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ปจัจุบนัปญัหาเดก็ตดิเกมไดก้ลายเป็นปญัหาทีพ่บในครอบครวัไทยไดบ้่อยครัง้ พ่อแม่หลายคนล าบากใจทีจ่ะบงัคบัใหล้กู

เลกิเล่นเกม เดก็บางคนตดิ เกมมากเกนิไปจนไม่สนใจการเรยีน ท าใหผ้ลการเรยีน แย่ลง หรอืบางคนไม่ยอมไปโรงเรยีน และใช้
เวลาเล่นเกมทีบ่า้นทัง้วนั เมื่อถูกต าหนิหรอืหา้มไม่ใหเ้ล่น เดก็จะหลกีเลีย่ง โดยการแอบหนีไปเล่นเกมทีร่า้นเกม พ่อแม่ผูป้กครอง
บางคนจงึซือ้เกมใหเ้ดก็เล่นทีบ่า้นเน่ืองจากเกรงว่าเดก็จะไม่กลบับา้น แต่กลบัเป็นปญัหามากยิง่ขึน้ 

กระแสเกีย่วกบัปญัหาเดก็ตดิเกมทวคีวามรุนแรงมากขึน้และถูกมองว่าเป็นปญัหาสงัคม เพราะผูท้ีเ่ล่นเกมมากๆ จนเกนิ
ความพอด ีมกัขาดความรบัผดิชอบ มพีฤตกิรรมกา้วรา้ว อารมณ์รุนแรง บางรายถงึขัน้ก่ออาชญากรรม ดงัเช่นทีเ่คยเป็นขา่วดงั
เมื่อปี ๒๕๕๒  กรณีทีเ่ดก็วยัรุ่นฆา่ปาดคอคนขบัรถแท๊กซี ่โดยเลยีนแบบมาจากเกม GTA ทีม่เีน้ือหารุนแรง ลกัษณะของเดก็ตดิ
เกมสว่นใหญ่ สามารถสรุปได ้ดงันี้ 

๑. ไม่สามารถควบคุมเวลาในการเล่นของตนเองใหเ้ป็นไปตามเวลาทีก่ าหนดได ้คอื มกัเล่นเกนิจากเวลาทีต่ัง้ใจเอาไว้ 
๒. มอีาการต่อตา้น หงุดหงดิ กา้วรา้ว หรอืแสดงความไม่พอใจอย่างมากทนัท ีเมื่อถูกบงัคบัให้เลกิหรอืหยุดเล่นเกม 
๓. ขาดความรบัผดิชอบ เช่น ไม่สนใจการเรยีน ไม่สนใจท าการบา้น การเรยีนแย่ลง แอบหนีเรยีนหรอืหนีออกจากบา้น

ไปเล่นเกม  
๔. การเขา้สงัคมกบัเพื่อนๆ และครอบครวัลดลง แต่จะมสีงัคมกบัเดก็ทีเ่ล่นเกมดว้ยกนัมากขึน้และคุยกนัแต่เรื่องเกม 
๕. มปีญัหาพฤตกิรรมอื่นๆ เช่น โกหก ลกัขโมย (เพื่อน าเงนิไปเล่นเกม) ดือ้ ต่อตา้น แยกตวั เกบ็ตวั เป็นตน้ 
ขอ้มลูดา้นระบาดวทิยาของสถานการณ์ปญัหาเดก็ตดิเกมในประเทศไทยพบว่า สถติเิดก็ตดิเกมของไทย อยู่ทีร่อ้ยละ 

๑๔.๔ (ชาญวทิย,์ ๒๕๕๒)  นัน่หมายความว่า จะมโีอกาสทีเ่ดก็ ๑ คน จากเดก็ ๘ คน เป็นเดก็ตดิเกม  และรอ้ยละ ๑๖ .๑ ของ
นกัเรยีนทีเ่ล่นเกมมปีญัหาพฤตกิรรมตดิเกมและยอมรบัว่าไดร้บัผลกระทบจากการตดิเกมโดยเฉพาะดา้นการเรยีน (ศริไิชย, 
๒๕๔๘) 

จากสถติขิองของโครงการ Child Watch โดยสถาบนัรามจติต ิพบว่าสถานการณ์ “เดก็ตดิเกม” มแีนวโน้มสงูขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเดก็ทีร่ะบุว่าตนเองเล่นเกมคอมพวิเตอรห์รอืเกมออนไลน์เป็นประจ ามเีพิม่ขึน้จากรอ้ยละ ๒๐ .๑๒ ในปี ๒๕๕๐  เป็น
รอ้ยละ ๒๖.๗๙ ในปี ๒๕๕๒ โดยใชเ้วลาเฉลีย่อย่างน้อย ๒  ชัว่โมงต่อวนั ซึง่สอดคลอ้งไปกบัการเพิม่ขึน้ของจ านวนรา้นเกมจาก 
๑๖,๐๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๐ เป็น ๒๕,๓๙๘ แห่ง ในปี ๒๕๕๒ ดว้ย 

สถานการณ์เดก็ติดเกมในปัจจบุนั 
 

บทวิเคราะหง์านวิจยัสถานการณ์เดก็ติดเกม 



 ๒ 

 
รปู ๑ แผนภมิูแสดงสดัส่วนการเติบโตของร้านเกม และเดก็ติดเกม  

จากแผนภูมดิงักล่าวแสดงใหเ้หน็ถงึสดัสว่นของจ านวนเดก็ตดิเกมและเวลาในการเล่นเกมทีเ่พิม่มากขึน้ตามจ านวนการ
เตบิโตของรา้นเกม ซึง่สถติล่ิาสดุเมื่อปี ๒๕๕๒ พบว่ามจี านวนรา้นเกมเพิม่ขึน้จากปี ๒๕๕๑ เกอืบ ๕๐%  

โดยอตัราสว่นของ เดก็ตดิเกมสว่นใหญ่ พบว่าเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิประมาณ ๓ -๔ เท่า เกมสว่นใหญ่ถูกสรา้ง
ขึน้มาส าหรบัเพศชาย เช่น การแขง่กฬีา การผจญภยั และการต่อสู ้เป็นตน้ สว่นเกมทีส่รา้งขึน้ส าหรบัเพศหญงิ เช่น เกมแต่งตวั
ตุ๊กตา เกมท าอาหาร เกมเลีย้งสตัว ์เป็นตน้ อกีทัง้เกมทีส่รา้งขึน้มาส าหรบัเพศชายนัน้ยงัมแีรงจงูใจและแรงกระตุน้ใหอ้ยากเล่น
อย่างต่อเนื่องมากกว่าเกมทีส่รา้งขึน้ส าหรบัเพศหญงิ นอกจากนี้ยงัพบรายงานค่าใชจ้่ายในการเล่นเกมของเดก็และเยาวชนที่
น่าสนใจ จากรายงานการวจิยั “แนวทางการป้องกนัและแกป้ญัหาการตดิเกมของเยาวชนไทย รวมทัง้การประเมนิตน้ทุนและ
ค่าใชจ้่ายในการเล่นเกม”  (อดลิล่า และศริิชยั,๒๕๕๓)  ได้ประเมนิตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการเล่นเกมของเยาวชนไทย พบว่ามี
ค่าเฉลีย่ ๑,๑๐๖.๑๕ บาทต่อเดอืน โดยประกอบดว้ย ๒ สว่นใหญ่ๆ คอื ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการเล่นเกมโดยตรงเฉลีย่ ๗๖๓.๘๒ 
บาทต่อเดอืน และค่าใชจ้่ายดา้นอาหารและขนมทีเ่กดิขึน้ในระหว่างเล่นเกม ๔๘๕.๕๖ บาทต่อเดอืน ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 สว่นที ่๑ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการเล่นเกมโดยตรง ประกอบดว้ย 
 ๑. ค่าชัว่โมงในการเล่นเกมเฉลีย่ ๕๒๘.๙๐ บาท โดยคดิจากค่าเล่นในวนัธรรมดา (จนัทร-์ศุกร)์ เฉลีย่ ๔๓๖.๔๗ บาทต่อ
เดอืน และวนัหยุด (เสาร-์อาทติย)์ เฉลีย่ ๒๗๕.๔๗ บาทต่อเดอืน  

