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บทคัดยอ 
 ในปจจุบัน รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนเราตองเจอกับสื่อมวลชนที่หลากหลาย สื่อมวลชนดังกลาว
รวมถึง เทคโนโลยีของสื่อ อาทิเชน อินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือ โทรทัศน หนังสือพิมพ และวิทยุ มีบทบาท
สําคัญตอการปรบัรูปแบบการรับรูเชิงสาธารณะของคนในสังคมนั้นผานทางขอมูลท่ีใหมาและการตีความขอมูลท่ี
ไดรับ อิทธิพลของสื่อจึงสงผลกระทบตอความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคมน้ันอยางสําคัญ การเลือกรับชม
สื่อเปนปจจัยท่ีตองใหความสนใจสําหรับคนทุกเพศทุกวัย ประโยชนเชิงประจักษเมื่อเราไดรับชมสื่อเชิงบวกที่ให
ความรูสึกดานความสุขจะสงผลเชิงบวกตอพัฒนาการของรางกายและของสมองผานการควบคุมและพัฒนาการ
ทําหนาที่ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการการรับรู ท่ีเปนผลมาจากการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติของ
รางกาย และระบบประสาทสวนกลางของสมองอยางมีนัยสําคัญ นอกจากการศึกษาความรูสึกเชิงบวกเมื่อไดรับ
ชมสื่อดวยเครื่องมือแบบสอบถามเพื่อวัดความรูสึกดานความสุขเชิงอัตวิสัยแลว ยังมีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร
ท่ีกาวหนา สรางเครื่องมือท่ีสามารถตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงเชิงสรีรวิทยาในการตอบสนองของรางกายตอสื่อท่ี
ไดรับ อาทิเชน การตรวจวัดระบบประสาทอัตโนมัติดวยเคร่ืองมือวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ และการตรวจวัดระบบ
ประสาทสวนกลางดวยเครื่องมือวัดคลื่นไฟฟาสมอง เปนตน การศึกษาความรูสึกดานความสุขที่เกิดจากการ
ไดรับสื่อจัดเปนงานวิจัยทางจิตวิทยาเชิงบวกที่เริ่มสนใจกันอยางแพรหลาย มีความหมายโดยนัยสําหรับการวาง
นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือความสุขของคนในสังคม 
 

คําสําคัญ: จิตวิทยาเชิงบวก/ ความรูสึกดานความสุข/ ระบบประสาทอัตโนมัติ/ ระบบประสาทสวนกลาง  
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บทนํา 
ส่ือในสาขาของการสื่ อสาร  หมายถึ ง 

เครื่องมือที่ใชเพ่ือเก็บและสงมอบรายละเอียดหรือ
ขอมูล สื่อมวลชน หมายรวมถึง เทคโนโลยีของส่ือ
ทั้ ง ห ม ด  อ า ทิ เ ช น  โ ท รทั ศ น  อิ น เ ท อ ร เ น็ ต 
หนังสือพิมพ  วิทยุ  และภาพยนตร  มี อิทธิพลท่ี
กวางขวางตอการส่ือสารสูมวลวิกฤตของประชากร 
(Lorimer & Scannell, 1994) อิทธิพลของสื่อสงผล
ตอบุคคลในทุกชวงชีวิต ที่เห็นไดชัดเจนโดยเฉพาะ
ชวงวัยรุน ที่ตองเรียนรูการแสดงออกของตนเองตอ
ครอบครัวและเพื่อน วัยรุนสามารถเรียนรูจากสื่อท่ี
ทําหนาท่ีเปนส่ิงอางอิงของพฤติกรรมปกติของสังคม 
(Arnett, 1995) สังคมที่คนในสังคมใชประโยชนจาก
การไดรับสื่อเชิงบวกเพื่อพัฒนาทักษะการรับรูและ
การสื่อสารระหวางบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มีสวน
สําคัญตอการพัฒนาจริยธรรมของวัยรุนและวัย
ผูใหญตอนตนในสังคมนั้น (McLeod, 2000) หลาย
งานวิจัยพบความสัมพันธระหวางการไดรับชมส่ือ
โทรทัศนกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (Pechmann & 
Shih, 1999) พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล (Atkin, 1990) พฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ 
(Grabe et al., 2008; Carper et al., 2010) และ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่เส่ียง (Brown et al., 
2006) ในทางตรงขาม ขณะเดียวกันการรับชมส่ือ
โทรทัศนสามารถเสริมพัฒนาการทักษะการรับรูและ
ดานภาษาใหกับเด็กเยาวชนไดเชนกัน (Wright et al., 
2001) ดังนั้น สิ่งสําคัญมากที่สุดสําหรับการรับชม
สื่อมวลชน  คือ การเลือกรับชมสื่อเชิงบวก  และ
ปฏิสัมพันธของพอแมกับเด็กในการใหคําแนะนําใน

