


	 “เกม”	 เป็นสิ่งที่เด็กและวัยรุ่นในยุคปัจจุบันเข้าไปคลุกคลีเป็นอย่างมาก	
เด็กบางคนเล่นเกมเป็นงานอดิเรก	 บางคนเล่นจนไม่เป็นอันทำาอะไร	 จะหลับหรือตื่น
ก็คิดถึงแต่เกม	 หากเล่นเพียงเล็กน้อย	 ไม่สูญเสียหน้าที่	 ยังคงไปโรงเรียน	 รับผิด
ชอบตนเอง	 ความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนปกติ	 ก็คงนับว่าเป็นการเล่นเกม
แบบปกติ	แต่หากเพิ่มเวลาเล่นมากขึ้นเรื่อย	ๆ	เด็กคนนั้นอาจจะกลายเป็นผู้ป่วยโรค
ติดเกม	 ซึ่ง	 “โรคติดเกม”	 ปัจจุบันนี้นับเป็นโรคทางจิตเวชอย่างเป็นทางการ	 โดย
องค์การอนามัยโลก	(World	Health	Organization:	WHO)	ได้กำาหนดเกณฑ์การ
วินิจฉัยโรคไว้ครั้งแรกในปี	พ.ศ. 2561 
	 ในช่วงหลังมานี้นอกจากปัญหาติดเกมและโรคติดเกมจะได้รับการพูดถึง
มากขึ้น	เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกมที่มีคนพูดถึงอย่างมากอีกเรื่องหนึ่งคือ	“อีสปอร์ต”
(E-sports)	 ซึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมถึงนิยามของคำาดังกล่าวว่าเป็น
กีฬาชนิดหนึ่ง	หรือเป็นเพียงการแข่งขันวิดีโอเกม	อีสปอร์ตทำาให้เด็กป่วยเป็นโรคติด
เกมเพิ่มขึ้นหรือไม่	ผู้ปกครองควรสนับสนุนเด็กให้เล่นอีสปอร์ตหรือไม่	ประเทศไทย
จะมีการขยายตัวด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากการส่งเสริมอีสปอร์ตหรือไม่	
	 เนื่องจากโรคติดเกมส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างทั้งตัวเด็กและบุคคล
ใกล้ชิด	คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์	
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เล็งเห็นความสำาคัญของปัญหาดังกล่าว	
จึงผลิตคู่มือสำาหรับผู้ปกครองเรื่องการเล่นเกมออนไลน์ของเด็กและวัยรุ่นเล่มนี้	
เพื่อให้เป็นคู่มือที่ผู้ปกครองได้เห็นความสำาคัญ	ได้เข้าใจว่าเรื่องเกมไม่ใช่เรื่องเด็ก	ๆ	
แต่เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องตระหนักว่า		กำาลังเป็นภัยคุกคามที่คลืบคลานเข้ามาในบ้าน	
ผู้ปกครองจะได้รับรู้และเข้าใจถึงปัญหา	 สาเหตุ	 วิธีการป้องกัน	 การเฝ้าระวัง	 การ
ดูแลและแก้ไขอย่างครอบคลุม	 เพื่อให้เด็กไทยไม่ตกเป็นเหยื่อ	 ไม่ป่วยเป็นโรคติด
เกม	และใช้สื่อที่เรียกว่า	“เกม”	อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 
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เกมคืออะไร

 “เกม” เป็นคำาที่ใช้กันมาอย่างกว้างขวางและยาวนานมีความหมายที่หลาก
หลาย	 ท้ังท่ีเป็นเกมกีฬา	 การละเล่นต่าง ๆ	 ท่ีมีกฎกติกาหรือกิจกรรมนันทนาการก่อ
ให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินฝึกฝนทักษะทางร่างกาย	ส่วนความหมายของ	
“เกม”	ที่คู่มือเล่มนี้จะกล่าวถึงคือ	เกมคอมพิวเตอร์	วิดีโอเกมหรือเกมดิจิทัล	ที่เล่น
ได้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ	ทั้งสมาร์ตโฟน	แท็บเล็ต	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	
เครื่องเล่นเกมพกพา	 เครื่องเล่นเกมผ่านจอโทรทัศน์	 รูปแบบการเชื่อมต่อมีทั้งแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์		ทั้งที่เล่นคนเดียวและเล่นหลายคน
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   อีสปอร์ต (E-Sports) เป็นคำาเรียกย่อมาจาก	Electronic	sports	
ในปัจจุบันเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมสูงมากในกลุ่มนักเล่นเกมทุกช่วงวัย	
ความหมายและนิยามของอีสปอร์ต	 คือ	 การแข่งขันวิดีโอเกมที่กระทำาผ่าน
คอมพิวเตอร์	 เครือข่ายเน็ตเวิร์ค	ที่ผู้เล่นระดับจริงจัง	มืออาชีพ	 เข้าร่วมเพื่อชิง
เงินรางวัล	ซึ่งอาจมีการถ่ายทอดสดให้คนดู	และมีสปอนเซอร์สนับสนุนกิจกรรม
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีสปอร์ตได้

อีสปอร์ตคืออะไร

	 ในปัจจุบันข้อมูลเก่ียวกับอีสปอร์ตมักมาจากผู้ผลิตเกมและภาคเอกชน
เป็นส่วนใหญ่	โดยให้ข้อมูลว่า	อีสปอร์ตเป็นกีฬาสำาหรับยุคดิจิทัล	รวมทั้งให้
ข้อมูลเฉพาะด้านบวกของอีสปอร์ตแก่เด็กและเยาวชน	ในขณะที่ผลกระทบ
ด้านลบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน	กลับไม่ได้รับการเผยแพร่เท่าที่ควร	
ผู้ปกครองจึงจำาเป็นต้องรู้เท่าทัน	ทราบทั้งประโยชน์และโทษของอีสปอร์ต
อย่างรอบด้าน	

คลิกที่นี่
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ประเภทของเกม

1. Role Playing Game (RPG): เกมที่ให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นตัวละครใน
เกมผจญภัยไปตามบทบาทนั้น ๆ	เพิ่มค่าประสบการณ์และ
มีจุดมุ่งหมายในการทำาภารกิจต่าง ๆ	 โดยเกม	 RPG	 นี้
มีประเภทย่อยที่สำาคัญคือ	Massively	Multiplayer	
Online	RPG	 (MMORPG)	ซึ่งมีผู้เล่นจำานวนมาก
จากทุกพ้ืนที่ทั่วโลกสามารถเล่นพร้อมกันในรูป
แบบออนไลน์

3. Shooting Game: เกมการยิงด้วยอาวุธต่าง ๆ	 เช่น	 ปืน	 เครื่องบิน	 ที่
เน้นการยิงใส่ศัตรู	 Shooting	 Game	 แบ่งตามมุมมองที่
ผู้เล่นจะมองให้ได้เป็น	2	ประเภท	คือ	First	Person	
Shooting	Game	ผู้เล่นจะมองไม่เห็นตนเอง	ใช้มุม
มองเสมือนผู้เล่นไปอยู่ในเกม	 และ	 Third	 Person	
Shooting	 Game	 ผู้เล่นจะมองเห็นภาพจากการ
มองเข้าไปของบุคคลภายนอก

2. Strategy Game: เกมวางแผนและกลยุทธ์	 เป็นเกมที่เน้นการควบคุม
กองทัพ	 ทั้งที่เป็นทหาร	 การต่อสู้ในอวกาศ	 เกมประเภทนี้จะเน้น

การใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ท่ีรัดกุม	 โดยประเภทย่อยของ
	 strategy	 game	 ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในยุค
ปัจจุบันคือ	 Multiplayer	 Online	 Battle	 Arena	
(MOBA)	 โดยจะแบ่งผู้เล่นเป็น	 2	 ฝ่าย	 แต่ละฝ่าย
แข่งขันกันเพื่อทำาลายฝ่ายตรงข้าม
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4. Action Game:	 เกมลักษณะนี้เป็นการเล่น
เพื่อผ่านด่านไปทีละด่าน	เป็นประเภทที่เล่นง่าย	
บางเกมเน้นการบุกตะลุย	 การฝ่าฟันอุปสรรค
ต่าง ๆ	 ใช้การทำางานประสานกันของกล้ามเนื้อ
มือและตา	 ใช้ความแม่นยำา	 ความว่องไว	 และ
จังหวะในการเล่น

5. Sports Game: เกมกีฬาที่จำาลองมาจากการ
แข่งขันจริง	 บางเกมใช้ตัวละครที่เป็นนักกีฬาจริง	
บุคลิก	 ลักษณะทางกายภาพ	ความสามารถ	ทีมที่
สังกัดเหมือนชีวิตจริงของนักกีฬารายนั้น	ๆ

