได้มีไว้
เพื่อสร้างความมืดมนและหม่นหมองให้กับผู้อ่าน แต่จะสร้างความสว่าง
สดใสให้แทนที่ ส�ำหรับใครก็ตามที่ยังโกหกตัวเองด้วยคิดว่าอนาคตจะยัง
ไม่เปลีย่ นแปลงไปจากในวันนีแ้ ล้วละก็ ผมกลัวเหลือเกินว่า คนเหล่านีอ้ าจ
จะต้องมีอนั เจอกันเหตุการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแบบเดียวกับทีพ่ นักงาน
เอนรอนเคยเจอมาแล้ว-ไม่มเี งินเหลือไว้ส�ำหรับวัยเกษียณ แต่ใครก็ตามทีม่ ี
นิสยั ระแวดระวังและรูว้ า่ อนาคตเป็นสิง่ ไม่แน่นอน จึงได้มกี ารเตรียมพร้อม
เอาไว้ ย่อมจะมีชีวิตที่สดใสเป็นแน่-ถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับ
เหตุการณ์ตลาดหุน้ ล้มครืนครัง้ ใหญ่สดุ ในประวัตศิ าสตร์ อันเป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายฉบับนี้ก็ตาม
บทเรียนสอนใจบทหนึง่ ของพ่อรวยจากเรื่องเรือโนอาห์นนั้ ไม่ใช่เพื่อ
สร้างให้พวกเราเปลีย่ นตัวเองไปเป็นเทพพยากรณ์แต่อย่างใด ท่านใช้เรื่อง
ดังกล่าวเพื่อสอนให้พวกเราเป็นคนทีม่ กี ารระแวดระวังและเตรียมพร้อมต่าง
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หาก โดยท่านจะพูดว่า “เจ้าของธุรกิจจะต้องคอยระแวดระวังภัยอันตราย
และเตรียมพร้อมส�ำหรับเหตุการณ์ ในอนาคตอยูเ่ สมอ ดังนักเดินเรือทีค่ อย
จับสัญญาณความแปรปรวนของสภาพอากาศทางทะเล ฉันใด ก็ฉนั นัน้ นัก
ธุรกิจกับนักลงทุนก็ไม่ตา่ งอะไรจากนักเดินเรือ ซึง่ มีหน้าที่ในการน�ำพาเรือล�ำ
น้อยฝ่ามหาสมุทรอันกว้างใหญ่ออกไปให้ได้ ด้วยการเตรียมพร้อมอยูเ่ สมอ”
หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อมารับประกันว่าค�ำพยากรณ์
ของพ่อรวยจะกลายมาเป็นความจริง แต่มันถูกเขียนขึ้นด้วยจุดประสงค์
หลัก 5 ข้อ ดังนี้
1. เพื่อคอยย�้ำเตือนให้เราทุกคนหัดเป็นคนระแวดระวังภัย และชี้
ให้เห็นถึงสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ทีพ
่ อ่ รวยเคยสอนให้เราคอยจับตาดูให้ดี
เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ จะกล่าวถึงข้อบกพร่องของกฎหมาย
ERISA หรือกล่าวอีกอย่างได้ว่า กฎหมายลึกลับฉบับนี้ มีข้อบกพร่องบาง
อย่างซ่อนเร้นอยู่ภายใน-ข้อบกพร่องที่พ่อรวยเคยบอกเอาไว้ว่า จะเป็นตัว
จุดชนวนให้เกิดการล้มครืนของตลาดหุน้ ครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ของ
โลกมนุษย์เราเลยทีเดียว
2. มองโลกในวันนี้ด้วยมุมมองทางการเงินของแท้
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและข้อบกพร่องในกฎหมาย เป็นต้น
นอกจากนี้ ท่านยังใช้ข้อมูลทางสถิติ อย่างข้อมูลที่ว่า มีคนรุ่นเบบี้บูมอยู่
75-83 ล้านคน ถ้านับรวมผู้อพยพทั้งแบบถูกกฎหมายและลักลอบเข้ามา
คิดค�ำนวณด้วย-จะต้องเข้าสูว่ ยั ชรา และพวกเขาส่วนใหญ่จะมีชวี ติ ยืนยาว
