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ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

สวัสดีคะ ฉบับนี้ IT zone จะขอแนะนํา
ความรูเรื่องลางสมอง (brainwash) วามันคือ
อะไร ทําไดจริงไหม กอนอื่นเราไปดูความหมาย
ของมันกอนนะคะ จาก http://dictionary.reference.com/browse/brainwash ลางสมองคือ
วิธกี ารปลูกฝงความรูส กึ นึกคิด คานิยมของบุคคล
ดวยวิธีการตางๆ และจาก http://dictionary.
sanook.com/search/dict-th-en-lexitron/
ลางสมอง คือความพยายามที่จะปลูกฝงความ
เชื่อหรือเปลี่ยนความเชื่อที่มีอยูของคนคนหนึ่ง
สําหรับ Synonyms for brainwash (verb force
to believe or do things) ไดแก educatestar,
indoctrinatestar, alterstar, catechizestar,
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conditionstar, convertstar, convincestar,
influencestar, instillstar, persuadestar, proselytizestar จาก website: http://thesaurus.
com/browse/brainwash โดยสรุป ลางสมอง
(brainwash) คือความพยายามทีจ่ ะปลูกฝงความ
เชื่อหรือเปลี่ยนความเชื่อที่มีอยูของคนคนหนึ่ง
โดยการปลูกฝงความรูสึกนึกคิด คานิยมดวยวิธี
การตางๆ ทั้งการใหความกดดันตอรางกายและ
จิตใจ การลงโทษ การใหรางวัล การใหแรงเสริม
การงดแรงเสริม ในแงของประสาทวิทยศาสตร
กระบวนการลางสมองคือกระบวนการเรียนรูตาม
ขอมูล ตรรกะ สิ่งแวดลอมที่ผูตองการลางสมอง
กําหนดไวใหเรียนรูเ พือ่ ใหเกิดความรูส กึ นึกคิด คา
นิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมการแสดงออกตาม
ที่ตองการ ที่นี้เรามาดูวิธีการลางสมองที่สืบคนได
จาก website: howstuffworks? ตามที่อยู URL:
http://science.howstuffworks.com/life/
inside-the-mind/human-brain/brainwashing1.htm Website นี้เปน website ที่มีความรู
ครอบคลุมทุกดานทั้งความบันเทิง สุขภาพ บาน
และสวน รวมทั้งความรูทางวิทยาศาสตร โดยวาง
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toolbar ใหเลือกทีด่ า นบนของหนาเพจ (1) และยัง
สามารถสืบคนเรือ่ งทีต่ อ งการไดงา ยๆจาก search
tool ทีอ่ ยูด า นบนทางขวามือ (2)และมีการเชือ่ มตอ
กับโซเชียลมีเดียตางๆทั้ง facebook, youtube,
tweeter และสามารถสมัครรับ newsletter ได
งายๆโดย คลิ๊กเลือกที่รูปจดหมายดานบน (3)

โดยแตละหัวขอจะมีหัวขอยอยๆลงไปอีก
เชนในกรณีนี้เลือก Science จะมีหัวขอยอยๆลง
ไปอีก (4) สําหรับเรื่องที่เราสนใจจะอยูในสวนของ
Life Science ซึ่งเชนกันจะมีหัวขอยอยใหเลือก
ลงไปอีก แตเพือ่ ใหงา ยในการคนหาสามารถพิมพ
คําที่ตองการสืบคนไดเลย ในกรณีนี้ไดพิมพคําวา
brainwash ผลการสืบคนพบวามี 50 บทความที่
เกี่ยวของ

ลองเขาไปอานเนือ้ หาใน How Brainwashing Work เขียนโดย Julia Layton โดยผูเ ขียนได
ยกตัวอยางสงครามเกาหลี ที่มีการลางสมองเชลย
อเมริกันที่ถูกจับไดใหเปลี่ยนไปนิยมคอมมิวนิตย
ผลเมื่อถูกปลอยตัว มีเชลยอเมริกัน 21 คน จาก
จํานวน 20000 คน ปฏิเสธทีจ่ ะเดินทางกลับอเมริกา
จึงเปนที่มาของคําถามวา การลางสมองใหผลที่นา
เชื่อถือจริงหรือ?

