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บทวิเคราะห์งานวิจยั สถานการณ์ เด็กติดเกม
สืบเนื่ องจากการจัดทาโครงการ “การร่วมมือจัดทาเว็บไซต์ดแู ลป้ องกันเด็กติ ดเกม” โดย
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิ ทย์ พรนภดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ซึ่ง
ได้รบั การสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมในปี งบประมาณ ๒๕๕๔ นัน้ ประสบความสาเร็จและสอดคล้องกับ
การทางานของศูนย์ปฏิ บตั ิ การสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ซึ่งมีเป้ าหมายสาคัญคือการเพิ่ มพืน้ ที่สื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ให้มีเพิ่ มขึน้ จึงพัฒนาความร่วมมือในระยะที่ ๒ นี้ เพื่อเป็ นอีก
แหล่งข้อมูลที่ช่วยเพิ่ มศักยภาพในการทางานของเว็บไซต์ศนู ย์ปฏิ บตั ิ การสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ
(c-me.go.th) ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง รวมทัง้ สร้างพืน้ ฐานในการเติ บโตของเว็บไซต์แห่งนี้ ขนึ้ เป็ นอีกเว็บไซต์
หนึ่ งที่สามารถก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อประชาชนในระดับสากลต่อไปในอนาคต

ความเป็ นมาของปัญหาเด็กติ ดเกมในปัจจุบนั
ในสังคมปจั จุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ได้สง่ ผลต่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้สะดวก
มากยิง่ กว่าทีเ่ คย ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูใ้ ช้หลายประการด้วยกัน ซึง่ หนึ่งในนัน้ คือพฤติกรรม
การละเล่นของเด็กไทยทีเ่ ปลีย่ นจากกิจกรรมต่างๆ ทีส่ ง่ เสริมพัฒนาการของร่างกายให้แคบลงมาสูก่ ารนังจดจ้
่ องอยู่หน้า
จอคอมพิวเตอร์แทน
สือ่ อินเทอร์เน็ตมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนับตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๓๔ ดังทีศ่ นู ย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ (NECTEC) ได้จดั ทาสถิตกิ ารใช้อนิ เทอร์เน็ตของประเทศไทยไว้ดงั นี้
แผนภูมทิ ่ี ๑ แสดงสถิตกิ ารใช้อนิ เทอร์เน็ตในประเทศไทย ตัง้ แต่ พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๕๒

ทีม่ า: http://internet.nectec.or.th/webstats/internetuser.iir?Sec=internetuser

จากการสารวจข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ในกลุ่มประชากรอายุ ๖ ปี ขน้ึ ไป โดย
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ พบว่ามีจานวนผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ ๑๗.๙ ล้านคน (ร้อยละ ๒๙.๓) และอินเทอร์เน็ต ๑๒.๓ ล้าน
คน (ร้อยละ ๒๐.๑) ซึง่ เพิม่ ขึน้ จาก พ.ศ.๒๕๔๘ ทีม่ ผี ใู้ ช้งานคอมพิวเตอร์เพียง ๑๔.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๒๕.๙) และ
อินเทอร์เน็ต ๗.๑ ล้านคน (ร้อยละ ๑๒) โดยกลุ่มผูใ้ ช้งานอายุ ๑๕-๒๔ ปี มีสดั ส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด (ร้อย
