บทวิเคราะห์งานวิจยั สถานการณ์เด็กติดเกม
สถานการณ์ เด็กติ ดเกมในปัจจุบนั
ปจั จุบนั ปญั หาเด็กติดเกมได้กลายเป็ นปญั หาทีพ่ บในครอบครัวไทยได้บ่อยครัง้ พ่อแม่หลายคนลาบากใจทีจ่ ะบังคับให้ลกู
เลิกเล่นเกม เด็กบางคนติด เกมมากเกินไปจนไม่สนใจการเรียน ทาให้ผลการเรียน แย่ลง หรือบางคนไม่ยอมไปโรงเรียน และใช้
เวลาเล่นเกมทีบ่ า้ นทัง้ วัน เมื่อถูกตาหนิหรือห้ามไม่ให้เล่น เด็กจะหลีกเลีย่ งโดยการแอบหนีไปเล่นเกมทีร่ า้ นเกม พ่อแม่ผปู้ กครอง
บางคนจึงซือ้ เกมให้เด็กเล่นทีบ่ า้ นเนื่องจากเกรงว่าเด็กจะไม่กลับบ้าน แต่กลับเป็ นปญั หามากยิง่ ขึน้
กระแสเกีย่ วกับปญั หาเด็กติดเกมทวีความรุนแรงมากขึน้ และถูกมองว่าเป็ นปญั หาสังคม เพราะผูท้ เ่ี ล่นเกมมากๆ จนเกิน
ความพอดี มักขาดความรับผิดชอบ มีพฤติกรรมก้าวร้าว อารมณ์รุนแรง บางรายถึงขัน้ ก่ออาชญากรรม ดังเช่นทีเ่ คยเป็ นข่าวดัง
เมื่อปี ๒๕๕๒ กรณีทเ่ี ด็กวัยรุ่นฆ่าปาดคอคนขับรถแท๊กซี่ โดยเลียนแบบมาจากเกม GTA ทีม่ เี นื้อหารุนแรง ลักษณะของเด็กติด
เกมส่วนใหญ่ สามารถสรุปได้ ดังนี้
๑. ไม่สามารถควบคุมเวลาในการเล่นของตนเองให้เป็ นไปตามเวลาทีก่ าหนดได้ คือ มักเล่นเกินจากเวลาทีต่ งั ้ ใจเอาไว้
๒. มีอาการต่อต้าน หงุดหงิด ก้าวร้าว หรือแสดงความไม่พอใจอย่างมากทันที เมื่อถูกบังคับให้เลิกหรือหยุดเล่นเกม
๓. ขาดความรับผิดชอบ เช่น ไม่สนใจการเรียน ไม่สนใจทาการบ้าน การเรียนแย่ลง แอบหนีเรียนหรือหนีออกจากบ้าน
ไปเล่นเกม
๔. การเข้าสังคมกับเพื่อนๆ และครอบครัวลดลง แต่จะมีสงั คมกับเด็กทีเ่ ล่นเกมด้วยกันมากขึน้ และคุยกันแต่เรื่องเกม
๕. มีปญั หาพฤติกรรมอื่นๆ เช่น โกหก ลักขโมย (เพื่อนาเงินไปเล่นเกม) ดือ้ ต่อต้าน แยกตัว เก็บตัว เป็ นต้น
ข้อมูลด้านระบาดวิทยาของสถานการณ์ปญั หาเด็กติดเกมในประเทศไทยพบว่า สถิตเิ ด็กติดเกมของไทย อยู่ทร่ี อ้ ยละ
๑๔.๔ (ชาญวิทย์, ๒๕๕๒) นันหมายความว่
่
า จะมีโอกาสทีเ่ ด็ก ๑ คน จากเด็ก ๘ คน เป็ นเด็กติดเกม และร้อยละ ๑๖ .๑ ของ
นักเรียนทีเ่ ล่นเกมมีปญั หาพฤติกรรมติดเกมและยอมรับว่าได้รบั ผลกระทบจากการติดเกมโดยเฉพาะด้านการเรียน (ศิรไิ ชย,
๒๕๔๘)
จากสถิตขิ องของโครงการ Child Watch โดยสถาบันรามจิตติ พบว่าสถานการณ์ “เด็กติดเกม” มีแนวโน้มสูงขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเด็กทีร่ ะบุว่าตนเองเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือเกมออนไลน์เป็ นประจามีเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ ๒๐ .๑๒ ในปี ๒๕๕๐ เป็ น
ร้อยละ ๒๖.๗๙ ในปี ๒๕๕๒ โดยใช้เวลาเฉลีย่ อย่างน้อย ๒ ชัวโมงต่
่
อวัน ซึง่ สอดคล้องไปกับการเพิม่ ขึน้ ของจานวนร้านเกมจาก
๑๖,๐๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๐ เป็ น ๒๕,๓๙๘ แห่ง ในปี ๒๕๕๒ ด้วย

๑

รูป ๑ แผนภูมิแสดงสัดส่วนการเติ บโตของร้านเกม และเด็กติ ดเกม

จากแผนภูมดิ งั กล่าวแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของจานวนเด็กติดเกมและเวลาในการเล่นเกมทีเ่ พิม่ มากขึน้ ตามจานวนการ
เติบโตของร้านเกม ซึง่ สถิตลิ ่าสุดเมื่อปี ๒๕๕๒ พบว่ามีจานวนร้านเกมเพิม่ ขึน้ จากปี ๒๕๕๑ เกือบ ๕๐%
โดยอัตราส่วนของ เด็กติดเกมส่วนใหญ่ พบว่า เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ ๓ -๔ เท่า เกมส่วนใหญ่ถูกสร้าง
ขึน้ มาสาหรับเพศชาย เช่น การแข่งกีฬา การผจญภัย และการต่อสู้ เป็ นต้น ส่วนเกมทีส่ ร้างขึน้ สาหรับเพศหญิง เช่น เกมแต่งตัว
ตุ๊กตา เกมทาอาหาร เกมเลีย้ งสัตว์ เป็ นต้น อีกทัง้ เกมทีส่ ร้างขึน้ มาสาหรับเพศชายนัน้ ยังมีแรงจูงใจและแรงกระตุน้ ให้อยากเล่น
อย่างต่อเนื่องมากกว่าเกมทีส่ ร้างขึน้ สาหรับเพศหญิง นอกจากนี้ยงั พบรายงานค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมของเด็กและเยาวชนที่
น่าสนใจ จากรายงานการวิจยั “แนวทางการป้องกันและแก้ปญั หาการติดเกมของเยาวชนไทย รวมทัง้ การประเมินต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการเล่นเกม” (อดิลล่า และศิริชยั ,๒๕๕๓) ได้ประเมินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมของเยาวชนไทย พบว่า มี
ค่าเฉลีย่ ๑,๑๐๖.๑๕ บาทต่อเดือน โดยประกอบด้วย ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในการเล่นเกมโดยตรงเฉลีย่ ๗๖๓.๘๒
บาทต่อเดือน และค่าใช้จ่ายด้านอาหารและขนมทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างเล่นเกม ๔๘๕.๕๖ บาทต่อเดือน ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในการเล่นเกมโดยตรง ประกอบด้วย
๑. ค่าชัวโมงในการเล่
่
นเกมเฉลีย่ ๕๒๘.๙๐ บาท โดยคิดจากค่าเล่นในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) เฉลีย่ ๔๓๖.๔๗ บาทต่อ
เดือน และวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) เฉลีย่ ๒๗๕.๔๗ บาทต่อเดือน
๒. ค่าใช้จ่ายในการเติมบัตรเล่นเกมเฉลีย่ ๒๘๑.๕๔ บาทต่อเดือน
๓. ค่าใช้จ่ายในการซือ้ อุปกรณ์ในเกม เช่น เสือ้ ผ้า/ตัวละคร/อาวุธฯ เฉลีย่ ๖๐๗.๑๓ บาทต่อเดือน
ส่วนที่ ๒ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ระหว่างการเล่นเกม เฉลีย่ ๔๕๘.๕๖ บาทต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นอาจดูไม่มากนักเมื่อเฉลีย่ เป็ นรายวันและเทียบกับค่าใช้จ่ายในแต่ละวันทีเ่ ด็กได้รบั จาก
ผูป้ กครอง แต่จากรายงานการวิจยั พบว่าผูป้ กครองของเด็กและเยาวชนทีต่ ดิ เกมได้ให้ขอ้ มูลว่าเมื่อลูกติดเกม ผูป้ กครองมีค่าใช้จ่าย
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (๒๕๔๙) ซึง่ พบเช่นเดียวกันว่า
ผูป้ กครองของเด็กติดทีเ่ กมมีค่าใช้จ่ายสูงขึน้

