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1. คานา

ปั จจุบนั คงจะปฏิเสธไม่ได้ แล้ วว่า โทรศัพท์มือถือ หรื อ สมาร์ ทโฟน กลายเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการ
ดํารงชีวิตประจําวันไปเสียแล้ ว ไม่วา่ จะเป็ น การพูดคุยสื่อสาร, การทํางาน หรื อแม้ แต่การจองตัว๋ ภาพยนตร์
ทุกอย่างจบลงที่ สมาร์ ทโฟน เพียงเครื่ องเดียว จึงไม่นา่ แปลกใจเลยว่า คนในยุคดิจิตอลนี ้ จะเกิดอาการ ติด
มือถือ กันอย่างงอมแงม ถึงขนาดที่ สมาร์ ทโฟน กลายเป็ นอวัยวะที่ 33 ของร่างกายไปโดยปริยาย
สําหรับใครที่ยงั ไม่ร้ ูตวั ว่า ตนเองติดมือถือหรื อไม่ ให้ ลองเช็คอาการเบื ้องต้ นกันเสียหน่อยว่า ตอน
ตื่นนอน สิ่งที่ทําเป็ นอันดับแรกคืออะไร? และก่อนจะนอน สิ่งที่ทําเป็ นอันดับสุดท้ ายคืออะไร? ถ้ าหาก
คําตอบของคุณคือ การเล่นสมาร์ ทโฟน แล้ วล่ะก็ นัน่ คือสัญญาณที่กําลังบ่งบอกว่า คุณกําลังติดมือถือ
อย่างแน่นอนครับ รวมไปถึงบุคคลที่ชอบถ่ายรูป, ชอบอัปเดต หรื อแชร์ ภาพต่างๆ ให้ ทนั ต่อสถานการณ์ รวม
ไปถึงชอบเช็กมือถือบ่อยๆ ถึงขนาดที่ได้ ยินเสียงแจ้ งเตือนเป็ นไม่ได้ จะต้ องหยิบขึ ้นมาเช็คตลอดเวลา ก็เป็ น
สัญญาณว่า กําลังติดมือถือเช่นกัน
ก.ฉันติดโทรศัพท์จริงหรื อให้ ลองมาตรวจสอบกันเสียหน่อยว่า มีอาการเหล่านี ้บ้ างหรื อไม่?
1. รู้สึกกังวลตลอดเวลา เมื่อมือถืออยูน่ อกสายตา
2. รู้สึกเครี ยดแบบสุดๆ ถ้ าหากลืมมือถือไว้ ที่บ้าน
3. นอนหลับไปพร้ อมๆ กับโทรศัพท์ข้างตัว
4. อ้ างเหตุผลที่ต้องอยูม่ ือถือตลอดเวลาเพราะ "กลัวอีเมลล์งานเข้ า แล้ วไม่เห็น"
5. แม้ มือถือจะหน้ าจอแตก แต่ก็ไม่ใช่อปุ สรรคอะไรต่อการใช้ งาน
6. เคยตกใจแบบสุดๆ เพราะหาโทรศัพท์ไม่เจอ แต่จริงๆ แล้ วถืออยูใ่ นมือ
7. การปิ ดโทรศัพท์ตอนอยู่บนเครื่ องบิน เป็ นอะไรที่ทรมานสุดๆ
8. รู้สึกตื่นเต้ นมากๆ ถ้ าเปิ ดเครื่ องมา แล้ วเจอข้ อความแจ้ งเตือนเต็มไปหมด
9. สามารถพิมพ์ไป เดินไป หรื อ พิมพ์ไป ฟั งไปได้ ในเวลาเดียวกัน
10. ปุ่ มเปิ ดปิ ดเครื่ อง มีไว้ ในตอนอยู่บนเครื่ องบินเท่านัน้
11. รู้สกึ เซ็งสุดขีด ถ้ าหากเปิ ดเครื่ องมาแล้ วไม่มีข้อความแจ้ งเตือนเลย
12. ภาวนาให้ รถติดไฟแดง จะได้ โพส Facebook
13. หยิบมือถือเพื่อดูนาฬิกา แทนที่จะดูนาฬิกาข้ อมือ
1

บทความนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของวิชา “จริ ยธรรมคริสเตียน” รร. คริสต์ศาสนศาสตร์ แบ๊ บติสต์, โครงการ Extention
ศูนย์พระคริสตธรรมเบธเอล, 2017.