การรับชมสื่อ ซึ่งสามารถพัฒนาการศึกษาและการ
เรียนรูของเด็กได (Notten & Kraaykamp, 2010) 

สื่อเชิงบวกสามารถกระตุนใหเกิดความรูสึก
เชิงบวก (positive mood) ท่ีจัดอยูในกลุมความรูสึก
ดานความสุข (subjective happiness) ความรูสึกเชิง
บวกสามารถแบงออกเปนหลายรูปแบบ อาทิเชน 
ความสบาย (leisure) ท่ีมีรูปแบบแตกตางกันก็
สามารถกระตุนความรูสึกเชิงบวกไดแตกตางกัน 
(Hills & Argyle, 1998) นอกจากนั้น ชนิดของสื่อ 
เชน สื่อตลกสามารถกระตุนความรูสึกเชิงบวกใน
หลายรูปแบบไดแก ความเบิกบาน (joy) (Hubert & 
de Jong-Meyer, 1991) ความรื่นเริง (mirth) (Goel & 
Dolan, 2007) ความบันเทิง (amusement) (Giuliani 
et al., 2008) และความราเริง (exhilaration) (Ruch, 
1995) เปนตน  

ในเชิงสรีรวิทยา พบวา ความรูสึกเชิงบวก
สามารถควบคุมการทําหนาที่ท่ีเกี่ยวของกับการรับรู
ได การทําหนาที่นั้นรวมถึง การซอมแซมหรือการ
ปรับปรุงสมรรถนะของการทําหนาท่ีในภารกิจ
เฉพาะอยาง (Philip et al., 2002) อาทิเชน นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 212 คน ที่ไดรับชมคลิปสื่อตลกที่
ใหความรูสึกเชิงบวก ที่มีความยาวประมาณ  4-5 
นาที กอนการเรียนทองคําศัพท โดยทิ้งชวงหาง
ภายหลังการรับชมคลิป เปนเวลา 0, 10, หรือ 30 
นาที สามารถเสริมประสิทธิภาพของการเรียกคืน
ความจํา (retrieval) ภายในสัปดาหถัดไปไดอยางมี
นัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาที่ไมไดรับชม
คลิปสื่อตลกกอนการเรียน (Nielson & Powless, 
2007)  
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Reed และคณะ (2007) พบวา เม่ือใหผูปวย
ที่มีภาวะซึมเศรา รับชมคลิปสื่อตลกท่ีใหความรูสึก
เชิงบวกแลว ผูปวยมีการแสดงความรูสึกที่เปลี่ยนไป 
อยางไรก็ตาม ถาหากผูปวยไมไดใหความสนใจกับ
เนื้อหาของสื่อท่ีรับชม การกระตุนผูปวยดวยส่ิงเรา
เชิงบวกนี้อาจไมเพียงพอในการรักษา 
 

สื่อเชิงบวกกับระบบประสาทอัตโนมัติของ
รางกาย 

ระบบประส าทอั ต โนมั ติ  (Autonomic 
Nervous System หรือ ANS) เปนสวนของระบบ
ประสาทสวนปลายที่ทําหนาที่เปนระบบที่ควบคุม
การทําหนาที่ของรางกายแบบอัตโนมัติ และควบคุม
การทําหนาที่ของอวัยวะภายในรางกาย ดังนั้น ระบบ
ประสาทอัตโนมัติจึงเกี่ยวของกับ อัตราการเตนของ
หัวใจ การยอย อัตราการหายใจ การถายปสสาวะ 
และภาวะการหลั่ งน้ํ าลาย  เปนตน  ในปจจุ บัน 
เครื่องมือหน่ึงที่สามารถใชตรวจวัดการทํางานระบบ
ประสาทอั ตโนมั ติ  คื อ  เ ค รื่ อ งมื อที่ ต รวจวั ด
คลื่นไฟฟาหัวใจ (Electrocardiography; ECG หรือ 
Elektrokardiogramm; EKG ในภาษาเยอรมัน) การ
ตรวจวัดคลื่นไฟฟาหัวใจเปนการแปลผลของแอคทิวิ
ตีทางไฟฟาของหัวใจ และบันทึกผลโดยอิเล็กโทรด
บนผิวหนังภายนอก ดังนั้นสัญญาณ ECG คือการ
เปลี่ยนแปลงทางไฟฟาบนผิวหนังที่ตรวจพบและ
ขยายสัญญาณในขณะที่กลามเนื้อหัวใจเกดิสภาวะทาํ
ใหไรข้ัว (depolarization) ในการเตนของหัวใจแตละ
ครั้ง โดยสภาวะทําใหไรข้ัวเปนสภาวะที่ลดประจุลง
ถึงศูนยและสามารถกระตุนกลไกของหัวใจใหเขาสู

