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คนทั่วไปในโลกโดยเฉพาะคนไทยเชื่อวาความมีโชคเปนเรื่องที่เหนือคําอธิบาย กรรม
ในชาติที่แลวมีสวนรวมกําหนดโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบทบาทสําคัญในการชวยใหโชคดีดวย เชน ถูกหวย
เล น การพนั น ได ฯลฯ หากเป น นั ก แสดง นั ก กี ฬาก็ ดั ง ขึ้ น มาแบบระเบิ ด ฯลฯ อย า งไรก็ ดี มี
นักวิชาการฝรั่งอธิบายเรื่องความโชคดีไวอยางนาสนใจ และใหความอุนใจในระดับหนึ่งวาความมีโชคนัน้
สามารถสรางขึ้นไดดวยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบุคลิกอุปนิสัย
ศาสตราจารย Richard Wiseman แหง มหาวิท ยาลัย University of Hertfordshire
(บางคนอาจจําชื่อไดวาเปนคนเดียวกันกับที่จัดประกวดเรื่องตลกที่สุดในโลกบนเว็บเมื่อ 3-4 ปกอน) ใน
หนังสือชื่อ The Survivors Club (2009) เลาเรื่องการทดลองและขอสรุปที่ชวยทําใหเขาใจเรื่องความมี
โชคมากขึ้น
การทดลองใช ค นจํ า นวนมากทั้ ง หญิ ง ชายแข ง กั น นั บ รู ป ภาพในหนั ง สื อ พิ ม พ
บางคนนับเสร็จใน 2-3 วินาที บางคนนับเปนนาที สาเหตุที่บางคนนับไมกี่วินาทีก็เสร็จ ไมใชเพราะมี
ความสามารถในการนับเปนเลิศ หาก Dr. Wiseman สอดแทรกขอความดวยตัวหนังสือขนาดใหญไวใน
หน าหนัง สือพิมพวา “หยุด นับ ได ทั้ งเลมมี 43 รูป ” และในอีกหนาต อมาก็ มีขอความตัวใหญ ไวอีก
เชนกันวา “หยุดนับได และรีบไปบอกคนทดลองวาพบขอความนี้แลว และทานจะไดเงิน 250 เหรียญ”
สิ่งไมนาเชื่อก็คือมีผูทดลองจํานวนไมมากนักเทานั้นที่เห็นสองขอความนี้ระหวางการนับ
กลุมที่พลาดมองไมเห็นคือพวกเครงเครียดและจริงจังกับการนับมากจนมองไมเห็นสองขอความนั้นที่ไม
นาจะมองขามไปได
Dr. Wiseman สรุปวาคนที่เห็นขอความที่ใหหยุดนับทันที มีทางโนมที่จะเปนคนมีโชค
เพราะเปนคนเปดกวางตอโอกาสรอบตัวที่อาจมาถึงแบบ Random สวนคนที่มองไมเห็นมีทางโนมที่จะ
เปนคนไมมีโชค เพราะไมสามารถควาโอกาสที่เปดกวางใหตนได Dr. Wiseman สรุปวาสําหรับบางคน
นั้น แมแตทํางานอื่นอยูก็ยังเปดกวางสําหรับโอกาสอื่น ๆ ที่จะเขามาหาตนเอง นั้นคือเหตุผลสําคัญซึ่ง
อธิบายวาเหตุใดสิ่งดี ๆ จึงมักเกิดขึ้นกับคนเดิมเสมอในชีวิตประจําวันและในสถานการณที่รอดชีวิตมาได
จากเหตุการณอันตราย ซึ่งสิ่งเหลานี้เราเรียกกันวาโชค
คนสองคนพักในโรงแรมหองติดกัน คนหนึ่งเสียชีวิตจากไฟไหม แตอีกคน “โชคดี”
รอดมาได คนทั่วไปอาจมองวาคนหลังโชคชวยทําใหรอดมาได แตในความเปนจริงอาจเปนวาเปนคน
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จึงทําใหรอดมาได ไมใชเพราะโชคแตเปนเพราะเปนคนเปดกวางตอขอมูลและโลกอยูเสมอ