ทีม่ า: สรุปสถานการณ์ เรือ่ ง พืน้ ทีส่ อ่ื ในชีวติ เด็กไทย ในโครงการ Child Watch โดยสถาบันรามจิตติ http://www.childwatchthai.org/issues.php

๒

ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เด็กติ ดเกม
ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการติดเกมในเด็กและเยาวชนนัน้ เกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน ดังต่อไปนี้
๑. ปัจจัยจากตนเอง
การศึกษาทางการแพทย์พบว่า เด็กบางกลุ่มอาจมีความเสีย่ งต่อการติดเกมมากกว่าเด็กทัวไป
่ เช่น เด็กทีเ่ ป็ นโรค
สมาธิสนั ้ (Attention deficit hyperactivity disorder: ADHD) เด็กทีม่ ปี ญั หาทางอารมณ์ ซึมเศร้า หรือวิตกกังวล เด็กทีข่ าดทักษะ
ทางสังคม เข้ากับเพื่อนไม่ได้ เด็ก ทีม่ ภี าวะบกพร่องทาง การเรียนรู้ (Learning Disabilities: LD) เด็กทีร่ สู้ กึ มีคุณค่าในตัวเองต่า
(low self-esteem) เนื่องจากไม่ค่อยประสบความสาเร็จจากการทากิจกรรมอื่นๆ บางค นใช้การเล่นเกมเพื่อหลีกหนีกบั การเผชิญ
ความเครียดในด้านต่างๆ
อาการติดเกมเป็ นอาการเสพติดอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับการติดสารเสพติดหรือติดการพนัน
Koepp และคณะ
(๒๕๔๑ อ้างถึงใน ศิรชิ ยั และพนม, ๒๕๔๙ ) พบว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทาให้มกี ารหลังโดพามี
่
น (dopamine) ทีส่ มองส่วน
สไตรตัม (striatum) รวมทัง้ สมองส่วนนิวเคลียส แอ็กคัมเบนส์ (nucleus accumbens) ทาให้มคี วามอยากหรือความต้องการสิง่ เร้า
นัน้ เพิม่ ขึน้ และเริม่ มีการศึกษาทีพ่ บว่าเด็กและวัยรุ่นทีเ่ ล่นเกมคอมพิวเตอร์มกี ารทางานสมองส่วนปรีฟรอนตัล (prefrontal cortex)
ลดลง จากข้อมูลดังกล่าวและความรูท้ างชีววิทยาระบบประสาทเกีย่ วกับพฤติกรรมผูป้ ว่ ยติดสารเสพติด จึงอาจอธิบายได้ว่าการ
หลังโดพามี
่
น (dopamine) ในระบบสมองส่วนกลางซึง่ ก่อให้เกิดความสุขและเสพติด (brain reward circuit) ทาให้เกิดแรงจูงใจใน
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในระยะแรก แต่การหลัง่ โดพามีน (dopamine) ทีม่ ปี ริมาณมากและเป็ นเวลานานจากการเล่นเกม
คอมพิวเตอร์อาจทาให้สมองส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเกิดการเปลีย่ นแปลงในลักษณะเดียวกัน
ในระยะต่อมาเด็กและวัยรุ่นทีต่ ดิ เกม
่
คอมพิวเตอร์จงึ มีความคิดหมกมุ่นกับการเล่นเกมอย่างมาก คล้ายกับผูป้ วยติดสารเสพติดทีห่ มกมุ่นกับการเสพสารเสพติดและ
ผูป้ ว่ ยติดพนันทีห่ มกมุ่นกับการพนัน จนละเลยกิจกรรมทีใ่ ห้ความเพลิดเพลินใจอย่างอื่น และมีความต้องการเล่นเกมทีค่ วบคุมได้
ยาก โดยเฉพาะเมื่อมีสงิ่ เร้าทีส่ มั พันธ์กบั การเล่นเกม คือ ความเครียด และสภาพแวดล้อมทีส่ มั พันธ์กบั การเล่นเกม เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ร้านเกมหรือสถานทีท่ เ่ี คยเล่นเกม และเพื่อน เป็ นต้น นอกจากนี้การกลับไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์หลังจากเลิกเล่นเกม
ไปนานแล้วนัน้ สามารถกระตุน้ ให้กลับมีความต้องการเล่นเกมมากขึน้ ได้เช่นเดียวกัน
ด้วยคุณสมบัตขิ องเกมคอมพิวเตอร์ทส่ี ามารถตอบสนองความต้องการทางจิตใจของเด็กและวัยรุ่นได้เป็ นอย่างดี
ไม่ว่าจะเป็ น ความสนุกสนาน ความรูส้ กึ ประสบความสาเร็จ และการระบายแรงขับด้านความก้าวร้าว สิง่ เหล่านี้ลว้ นเป็ นผลให้ผู้
เล่นเกิดความรูส้ กึ ท้าทายกับการเล่นทีม่ คี วามยากเพิม่ มากขึน้ ในแต่ละระดับ แต่ถา้ เล่นซ้าๆ และเล่นให้มากขึน้ จะมีโอกาสชนะ
และได้รบั รางวัลตอบแทนทันที เช่น คะแนน หรือไอเทม (item) พิเศษทีไ่ ด้จากการชนะในแต่ละด่าน และการเล่นในระดับทีส่ งู ขึน้
เป็ นต้น ซึง่ เป็ นแรงเสริมทางบวก ทีท่ าให้ผเู้ ล่นเกิดความรูส้ กึ พึงพอใจทีต่ นเองสามารถเล่นจนชนะหรือประสบความสาเร็จได้ บาง
คนสนุกสนานกับการเล่นเกมจนเล่นเกินเวลาทีค่ วรจะเป็ น โดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นทีข่ าดการฝึกวินยั อย่างเหมาะสมมาก่อน จาก
รายงานการวิจยั พบว่า เด็กทีเ่ ล่นเกมเกินวันละ ๒ ชัวโมง
่
มีโอกาสเสีย่ งต่อการเป็ นเด็กติดเกมมากกว่าเด็กทีเ่ ล่นเกมแค่วนั ละ ๑ -๒
ชัวโมง
่
(ชาญวิทย์, ๒๕๕๒)
นอกจากนี้เกมคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ทไ่ี ด้รบั ความนิยมมากในปจั จุบนั ประเภทเกมอาร์พจี ี (Massive Multiplayer Online
Role-Playing Game (MMORPG)) ซึง่ ผูเ้ ล่นหลายคน สามารถเข้ามาเล่นในเวลาเดียวกัน และเสมือนอยู่ในโลกเดียวกัน ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ โดยผูเ้ ล่นแต่ละคนจะสวมบทบาทเป็ นตัวละครตัวหนึ่งในโลกนัน้ ด้วย เช่น เกมโปรเจควัน
เวิลด์ออฟวอลคราฟท์ แร็กนาร็อกออนไลน์ เกมเก็บเลเวล เป็ นต้น เกมเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านจิต ใจและ
สังคม เช่น ความรูส้ กึ มีกลุ่มเพื่อน การได้รบั การยอมรับ เป็ นต้น ให้กบั เด็กและวัยรุ่นได้อกี ด้วย เพราะการเล่นเกมออนไลน์
ประเภทนี้มกั ควบคุมเวลาในการเล่นได้ยาก เนื่องจากความสนุกสนาน และเป็ นเกมทีต่ อ้ งเล่นอย่างต่อเนื่อง การมีเพื่อนเข้ามาเล่น
จานวนมากทาให้ตวั ละครในเกมมีหลายบทบาท รวมทัง้ ถ้าเพื่อนในกลุ่มยังไม่เลิกเล่นเกมเด็กทีเ่ ล่นเกมจะรูส้ กึ ว่าจาเป็ นต้องเล่นต่อ
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มให้ผ่านในระดับนัน้ ๆ