๒. ค่าใชจ้่ายในการเตมิบตัรเล่นเกมเฉลีย่ ๒๘๑.๕๔ บาทต่อเดอืน  
๓. ค่าใชจ้่ายในการซือ้อุปกรณ์ในเกม เช่น  เสือ้ผา้/ตวัละคร/อาวุธฯ เฉลีย่ ๖๐๗.๑๓ บาทต่อเดอืน 
สว่นที ่๒ ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ระหว่างการเล่นเกม เฉลีย่ ๔๕๘.๕๖ บาทต่อเดอืน 
ค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้อาจดไูม่มากนกัเมื่อเฉลีย่เป็นรายวนัและเทยีบกบัค่าใชจ้่ายในแต่ละวนัทีเ่ดก็ไดร้บัจาก

ผูป้กครอง แต่จากรายงานการวจิยัพบว่าผูป้กครองของเดก็และเยาวชนทีต่ดิเกมไดใ้หข้อ้มลูว่าเมื่อลกูตดิเกม ผูป้กครองมคี่าใชจ้่าย
ทีเ่พิม่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสถาบนัสขุภาพจติเดก็และวยัรุ่นราชนครนิทร ์(๒๕๔๙) ซึง่พบเช่นเดยีวกนัว่า
ผูป้กครองของเดก็ตดิทีเ่กมมคี่าใชจ้่ายสงูขึน้ 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 ทีม่า: สรุปสถานการณ์ เรือ่ง พืน้ทีส่ ือ่ในชวีติเดก็ไทย ในโครงการ Child Watch โดยสถาบนัรามจติต ิhttp://www.childwatchthai.org/issues.php 
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ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการตดิเกมในเดก็และเยาวชนนัน้ เกดิจากหลายสาเหตุประกอบกนั ดงัต่อไปน้ี 

๑. ปัจจยัจากตนเอง  
การศกึษาทางการแพทยพ์บว่า เดก็บางกลุ่มอาจมคีวามเสีย่งต่อการตดิเกมมากกว่าเดก็ทัว่ไป เช่น เดก็ทีเ่ป็นโรค

สมาธสิัน้ (Attention deficit hyperactivity disorder: ADHD) เดก็ทีม่ปีญัหาทางอารมณ์ ซมึเศรา้ หรอืวติกกงัวล เดก็ทีข่าดทกัษะ
ทางสงัคม  เขา้กบัเพื่อนไม่ได ้เดก็ ทีม่ภีาวะบกพร่องทาง การเรยีนรู ้(Learning Disabilities: LD) เดก็ทีรู่ส้กึมคีุณค่าในตวัเองต ่า 
(low self-esteem) เน่ืองจากไม่ค่อยประสบความส าเรจ็จากการท ากจิกรรมอื่นๆ บางค นใชก้ารเล่นเกมเพื่อหลกีหนีกบัการเผชญิ
ความเครยีดในดา้นต่างๆ  

อาการตดิเกมเป็นอาการเสพตดิอย่างหนึ่งเช่นเดยีวกบัการตดิสารเสพตดิหรอืตดิการพนนั Koepp และคณะ  
(๒๕๔๑ อา้งถงึใน ศริชิยั และพนม, ๒๕๔๙ ) พบว่าการเล่นเกมคอมพวิเตอรท์ าใหม้กีารหลัง่โดพามนี  (dopamine) ทีส่มองสว่น
สไตรตมั (striatum) รวมทัง้สมองสว่นนิวเคลยีส แอก็คมัเบนส ์(nucleus accumbens) ท าใหม้คีวามอยากหรอืความตอ้งการสิง่เรา้
นัน้เพิม่ขึน้ และเริม่มกีารศกึษาทีพ่บว่าเดก็และวยัรุ่นทีเ่ล่นเกมคอมพวิเตอรม์กีารท างานสมองสว่นปรฟีรอนตลั (prefrontal cortex) 
ลดลง จากขอ้มลูดงักล่าวและความรูท้างชวีวทิยาระบบประสาทเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูป้ว่ยตดิสารเสพตดิ  จงึอาจอธบิายไดว้่าการ
หลัง่โดพามนี (dopamine) ในระบบสมองสว่นกลางซึง่ก่อใหเ้กดิความสขุและเสพตดิ  (brain reward circuit) ท าใหเ้กดิแรงจงูใจใน
การเล่นเกมคอมพวิเตอรใ์นระยะแรก  แต่การหลัง่ โดพามนี  (dopamine) ทีม่ปีรมิาณมากและเป็นเวลานานจากการเล่นเกม
คอมพวิเตอรอ์าจท าใหส้มองสว่นทีเ่กีย่วขอ้งเกดิการเปลีย่นแปลงในลกัษณะเดยีวกนั  ในระยะต่อมาเดก็และวยัรุ่นทีต่ดิเกม
คอมพวิเตอรจ์งึมคีวามคดิหมกมุ่นกบัการเล่นเกมอย่างมาก  คลา้ยกบัผูป้ว่ยตดิสารเสพตดิทีห่มกมุ่นกบัการเสพสารเสพตดิและ
ผูป้ว่ยตดิพนนัทีห่มกมุ่นกบัการพนนั จนละเลยกจิกรรมทีใ่หค้วามเพลดิเพลนิใจอย่างอื่น  และมคีวามตอ้งการเล่นเกมทีค่วบคุมได้
ยาก โดยเฉพาะเมื่อมสีิง่เรา้ทีส่มัพนัธก์บัการเล่นเกม  คอื ความเครยีด  และสภาพแวดลอ้มทีส่มัพนัธก์บัการเล่นเกม  เช่น เครื่อง
คอมพวิเตอร ์รา้นเกมหรอืสถานทีท่ีเ่คยเล่นเกม และเพื่อน เป็นตน้ นอกจากนี้การกลบัไปเล่นเกมคอมพวิเตอรห์ลงัจากเลกิเล่นเกม
ไปนานแลว้นัน้สามารถกระตุน้ใหก้ลบัมคีวามตอ้งการเล่นเกมมากขึน้ไดเ้ช่นเดยีวกนั 

ดว้ยคุณสมบตัขิองเกมคอมพวิเตอรท์ีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการทางจติใจของเดก็และวยัรุ่นไดเ้ป็นอย่างด ี   
ไม่ว่าจะเป็น ความสนุกสนาน ความรูส้กึประสบความส าเรจ็ และการระบายแรงขบัดา้นความกา้วรา้ว สิง่เหล่านี้ลว้นเป็นผลใหผู้้
เล่นเกดิความรูส้กึทา้ทายกบัการเล่นทีม่คีวามยากเพิม่มากขึน้ในแต่ละระดบั แต่ถา้เล่นซ ้าๆ และเล่นใหม้ากขึน้จะมโีอกาสชนะ   
และไดร้บัรางวลัตอบแทนทนัท ีเช่น คะแนน หรอืไอเทม (item) พเิศษทีไ่ดจ้ากการชนะในแต่ละด่าน และการเล่นในระดบัทีส่งูขึน้ 
เป็นตน้ ซึง่เป็นแรงเสรมิทางบวก ทีท่ าใหผู้เ้ล่นเกดิความรูส้กึพงึพอใจทีต่นเองสามารถเล่นจนชนะหรอืประสบความส าเรจ็ได ้บาง
คนสนุกสนานกบัการเล่นเกมจนเล่นเกนิเวลาทีค่วรจะเป็น โดยเฉพาะเดก็และวยัรุ่นทีข่าดการฝึกวนิยัอย่างเหมาะสมมาก่อน จาก
รายงานการวจิยัพบว่า เดก็ทีเ่ล่นเกมเกนิวนัละ ๒ ชัว่โมง มโีอกาสเสีย่งต่อการเป็นเดก็ตดิเกมมากกว่าเดก็ทีเ่ล่นเกมแค่วนัละ ๑ -๒ 
ชัว่โมง (ชาญวทิย,์ ๒๕๕๒)  

นอกจากน้ีเกมคอมพวิเตอรรุ่์นใหม่ทีไ่ดร้บัความนิยมมากในปจัจุบนั ประเภทเกมอารพ์จีี (Massive Multiplayer Online 

