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 สืบเน่ืองจากการจดัท าโครงการ “การรว่มมือจดัท าเวบ็ไซตด์แูลป้องกนัเดก็ติดเกม” โดย                                         
รองศาสตราจารยน์ายแพทยช์าญวิทย ์ พรนภดล คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึง
ได้รบัการสนับสนุนจากกระทรวงวฒันธรรมในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ นัน้ ประสบความส าเรจ็และสอดคล้องกบั
การท างานของศนูยป์ฏิบติัการส่ือปลอดภยัและสรา้งสรรคแ์ห่งชาติ ซ่ึงมีเป้าหมายส าคญัคือการเพ่ิมพืน้ท่ีส่ือ
ปลอดภยัและสรา้งสรรคบ์นโลกออนไลน์ให้มีเพ่ิมขึน้ จึงพฒันาความรว่มมือในระยะท่ี ๒ น้ีเพื่อเป็นอีก
แหล่งข้อมูลท่ีช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการท างานของเวบ็ไซตศ์นูยป์ฏิบติัการส่ือปลอดภยัและสรา้งสรรคแ์ห่งชาติ 
(c-me.go.th) ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้สรา้งพืน้ฐานในการเติบโตของเวบ็ไซตแ์ห่งน้ีขึน้เป็นอีกเวบ็ไซต์
หน่ึงท่ีสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในระดบัสากลต่อไปในอนาคต 

 

 
 ในสงัคมปจัจุบนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยอีย่างรวดเรว็ ไดส้ง่ผลต่อการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตใหส้ะดวก
มากยิง่กว่าทีเ่คย ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูใ้ชห้ลายประการดว้ยกนั ซึง่หนึ่งในนัน้คอืพฤตกิรรม
การละเล่นของเดก็ไทยทีเ่ปลีย่นจากกจิกรรมต่างๆ ทีส่ง่เสรมิพฒันาการของร่างกายใหแ้คบลงมาสูก่ารนัง่จดจอ้งอยู่หน้า
จอคอมพวิเตอรแ์ทน  
 สือ่อนิเทอรเ์น็ตมกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็นบัตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๕๓๔ ดงัทีศ่นูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
คอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตร ์(NECTEC) ไดจ้ดัท าสถติกิารใชอ้นิเทอรเ์น็ตของประเทศไทยไวด้งันี้ 
 

แผนภูมทิี ่๑ แสดงสถติกิารใชอ้นิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย ตัง้แต่ พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๕๒ 

 
ทีม่า: http://internet.nectec.or.th/webstats/internetuser.iir?Sec=internetuser 
 
 จากการส ารวจขอ้มลูการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ในกลุ่มประชากรอายุ ๖ ปีขึน้ไป โดย
ส านกังานสถติแิห่งชาติ  พบว่ามจี านวนผูใ้ชค้อมพวิเตอร ์๑๗.๙ ลา้นคน (รอ้ยละ ๒๙.๓) และอนิเทอรเ์น็ต ๑๒.๓ ลา้น
คน (รอ้ยละ ๒๐.๑) ซึง่เพิม่ขึน้จาก พ.ศ.๒๕๔๘ ทีม่ผีูใ้ชง้านคอมพวิเตอรเ์พยีง ๑๔.๕ ลา้นคน (รอ้ยละ ๒๕.๙) และ
อนิเทอรเ์น็ต ๗.๑ ลา้นคน (รอ้ยละ ๑๒) โดยกลุ่มผูใ้ช้งานอายุ ๑๕-๒๔ ปี มีสดัส่วนการใช้อินเทอรเ์น็ตสูงสุด (รอ้ย
ละ ๕๐) รองลงมาคอืกลุ่มอายุ ๖-๑๔ ปี (รอ้ยละ ๓๕.๙) กลุ่มอายุ ๒๕-๓๔ ปี รอ้ยละ ๒๔.๖ กลุ่มอายุ ๓๕-๔๙ ปี รอ้ยละ 
๑๓.๖ และต ่าทีส่ดุในกลุ่มอายุ๕๐ ปีขึน้ไป รอ้ยละ ๔.๒  กิจกรรมท่ีใช้ส่วนใหญ่ใช้ในการค้นหาข้อมูลหรอืติดตาม
ข่าวสาร รอ้ยละ ๘๐.๖ รองลงมาคือเล่นเกม รอ้ยละ ๒๓.๘ และรบัส่งอีเมล ์รอ้ยละ ๑๘.๖ ความถีใ่นการใช้

ความเป็นมาของปัญหาเดก็ติดเกมในปัจจบุนั 
 

บทวิเคราะหง์านวิจยัสถานการณ์เดก็ติดเกม 
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อนิเทอรเ์น็ตพบว่า ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต รอ้ยละ ๕๙.๘ ใชค้่อนขา้งบ่อย คอื ๑-๔ วนัต่อสปัดาห ์และรอ้ยละ ๒๕.๔ ใชเ้ป็น
ประจ า ๕-๗ วนัต่อสปัดาห ์(ส านกังานสถติแิห่งชาต,ิ ๒๕๕๓) 

 
จากผลส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนทีม่อีายุ ๑๕ ปีขึน้ไป ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ จ านวน ๑๐,๘๐๐ 