14. การส่งโทรศัพท์ไปซ่อม เป็ นอะไรที่เจ็บปวดสุดๆ
15. ตังใจจะไม่
้
เล่นมือถือสัก 1 ชัว่ โมง แต่ก็ไม่สามารถทําได้ ต้ องหยิบมาเล่นทุกที
ข.แบบทดสอบว่าเราติดมือถือ
จากอาการติดมือถือ 15 ข้ อข้ างต้ น ถ้ าหากใครมีอาการดังกล่าว 1-5 ข้ อ แสดงว่าคุณยังไม่ตดิ มือ
ถือ สบายใจได้ ครับ แต่ถ้า 6-10 ข้ อ แสดงว่า คุณเริ่มมีอาการติดมือถือแล้ ว ให้ ลองเว้ นจากการเล่นบ้ าง หรื อ
ลองตังใจไม่
้
เล่นมือถือในบางช่วงเวลา เช่น เวลาทานข้ าว เป็ นต้ น แต่ถ้าหากตรงกับตัวคุณ 10-15 ข้ อ นัน่
หมายความว่า คุณกําลังเสพติดมือถือขันรุ
้ นแรงครับ
ค.ติดขันรุ
้ นแรง
สําหรับอาการ เสพติดมือถือ นัน้ ถือว่า เป็ นส่วนหนึง่ ของโรคที่มีชื่อว่า โนโมโฟเบีย ( Nomophobia)
ซึง่ ย่อมาจาก No Mobile Phone Phobia นัน่ เอง ซึง่ ผู้ที่ป่วยเป็ นโรคดังกล่าว จะมีอาการหงุดหงิดง่าย มือ
สัน่ หรื อกระวนกระวายเวลาที่ไม่มีโทรศัพท์มือถืออยูก่ บั ตัว หรื ออยูใ่ นที่สญ
ั ญาณอินเทอร์ เน็ตเข้ าไม่ถึง อีก
ทังยั
้ งมีนิสยั หมกมุน่ อยูก่ บั โทรศัพท์มือถือ อยู่ตลอดเวลา ต้ องคอยเช็กว่า มีคนส่งข้ อความมาหาหรื อไม่ มี
ใครโทรเข้ ามาหรื อเปล่า เป็ นต้ น แต่วา่ อาการจะหนักมากน้ อยแค่ไหน ขึ ้นอยู่กบั ตัวบุคคลด้ วยครับ
นอกจากอาการของโรค โนโมโฟเบีย แล้ ว อาการติดมือถือ ยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ อีกด้ วย เช่น
ปั ญหาด้ านสายตา เกิดจากการเพ่งหน้ าจอเป็ นเวลานานเกินไป ทําให้ ดวงตาเหนื่อยล้ า มีอาการตาแห้ ง ซึง่
อาจทําให้ จอประสาทตาเสื่อมได้
นิ ้วล็อก เกิดจากการจิ ้มหน้ าจอเวลาเล่นเกมมากเกินไป ทําให้ เส้ นเอ็นข้ อมือเกิดการอักเสบ
ปวดเมื่อยบริเวณคอ บ่า ไหล่ เกิดจากเวลาที่ก้มลงมองหน้ าจอโทรศัพท์มือถือเป็ นเวลานาน ทําให้ เกิด
อาการปวดคอ ปวดไหล่ ซึง่ บางราย อาจเกิดโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควร เนื่องจาก
นัง่ เล่นมือถือผิดท่านัน่ เอง
โรคอ้ วน คนที่นงั่ เล่นโทรศัพท์มือถือเป็ นเวลานานๆ ร่างกายจะไม่เกิดการเผาผลาญ บางคนก็นงั่ เล่นไปด้ วย
กินขนมไปด้ วย ทําให้ เกิดโรคอ้ วนแบบไม่ร้ ูตวั ครับอีกทังเสี
้ ยการงาน หรื อเล่นขนาดเดินทาง็เกิดอุบตั เิ หตุได้
--------------------------------------เรี ยบเรี ยงจาก : cnn.com , buzzfeed.com
Update :18/07/2015
2.การใช้ โทรศัพท์ ในชีวิตประจาวัน