Role-Playing Game (MMORPG)) ซึง่ผูเ้ล่นหลายคนสามารถเขา้มาเล่นในเวลาเดยีวกนั และเสมอืนอยู่ในโลกเดยีวกนั ผ่านระบบ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ โดยผูเ้ล่นแต่ละคนจะสวมบทบาทเป็นตวัละครตวัหนึ่งในโลกนัน้ดว้ย เช่น เกมโปรเจควนั       

เวลิดอ์อฟวอลคราฟท ์แรก็นารอ็กออนไลน์ เกมเกบ็เลเวล เป็นตน้  เกมเหล่านี้สามารถตอบสนองความตอ้งการทางดา้นจติ ใจและ
สงัคม เช่น ความรูส้กึมกีลุ่มเพื่อน การไดร้บัการยอมรบั เป็นตน้ ใหก้บัเดก็และวยัรุ่นไดอ้กีดว้ย เพราะการเล่นเกมออนไลน์
ประเภทนี้มกัควบคุมเวลาในการเล่นไดย้าก เนื่องจากความสนุกสนาน และเป็นเกมทีต่อ้งเล่นอย่างต่อเนื่อง การมเีพื่อนเขา้มาเล่น
จ านวนมากท าใหต้วัละครในเกมมหีลายบทบาท รวมทัง้ถา้เพื่อนในกลุ่มยงัไม่เลกิเล่นเกมเดก็ทีเ่ล่นเกมจะรูส้กึว่าจ าเป็นตอ้งเล่นต่อ
เพื่อช่วยเหลอืเพื่อนในกลุ่มใหผ้่านในระดบันัน้ๆ  

 

ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เดก็ติดเกม 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
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๒. ปัจจยัจากครอบครวั 
ครอบครวัเป็นสถาบนัทางสงัคมพืน้ฐานทีใ่กลช้ดิและมสีว่นในการขดัเกลาทางสงัคม ( socialization) ใหก้บัเดก็มาก

ทีส่ดุ เดก็ตดิเกมมกัพบไดบ้่อยในครอบครวัทีข่าดการฝึกระเบยีบวนิยัใหล้กูอย่างเหมาะสมตัง้แต่วยัเดก็ ขาดกฎระเบยีบ มกัตามใจ
เดก็หรอืใจอ่อนไม่ท าโทษเมื่อเดก็กระท าความผดิ จากรายงานการวจิยัพบว่าการเลีย้งดขูองครอบครวั โดยเฉพาะการปลกูฝงัความ
รบัผดิชอบและการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์เป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อการป้องกนัการตดิเกมสงูทีส่ดุ (ชาญวทิย,์ ๒๕๕๒) บาง
ครอบครวัพ่อแม่มคีวามใกลช้ดิกบัลกูน้อยลง ขาดการท ากจิกรรมร่วมกนั ท าใหเ้ดก็เกดิความเหงา เบื่อหน่าย จงึตอ้งหากจิกรรม
อย่างอื่นท าเพื่อใหต้นเองสนุก ซึง่หนีไม่พน้การเล่นเกม เพราะคุณสมบตัขิองเกมทีม่คีวามสนุกสนาน ตื่นเตน้ และทา้ทายนัน้ 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของเดก็ๆ กลุ่มนี้ไดเ้ป็นอย่างด ีและการทีพ่่อแม่ไม่มเีวลาควบคุมเดก็หรอืมองไม่เหน็ความจ าเป็น
ทีจ่ะตอ้งจ ากดัเวลาในการเล่นเกมของลกูตัง้แต่แรก แต่กลบัรูส้กึพอใจทีเ่หน็เดก็เล่นเกมเงยีบๆ คนเดยีวไดโ้ดยไม่ตอ้งมารบกวน
ตน ท าใหพ้่อแม่มเีวลาเป็นสว่นตวัมากขึน้ หลายครอบครวัใชเ้กมเป็นพีเ่ลีย้งดแูลลกูแทนตนเอง  จนลมืค านึงถงึผลดผีลเสยีทีจ่ะ
ตามมา  

นอกจากนี้ยงัพบว่าเดก็และวยัรุ่นบางคนเกดิความเครยีดจากการคาดหวงัของพ่อแม่และครอบครวั บาง ครอบครวั  
มปีญัหาความขดัแยง้ หรอืปญัหาดา้นการสือ่สารทีไ่ม่ตรงกนั ท าใหเ้ดก็เกดิความเครยีดและหาทางออกเพื่อหลกีหนีจากปญัหา
ดงักล่าวดว้ยการเล่นเกม 

๓. ปัจจยัจากสงัคม  
สงัคมไทยปจัจุบนัถูกครอบง าดว้ยกระแสสือ่และวตัถุนิยมอย่างมาก เดก็และเยาวชนไทยในยุคปจัจุบนั ถูกกระแส

เหล่าน้ีหล่อหลอมใหเ้ตบิโตขึน้มาท่ามกลางความเร่งรบี การแขง่ขนั ความสะดวกสบายจนเคยชนิกบัการพึง่พาเทคโนโลยมีากกว่า
การพึง่พาตนเอง ในขณะทีส่ือ่กม็สีว่นในการเสรมิสรา้งและปลกูฝงัความเป็นวตัถุนิยมใหก้บัเดก็และเยาวชน โดยใชก้ารโฆษณา
ชวนเชื่อ เพื่อมุ่งความเตบิโตทางธุรกจิจนลมืค านึงถงึเรื่องกจิกรรมจติสาธารณะ หรอืการใหก้บัสงัคม 

เทคโนโลยแีละสือ่: สิง่ครอบง าชวีติเดก็และเยาวชนไทย  
เดก็และเยาวชนไทยในยุคปจัจุบนัเคยชนิกบัความสะดวกสบายทีไ่ดม้าจากการพึง่พาเทคโนโลยมีากเกนิความ

จ าเป็น ทัง้นี้เป็นผลมาจากสถาบนัครอบครวัทีเ่ป็นไปในลกัษณะครอบครวัเดีย่ว ต่างคนต่างอยู่กนัมากขึน้ ขาดความ
ใกลช้ดิสนิทสนมกบัเครอืญาต ิอกีทัง้พ่อแม่ยุคปจัจุบนั ทีต่อ้งออกไปท างานนอกบา้น จ นมเีวลาใหก้บัครอบครวัและการ
เลีย้งดลูกูน้อยลง สือ่จงึเขา้มามบีทบาทเสมอืนเป็นพีเ่ลีย้งแทนพ่อแม่ โดยเฉพาะโทรทศัน์และอนิเทอรเ์น็ต ซึง่เป็นสือ่ที่
สามารถเขา้ถงึไดง้่าย จากสถติขิองโครงการ Child Watch ของสถาบนัรามจติต ิแสดงสถติกิารใชเ้วลาไปกบัสือ่ของ
เดก็ไทย เฉลีย่วนัละ ๖ ชัว่โมง โดยอนัดบั ๑ คอืสือ่โทรทศัน์ รองลงมาเป็นอนิเทอรเ์น็ต และโทรศพัทม์อืถอื  

 
รูป ๒ กราฟแสดงสัดส่วนเวลาที่เดก็ไทยใช้ไปกบัส่ือและเทคโนโลยี  

                                                 

 ทีม่า: สรุปสถานการณ์ เรือ่ง พืน้ทีส่ ือ่ในชวีติเดก็ไทย ในโครงการ Child Watch โดยสถาบนัรามจติต ิhttp://www.childwatchthai.org/issues.php 
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จากกราฟดงักล่าวจะเหน็ไดว้่าสือ่อนิเทอรเ์น็ตมแีนวโน้มการใชง้านทีเ่พิม่สงูขึน้ และสว่นใหญ่ของผูท้ีใ่ชค้อมพวิเตอร์
มกัใชเ้พื่อความบนัเทงิทัง้การเล่นอนิเทอรเ์น็ตและเกม เพราะเป็นสือ่ทีส่ามารถเขา้ถงึง่ายรวดเรว็ มขีอ้มลูหลากหลาย 
สวยงาม ราคาถูก โดยเฉพาะเมื่อมรีะบบอนิเทอรเ์น็ตแบบความเรว็สงูหรอืทีคุ่น้หกูนัว่า Hi-speed Internet ซึง่เป็นแบบ
เหมาจ่ายรายเดอืนดว้ยแลว้ ยิง่เป็นปจัจยัสง่เสรมิใหเ้ดก็ใชเ้วลากบัการเล่นเกมและอนิเทอรเ์น็ตเพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย 