ตวัอย่าง พบว่าประชาชนรอ้ยละ ๒๐.๔ ยอมรบัว่ามีสมาชิกในครวัเรอืนเล่นเกมออนไลน์ โดยรอ้ยละ ๕๙.๓ เล่นที่
รา้นอนิเทอรเ์น็ต และเล่นทีบ่า้นรอ้ยละ ๓๘.๕  

จากการส ารวจของ CRM market Research พบว่าเดก็ไทยใช้บริการรา้นอินเทอรเ์น็ตในการเล่นเกม
รอ้ยละ ๘๖ เป็นอนัดบัท่ีหน่ึงจากส่ีประเทศ คือ ฟิลิปปินส ์ยูเครน และรสัเซีย โดยผูป้ระกอบการรอ้ยละ ๙๘ อยาก
ใหร้ฐับาลเผยแพร่ขอ้มลูดา้นกฎหมายและอบรมสือ่ดา้นบวกใหเ้จา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อช่วยสอดสอ่งดแูลใหเ้ดก็และ
เยาวชนใชอ้นิเทอรเ์น็ตในทางสรา้งสรรคแ์ละสนบัสนุนใหร้า้นเกมและอนิเทอรเ์น็ตเป็นแหล่งเรยีนรูต้ามอธัยาศยัอกีแห่ง
หนึ่ง 

ขอ้มลูจากส านกังานวฒันธรรมแห่งชาต ิประจ าปี ๒๕๕๓ ระบุว่า มีรา้นเกมจดทะเบียนกบัส านักงาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (สวช.) จ านวนทัง้ส้ิน ๔๒,๘๕๓  รา้น เมื่อเทยีบกบัปี พ.ศ.๒๕๕๑ ทีม่จี านวน 
๒๓,๒๗๐ รา้น โดยรอ้ยละ ๗๐.๔ ใหบ้รกิารเกมออนไลน์ รอ้ยละ ๔๘.๑ ใหบ้รกิารเกมคอมพวิเตอร ์(เกมออฟไลน์) และ
รอ้ยละ ๗๑.๖ ใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตทัว่ไป เช่น อเีมล ์( e-mail) เป็นตน้ ซ่ึงลูกค้าท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่เป็น
นักเรียน/นักศึกษา ถึงรอ้ยละ ๘๔.๑  

จากสถติดิงักล่าวจะเหน็ไดว้่า กลุ่มคนทีม่กีารเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตมากทีส่ดุนัน้ อยู่ในช่วงอายุระหว่าง ๖-๒๔ ปี 
ซึง่นิยมใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื่อเล่นเกมหรอืดาวน์โหลดเกมมมีากถงึรอ้ยละ ๓๐-๔๕ และจากงานวจิยัเรื่อง “การศกึษาหา
ปจัจยัป้องกนัการตดิเกมในเดก็และวยัรุ่นไทย” ของ รศ.นพ.ชาญวทิย ์พรนภดล (๒๕๕๒) ยงัพบอกีว่าอตัราการเล่นเกม
ทีอ่ยู่ในระดบัตดิเกมของเดก็และวยัรุ่นไทยถงึรอ้ยละ ๑๔.๔ หรอืมเีดก็ไทย ๑ ใน ๘ คนทีก่ าลงัประสบปญัหาการเสพตดิ
เกมอยู่ 
 

 
 

๑. ค่านิยมของเดก็และเยาวชน 

เดก็ไทยชีวิตติดสือ่ 

จากผลการส ารวจของโครงการ Child Watch โดยสถาบนัรามจติต ิปี พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ พบว่าเดก็และ
เยาวชนไทยสว่นใหญ่ใชเ้วลา ๑ ใน ๓ ไปกบัสือ่และเทคโนโลยหีลากหลายรปูแบบ โดยในช่วง ปี พ.ศ.๒๕๕๒ พบว่า
เดก็ในระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศกึษามคีอมพวิเตอรส์ว่นตวัใชถ้งึประมาณรอ้ยละ ๔๕ และมโีทรศพัทม์อืถอืใชร้อ้ยละ 
๘๕ สง่ผลใหเ้ดก็และเยาวชนใชเ้วลากบัสือ่เทคโนโลยเีป็นเวลานาน อาท ิเล่นอนิเทอรเ์น็ตวนัละ ๒ ชัว่โมง คุยโทรศพัท์
วนัละ ๑ ชัว่โมงครึง่ และหากรวมเวลากบัสือ่โทรทศัน์อกีวนัละเกอืบ ๓ ชัว่โมง เท่ากบัว่าเดก็ไทยใชเ้วลาไปกบัสือ่ถงึวนั
ละ ๖-๗ ชัว่โมงต่อวนั  โดยเฉพาะแนวโน้มการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืทีส่งูขึน้ทุกปี อกีทัง้โทรศพัทม์อืถอืในปจัจุบนัยงั
สามารถใชเ้พื่อคววามบนัเทงิ เขา้ถงึขอ้มลูทัง้ภาพและเสยีงไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ สง่ผลใหก้ารเขา้ถงึอนิเทอรแ์ละเกม
เพิม่มากขึน้ดว้ย 

