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ทฤษฎีเฮง : กลา & กลวั
กรณีศกึษา

๒ พี่นองตระกูลไรท

ผลงาน
สรางเครื่องบินสําเร็จเปนรายแรกของโลก

การเหาะเหินเดนิอากาศถอื
เปนความฝนอนัยิ่งใหญของมนุษย



กวาจะเปนเครื่องบินได
ตองเผชิญกับความลมเหลวซํ้าแลวซํ้าเลา



สถิตินาสนใจเก่ียวกับ ๒ พี่นองตระกูลไรท

• การศึกษาสูงสดุทั้งคูเรียนจบเพียงแคชัน้ ม. ๓ เทานัน้

• เปน SMEs เลก็ๆ เปดกิจการโรงพิมพและรานซอมจักรยาน

• แมจะยังเด็ก อายุนอย แตก็มีแรงบันดาลใจกลาที่จะสรางฝนอันยิ่งใหญ

• ฝนแลวก็ลงมือทําทันที หนาํซ้ําทําแลวกลบัลมเหลวครั้งแลวครั้งเลา

• คนพบความเฮง เพราะเปนคนกลาฝน ไมทอ ไมกลวั  กลาตอสู 

• แรงบนัดาลใจเกิดจากแนวคดิกาลเิลโอ  พ.ศ. ๒๐๒๖

• พี่ชายเกิดป ๒๔๑๐ นองชายเกิด ๒๔๑๔ ฝนเปนจริงตอนอายุ ๓๐ปเศษ



                วิลเบอร ไรท กับ ออรวลิ ไรท

๒๔๔๓ ท้ังคูตัดสินใจสรางเครื่องบินลําแรกขึ้น
๒๔๔๖ ทอไดแตหามถอย ลองผิดลองถูก 

   ลมเหลว คิดแลวทอแท ซํ้าแลวซํ้าเลา
   ในท่ีสุดก็ประสบความสําเร็จ



วันน้ีวิวัฒนาการไปไกลมีเคร่ืองบินสงสินคา
ใหญที่สุดบรรทุกไดหนกัที่สุดในโลก 

ไมใช Airbus A380 แตคอือนัโตนอฟ 225



A380 คือเครื่องบินเชิงพาณิชย
ใหญที่สุดในโลก ถือกําเนิดขึ้นเมื่อ ๒๕๔๘

บินโดยสิงคโปรแอรไลนเมื่อ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๐



ฝนที่คนธรรมดาทําใหเปนจริงได
เหาะเหิน เดินอากาศ

เกิดจากคนเรากลาฝน ไมกลัว  ไมทอ ไมถอย



ใหญโต กวางขวาง ทันสมัย



ภายในโออา สะดวกสบาย



กรณีศึกษาชายผู "ลมเหลว“ ท้ังชีวิต 
แตเมื่อทําไดสําเร็จเพียงครั้งเดียว

คนท้ังโลกก็รูจักเขาในนาม "ผูพันแซนเดอรส“
เจาของ KFC Fast Food แบรนดดังระดับโลก



ผูพันแซนเดอรส ชายผูลมเหลวทั้งชีวิต

• เกิด ๙/๙/๒๔๓๓

• อาย ุ๕ ขวบ กําพราพอ ครอบครัวอยูใน
สภาพยากจน

• อาย ุ๑๖ ป ตองเลิกเรียน หางานทํา เลี้ยง
ครอบครัว

• อาย ุ๑๗ ป ทําสถิติสูงสุด ตกงานปเดียวถึง 
๔ ครั้ง !!!



เร่ืองราวชายผูลมเหลวทั้งชีวิต

• อายุ ๑๘ ป แตงงาน

• อายุ ๑๘-๒๒ เปลี่ยนอาชีพไปขายต๋ัว
รถไฟ แตก็ยังลมเหลว

• อายุ ๑๙ ป เปนพอคน

• อายุ ๒๐ ป ภรรยาหอบลูกหนี



ผูพันแซนเดอรส ชายผูลมเหลวทั้งชีวิต

• ลมเหลวครั้งที ่๑ ถูกไลออกจากกองทัพ

• ลมเหลวครั้งที ่๒ จะไปเรียนกฎหมาย 
มหาวิทยาลยักไ็มรับ

• ลมเหลวครั้งที ่๓ อยากทาํงานขายประกัน 
บริษัทประกันกย็ังไมรับ!!!

• สุดทายไดงานเปนพอครวัและคนลางจาน
ในรานกาแฟเล็กๆ แหงหนึ่ง



ผูพันแซนเดอรส ชายผูลมเหลวทั้งชีวิต

• เปนนายทหารผูซ่ือสัตย ชีวิตบีบคั้น ไมใชครั้งแรกที่เขารูสึก
ถูกปฏิเสธ ลมเหลว เสียกําลังใจ และทอแทชีวิต

• แตตองเผชิญและอยูกับความผิดหวัง ซํ้าแลวซํ้าเลา

• ทํางานจนเกษียณเมื่ออายุ ๖๕ เหลือเงินบํานาญใชแค ๑๐๕
เหรียญสหรัฐ (เดือนละ ๓ พนับาทเศษ)

• ทางออกสุดทาย คิดฆาตัวตายจึงนัง่เขียนบันทึกลาตาย

• จากขอเขียน “ลาตาย” อานแลวเขากลับพบวาไมเพยีงแต
เขาจะลมเหลวทั้งชีวิต ทวายังมีความเกงเหลืออยูในวยั ๖๕
ปที่ยังไมเคยทดลองและตองลองกอนตายนัน่คือ “ไกทอด”



แงคิดจากชีวิตผูพันแซนเดอรส

• สุดทายเมื่ออายุ ๘๕ ป ๒๐ ปใหหลัง
กลับกลายเปน “เศรษฐีพันลาน”

• ไมมีคําวาสายที่จะเริ่มตนนับ ๑ ใหม

• ความสําเร็จกับความลมเหลวหางกัน
เพียงแคพลิกฝามือ

• จะสําเร็จหรอืจะเฮงอยูที่วาคุณเลือกที่
จะ 'สูตอ' หรือ 'ยอมแพ‘

• เฮงหรือซวยอยูที่ “กลา” เปลีย่น
หรือไม? กลาก็เฮง “กลวั” ก็ซวยไปชัว่
ชีวิต 



กลาท่ีจะฝน ฝนแลวตองทํา ระหวางทางก็
ตองขมข่ืนเปนธรรมดา ไดบางเสียบาง 
ทอแท ลมเหลว ผิดหวัง เสียใจ ถอดใจ แต
อยายอมแพ อยาหยุด เดินหนาสูตอไป 



แงคิดจากนักสูชีวิต “บิดาแหงสวนดุสิตโพล”
แงคิดทฤษฎีเฮง: กลา & กลัว

รองศาสตราจารย ดร. สุขุม เฉลยทรัพย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผมอยากฝกเด็กสมัยนี้ใหมีความ
ลําบาก รูจักรอคอย  รูจักความ

ผิดหวัง ไมไดสมหวังทุกอยาง อาจ
มีเกเรบางก็จะเปนบทเรียนชีวิตที่
ดี  แตถาเกิดมาชีวิตดีทุกอยางไม

เคยผิดหวังเลย ชีวิตก็ไมมีการ
ตอสู สมัยกอนผมเคยเจอหนัก

มากกวานี้  ไมไดเรียนตามที่
ตัวเองต้ังใจ แตชีวิตก็มาถึงวนันี้ได 

ผมก็อยากใหทุกคนสูชีวิตตอไป 
อดทนเพื่อพบกับความสําเร็จ

แบบผม
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