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คอลัมน์    How to Heng  
ต้นฉบับ 4 สิงหาคม 2555 

 
 เพ่ือนๆ นักขายครับ ตอนนี้ผมขอน าเสนอทฤษฎีเฮงว่าด้วย “ปมเด่น-ปมด้อย” 

 คนท่ีดวงจะเฮง ชะตาจะรวย ต้องกล้าคิด กล้าพูด กล้าน า กล้าท า กล้าเสนอ  “ปมเด่น” ท่ี

มีอยู่ในตัว ขณะเดียวกันก็เก็บ “ปมด้อย” ท่ีมีไว้ให้ได้ มิให้ปรากฏ 

 ผมขอยกตัวอย่างดารานักแสดง 2 คน คือ ตุ๊กกี้ กับโก๊ะตี ๋

 

 
 แทบทุกคนจะคิดตรงกันว่า ท้ังคู่นี้โหงวเฮ้งไม่ดี บุคลิกแบบนี้ มาสมัครงานไม่อยากรับ

หรอก 
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 แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง ท้ังสองคนสามารถแสดง “ปมเด่น” กลบ “ปมด้อย”  

 
สุดท้ายคนไทยท้ังประเทศต่างยอมรับว่า ท้ังคู่นี้มากด้วยความสามารถ ท้ังเก่ง ท้ังเฮง ท้ัง

รวย 

 
ดัชนีชี้วัดความเฮงคือ สามารถตั้งตัวได้เป็นผลส าเร็จ ตั้งแต่อายุยังน้อยๆ มีคุณภาพชีวิตท่ี

เป็นเลิศ 
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มองอีกด้านหนึ่งของเหรียญ คนรอบตัวผมหลายคน บุคลิกก็ดี เรียนก็สูง เก่งก็เก่ง หล่อ

และสวย แต่ท างานแล้ว ไม่เปิดใจรับฟังคนอื่น เข้ากับใครไม่ได้ ส าเร็จก็แบบลุ่มๆ ดอนๆ นานๆไป 

ปมเด่นเลือนหายไป 

 
มีแต่ปมด้อย มีแต่ข้อด้อย คิดเป็นเห็นแต่ข้อจ ากัด คิดแล้วไม่กล้า ไม่มั่นใจ กลัวว่าจะท า

ไม่ได ้
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ค าถามส าคัญ ถ้าอยากเฮง แล้วเราจะเปลี่ยนปมด้อยให้เป็นปมเด่นได้หรือไม่? ค าตอบ

คือได้   

 
 หลักการเฮงข้อที่ 1 อย่ายึดติดความส าเร็จท่ีเคยมี ต้องคิดทุกๆ วันว่าเมื่อวานเราท าได้ดี

แล้ว แต่วันนี้เราต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดีกว่าวันวาน วันพรุ่งนี้ต้องท าให้ดีกว่าวันนี้  
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หลักการเฮงข้อที่ 2 อย่ายึดติดกับ “ปมเด่น” ท่ีตนเองมี อย่าคิดว่าตนเองจบจาก 

สถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้า เกียรตินิยม หาเงินง่าย ใช้

คล่อง จงคิดตลอดเวลาว่ายัง เรายังไม่เก่ง เราต้องเรียนรู้

เรื่อยๆ ตลอดเวลา 
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อย่าคิดว่าเราเป็นนักขายท่ีมีเครือข่ายแม่ข่ายลูกทีมมากมาย ต้องออกเสาะแสวงหาและ

น าเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่าง ใหม่ สด ไม่ซ้ าซาก ไม่จ าเจ ไม่น่าเบื่อ ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 



8 

 

 
 หลักการเฮงข้อที่ 3 ต้องคิดว่าเรามีท้ังปมเด่นปมด้อยในตัว แม้วันนี้เราอาจจะยังไม่เก่ง แต่

เราก็ส ารวจและเตรียมความพร้อม เตรียมตัวท่ีจะเก่ง คิดว่าเป็นน้ ายังไม่เต็มแก้ว ยังโง่ ยังอยาก

เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ตลอดเวลา แม้ไม่รู้แม้ไม่สามารถแต่พร้อมท่ีจะเรียนรู้เพื่อเป็นคนมีความรู้

ความสามารถในวันข้างหน้า 
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 หลักการเฮงข้อที่ 4 ต้องอยู่กับความจริง ทุกอย่างเป็นเรื่องสมมติ ท่ีเสียแล้วก็ต้องยอมเสีย 

มีได้มีเสีย มีชนะมีแพ้  ล้มเหลววันนี้ ส าเร็จวันหน้า ส าเร็จวันนี้ล้มเหลววันหน้า จงมีสติ รอบคอบ 

อย่าประมาท 
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  หลักการเฮงข้อที่ 5 ต้องคิดเสมอว่าเราต้องรวย เราต้องส าเร็จให้ได้ ท่องไว้ “ส าเร็จ ส าเร็จ 

ส าเร็จ” ฐานะต้องมั่นคง วันนี้เรายังไม่เจ๊ง อยู่อย่างคนเจ๊งเราจะไม่มีวันเจ๊ง  แม้หาได้ใช้คล่อง ยัง

ต้องประหยัด ต้องอดออม ต้องอยู่อย่างสมถะให้จงได้ อย่าติดการพนัน ติดหญิง ติดชาย ติดดื่ม ติด