นอกจากน้ีสถาบนัสขุภาพจติเดก็และวยัรุ่นราชนครนิทร ์ระบุว่า สถานการณ์เดก็ตดิสือ่ประเภทเกมในปจัจุบนั
มอีตัราเพิม่ขึน้จากเดมิในปี พ.ศ.๒๕๔๘ จากรอ้ยละ ๕ เป็น รอ้ยละ ๙ ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ ๔ ใน
ระยะเวลาเพยีง ๓ ปี ผลการส ารวจวยัรุ่นกบัการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืยงัพบว่า รอ้ยละ ๙๐ ของผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืจะเล่น

ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เดก็ติดเกม 
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เกมเมื่อมเีวลาว่างและพยายามสรรหาเกมใหม่ๆ โหลดเขา้มอืถอื ซึง่หมายถงึช่องทางทีจ่ะท าใหเ้ดก็ตดิเกมไดใ้นอนาคต 
ทัง้นี้เพราะเกมเป็นเหมอืนยาเสพตดิชนิดหนึ่ง ทีท่ าใหผู้ใ้ชเ้สพตดิความสขุโดยใชร้ะบบการสัง่การของสมอง
เช่นเดยีวกบัทีเ่กดิขึน้ในผูใ้ชส้ารเสพตดิ ถา้เดก็มกีารเสพตดิเกมแลว้ไม่ไดเ้ล่นจะเกดิอาการหงุดหงดิกา้วรา้วกบัผูท้ีไ่ม่
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง เช่น ขดัใจ หรอืหา้มเล่นเกม เป็นตน้  

การเล่นอินเทอรเ์น็ต/เกม  

เดก็ไทยเล่นอนิเทอรเ์น็ตมาก โดยเฉพาะเดก็โตจะเล่นอนิเทอรเ์น็ตมากกว่าเดก็เลก็และใชเ้พื่อการเล่นเกมมาก
ทีส่ดุจนน าไปสูก่ารตดิเกม 

ส าหรบักจิกรรมทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตพบว่า เดก็วยั ๖-๑๙ ปี ใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื่อการศกึษาเพยีงรอ้ยละ ๕-๙ วึง่ถอื
ว่าเป็นสดัสว่นทีน้่อยมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื่อกจิกรรมอื่น โดยพบว่าเดก็วยั ๖-๑๐ ปี เล่นเกมบน
อนิเทอรเ์น็ตมากทีส่ดุ และเดก็วยั ๑๕-๑๙ ปี คน้หาขอ้มลูและตดิตามขา่วสารมากทีส่ดุ 

กราฟที ่๑  แสดงกจิกรรมทีใ่ชใ้นอนิเทอรเ์น็ตของเดก็และวยัรุ่นอายุระหว่าง ๖-๑๙ ปี 

 
 

        

ทีม่า: รายงานสถานการณ์และแนวโน้มของปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อสุขภาวะเดก็ไทย 2551-2553 ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร ์กระทรวง
สาธารณสุข 
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 การเล่นเกมผา่นอินเทอรเ์น็ต: เดก็ติดเกมและชอบเล่นเกมทีมี่ความรนุแรง 

 จากการทีเ่ดก็ใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื่อการเล่นเกมมากทีส่ดุสง่ผลใหเ้ดก็ตดิเกมออนไลน์ตามไปดว้ย ซึง่จากรายงาน
ผลการส ารวจปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐ พบว่า เดก็อายุ ๑๐-๒๐ ปี เล่นเกมออนไลน์สงูถงึรอ้ยละ ๘๑ – ๙๕.๗ โดยใชเ้วลา
ในการเล่นเกมมากกว่า ๓-๔ วนัต่อสปัดาห ์ครัง้ละ ๑-๓ ชวัโมงต่อครัง้ โดยมคี่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการเล่นเกมอยู่ระหว่าง 
๕๓๗ – ๗๕๙.๗ บาทต่อเดอืน และเกอืบครึง่มกัจะเล่นเกมทีม่คีวามรุนแรง คอื เล่นเกมทีเ่กีย่วกบัการต่อสู ้ซึง่ท าใหม้ี
ความเสีย่งในการใชค้วามรุนแรงสงูถงึ ๓.๔๓ เท่า  

 