6. Rhythm Action Game: เกมเข้าจังหวะกับ
ดนตรีในเกม	 เป้าหมายคือการเล่นเครื่องดนตรี
ในเกม	 ควบคุมเสียงดนตรี	 หรือการเต้นให้เข้า
จังหวะเพลงในเกม	เน้นทักษะที่ต้องใช้กล้ามเนื้อ		
การฟังจังหวะ		มีการใช้ร่างกายของผู้เล่นในการ
เคลื่อนไหวจริง	

7



เกมที่ให้เด็กเล็กเล่นได้
(ต่ำากว่า 6 ปี)

เกมประเภทไหนที่ควรควรและไม่ควรไม่ควรให้เด็กเล่น

- เกมส่งเสริมพัฒนาการ

- เกมการศึกษา

- เกมกีฬาที่ไม่ใช่การต่อสู้

เกมตามอายุ (rating) และเนื้อหาของเกม

เกมที่ให้เด็กโตเล่นได้ (อายุมากกว่า 6 ปี):
ผู้ปกครองต้องคอยดูแลใกล้ชิด

- เกมต่อสู้

- เกมที่มีฉากความรุนแรง

- เกมที่ใช้ภาษาที่ซับซ้อน

เกมที่ไม่ควรให้เด็กเล่นเลย
ไม่ว่าวัยไหน

• เกมที่มีฉากความรุนแรงมาก เช่น  
ฉากนองเลือด ภาพน่าหวาดเสียว

• เกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศ

• เกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด

• เกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน

• เกมที่ใช้คำาหยาบคาย

ท  เกมที่เหมาะกับผู้เล่นทุกวัย

น.3+  เกมที่เหมาะกับผู้เล่นที่มีอายุ	3	ปี	ขึ้นไป

น.6+  เกมที่เหมาะกับผู้เล่นที่มีอายุ	6	ปี	ขึ้นไป

น.13+		 เกมท่ีเหมาะกับผู้เล่นท่ีมีอายุ	13	ปี	ขึ้นไป	

น้อยกว่า	13	ปี	ควรได้รับคำาแนะนำา		

น.15+		 เกมท่ีเหมาะกับผู้เล่นท่ีมีอายุ	15	ปี	ขึ้นไป	

น้อยกว่า	15	ปี	ควรได้รับคำาแนะนำา		

น.18+		 เกมท่ีเหมาะกับผู้เล่นท่ีมีอายุ	18	ปี	ขึ้นไป	

น้อยกว่า	18	ปี	ควรได้รับคำาแนะนำา

ฉ.20+		 เกมท่ีเหมาะกับผู้เล่นท่ีมีอายุ	20	ปี	ขึ้นไป	

น้อยกว่า	20	ปี	ควรได้รับคำาแนะนำา	ไม่

อนุญาตให้นำาออกฉาย	ให้เช่า	แลกเปล่ียน	

หรือจำาหน่ายในราชอาณาจักร
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	 นอกจากระบบการแบ่งประเภท	(rating)	โดยหน่วยงานภาครัฐแล้ว
ผู้ปกครองยังสามารถศึกษาข้อมูลจำาเพาะของเกมแต่ละเกมได้จากเว็บไซต์สรุป
(review)	 เกม	 หรือ	 youtube	 channel	 โดยค้นหาชื่อเกมที่เด็กนิยมเล่นใน	
website	ยอดฮิตอย่าง	google	พิมพ์ชื่อเกมในช่องค้นหา	ตัวอย่างของรายชื่อ
เกมมี	ดังนี้	ROV,	Call	of	Duty,	PUBG,	Speed	Drifters,	Roblox,	Mine-
craft,	GTA-V,	League	of	Legends,	Counter	Strike		และยังมีเว็บไซต์ที่
รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับที่น่าสนใจไว้อีก	เช่น

	 ซ่ึงส่วนน้ีสำาคัญไม่แพ้	 rating	 ท่ีกล่าวข้างต้น	 เน่ืองจากเป็นการลงลึก
ถึงรายละเอียดของเกม	ผู้ปกครองจะทราบได้ว่าเกมน้ัน ๆ	เหมาะสมกับช่วงอายุ
เด็กหรือไม่	 เน้ือหาเก่ียวกับอะไร	มีฉากความรุนแรง	ยาเสพติด	เพศ	การพนัน	
ภาษาที่ไม่เหมาะสม	อยู่ในเกมหรือไม่	วิธีการเล่น	ตัวละคร	วิธีการดำาเนินเรื่อง	
หรือแม้กระท่ังประสบการณ์ความประทับใจของผู้เล่นคนอ่ืน ๆ	เป็นอย่างไร	เพ่ือ
ให้เข้าใจโลกของเกมท่ีเด็กเข้าไปอยู่มากย่ิงข้ึน	
	 ทั้งนี้ผู้ปกครองไม่จำาเป็นต้องเล่นเกมดังกล่าวเป็น	 แต่ต้องรู้ว่าเด็ก ๆ	
กำาลังทำาอะไร	เก่ียวข้องกับใครที่กำาลังอยู่ในเกมที่เด็กอยู่	การคุยภาษาเดียวกัน
กับเด็กและวัยรุ่น	 จะทำาให้เด็กรู้ว่าผู้ปกครองเป็นพวกเดียวกันกับตนเอง	 หาก
เด็กยินดีที่จะเล่าหรือพูดถึงเกมที่ชื่นชอบ	 ถือเป็นโอกาสทองที่ผู้ปกครองต้อง
รีบคว้าเอาไว้	นับเป็นการแสดงออกถึงสัญญาณที่ดีที่เด็กแสดงออก	ซึ่งเป็นสิ่ง
สำาคัญที่จะทำาให้การดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นที่ติดเกมประสบความสำาเร็จ
มากยิ่งขึ้น	
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ครอบครัวที่ 1

	 	ก่อนที่จะไปรู้จักว่าโรคติดเกมคืออะไร	อยากจะชวนให้้มารู้จักกับเรื่องราว
ของ	2	ครอบครัว	ที่อาจจะคล้ายกับครอบครัวของท่านหรือคนใกล้ตัวที่รู้จัก

 ‘บุ๊ค’	เด็กชายอายุ	12	ป	ีเรียนอยู่ชั้น	ป.6	เมื่อบุ๊คขึ้นชั้น	ป.5	
แม่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้ใช้	 เพื่อเอาไว้ติดต่อกับแม่ตอนที่มารับช่วง
เย็น	 โดยที่ไม่เคยมีการตกลงกติกาการใช้โทรศัพท์มือถือเลย	 บุ๊ค
สามารถหยิบมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้	 ซึ่งบุ๊คก็มักจะหยิบมาเล่นทุกครั้ง
ที่ว่าง	 ในช่วงเวลา	 1	 ปีที่ผ่านมา	 บุ๊คดาวน์โหลดเกมออนไลน์มาเล่น
หลายเกมตามคำาชักชวนของเพื่อน ๆ	 ส่วนใหญ่เป็นเกมแนวต่อสู้ยิง
กัน	หลังจากนั้นแม่สังเกตว่า	บุ๊คเริ่มมีอารมณ์รุนแรง	หงุดหงิดง่าย	
ดื้อ	เถียง	พูดจาก้าวร้าวหยาบคายมากขึ้น	ขาดความรับผิดชอบ	การ
เรียนตกลงมาก	ติด	ร		ได้เกรด	0		หลายวิชาเพราะไม่ทำางานส่งครู	
บุ๊คใช้เวลาไปกับการเล่นมากขึ้นเรื่อย ๆ	วันละ	8-10	ชั่วโมง	นอนดึก	
หรือบางคืนไม่นอนเลย	 ไปหลับในห้องเรียน	 ต่อมาเริ่มมีพฤติกรรม
โกหก	อดอาหารกลางวันและขโมยเงิน	เพื่อเอาเงินไปซื้อไอเท็มในเกม	
เวลาแม่บอกให้หยุดเล่นเกม	 บุ๊คก็มักจะเพิกเฉย	 ไม่สนใจแม่	 จนแม่
ต้องเรียกแล้วเรียกอีก	สุดท้ายมักลงเอยด้วยการทะเลาะกัน