๓

๒. ปัจจัยจากครอบครัว
ครอบครัวเป็ นสถาบันทางสังคมพืน้ ฐานทีใ่ กล้ชดิ และมีสว่ นในการขัดเกลาทางสังคม ( socialization) ให้กบั เด็กมาก
ทีส่ ดุ เด็กติดเกมมักพบได้บ่อยในครอบครัวทีข่ าดการฝึกระเบียบวินยั ให้ลกู อย่างเหมาะสมตัง้ แต่วยั เด็ก ขาดกฎระเบียบ มักตามใจ
เด็กหรือใจอ่อนไม่ทาโทษเมื่อเด็กกระทาความผิด จากรายงานการวิจยั พบว่าการเลีย้ งดูของครอบครัว โดยเฉพาะการปลูกฝงั ความ
รับผิดชอบและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็ นตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการป้องกันการติดเกมสูงทีส่ ดุ (ชาญวิทย์, ๒๕๕๒) บาง
ครอบครัวพ่อแม่มคี วามใกล้ชดิ กับลูกน้อยลง ขาดการทากิจกรรมร่วมกัน ทาให้เด็กเกิดความเหงา เบื่อหน่าย จึงต้องหากิจกรรม
อย่างอื่นทาเพื่อให้ตนเองสนุก ซึง่ หนีไม่พน้ การเล่นเกม เพราะคุณสมบัตขิ องเกมทีม่ คี วามสนุกสนาน ตื่นเต้น และท้าทายนัน้
สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กๆ กลุ่มนี้ได้เป็ นอย่างดี และการทีพ่ ่อแม่ไม่มเี วลาควบคุมเด็กหรือมองไม่เห็นความจาเป็ น
ทีจ่ ะต้องจากัดเวลาในการเล่นเกมของลูกตัง้ แต่แรก แต่กลับรูส้ กึ พอใจทีเ่ ห็นเด็กเล่นเกมเงียบๆ คนเดียวได้โดยไม่ตอ้ งมารบกวน
ตน ทาให้พ่อแม่มเี วลาเป็ นส่วนตัวมากขึน้ หลายครอบครัวใช้เกมเป็ นพีเ่ ลีย้ งดูแลลูกแทนตนเอง จนลืมคานึงถึงผลดีผลเสียทีจ่ ะ
ตามมา
นอกจากนี้ยงั พบว่าเด็กและวัยรุ่นบางคนเกิดความเครียดจากการคาดหวังของพ่อแม่และครอบครัว บาง ครอบครัว
มีปญั หาความขัดแย้ง หรือปญั หาด้านการสือ่ สารทีไ่ ม่ตรงกัน ทาให้เด็กเกิดความเครียดและหาทางออกเพื่อหลีกหนีจากปญั หา
ดังกล่าวด้วยการเล่นเกม
๓. ปัจจัยจากสังคม
สังคมไทยปจั จุบนั ถูกครอบงาด้วยกระแสสือ่ และวัตถุนิยมอย่างมาก เด็กและเยาวชนไทยในยุคปจั จุบนั ถูกกระแส
เหล่านี้หล่อหลอมให้เติบโตขึน้ มาท่ามกลางความเร่งรีบ การแข่งขัน ความสะดวกสบายจนเคยชินกับการพึง่ พาเทคโนโลยีมากกว่า
การพึง่ พาตนเอง ในขณะทีส่ อ่ื ก็มสี ว่ นในการเสริมสร้างและปลูกฝงั ความเป็ นวัตถุนิยมให้กบั เด็กและเยาวชน โดยใช้การโฆษณา
ชวนเชื่อ เพื่อมุ่งความเติบโตทางธุรกิจจนลืมคานึงถึงเรื่องกิจกรรมจิตสาธารณะ หรือการให้กบั สังคม
เทคโนโลยีและสือ:่ สิง่ ครอบงาชีวติ เด็กและเยาวชนไทย
เด็กและเยาวชนไทยในยุคปจั จุบนั เคยชินกับความสะดวกสบายทีไ่ ด้มาจากการพึง่ พาเทคโนโลยีมากเกินความ
จาเป็ น ทัง้ นี้เป็ นผลมาจากสถาบันครอบครัวทีเ่ ป็ นไปในลักษณะครอบครัวเดีย่ ว ต่างคนต่างอยู่กนั มากขึน้ ขาดความ
ใกล้ชดิ สนิทสนมกับเครือญาติ อีกทัง้ พ่อแม่ยุคปจั จุบนั ทีต่ อ้ งออกไปทางานนอกบ้าน จ นมีเวลาให้กบั ครอบครัวและการ
เลีย้ งดูลกู น้อยลง สือ่ จึงเข้ามามีบทบาทเสมือนเป็ นพีเ่ ลีย้ งแทนพ่อแม่ โดยเฉพาะโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต ซึง่ เป็ นสือ่ ที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย จากสถิตขิ องโครงการ Child Watch ของสถาบันรามจิตติ แสดงสถิตกิ ารใช้เวลาไปกับสือ่ ของ
เด็กไทย เฉลีย่ วันละ ๖ ชัวโมง
่
โดยอันดับ ๑ คือสือ่ โทรทัศน์ รองลงมาเป็ นอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มอื ถือ

รู ป ๒ กราฟแสดงสัดส่ วนเวลาที่เด็กไทยใช้ ไปกับสื่อและเทคโนโลยี

ทีม่ า: สรุปสถานการณ์ เรือ่ ง พืน้ ทีส่ อ่ื ในชีวติ เด็กไทย ในโครงการ Child Watch โดยสถาบันรามจิตติ http://www.childwatchthai.org/issues.php