กว่าคนรุ่นพ่อของพวกเขา ซึ่งพ่อรวยจะตั้งค�ำถามต่อในทันทีว่า จะมีชาว
เบบี้บูมซักกี่คนที่ ได้เก็บทรัพย์สินไว้เพียงพอส�ำหรับการเกษียณ ตัวเลข
ประมาณการคร่าวๆ นัน้ ได้แสดงให้เห็นว่ามีชาวเบบีบ้ มู ไม่ถงึ 40 เปอร์เซ็นต์
ที่มีทรัพย์สินเพียงพอ
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ถ้ารัฐบาลสหรัฐฯ ต้องเพิม่ อัตราภาษีเพื่อน�ำไปใช้ดแู ลชาวเบบีบ้ มู ใน
วัยชราทั้งในด้านการเงินและด้านสุขภาพแล้วละก็ มันจะเกิดอะไรขึ้นกับ
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ประเทศของเราจะสามารถคงบทบาทความเป็นผู้น�ำ
ของโลกได้ต่อไปหรือไม่ พวกเราจะเอาอะไรไปสู้กับชาวบ้านเขา ในเมื่อ
รัฐบาลเพิม่ ภาษีเพื่อน�ำไปจ่ายให้คนแก่ เพราะเมื่อใดก็ตามทีม่ กี ารเพิม่ ภาษี
บริษทั ต่างๆ จะย้ายฐานออกไปหาประเทศทีม่ ภี าษีตำ�่ กว่า แล้วจะเกิดอะไรขึน้
ถ้าจีนสามารถผงาดขึ้นมากลายเป็นประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิจที่ใหญ่
ที่สุดในโลกแซงสหรัฐฯ ไป พวกเราจะยังสามารถรักษาระดับค่าแรงให้สูง
เหมือนเดิมได้อยูห่ รือ ในขณะทีแ่ รงงานในจีนก็สามารถท�ำได้ไม่ตา่ งจากเรา
ในราคาที่ถูกกว่า พ่อรวยได้สั่งสอนให้ลูกชายของท่านและผมนั้น หัดคาด
คะเนเหตุการณ์ ในอนาคต โดยใช้ขอ้ เท็จจริงในปัจจุบนั นีเ้ ป็นฐานในการคิด
3. เพื่อให้คุณถามตัวเองว่า พร้อมหรือยังส�ำหรับอนาคตที่ก�ำลัง
จะมาถึง
ผมไม่ได้ต้องการจะบอกว่า ค�ำพยากรณ์ของพ่อรวยจะกลายมาเป็น
ความจริง ด้วยเพราะท่านนัน้ ก็ไม่ได้เป็นผูว้ เิ ศษมาจากไหน และก็ไม่สามารถ
ติดต่อกับพระผูเ้ ป็นเจ้าได้ โดยตรงอีกด้วย แต่ประเด็นก็คอื ค�ำถามทีว่ า่ คุณ
ได้เตรียมตัวไว้พร้อมหรือไม่ ถ้าหาก ค�ำพยากรณ์ของพ่อรวยเกิดเป็นความ
จริงขึ้นมา หรือพูดอีกอย่างได้ว่า ถ้าหาก ตลาดหุ้นเกิดการล้มครืนครั้งยิ่ง
ใหญ่จริง (ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไป จนถึงปี 2020) คุณ
จะท�ำอย่างไร ชีวิตของคุณจะดีขึ้น หรือตกต�่ำลง ถ้าเหตุการณ์ตลาดหุ้น
ล้มเกิดขึ้นมาจริง คุณจะเตรียมตัวรับมัน หรือจะยอมให้มันท�ำลายชีวิตคุณ
4. เพื่อน�ำเสนอแนวคิดทีว่ า่ คุณสามารถเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์
ตลาดหุ้นล่มสลายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ได้
ถึงแม้ว่าผมจะได้กล่าวถึงแนวคิดบางอย่างไปแล้วในหนังสือเล่ม
ก่อนหน้าก็ตาม แต่ในหนังสือเล่มนี้ ผมจะเขียนเจาะลงไปในรายละเอียดว่า
คุณสามารถท�ำอะไรได้บ้างในตอนนี้–และที่ส�ำคัญไปกว่านั้นก็คือ เหตุผล
ส�ำคัญที่คุณจะต้องลงมือท�ำด้วยตัวเองตั้งแต่ในวันนี้
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5. และสุดท้าย เพื่อท�ำให้คุณรู้ตัวว่า ชีวิตทางการเงินของคุณจะ
ดีขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่ได้ ถ้าคุณเตรียมตัวไว้อยู่เสมอ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถ้าในตอนนี้คุณเริ่มวางแผนและลงมือท�ำ พร้อม
ทั้งเตรียมตัวให้พร้อมไว้ อนาคตทางการเงินของคุณย่อมจะสดใสเป็นแน่
ไม่ว่าเหตุการณ์ตลาดหุ้นล่มสลายจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม การเป็นผู้หมั่น
ใฝ่หาความรู้และเตรียมพร้อมอยู่เสมอนั่นคือกลยุทธ์ทางการเงินที่ดีกว่า
คนส่วนใหญ่ ที่มักจะเลือกใช้กลยุทธ์อันแสนเกียจคร้าน อย่าง “ซื้อ ถือ
ไว้ และสวดอ้อนวอน” ขอให้ตลาดหุ้นจงมีแต่ขาขึ้น โดยไม่มีวันตกต�่ำเลย
ซึ่งคนที่มีความเชื่อว่าตลาดหุ้นจะมีแต่ขาขึ้นนั้น ก็ไม่ต่างอะไรไปจากคนที่
เชื่อว่ากระต่ายอีสเตอร์มีตัวตนจริงนั่นเอง
เรือโนอาห์คือเรื่องเล่าของเทพพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ อันเปี่ยมไปด้วย
พลังแห่งวิสัยทัศน์ ความศรัทธา และความกล้าหาญ หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้มี
จุดประสงค์เพื่อสอนให้คณ
ุ กลายเป็นเทพพยากรณ์ไปเสียเอง แต่ผมเชื่อว่า
เนือ้ หาของมันจะมอบศรัทธาอันยิง่ ใหญ่และอนาคตอันสดใสให้กบั คุณและ
คนที่คุณรักได้ โดยไม่สนใจว่าตลาดหุ้นจะล้มหรือไม่ก็ตาม
หนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่แก้วสารพัดนึก แต่มนั มีหน้าทีเ่ พื่อสอนให้คณ
ุ เป็น
คนทีม่ คี วามระแวดระวังและเตรียมพร้อมมากยิง่ ขึน้ เพื่อรอรับกับเหตุการณ์
ต่างๆ ทัง้ ดีและร้ายทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ –กล่าวอีกนัยหนึง่ ได้วา่ เพื่อมอบอ�ำนาจ
ควบคุมอนาคตทางการเงินให้กบั คุณนัน่ เอง ดังทีพ่ อ่ รวยเคยกล่าวเอาไว้วา่
“ประเด็นของเรื่องเรือโนอาห์นั้น ไม่ใช่เพื่อย�้ำให้เห็นว่าโนอาห์พูดถูก แต่
มันต้องการบอกถึงการที่ โนอาห์คือผู้มีศรัทธา ความกล้าหาญ และเป็น
ผู้เตรียมพร้อมรับส�ำหรับทุกเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าเหตุการณ์
ดังกล่าวนั้นจะน่ากลัวในระดับมหาอุทกภัยในใจกลางทะเลทราย ที่ออกไป
กวาดต้อนท�ำลายโลกของเราทั้งใบก็ตามที”

บทน�ำ : เรือโนอาห์
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หมายเหตุ กฎหมาย ERISA ช่วยให้เกิดแผน 401(k) อันโด่งดัง รวม
ทัง้ แผนเพื่อการเกษียณอายุอื่นในสหรัฐฯ ขึน้ มา ประเทศอื่นๆ นัน้ ก็มแี ผนที่
มีลักษณะใกล้เคียงกัน ต่างกันก็แค่ชื่อเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น
• ในออสเตรเลีย เรียกว่า Superannuation
• ในแคนาดา มีชื่อว่า RRSP
• ส่วนในญี่ปุ่นนั้น มีชื่อเดียวกัน นั่นคือ 401(k)
• และส�ำหรับในไทยคือ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
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