กลุ่มเพือ่น: ปจัจยัเสรมิส าคญัทัง้ป้องกนัและสง่เสรมิการตดิเกม 
นอกจากสถาบนัสือ่จะมสีว่นในการผลกัดนัและสนบัสนุนใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้ถงึการเล่นเกมไดม้ากขึน้แลว้   

กลุ่มเพื่อนนัน้นบัเป็นปจัจยัเสรมิอกีอย่างหน่ึงทีท่ าใหเ้ดก็และเยาวชนตดิเกมมากขึน้ โดยเฉพาะเกมทีต่อ้งเล่นร่วมกนั โดย
แบ่งเป็นตวัละครต่างๆ โดยตวัละครนัน้ๆ มคีวามสามารถในการต่อสูท้ีแ่ตกต่างกนั และตอ้งคอยช่วยเหลอืกนัเพื่อเอาชนะ
ฝา่ยตรงขา้มไปใหไ้ด ้เกมเหล่านี้ท าใหเ้ดก็ทีข่าดการยอมรบัจากสงัคมจรงิในชวีติประจ าวนั รูส้กึว่าตนเองมตีวัตนและไดร้บั
การยอมรบัจากกลุ่ม รวมถงึเมื่อชนะจะไดร้บัการยกย่อง จากกลุ่มเพื่อน  อกีทัง้ในปจัจุบนัสงัคมมค่ีานิยมสนบัสนุนใหเ้ดก็
และเยาวชนใชค้อมพวิเตอร ์โดยมสีือ่โฆษณาเป็นตวักระตุน้ถงึความสามารถและความทนัสมยัจากการใชค้อมพวิเตอร ์
หากกลุ่มเพื่อนทีเ่ดก็คบหาอยู่มเีครื่องเล่นวดิโีอเกมหรอืคอมพวิเตอรส์ าหรบัเล่นเกมทีบ่า้น จะยิง่เป็นแรงผลกัดนัใหเ้ดก็และ
เยาวชนอกีสว่นหนึ่งเกดิความตอ้งการเล่นเกมตามไปดว้ย ในทางกลบักนั หากกลุ่มเพื่อนของเดก็เป็นเดก็เรยีนหรอืท า
กจิกรรมอื่นๆ มากกว่าการเล่นเกม เพื่อนกลุ่มน้ีจะเป็นปจัจยัทีม่สีว่นช่วยใหเ้ดก็ ลดโอกาสในการตดิเกมลง  ๒.๔ เท่า และ
ถา้เพื่อนสนิทสว่นใหญ่ไม่ชอบเล่นเกมจะลดโอกาสในการตดิเกมของเดก็ลง ๑.๖ เท่า (ชาญวทิย,์ ๒๕๕๒) 

  การเพิม่ขึ้นของสือ่ใหม่ กบัการลดลงของพื้นทีท่างสงัคม 
  ในยุคทีเ่ทคโนโลยมีคีวามเจรญิกา้วหน้าพฒันาไปอย่างรวดเรว็และมกีารแขง่ขนัสงู สง่ผลใหพ้ืน้ทีส่รา้งสรรค์

ส าหรบัเดก็และเยาวชนลดลง เพราะถูกแทนทีด่ว้ยสือ่ทีเ่ขา้มามพีืน้ทีใ่นสงัคมมากขึน้ อาทเิช่น 
๑) บา้น : พ่อแม่มกัไม่สนใจลกู ปล่อยลกูใหเ้ดก็อยู่กบัรายการโทรทศัน์ หรอืหมดเวลาไปกบัการท่อง

อนิเทอรเ์น็ตทีเ่ขา้ถงึเวบ็ไซตท์ีไ่ม่เหมาะสมไดง้่าย 
๒) โรงเรยีน: รอบรัว้โรงเรยีนเตม็ไปดว้ยรา้นเกม รา้นขายการต์ูน สถานบนัเทงิต่างๆ  
๓) สงัคม: การพฒันาสงัคมทีข่าดการลงทุนดา้นเดก็ ท าใหเ้ดก็ขาดพืน้ทีส่รา้งสรรค ์(หอ้งสมุด สนามกฬีา ลาน

กจิกรรม) ขาดการสง่เสรมิแหล่งเรยีนรูท้างศลิปวฒันธรรม เดก็จงึหนัไปหาหา้งสรรพสนิคา้ทีม่คีวามดงึดดู
ใจเดก็มากกว่า นอกจากนี้เดก็ยงัขาดทีย่นืในสงัคม ไม่มสีว่นร่วมหรอืมปีากเสยีงในการตดัสนิใจอกีดว้ย 
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 การตดิเกมเกดิจากการเล่นเกมทีม่ากเกนิความพอด ีหลายคนมกัมขีอ้โตแ้ยง้เสมอว่าการเล่นเกมนัน้ช่วยเสรมิสรา้งทกัษะ
การคดิ การวางแผน และการตดัสนิใจ จนขาดความตระหนกัถงึผลเสยีทีต่ามมาจากการเล่นเกมทีม่ากเกนิความพอดวี่าสง่ผลเสยี
ต่อตนเอง ครอบครวั และสงัคมอย่างไรบา้ง 

  ผลกระทบในระดบับุคคล 
๑) ดา้นสขุภาพ : ท าใหเ้สยีสายตา ปวดหลงั รบัประทานอาหารไม่ตรงเวลาจนอาจท าใหเ้ป็นโรคกระเพาะ 

พกัผ่อนไม่เพยีงพอท าใหร้่างกายไม่แขง็แรง 

๒) ดา้นการเรยีน : ท าใหผ้ลการเรยีนแย่ลง  จากการศกึษาพบว่า เดก็ตดิเกมมกัชอบเล่นเกม จนเริม่ไม่สนใจ   
การเรยีน ไม่อ่านหนงัสอื ไม่ท าการบา้น นอนหลบัในหอ้งเรยีน ซึง่เป็นผลมาจากการอดหลบัอดนอน
นัง่เล่นเกมทัง้คนื) บางรายมอีาการเหม่อลอยในหอ้งเรยีน มวัแต่พะวงถงึแต่เรื่องเกม จนถงึขัน้หนีเรยีน
เพื่อไปเล่นเกม 

๓) ดา้นอารมณ์ : พบว่าเดก็ตดิเกม มกัมอีารมณ์ไม่คงที ่ถา้มใีครมาขดัใจอาจมอีารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวง่าย    
และเดก็ทีช่อบเล่นเกมประเภทต่อสู ้จะมทีศันคตวิ่าการฆา่ศตัรเูป็นการแกป้ญัหาอย่างแทจ้รงิ 

๔) ดา้นพฤตกิรรม : เดก็ทีช่อบเล่นเกมคอมพวิเตอร์ มกัมแีนวโน้มกา้วรา้วมากขึน้ โดยสิง่ทีพ่่อแม่พบว่าเป็น
ปญัหามากทีส่ดุ คอื เรื่องระเบยีบวนิยั ความรบัผดิชอบ การไม่รกัษาค าพดู ความกา้วรา้ว ไม่เชื่อฟงั 
โตเ้ถยีง ตะคอกพ่อแม่ โกหก ขโมยเงนิ มกัคบเพื่อนแปลกหน้าทีรู่จ้กัจากเกม หรอืหนีออกจากบา้น 

ผลกระทบในระดบัครอบครวั 

ในครอบครวัทีม่เีดก็เล่นเกมจนขาดการควบคุมตนเองมกัพบการเปลีย่นแปลงในดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างเดก็
กบัสมาชกิในครอบครวั เกดิความไม่เขา้ใจและความขดัแยง้ในครอบครวั เนื่องจากพ่อแม่ไม่พอใจกบัพฤตกิรรมการเล่น
เกมของเดก็ ท าใหเ้กดิปญัหาหรอืทะเลาะกนัเรื่องจ ากดัเวลาในการเล่นเกมของลกู นอกจากน้ีเดก็ตดิเกมสว่นใหญ่ มกัจะ
พดูคุยหรอืท ากจิกรรมอื่นๆ ร่วมกบัสมาชกิในครอบครวัน้อยลง รวมถงึปฏเิสธทีจ่ะร่วมกจิกรรมกบัครอบครวั 