การหดตัว คลื่นไฟฟาหัวใจและชวงสัญญาณ ECG 
จึง เปนชวงการ เปลี่ ยนแปลงที่ ข้ึนและลงของ
แรงดันไฟฟาระหวางอิเล็กโทรดสองตัวท่ีวางคนละ
ดานของหัวใจ 

สัญญาณที่พบไดชัดเจนมากที่สุดของส่ิงเรา
ความรูสึกจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
ของระบบอัตโนมัติ ไดแก การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
อัตราการเตนของหัวใจ การไหลของเลือดที่ผิวหนัง 
การออกเหงื่อและการเคลื่อนไหวของกระเพาะและ
ลําไส (Purves et al., 2008) ความรูสึกเชิงบวกที่ให
ความรูสึกราเริงทําใหเกิดการกระตุนการทํางานของ
ระบบซิมพาเททิก ที่ทํางานในสภาวะขณะที่ตื่นเตน
หรือเกิดขึ้นทันทีทันใด และสงผลใหเพิ่มอัตราการ
เตนของหัวใจได ขณะที่ความรูสึกบันเทิงสามารถ
กระตุนการทํางานของระบบซิมพาเททิกเชนเดียวกนั 
แตไมเพ่ิมอัตราการเตนของหัวใจ (Harrison et al., 
2000) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Herring และ
คณะ (2011) ที่พบวาผูเขารวมวิจัยจํานวน 39 คน ที่
รับชมสื่อภาพยนตรท่ีใหความรูสึกเบิกบานและ
บัน เ ทิ ง  มี อั ต ร าก าร เ ต นของ หั ว ใ จที่ เ พ่ิ มขึ้ น 
นอกจากนี้ นักศึกษาคณะจิตวิทยาจํานวน 27 คน ที่มี
อายุระหวาง 18-25 ป ไดเขารวมการศึกษาผลของ
พฤติกรรมทางอารมณตอรอบการหายใจ โดยรับชม
ส่ิงเราที่เปนสื่อภาพยนตรซ่ึงใหความรูสึกบันเทิง
และขบขัน พบวาสามารถลดชวงเวลาการหายใจเขา
และลดปริมาตรการหายใจเขาและออกของรางกาย
ไ ด  (Boiten,1998)   ดั ง นั้ น บุ ค ค ล ท่ี รั บ ช มสื่ อ
ภาพยนตรท่ีใหความรูสึกบันเทิงนอกจากจะสามารถ
ฝกการหายใจแลวยังสามารถทําใหเกิดการคืนสภาพ
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ของหลอดเลือดรวมหัวใจที่ไวกวาการไดรับชมส่ือ
ภาพยนตรที่ใหความรูสึกเศรา (Frederickson et al., 
2000) ความรูสึกเชิงบวกจึงสามารถลดความไว
ปฏิกิริยาของหลอดเลือดรวมหัวใจที่ทําลายสุขภาพ
ของคนเราได   