ในดานจิตวิทยา การลางสมองคือการปรับ
ความคิดใหม (thought reform) โดยจะขึ้นกับ
อิทธิพลทางสังคม (social influence) อิทธิพล
ทางสังคมเกิดขึ้นทุกนาทีและทุกๆวัน มันเปนวิธี
การที่ผูคนสามารถเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของคนอื่น ๆ ตัวอยางเชน 1) compliance method วิธีนี้มีจุดมุงหมายที่จะเปลี่ยน
พฤติ ก รรมของบุ ค คลและไม เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
เปลี่ยนทัศนคติหรือความเชื่อของพวกเขา วิธีการ
คือ ”เพียงแคทํามัน„ (Just do it) 2) persuasion method วิธีการชักชวน วัตถุประสงคเพื่อ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ วิธีการคือชักจูงใหเห็นวา
“ทํามันเพราะมัน ทําใหคุณรูสึกดี / มีความสุข /
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สุขภาพดี / ประสบความสําเร็จ. ”3) education
method หรือเรียกวา ”การโฆษณาชวนเชื่อ„ (propaganda method) เมือ่ คุณไมเชือ่ ในสิง่ ทีจ่ ะสอน
อิทธิพลสังคมที่สําคัญในความพยายามที่จะทําให
เกิดการเปลีย่ นแปลงในความเชือ่ ของแตละบุคคล
โดยอิงตามความเชื่อที่วา ”ทํามันเพราะคุณรูวามัน
เปนสิง่ ทีถ่ กู ตองทีจ่ ะทํา„ โดยสรุปการลางสมองคือ
รูปแบบทีเ่ ลวรายทีส่ ดุ ของอิทธิพลทางสังคมรวมวิธี
การตางๆทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดของ
คนโดยที่ไมมีบุคคลนั้นไมยินยอมของบุคคลและ
ขัดตอความตั้งใจของบุคคลนั้น หากจะเกิดขึ้นได
ผูถูกลางสมองจะถูกควบคุมโดยผูลางสมองใน
ทุกๆ ดานสวนใหญจะเกิดในสถานทีท่ จี่ าํ เพาะและ
แยกจากตัวสังคมเชน คายกักกัน หรือ กลุมลัทธิ
เปนตน โดยวิธกี ารทําลายตัวตนของผูถ กู ลางสมอง
ดวยวิธีการตางๆกอนแลวจึงใสความคิด ความ
เชื่อ พฤติกรรมที่ประสงคเขาไป อยางไรก็ตาม
นักจิตวิทยาเชื่อวาความเปนตัวตนของบุคคลไม
สามารถถูกทําลายไดงายๆ กระบวนการลางสมอง
แคกดความเปนตัวตนเอาไว ทันทีที่อิทธิพลของ
กระบวนการลางสมองลดลง ความเปนตัวตนของ
บุคคลก็จะกลับมา
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หากยั ง สนใจที่ จ ะอ า นต อ ที่ ห น า 7 จะมี
แนะนําบทความที่เกี่ยวของและแหลงขอมูลเพื่อ
ศึกษาเพิ่มเติม
สําหรับเรือ่ งลางสมองก็คงเปนพอเปนไอเดีย
วาคืออะไร ทําไดอยางไร ทําไดจริงไหม อยางไร
ก็ตามจะฝากคําถามไวใหคิดนิดหนึ่งนะคะ แลว
ทานผูอานคิดวา โฆษณาตางๆที่เราเห็นผานสื่อ
ตางๆละ มันเปนการลางสมองเราไหม? การที่เรา
ตัดสินใจจะเลือกผลิตภัณฑอะไรบางอยางมาใช
ในชีวิตประจําวันของเราเราเลือกจากอะไร? หาก
มีผลิตภัณฑใหมๆออกมาจากบริษัทใหมๆมีการก
ลาวอางคุณสมบัตทิ ด่ี เี ลิศเราจะกลาใชไหม? เราถูก
ลางสมองหรือเปลานะ?