ผลกระทบในระดบัสงัคม  
พบปญัหาสงัคมทีเ่กดิจากการเล่นเกมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ดงัทีป่รากฏเป็นขา่วตามหน้าหนงัสอืพมิพ ์

อาทเิช่น เดก็วยัรุ่นฆา่ปาดคอคนขบัแท๊กซีเ่ลยีนแบบเกม GTA ขา่วเดก็ชายวยั ๑๔ ปี ขโมยเงนิในรา้นขายของช าเพื่อน า
เงนิมาเล่นเกม สว่นในต่างประเทศพบว่า มขีา่วซึง่แสดงผลกระทบต่อสงัคมจากผูท้ีต่ดิเกมเช่นกนั ยกตวัอย่างเช่น ขา่ว
เดก็นกัเรยีนมธัยมศกึษาใชอ้าวุธปืนยงิครแูละเพื่อนนกัเรยีนในโรงเรยีน เสยีชวีติ ๑๓ ศพ บาดเจบ็ ๒๓ คน ก่อนจะฆา่ตวั
ตายตาม จากการสบืประวตัพิบว่าเดก็ทีก่ระท าความผดิมปีระวตัเิล่นเกมดมู ( Doom) ซึง่เป็นเกมทีม่เีน้ือหารุนแรงอย่าง
หมกมุ่นและก่อเหตุรุนแรงเหมอืนสถานการณ์ทีเ่ขาสรา้งขึน้ในเกม  บางรายอดขา้วอดน ้าหรอืหวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั
เพราะเล่นเกมมากเกนิไปจนเสยีชวีติหน้าเครื่องคอมพวิเตอร ์และยงัพบอกีหลายรายทัง้ในสประเทศไทยและต่างประเทศ
ทีเ่ล่นเกมมากเกนิไปจนเกดิปญัหาในระดบัสงัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาเดก็ติดเกม 
 



 ๗ 

 
 
  

 จากทีไ่ดก้ล่าวไปเบือ้งตน้จะเหน็ไดว้่า ไม่เพยีงแต่ปจัจยัจากตวัเดก็เองเท่านัน้ ยงัมปีจัจยัอื่นๆ ทัง้ครอบครวั และ
สิง่แวดลอ้ม ทีส่ง่ผลต่อการตดิเกม ดงันัน้ทุกภาคสว่นควรร่วมมอืกนัเพื่อวางมาตรการรองรบัและดแูลแกไ้ขปญัหาตดิเกมให้
ครอบคลุมทุกดา้น จากการตดิตามสถานการณ์การตดิเกมและกลุ่มเดก็ตดิเกมทีเ่ขา้รบัการบ าบดัรกัษา พบว่าเมื่อเดก็เขา้สูร่ะบบ
การบ าบดัรกัษาอาการตดิเกมอย่างต่อเนื่อง และไดร้บัความร่วมมอืในการดแูลจากพ่อแม่ ผูป้กครองอย่างใกลช้ดิ เดก็จะมโีอกาส
หายจากอาการตดิเกมได ้แต่หากเดก็ยงัตอ้งกลบัไปเจอกบัสิง่แวดลอ้มเดมิๆ หรอืปญัหาเดมิทีเ่ดก็เคยเผชญิอยู่ เดก็จะมโีอกาส
กลบัมาตดิเกมไดอ้กี 

ปญัหาเดก็ตดิเกมสามารถพบไดท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่รฐับาลในหลายประเทศกไ็ม่ไดน้ิ่งนอนใจกบัการแกไ้ข
ปญัหาและไดด้ าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น ในยุโรปและอเมรกิามโีปรแกรมการแกไ้ขและบ าบดัเดก็ตดิเกมอย่างไดผ้ล โดยใชว้ธิ ี
Anonymous group หรอืกลุ่มนิรนามทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยเหลอืคนทีม่ปีญัหาเดยีวกนัในลกัษณะของ Self Help Group  และพบว่า
เป็นการบ าบดัรกัษาทีไ่ดผ้ลดมีากและลดโอกาสในการกลบัมาปว่ยอกีไดเ้ป็นอย่างด ีโดยกลุ่มในลกัษณะดงักล่าวมจีุดเริม่ตน้มาจาก
ศาสนาครสิต ์เช่น กลุ่มผูใ้ชย้าเสพตดิ กลุ่มผูป้ว่ยโรคมะเรง็ กลุ่มผูป้ว่ยโรคเอดส ์กลุ่มผูป้ว่ยซมึเศรา้ เป็นตน้ ส าหรบักลุ่มผูต้ดิเกม
นัน้ ในต่างประเทศไดม้กีารด าเนินการไปแลว้ เช่น กลุ่มผูป้ว่ยตดิเกมออนไลน์ (สามารถตดิต่อไดท้ีเ่วบ็ไซต ์ www.olganon.org 

เป็นความร่วมมอืโดยมผีูเ้ชีย่วชาญจากหลายประเทศร่วมเป็นผูใ้หค้ าแนะน า อาท ิอเมรกิา แคนาดา องักฤษ โปรตุเกส และเกาหลี
ใต)้ เป็นตน้ แต่ส าหรบัในประเทศไทยยงัไม่มกีลุ่มบ าบดัส าหรบั เดก็ตดิเกม พบแต่กลุ่มผูต้ดิแอลกอฮอล ์กลุ่มผูต้ดิยาเสพตดิ กลุ่ม
ผูป้ว่ยเอดสก์ลุ่มผูป้ว่ยเอดส ์กลุ่มผูป้ว่ยโรคมะเรง็ กลุ่มครอบครวั และกลุ่มสตร ีเป็นตน้ 

สว่นการด าเนินการแกไ้ขปญัหาเดก็ตดิเกมทีผ่่านมาของไทย สรุปไดพ้อสงัเขปดงัน้ี 

การแก้ไขปัญหาเดก็ติดเกมท่ีผา่นมา 

จากผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทัง้ต่อตนเอง ครอบครวั และสงัคม ท าใหก้ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารออก
มาตรการทางสงัคมในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการตดิเกมคอมพวิเตอรเ์ป็นมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ดงันี้ 

๑) หา้มเดก็อายุต ่ากว่า ๑๘ ปี เล่นเกมออนไลน์ไดไ้ม่เกนิ ๓ ชัว่โมง  
๒) หา้มเดก็เล่นอนิเทอรเ์น็ตก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น. และหลงั ๒๒.๐๐ น. 
๓) หา้มไม่ใหม้กีารซือ้ขายอุปกรณ์และไอเทม็ต่างๆ ในเกม 

ทัง้ทีม่าตรการดงักล่าวออกมาเพื่อควบคุมรา้นเกม แต่กลบัพบว่ารา้นเกมและรา้นอนิเทอรเ์น็ตสว่นใหญ่ไม่ทราบมตขิอง
คณะรฐัมนตรเีรื่องช่วงเวลาทีไ่ม่อนุญาตใหเ้ดก็เล่นเกม อกีทัง้ยงัมบีางรา้นทีเ่หน็แก่ประโยชน์สว่นตน สนบัสนุนใหเ้ดก็เล่นเกมใน
รา้นโดยมกีารเตรยีมเสือ้ผา้ชุดล าลองใหล้กูคา้ทีเ่ป็นนกัเรยีนเปลีย่นเพื่อใหพ้น้จากการตรวจสอบของครแูละผูป้กครอง และไม่
อนุญาตใหค้รแูละผูป้กครองเขา้ไปในรา้นอกีดว้ย  แสดงใหเ้หน็ว่าความพยายามของรฐัทีจ่ะจ ากดัการเขา้ถงึรา้นเกมของเดก็ไม่ใช่
วธิแีกไ้ขปญัหาทีต่รงจุด แต่เป็นเพยีงการลดจ านวนเดก็ทีเ่ล่นเกมในรา้นเท่านัน้ เพราะเดก็ยงัสามารถเขา้ถงึเกมไดจ้ากการเล่นเกม
ทีบ่า้นเพื่อน หรอืบา้นของตนเองได ้

