ภัยจากคอมพิวเตอร์์
วีรชัย ฉลาด∗
ปัจจุบนั คงปฏิเสธกันไม่ได้แล้วว่า
คอมพิวเตอร์เป็ นสิ่งจาเป็ นในชีวิตประจาวันไป
แล้ว ซึ่งมีแนวโน้มว่าต่อไปอีกไม่นานคาดว่าจะ
มีไว้ใช้กนั ทุกครัวเรื อน หรื ออาจเข้ามาแทนที่
เครื่ องโทรทัศน์ได้ เนื่องจากการใช้งานที่นอก
จากจะทาหน้าที่ได้เหมือนโทรทัศน์ทวั่ ไปแล้ว
(ต้องมี TV Card) ยังสามารถทาอะไรได้อีก
หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็ น การฟังเพลง
คาราโอเกะ Video CD เล่นเกม ใช้พิมพ์งาน
แทนเครื่ องพิมพ์ดีด เก็บข้อมูลได้มากมายเทียบ
เท่าห้องสมุดหลาย ๆ ห้องเลยทีเดียว จะว่าไป
แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั
งานได้แทบทุกประเภท จนไม่สามารถนามา
กล่าวในพื้นที่จากัดได้หมด
ความสามารถของคอมพิวเตอร์อีกด้าน
หนึ่งที่กาลังเป็ นที่นิยมทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ จน
กระทัง่ ถึงวัยชรา ทั้งเพศชายและหญิง ต่าง
กล่าวถึงนัน่ คือ Internet ถ้าใครไม่รู้จกั ถือว่าตก
ยุคเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็ นการค้นคว้าข้อมูลการ
หาเพื่อนบนอินเตอร์เน็ต การค้าบนอินเตอร์เน็ต
ที่เรี ยกว่า e-Commerce การหารายได้บน
Internet เช่น การเล่นเกม การตอบปัญหา
การทาโฆษณา ฯลฯ ทาให้มีอาชีพเกิดใหม่อีก
หลายอาชีพ เช่น Web Designer ,Web
Programmer ,Web Master , Internet café

, Web Hosting , ISP เป็ นต้น
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงไม่น่าแปลก
ใจที่จะมีผสู้ นใจในคอมพิวเตอร์อย่างมาก ทา
ให้เกิดหนังสือมากมายวางขายในร้านหนังสือ
เกือบครึ่ งร้านจะเป็ นหนังสือด้านคอมพิวเตอร์
ทั้งสิ้น ให้ผอู้ ่านเลือกซื้อหามาอ่านกันได้ตาม
สะดวก บางท่านถึงกับวางแผนให้ลกู เรี ยน
คอมพิวเตอร์กนั ตั้งแต่เด็กเล็ก อนุบาลก็เรี ยนกัน
แล้ว จนทาให้เกิดคาถามยอดฮิตขึ้นมากมาย
เช่น
- จะให้ลกู เรี ยนคอมพิวเตอร์ต้งั แต่อายุเท่า
ไรดี?
- ผมไม่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์เลยจะเริ่ ม
เรี ยนจากตรงไหนดีครับ?