ละ ๕๐) รองลงมาคือกลุ่มอายุ ๖-๑๔ ปี (ร้อยละ ๓๕.๙) กลุ่มอายุ ๒๕-๓๔ ปี ร้อยละ ๒๔.๖ กลุ่มอายุ ๓๕-๔๙ ปี ร้อยละ
๑๓.๖ และต่าทีส่ ดุ ในกลุ่มอายุ๕๐ ปี ขน้ึ ไป ร้อยละ ๔.๒ กิ จกรรมที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้ในการค้นหาข้อมูลหรือติ ดตาม
ข่าวสาร ร้อยละ ๘๐.๖ รองลงมาคือเล่นเกม ร้อยละ ๒๓.๘ และรับส่งอีเมล์ ร้อยละ ๑๘.๖
ความถีใ่ นการใช้
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อินเทอร์เน็ตพบว่า ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต ร้อยละ ๕๙.๘ ใช้ค่อนข้างบ่อย คือ ๑-๔ วันต่อสัปดาห์ และร้อยละ ๒๕.๔ ใช้เป็ น
ประจา ๕-๗ วันต่อสัปดาห์ (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, ๒๕๕๓)
จากผลสารวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ อี ายุ ๑๕ ปี ขน้ึ ไป ทุกจังหวัดทัวประเทศ
่
จานวน ๑๐,๘๐๐
ตัวอย่าง พบว่าประชาชนร้อยละ ๒๐.๔ ยอมรับว่ามีสมาชิ กในครัวเรือนเล่นเกมออนไลน์ โดยร้อยละ ๕๙.๓ เล่นที่
ร้านอินเทอร์เน็ต และเล่นทีบ่ า้ นร้อยละ ๓๘.๕
จากการสารวจของ CRM market Research พบว่า เด็กไทยใช้บริการร้านอิ นเทอร์เน็ตในการเล่นเกม
ร้อยละ ๘๖ เป็ นอันดับที่หนึ่ งจากสี่ประเทศ คือ ฟิ ลิ ปปิ นส์ ยูเครน และรัสเซีย โดยผูป้ ระกอบการร้อยละ ๙๘ อยาก
ให้รฐั บาลเผยแพร่ขอ้ มูลด้านกฎหมายและอบรมสือ่ ด้านบวกให้เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง เพื่อช่วยสอดส่องดูแลให้เด็กและ
เยาวชนใช้อนิ เทอร์เน็ตในทางสร้างสรรค์และสนับสนุนให้รา้ นเกมและอินเทอร์เน็ตเป็ นแหล่งเรียนรูต้ ามอัธยาศัยอีกแห่ง
หนึ่ง
ข้อมูลจากสานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๓ ระบุว่า มีรา้ นเกมจดทะเบียนกับสานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) จานวนทัง้ สิ้ น ๔๒,๘๕๓ ร้าน เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.๒๕๕๑ ทีม่ จี านวน
๒๓,๒๗๐ ร้าน โดยร้อยละ ๗๐.๔ ให้บริการเกมออนไลน์ ร้อยละ ๔๘.๑ ให้บริการเกมคอมพิวเตอร์ (เกมออฟไลน์) และ
ร้อยละ ๗๑.๖ ให้บริการอินเทอร์เน็ตทัวไป
่ เช่น อีเมล์ ( e-mail) เป็ นต้น ซึ่งลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็ น
นักเรียน/นักศึกษา ถึงร้อยละ ๘๔.๑
จากสถิตดิ งั กล่าวจะเห็นได้ว่า กลุ่มคนทีม่ กี ารเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากทีส่ ดุ นัน้ อยู่ในช่วงอายุระหว่าง ๖-๒๔ ปี
ซึง่ นิยมใช้อนิ เทอร์เน็ตเพื่อเล่นเกมหรือดาวน์โหลดเกมมีมากถึงร้อยละ ๓๐-๔๕ และจากงานวิจยั เรื่อง “การศึกษาหา
ปจั จัยป้องกันการติดเกมในเด็กและวัยรุ่นไทย” ของ รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล (๒๕๕๒) ยังพบอีกว่าอัตราการเล่นเกม
ทีอ่ ยู่ในระดับติดเกมของเด็กและวัยรุ่นไทยถึงร้อยละ ๑๔.๔ หรือมีเด็กไทย ๑ ใน ๘ คนทีก่ าลังประสบปญั หาการเสพติด
เกมอยู่

ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เด็กติ ดเกม
๑. ค่านิ ยมของเด็กและเยาวชน
เด็กไทยชีวิตติ ดสือ่