ดว้ยเหตุนี้เอง หน่วยงานของรฐัในหลายภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น  กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงศกึษาธกิาร เป็นตน้ ต่างกอ็อกมาตรการเพื่อสง่เสรมิ ป้องกนั และ แกไ้ขปญัหาเดก็ตดิเกม สรุปได้
ดงันี้  

                                                 

 Self Help Group หมายถงึ กลุ่มช่วยเหลอืกนัเอง เป็น การรวมพลงักลุ่มของผูม้ปีญัหาเดยีวกนัทีม่คีวามทุกข ์ความไมส่บายใจ ไมม่ทีางออก การ
รวมตวักนัท าใหร้บัรูว้่ามคีนทีม่ปีญัหาเดยีวกนัมาก มเีพือ่นซึง่ประสบชะตากรรมเดยีวกนั ไดร้บัความเหน็ใจเขา้ใจซึง่กนัและกนั ตระหนกัถงึความส าคญั
ของการรวมกลุ่ม การช่วยเหลอืและใหก้ารสนบัสนุนซึง่กนัและกนั ท าใหค้ลายความทุกข ์ปรบัตวั และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการดแูลสุขภาพตนเองดขีึน้ 

แนวทางในการดแูล แก้ไข และป้องกนัปัญหาเดก็ติดเกม 
 



 ๘ 

๑) มาตรการสง่เสรมิ : ไม่ว่าจะเป็นการรณรงคแ์ละจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิการเล่นเกมอย่างสรา้งสรรค ์จดัตัง้
โครงการ เวบ็ไซต ์และหน่วยงานขึน้มาเพื่อดแูล สอดสอ่งและสนบัสนุนเกมทีด่แีละมปีระโยชน์  

๒) มาตรการป้องกนัและปราบปราม: โดยการจดัระเบยีบรา้นอนิเทอรเ์น็ต การจดัตัง้เวบ็ไซตเ์พื่อใหป้ระชาชน
แจง้เบาะแสต่างๆ การจ ากดัอายุผูเ้ล่นเกม การจดัเรตติง้เกม การออกกฎกระทรวงต่างๆ เพื่อควบคุมเดก็
และรา้นเกม การสรา้งเครอืขา่ยและใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน เป็นตน้ 

๓) มาตรการช่วยเหลอื: โดยการจดัตัง้ศนูยป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาเดก็ตดิเกม เพื่อใหก้ารบ าบดัช่วยเหลอืเดก็
ทีม่ปีญัหาตดิเกม ของสถาบนัสขุภาพจติเดก็และวยัรุ่นราชนครนิทร ์กรมสขุภาพจติ 

จากการแนวทางการแกไ้ขปญัหาเดก็ตดิเกมในขา้งตน้ พบว่าหน่วยงานต่างๆ มแีค่ความพยายามแยกเกมออกจากเดก็ 
แต่ยงัไม่มกีารจดัการทีต่น้ตอปญัหาอย่างแทจ้รงิ นัน่คอืการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัปญัหาตดิเกม และการคดั
กรองเดก็ตดิเกม เพื่อใหท้ราบว่าเดก็มปีญัหาในระดบัไหน ซึง่ในประเดน็น้ีคณะท างานของเวบ็ไซตส์ามารถท าได ้ถา้ไดร้บัการ
สง่เสรมิและช่วยในการประชาสมัพนัธใ์หพ้่อแม่ผูป้กครอง โรงเรยีน รา้นเกม เขา้มารูจ้กัเวบ็ไซต ์เพราะในเวบ็ไซตม์แีบบทดสอบ
การตดิเกมและแบบวดัภูมคิุม้กนัการตดิเกม ทัง้ฉบบัเดก็และฉบบัผูป้กครอง  ซึง่ผ่านการวจิยัและการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ
แลว้ว่ามคีวามแม่นย าในการทดสอบ 

ข้อเสนอแนะในการดแูล แก้ไข และป้องกนัปัญหาเดก็ติดเกม 

๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรบัผูบ้ริหารหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
หน่วยงานทัง้ภาครฐั เอกชน และองคก์รอสิระทัง้ในระดบัประเทศและระดบัชุมชนควรมกีารจดัท าแผนยุทธศาสตรก์าร

ป้องกนัและการแกไ้ขปญัหาการตดิเกม ใหเ้ป็นกระบวนการ เป็นขัน้เป็นตอน เป็นรปูธรรมทีส่ามารถน าไปสูก่ารปฏบิตัไิดจ้รงิอย่าง
ต่อเน่ืองและยัง่ยนื เพื่อใหส้มัฤทธิผ์ลทัง้ในเชงิสงัคม และเชงินโยบาย  ดงัน้ี 

๑.๑ ผลกัดนัใหป้ญัหาเดก็ตดิเกมเป็นวาระแห่งชาตเิร่งด่วนทีต่อ้งไดร้บัการพจิารณาและด าเนินการแกไ้ข
โดยเรว็  

๑.๒ มอบหมายใหห้น่วยงานดา้นสาธารณสขุด าเนินการส ารวจพืน้ทีท่ีม่อีตัราเสีย่งหรอืมจี านวนเดก็ตดิเกม
สงู เพื่อรบี  ด าเนินกจิกรรมเพื่อการบ าบดั ปรบัพฤตกิรรมและเยยีวยา ใหเ้ดก็พน้จากสภาพเดก็ตดิเกม 

๑.๓ ควรสนบัสนุนและสง่เสรมิใหทุ้กชุมชนมพีืน้ที/่ลานสาธารณะเพื่อท ากจิกรรมต่างๆทีเ่หมาะสมกบัรปูแบบการ
ด าเนินชวีติของชุมชน (life style) และตรงกบัความตอ้งการของเดก็ เยาวชน และคนสว่นใหญ่ของชุมชน เช่น 
เพื่อการเล่นกฬีา ออกก าลงักาย หรอืท ากจิกรรมทางสงัคม ฯลฯ 

๑.๔ ควรจดักจิกรรมทีเ่น้นการมสีว่นร่วมของคนในชุมชนโดยเฉพาะเดก็และเยาวชนเพื่อสง่เสรมิการใชเ้วลาว่างให้
เกดิประโยชน์ การสรา้งความภาคภูมใิจในตนเอง ( self-esteem) การมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น และการสรา้ง
แบบอย่างทีด่ ี(idol) ใหก้บัเดก็รุ่นใหม่ เช่น การแขง่ขนักฬีา ดนตร ีหรอืการแสดงออกซึง่ความสามารถเฉพาะ
ทางของเดก็และเยาวชน 

๑.๕ สง่เสรมิใหม้กีารส ารวจและตดิตามสถานการณ์ความรุนแรงของปญัหาเดก็ตดิเกมในแต่ละชุมชนเป็นระยะๆ
อย่างต่อเน่ือง โดยใหชุ้มชนมสีว่นร่วมในการส ารวจและร่วมคดิหามาตรการป้องกนัและใหค้วามช่วยเหลอืเดก็
ทีต่ดิเกม 

๑.๖ สรา้งความตระหนกัถงึพษิภยัอนัตราย ความสญูเสยีต่อตวัเดก็ ครอบครวั และสงัคม อนัเกดิจากภาวะตดิเกม 
ใหพ้่อแม่ ผูป้กครอง คร-ูอาจารย ์รวมถงึผูท้ีท่ างานใกลช้ดิกบัเดก็และเยาวชนทุกระดบัไดร้บัทราบ และเปลีย่น
ทศันคตมิุมมองการเล่นเกมของเดก็เสยีใหม่ อย่ามองเกมเหมอืนการเล่นของเล่นทีจ่ะปล่อยใหเ้ล่นเท่าไหร่กไ็ด้
ไม่มพีษิภยั แต่ใหม้องว่าเดก็มโีอกาสตดิเกมไดเ้หมอืนตดิสิง่เสพตดิ ถา้มภีูมคิุม้กนัทีไ่ม่ดพีอ 