โรคติดเกมคืออะไร
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	 		พ่อใช้วิธีตีเพื่อให้บุ๊คหยุดเล่นเกม	แต่ผลกลับ
ตรงกันข้ามบุ๊คยิ่งเล่นเกมหนักขึ้น	พูดบ่อย ๆ	ว่าไม่อยาก
ไปโรงเรียน		 พ่อแม่เคยลองเอาโทรศัพท์มือถือไปซ่อน	
เมื่อบุ๊คหาไม่เจอก็ตะโกนโวยวาย		อาละวาด		รื้อค้นบ้าน
เหมือนคนเสียสติ	หยิบมีดมาจ่อที่คอทำาท่าเหมือนจะแทง
ตัวเอง			พร้อมพูดขู่ว่าถ้าพ่อแม่ไม่เอาโทรศัพท์มือถือมา
คืนจะฆ่าตัวตาย		สุดท้ายพ่อแม่ก็ใจอ่อนต้องคืนโทรศัพท์
มือถือให้บุ๊คพ่อแม่รู้สึกเครียดและหมดหวัง		ไม่รู้ว่าจะทำา
อย่างไรถึงจะดึงบุ๊ค
ออกจากเกมได้
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     “เครียดโว้ยยย  อยากได้ดี  อยากเล่นกีฬาก็ไม่มีใครให้ทำา 

จะเอาไงกะชีวิตต่อเนี ่ยยย”   เสียงตะโกนลั่นบ้านของ	‘ปอนด์’	วัยรุ่น
อายุ	 17	 ปี	 ลูกชายคนเดียวของพ่อเลี้ยงเดี่ยว	 พ่อแม่แยกทางกัน
ตั้งแต่ปอนด์อยู่	 ป.2	 พ่อไม่ค่อยมีเวลาให้	 ปอนด์ซนมาตั้งแต่เด็ก
ชอบพูดโพล่ง	พูดแทรก	ให้รออะไรนาน   ๆ	ไม่ค่อยได้	เล่นกับเพื่อน
รุนแรง	งานอดิเรกของปอนด์คือการเล่นเกม

ครอบครัวที่ 2
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 ช่วงวัยเด็กปอนด์เคยมีพฤติกรรมติดเกม	 แต่ตอนนั้นป้ามา
ช่วยดูแล	และจัดการปอนด์ได้ดี	ทำาให้พฤติกรรมติดเกมดีขึ้น	ปอนด์
เองรู้สึกเกรงใจและรักป้าคนนี้มาก ๆ	 คิดว่าตนเองโชคดีที่มีป้าดูแล	
แต่แล้วช่วงขึ้น	ม.4	ป้าป่วยเป็นมะเร็งและเสียชีวิตในเวลาไม่นาน	ชีวิต
ของปอนด์กลับมาเป็นแบบเดิม	 หลังจากนั้นปอนด์เริ่มมีปัญหากับครู
และเพื่อนที่โรงเรียน	เป็นเรื่องการชกต่อย	โดดเรียน	โกหกครู	เกรด
เฉลี่ย	1	กว่า	ๆ	มาโดยตลอด	ปอนด์รู้สึกเครียดมากเพราะครูบอกว่า
จะไล่ออกจากโรงเรียน	อยากเล่าให้พ่อฟัง	แต่พ่อไม่สนใจ	ปอนด์ไม่รู้
จะทำาอย่างไร	จึงหยิบโทรศัพท์มือถือมาดาวน์โหลดเกม	โดยหวังว่าจะ
ทำาให้ตัวเองได้ลืมความรู้สึกแย่	ๆ	 ปอนด์ได้เข้าไปเล่นเกมออนไลน์
เกมหนึ่ง	 เป็นเกมประเภท	 MOBA	 เล่นแล้วรู้สึกสนุก	 อารมณ์ดีขึ้น
	 หลังจากนั้นเร่ิมอยากเอาชนะคนในเกม	 ไม่อยากโดนเพื่อนต่อว่าว่า
เกรียน	 ปอนด์อยากซื้อไอเท็มในเกมแต่ตนเองไม่มีเงิน	 มีเพื่อนใน
เกมชักชวนว่าให้ฝึกซ้อมเกมดังกล่าวให้มาก	 เพราะเกมที่ปอนด์เล่น
นับเป็นอีสปอร์ต ปอนด์สามารถพัฒนาให้ตนเองเป็นนักกีฬาจาก
การเล่นเกมนี้ได้	 แล้วจะได้มีรายได้จากการเป็นนักกีฬา	 ใคร	 ๆ	 เค้า
ก็เล่นกัน	และหมั่นฝึกซ้อมเพื่อหวังได้เงินรางวัลสูง	ๆ	ทั้งนั้น	ครูฝ่าย
ปกครองแจ้งพ่อว่าปอนด์กำาลังจะหมดสิทธิ์สอบ	 พ่อจึงโทรศัพท์มา
ต่อว่า	ปอนด์จึงตอบพ่อไปด้วยประโยคข้างต้น
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1) ไม่สามารถควบคุม
การเล่นเกมของ
ตนได้ 

โรคติดเกม (gaming disorder) 

 เป็นการเสพติดทางพฤติกรรมอย่างหนึ่ง	ซึ่งการเสพติดทางพฤติกรรม

หมายถึง	“พฤติกรรมที่ทำาซ้ำา ๆ	มากเกินไปและไม่สามารถควบคุมได้	จนกระทั่ง

ก่อให้เกิดผลกระทบหรือรู้สึกทุกข์ทรมาน”	

2) ให้ความสำาคัญกับ
การเล่นเกมมากกว่า
กิจวัตรประจำาวันต่าง ๆ  

3) ยังคงเล่นเกมหรือเล่น
มากขึ้นทั้งที่การเล่นเกม
นั้นก่อให้เกิดผลเสียกับ
ตนเอง 

	 จากเกณฑ์การวินิจฉัยโรคขององค์การอนามัยโลก	 (World	 Health	

Organization:	WHO)	ได้ให้คำานิยามการติดเกมไว้ว่า	หมายถึง	รูปแบบการ

เล่นเกมไม่ว่าจะออนไลน์หรือไม่ก็ได้	โดยเป็นการเล่นอย่างซ้ำา ๆ	และต่อเนื่องที่

มีลักษณะ	ดังนี้
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สถ�นก�รณ์ปัญห�ก�รติดเกม

	 ส่วนใหญ่ของเด็กที่เล่นเกมไม่ได้
เป็นโรคติดเกม	 มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่
อาการเข้าได้กับเกณฑ์การวินิจฉัยโรคติด
เกม	 จากการสำารวจในประเทศไทยพบว่า	
เด็กและวัยรุ่นไทยร้อยละ	 15-50	 มีปัญหา
จากการเล่นเกม	 ข้อมูลล่าสุดพบว่า	 เด็ก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาร้อยละ	 5.4	 มีปัญหา
ติดเกม	 ซึ่งใกล้เคียงกับสถานการณ์การ
ติดเกมในต่างประเทศ	

	 โดยทางองค์การอนามัยโลกได้ประมาณการติดเกมไว้ที่ร้อยละ	3-4	
เพศชายมีการติดเกมมากกว่าเพศหญิง	1.4	เท่า		และมักพบในวัยรุ่นอาย	ุ
12-20	ปี	มากกว่าในวัยเด็กหรือผู้ใหญ่-ผู้สูงอายุ
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ส�เหตุของก�รติดเกม

•	ขาดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง		 								•	ขาดทักษะการแก้ไขปัญหา

•	ขาดวินัยในตัวเอง													 								•	ขาดทักษะสังคม	มีปัญหากับเพื่อนบ่อย ๆ

•	มีปัญหาการควบคุมอารมณ์	และปัญหาพฤติกรรม	เช่น	โกหก	ลักขโมย	ทะเลาะวิวาท

•	มีโรคทางจิตเวช	เช่น	สมาธิสั้น	ซึมเศร้า		วิตกกังวล	ติดสารเสพติด

•	มีความขัดแย้งกันในครอบครัว
•	พ่อแม่ขาดสัมพันธภาพและความ
		ผูกพันที่ดีกับตัวเด็ก	เช่น	ไม่ทำา
		กิจกรรมสนุก ๆ	ร่วมกัน
•	ขาดกฎระเบียบเกี่ยวกับการเล่น
		เกมและการควบคุมกฎอย่าง
		สม่ำาเสมอ
•	ขาดการสอดส่องดูแลการเล่นเกม
		ของเด็ก
•	ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้สื่อ
		และเล่นเกมให้แก่เด็ก
•	มีโรคทางจิตเวชในครอบครัว•	มีปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนในชีวิตจริง

•	มีการใช้เวลากับเกมมาก
•	สามารถเข้าถึงเกมได้ง่าย	มีเกมในห้องนอน
•	มีโทรศัพท์/คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ตเป็นของตัวเอง
•	เกมที่มีการสวมบทบาทและเล่นกับผู้อื่น
•	มีการจัดอันดับในเกม	

สังคมและเกม

ครอบครัว

ตัวเด็กเอง

•	มีการใช้เงินเพื่อซื้อหรือสุ่มสิ่งของ	หรือมีการพนัน	
•	มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับช่วงวัย	มีเนื้อหาโป๊เปลือย
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สัญญ�ณเตือนของก�รติดเกม