๔

จากกราฟดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสือ่ อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มการใช้งานทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และส่วนใหญ่ของผูท้ ใ่ี ช้คอมพิวเตอร์
มัก ใช้เพื่อความบันเทิงทัง้ การเล่นอินเทอร์เน็ตและเกม เพราะเป็ นสือ่ ทีส่ ามารถเข้าถึงง่ายรวดเร็ว มีขอ้ มูลหลากหลาย
สวยงาม ราคาถูก โดยเฉพาะเมื่อ มีระบบอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูงหรือทีค่ นุ้ หูกนั ว่า Hi-speed Internet ซึง่ เป็ นแบบ
เหมาจ่ายรายเดือนด้วยแล้ว ยิง่ เป็ นปจั จัยส่งเสริมให้เด็กใช้เวลากับการเล่นเกมและอินเทอร์เน็ตเพิม่ มากขึน้ ตามไปด้วย
กลุ่มเพือ่ น: ปจั จัยเสริมสาคัญทัง้ ป้องกันและส่งเสริมการติดเกม
นอกจากสถาบันสือ่ จะมีสว่ นในการผลักดันและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการเล่นเกมได้มากขึน้ แล้ว
กลุ่มเพื่อนนัน้ นับเป็ นปจั จัยเสริมอีกอย่างหนึ่งทีท่ าให้เด็กและเยาวชนติดเกมมากขึน้ โดยเฉพาะเกมทีต่ อ้ งเล่นร่วมกัน โดย
แบ่งเป็ นตัวละครต่างๆ โดยตัวละครนัน้ ๆ มีความสามารถในการต่อสูท้ แ่ี ตกต่างกัน และต้องคอยช่วยเหลือกันเพื่อเอาชนะ
ฝา่ ยตรงข้ามไปให้ได้ เกมเหล่านี้ทาให้เด็กทีข่ าดการยอมรับจากสังคมจริงในชีวติ ประจาวัน รูส้ กึ ว่าตนเองมีตวั ตนและได้รบั
การยอมรับจากกลุ่ม รวมถึง เมื่อชนะจะได้รบั การยกย่อง จากกลุ่มเพื่อน อีกทัง้ ในปจั จุบนั สังคมมีค่านิยมสนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีสอ่ื โฆษณาเป็ นตัวกระตุน้ ถึงความสามารถและความทันสมัยจากการใช้คอมพิวเตอร์
หากกลุ่มเพื่อนทีเ่ ด็กคบหาอยู่มเี ครื่องเล่นวิดโี อเกมหรือคอมพิวเตอร์สาหรับเล่นเกมทีบ่ า้ น จะยิง่ เป็ นแรงผลักดันให้เด็กและ
เยาวชนอีกส่วนหนึ่งเกิดความต้องการเล่นเกมตามไปด้วย ในทางกลับกัน หากกลุ่มเพื่อนของเด็กเป็ นเด็กเรียนหรือทา
กิจกรรมอื่นๆ มากกว่าการเล่นเกม เพื่อนกลุ่มนี้จะเป็ นปจั จัยทีม่ สี ว่ นช่วยให้เด็ก ลดโอกาสในการติดเกมลง ๒.๔ เท่า และ
ถ้าเพื่อนสนิทส่วนใหญ่ไม่ชอบเล่นเกมจะลดโอกาสในการติดเกมของเด็กลง ๑.๖ เท่า (ชาญวิทย์, ๒๕๕๒)
การเพิม่ ขึ้นของสือใหม่
่
กับการลดลงของพื้นทีท่ างสังคม
ในยุคทีเ่ ทคโนโลยีมคี วามเจริญก้าวหน้าพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง ส่งผลให้พน้ื ทีส่ ร้างสรรค์
สาหรับเด็กและเยาวชนลดลง เพราะถูกแทนทีด่ ว้ ยสือ่ ทีเ่ ข้ามามีพน้ื ทีใ่ นสังคมมากขึน้ อาทิเช่น
๑) บ้าน: พ่อแม่มกั ไม่สนใจลูก ปล่อยลูกให้เด็กอยู่กบั รายการโทรทัศน์ หรือหมดเวลาไปกับการท่อง
อินเทอร์เน็ตทีเ่ ข้าถึงเว็บไซต์ทไ่ี ม่เหมาะสมได้ง่าย
๒) โรงเรียน: รอบรัว้ โรงเรียนเต็มไปด้วยร้านเกม ร้านขายการ์ตูน สถานบันเทิงต่างๆ
๓) สังคม: การพัฒนาสังคมทีข่ าดการลงทุนด้านเด็ก ทาให้เด็กขาดพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ (ห้องสมุด สนามกีฬา ลาน
กิจกรรม) ขาดการส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ างศิลปวัฒนธรรม เด็กจึงหันไปหาห้างสรรพสินค้าทีม่ คี วามดึงดูด
ใจเด็กมากกว่า นอกจากนี้เด็กยังขาดทีย่ นื ในสังคม ไม่มสี ว่ นร่วมหรือมีปากเสียงในการตัดสินใจอีกด้วย