๒. การไม่รูเ้ท่าทนัส่ือของผูป้กครอง 

เน่ืองจากสือ่และเทคโนโลยไีดร้บัการพฒันาใหก้า้วหน้าอย่างรวดเรว็ รวมไปถงึปจัจยัทางสงัคมต่างๆ ที่
เปลีย่นแปลงไปสง่ผลใหเ้ดก็เตบิโตมาท่ามกลางวฒันธรรมสือ่อย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้จากการส ารวจและวเิคราะหข์อ้มลูจาก
หลายหน่วย อาท ิกระทรวงวฒันธรรม สถาบนัรามจติต ิส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ต่างให้
ขอ้มลูทีส่อดคลอ้งกนัว่า “สือ่ครองพืน้ทีส่ว่นใหญ่ในชวีติประจ าวนัของเดก็” โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มเดก็และเยาวชนที่
เรยีกว่ากลุ่ม I-Generation หรอื Internet Generation ซึง่เตบิโตมาในสงัคมยุคดจิทิลั ท าใหม้พีฤตกิรรมการเรยีนรูแ้ละ
แบบแผนพฤตกิรรมการใชช้วีติทีก่่อใหเ้กดิปญัหาดงัเช่นทีเ่หน็ไดจ้ากสือ่ต่างๆ ในปจัจุบนั นอกจากน้ีโลกอนิเทอรเ์น็ตของ
เดก็ยุคใหม่ไม่ไดอ้ยู่กบัคอมพวิเตอรเ์ท่านัน้ แต่กลบัเป็น “โทรศพัทม์อืถอืทีห่ยบิยื่นชวีติออนไลน์ใหก้บัคนในสงัคมยุคใหม่
ไดต้ลอดเวลา” การเขา้ถงึสือ่ไดอ้ย่างสะดวกเช่นน้ีประกอบกบัการขาดการเฝ้าระวงัสือ่อย่างเหมาะสมจงึสง่ผลต่อเดก็และ
เยาวชน อาท ิเดก็ตดิเกมรอ้ยละ ๘๐ ทีเ่ล่นเกมต่อสูม้ทีศันคตแิละแนวโน้มพฤตกิรรมทีช่อบการแขง่ขนั และชนิชากบั
ความรุนแรงทีป่รากฏผ่านสือ่ ความรูส้กึอ่อนโยนเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่นกล็ดลงตามไปดว้ย ถงึแมว้่าจะยงัไม่มผีลการวจิยั
ยนืยนัไดอ้ย่างชดัเจน แต่จากสถานการณ์ปญัหาและขา่วสารทีป่รากฏกส็ะทอ้นใหเ้หน็ถงึผลกระทบจากสือ่ไดเ้ป็นอย่างด ี

พ่อแม่ผูป้กครองยุคใหม่ลว้นแลว้แต่มภีาระงานทีต่อ้งรบัผดิชอบ หลายครอบครวัไม่มเีวลาใหก้บับุตรหลานและ
คดิว่าการใหเ้ดก็ไปเล่นเกมทีร่า้นเกมหรอืรา้นอนิเทอรเ์น็ตเป็นสิง่อนัตราย มองว่าการทีเ่ดก็อยู่นอกบา้นท าใหไ้ม่สามารถ
ดแูลความปลอดภยัของเดก็ได ้จงึเลอืกทีจ่ะซือ้คอมพวิเตอรไ์วท้ีบ่า้นเพราะคดิว่าเดก็จะไดเ้ล่นเกม/อนิเทอรเ์น็ตอยู่ทีบ่า้น
ซึง่มคีวามปลอดภยัและสามารถดแูลเดก็ไดด้มีากกว่า หลายครอบครวัใชเ้กมและอนิเทอรเ์น็ตเป็นเสมอืนพีเ่ลีย้งดแูลลกู
แทนตน จนลมืตระหนกัไปว่าอนิเทอรเ์น็ตเป็นโลกกวา้งทีเ่ดก็สามารถเรยีนรูห้รอืคน้ควา้หาขอ้มลูไดอ้ย่างไม่มขีอ้จ ากดัซึง่
มทีัง้สิง่ทีด่แีละสิง่ทีไ่ม่เหมาะสมปะปนกนัไป ไม่ไดม้กีารป้องกนัหรอืสอนการใชอ้นิเทอรเ์น็ตอย่างเหมาะสมใหก้บับุตร
หลาน รวมถงึผูป้กครองหลายท่านกเ็ตบิโตมาในยุคทีย่งัไม่มเีทคโนโลยเีหล่าน้ี จงึรูไ้ม่เท่าทนัสือ่และไม่สามารถดแูล
ป้องกนัการใชเ้ทคโนโลยขีองเดก็และวยัรุ่นทีโ่ตมากบัสิง่เหล่าน้ีไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ 

๓. สงัคมยุคเสรีภาพส่ือ 
นอกจากปจัจยัภายในตวัเดก็และครอบครวัแลว้ อกีปจัจยัส าคญัทีป่ฏเิสธไม่ไดเ้ลยว่าสง่ผลต่อการเรยีนรู้

และพฤตกิรรมของเดก็และเยาวชนอย่างมากคอื ปจัจยัทางสงัคม อนัไดแ้ก่ สถาบนัการศกึษา สิง่แวดลอ้ม และระบบ
สงัคมไทยในปจัจุบนั  

 
สถาบนัการศึกษา: มุ่งเน้นทกัษะทางวิชาการมากกว่าทกัษะชีวิต 
นบัเป็นสงัคมเริม่ตน้ทีม่สีว่นส าคญัอย่างมากในการอบรมบ่มเพาะและปลกูฝงัคุณลกัษณะต่างๆ ในตวัเดก็ 

ทัง้ความรูค้วามสามารถและทกัษะการใชช้วีติรองมาจากสถาบนัครอบครวั จากขอ้มลูของโครงการ Child Watch พ.ศ.
๒๕๕๑-๒๕๕๒ ระบุว่าเดก็ไทยใชเ้วลาอ่านหนงัสอืน้อยกว่าเวลาทีห่มดไปกบัสืถ่งึ ๕-๖ เท่า ซึง่ชีใ้หเ้หน็ว่า
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สถาบนัการศกึษายงักา้วไม่ทนักบัโลกของเดก็และเยาวชนทีเ่ปลีย่นแปลงไป ท าใหไ้ม่สามารถสรา้งภูมคิุม้กนัชวีติใหเ้ดก็
และเยาวชนจากสือ่รา้ยต่างๆ ไดเ้ท่าทีค่วร 