นอกจากนี้  สื่อเพลงท่ีใหความรูสึกดาน
ความสุขสามารถกระตุนการเปลี่ยนแปลงของการนํา
ไฟฟาของผิวหนัง (Rickard, 2004) และการเพิ่มขึ้น
ของอัตราการหายใจ เมื่อเปรียบเทียบกับการรับฟง
สื่อเพลงที่ใหความรูสึกเศราที่มีอัตราการหายใจต่ําลง 
(Krumhansl, 1997) สื่อเพลงจึงถูกใชในการรักษา
โรคที่เกี่ยวของกับจิตใจเพื่อตองการเหนี่ยวนําใหเกิด
อารมณและความรูสึกดานความสุขที่ตองการได 
(Etzel et al., 2006) การตอบสนองของระบบ
ประสาทอัตโนมัติของความรูสึกดานความสุขจึงมี
ความสัมพันธกับกิจกรรมการทํางานของหัวใจ
เนื่องจาก การขยายหลอดเลือด กิจกรรมการนําไฟฟา
ของผิวหนังซึ่งเพิ่มขึ้น และกิจกรรมของการหายใจ
ซึ่งเพ่ิมขึ้น รูปแบบการตอบสนองนี้บงชี้ถึงสภาวะ
การกระตุนประสาทซิมพาเททิกอยางมีนัยสําคัญ 
(Kreibig, 2010) 
 
ส่ือเชิงบวกกับระบบประสาทสวนกลาง 
 ระบบประสาทสวนกลาง (Central Nervous 
System; CNS) เปนสวนระบบประสาทที่ประกอบดวย
สมอง (brain) และไขสันหลัง (spinal cord) ท่ีรวม
ขอมูลซ่ึงไดรับมาและประสานงานใหเกิดกิจกรรม
ของรางกาย ดังนั้นระบบ CNS นี้จึงทําหนาที่รวมกับ
ระบบประสาทสวนปลาย  (peripheral nervous 
system) ในการควบคุมพฤติกรรม ปจจุบันการ

ตรวจวัดโครงสรางหรือกิจกรรมการทํางานของ
สมองสามารถใชเครื่องมือทางการแพทยหลาย
ประเภท ยกตัวอยาง เชน  

1) Computerized Tomography (CT Scan) 
ใ ช สํ า ห รั บ ก า ร ถ า ย ภ า พ รั ง สี ส ว น ตั ด อ า ศั ย
คอมพิวเตอรจากรังสีเอ็กซและตัวรับรังสีเอ็กซ และ
สรางภาพสามมิติดานในของโครงสรางสมอง
ออกมา 

2) Positron Emission Tomography (PET) 
เปนเทคนิคที่ตรวจวัดกิจกรรมการทํางานของสมอง 
ผูรับการทดลองไดรับการฉีดสาร  2-ดีออกซี-D-
กลูโคสกัมมันตรังสี (radioactive glucose, 2-DG) เขา
ไปในสมอง จากน้ันเคร่ือง PET Scan จะบันทึกพ้ืนที่
ของสมองที่ทํางาน โดยการตรวจวัดสาร 2-DC ที่
เซลลสมองพยายามดึงไปใชและสะสมตามบริเวณ
ตาง ๆ  

3) Functional Magnetic Resonance Image 
(fMRI) เปนเทคนิคท่ีตรวจวัดกิจกรรมการทํางาน
ของสมองโดยการวัดปริมาณออกซิเจนที่อยูในเลือด
ซ่ึงไปเลี้ยงสมอง สามารถตรวจวัดแบบเรียลไทม 
(real time) ได โดยเห็นท้ังโครงสรางและกิจกรรม
การทํางานของสมอง 

4) Electroencephalography (EEG) เปนการ
ตรวจวัดคลื่นไฟฟาสมองผานหนังศีรษะดวยการติด
และเชื่อมตออิเล็กโทรดกับตําแหนงตาง ๆ ของ
สมอง ประมวลผลออกมาเปนความถี่ของคลื่นสมอง 
เชน คลื่นเดลทา (< 4 เฮิรตซ) ที่พบขณะหลับลึก 
คลื่นทีทา (4-7 เฮิรตซ) พบในขณะหลับไมลึก หรือ
กําลังงวงนอน คลื่นแอลฟา (8-12 เฮิรตซ) พบขณะ
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รูสึกผอนคลาย คลื่นบีทา (12-30 เฮิรตซ) พบขณะ
รูสึกตื่นเตน ตกใจหรือกังวล เปนตน (Nunez & 
Srinivasan, 1981) 