๕

ผลกระทบที่เกิ ดจากปัญหาเด็กติ ดเกม
การติดเกมเกิดจากการเล่นเกมทีม่ ากเกินความพอดี หลายคนมักมีขอ้ โต้แย้งเสมอว่าการเล่นเกมนัน้ ช่วยเสริมสร้างทักษะ
การคิด การวางแผน และการตัดสินใจ จนขาดความตระหนักถึงผลเสียทีต่ ามมาจากการเล่นเกมทีม่ ากเกินความพอดีว่าส่งผลเสีย
ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมอย่างไรบ้าง
ผลกระทบในระดับบุคคล
๑) ด้านสุขภาพ : ทาให้เสียสายตา ปวดหลัง รับประทานอาหารไม่ตรงเวลาจนอาจทาให้เป็ นโรคกระเพาะ
พักผ่อนไม่เพียงพอทาให้ร่างกายไม่แข็งแรง
๒) ด้านการเรียน : ทาให้ผลการเรียนแย่ลง จากการศึกษาพบว่า เด็กติดเกม มัก ชอบเล่นเกม จนเริม่ ไม่สนใจ
การเรียน ไม่อ่านหนังสือ ไม่ทาการบ้าน นอนหลับในห้องเรียน ซึง่ เป็ นผลมาจากการอดหลับอดนอน
นังเล่
่ นเกมทัง้ คืน) บางรายมีอาการเหม่อลอยในห้องเรียน มัวแต่พะวงถึงแต่เรื่องเกม จนถึงขัน้ หนีเรียน
เพื่อไปเล่นเกม
๓) ด้านอารมณ์ : พบว่าเด็กติดเกม มัก มีอารมณ์ไม่คงที่ ถ้ามีใครมาขัดใจอาจมีอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวง่าย
และเด็กทีช่ อบเล่นเกมประเภทต่อสู้ จะมีทศั นคติว่าการฆ่าศัตรูเป็ นการแก้ปญั หาอย่างแท้จริง
๔) ด้านพฤติกรรม : เด็ก ทีช่ อบเล่น เกมคอมพิวเตอร์ มักมีแนวโน้มก้าวร้าวมากขึน้ โดยสิง่ ทีพ่ ่อแม่พบว่าเป็ น
ปญั หามากทีส่ ดุ คือ เรื่องระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ การไม่รกั ษาคาพูด ความก้าวร้าว ไม่เชื่อฟงั
โต้เถียง ตะคอกพ่อแม่ โกหก ขโมยเงิน มักคบเพื่อนแปลกหน้าทีร่ จู้ กั จากเกม หรือหนีออกจากบ้าน
ผลกระทบในระดับครอบครัว
ในครอบครัวทีม่ เี ด็กเล่นเกมจนขาดการควบคุมตนเองมักพบการเปลีย่ นแปลงในด้านความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
กับสมาชิกในครอบครัว เกิดความไม่เข้าใจและความขัดแย้งในครอบครัว เนื่องจากพ่อแม่ไม่พอใจกับพฤติกรรมการเล่น
เกมของเด็ก ทาให้เกิดปญั หาหรือทะเลาะกันเรื่องจากัดเวลาในการเล่นเกมของลูก นอกจากนี้เด็กติดเกมส่วนใหญ่ มักจะ
พูดคุยหรือทากิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวน้อยลง รวมถึงปฏิเสธทีจ่ ะร่วมกิจกรรมกับครอบครัว
ผลกระทบในระดับสังคม
พบปญั หาสังคมทีเ่ กิดจากการเล่นเกมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ดังทีป่ รากฏเป็ นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์
อาทิเช่น เด็กวัยรุ่นฆ่าปาดคอคนขับแท๊กซีเ่ ลียนแบบเกม GTA ข่าวเด็กชายวัย ๑๔ ปี ขโมยเงินในร้านขายของชาเพื่อนา
เงินมาเล่นเกม ส่วนในต่างประเทศพบว่า มีขา่ วซึง่ แสดงผลกระทบต่อสังคมจากผูท้ ต่ี ดิ เกมเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ข่าว
เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาใช้อาวุธปื นยิงครูและเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน เสียชีวติ ๑๓ ศพ บาดเจ็บ ๒๓ คน ก่อนจะฆ่าตัว
ตายตาม จากการสืบประวัตพิ บว่าเด็กทีก่ ระทาความผิดมีประวัตเิ ล่นเกมดูม ( Doom) ซึง่ เป็ นเกมทีม่ เี นื้อหารุนแรงอย่าง
หมกมุ่นและก่อเหตุรุนแรงเหมือนสถานการณ์ทเ่ี ขาสร้างขึน้ ในเกม บางรายอดข้าวอดน้าหรือหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
เพราะเล่นเกมมากเกินไปจนเสียชีวติ หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ และยังพบอีกหลายรายทัง้ ในสประเทศไทยและต่างประเทศ
ทีเ่ ล่นเกมมากเกินไปจนเกิดปญั หาในระดับสังคม
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แนวทางในการดูแล แก้ไข และป้ องกันปัญหาเด็กติ ดเกม
จากทีไ่ ด้กล่าวไปเบือ้ งต้นจะเห็นได้ว่า ไม่เพียงแต่ปจั จัยจากตัวเด็กเองเท่านัน้ ยังมีปจั จัยอื่นๆ ทัง้ ครอบครัว และ
สิง่ แวดล้อม ทีส่ ง่ ผลต่อการติดเกม ดังนัน้ ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันเพื่อวางมาตรการรองรับและดูแลแก้ไขปญั หาติดเกมให้
ครอบคลุมทุกด้าน จากการติดตามสถานการณ์การติดเกมและกลุ่มเด็กติดเกมทีเ่ ข้ารับการบาบัดรักษา พบว่าเมื่อเด็กเข้าสูร่ ะบบ
การบาบัดรักษาอาการติดเกมอย่างต่อเนื่อง และได้รบั ความร่วมมือในการดูแลจากพ่อแม่ ผูป้ กครองอย่างใกล้ชดิ เด็กจะมีโอกาส
หายจากอาการติดเกมได้ แต่หากเด็กยังต้องกลับไปเจอกับสิง่ แวดล้อมเดิมๆ หรือปญั หาเดิมทีเ่ ด็กเคยเผชิญอยู่ เด็กจะมีโอกาส
กลับมาติดเกมได้อกี
ปญั หาเด็กติดเกมสามารถพบได้ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ รัฐบาลในหลายประเทศก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับการแก้ไข
ปญั หาและได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น ในยุโรปและอเมริกามีโปรแกรมการแก้ไขและบาบัดเด็กติดเกมอย่างได้ผล โดยใช้วธิ ี
Anonymous group หรือกลุ่มนิรนามทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพื่อช่วยเหลือคนทีม่ ปี ญั หาเดียวกันในลักษณะของ Self Help Group และพบว่า
เป็ นการบาบัดรักษาทีไ่ ด้ผลดีมากและลดโอกาสในการกลับมาปว่ ยอีกได้เป็ นอย่างดี โดยกลุ่มในลักษณะดังกล่าวมีจุดเริม่ ต้นมาจาก
ศาสนาคริสต์ เช่น กลุ่มผูใ้ ช้ยาเสพติด กลุ่มผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง กลุ่มผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ กลุ่มผูป้ ว่ ยซึมเศร้า เป็ นต้น สาหรับกลุ่มผูต้ ดิ เกม
นัน้ ในต่างประเทศได้มกี ารดาเนินการไปแล้ว เช่น กลุ่มผูป้ ว่ ยติดเกมออนไลน์ (สามารถติดต่อได้ทเ่ี ว็บไซต์ www.olganon.org
เป็ นความร่วมมือโดยมีผเู้ ชีย่ วชาญจากหลายประเทศร่วมเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา อาทิ อเมริกา แคนาดา อังกฤษ โปรตุเกส และเกาหลี
ใต้) เป็ นต้น แต่สาหรับในประเทศไทยยังไม่มกี ลุ่มบาบัดสาหรับ เด็กติดเกม พบแต่กลุ่มผูต้ ดิ แอลกอฮอล์ กลุ่มผูต้ ดิ ยาเสพติด กลุ่ม
ผูป้ ว่ ยเอดส์กลุ่มผูป้ ว่ ยเอดส์ กลุ่มผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง กลุ่มครอบครัว และกลุ่มสตรี เป็ นต้น
ส่วนการดาเนินการแก้ไขปญั หาเด็กติดเกมทีผ่ ่านมาของไทย สรุปได้พอสังเขปดังนี้
การแก้ไขปัญหาเด็กติ ดเกมที่ผา่ นมา
จากผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ทาให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารออก
มาตรการทางสังคมในการป้องกันและแก้ไขปญั หาการติดเกมคอมพิวเตอร์เป็ นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
๑) ห้ามเด็กอายุต่ากว่า ๑๘ ปี เล่นเกมออนไลน์ได้ไม่เกิน ๓ ชัวโมง
่
๒) ห้ามเด็กเล่นอินเทอร์เน็ตก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น. และหลัง ๒๒.๐๐ น.
๓) ห้ามไม่ให้มกี ารซือ้ ขายอุปกรณ์และไอเท็มต่างๆ ในเกม
ทัง้ ทีม่ าตรการดังกล่าวออกมาเพื่อควบคุมร้านเกม แต่กลับพบว่าร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ไม่ทราบมติของ
คณะรัฐมนตรีเรื่องช่วงเวลาทีไ่ ม่อนุญาตให้เด็กเล่นเกม อีกทัง้ ยังมีบางร้านทีเ่ ห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน สนับสนุนให้เด็กเล่นเกมใน
ร้านโดยมีการเตรียมเสือ้ ผ้าชุดลาลองให้ลกู ค้าทีเ่ ป็ นนักเรียนเปลีย่ นเพื่อให้พน้ จากการตรวจสอบของครูและผูป้ กครอง และไม่
อนุญาตให้ครูและผูป้ กครองเข้าไปในร้านอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าความพยายามของรัฐทีจ่ ะจากัดการเข้าถึงร้านเกมของเด็กไม่ใช่
วิธแี ก้ไขปญั หาทีต่ รงจุด แต่เป็ นเพียงการลดจานวนเด็กทีเ่ ล่นเกมในร้านเท่านัน้ เพราะเด็กยังสามารถเข้าถึงเกมได้จากการเล่นเกม
ทีบ่ า้ นเพื่อน หรือบ้านของตนเองได้
ด้วยเหตุน้เี อง หน่วยงานของรัฐในหลายภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นต้น ต่างก็ออกมาตรการเพื่อส่งเสริม ป้องกัน และ แก้ไขปญั หาเด็กติดเกม สรุปได้
ดังนี้
Self Help Group หมายถึง กลุ่มช่วยเหลือกันเอง เป็ น การรวมพลังกลุ่มของผูม้ ปี ญั หาเดียวกันทีม่ คี วามทุกข์ ความไม่สบายใจ ไม่มที างออก การ
รวมตัวกันทาให้รบั รูว้ ่ามีคนทีม่ ปี ญั หาเดียวกันมาก มีเพือ่ นซึง่ ประสบชะตากรรมเดียวกัน ได้รบั ความเห็นใจเข้าใจซึง่ กันและกัน ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการรวมกลุ่ม การช่วยเหลือและให้การสนับสนุนซึง่ กันและกัน ทาให้คลายความทุกข์ ปรับตัว และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองดีขน้ึ
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๑) มาตรการส่งเสริม : ไม่ว่าจะเป็ นการรณรงค์และจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์ จัดตัง้
โครงการ เว็บไซต์ และหน่วยงานขึน้ มาเพื่อดูแล สอดส่องและสนับสนุนเกมทีด่ แี ละมีประโยชน์
๒) มาตรการป้องกันและปราบปราม: โดยการจัดระเบียบร้านอินเทอร์เน็ต การจัดตัง้ เว็บไซต์เพื่อให้ประชาชน
แจ้งเบาะแสต่างๆ การจากัดอายุผเู้ ล่นเกม การจัดเรตติง้ เกม การออกกฎกระทรวงต่างๆ เพื่อควบคุมเด็ก
และร้านเกม การสร้างเครือข่ายและให้ความรูแ้ ก่ประชาชน เป็ นต้น
๓) มาตรการช่วยเหลือ: โดยการจัดตัง้ ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปญั หาเด็กติดเกม เพื่อให้การบาบัดช่วยเหลือเด็ก
ทีม่ ปี ญั หาติดเกม ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
จากการแนวทางการแก้ไขปญั หาเด็กติดเกมในข้างต้น พบว่าหน่วยงานต่างๆ มีแค่ความพยายามแยกเกมออกจากเด็ก
แต่ยงั ไม่มกี ารจัดการทีต่ น้ ตอปญั หาอย่างแท้จริง นันคื
่ อการสร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับปญั หาติดเกม และการคัด
กรองเด็กติดเกม เพื่อให้ทราบว่าเด็กมีปญั หาในระดับไหน ซึง่ ในประเด็นนี้คณะทางานของเว็บไซต์สามารถทาได้ ถ้าได้รบั การ
ส่งเสริมและช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ผปู้ กครอง โรงเรียน ร้านเกม เข้ามารูจ้ กั เว็บไซต์ เพราะในเว็บไซต์มแี บบทดสอบ
การติดเกมและแบบวัดภูมคิ มุ้ กันการติดเกม ทัง้ ฉบับเด็กและฉบับผูป้ กครอง ซึง่ ผ่านการวิจยั และการตรวจสอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
แล้วว่ามีความแม่นยาในการทดสอบ
ข้อเสนอแนะในการดูแล แก้ไข และป้ องกันปัญหาเด็กติ ดเกม
๑. ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายสาหรับผูบ้ ริหารหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน
หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระทัง้ ในระดับประเทศและระดับชุมชนควรมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและการแก้ไขปญั หาการติดเกม ให้เป็ นกระบวนการ เป็ นขัน้ เป็ นตอน เป็ นรูปธรรมทีส่ ามารถนาไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้จริงอย่าง
ต่อเนื่องและยังยื
่ น เพื่อให้สมั ฤทธิผลทั
์ ง้ ในเชิงสังคม และเชิงนโยบาย ดังนี้
๑.๑ ผลักดันให้ปญั หาเด็กติดเกมเป็ นวาระแห่งชาติเร่งด่วนทีต่ อ้ งได้รบั การพิจารณาและดาเนินการแก้ไข
โดยเร็ว
๑.๒ มอบหมายให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขดาเนินการสารวจพืน้ ทีท่ ม่ี อี ตั ราเสีย่ งหรือมีจานวนเด็กติดเกม
สูง เพื่อรีบ ดาเนินกิจกรรมเพื่อการบาบัด ปรับพฤติกรรมและเยียวยา ให้เด็กพ้นจากสภาพเด็กติดเกม
๑.๓ ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกชุมชนมีพน้ื ที/่ ลานสาธารณะเพื่อทากิจกรรมต่างๆทีเ่ หมาะสมกับรูปแบบการ
ดาเนินชีวติ ของชุมชน (life style) และตรงกับความต้องการของเด็ก เยาวชน และคนส่วนใหญ่ของชุมชน เช่น
เพื่อการเล่นกีฬา ออกกาลังกาย หรือทากิจกรรมทางสังคม ฯลฯ
๑.๔ ควรจัดกิจกรรมทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ การสร้างความภาคภูมใิ จในตนเอง ( self-esteem) การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื และการสร้าง
แบบอย่างทีด่ ี (idol) ให้กบั เด็กรุ่นใหม่ เช่น การแข่งขันกีฬา ดนตรี หรือการแสดงออกซึง่ ความสามารถเฉพาะ
ทางของเด็กและเยาวชน
๑.๕ ส่งเสริมให้มกี ารสารวจและติดตามสถานการณ์ความรุนแรงของปญั หาเด็กติดเกมในแต่ละชุมชนเป็ นระยะๆ
อย่างต่อเนื่อง โดยให้ชุมชนมีสว่ นร่วมในการสารวจและร่วมคิดหามาตรการป้องกันและให้ความช่วยเหลือเด็ก
ทีต่ ดิ เกม
๑.๖ สร้างความตระหนักถึงพิษภัยอันตราย ความสูญเสียต่อตัวเด็ก ครอบครัว และสังคม อันเกิดจากภาวะติดเกม
ให้พ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู-อาจารย์ รวมถึงผูท้ ท่ี างานใกล้ชดิ กับเด็กและเยาวชนทุกระดับได้รบั ทราบ และเปลีย่ น
ทัศนคติมุมมองการเล่นเกมของเด็กเสียใหม่ อย่ามองเกมเหมือนการเล่นของเล่นทีจ่ ะปล่อยให้เล่นเท่าไหร่กไ็ ด้
ไม่มพี ษิ ภัย แต่ให้มองว่าเด็กมีโอกาสติดเกมได้เหมือนติดสิง่ เสพติด ถ้ามีภูมคิ มุ้ กันทีไ่ ม่ดพี อ
๑.๗ ส่งเสริมให้มเี ครือข่ายป้องกันการติดเกมในแต่ละชุมชนและระหว่างชุมชนเพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูล และร่วมกัน
ป้องกันอย่างเป็ นระบบ
๘