โคโลสี 3:2 จงเอาใจใส่ ส่ งิ ที่อยู่เบือ้ งบน ไม่ ใช่ ส่ งิ ที่อยู่บนแผ่ นดินโลก

สิ่งแรกที่ตื่นขึ ้นมาทําคือการเปิ ดเครื่ องมือถือ ค่อยเซ็ดว่ามีใครส่งข้ อความมาหรื อเปล่ามีใครทักทาย
มาหาเราบ้ างจากนัน้ เมื่อเซ็ดดูเสร็จแล้ วสิ่งที่ทําต่อไปคือการเข้ าไปดูไฮไลท์ฟตุ บอลคูท่ ี่เราชอบหรื อคูท่ ี่
น่าสนใจ และจากนันอ่
้ านข่าว เวลาที่ใช้ ในการดูและเซ็ดข้ อความต่อเช้ าหนึง่ 30-40 นาที เมื่อเข้ าไปห้ องนํ ้า
ก็ยงั เอามือถือเข้ าไปอ่านข่าวหรื อเล่นเกมส์ เวลาอาบนํ ้าก็ยงั เอามือถือเข้ าไปเปิ ดเพลงฟั งด้ วย แต่ละชัว่ โมงก็
ค่อยเซ็ดตรวจ ส่องเฟสบุ๊คอยูต่ ลอดว่าใครทักมา ไม่มีเข้ าทักมาก็เข้ าไปเล่นเกมส์ เข้ าไปดูยทู ปู รายการต่าง ๆ
ที่เราชอบ ก่อนนอนก็ยงั หลับไปพร้ อมกับมือถือ โดยเฉลี่ยใช้ เวลากับการเซ็คมือถือประมาณ 3-4ชัว่ โมง
เวลา ส่วนใหญ่ใช้ กบั การเล่นเฟสบุ๊ค และดูยทู ปู อ่านข่าวและเล่นเกมส์
3.ผลกระทบที่ได้ รับ

ก.ด้ านจิตวิญญาณ
อพย. 20:3- 8 “อย่ ามีพระเจ้ าอื่นใดนอกเหนือจากเราอย่ าทารู ปเคารพสาหรับตน เป็ นรู ป
สิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบือ้ งบน หรือบนแผ่ นดินเบือ้ งล่ าง หรือในนา้ ใต้ แผ่ นดิน อย่ ากราบไหว้ หรือ
ปรนนิบัติรูปเหล่ านัน้ เพราะเราคือพระเจ้ าของเจ้ า เป็ นพระเจ้ าที่หวงแหน ให้ โทษบิดาตกทอดไป
ถึงลูกหลานของผู้ท่ ชี ังเราจนถึงสามชั่วสี่ช่ ัวอายุคนแต่ เราแสดงความรักมั่นคงต่ อคนที่รักเรา และ
ปฏิบัตติ ามบัญญัติของเราจนถึงพันชั่วอายุคน “อย่ าออกพระนามพระเจ้ าของเจ้ าอย่ างไม่ สมควร
เพราะผู้ท่ อี อกพระนามพระองค์ อย่ างไม่ สมควรนัน้ พระเจ้ าจะทรงถือว่ าไม่ มีโทษก็หามิได้ จงระลึก
ถึงวันสะบาโต ถือเป็ นวันบริสุทธิ์
มก. 12:30 “และพวกท่ านจงรักพระเจ้ าด้ วยสุดจิตสุดใจของท่ าน ด้ วยสุดความคิดและด้ วย
สิน้ สุดกาลังของท่ าน”
หนึง่ ปี ก่อนหน้ านี ้จะตื่นมาพร้ อมกับใจที่แสวงหาพระเจ้ าโดยการอธิษฐานและเฝ้าเดี่ยว สิ่งที่ต้องทํา
คือการเข้ าเฝ้าพระเจ้ า และการพูดคุยกับพระองค์ก่อนที่จะไปเริ่มทําสิ่งต่อไป จึงให้ ความสําคัญกับการ
อธิษฐานและการเฝ้าเดี่ยวเป็ นอันดับแรกของชีวิตประจําวัน เวลาเข้ านอนก็เข้ านอนไปพร้ อมกับคําอธิษฐาน
เผื่อผู้อื่น การดําเนินชีวิตจึงให้ พระเจ้ าเป็ นที่หนึง่ ในทุกๆ เรื่ อง
แต่ชว่ งหนึง่ ปี ที่ผ่านมากลายเป็ นว่าได้ เสพติดเทคโนโลยี และตกเป็ นทาสของมือถือ ทําให้ สญ