 
สิง่แวดล้อม: รา้นเกมและอินเทอรเ์น็ตรอบสถาบนัการศึกษา 
หากสงัเกตบรเิวณรอบๆ สถานศกึษาตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาไปจนถงึอุดมศกึษาจะพบว่ามรีา้นเกมและ

อนิเทอรเ์น็ตอยู่ในบรเิวณดงักล่าวไม่น้อยกว่า ๒ รา้น ข้อมูลจากส านักงานวฒันธรรมแห่งชาติ(สวช.) ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕๓ ระบุว่า มีรา้นเกมจดทะเบียนกบัส านักงานวฒันธรรมแห่งชาติ จ านวนทัง้ส้ิน ๔๒,๘๕๓ รา้น  เมื่อ
เทยีบกบัปี ๒๕๕๑ ทีม่จี านวนเพยีง ๒๓,๒๗๐ รา้น แสดงใหเ้หน็ถงึอตัราการเพิม่ขึน้ของรา้นเกมถงึรอ้ยละ ๘๔.๑๕ ซึง่
สว่นใหญ่ใหบ้รกิารเกมออนไลน์ คดิเป็น รอ้ยละ ๗๐.๔ เกมคอมพวิเตอร ์(ออฟไลน์) รอ้ยละ ๔๘.๑ และอนิเทอรเ์น็ต
ทัว่ไป เช่น บรกิารรบัสง่อเีมล ์คน้ควา้ขอ้มลูขา่วสาร เป็นตน้ มจี านวนรอ้ยละ ๗๑.๖ ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นนกัเรยีน
นกัศกึษาสงูถงึรอ้ยละ ๘๔.๑ โดยปญัหาทีพ่บในรา้นเกมมทีัง้ปญัหาการพนนั ยาเสพตดิ การมัว่สมุทางเพศ และการ
ปล่อยใหเ้ดก็หนีเรยีนเขา้ใชบ้รกิาร ทัง้นี้เพราะผูป้ระกอบการธุรกจิรา้นเกมขาดบุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ใน
การใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตถงึรอ้ยละ ๘๘.๒ 

 
รฐับาล: ขาดการบงัคบัใช้กฏหมาย/ระเบียบอย่างจริงจงั 
 ถงึแมว้่ารฐับาลจะออกกฏหมายจดัระเบยีบรา้นเกม เช่น ก าหนดใหม้กีารจดทะเบยีนขออนุญาตประกอบ

กจิการรา้นเกม/อนิเทอรเ์น็ต การก าหนดเวลาการปิดรา้นเกมไม่เกนิ ๒๒.๐๐ น. การหา้มนกัเรยีนใชบ้รกิารรา้นเกม/
อนิเทอรเ์น็ตก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นตน้ แต่ไม่สามารถสอดสอ่งดแูลใหเ้ป็นไปตามกฏระเบยีบไดอ้ย่างทัว่ถงึ ประกอบ
กบัรา้นเกม/อนิเทอรเ์น็ตเป็นธุรกจิทีส่รา้งผลก าไรใหก้บัผูป้ระกอบการไดอ้ย่างมาก ผูใ้หบ้รกิารหลายรายจงึมวีธิพีลกิ
แพลงและหลกีเลีย่งทีจ่ะปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบั 
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 การตดิเกมเกดิจากการหมกมุ่นเล่นเกมทีม่ากเกนิความพอด ีหลายคนมกัมขีอ้โตแ้ยง้เสมอว่าการเล่นเกมนัน้
ช่วยเสรมิสรา้งทกัษะการคดิ การวางแผน และการตดัสนิใจ จนขาดความตระหนกัถงึผลเสยีทีต่ามมาจากการเล่นเกมที่
มากเกนิความพอดวี่าสง่ผลเสยีต่อตนเอง ครอบครวั และสงัคมอย่างไรบา้ง  

 ตัง้แต่ตน้ปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นตน้มา ขา่วเกีย่วการตดิเกมยงัคงปรากฏใหเ้หน็เป็นระยะทัง้ในและต่างประเทศ 
ดงัตวัอย่างต่อไปนี้ 
 

ภาพที ่๑ ตวัอย่างขา่วเกีย่วกบัปญัหาตดิเกมในต่างประเทศ 

 
ทีม่า: http://www.healthygamer.net/information/news/9068 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาเดก็ติดเกม 
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ภาพที ่๒ ตวัอย่างขา่วเกีย่วกบัปญัหาตดิเกมในประเทศไทย 

 
ทีม่า: http://www.healthygamer.net/information/news/8828 
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ภาพที ่๓ ตวัอย่างขา่วเกีย่วกบัปญัหาตดิเกมในประเทศไทย 

 

 
ทีม่า: http://www.healthygamer.net/information/news/9261 

 

 จากสถานการณ์ทีย่กตวัอย่างทัง้ 3 ขา่ว สงัเกตไดว้่าปญัหาการตดิเกมไม่เพยีงแต่สง่ผลกระทบต่อตวัผูเ้ล่น
เท่านัน้ แต่ยงัสง่ผลกระทบต่อคนรอบขา้งทัง้ครอบครวั เพื่อน และสงัคมอกีดว้ย ซึง่ผลกระทบในระดบับุคลที่
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นอกเหนือจากดา้นสขุภาพ อารมณ์และพฤตกิรรมแลว้ ยงัอาจน าไปสูค่วามเสีย่งทีจ่ะเป็นอนัตรายต่อชวีติของตนเอง
ดงัเช่นตวัอย่างจาก ภาพที ่๒ ได ้