Waldstein และคณะ (2000) ไดศึกษา
ผูเขารวมวิจัยที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีสุขภาพดี 
จํานวน  30 คน  (อายุ เฉลี่ย  23.9 ป)  ที่รับชมสื่อ
ภาพยนตรสั้นที่ใหความรูสึกเชิงบวก โดยตรวจวัด
คลื่นไฟฟาสมอง (EEG) และพบวาเกิดคลื่นสมอง
ในชวงความถี่แอลฟาเพิ่มมากขึ้นบริเวณสมองสวน
หนาและดานขาง  คลื่นแอลฟาท่ีปรากฏเพิ่มขึ้น
หมายถึง สภาวะผอนคลายของบุคคลนั้นซึ่งเปน
เครื่องหมายของความรูสึกดานความสุข ดังนั้นการ
กระตุนบริเวณสมองสวนหนาใหเกิดคลื่นแอลฟา 
สวนหนึ่งจะเปนการเสริมพัฒนาการทางสมอง
นอกเหนือจากการทําใหบุคคลนั้นผอนคลายมากขึ้น 
ในทํานองเดียวกัน Costa และคณะ (2006) ทําการ
ทดลองวัดคลื่นไฟฟาสมอง (EEG) ของนักศึกษา
จํานวน 30 คน (อายุระหวาง 18-26 ป) ที่รับชมส่ือ
ภาพยนตร เชิงบวก  มีคลื่น ท่ีออกมาเปนจังหวะ
เดียวกัน (synchronization) บริเวณสมองสวนหนา
และสวนทายทอย ซึ่งสภาวะนี้ของคลื่นสมองที่
ตอบสนองตอส่ิงเรา มีขอมูลสนับสนุนวาสัมพันธ
กันกับการเสริมกระบวนการการรับรู (cognitive 
processes) ในดานความจํา (Klimesch et al., 1997) 
การเรียนรู (Singer, 1993) การรับรูทางการมองเห็น 
(Rodriguez et al., 1999) เปนตน ในทางตรงขาม 
ความอสมมาตร (asymmetry) ของคลื่นสมองสวน
หนาดานซายและดานขวาที่เกิดขึ้นยังสามารถบง
บอกถึงการจัดระบบเชิงหนาท่ีของสมองได (Coan 
& Allen, 2004) หากมีความอสมมาตรของสมอง

สวนหนาดานซาย สามารถบงชี้ถึง ลักษณะของ
บุคคลนั้นวามีการตอบสนองตอส่ิงเราที่ใหความรูสึก
ตาง ๆ ไดดีซึ่งสัมพันธกันกับความรูสึกเชิงบวก 
ขณะที่ความอสมมาตรของสมองสวนหนาดานขวา
สัมพันธกันกับความรูสึกเชิงลบและระบบการถอน
ตัวของบุคคลนั้น (Davidson, 2004)  

นอกจากนี้  การตรวจวัดบริ เวณสมองที่
ตอบสนองตอสื่อสิ่งเราที่เปนภาพยนตรและรูปภาพ
ท่ีใหความรูสึกเชิงบวก ดวยเครื่องมือ fMRI พบวา 
ส่ือสิ่งเราเชิงบวกสามารถกระตุนสมองสวนทาลามัส 
(thalamus) ซึ่งเปนศูนยถายทอดกระแสประสาทใน
สมอง สวนอะมิกดาลา (amygdale) บริเวณรับรูความ
ทรงจําดานอารมณ สวนซูพีเรียรเทมพอรัลไจรัส 
(superior temporal gyrus) บริเวณที่ตอบสนองตอ
กระบวนการฟงและภาษา และการรับรูทางสังคม 
สวนฮิปโปแคมปส (hippocampus) บริเวณที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการรวบรวมขอมูลจากความจําระยะส้ัน
ไปยังความจําระยะยาว และสวนโพสทีเรียร ซินกุ
เลต (posterior cingulate) บริเวณท่ีเกี่ยวของกับการ
เรียกกลับคืนของความจํา (Britton et al., 2006)  
 

บทสรุป 
 การเลือกรับชมส่ือเชิงบวกใหเหมาะสมกับ
เพศและวัย นอกจากจะชวยทําใหคนในสังคมมี
สุขภาพจิตดีข้ึนแลว ก็จะสามารถเสริมพัฒนาการ
ของรางกายและของสมองไดบนพื้นฐานของการ
เสริมทักษะกระบวนการการรับรู ซ่ึงปจจุบันสามารถ
พิสูจนไดในเชิงประจักษดวยการทดลองทาง
ประสาทวิทยา ความรูสึกดานความสุขที่เกิดจากการ
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ไดรับสื่อเชิงบวก จึงสามารถประยุกตใชในวงกวาง 
เหมาะสําหรับการวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือความสุขของคนในครอบครัวและสังคม 
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