	 การทราบถึงสัญญาณเตือนของการติดเกมมีความสำาคัญเพื่อผู้ปกครอง

จะได้รีบเข้าไปช่วยเหลือ	 ไม่ปล่อยให้การเล่นเกมที่เกินพอดีเริ่มบานปลายจน

กลายเป็นการติดเกม			สัญญาณเตือนเหล่านั้นมีดังต่อไปนี้

1. ใช้การเล่นเกมเพ่ือแก้เบ่ือ แก้เซ็ง จัดการอารมณ์ทางลบบ่อย ๆ เด็กส่วนใหญ่
เมื่อเผชิญความเครียด	มีความรู้สึกเศร้า	เบื่อ	มักหาทางออกด้วยวิธีต่าง	ๆ	เช่น	

				การเล่นกีฬา	เล่นดนตรี	ทำาสิ่งที่ชอบ	และการเล่นเกม
ก็มักเป็นทางออกหนึ่งในการจัดการความเครียด	

แต่หากเด็กเลือกใช้วิธีการไม่หลากหลาย	ใช้แต่การ
เล่นเกมเป็นทางออก	พ่อแม่ควรรีบเข้าไป

พูดคุย	ชวนทำากิจกรรมอื่น	ๆ	เพื่อให้มีวิธีการ
จัดการความเครียดที่หลากหลายขึ้น	

อาจป้องกันการติดเกมได้

2. หงุดหงิด กระสับกระส่าย กระวนกระวายเมื่อไม่สามารถเล่นเกมได้ หรือ
ถูกบอกให้หยุดเล่น	 เด็กติดเกมจำานวนมากเมื่อถูกบอกให้หยุดเล่น	 มักรู้สึก
หงุดหงิด	 ไม่พอใจ	 ถ้าผู้ใหญ่ที่มาเตือนกำาลังมีอารมณ์โกรธ	 ดุด่าเสียงดัง	 หรือ
กระชากปลั๊กออก	 แต่หากผู้ปกครองเตือนดี ๆ	 แล้วลูกก็ยังหงุดหงิด	 เสียงดัง
โวยวาย	 ทำาร้ายตัวเองหรือผู้อื่น	 สัญญาณเหล่านี้เป็นสัญญาณอันตรายว่าลูก
อาจติดเกมแล้ว	 ผู้ปกครองควรระงับสติอารมณ์ของตน	 ไม่ทำาให้เรื่องลุกลาม
บานปลาย		และหาจังหวะเตือนเด็กจนกระทั่ง
เด็กเลิกเล่น	เนื่องจากการหนีออกไปอาจทำาให้
เด็กเกิดการเรียนรู้ว่า	การโวยวาย	การ
แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว	ทำาให้ตนเอง
สามารถเล่นต่อได้		
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4. เล่นเกมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไม่สามารถรับผิดชอบหน้าที่ หรือทำากิจกรรม
อื่นน้อยลง	 เด็กที่ใช้เวลากับการเล่นเกมนานขึ้นเรื่อย  ๆ	 ต่อรองผู้ปกครอง
เพื่อให้ได้เล่นเกมมากขึ้น	หรือเดิมเคยรักษาเวลา
ในการเล่นได้ตามข้อตกลง	 แต่ต่อมาไม่สามารถ
รักษาเวลาได้จากที่ไม่ต้องเตือนให้หยุดเล่นกลาย
เป็นผู้ปกครองต้องเข้าไปเตือนทุกครั้ง	หรือเวลา
ที่เล่นเริ่มเบียดบังเวลาในการทำาภาระหน้าที่	และ
การเรียน		

5. ยังคงเล่นเกมอยู่แม้จะเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้น ผลกระทบจากการเล่นเกม		คือ
การเสียเวลาไปกับเกม	ไม่กินข้าว	นอนดึก	ตื่นสาย		เด็กที่มีแนวโน้มจะติดเกม
มักจะไม่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น		ยังคงเล่นเกมและไม่พยายามที่จะควบคุม

การเล่น	เริ่มโทษผู้อื่นนำาไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง
และใช้การเล่นเกมเป็นทางออกทำาให้เกิดเป็นวงจร		

ของปัญหาการติดเกม	

3. หมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกม 
เด็กที่มีแนวโน้มว่าจะติดเกมอาจมีความคิดหมกมุ่นอยู่กับเกมตลอดเวลา	
หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อเล่นเกมบ่อย ๆ	หรือเมื่อกลับถึงบ้านก็พุ่งไปหา

คอมพิวเตอร์เพื่อเล่นเกมทันที	 ไม่รับผิดชอบกิจกรรมอื่น	 ใช้เวลา
ว่างส่วนใหญ่	 ไปกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกม	 เช่น	 การ
อ่านข่าวสารเกม	 ดูนักพากย์เกม	 (game	 caster)	 หรือดู

	streaming	ที่มีคนที่เล่นเกมเก่ง ๆ	มาเล่นเกมให้ดู		
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อ�ก�รของเด็กติดเกม

	 อารมณ์เสีย	ขี้หงุดหงิด	ฉุนเฉียวง่าย
	 โมโห	 เกรี้ยวกราดอย่างมากเมื่อถูกยึดโทรศัพท์	 โทรศัพท์หาย	 หรือ

ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
	 รู้สึกผิดเมื่อไม่สามารถเล่นเกมกับเพื่อน ๆ	ได้	ทิ้งกลุ่มในเกมไป	กังวล

กลัวว่าเพื่อนในเกมจะว่า	ตำาหนิตน
	 ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในขณะเล่นเกม	 หงุดหงิดหัวเสียเมื่อผู้อื่น

เล่นไม่ได้ดังใจ	ทำาให้ทีมแพ้
	 รู้สึกแย่หรือเสียดายเวลาที่เอาไปทำากิจกรรมอื่นแทนที่จะเอาไปเล่นเกม
 รู้สึกสงบ	มีความสุข	เมื่อได้เล่นเกม

อาการทางจิตใจ

•
•
•
•
•
•

	 นอกจากเกณฑ์การติดเกม	และสัญญาณ	ดังได้กล่าวมา	

ผู้ที่ติดเกมอาจแสดงอาการอื่น ๆ	ได้ดังนี้
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อาการทางร่างกาย

มีอาการนอนไม่หลับ	หรือเปลี่ยนแปลงเวลาการนอน	

นอนดึก	ตื่นสาย	นอนหลับในห้องเรียน

กินข้าวไม่เป็นเวลา	รอจนกระทั่งหิวมาก ๆ	จึงจะกิน	กินอาหาร

ไม่มีประโยชน์	น้ำาหนักลด	(หรือน้ำาหนักเพิ่ม)

ไม่ดูแลความสะอาดของตัวเอง	เช่น	ไม่อาบน้ำา	ไม่ตัดผม	

ไม่สระผม	ไม่ตัดเล็บ	มีกลิ่นตัว	ฯลฯ	

ร่างกายไม่แข็งแรง	ขาดการออกกำาลังกาย	น้ำาหนักตัวเพิ่มจากการ

นั่งเล่นเกมนานและกินของหวานหรืออาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพ

อาการทางกายอื่น ๆ	เช่น	ปวดหัว	ตาแห้ง	ตาพร่ามัว	ปวดเมื่อย

กล้ามเนื้อ	คอ	ไหล่	หรือมีอกลุ่มอาการประสาทมือชา	

(carpal	tunnel	syndrome)
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พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง

ดื้อ	ต่อต้าน	ไม่เชื่อฟัง	
เถียง	พูดคำาไม่สุภาพ

ไม่สนใจการเรียน
ผลการเรียนตกต่ำาลง

หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำาให้ตน
ไม่สามารถเล่นเกมได้	
เช่น	เข้าค่าย	ไปในที่ที่ไม่มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ต	เป็นต้น

ใช้จ่ายเงินมากขึ้นทั้งในเกม	
หรือเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการ
เล่นเกมต่าง	ๆ
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	 ผู้ปกครองที่สงสัยว่าเด็กที่อยู่ในความดูแลจะเข้าข่ายเป็นโรค
ติดเกมหรือไม่	 สามารถทำาแบบทดสอบการติดเกม	 (Game	 Addiction	
Screening	Test:	GAST)	โดยมีทั้งฉบับที่เด็กประเมินตนเอง	และฉบับที่
ผู้ปกครองใช้ประเมินเด็กด้วย	 โดยสามารถเข้าไปทำาแบบทดสอบออนไลน์
ได้ที่

แยกตัว	เก็บตัวอยู่แต่ในห้อง	
ให้เวลากับคนในครอบครัว	
หรือเพื่อน	ๆ	ในชีวิตจริงลด
น้อยลง	