 

แผนภูมทิี ่๒ ผลกระทบทีไ่ดร้บัจากการเล่นเกมคอมพวิเตอร/์เกมออนไลน์ผ่านอนิเทอรเ์น็ต พ.ศ.๒๕๔๘ และ พ.ศ.
๒๕๕๐ 

 

ทีม่า: รายงานสถานการณ์และแนวโน้มของปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อสุขภาวะเดก็ไทย ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร ์กระทรวง
สาธารณสุข 

 

 จากแผนภูมดิงักล่าวจะเหน็ไดว้่าการเล่นเกมมผีลกระทบต่อตวัเดก็ทัง้ดา้นสขุภาพร่างกาย อารมณ์ และ
พฤตกิรรม อาท ิสายตาแย่ลง ร่างกายไม่แขง็แรงเนื่องจากพกัผ่อนไม่เพยีงพอและไม่ไดอ้อกก าลงักาย อกีทัง้ยงัมี
พฤตกิรรมกา้วรา้วรุนแรงขึน้ 

 สว่นในระดบัครอบครวัหากมคีนในครอบครวัไม่ว่าจะเป็นเดก็และเยาวชน หรอืแมก้ระทัง่ผูใ้หญ่ในบา้นทีม่ี
ปญัหาพฤตกิรรมตดิเกม ย่อมสง่ผลกระทบต่อความสมัพนัธใ์นครอบครวั ซึง่น าไปสูก่ารเกดิความขดัแยง้ เช่น การ
ทะเลาะเบาะแวง้ การหย่ารา้ง เป็นตน้ บางครอบครวัมลีกัษณะต่างคนต่างอยู่ ขาดการมปีฏสิมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั รวมถงึมี
การใชเ้วลาคุณภาพในครอบครวัร่วมกนัน้อยลง แต่ใชเ้วลากบักลุ่มเพื่อนหรอืสงัคมภายนอกมากขึน้ ซึง่เสีย่งต่อการถูก
ล่อลวง หรอืเขา้สูว่งจรพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม เช่น การพนนั ยาเสพตดิ อาชญากรรม เป็นตน้  ซึง่น าไปสูผ่ลกระทบ
ทางสงัคมทีต่ามมา ดงัทีป่รากฏเป็นขา่ว ในหน้าหนงัสอืพมิพ์ เมื่อหลายปีก่อน  กรณีเดก็วยัรุ่นฆา่ปาดคอคนขบัแท๊กซี่
เลยีนแบบเกม GTA ขา่วเดก็ชายวยั ๑๔ ปี ขโมยเงนิในรา้นขายของช าเพื่อน าเงนิ มาเล่นเกม สว่นในต่างประเทศพบว่า 
มกีารน าเสนอขา่วซึง่แสดงผลกระทบต่อสงัคมจากผูท้ีต่ดิเกมเช่นกนั ตวัอย่างเช่น ขา่วเดก็นกัเรยีนมธัยมศกึษาทีใ่ช้
อาวุธปืนยงิครแูละเพื่อนนกัเรยีนในโรงเรยีน เสยีชวีติ ๑๓ ศพ บาดเจบ็ ๒๓ คน ก่อนจะฆา่ตวัตายตาม จากการสบื
ประวตัพิบว่าเดก็ทีก่ระท าความผดิมปีระวตัเิล่นเกมดมู ( Doom) ซึง่เป็นเกมทีม่เีน้ือหารุนแรงอย่างหมกมุ่นและก่อเหตุ
รุนแรงเหมอืนสถานการณ์ทีเ่ขาสรา้งขึน้ในเกม  

 



HealthyGamer.net 2012 

 

10 
 

 
 
 
  

๑. การด าเนินงานท่ีผา่นมา 
จากปญัหาเดก็ตดิเกมทีเ่พิม่สงูมากขึน้ทุกปี หน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนลว้นเกดิความตระหนกัและ