ู เสีย
ความสามารถในการบังคับตน (กท. 5:23 ความสุภาพอ่ อนน้ อม การรู้ จักบังคับตน เรื่องอย่ างนีไ้ ม่ มี
ธรรมบัญญัติห้ามไว้ เลย) ผลพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์อย่างหนึง่ ในชีวิตของผู้เชื่อคือการบังคับตน ดังนันถ้
้ า
มือถือทําให้ เกิดการเสพติดจนไม่สามารถบังคับตนเองได้ ย่อมเป็ นสิ่งที่ผิดต่อพระประสงค์ของพระเจ้ า
กลายเป็ นว่าให้ ความสําคัญกับมือถือมากกว่าพระเจ้ า กลายเป็ นรูปเคารพในชีวิต
จึงสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีกบั พระเจ้ า การเฝ้าเดี่ยวหรื อการอธิษฐานทําเป็ นพิธีเพื่อความสบายใจ
ของตนเองเท่านัน้ จึงต้ องกลับมาเริ่มต้ นใหม่กบั พระองค์ทบทวนความสัมพันธ์
ข.ด้ านความสัมพันธ์คนรอบข้ าง

ในการสามัคคีธรรมกับเพื่อนๆ ครอบครัว หรื อกับสมาชิก (ยน. 15:7 ถ้ าท่ านทัง้ หลายเข้ าสนิท
อยู่ในเรา และถ้ อยคาของเราฝั งอยู่ในท่ านแล้ ว ท่ านจะขอสิ่งใด ซึ่งท่ านปรารถนาก็จะได้ ส่ งิ นัน้
กจ. 2:42 เขาทัง้ หลายได้ ขะมักเขม้ นฟั งคาสอนของจาพวกอัครทูตและร่ วมสามัคคีธรรม ทัง้
ขะมักเขม้ นในการหักขนมปั งและการอธิษฐาน) เมื่อในวงสามัคคีธรรมต่างเอามือถือขึ ้นมาเล่นก็ไม่ได้
สนทนากันต่างคนสนใจบนมือถือของตนเองจึงสูญเสียความสัมพันธ์ไปกับคนรอบข้ าง ผมมักจะทําแบบนัน้
ในการพูดคุยกันเอามือถือขึ ้นมาเล่นอยูเ่ สมอๆ ถึงแม้ จะฟั งเข้ าพูด แต่ตากับใจไม่ได้ จดจ่อในสิ่งที่เขาพูด การ
กระทําเช่นนี ้เป็ นการไม่ให้ เกียรติเขาและยังนํามาซึง่ ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี ความสัมพันธ์คอ่ ยๆหาย กว่าจะ
รู้ตวั เพื่อนๆคนสนิทอาจจะหายไปทีละคนสองคนจนไม่เหลือใครก็เป็ นได้ ของผมอยูใ่ นช่วงที่ในการสามัคคี
ต้ องมีมือถืออยูใ่ นมือตลอด
เพราะฉะนันเราต้
้
องเป็ นแบบอย่างคนรอบข้ างหรื อในกลุม่ สามัคคี หรื อสมาชิกโดยการไม่เล่นมมือ
ถือขนาดที่สามัคคีธรรม จะเป็ นแบบอย่างในการให้ ความสนใจในคําพูดของเขาให้ เขาสัมผัสถึงการสนใจใน
สิ่งที่เขาจะสื่อ เพื่อความสัมพันธ์คนรอบข้ าง เพื่อนๆ ครอบครัวและสมาชิก
ค.ด้ านการงาน
เมื่อเล่นมือถือสิ่งที่มีผลกระทบคือการงานการรับใช้ หรื อการเตรี ยมไม่ได้ เท่าที่ควร เพราะว่าใจจด
จ่ออยู่ที่ข้อความที่จะเข้ ามา เทคโนโลยีดงึ ความสนใจ เมื่อนอนดึก พักผ่อนไม่เพียงพอ ประสิทธิภาพของ