จากผลการสารวจของโครงการ Child Watch โดยสถาบันรามจิตติ ปี พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ พบว่าเด็กและ
เยาวชนไทยส่วนใหญ่ใช้เวลา ๑ ใน ๓ ไปกับสือ่ และเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ โดยในช่วง ปี พ.ศ.๒๕๕๒ พบว่า
เด็กในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษามีคอมพิวเตอร์สว่ นตัวใช้ถงึ ประมาณร้อยละ ๔๕ และมีโทรศัพท์มอื ถือใช้รอ้ ยละ
๘๕ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนใช้เวลากับสือ่ เทคโนโลยีเป็ นเวลานาน อาทิ เล่นอินเทอร์เน็ตวันละ ๒ ชัวโมง
่
คุยโทรศัพท์
วันละ ๑ ชัวโมงครึ
่
ง่ และหากรวมเวลากับสือ่ โทรทัศน์อกี วันละเกือบ ๓ ชัวโมง
่
เท่ากับว่าเด็กไทยใช้เวลาไปกับสือ่ ถึงวัน
ละ ๖-๗ ชัวโมงต่
่
อวัน โดยเฉพาะแนวโน้มการใช้โทรศัพท์มอื ถือทีส่ งู ขึน้ ทุกปี อีกทัง้ โทรศัพท์มอื ถือในปจั จุบนั ยัง
สามารถใช้เพื่อคววามบันเทิง เข้าถึงข้อมูลทัง้ ภาพและเสียงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การเข้าถึงอินเทอร์และเกม
เพิม่ มากขึน้ ด้วย
นอกจากนี้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ระบุว่า สถานการณ์เด็กติดสือ่ ประเภทเกมในปจั จุบนั
มีอตั ราเพิม่ ขึน้ จากเดิมในปี พ.ศ.๒๕๔๘ จากร้อยละ ๕ เป็ น ร้อยละ ๙ ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๔ ใน
ระยะเวลาเพียง ๓ ปี ผลการสารวจวัยรุ่นกับการใช้โทรศัพท์มอื ถือยังพบว่า ร้อยละ ๙๐ ของผูใ้ ช้โทรศัพท์มอื ถือจะเล่น
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เกมเมื่อมีเวลาว่างและพยายามสรรหาเกมใหม่ๆ โหลดเข้ามือถือ ซึง่ หมายถึงช่องทางทีจ่ ะทาให้เด็กติดเกมได้ในอนาคต
ทัง้ นี้เพราะเกมเป็ นเหมือนยาเสพติดชนิดหนึ่ง ทีท่ าให้ผใู้ ช้เสพติดความสุขโดยใช้ระบบการสังการของสมอง
่
เช่นเดียวกับทีเ่ กิดขึน้ ในผูใ้ ช้สารเสพติด ถ้าเด็กมีการเสพติดเกมแล้วไม่ได้เล่นจะเกิดอาการหงุดหงิดก้าวร้าวกับผูท้ ไ่ี ม่
ตอบสนองความต้องการของตนเอง เช่น ขัดใจ หรือห้ามเล่นเกม เป็ นต้น
การเล่นอิ นเทอร์เน็ต/เกม
เด็กไทยเล่นอินเทอร์เน็ตมาก โดยเฉพาะเด็กโตจะเล่นอินเทอร์เน็ตมากกว่าเด็กเล็กและใช้เพื่อการเล่นเกมมาก
ทีส่ ดุ จนนาไปสูก่ ารติดเกม
สาหรับกิจกรรมทีใ่ ช้อนิ เทอร์เน็ตพบว่า เด็กวัย ๖-๑๙ ปี ใช้อนิ เทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาเพียงร้อยละ ๕-๙ วึง่ ถือ
ว่าเป็ นสัดส่วนทีน่ ้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้อนิ เทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมอื่น โดยพบว่าเด็กวัย ๖-๑๐ ปี เล่นเกมบน
อินเทอร์เน็ตมากทีส่ ดุ และเด็กวัย ๑๕-๑๙ ปี ค้นหาข้อมูลและติดตามข่าวสารมากทีส่ ดุ
กราฟที่ ๑ แสดงกิจกรรมทีใ่ ช้ในอินเทอร์เน็ตของเด็กและวัยรุ่นอายุระหว่าง ๖-๑๙ ปี

ั ยต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาวะเด็กไทย 2551-2553 สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
ทีม่ า: รายงานสถานการณ์และแนวโน้มของปจจั