พยายามหาทางแกไ้ขปญัหาเหล่าน้ี สบืเน่ืองจากการวเิคราะหส์ถานการณ์เดก็ตดิเกมของโครงการ “การร่วมมอืจดัท า
เวบ็ไซตด์แูลป้องกนัปญัหาเดก็ตดิเกม” โดยคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลมหาวทิยาลยัมหดิล ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ โดยไดร้บัการสนบัสนุนจากกระทรวงวฒันธรรม แนวทางการแกไ้ขปญัหาคอื การ ออกมาตรการทางสงัคมใน
การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการตดิเกมคอมพวิเตอรเ์ป็นมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๕๒ ทีก่ าหนดหา้มเดก็เล่น
อนิเทอรเ์น็ตก่อนเวลา ๑๔ .๐๐  น. และหลงั ๒๒ .๐๐  น. จนกระทัง่ผลกัดนัใหม้กีารออกกฎหมายจดทะเบยีน
ผูป้ระกอบการรา้นเกม/อนิเทอรเ์น็ตตามมา สว่นแนวทางในการแกไ้ขปญัหามทีัง้มาตรการสง่เสรมิ ป้องกนัปราบปราม
และการใหค้วามช่วยเหลอื แต่เน่ืองจากปญัหาเดก็ตดิเกมเป็นปญัหาทีแ่สดงออกผ่านปญัหาพฤตกิรรม ซึง่แตกต่างจาก
ปญัหายาเสพตดิทีส่ามารถเหน็ผลกระทบไดช้ดัเจนกว่า ทัง้ทีเ่ป็นปญัหาเสพตดิทางพฤตกิรรมและก่อใหเ้กดิผลกระทบ
เป็นวงกวา้งเช่นเดยีวกนั ผูป้กครองสว่นใหญ่จงึไม่ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัและผลกระทบทีเ่กดิขึน้อย่างแทจ้รงิ ดว้ย
ความคดิทีว่่า “เมือ่โตขึ้นเดก็กจ็ะเลกิตดิเกมไปเอง”  
 ดงันัน้ แนวทางในการดแูลแกไ้ขและป้องกนัปญัหาเดก็ตดิเกม จงึควรเริม่ตน้จากการสรา้งความตระหนกัใหแ้ก่
เดก็และผูป้กครอง เพื่อใหเ้หน็ความส าคญัและผลกระทบทีเ่กดิขึน้เมื่อบุตรหลานตดิเกม พรอ้มทัง้สง่เสรมิใหผู้ป้กครอง
รูเ้ท่าทนัสือ่ต่างๆ เพื่อใหก้ารดแูลและป้องกนัเริม่ตน้จากครอบครวัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ในขณะทีห่น่วยงานภาครฐัเริม่ผลกัดนันโยบายรา้นเกมสขีาว
อย่างจรงิจงั โดยกรมสง่เสรมิวฒันธรรม กระทรวง วฒันธรรม ไดด้ าเนิน
โครงการ “รา้นเกมสีขาว  เพื่อเยาวชน ” ตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อสง่เสรมิ สนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบกจิการรา้นเกมไดม้สีว่น
ร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยการพฒันารา้นเกมใหเ้ป็นแหล่ง
เรยีนรูต้ามอธัยาศยั ปลอดภยั สรา้งสรรคส์ าหรบัเดก็ เยาวชนและ
ประชาชนในอนาคต  โดยเปิดรบัสมคัรรา้นเกมเขา้ร่วมโครงการเป็น
ประจ าทุกปี ซึง่ผูท้ีผ่่านการประเมนิคดัเลอืกจากคณะกรรมการจะไดร้บั
สิทธิประโยชน์จากกรมส่งเสริมวฒันธรรม  อาท ิการเขา้ร่วมพธิมีอบ
โล่ เกยีรตบิตัรรา้นเกมสขีาวประจ าปี  การเผยแพร่ชื่อรา้นเกมสขีาว ทาง
www.culture.go.th เขา้รบัการอบรมความรูร้ะบบคอมพวิเตอร-์
อนิเทอรเ์น็ตและการบรหิารจดัการรา้นเกมทีด่ ีฯลฯ  และสิทธิประโยชน์จากบริษทัผูร้ว่มสนับสนุนฯ  ไดแ้ก่ บรษิทั
เอเชยีซอฟทฯ์ บรษิทัซ-ีท ูวชิชัน่ฯ บรษิทัทร ูอนิเทอรเ์น็ต บรษิทันิว อรี่าฯ บรษิทับางกอก ซดี ีและส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) สทิธพิเิศษต่างๆ จาก @ Café ป้ายแบนเนอร ์สว่นลดพเิศษเมื่อสมคัรบรกิาร 
ADSL Gold Package สว่นลดและค่าบรกิารจดัสง่ของบรกิาร C2 Cafe สทิธพิเิศษในการสัง่ซือ้เกมและการลงโปรแกรม
ในรา้น สทิธกิารเผยแพร่ ประชาสมัพนัธใ์นสือ่ต่างๆ เป็นตน้  

โครงการรา้นเกมสขีาวนอกจากจะช่วยสง่เสรมิและสนบัสนุนรา้นเกมใหม้สีว่นในการรบัผดิชอบต่อสงัคมแลว้ 
ยงัเป็นช่องทางหนึ่งทีช่่วยใหร้ฐัสามารถตรวจสอบการด าเนินกจิการของรา้นเกมไดอ้กีทางหนึ่งดว้ย โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กรมสง่เสรมิวฒันธรรมไดด้ าเนินการตรวจประเมนิรา้นเกมสขีาวในกรุงเทพมหานครและคดัเลอืก
เป็นรา้นเกมสขีาวเพื่อเยาวชนจ านวนทัง้สิน้ ๕๑๗ รา้น เพิม่ขึน้จากปี ๒๕๕๓ จ านวน ๑๓๕ รา้น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ ๓๕ 