นักจิตวิทยาเรียกสิ่งที่ Dr. Wiseman พยายามทดลองนี้วา Inattentional blindness
(การตาบอดอันเกิดจาการไมใหความใสใจ) ซึ่งหมายถึงวาไมสังเกตเห็นสิ่งตาง ๆ เมื่อไมไดใหความ
ใสใจอยางแทจริง ตัวอยางเชนเราจมลึกอยูในบางอารมณจนไมไดยินเสียงหรือตระหนักถึงเหตุการณที่
เกิด ขึ้น รอบตัว (มนุษ ยประเภทหู ถูก เสีย บอยูตลอดเวลาต องระวังเป นพิเศษจากอัน ตรายรอบตัว เชน
ถูกรถชน) เราดูโทรทัศนโดยไมเห็นภาพสะทอนบนกระจกจอทีวี การสอนหรืออบรมแบบ “ฟงแตไมได
ยิน” หรือ หนักๆ ก็คือ “เขาหูซายทะลุหูขวา”
Dr. Wiseman เชื่อวานอกจากการมีชีวิต รอดจากรถที่ วิ่งผานแยกไฟแดงเกือบชนรถ
ตัวเองหรือสังเกตเห็นขอความแทรกในหนังสือพิมพดังกลาวแลว ยังมีอีกปจจัยสําคัญที่เปนคําอธิบาย
นั่นก็คือ Neuroticism หรือแบบแผนของบุคลิกภาพ (personality trait) ของคนซึ่งทําใหโนมเอียงไป
ทางการเปนคนเครียด รอนรนกระวนกระวายและออนไหวงายตอความเครียด
คนที่เขาขายมีดีกรีของ neuroticism สูง จะจริงจังเครงเครียด และเขมขนกับสิ่งที่ตนเอง
ทําจนมองขามโอกาสที่เกิดขึ้นรอบตัวจึงมีทางโนมที่จะเปนคนขาดโชค ในทางตรงกันขามคนที่มีดีกรี
neuroticism ต่ําจะเยือกเย็นกวา มีอารมณผอนคลาย ไมหวือหวา และออนไหวตอความเครียด
นอยกวา จะไมทํางานดวยความเครียดและกระวนกระวายเทา กลุมคนนี้จะเปดตัวตอความเปนไป
ได ตาง ๆ ในชีวิตมากกวา จึงเปนคนชนิดที่เรียกวามีโชคอยูเสมอ
Dr. Wiseman ตองการศึกษาลึกกวานี้ในเรื่องการมีโชคและไมมีโชค โดยเฉพาะความ
แตกตางระหวางคนสองกลุมนี้ จากการทดลองอีกหลายลักษณะขามเวลา 10 ป ก็ไดขอสรุป 4 ขอ
ดังตอไปนี้วาเหตุใดสิ่งดี ๆ จึงมักเกิดขึ้นกับคนเดิมเสมอ
ประการแรก คนโชคดี อ ยู ใ นสภาพจิ ต ใจที่ ผ อ นคลายกั บ ชีวิ ต โดยตระหนั ก ถึ ง
สิ่งแวดลอมรอบตัวอยูเสมอ พวกเขาจะมองเห็นโอกาส (เพราะมองหาโอกาสอยูแลวดวยการเปดใจ
และเปดโอกาสใหสิ่งเหลานั้นเขาหาตัวเขาได ตัวอยางเชน คนพบเงินตกบนถนนอยูบอยนั้นเปนเพราะ
เปนคนชางสังเกตหรือมองหาโอกาสจึงเห็นเงินที่ตกอยู) ที่คนอื่นมองไมเห็น มักเปนกลุมคนที่ชอบสังคม
มีเพื่อนฝูงมาก
ประการที่สอง คนโชคดีเชื่อในสัญชาตญาณของตนเองและมีการตัดสินใจที่ดีโดยไมรู
วาทําไมจึงตัดสินใจเชนนั้น คนโชคไมดีจะไวใจคนผิดและมักตัดสินใจผิดอยูบอย ๆ จากการสังเกต
กลุมคนโชคดีพบวาคนกลุมนี้อาศั ยความรูสึก ขางในของตนเองมากกวากลุมไมมีโชคอยางเห็ นไดชัด
ตัวอยางเชนหญิงคนหนึ่งสงสัยคนที่ขับมอเตอรไซตตามหลังตอนกลางคืนจะเปนคนราย จึงระวังตัวและ
จอดใหรถผานไป สองวันตอมาตํารวจเรียกรถคันนี้จอดและชายคนนี้ก็ยิงตํารวจตาย มองเผิน ๆ