สาธารณสุข
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การเล่นเกมผ่านอิ นเทอร์เน็ต: เด็กติ ดเกมและชอบเล่นเกมทีม่ ีความรุนแรง
จากการทีเ่ ด็กใช้อนิ เทอร์เน็ตเพื่อการเล่นเกมมากทีส่ ดุ ส่งผลให้เด็กติดเกมออนไลน์ตามไปด้วย ซึง่ จากรายงาน
ผลการสารวจปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐ พบว่า เด็กอายุ ๑๐-๒๐ ปี เล่นเกมออนไลน์สงู ถึงร้อยละ ๘๑ – ๙๕.๗ โดยใช้เวลา
ในการเล่นเกมมากกว่า ๓-๔ วันต่อสัปดาห์ ครัง้ ละ ๑-๓ ชัวโมงต่อครัง้ โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ในการเล่นเกมอยู่ระหว่าง
๕๓๗ – ๗๕๙.๗ บาทต่อเดือน และเกือบครึง่ มักจะเล่นเกมทีม่ คี วามรุนแรง คือ เล่นเกมทีเ่ กีย่ วกับการต่อสู้ ซึง่ ทาให้มี
ความเสีย่ งในการใช้ความรุนแรงสูงถึง ๓.๔๓ เท่า
๒. การไม่รเู้ ท่าทันสื่อของผูป้ กครอง
เนื่องจากสือ่ และเทคโนโลยีได้รบั การพัฒนาให้กา้ วหน้าอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงปจั จัยทางสังคมต่างๆ ที่
เปลีย่ นแปลงไปส่งผลให้เด็กเติบโตมาท่ามกลางวัฒนธรรมสือ่ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ จากการสารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
หลายหน่วย อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันรามจิตติ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต่างให้
ข้อมูลทีส่ อดคล้องกันว่า “สือ่ ครองพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ในชีวติ ประจาวันของเด็ก” โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่
เรียกว่ากลุ่ม I-Generation หรือ Internet Generation ซึง่ เติบโตมาในสังคมยุคดิจทิ ลั ทาให้มพี ฤติกรรมการเรียนรูแ้ ละ
แบบแผนพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ทีก่ ่อให้เกิดปญั หาดังเช่นทีเ่ ห็นได้จากสือ่ ต่างๆ ในปจั จุบนั นอกจากนี้โลกอินเทอร์เน็ตของ
เด็กยุคใหม่ไม่ได้อยู่กบั คอมพิวเตอร์เท่านัน้ แต่กลับเป็ น “โทรศัพท์มอื ถือทีห่ ยิบยื่นชีวติ ออนไลน์ให้กบั คนในสังคมยุคใหม่
ได้ตลอดเวลา” การเข้าถึงสือ่ ได้อย่างสะดวกเช่นนี้ประกอบกับการขาดการเฝ้าระวังสือ่ อย่างเหมาะสมจึงส่งผลต่อเด็กและ
เยาวชน อาทิ เด็กติดเกมร้อยละ ๘๐ ทีเ่ ล่นเกมต่อสูม้ ที ศั นคติและแนวโน้มพฤติกรรมทีช่ อบการแข่งขัน และชินชากับ
ความรุนแรงทีป่ รากฏผ่านสือ่ ความรูส้ กึ อ่อนโยนเห็นอกเห็นใจผูอ้ ่นื ก็ลดลงตามไปด้วย ถึงแม้ว่าจะยังไม่มผี ลการวิจยั
ยืนยันได้อย่างชัดเจน แต่จากสถานการณ์ปญั หาและข่าวสารทีป่ รากฏก็สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากสือ่ ได้เป็ นอย่างดี
พ่อแม่ผปู้ กครองยุคใหม่ลว้ นแล้วแต่มภี าระงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบ หลายครอบครัวไม่มเี วลาให้กบั บุตรหลานและ
คิดว่าการให้เด็กไปเล่นเกมทีร่ า้ นเกมหรือร้านอินเทอร์เน็ตเป็ นสิง่ อันตราย มองว่าการทีเ่ ด็กอยู่นอกบ้านทาให้ไม่สามารถ