2
- ผมยังไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์เลย ผมควร
จะซื้อคอมพิวเตอร์มาฝึ กเลยหรื อไปเรี ยนที่โรง
เรี ยนสอนคอมพิวเตอร์ก่อนครับ (กลัวซื้อมา
แล้วใช้ไม่เป็ น)? ฯลฯ
(คาตอบเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีผตู้ อบแล้วตาม
ร้านหนังสือทัว่ ไป)
เมื่อพูดถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ซ่ึง
มีอยูม่ ากแล้ว แต่อย่าคิดว่าไม่มีอนั ตรายที่มา
จากมัน ท่านคงเคยได้ทราบข่าวเด็ก ๆ เป็ นโรค
แปลกใหม่ไม่น่าจะเป็ นไปได้แต่เป็ นไปแล้ว
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นัน่ คือ โรคติดอินเตอร์เน็ต อาการของโรคเป็ น
เป็ นอย่างไร ทาไมต้องเรี ยกว่าโรคติด
อินเตอร์เน็ต รองสารวจตัวเองดูครับว่ามีอาการ
เหล่านี้หรื อไม่
- หงุดหงิดเมื่อไม่ได้ Online
- รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้อยูห่ น้าจอ
คอมพิวเตอร์ Online
- แยกตัวจากกลุ่มเพื่อนไม่สุงสิงกับใคร
- Online ติดต่อกันนานหลายชัว่ โมงและมี
ความต้องการเพิ่มชัว่ โมงขึ้นเรื่ อย ๆ
ถ้าท่านมีอาการเหล่านี้แสดงว่าท่านเป็ น
โรคติดอินเตอร์เน็ตเข้าให้แล้วล่ะครับ อย่านิ่ง
เฉยนะครับ ควรรี บปรึ กษาแพทย์จะดีที่สุด
สิ่งที่หน้าเป็ นห่วงอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ
การใช้งานในโลกอินเตอร์เน็ตคือ การเป็ นคน
ขาดปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนมนุษย์ในโลกของ
สังคมจริ งไม่ใช่โลกของอินเตอร์เน็ต จะทาให้
กลายเป็ นคนที่ขาดทักษะในการเข้าสังคม
เสมือนหนึ่งว่ามีโลกส่วนตัวของตนเองไม่ยงุ่
เกี่ยวกับใคร แต่ในสังคมทัว่ ไปนั้นต้องมี
ปฏิสมั พันธ์กนั เพื่อความอยูร่ อดและดารงเผ่า
พันธุต์ ่อไป ไม่มีใครสามารถอยูค่ นเดียวในโลก
ได้เพราะมนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม
การคลุกคลีกบั คอมพิวเตอร์ท้งั วันเป็ น
ประจา จะทาให้มีแนวโน้มที่จะเป็ นคนก้าวร้าว
ขึ้น จิตใจจะกระด้างขึ้น ขาดความอ่อนโยน
ใจร้อน เพราะคอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องจักรชนิด
หนึ่งซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจ ผูใ้ ช้อยากได้อะไรก็สงั่
คอมพิวเตอร์เช่นนี้ทุกวัน ๆ มันจะเหมือนเป็ น
เตาหลอมคอยหลอมจิตใจให้กลายเป็ นคนที่ไร้
จิตใจ เป็ นต้นเหตุให้สงั คมปั่นป่ วน ดังคากล่าว

ที่ว่า “เทคโนโลยีก้าวหน้ าแต่จติ ใจของมนุษย์
ตา่ ลง” ดังเช่นข่าว เด็กนักเรี ยนวัย 13 ขวบ นา
ปื นไปยิงอาจารย์และเพื่อนร่ วมห้องของ ตนเอง
ในห้องเรี ยน ด้วยสาเหตุเพียงอาจารย์ชอบ
ตาหนิตนในห้องเรี ยนและเพื่อน ๆ ชอบล้อ
เหตุการณ์น้ ียงั ไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ใน
ประเทศชั้นนาทางเทคโนโลยีอย่างสหรัฐ
อเมริ กาเป็ นไปแล้วและเป็ นปัญหาใหญ่ของ
ประเทศด้วย อย่าให้สงั คมไทยเป็ นเช่นนั้นเลย
เรามาเรียนรู้ให้ เท่ าทันเทคโนโลยี ใช้ เทคโนโลยี
ให้ ถูกทาง ถูกต้องเหมาะสม รู้เท่ าทันมัน จงใช้
มันมาช่ วยทาประโยชน์ อย่างคุ้มค่าคุ้มราคา อย่า
ให้ มนั มามีอทิ ธิพลเหนือจิตใจเรา
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