๑.๗ สง่เสรมิใหม้เีครอืขา่ยป้องกนัการตดิเกมในแต่ละชุมชนและระหว่างชุมชนเพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลู และร่วมกนั
ป้องกนัอย่างเป็นระบบ 



 ๙ 

๑.๘ ก าหนดเวลาเล่นเกมออนไลน์ของเดก็และเยาวชน โดยก าหนดใหเ้ดก็สามารถเล่นเกมออนไลน์ไดไ้ม่เกนิ ๑  
ชัว่โมงต่อการเชื่อมต่อ ๑ ครัง้ และไม่เกนิ ๒ ชัว่โมงต่อวนั โดยอาศยัระบบลอ็คอนิและระบบตรวจสอบควบคุม
ทางอนิเทอรเ์น็ต 

๑.๙ ก าหนดมาตรฐานสิง่ทีร่า้นอนิเทอรเ์น็ตหรอืรา้นเกมควรมแีละไม่ควรม ีและมกีารตรวจตรากวดขนัรา้นเกมให้
ปฏบิตัติามมาตรฐานอย่างเคร่งครดั ผ่านระบบการออกใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิรา้นอนิเทอรเ์น็ตหรอืรา้น
เกม ซึง่ควรมอีายุเพยีง ๑ ปี และตอ้งต่ออายุทุกปี โดยรา้นอนิเทอรเ์น็ตหรอืรา้นเกมทีจ่ะไดร้บัการต่ออายุตอ้ง
ผ่านการตรวจสอบจากเจา้หน้าทีก่่อน  

๑.๑๐ ก่อนทีจ่ะมกีารออกใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิรา้นอนิเทอรเ์น็ตหรอืรา้นเกม เจา้ของ/ผูด้แูลรา้นเกมตอ้งผ่าน
การอบรมในดา้นจรยิธรรม ใหม้จีติส านึกและความรบัผดิชอบต่อสงัคม รูแ้ละเขา้ใจลกัษณะอาการของเดก็
ตดิเกม อนัตรายทีจ่ะตามมาจากการเล่นเกมนานๆอย่างต่อเนื่อง  

๑.๑๑ ก าหนดพืน้ทีใ่หบ้รเิวณรอบโรงเรยีน สถานศกึษา สถานทีก่วดวชิา และรอบทีพ่กัอาศยั ใหเ้ป็นพืน้ทีป่ลอด
รา้นเกม หรอืพยายามท าใหร้า้นเกมอยู่ห่างไกลจากโรงเรยีน สถานศกึษา แหล่งทีอ่ยู่อาศยัใหม้ากทีส่ดุ 

๑.๑๒ ควบคุมหรอืลดจ านวนรา้นเกมทีจ่ะเปิดใหม่ใหม้จี านวนน้อยทีส่ดุ 
๑.๑๓ ตรวจสอบ และควบคุมระดบัความรุนแรงของเน้ือหาในเกมทีม่กีารจดัจ าหน่ายหรอืเผยแพร่ทางอนิเทอรเ์น็ต

ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อพฤตกิรรมของผูท้ีเ่ล่นเกม 
๑.๑๔ รณรงคแ์ละสง่เสรมิใหพ้่อแม่ ผูป้กครองเกดิความตระหนกั เหน็พลงัและความส าคญัของสถาบนัครอบครวั

ต่อการป้องกนัการตดิเกมของเดก็และเยาวชน 

๒. ข้อเสนอแนะส าหรบัผูบ้ริหารสถานศึกษา      
จากผลการวจิยั แมพ้บว่า การควบคุมหรอืดแูลจากทางโรงเรยีนจะไม่ใช่ปจัจยัหลกัในการป้องกนัการตดิเกมของเดก็

โดยตรง แต่ในทางออ้มโรงเรยีนสามารถเป็นปจัจยัสนบัสนุนในการสรา้งภูมคุิม้กนัได ้ดงัน้ี 
๒.๑ สง่เสรมิปจัจยัป้องกนัการตดิเกมทีเ่กีย่วขอ้งกบับรบิทของโรงเรยีน เช่น สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมกีจิกรรม

สรา้งสรรคแ์ละสนุกสนานท าหลงัเลกิเรยีน ผ่านรปูแบบชมรมต่างๆตามความสนใจของเดก็ โดยมคีรู -อาจารย์
เป็นทีป่รกึษา จดักจิกรรมคลายเครยีดใหก้บันกัเรยีนทีม่คีวามเครยีดสงู เป็นตน้ 

๒.๒ คน้หาและสง่เสรมิเดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษในดา้นการท ากจิกรรมวชิาการหรอืกจิกรรมสนัทนาการ เพื่อ
เป็นแกนน าส าหรบัชกัน าเพื่อนนกัเรยีนดว้ยกนัมาร่วมกนัท ากจิกรรมเหล่านัน้หลงัเลกิเรยีน  

๒.๓ อบรมใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรของโรงเรยีน เช่น ผูบ้รหิาร ครอูาจารย ์และเจา้หน้าที ่เกีย่วกบัการใชง้าน
คอมพวิเตอร ์ความกา้วหน้าและเน้ือหาของเวบ็ไซทบ์นอนิเทอรเ์น็ตทีเ่ดก็และเยาวชนใหค้วามสนใจอยู่ใน
ขณะนัน้ซึง่รวมถงึเกมดว้ย เพื่อใหเ้กดิความรูเ้ท่าทนัพษิภยัทีแ่ฝงมากบัเกมและหาวธิป้ีองกนัทีเ่หมาะสมได ้

๒.๔ ควบคุมและป้องกนัไม่ใหเ้ดก็นกัเรยีนสามารถใชค้อมพวิเตอรข์องโรงเรยีนเพื่อการเล่นเกม 
๒.๕ จดักจิกรรมคน้หา “เดก็กลุ่มเสีย่งทีจ่ะตดิเกม” เช่น เดก็ทีม่ปีญัหาการเรยีนหรอืผลการเรยีนอ่อน เดก็สมาธสิัน้  

เดก็ทีม่คีวามเครยีดสงู เดก็ทีม่คีวามรูส้กึมคีุณค่าในตวัเองต ่า (low self-esteem) เดก็ทีไ่ม่มกีจิกรรมหรอืงาน
อดเิรกท ายามว่าง เดก็ทีม่ปีญัหาครอบครวัหรอืขาดการดแูลอย่างใกลช้ดิจากครอบครวั เดก็ทีอ่ยู่ท่ามกลาง
กลุ่มเพื่อนสนิททีต่ดิเกม ฯลฯ และรบีเขา้ไปดแูลลดปจัจยัเสีย่งและสง่เสรมิปจัจยัป้องกนัการตดิเกม 

๒.๖ จดักจิกรรมคน้หา “เดก็ตดิเกม” โดยใชแ้บบทดสอบการตดิเกม (Game Addiction Screening Test – GAST) 
และสง่ต่อหน่วยงานทางการแพทยเ์พื่อเขา้สูก่ระบวนการบ าบดัรกัษา 

๒.๗ ใหน้กัเรยีนมสีว่นร่วมในการป้องกนั ดว้ยการสรา้งเครอืขา่ยนกัเรยีน ท าการรณรงค ์สอดสอ่ง ป้องกนั และ
ช่วยเหลอืเพื่อนนกัเรยีนทีต่ดิเกม ในลกัษณะของโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 

๒.๘ ประสานความร่วมมอืและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูป้กครองเกีย่วกบัวธิกีารดแูลนกัเรยีนทีส่อดคลอ้งและ
สมัพนัธก์นัระหว่างบา้นกบัโรงเรยีน 



 ๑๐ 

  ๓.    ข้อเสนอแนะส าหรบัพ่อแม่ ผูป้กครอง   
ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ปจัจยัทางการเลีย้งดจูากครอบครวัมผีลอย่างมากต่อการป้องกนัการตดิเกมของเดก็ รปูแบบ