หาเหตุผลให้กับการเล่นเกม
ของตนเอง	เช่น		“ดีกว่าไป
ด่ืมเหล้า-ติดยา”	“ใคร	ๆ	เขา
ก็เล่นกัน”	“ปิดเทอมท้ังที	ขอ
เล่นหน่อย	เรียนมาทั้งเทอม
แล้ว”	

www.healthygamer.net
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หาเหตุผลให้กับการเล่นเกม
ของตนเอง	เช่น		“ดีกว่าไป
ด่ืมเหล้า-ติดยา”	“ใคร	ๆ	เขา
ก็เล่นกัน”	“ปิดเทอมท้ังที	ขอ
เล่นหน่อย	เรียนมาทั้งเทอม
แล้ว”	 Game Addiction Screening Test

(GAST)

แบบทดสอบก�รติดเกม



แบบทดสอบก�รติดเกม ฉบับผู้ปกครอง 
(Game Addiction Screening Test - GAST: Parent Version) 

ข้อคำาถาม

12.	เวลาที่ฉันห้ามลูกไม่ให้เล่นเกมมาก	ลูกมัก
					ทำาไม่ได้
13.	ลูกใช้เงินส่วนใหญ่หมดไปกับเกม	(เช่น	ซื้อบัตร			
					ชั่วโมง,	ซื้อหนังสือเกม,	ซื้ออาวุธในเกม	ฯลฯ)
14.	อารมณ์ของลูกเปลี่ยนไป	
					(เบื่อง่าย,	หงุดหงิดง่าย,	ขี้รำาคาญ	ฯลฯ)

15.	พฤติกรรมของลูกเปลี่ยนไป	
					(เถียงเก่ง,	ไม่เชื่อฟัง,	ไม่รับผิดชอบ	ฯลฯ)

16.	ฉันคิดว่า	ลูกฉันติดเกม

   ตั้งแต่ลูกชอบเล่นเกม…
1.	ลูกสนใจหรือทำากิจกรรมอย่างอื่นน้อยลงมาก

2.	ลูกมักเล่นเกมจนลืมเวลา

3.	ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับคนในครอบครัว	
			แย่ลง
4.	ลูกเคยเล่นเกมดึกมาก	จนทำาให้ตื่นไปเรียน
			ไม่ไหว

5.	ลูกมักเล่นเกมเกินเวลาที่ฉันได้รับอนุญาต
			ให้เล่น
6.	ลูกมักอารมณ์เสียเวลามีใครมาบอกให้เลิก
			เล่นเกม

7.	ลูกเคยโดดเรียนเพื่อไปเล่นเกม

8.	เรื่องที่ลูกคุยกับเพื่อน	ๆ	มักเป็นเรื่องเกี่ยว
			กับเกม

9.	ลูกใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกม

10.	การเรียนของลูกแย่ลงกว่าเดิมมาก

11.	กลุ่มเพื่อนที่ลูกคบด้วย	ชอบเล่นเกมเหมือน
					กับลูก

ไม่ใช่เลย

0

ไม่น่าใช่

1

น่าจะใช่

2

ใช่เลย

3

รวมคะแนน A B C

คะแนนรวมทั้งหมด A+B+C =

พัฒนาโดย	รศ.นพ.ชาญวิทย์	พรนภดล	ร่วมกับ	กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข	 	สงวนลิขสิทธิ์		C

คำาชี้แจง:	กรุณาอ่านข้อคำาถามต่อไปนี้โดยละเอียด	และเลือกคำาตอบที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรม
ของตัวคุณมากที่สุดในช่วง	3	เดือนที่ผ่านมา	โดยทำาเครื่องหมาย						ลงใน						ที่กำาหนดให้



แบบทดสอบก�รติดเกม ฉบับประเมินตนเอง 
(Game Addiction Screening Test - GAST: Self Version) 

ข้อคำาถาม

12.	เวลาที่ฉันพยายามหักห้ามใจตัวเองไม่ให้เล่น
					เกมมาก	ฉันมักทำาไม่สำาเร็จ

13.	เงินของฉันส่วนใหญ่หมดไปกับเกม	(เช่น	ซื้อ
					บัตรชั่วโมง,	ซื้อหนังสือเกม,	ซื้ออาวุธในเกม	ฯลฯ)
14.	อารมณ์ของฉันเปลี่ยนไป	
					(เบื่อง่าย,	หงุดหงิดง่าย,	ขี้รำาคาญ	ฯลฯ)

15.	พฤติกรรมของฉันเปลี่ยนไป	
					(เถียงเก่ง,	ไม่เชื่อฟัง,	ไม่รับผิดชอบ	ฯลฯ)

16.	หลายคนบอกว่าฉันติดเกม

   ตั้งแต่ฉันชอบเล่นเกม…
1.	ฉันสนใจหรือทำากิจกรรมอย่างอื่นน้อยลงมาก

2.	ฉันมักเล่นเกมจนลืมเวลา

3.	ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับคนในครอบครัว	
			แย่ลง
4.	ฉันเคยเล่นเกมดึกมาก	จนทำาให้ตื่นไปเรียน
			ไม่ไหว

5.	ฉันมักเล่นเกมเกินเวลาที่ฉันได้รับอนุญาต
			ให้เล่น
6.	ฉันมักอารมณ์เสียเวลามีใครมาบอกให้เลิก
			เล่นเกม

7.	ฉันเคยโดดเรียนเพื่อไปเล่นเกม

8.	เรื่องที่ฉันคุยกับเพื่อน	ๆ	มักเป็นเรื่องเกี่ยว
			กับเกม

9.	ฉันใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกม

10.	การเรียนของฉันแย่ลงกว่าเดิมมาก

11.	กลุ่มเพื่อนที่ฉันคบด้วย	ชอบเล่นเกมเหมือน
					กับฉัน

ไม่ใช่เลย

0

ไม่น่าใช่

1

น่าจะใช่

2

ใช่เลย

3

รวมคะแนน A B C

คะแนนรวมทั้งหมด A+B+C =

พัฒนาโดย	รศ.นพ.ชาญวิทย์	พรนภดล	ร่วมกับ	กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข	 	สงวนลิขสิทธิ์		C

คำาชี้แจง:	กรุณาอ่านข้อคำาถามต่อไปนี้โดยละเอียด	และเลือกคำาตอบที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรม
ของตัวคุณมากที่สุดในช่วง	3	เดือนที่ผ่านมา	โดยทำาเครื่องหมาย						ลงใน						ที่กำาหนดให้



              ไม่ใช่เลย         ให้ 0 คะแนน

              ไม่น่าใช่   ให้ 1 คะแนน

              น่าจะใช่   ให้ 2 คะแนน

              ใช่เลย   ให้ 3 คะแนน

	 เมื่อให้คะแนนครบทุกข้อแล้ว	 ให้รวมคะแนน
ในแต่ละคอลัมน์	โดยนำา
คะแนนรวมในคอลัมน์	 “ไม่น่าใช่”	 ใส่ไว้ในช่อง	 A	
คะแนนรวมในคอลัมน์	 “น่าจะใช่”			ใส่ไว้ในช่อง		B
คะแนนรวมในคอลัมน	 “ใช่เลย”				ใส่ไว้ในช่อง		C	

	 หลังจากนั้นจึงคิดคะแนนรวมทั้งหมด	

โดยรวมคะแนนในช่อง	A,	B	และ	C	เข้าด้วยกัน

ก�รให้คะแนนแบบทดสอบก�รติดเกม

ไม่ใช่เลย

0

ไม่น่าใช่

1

น่าจะใช่

2

ใช่เลย

3

คะแนนรวมทั้งหมด A+B+C =

การให้คะแนนแบบทดสอบการติดเกม
	 ให้คะแนนแต่ละข้อคำาถามดังนี้
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การแปลผลแบบทดสอบการติดเกม ฉบับผู้ปกครอง

คะแนนรวมของ
แบบทดสอบ GAST

ระดับการติดเกม ความรุนแรงของปัญหา

0-19 ปกติ
ยังไม่มีปัญหา
ในการเล่นเกม

20-29 คลั่งไคล้
เริ่มมีปัญหา
ในการเล่นเกม

30-48 น่าจะติดเกม
มีปัญหา

ในการเล่นเกมมาก

ก�รแปลผลคะแนนแบบทดสอบก�รติดเกม

การแปลผลแบบทดสอบการติดเกม ฉบับประเมินตนเอง

คะแนนรวมของแบบทดสอบ GAST ระดับการ
ติดเกม

ความรุนแรง
ของปัญหาเพศชาย เพศหญิง

0-23 0-15 ปกติ
ยังไม่มีปัญหา
ในการเล่นเกม

24-32 16-22 คลั่งไคล้
เริ่มมีปัญหา
ในการเล่นเกม

33-48 23-48 น่าจะติดเกม
มีปัญหา

ในการเล่นเกมมาก
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	 	สมองของเด็กติดเกมมีการ
เปลี่ยนแปลงที่คล้ายคลึงกับสมองของ
ผู้ที ่ติดสารเสพติดทั้งในแง่โครงสร้าง	
สารส่ือประสาทและการทำางานของสมอง	
ทำาให้ความสามารถในการควบคุมตนเอง	
ควบคุมอารมณ์		ความสามารถในการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาลดลง		รวมทั้ง
ความสามารถในการพูดคุยสื่อสารด้อย
ลงด้วย