๑.๘ กาหนดเวลาเล่นเกมออนไลน์ของเด็กและเยาวชน โดยกาหนดให้เด็กสามารถเล่นเกมออนไลน์ได้ไม่เกิน ๑
ชัวโมงต่
่
อการเชื่อมต่อ ๑ ครัง้ และไม่เกิน ๒ ชัวโมงต่
่
อวัน โดยอาศัยระบบล็อคอินและระบบตรวจสอบควบคุม
ทางอินเทอร์เน็ต
๑.๙ กาหนดมาตรฐานสิง่ ทีร่ า้ นอินเทอร์เน็ตหรือร้านเกมควรมีและไม่ควรมี และมีการตรวจตรากวดขันร้านเกมให้
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ผ่านระบบการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ตหรือร้าน
เกม ซึง่ ควรมีอายุเพียง ๑ ปี และต้องต่ออายุทุกปี โดยร้านอินเทอร์เน็ตหรือร้านเกมทีจ่ ะได้รบั การต่ออายุตอ้ ง
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าทีก่ ่อน
๑.๑๐ ก่อนทีจ่ ะมีการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ตหรือร้านเกม เจ้าของ/ผูด้ แู ลร้านเกมต้องผ่าน
การอบรมในด้านจริยธรรม ให้มจี ติ สานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม รูแ้ ละเข้าใจลักษณะอาการของเด็ก
ติดเกม อันตรายทีจ่ ะตามมาจากการเล่นเกมนานๆอย่างต่อเนื่อง
๑.๑๑ กาหนดพืน้ ทีใ่ ห้บริเวณรอบโรงเรียน สถานศึกษา สถานทีก่ วดวิชา และรอบทีพ่ กั อาศัย ให้เป็ นพืน้ ทีป่ ลอด
ร้านเกม หรือพยายามทาให้รา้ นเกมอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน สถานศึกษา แหล่งทีอ่ ยู่อาศัยให้มากทีส่ ดุ
๑.๑๒ ควบคุมหรือลดจานวนร้านเกมทีจ่ ะเปิ ดใหม่ให้มจี านวนน้อยทีส่ ดุ
๑.๑๓ ตรวจสอบ และควบคุมระดับความรุนแรงของเนื้อหาในเกมทีม่ กี ารจัดจาหน่ายหรือเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูท้ เ่ี ล่นเกม
๑.๑๔ รณรงค์และส่งเสริมให้พ่อแม่ ผูป้ กครองเกิดความตระหนัก เห็นพลังและความสาคัญของสถาบันครอบครัว
ต่อการป้องกันการติดเกมของเด็กและเยาวชน
๒. ข้อเสนอแนะสาหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษา
จากผลการวิจยั แม้พบว่า การควบคุมหรือดูแลจากทางโรงเรียนจะไม่ใช่ปจั จัยหลักในการป้องกันการติดเกมของเด็ก
โดยตรง แต่ในทางอ้อมโรงเรียนสามารถเป็ นปจั จัยสนับสนุนในการสร้างภูมคิ มุ้ กันได้ ดังนี้
๒.๑ ส่งเสริมปจั จัยป้องกันการติดเกมทีเ่ กีย่ วข้องกับบริบทของโรงเรียน เช่น ส่งเสริมให้นกั เรียนมีกจิ กรรม
สร้างสรรค์และสนุกสนานทาหลังเลิกเรียน ผ่านรูปแบบชมรมต่างๆตามความสนใจของเด็ก โดยมีครู -อาจารย์
เป็ นทีป่ รึกษา จัดกิจกรรมคลายเครียดให้กบั นักเรียนทีม่ คี วามเครียดสูง เป็ นต้น
๒.๒ ค้นหาและส่งเสริมเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษในด้านการทากิจกรรมวิชาการหรือกิจกรรมสันทนาการ เพื่อ
เป็ นแกนนาสาหรับชักนาเพื่อนนักเรียนด้วยกันมาร่วมกันทากิจกรรมเหล่านัน้ หลังเลิกเรียน
๒.๓ อบรมให้ความรูแ้ ก่บุคลากรของโรงเรียน เช่น ผูบ้ ริหาร ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เกีย่ วกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ ความก้าวหน้าและเนื้อหาของเว็บไซท์บนอินเทอร์เน็ตทีเ่ ด็กและเยาวชนให้ความสนใจอยู่ใน
ขณะนัน้ ซึง่ รวมถึงเกมด้วย เพื่อให้เกิดความรูเ้ ท่าทันพิษภัยทีแ่ ฝงมากับเกมและหาวิธปี ้ องกันทีเ่ หมาะสมได้
๒.๔ ควบคุมและป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเพื่อการเล่นเกม
๒.๕ จัดกิจกรรมค้นหา “เด็กกลุ่มเสีย่ งทีจ่ ะติดเกม” เช่น เด็กทีม่ ปี ญั หาการเรียนหรือผลการเรียนอ่อน เด็กสมาธิสนั ้
เด็กทีม่ คี วามเครียดสูง เด็กทีม่ คี วามรูส้ กึ มีคุณค่าในตัวเองต่า (low self-esteem) เด็กทีไ่ ม่มกี จิ กรรมหรืองาน
อดิเรกทายามว่าง เด็กทีม่ ปี ญั หาครอบครัวหรือขาดการดูแลอย่างใกล้ชดิ จากครอบครัว เด็กทีอ่ ยู่ท่ามกลาง
กลุ่มเพื่อนสนิททีต่ ดิ เกม ฯลฯ และรีบเข้าไปดูแลลดปจั จัยเสีย่ งและส่งเสริมปจั จัยป้องกันการติดเกม
๒.๖ จัดกิจกรรมค้นหา “เด็กติดเกม” โดยใช้แบบทดสอบการติดเกม (Game Addiction Screening Test – GAST)
และส่งต่อหน่วยงานทางการแพทย์เพื่อเข้าสูก่ ระบวนการบาบัดรักษา
๒.๗ ให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการป้องกัน ด้วยการสร้างเครือข่ายนักเรียน ทาการรณรงค์ สอดส่อง ป้องกัน และ
ช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนทีต่ ดิ เกม ในลักษณะของโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน”
๒.๘ ประสานความร่วมมือและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูป้ กครองเกีย่ วกับวิธกี ารดูแลนักเรียนทีส่ อดคล้องและ
สัมพันธ์กนั ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
๙