การเลีย้งด ูการใหเ้วลาทีม่คีุณภาพกบัลกูในแต่ละวนั การมกีจิกรรมหรอืสนบัสนุนใหล้กูท ากจิกรรม และการก าหนดหรอืควบคุม
กฎกตกิาในการเล่นเกมทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละครอบครวัสง่ผลต่อความรุนแรงในการตดิเกมทีแ่ตกต่างกนัของลกู เพื่อเป็นการ
ป้องกนัการตดิเกม ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัพ่อแม่ ผูป้กครอง ดงัต่อไปน้ี 

๓.๑ พ่อ-แม่ ผูป้กครอง หรอืผูใ้หญ่ในครอบครวัควรมรีปูแบบการเลีย้งดทูีเ่ป็นแนวทางเดยีวกนัเพื่อใหเ้ดก็เชื่อฟงั
และไม่เกดิความสบัสนในการปฏบิตัติาม 

๓.๒ มคีวามชดัเจน คงเสน้คงวา และจรงิจงักบัสิง่ทีต่อ้งการใหล้กูเรยีนรูแ้ละปฏบิตัติาม เช่น การวางกฎกตกิาใน
บา้นและไม่ตามใจหรอืใจอ่อนในเรื่องกตกิาการเล่นเกม 

๓.๓ รบัผดิชอบในหน้าทีข่องการเป็นพ่อแม่ทีจ่ะตอ้งใหค้วามรกั ความอบอุ่นและเวลาทีม่คีุณภาพกบัลกู ไม่ใชเ้กม
เป็นสิง่แทนตนเพื่อใหล้กูไม่มาวุ่นวายกบัตน 

๓.๔ จดัสรรเวลาในการท ากจิกรรมร่วมกนัหรอืสนบัสนุนกจิกรรมทีล่กูสนใจ นอกเหนือจากการเล่นเกม เพื่อลด
โอกาสการตดิเกมของลกู  (หรอืในขณะทีล่กูเล่นเกม ผูป้กครองกค็วรใชเ้วลานัน้ในการศกึษาท าความเขา้ใจ
เกมทีล่กูเล่น) 

๓.๕ หากตอ้งซือ้เกม ก่อนการซือ้หรอือนุญาตใหล้กูเล่นเกม ควรมกีารตกลงกตกิาในการเล่นและมาตรการลงโทษ
ร่วมกนัเสยีก่อน โดยทัง้สองฝา่ยจะตอ้งยอมรบัและจรงิจงักบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีส่รา้งขึน้ 

๓.๖ พยายามลดโอกาสในการเขา้ถงึเกมของเดก็ 
๓.๗ ก าหนดและดแูลระยะเวลาทีใ่ชเ้ล่นเกมในแต่ละวนัของลกู โดยก าหนดใหเ้ดก็สามารถเล่นเกมออนไลน์ไดไ้ม่

เกนิ ๑  ชัว่โมงต่อวนัในวนัธรรมดา และไม่เกนิ ๒  ชัว่โมงต่อวนัในวนัหยุด โดยเดก็ไม่ควรเล่นเกมอย่าง
ต่อเนื่องนานเกนิ ๑ ชัง่โมงต่อครัง้ 

๓.๘ จดัวางต าแหน่งคอมพวิเตอรห์รอืเครื่องเล่นเกมภายในบา้นไวใ้นสถานทีท่ีเ่ป็นทีโ่ล่ง มคีนเดนิผ่านไปมาบ่อยๆ 
เพื่อช่วยใหพ้่อแม่ไดเ้หน็เนื้อหาของเกมทีล่กูเล่นและพฤตกิรรมขณะเล่นเกมของลกูเพื่อใหค้ าแนะน าและ
ก าหนดขอบเขตในการเล่นเกมทีเ่หมาะสมกบัลกูได ้

๓.๙ สอนใหล้กูรูจ้กัการแบ่งและใชเ้วลาอย่างเหมาะสม ฝึกหรอืมอบหมายงานใหร้บัผดิชอบ  หากจิกรรมทีน่่าสนใจ 
และชกัชวนใหเ้ดก็ท า เพื่อช่วยใหเ้ดก็ไม่หมกมุ่นอยู่กบัการเล่นเกมเพยีงอย่างเดยีว  

๓.๑๐ หมัน่ชมลกูเมื่อลกูท าตามกตกิา รกัษาเวลา รูห้น้าที ่รูจ้กัความรบัผดิชอบ เลกิเล่นเกมเมื่อครบก าหนดเวลาที่
ไดต้กลงกนัไว ้

๓.๑๑ สง่เสรมิใหล้กูมคีวามภาคภูมใิจในตนเอง ( self-esteem) เช่น ดา้นการเรยีน กฬีา ดนตร ีทกัษะต่างๆ
นอกจากการเล่นเกม เพราะเดก็สว่นหนึ่งตดิเกมเนื่องจากขาดความภาคภูมใิจในตนเองจงึหาทางออกโดย
ท าใหค้นยอมรบัฝีมอืการเล่นเกมของตน 

๓.๑๒ หาโอกาสท าความรูจ้กักบัเพื่อนของลกูไปจนถงึคนในครอบครวัของเพื่อนลกูดว้ย เพื่อสรา้งเครอืขา่ย
ผูป้กครองในการพาลกูท ากจิกรรมยามว่างร่วมกนั เช่น การเล่นกฬีา การท ากจิกรรมสนัทนาการ การท า
กจิกรรมอาสาเพื่อสงัคม ฯลฯ 

 

 

 

 



 ๑๑ 

๔. ข้อเสนอแนะส าหรบัเดก็และเยาวชน 

 ตวัเดก็หรอืเยาวชน ถอืไดว้่าเป็นปจัจยัส าคญัทีส่ดุในการก าหนดว่าจะตดิหรอืไม่ตดิเกม เน่ืองจากทุกสิง่ทุกอย่างเกดิจาก
กระบวนการคดิและตดัสนิใจของเดก็ทีจ่ะเล่น-ไม่เล่น หรอื หยุด-ไม่หยุด การป้องกนัการตดิเกมดว้ยตนเอง จะท าได ้ดงัน้ี 

๔.๑ ฝึกควบคุมตนเองในเรื่องระเบยีบวนิยัและการรกัษาเวลา ทัง้ในเรื่องการเรยีน การเล่น การใชช้วีติประจ าวนั 
และการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ 

๔.๒ สรา้งความภาคภูมใิจในตนเองดว้ยการคน้หาความถนดัหรอืความสนใจของตน พยายามใชเ้วลาว่างกบังาน
อดเิรกทีต่วัเองสนใจและถนดั 

๔.๓ พยายามหากจิกรรมทีส่รา้งสรรคห์รอืกจิกรรมสนัทนาการ(ทีไ่ม่ใช่การเล่นเกม)ท าในเวลาว่างหลงัเลกิเรยีน 
๔.๔ คบเพื่อนทีช่อบท ากจิกรรมทีต่รงกบัความถนดัและความสนใจของตนเอง แต่กจิกรรมนัน้ตอ้งไม่ใช่การเล่น

เกม 
๔.๕ เขา้ร่วมเป็นสมาชกิชมรมต่างๆของโรงเรยีนตามความถนดัและความสนใจของตน  
๔.๖ พยายามรบัผดิชอบงานในบา้น เพื่อไม่ใหเ้กดิความรูส้กึเบื่อเนื่องจากไม่มอีะไรท า 

 
การดแูล แกไ้ข และป้องกนัปญัหาเดก็ตดิเกมไม่ใชห้น้าทีข่องหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง แต่เป็นการร่วมมอืกนัของทุก

ภาคสว่นทัง้ครอบครวั ชุมชน ภาครฐัและภาคเอกชนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง ควรตระหนกัถงึปญัหาและผลกระทบทีเ่กดิจากการตดิเกม
และร่วมกนัแกไ้ขปญัหาอย่างจรงิจงั โดยการใหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งเกีย่วกบัเดก็ตดิเกม การดแูล แกไ้ข และป้องกนัปญัหา โครงการ
เวบ็ไซตด์แูลและป้องกนัปญัหาเดก็ตดิเกม www.healthygamer.net โดยความร่วมมอืและสนบัสนุนจากกระทรวงวฒันธรรมจงึเริม่
ด าเนินโครงการเพื่อประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ ในการแกไ้ขปญัหาเดก็ตดิเกมใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