 ผลกระทบต่อสมอง

ผลกระทบของก�รติดเกม
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ภาวะอ้วน:	 ซึ่งจะทำาให้เด็กเสี่ยงต่อการเป็นโรค
ต่าง	ๆ	ได้แก่	โรคเบาหวาน	โรคความดันโลหิต
สูง	โรคหัวใจและหลอดเลือด	ทำาให้มีโอกาสเสีย
ชีวิตก่อนวัยอันควร

ปัญหาการนอน:	 การติดเกมมีความสัมพันธ์กับ
ปัญหานอนไม่หลับ	 การนอนที่ไม่มีคุณภาพและ
ระยะเวลาในการนอนที่ลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพกาย	ความจำา	และความสามารถทางการ
เรียนของเด็ก

ปัญหาทางสายตา: ได้แก่	ตาล้า	ไม่สบายตา
ตาแห้ง	 เห็นภาพซ้อน	 และตาพร่ามัว	 โดย
รวมเรียกว่า	โรค	computer	vision			
syndrome

ปัญหาต่อระบบกล้ามเนื้อและกระดูก:						ได้แก่
อาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูกบริเวณคอและ
แขน	มีรายงานผู้ป่วยที่รุนแรงคือ	เอ็นนิ้วโป้งซ้าย
ขาดจากการเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือติดต่อ
กันทุกวัน	 บางรายมีอาการปวดที่หาสาเหตุไม่ได้	
เช่น	ปวดศีรษะ	ปวดท้อง	ปวดข้อ

อุบัติเหตุ: เด็กที่ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเล่น
เกมขณะเดินบนถนน	วัยรุ่นที่ใช้โทรศัพท์มือ
ถือเพื่อเล่นเกมขณะขับขี่ยานพาหนะ	เป็น
กลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง

 ผลกระทบต่อร่างกาย
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พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง: 
เด็กท่ีเล่นเกมท่ีเก่ียวข้องกับความ
รุนแรง	 สัมพันธ์กับความชินชาต่อ
ความรุนแรง	ความคิด	อารมณ์และ
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงมากขึ้น	
ความเห็นอกเห็นใจและความอยาก
ช่วยเหลือผู้อื่นลดลง

การใช้สารเสพติด: 
การเล่นเกมสัมพันธ์กับการเริ่มสูบ
บุหรี่	การดื่มสุรา	การใช้สิ่งเสพติด
ชนิดอื่น	ๆ

การเข้าสังคม: 
เด็กติดเกมจะมีการเข้าสังคมลดลง	หลีก
เลี่ยงการพบกับคนจำานวนมาก	ๆ	แต่จะ
ไม่หลีกเลี่ยงสังคมที่อยู่ในเกม	และมักมี
ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเลวลง

ปัญหาอารมณ์และพฤติกรรมอื่น ๆ:
ได้แก่	โรคซึมเศร้า	โรควิตกกังวล	
โรคสมาธิสั้น	โรคกลัวสังคม	

	 ผลกระทบต่ออารมณ์และพฤติกรรม
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ควรทำ�
และ

ไม่ควรทำ�

สิ่งที่ผู้ปกครอง



• ให้ความรัก	ความอบอุ่น	และเวลา
					ที่มีคุณภาพกับเด็ก

• กำาหนดกติกาและระยะเวลาการเล่นเกม
				ให้ได้ไม่เกิน	1	ชั่วโมงในวันธรรมดา	และ
				ไม่เกิน	2	ชั่วโมงในวันหยุด	และดูแลกำากับ

อย่างสม่ำาเสมอ

• ฝึกให้เด็กรู้จักแบ่งเวลาและมีระเบียบวินัย

• มีกิจกรรมสนุกสนานที่สมาชิกในครอบครัว
					ร่วมกันทำา	หากลูกอยากเล่นเกม	อาจร่วม
					เล่นเกมกับลูก		และหาจังหวะชี้ให้เห็นข้อดี	
					ข้อเสียของเกม

• สอนให้เด็กมีวิธีคลายเครียดที่หลากหลาย	
					และส่งเสริมให้เด็กมีงานอดิเรกทำาหลาย ๆ	
					อย่าง

• ทำาความรู้จักกับเพื่อนและครอบครัว
					ของเพื่อนลูก	เพื่อหาเวลาพาเด็กมาทำา
					กิจกรรมร่วมกัน

สิ่งที่ควรทำ�สิ่งที่ควรทำ�

32



Google Family LinkScreentime

• คนในครอบครัวมีแนวทางเดียวกัน
					ในการเลี้ยงดูเด็ก

• ใช้คำาพูดส่งเสริมให้เด็กมีความรู้สึก
					มีคุณค่าในตนเอง	(self-esteem)

• เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้สื่อ
					ออนไลน์อย่างเหมาะสม

• กำาหนดพื้นที่ที่เด็กห้ามใช้มือถือ	
					เช่น	ในห้องนอน	บนโต๊ะอาหาร	
					โต๊ะทำาการบ้าน

• ศึกษาแอปพลิเคชันสำาหรับ
					ผู้ปกครองเพื่อใช้ควบคุมการ
					ใช้งานออนไลน์ของเด็ก	เช่น

• สอดส่องและศึกษาเกี่ยวกับเกม
					ที่เด็กเล่นว่ามีเนื้อหาอย่างไร
					เหมาะสมที่เด็กจะเล่นหรือไม่

สิ่งที่ควรทำ�สิ่งที่ควรทำ�
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สิ่งที่ไม่ควรทำ�สิ่งที่ไม่ควรทำ�

•	 ใช้อารมณ์	พูดไม่ดีใส่ลูก	หรือลงโทษ
	 อย่างรุนแรงเมื่อเด็กเล่นเกมนานเกินไป

•	 ซื้ออุปกรณ์การเล่นเกมให้ก่อนที่จะมี
	 การตกลงกติกา

•	 อนุญาตให้เด็กเป็นเจ้าของมือถือ	
	 และสามารถเก็บมือถือไว้กับตัวเอง

•	 ใช้เกมเป็นเสมือนพี่เลี้ยงเด็กแทน
	 ตัวพ่อแม่	ละเลยการทำากิจกรรม
	 ร่วมกันในครอบครัว

•	 ปล่อยให้เด็กอยู่แต่กับเกม	จนเด็ก
	 ขาดความสนใจที่จะมีงานอดิเรกอื่น ๆ

•	 กลัวอารมณ์ลูก	หลีกเลี่ยงการขัดใจลูก
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สิ่งที่ไม่ควรทำ�สิ่งที่ไม่ควรทำ�

•	 ใช้อารมณ์	พูดไม่ดีใส่ลูก	หรือลงโทษ
	 อย่างรุนแรงเมื่อเด็กเล่นเกมนานเกินไป

•	 ซื้ออุปกรณ์การเล่นเกมให้ก่อนที่จะมี
	 การตกลงกติกา

•	 อนุญาตให้เด็กเป็นเจ้าของมือถือ	
	 และสามารถเก็บมือถือไว้กับตัวเอง

•	 ใช้เกมเป็นเสมือนพี่เลี้ยงเด็กแทน
	 ตัวพ่อแม่	ละเลยการทำากิจกรรม
	 ร่วมกันในครอบครัว

•	 ปล่อยให้เด็กอยู่แต่กับเกม	จนเด็ก
	 ขาดความสนใจที่จะมีงานอดิเรกอื่น ๆ

•	 กลัวอารมณ์ลูก	หลีกเลี่ยงการขัดใจลูก

•	 ขัดแย้งกันเองระหว่างผู้ปกครอง
	 ในการจัดการกับพฤติกรรมเด็ก

•	 ใช้คำาพูดเชิงตำาหนิ	จับผิดตลอด
	 เวลาจนเด็กขาดความรู้สึกมีคุณค่า
	 ในตัวเอง

•	 ได้แต่บ่น	แต่ไม่เคยเอาจริง
	 ใจอ่อนเวลาเด็กต่อรอง

•	 ปล่อยปละละเลย	อนุญาตให้เด็ก
	 เล่นเกมเมื่อไหร่ก็ได้	ที่ไหนก็ได้	
	 นานแค่ไหนก็ได้