๓. ข้อเสนอแนะสาหรับพ่อแม่ ผูป้ กครอง
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ปจั จัยทางการเลีย้ งดูจากครอบครัวมีผลอย่างมากต่อการป้องกันการติดเกมของเด็ก รูปแบบ
การเลีย้ งดู การให้เวลาทีม่ คี ุณภาพกับลูกในแต่ละวัน การมีกจิ กรรมหรือสนับสนุนให้ลกู ทากิจกรรม และการกาหนดหรือควบคุม
กฎกติกาในการเล่นเกมทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละครอบครัวส่งผลต่อความรุนแรงในการติดเกมทีแ่ ตกต่างกันของลูก เพื่อเป็ นการ
ป้องกันการติดเกม ผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอแนวทางปฏิบตั สิ าหรับพ่อแม่ ผูป้ กครอง ดังต่อไปนี้
๓.๑ พ่อ-แม่ ผูป้ กครอง หรือผูใ้ หญ่ในครอบครัวควรมีรปู แบบการเลีย้ งดูทเ่ี ป็ นแนวทางเดียวกันเพื่อให้เด็กเชื่อฟงั
และไม่เกิดความสับสนในการปฏิบตั ติ าม
๓.๒ มีความชัดเจน คงเส้นคงวา และจริงจังกับสิง่ ทีต่ อ้ งการให้ลกู เรียนรูแ้ ละปฏิบตั ติ าม เช่น การวางกฎกติกาใน
บ้านและไม่ตามใจหรือใจอ่อนในเรื่องกติกาการเล่นเกม
๓.๓ รับผิดชอบในหน้าทีข่ องการเป็ นพ่อแม่ทจ่ี ะต้องให้ความรัก ความอบอุ่นและเวลาทีม่ คี ุณภาพกับลูก ไม่ใช้เกม
เป็ นสิง่ แทนตนเพื่อให้ลกู ไม่มาวุ่นวายกับตน
๓.๔ จัดสรรเวลาในการทากิจกรรมร่วมกันหรือสนับสนุนกิจกรรมทีล่ กู สนใจ นอกเหนือจากการเล่นเกม เพื่อลด
โอกาสการติดเกมของลูก (หรือในขณะทีล่ กู เล่นเกม ผูป้ กครองก็ควรใช้เวลานัน้ ในการศึกษาทาความเข้าใจ
เกมทีล่ กู เล่น)
๓.๕ หากต้องซือ้ เกม ก่อนการซือ้ หรืออนุญาตให้ลกู เล่นเกม ควรมีการตกลงกติกาในการเล่นและมาตรการลงโทษ
ร่วมกันเสียก่อน โดยทัง้ สองฝา่ ยจะต้องยอมรับและจริงจังกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทส่ี ร้างขึน้
๓.๖ พยายามลดโอกาสในการเข้าถึงเกมของเด็ก
๓.๗ กาหนดและดูแลระยะเวลาทีใ่ ช้เล่นเกมในแต่ละวันของลูก โดยกาหนดให้เด็กสามารถเล่นเกมออนไลน์ได้ไม่
เกิน ๑ ชัวโมงต่
่
อวันในวันธรรมดา และไม่เกิน ๒ ชัวโมงต่
่
อวันในวันหยุด โดยเด็กไม่ควรเล่นเกมอย่าง
ต่อเนื่องนานเกิน ๑ ชังโมงต่
่
อครัง้
๓.๘ จัดวางตาแหน่งคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นเกมภายในบ้านไว้ในสถานทีท่ เ่ี ป็ นทีโ่ ล่ง มีคนเดินผ่านไปมาบ่อยๆ
เพื่อช่วยให้พ่อแม่ได้เห็นเนื้อหาของเกมทีล่ กู เล่นและพฤติกรรมขณะเล่นเกมของลูกเพื่อให้คาแนะนาและ
กาหนดขอบเขตในการเล่นเกมทีเ่ หมาะสมกับลูกได้
๓.๙ สอนให้ลกู รูจ้ กั การแบ่งและใช้เวลาอย่างเหมาะสม ฝึกหรือมอบหมายงานให้รบั ผิดชอบ หากิจกรรมทีน่ ่าสนใจ
และชักชวนให้เด็กทา เพื่อช่วยให้เด็กไม่หมกมุ่นอยู่กบั การเล่นเกมเพียงอย่างเดียว
๓.๑๐ หมันชมลู
่
กเมื่อลูกทาตามกติกา รักษาเวลา รูห้ น้าที่ รูจ้ กั ความรับผิดชอบ เลิกเล่นเกมเมื่อครบกาหนดเวลาที่
ได้ตกลงกันไว้
๓.๑๑ ส่งเสริมให้ลกู มีความภาคภูมใิ จในตนเอง ( self-esteem) เช่น ด้านการเรียน กีฬา ดนตรี ทักษะต่างๆ
นอกจากการเล่นเกม เพราะเด็กส่วนหนึ่งติดเกมเนื่องจากขาดความภาคภูมใิ จในตนเองจึงหาทางออกโดย
ทาให้คนยอมรับฝีมอื การเล่นเกมของตน
๓.๑๒ หาโอกาสทาความรูจ้ กั กับเพื่อนของลูกไปจนถึงคนในครอบครัวของเพื่อนลูกด้วย เพื่อสร้างเครือข่าย
ผูป้ กครองในการพาลูกทากิจกรรมยามว่างร่วมกัน เช่น การเล่นกีฬา การทากิจกรรมสันทนาการ การทา
กิจกรรมอาสาเพื่อสังคม ฯลฯ