ดูแลความปลอดภัยของเด็กได้ จึงเลือกทีจ่ ะซือ้ คอมพิวเตอร์ไว้ทบ่ี า้ นเพราะคิดว่าเด็กจะได้เล่นเกม/อินเทอร์เน็ตอยู่ทบ่ี า้ น
ซึง่ มีความปลอดภัยและสามารถดูแลเด็กได้ดมี ากกว่า หลายครอบครัวใช้เกมและอินเทอร์เน็ตเป็ นเสมือนพีเ่ ลีย้ งดูแลลูก
แทนตน จนลืมตระหนักไปว่าอินเทอร์เน็ตเป็ นโลกกว้างทีเ่ ด็กสามารถเรียนรูห้ รือค้นคว้าหาข้อมูลได้อย่างไม่มขี อ้ จากัดซึง่
มีทงั ้ สิง่ ทีด่ แี ละสิง่ ทีไ่ ม่เหมาะสมปะปนกันไป ไม่ได้มกี ารป้องกันหรือสอนการใช้อนิ เทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมให้กบั บุตร
หลาน รวมถึงผูป้ กครองหลายท่านก็เติบโตมาในยุคทีย่ งั ไม่มเี ทคโนโลยีเหล่านี้ จึงรูไ้ ม่เท่าทันสือ่ และไม่สามารถดูแล
ป้องกันการใช้เทคโนโลยีของเด็กและวัยรุ่นทีโ่ ตมากับสิง่ เหล่านี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๓. สังคมยุคเสรีภาพสื่อ
นอกจากปจั จัยภายในตัวเด็กและครอบครัวแล้ว อีกปจั จัยสาคัญทีป่ ฏิเสธไม่ได้เลยว่าส่งผลต่อการเรียนรู้
และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนอย่างมากคือ ปจั จัยทางสังคม อันได้แก่ สถาบันการศึกษา สิง่ แวดล้อม และระบบ
สังคมไทยในปจั จุบนั
สถาบันการศึกษา: มุ่งเน้ นทักษะทางวิ ชาการมากกว่าทักษะชีวิต
นับเป็ นสังคมเริม่ ต้นทีม่ สี ว่ นสาคัญอย่างมากในการอบรมบ่มเพาะและปลูกฝงั คุณลักษณะต่างๆ ในตัวเด็ก
ทัง้ ความรูค้ วามสามารถและทักษะการใช้ชวี ติ รองมาจากสถาบันครอบครัว จากข้อมูลของโครงการ Child Watch พ.ศ.
๒๕๕๑-๒๕๕๒ ระบุว่าเด็กไทยใช้เวลาอ่านหนังสือน้อยกว่าเวลาทีห่ มดไปกับสืถ่ งึ ๕-๖ เท่า ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่า
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สถาบันการศึกษายังก้าวไม่ทนั กับโลกของเด็กและเยาวชนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ทาให้ไม่สามารถสร้างภูมคิ มุ้ กันชีวติ ให้เด็ก
และเยาวชนจากสือ่ ร้ายต่างๆ ได้เท่าทีค่ วร
สิ ง่ แวดล้อม: ร้านเกมและอิ นเทอร์เน็ตรอบสถาบันการศึกษา
หากสังเกตบริเวณรอบๆ สถานศึกษาตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษาจะพบว่ามีรา้ นเกมและ
อินเทอร์เน็ตอยู่ในบริเวณดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๒ ร้าน ข้อมูลจากสานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๓ ระบุว่า มีรา้ นเกมจดทะเบียนกับสานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ จานวนทัง้ สิ้ น ๔๒,๘๕๓ ร้าน เมื่อ
เทียบกับปี ๒๕๕๑ ทีม่ จี านวนเพียง ๒๓,๒๗๐ ร้าน แสดงให้เห็นถึงอัตราการเพิม่ ขึน้ ของร้านเกมถึงร้อยละ ๘๔.๑๕ ซึง่
ส่วนใหญ่ให้บริการเกมออนไลน์ คิดเป็ น ร้อยละ ๗๐.๔ เกมคอมพิวเตอร์ (ออฟไลน์) ร้อยละ ๔๘.๑ และอินเทอร์เน็ต
ทัวไป
่ เช่น บริการรับส่งอีเมล์ ค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร เป็ นต้น มีจานวนร้อยละ ๗๑.๖ ผูใ้ ช้บริการส่วนใหญ่เป็ นนักเรียน
นักศึกษาสูงถึงร้อยละ ๘๔.๑ โดยปญั หาทีพ่ บในร้านเกมมีทงั ้ ปญั หาการพนัน ยาเสพติด การมัวสุ