กิน ติดเท่ียว เป็นอันขาด 

 
หลักการเฮงข้อที่ 6  ต้องมั่นใจในตัวเอง แต่อย่ามั่นใจตัวเองสูงจนเกินไป ต้องรับฟัง

ค าแนะน า ค าติจากคนรอบตัว เพื่อปรับปรุงตัวเราให้เป็นคนแอคทีฟ คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง 

ปราดเปรียว ทันสมัย 

นักวิจัยสหรัฐฯ พบสาเหตุทีส่มองของคนเข้าวัยกลางคน ไม่ปราดเปรียวว่องไว เหมือนสมัย

ท่ียังหนุ่มสาว เพราะต้องผจญกับความเครียดมาช้านาน 
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หลักการเฮงข้อที่ 7 ต้องเชื่อมั่นในความสามารถตัวเอง ต้องคิดว่าคนอื่นท าได้ เราก็ต้องท า

ได้ คนอื่นยังส าเร็จได้ เราก็ต้องส าเร็จ  ต้องคิดว่าเป็นไปได้ อย่าสงสัยตัวเอง อย่าคิดว่าตนเองมีปม

ด้อย   
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หลักการเฮงข้อที่ 8 ต้องพร้อมท่ีจะเป็นเพื่อน พูดคุยได้กับคนต่างความคิด ต่างอุปนิสัยใจ

คอ ต่างอาชีพ ต่างวรรณะ ต่างองค์กร ต่างศาสนา ต่างชาติ ต่างภาษา คบได้ท้ังนั้นโดยไม่มี

ข้อจ ากัด ไม่มีสิ่งกีดขวางและขวางกั้น ไม่ดูถูก ไม่เหยียดหยาม ไม่มีอคติกับคนอื่นๆ ท่ีแตกต่าง 

 



13 

 

หลักการเฮงข้อที่ 9 ต้องเปิดหู เปิดตา เปิดใจรับฟังความคิดเห็นทัศนคติศรัทธา และความ

เชื่อท่ีแตกต่างของกลุ่มคนที่คิดเห็นไม่ตรงกันกับเรา โดยน้อมรับฟังเลือกเฉพาะสิ่งดีๆ  น ามาเป็น

ความรู้เพื่อพัฒนาตัวเราให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป 

 คนท่ีไม่เคย “ส าเร็จ” ในชีวิต คือคนท่ีมากด้วย  “ปมด้อย” ซ่อนลึกๆ ในใจ ชอบ “สงสัย” 

ตัวเอง  

 ชอบตั้งค าถามกับ “ตัวเอง” ไม่แน่ใจ “ตัวเอง” ไม่มั่นใจ “ตัวเอง” ไม่เชื่อมั่นว่าตนเองจะ 

“ท าได้”  

 
  มีกรณีศึกษา มีตัวอย่างคนมากมายในสังคมไทย และสังคมโลก ท่ีล้มเหลวเพราะสงสัยใน

ความสามารถของตัวเอง หลายคนไม่ได้เป็น ดร. ไม่ได้เป็นเศรษฐี ก็เพราะมัวแต่ “สงสัย” 

ความสามารถที่มี 
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 คนเราลงว่าไม่เชื่อมั่นในศักยภาพท่ีตนเองมี ไม่คิดว่าตนเองจะท าได้  จะเป็นได้ จะรวยได้

อย่างไร? 

 คนท่ีมีปมด้อย ส่วนใหญ่บุคลิกดี การงานดี หน้าตาดี ผิวพรรณลักษณะดี การศึกษาดี ชาติ

ตระกูลดี ฐานะดี กิริยามารยาทดี  

 แต่พอได้คบ ได้สัมผัส ได้เรียนรู้ระหว่างกันแล้ว กลับพบว่า 

   คนกลุ่มนี้มี “ปมด้อย” ลึกๆ ท่ีจะแสดงออกเมื่อคบกันสักระยะหนึ่ง 

คนเหล่านี้ต้องการพิสูจน์ตัวเอง หรือวิจารณ์คนอื่น ใช้คนอื่น เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง  

บางคนอาจจะหยิ่ง หรือดูถูกผู้อื่น แต่ตัวเองกลับไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ปากกล้า ขาสั่น 

ไม่มั่นใจว่าตัวเอง จะเก่ง จะท าได้จริงหรือไม่? สงสัยตัวเองว่าจะมีคุณค่า ความสามารถ หรือท าให้

ผู้อื่นยอมรับได้หรือไม่? ท าให้คนกลุ่มนี้ไม่กล้าท่ีจะท าอะไร เนื่องจากกลัวความล้มเหลว คนกลุ่มนี้

มักจะวิจารณ์คนอื่น มากกว่าท่ีจะกระท าด้วยตัวเอง  

และยังพบอีกว่า คนกลุ่มนี้มักจะกลบเกลื่อน “ปมด้อย” โดยชอบความรุนแรง ความ

ก้าวร้าว ติดเกมส์ ติดการพนัน ติดสุรา ติดยาเสพติด และลงท้ายชอบมีเพศสัมพันธ์โดยไม่เลือกเพื่อ

กลบปมด้อย 
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 เพื่อนๆ นักขายครับ คนจะเฮง จะเก่ง จะร่ า จะรวย ต้องใช้ “ปมเด่น” ชนะ “ปมด้อย” ให้

จงได ้
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 จะเฮงจริง รวยจริง มีโชค มีชัยได้จริง ท่องไว้เลยว่า “ส าเร็จ ส าเร็จ ส าเร็จ” ด้วย “ปม

เด่น” เท่านั้น 