๑๐

๔. ข้อเสนอแนะสาหรับเด็กและเยาวชน
ตัวเด็กหรือเยาวชน ถือได้ว่าเป็ นปจั จัยสาคัญทีส่ ดุ ในการกาหนดว่าจะติดหรือไม่ตดิ เกม เนื่องจากทุกสิง่ ทุกอย่างเกิดจาก
กระบวนการคิดและตัดสินใจของเด็กทีจ่ ะเล่น-ไม่เล่น หรือ หยุด-ไม่หยุด การป้องกันการติดเกมด้วยตนเอง จะทาได้ ดังนี้
๔.๑ ฝึกควบคุมตนเองในเรื่องระเบียบวินยั และการรักษาเวลา ทัง้ ในเรื่องการเรียน การเล่น การใช้ชวี ติ ประจาวัน
และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๔.๒ สร้างความภาคภูมใิ จในตนเองด้วยการค้นหาความถนัดหรือความสนใจของตน พยายามใช้เวลาว่างกับงาน
อดิเรกทีต่ วั เองสนใจและถนัด
๔.๓ พยายามหากิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์หรือกิจกรรมสันทนาการ(ทีไ่ ม่ใช่การเล่นเกม)ทาในเวลาว่างหลังเลิกเรียน
๔.๔ คบเพื่อนทีช่ อบทากิจกรรมทีต่ รงกับความถนัดและความสนใจของตนเอง แต่กจิ กรรมนัน้ ต้องไม่ใช่การเล่น
เกม
๔.๕ เข้าร่วมเป็ นสมาชิกชมรมต่างๆของโรงเรียนตามความถนัดและความสนใจของตน
๔.๖ พยายามรับผิดชอบงานในบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดความรูส้ กึ เบื่อเนื่องจากไม่มอี ะไรทา
การดูแล แก้ไข และป้องกันปญั หาเด็กติดเกมไม่ใช้หน้าทีข่ องหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็ นการร่วมมือกันของทุก
ภาคส่วนทัง้ ครอบครัว ชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ควรตระหนักถึงปญั หาและผลกระทบทีเ่ กิดจากการติดเกม
และร่วมกันแก้ไขปญั หาอย่างจริงจัง โดยการให้ความรูท้ ถ่ี ูกต้องเกีย่ วกับเด็กติดเกม การดูแล แก้ไข และป้องกันปญั หา โครงการ
เว็บไซต์ดแู ลและป้องกันปญั หาเด็กติดเกม www.healthygamer.net โดยความร่วมมือและสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมจึงเริม่
ดาเนินโครงการเพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปญั หาเด็กติดเกมให้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ

๑๑