่ มทางเพศ และการ
ปล่อยให้เด็กหนีเรียนเข้าใช้บริการ ทัง้ นี้เพราะผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านเกมขาดบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ใน
การให้บริการอินเทอร์เน็ตถึงร้อยละ ๘๘.๒
รัฐบาล: ขาดการบังคับใช้กฏหมาย/ระเบียบอย่างจริงจัง
ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะออกกฏหมายจัดระเบียบร้านเกม เช่น กาหนดให้มกี ารจดทะเบียนขออนุญาตประกอบ
กิจการร้านเกม/อินเทอร์เน็ต การกาหนดเวลาการปิ ดร้านเกมไม่เกิน ๒๒.๐๐ น. การห้ามนักเรียนใช้บริการร้านเกม/
อินเทอร์เน็ตก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น. เป็ นต้น แต่ไม่สามารถสอดส่องดูแลให้เป็ นไปตามกฏระเบียบได้อย่างทัวถึ
่ ง ประกอบ
กับร้านเกม/อินเทอร์เน็ตเป็ นธุรกิจทีส่ ร้างผลกาไรให้กบั ผูป้ ระกอบการได้อย่างมาก ผูใ้ ห้บริการหลายรายจึงมีวธิ พี ลิก
แพลงและหลีกเลีย่ งทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับ
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ผลกระทบที่เกิ ดจากปัญหาเด็กติ ดเกม
การติดเกมเกิดจากการหมกมุ่น เล่นเกมทีม่ ากเกินความพอดี หลายคนมักมีขอ้ โต้แย้งเสมอว่าการเล่นเกมนัน้
ช่วยเสริมสร้างทักษะการคิด การวางแผน และการตัดสินใจ จนขาดความตระหนักถึงผลเสียทีต่ ามมาจากการเล่นเกมที่
มากเกินความพอดีว่าส่งผลเสียต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมอย่างไรบ้าง
ตัง้ แต่ตน้ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็ นต้นมา ข่าวเกีย่ วการติดเกมยังคงปรากฏให้เห็นเป็ นระยะทัง้ ในและต่างประเทศ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ภาพที่ ๑ ตัวอย่างข่าวเกีย่ วกับปญั หาติดเกมในต่างประเทศ

ทีม่ า: http://www.healthygamer.net/information/news/9068
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ภาพที่ ๒ ตัวอย่างข่าวเกีย่ วกับปญั หาติดเกมในประเทศไทย

ทีม่ า: http://www.healthygamer.net/information/news/8828
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ภาพที่ ๓ ตัวอย่างข่าวเกีย่ วกับปญั หาติดเกมในประเทศไทย

ทีม่ า: http://www.healthygamer.net/information/news/9261

จากสถานการณ์ทย่ี กตัวอย่างทัง้ 3 ข่าว สังเกตได้ว่าปญั หาการติดเกมไม่เพียงแต่สง่ ผลกระทบต่อตัวผูเ้ ล่น
เท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างทัง้ ครอบครัว เพื่อน และสังคมอีกด้วย ซึง่ ผลกระทบในระดับบุคลที่
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นอกเหนือจากด้านสุขภาพ อารมณ์และพฤติกรรมแล้ว ยังอาจนาไปสูค่ วามเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นอันตรายต่อชีวติ ของตนเอง
ดังเช่นตัวอย่างจาก ภาพที่ ๒ ได้
แผนภูมทิ ่ี ๒ ผลกระทบทีไ่ ด้รบั จากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์/เกมออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต พ.ศ.๒๕๔๘ และ พ.ศ.