•	 ตามเทคโนโลยีไม่ทัน	ละเลยใน
	 การแสวงหาและศึกษาแอปพลิเคชัน
	 สำาหรับควบคุมการใช้งานออนไลน์
	 ของเด็ก

•	 มองแต่ด้านดีของเกม	มองข้าม
	 ผลกระทบด้านลบของเกมที่มีต่อ
	 พัฒนาการ	สุขภาพกาย	และ
	 สุขภาพจิตของเด็ก
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						ปัจจุบันนี้มีเด็กจำานวนมากใฝ่ฝันอยากเป็น		“นักกีฬาอีสปอร์ต”		สิ่งที่เด็กมัก
ได้ยินจากสื่อต่าง	ๆ	เกี่ยวกับอีสปอร์ตส่วนใหญ่มีเฉพาะด้านดี		เช่น		อีสปอร์ตเป็น

กีฬาชนิดหน่ึง	นักกีฬาอีสปอร์ต
สามารถทำาเงินได้ปีละเป็นล้าน
นักกีฬาอีสปอร์ตไม่ใช่เด็กติด
เกม	ฯลฯ	แต่มีเด็กน้อยคนนัก
ท่ีจะได้ยินอีกด้านของอีสปอร์ต		
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้ปกครองควร
ทราบ	เพ่ือใช้ส่ือสารกับเด็กและ
ทำาความเข้าใจยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ
อีสปอร์ต	ข้อมูลเหล่าน้ันได้แก่

ยังไม่รับรองให้อีสปอร์ตเป็นกีฬา	อีสปอร์ตยังคงเป็นแค่	
“การแข่งขันวิดีโอเกมชิงเงินรางวัล”	เท่านั้น

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล
(International Olympic Committee: IOC) 

สมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาต ิ
(Global Association of International 

Sport Federation: GAISF)

และ

ช่วงอายุของการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพนั้นสั้นมาก	เมื่อเทียบกับการเป็น
นักกีฬาชนิดอื่น		นักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพส่วนใหญ่ต้องเลิกเล่นช่วงอายุ	20	
กลาง	ๆ	เนื่องจากความไวในการตอบสนองสู้คนที่อายุน้อยกว่าไม่ได้	และมักมี
อาการบาดเจ็บของเส้นเอ็นข้อมือ/นิ้วมือจากการเล่นเกมเป็นระยะเวลายาวนาน
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โอกาสที่เด็กจะก้าวไปถึงขั้นที่มีรายได้
จนสามารถประกอบเป็นอาชีพ มีรายได้
เป็นกอบเป็นกำานั้นเป็นไปได้น้อยมาก
เรียกได้ว่ามีเพียง	1	ใน	1,000,000	
เม่ือเทียบระหว่างจำานวนผู้ท่ีก้าวข้ึนเป็น
แชมป์การแข่งขันใหญ ่ๆ	กับผู้ที่ใฝ่ฝัน
อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต

เด็กที่ใช้เวลากับอีสปอร์ตมากเกินพอดี 
จนกระทั่งสูญเสียหน้าที่และการ
เข้าสังคม	ผลการเรียนแย่ลง	
เด็กกลุ่มนี้คือ “เด็กติดเกม”

ต้นทุนที่เด็กต้องเสียไปให้กับ
อีสปอร์ตมีไม่น้อย เช่น	
ต้นทุนด้านเวลา	ด้านการเงิน
ท่ีต้องเสียไปกับการซ้ือไอเท็ม
ในเกมเพ่ือให้เอาชนะคู่ต่อสู้ได้	
ด้านสุขภาพกายและจิตใจ	
ด้านโอกาสในการเรียนรู้อ่ืน ๆ	
ที่เป็นประโยชน์ในชีวิต	ฯลฯ

เด็กจะทำาอะไรต่อไป เม่ือไม่ได้เป็น
นักกีฬาอีสปอร์ต  หากเด็กไม่มี
ทักษะอ่ืน	ๆ	สำาหรับการประกอบ
อาชีพนอกเหนือจากทักษะการ
เล่นเกม

การเล่นพนันในอีสปอร์ต
ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

การแข่งขันอีสปอร์ตสามารถ
มีการโกงกันได้ง่ายกว่ากีฬา
ประเภทอื่นมาก เด็กสามารถฝึกฝนสมองและทักษะการคิด

และตัดสินใจได้จากการทำากิจกรรมอื่น ๆ 
นอกเหนือจากการเล่นเกม
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ครอบครัวที่ 1

  แนวทางการช่วยเหลือครอบครัวของบุ๊คและปอนด์

	 		การเล่นเกมของบุ๊คเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ปกครองอนุญาตให้มี
โทรศัพท์มือถือส่วนตัวไว้ใช้	ซึ่งไม่เคยตกลงกติกากันไว้ก่อนที่เด็กจะ
เริ่มเล่นเกมออนไลน์	จนกระทั่งพ่อแม่ไม่สามารถควบคุมได้	บุ๊คใช้วิธี
หลีกหนีความเครียดจากการเรียนไปเล่นเกม	และกลายเป็นโรคติดเกม
ในท่ีสุด			 	
	 		หลังจากพ่อแม่มาปรึกษาจิตแพทย์เด็ก	พ่อแม่เร่ิมเปล่ียนวิธี
การปฏิบัติกับบุ๊ค	โดยร่วมมือกันทั้งพ่อและแม่	ไม่โทษกันไปมาว่าเป็น
ความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	เน้นการฟื้นฟูหรือสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกับบุ๊คโดยให้เวลาที่มีคุณภาพ	ช่วงเย็นของทุกวันเมื่อพ่อกลับมาถึง
บ้าน	พ่อจะชวนบุ๊คมาเล่นเกมกระดาน	(Board	game)	แนววางแผน
ต่อสู้ท่ีบุ๊คชอบ	ระหว่างเล่นก็มีการพูดคุย	หยอกล้อ	สร้างบรรยากาศท่ี
ผ่อนคลาย	 สนุกสนาน		ทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์พ่อแม่พาบุ๊คพร้อม
เพื่อน	ๆ	ในชั้นเดียวกันไปทำากิจกรรมแนวผจญภัยตื่นเต้น	เช่น	เล่น	
BB	Gun	ปีนหน้าผา	โรยตัว	ขับรถ	ATV	เดินป่า		ขี่ม้า	ยิงธนู	ฯลฯ
สลับกับเล่นกีฬาที่เด็ก	ๆ	สนใจและอยากเล่น	พ่อแม่ยังได้ปรับเปลี่ยน
วิธีการพูดและปฏิบัติกับบุ๊ค	โดยหลีกเล่ียงการใช้คำาพูดเชิงลบหรือการ
ลงโทษที่รุนแรง	พยายามหาข้อดีของบุ๊คมาพูดชมอยู่เรื่อย ๆ 
	 เมื่อสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่กับบุ๊คดีขึ้น	ก็เริ่มคุยกันเรื่อง
กำาหนดระยะเวลาในการเล่นเกม	และกติกาหรือบทลงโทษหากบุ๊คไม่
สามารถควบคุมเวลาเล่นเกมได้ 
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				พ่อแม่ศึกษาและติดต้ังแอปพลิเคชันช่ือ	“Google	Family	Link”	
ลงในโทรศัพท์มือถือของบุ๊คเพ่ือควบคุมระยะเวลาการเล่นเกม	พ่อแม่
ค่อย	ๆ	ลดเวลาการเล่นเกมของบุ๊คลงครั้งละ	1	ชั่วโมง	จนสุดท้าย
อนุญาตให้บุ๊คเล่นเกมได้ไม่เกิน	1	ชั่วโมงในวันธรรมดา	และไม่เกิน	
2	ชั่วโมงในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์	พ่อแม่เตือนสติบุ๊คด้วยคำาพูดของ
จิตแพทย์เด็กที่พ่อแม่ไปปรึกษาว่า	“เราเล่นเกมได้...แต่อย่าปล่อยให้
เกมเล่นเรา”	“ให้เกมเป็นกิจกรรมเส้ียวหน่ึงของชีวิต...แต่อย่าปล่อยให้
เกมกลืนกินชีวิตเราท้ังชีวิต”	ต้องรู้จักทำาให้	“เกมสมดุล...ชีวิตสมดุล”	
ในเวลา	3	เดือนที่พ่อแม่เริ่มเปลี่ยนตัวเอง	สุดท้ายพ่อแม่ก็ได้บุ๊คคน
เดิมกลับคืนมา
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ครอบครัวที่ 2