แนวทางในการดแูล แก้ไข และป้องกนัปัญหาเดก็ติดเกม 
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โดยมรีา้นเกมสขีาวในระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ รา้นเกมสขีาวระดบั ๓ ดาว จ านวน ๗๐ รา้น ระดบั ๒ ดาว จ านวน ๓๑๙ รา้น 
ระดบั ๑ ดาว ๑๒๘ รา้น 
 จากขอ้มลูรา้นเกมสขีาวในขา้งตน้หากเปรยีบเทยีบกบัจ านวนรา้นเกมทีจ่ดทะเบยีน ตามขอ้มลูจากส านกังาน
วฒันธรรมแห่งชาต ิประจ าปี ๒๕๕๓ ทีร่ะบุว่า มีรา้นเกมจดทะเบียน จ านวน ๔๒,๘๕๓  รา้น จะพบว่ามีอตัราส่วน
ของรา้นเกมสีขาวไม่ถึงรอ้ยละ ๑ จากรา้นเกมท่ีจดทะเบียนทัง้หมด  แสดงใหเ้หน็ว่ารฐัยงัไม่สามารถบงัคบัใชห้รอื
ก ากบัดแูลรา้นเกมไดอ้ย่างเตม็ที ่ท่ามกลางเกมใหม่ๆ ทีแ่พร่กระจายสูท่อ้งตลาดรวมทัง้เทคโนโลยทีีพ่ฒันาไปอย่าง
รวดเรว็ ซึง่สง่ผลใหก้ารเขา้ถงึสือ่ออนไลน์และเกมสะดวกมากขึน้ตามไปดว้ย 

๒. ข้อเสนอแนะในการดแูล แก้ไข และป้องกนัปัญหาเดก็ติดเกม  
 จากการด าเนินงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีผ่่านมา พบว่ายงัมขีอ้บกพร่องในดา้นการบงัคบัใชแ้ละการ
สง่เสรมิการท ากจิกรรมอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากการเล่นเกม เพราะการแกไ้ขปญัหาเดก้ตดิเกมนอกจากการใหค้วามรู้
ความเขา้ทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัปญัหาการตดิเกมแก่เดก็และเยาวชน ครอบครวั และสงัคมแลว้ ควรสรา้งความตระหนกัให้
ทราบถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากปญัหาการตดิเกมควบคู่กนัไปดว้ย เพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทศันคตแิละน าไปสูก่าร
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในทีส่ดุ โดยมแีนวทางในการดแูล แกไ้ข และป้องกนัปญัหาเดก็ตดิเกมทีน่่าสนใจดงัต่อไปนี้ 
 ระดบัชุมชน 

๑) ชุมชนร่วมกนัสอดสอ่งดแูลและร่วมกนัก าหนดรปูแบบหรอืทศิทางของรา้นเกมในพืน้ที่ 
๒) ในชุมชนสรา้งพืน้ทีส่รา้งสรรคใ์หเ้ดก็และเยาวชน อาท ิลานกจิกรรมดนตร ีกฬีา ศลิปะ ออกก าลงักาย 

หรอืกจิกรรมสรา้งสรรคอ์ื่นๆ ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการทีห่ลากหลายของเดก็และเยาวชน เพื่อใหเ้ดก็
เยาวชนมพีืน้ทีใ่นการท ากจิกรรมและหนัมาสนใจการท ากจิกรรมสรา้งสรรคม์ากกว่าการเล่นเกมหรอื
อนิเทอรเ์น็ต 

๓) รา้นเกมมเีวลาปิดบรกิารพรอ้มกนั เช่นปิดทุกวนัจนัทรห์รอืวนัอาทติย ์โดยอาจปิดครึง่วนักไ็ด ้เพื่อเป็น
การสง่เสรมิใหเ้ดก็และผูป้กครองไดใ้ชเ้วลาในครอบครวัร่วมกนั  

๔) ผูป้ระกอบการรา้นเกมเปิดใหร้า้นเกมเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละพืน้ทีส่รา้งสรรคส์ าหรบัเดก็และเยาวชน  โดย
ควรมกีจิกรรมเสรมิต่างๆ ทีน่อกเหนือจากการใหบ้รกิารเกม 

ระดบันโยบาย 
๑) จดัสรา้งเครอืขา่ยเฝ้าระวงัและตรวจสอบรา้นเกมทีผ่ดิกฏหมายในระดบัทอ้งถิน่ เพื่อประสานงานไปยงั

หน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 
๒) เร่งด าเนินการในการตรวจจบัและปราบปรามรา้นเกม/อนิเทอรเ์น็ตทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฏหมายและเป็น

อนัตรายต่อเดก็และเยาวชนอย่างจรงิจงั  
๓) หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

(ICT) กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงสาธารณสขุ เป็นตน้ ร่วมมอืกนัในการดแูล แกไ้ข และป้องกนัปญัหา
การตดิเกมในเดก็เยาวชน ทัง้ในดา้นนโยบายและการปฏบิตัทิีม่คีวามสอดคลอ้งกนั และการด าเนินงาน
ร่วมกนัอย่างจรงิจงั 

สิง่ทีก่ล่าวมาในขา้งตน้เป็นเพยีงขอ้เสนอแนะจากการรวบรวมขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิเกมในช่วง 
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นตน้มา เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขขอ้บกพร่องดา้นการบงัคบัใชก้ฏหมายหรอืระเบยีบต่างๆ 
รวมไปถงึการสง่เสรมิกจิกรรมสรา้งสรรคเ์พื่อใหเ้ดก็และเยาวชนมกีจิกรรมอื่นทีน่อกเหนือจากการเล่นเกม ซึง่นอกจาก
จะช่วยลดเวลาในการเล่นเกมแลว้ ยงัเป็นการสง่เสรมิการสรา้งความสมัพนัธแ์ละทกัษะทางสงัคมใหก้บัเดก็ไดอ้กีทาง
หนึ่งดว้ย 
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