การทํางานก็ลดลง ฉะนันการติ
้
ดมือถือมีผลกระทบต่อการงานที่เราทําด้ วย
ง.ด้ านร่างกาย
(1คร. 3:16 ท่ านทัง้ หลายไม่ ร้ ู หรือว่ าท่ านเป็ นวิหารของพระเจ้ า และพระวิญญาณของพระ
เจ้ าสถิตอยู่ในท่ าน)(2คร. 6:16 วิหารของพระเจ้ าจะตกลงอะไรกับรู ปเคารพได้ เพราะว่ าเราเป็ น
วิหารของพระเจ้ าผู้ทรงดารงพระชนม์ ดังที่พระเจ้ าตรัสไว้ ว่า “เราจะอยู่ในเขาทัง้ หลายและจะ
ดาเนินในหมู่พวกเขา และเราจะเป็ นพระเจ้ าของเขา และเขาจะเป็ นชนชาติของเรา”) ผลกระทบ
ของการติดมือถือต่อด้ านร่างกาย สําหรับอาการ เสพติดมือถือ นัน้ ถือว่า เป็ นส่วนหนึง่ ของโรคที่มีชื่อว่า โน
โมโฟเบีย (Nomophobia) ซึง่ ย่อมาจาก No Mobile Phone Phobia นัน่ เอง ซึง่ ผู้ที่ป่วยเป็ นโรคดังกล่าว
จะมีอาการหงุดหงิดง่าย มือสัน่ หรื อกระวนกระวายเวลาที่ไม่มีโทรศัพท์มือถืออยูก่ บั ตัว หรื ออยูใ่ นที่
สัญญาณอินเทอร์ เน็ตเข้ าไม่ถึง อีกทังยั
้ งมีนิสยั หมกมุน่ อยูก่ บั โทรศัพท์มือถือ อยู่ตลอดเวลา ต้ องคอยเช็กว่า
มีคนส่งข้ อความมาหาหรื อไม่ มีใครโทรเข้ ามาหรื อเปล่า เป็ นต้ น แต่วา่ อาการจะหนักมากน้ อยแค่ไหน ขึ ้นอยู่
กับตัวบุคคลด้ วยครับ
นอกจากอาการของโรค โนโมโฟเบีย แล้ ว อาการติดมือถือ ยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ อีกด้ วย เช่น
ปั ญหาด้ านสายตา เกิดจากการเพ่งหน้ าจอเป็ นเวลานานเกินไป ทําให้ ดวงตาเหนื่อยล้ า มีอาการตาแห้ ง ซึง่
อาจทําให้ จอประสาทตาเสื่อมได้ นิ ้วล็อก เกิดจากการจิ ้มหน้ าจอเวลาเล่นเกมมากเกินไป ทําให้ เส้ นเอ็น

ข้ อมือเกิดการอักเสบปวดเมื่อยบริเวณคอ บ่า ไหล่ เกิดจากเวลาที่ก้มลงมองหน้ าจอโทรศัพท์มือถือเป็ น
เวลานาน ทําให้ เกิดอาการปวดคอ ปวดไหล่ ซึง่ บางราย อาจเกิดโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมสภาพก่อนวัย
อันควร เนื่องจากนัง่ เล่นมือถือผิดท่านัน่ เองโรคอ้ วน คนที่นงั่ เล่นโทรศัพท์มือถือเป็ นเวลานาน ๆ ร่างกายจะ
ไม่เกิดการเผาผลาญ บางคนก็นงั่ เล่นไปด้ วย กินขนมไปด้ วย ทําให้ เกิดโรคอ้ วนแบบไม่ร้ ูตวั ครับ อีกทังเสี
้ ย
การงาน หรื อเล่นขนาดเดินทาง็เกิดอุบตั เิ หตุได้
พระเจ้ าตรัสว่าร่างกายเป็ นวิหารของพระเจ้ าเพราะฉะนันเราต้
้
องรักและดูแลรักษาร่างกายของเรา
ซึง่ เป็ นวิหารของพระเจ้ าโดยการพักผ่อนให้ เพียงพอ
4.ไม่ ตกเป็ นทาสของเทคโนโลยีได้ อย่ างไร?