	 พ่อตัดสินใจเข้าไปปรึกษาครูถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของปอนด์
ครูแนะนำาให้พ่อหันมาสนใจและหาจุดดีในตัวปอนด์พ่อจึงแบ่งเวลาใน
วันธรรมดาช่วงหัวค่ำาและวันหยุดให้กับปอนด์	โดยพาไปทำากิจกรรม
ที่ปอนด์ชอบ	เช่น		ออกกำาลังกาย	ดูการ์ตูน	และพ่อเองยังลองศึกษา
เกมออนไลน์มากข้ึน	โดยให้ปอนด์เล่าให้พ่อฟังว่าเกมท่ีเล่นเป็นอย่างไร
ทำาไมถึงเล่นแล้ววางไม่ลง	ช่วงหลังพ่อนึกสนุก	จึงได้ลงมาเล่นเกมกับ
ปอนด์เองด้วย	และเริ่มเข้าใจในการควบคุมการเล่นเกมและจัดแบ่ง
เวลาให้ปอนด์อย่างไร	รวมทั้งช่วยแก้ความเข้าใจผิดให้ปอนด์ว่าเกม

ไม่ใช่กีฬา	ปอนด์รู้สึกมีความสุขข้ึนเวลาอยู่ท่ีบ้าน	และอยากทำากิจกรรม
กับพ่อมากขึ้น	กล้าที่จะบอกพ่อว่าที่ผ่านมาเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องและ
ใช้เวลาไปกับกิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจากการเรียนมากเกินไป	พ่อเข้าใจ
ปอนด์และช่วยเหลือจนกระทั่งปอนด์ไม่โดนไล่ออก	และผลการเรียดี
ข้ึนกว่าเดิม	โดยท่ีปอนด์ยังได้ทำากิจกรรมท่ีปอนด์ชอบ	กำาหนดตาราง
เวลาการเล่นเกมเองโดยที่มีพ่อช่วยกำากับดูแล

40



- FAQs -
คำ�ถ�มที่พบบ่อย



FAQs คำ�ถ�มที่พบบ่อย

การติดเกมมีจริงหรือ?

Doctor

Doctor

การติดเกมมีอยู่จริง	ซึ่งเป็นพฤติกรรมการเสพติดชนิดหนึ่ง

เหมือนติดการพนัน	และมีการศึกษาวิจัยทางการแพทย์

จำานวนมากรองรับ

เด็กติดเกมต่างกับเด็กเล่นเกมทั่วไปอย่างไร?

เด็กท่ีติดเกมจะมีลักษณะต่างกับการเล่นเกมท่ัวไป โดยมีลักษณะ

1)	ไม่สามารถควบคุมการเล่นเกมของตนได้	

2)	ให้ความสำาคัญกับการเล่นเกมมากกว่ากิจกรรม	งานอดิเรก	

หรือกิจวัตรประจำาวันต่าง	ๆ		

3)	ยังคงเล่นเกมหรือเล่นมากขึ้นทั้งที่การเล่นเกมนั้นก่อให้เกิด

ผลเสียกับตนเอง	และท่ีสำาคัญคือการเล่นเกมน้ันจะจัดว่าเป็น

ติดเกมเม่ือก่อให้เกิดผลกระทบต่อตนเอง	ครอบครัว	สังคม	

หรือการเรียน-การทำางาน	หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ
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Doctor

Doctor

การเลน่เกมมากสง่ผลเสยีอยา่งไร?

สิ่งที่ต้องแลกกับการเล่นเกมคือการใช้เวลา	ซึ่งทำาให้เวลาที่

จะไปใช้กับกิจกรรมอ่ืน	ๆ	หรือใช้กับผู้อ่ืนน้อยลง	นอกจากน้ี

ยังอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย	 เช่น	 อ้วนหรือผอมเกินไป	

ปัญหาสายตา	ปวดเม่ือยกล้ามเน้ือ	พักผ่อน	ไม่เพียงพอ	และ

ผลเสียต่อสุขภาพจิต	เช่น	อารมณ์เสีย	หงุดหงิดง่าย	มีภาวะ

ซึมเศร้า	และปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้

การเล่นเกมมีข้อดีบ้างไหม?

การเล่นเกมก็เหมือนกิจกรรมอื่น ๆ ที่หากทำามากเกินพอดี

ก็ส่งผลเสีย	แต่หากใช้อย่างเหมาะสม	เลือกเกมที่ดีส่งเสริม

ทักษะและเหมาะกับวัย	ช่วยในการคลายเครียด	และยังช่วย

ในการสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนหรือคนในครอบครัวได้
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ไม่ให้ลูกเล่นเกมเลยดีไหม?

หากมีกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ นับเป็นสิ่งที่ดี

อย่างไรก็ตาม	การห้ามมักทำาได้ยาก	บางเกมก็มีประโยชน์และ

สังคมแวดล้อมของลูกก็อาจเล่นเกมเช่นกัน	

การเล่นอย่างเหมาะสม	มีข้อตกลงชัดเจน	และแบ่งเวลาให้กับ

กิจกรรมอื่น	ๆ	จึงน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สดุ

ลูกอยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตควรทำาอย่างไร?

การเป็นนักกีฬาทุกประเภทจำาเป็นต้องมีการแบ่งเวลา 

การซ้อมมากเกินไปส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เหมือนนักกีฬาท่ัวไป	

การมีวินัย		รับผิดชอบหน้าที่อื่น	ๆ	ก็สำาคัญ		เนื่องจากทุกคน

จำาเป็นต้องมีหลายบทบาทหน้าท่ี	เช่น	หน้าท่ีของการเป็นนักกีฬา	

นักเรียน	หรือลูกที่ดี	นอกจากนี้การคุยให้เขาได้เห็นถึงความ

สำาคัญของทักษะด้านอื่น	ๆ		นอกเหนือจากการเล่นเกม	เช่น	

น้ำาใจนักกีฬา	การทำางานเป็นทีม	การจัดการอารมณ์	การแบ่ง

เวลา	ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำาคัญทั้งในการเป็นนักกีฬาและใน

ชีวิต

Doctor

Doctor
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พบเด็กติดเกมบ่อยแค่ไหน?

พบว่าร้อยละ 5 ของเด็กและวัยรุ่น อาจมีอาการเข้าได้กับการ

ติดเกม	ดังนั้นจึงมีเพียงส่วนน้อยของเด็กที่เล่นเกมเท่านั้นที่

จะติดเกม	โดยพบการติดเกมในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

ลูกติดเกมเพราะอะไร?

การติดเกมเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกัน 

ไม่ว่าจะเป็นจากเด็กมีความเครียด	ขาดทักษะ	มีโรคทางจิตเวช	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคสมาธิสั้น		ซึมเศร้า		วิตกกังวล		หรือ

ปัญหาจากครอบครัวและสังคม	เช่น	มีการทะเลาะเบาะแว้งใน

ครอบครัว	ขาดคนดูแลลูก	ถูกกลั่นแกล้งรังแก	ดังนั้นความ

ร่วมมือของทุก	ๆ	คนในบ้านเป็นสิ่งจำาเป็น	การกล่าวโทษลูก

หรือคนอื่น	ๆ	ในครอบครัวมักทำาให้เรื่องราวบานปลายได้

Doctor

Doctor
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เมื่อไหร่จึงจะสงสัยว่าลูกติดเกม?

อยากพาลูกติดเกมไปรักษาสามารถพาไปได้ที่ไหนบ้าง?

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

เด็กที่ต้องสงสัยว่าติดเกมอาจมีอาการดังต่อไปนี้ 

1)	ใช้เกมในการจัดการความเครียดบ่อย	ๆ	

2)	หงุดหงิดเมื่อไม่สามารถเล่นเกมได้	

3)	คิดหมกมุ่นแต่เรื่องของเกม	

4)	ใช้เวลากับเกมมากขึ้นเรื่อย	ๆ		จนไม่สามารถรับผิดชอบ

หน้าที่ของตนเองได้	

5)	ยังคงเล่นเกมอยู่แม้จะเกิดปัญหาจากการเล่นเกมของตน

Doctor

พ่อแม่สามารถพาลูกไปพบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นได้

ตามแผนที่ที่จัดทำาโดยชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

แห่งประเทศไทย
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แหล่งค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องเด็กติดเกม	

และความรู้เกี่ยวกับเด็กจะหาที่ไหนได้บ้าง?

ผู้ปกครองสามารถติดตามทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊คแฟนเพจ

ท่ีเขียนโดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น	กุมารแพทย์	นักจิตวิทยา

เด็กที่น่าเชื่อถือตามช่องทางเหล่านี้ได้เลย

Doctor

ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและ

สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย	

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย	
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Healthy	Gamer

สมาธิสั้น	แล้วไง

เข็นเด็กขึ้นภูเขา

เลี้ยงลูกนอกบ้าน

นายแพทย์ประเสริฐ	ผลิตผลการพิมพ์	
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