อาจเห็นวาเธอโชคดี แตแทจริงแลวเธออาศัยความรูสึกขางในบอกเธอใหระวังตัว
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ความสามารถในการฟนตัวกลับขึ้นมาเสมอ คนมีโชคจะคาดวาสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับตนเอง และเชื่อ
วาไมวาอะไรที่รายแรงในชีวิตเกิดขึ้นก็ตามในที่สุดแลวก็จะคลี่คลายไปในที่สุดเสมอ โลกสําหรับคน
เหลานี้จะงดงามและสดสวย ซึ่งตรงขามกับกลุมคนโชคไมดีซึ่งคาดหวังวาไมวาทําอะไรก็จะลมเหลว
โลกของกลุมคนนี้มืดหมนและมืดดํา
Dr. Wiseman ใหคนสองกลุมเลนเกมส Puzzle ซึ่งไมมีทางไดคําตอบเลย เมื่อเลนไป
สักพักรอยละ 60 ของกลุมคนโชคไมดีบอกวาเกมสนี้ไมมีคําตอบ ในขณะที่มีรอยละ 30 ของกลุมคน
โชคดีที่บอกอยางเดียวกัน โดยสรุปก็คือกลุมคนไมมีโชคยอมแพตั้งแตยังไมไดเริ่ม
ประการที่ สี่ กลุ ม คนโชคดี มี ค วามสามารถพิ เ ศษในการเปลี่ ย นโชคร า ยให เ ป น
ประโยชน Dr. Wiseman เชื่อวาปจจัยตัวนี้มีบทบาทสําคัญที่สุดใน 4 ตัวในการมีโชคจนทําใหสามารถ
รอดชีวิตจากภัยอันตรายมาได
ความเห็นของ Dr. Wiseman ตรงกับความเชื่อของ Dr. Al Siebert ผูเ ชี่ยวชาญคน
สําคัญของอเมริกาในเรื่องจิต วิทยาของการเอาชีวิตรอด ซึ่งศึกษาบุค ลิกภาพของการเปน ผูรอดชีวิต
(Survivor Personality) และพบวาทักษะสําคัญยิ่งในการเอาชีวิตรอดคือการมีทักษะสรางโชคที่จะพบ
สิ่งดี ๆ โดยไมคาดฝน (Serendipidity Talent) กลาวคือเมื่อประสบภัย พวก “โชคดี” (ผูสามารถเอาชีวิต
รอดไดเปนเลิศ) ไมเพียงแตตอสูกับภัยไดดีเทานั้นยังสามารถเปลี่ยนแปลงภัยรายเปนประโยชนไดดวย
ใครที่ดูภาพยนตรชุด McIver จะเห็นความสามารถในการคิดแกไขปญหาและอุปสรรค
อยางไมหวั่นไหวดวยการนําสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวมาใชใหเกิดประโยชน บุคลิกภาพเชนนี้ทําใหสามารถ
อยูรอดไดอยางดี จนดูเหมือนวาเปนคนมีโชคเหนือคนอื่น ๆ
Dr. Wiseman เชื่อวาในเรื่องการมีโชคสิ่ง ที่อธิบ ายไมไดเกี่ ยวกับ ความมีโชคมีอยูแค
รอยละ 10 เท านั้ น อีก รอยละ 90 มีรากฐานมาจากวิธีก ารคิ ด ของคน คนที่ เ ครง ครัด กั บ ชีวิต
จนเกินไปจะมองไมเห็นสิ่งอื่น ๆ ที่เปนโอกาสเขามาหาตัว และถึงเขามาหาตัวเองก็ไมพรอมเพราะไมเคย
เตรียมพรอมไวกอนหนานี้
ขอคนพบทางวิชาการนี้ทําใหเราพอสบายใจขึ้นไดบางกระมังวาใครก็อาจมีโชคไดโดยไม
ตองรอใหขึ้นกับปจจัยอื่น ๆ ภายนอก ความมีโชคทําใหเกิดขึ้นไดในขอบเขตหนึ่งดวยการปรับเปลี่ยน
วิธีการมองโลกและบุคลิกภาพ
ทุกสิ่งในโลกที่เกิดขึ้นลวนมีเหตุผลอธิบายมันไดทั้งสิ้น แมแตความไรเหตุผลก็ตาม
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