กท. 5:1 เพื่อเสรีภาพนัน้ เอง พระคริสต์ จึงได้ ทรงโปรดให้ เราเป็ นไท เหตุฉะนัน้ จงตัง้ มั่น
และอย่ าเข้ าเทียมแอกเป็ นทาสอีกเลย
ข้ อแนะนําในการจัดการกับปั ญหาเสพติดโทรศัพท์มือถือ
(1) ควรใช้ เวลาว่างในแต่ละวันให้ เป็ นประโยชน์ อาทิเช่น ในช่วง 30 นาทีแรกของวัน ไม่ควรรี บเช็ค
โทรศัพท์มือถือทันทีที่ตื่นนอน หลังตื่นนอนควรทําจิตใจให้ สงบโดยการทําสมาธิ หรื ออาจออกกําลังกาย
เบาๆ รับประทานอาหารเช้ าที่มีประโยชน์ ตังเป
้ ้ าหมายสําหรับวันนันให้
้ กบั ตัวเอง
(2) ควรจํากัดเวลาในการใช้ โทรศัพท์มือถือในแต่ละวัน โดยการปิ ดโทรศัพท์มือถือหรื อ ปิ ด
อินเตอร์ เน็ตอย่างน้ อยวันละ 2 ชัว่ โมง
(3) ควรใช้ ชีวิตกับความเป็ นจริ งเมื่อมีการสนทนากับเพื่อนร่วมงาน หรื อคนในครอบครัว ไม่วา่ จะ
เป็ นขณะทานข้ าว ดื่มกาแฟ และเสริมสร้ างความสัมพันธ์กบั คนรอบข้ างให้ มากขึ ้น ซึง่ จะทําให้ เรารู้สกึ ว่า
โลกภายนอกยังสดใสและต้ องการให้ เราออกไปมีสว่ นร่วม
(4) ไม่ควรเสียเวลากับการพักผ่อนโดยการพูดคุย หรื อส่งข้ อความผ่าน facebookหรื อ line อย่าให้
โทรศัพท์เข้ ามาควบคุมการดําเนินชีวิตของเรา และควรปิ ดโทรศัพท์ในเวลาพักผ่อน เพื่อการพักผ่อนที่เต็ม
อิ่ม
(5)จัดอันดับความสําคัญของชีวิต ว่าอันไหนควรทําก่อนหลัง
5.สิ่งที่จะเริ่มต้ นใหม่

(มธ. 6:33 แต่ ท่านทัง้ หลายจงแสวงหาแผ่ นดินของพระเจ้ า และความชอบธรรมของพระ
องค์ ก่อน แล้ วพระองค์ จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทัง้ ปวงเหล่ านีใ้ ห้ ) สิ่งที่จะเริ่มต้ นใหม่คือตื่นมาแสวงหาพระ
เจ้ า มีวินยั ในการเล่นเทคโนโลยีกําหนดเวลาการเล่นที่ชดั เจน เพื่อจะได้ ไม่ตกเป็ นทาส เมื่อเรารู้ตวั
เทคโนโลยีก็กดั กินชีวิตเราไปเยอะแล้ ว เพื่อจะไม่ตกเป็ นทาสจึงมีวินยั ในการใช้ เล่นแต่ละวัน
ขอสติปัญญาจากพระเจ้ าในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อให้ เกิดประโยชน์และเป็ นพระพรต่อผู้อื่น