๒๕๕๐

ั ยต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาวะเด็กไทย ๒๕๕๑-๒๕๕๓ สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
ทีม่ า: รายงานสถานการณ์และแนวโน้มของปจจั
สาธารณสุข

จากแผนภูมดิ งั กล่าวจะเห็นได้ว่าการเล่นเกมมีผลกระทบต่อตัวเด็กทัง้ ด้านสุขภาพร่างกาย อารมณ์ และ
พฤติกรรม อาทิ สายตาแย่ลง ร่างกายไม่แข็งแรงเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอและไม่ได้ออกกาลังกาย อีกทัง้ ยังมี
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงขึน้
ส่วนในระดับครอบครัวหากมีคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็ นเด็กและเยาวชน หรือแม้กระทังผู
่ ใ้ หญ่ในบ้านทีม่ ี
ปญั หาพฤติกรรมติดเกม ย่อมส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึง่ นาไปสูก่ ารเกิดความขัดแย้ง เช่น การ
ทะเลาะเบาะแว้ง การหย่าร้าง เป็ นต้น บางครอบครัวมีลกั ษณะต่างคนต่างอยู่ ขาดการมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี ตี ่อกัน รวมถึงมี
การใช้เวลาคุณภาพในครอบครัวร่วมกันน้อยลง แต่ใช้เวลากับกลุ่มเพื่อนหรือสังคมภายนอกมากขึน้ ซึง่ เสีย่ งต่อการถูก
ล่อลวง หรือเข้าสูว่ งจรพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น การพนัน ยาเสพติด อาชญากรรม เป็ นต้น ซึง่ นาไปสูผ่ ลกระทบ
ทางสังคมทีต่ ามมา ดังทีป่ รากฏเป็ นข่าว ในหน้าหนังสือพิมพ์ เมื่อหลายปี ก่อน กรณี เด็กวัยรุ่นฆ่าปาดคอคนขับแท๊กซี่
เลียนแบบเกม GTA ข่าวเด็กชายวัย ๑๔ ปี ขโมยเงินในร้านขายของชาเพื่อนาเงิน มาเล่นเกม ส่วนในต่างประเทศพบว่า
มีการนาเสนอข่าวซึง่ แสดงผลกระทบต่อสังคมจากผูท้ ต่ี ดิ เกมเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ข่าวเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาทีใ่ ช้
อาวุธปื นยิงครูและเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน เสียชีวติ ๑๓ ศพ บาดเจ็บ ๒๓ คน ก่อนจะฆ่าตัวตายตาม จากการสืบ
ประวัตพิ บว่าเด็กทีก่ ระทาความผิดมีประวัตเิ ล่นเกมดูม ( Doom) ซึง่ เป็ นเกมทีม่ เี นื้อหารุนแรงอย่างหมกมุ่นและก่อเหตุ
รุนแรงเหมือนสถานการณ์ทเ่ี ขาสร้างขึน้ ในเกม
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แนวทางในการดูแล แก้ไข และป้ องกันปัญหาเด็กติ ดเกม
๑. การดาเนิ นงานที่ผา่ นมา
จากปญั หาเด็กติดเกมทีเ่ พิม่ สูงมากขึน้ ทุกปี หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนล้วนเกิดความตระหนักและ
พยายามหาทางแก้ไขปญั หาเหล่านี้ สืบเนื่องจากการวิเคราะห์สถานการณ์เด็กติดเกมของโครงการ “การร่วมมือจัดทา
เว็บไซต์ดแู ลป้องกันปญั หาเด็กติดเกม” โดยคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี งบประมาณ
๒๕๕๔ โดยได้รบั การสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม แนวทางการแก้ไขปญั หาคือ การ ออกมาตรการทางสังคมใน
การป้องกันและแก้ไขปญั หาการติดเกมคอมพิวเตอร์เป็ นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทีก่ าหนดห้ามเด็กเล่น
อินเทอร์เน็ตก่อนเวลา ๑๔ .๐๐ น. และหลัง ๒๒ .๐๐ น. จนกระทังผลั
่ กดันให้มกี ารออกกฎหมายจดทะเบียน
ผูป้ ระกอบการร้านเกม/อินเทอร์เน็ตตามมา ส่วนแนวทางในการแก้ไขปญั หามีทงั ้ มาตรการส่งเสริม ป้องกันปราบปราม
และการให้ความช่วยเหลือ แต่เนื่องจากปญั หาเด็กติดเกมเป็ นปญั หาทีแ่ สดงออกผ่านปญั หาพฤติกรรม ซึง่ แตกต่างจาก
ปญั หายาเสพติดทีส่ ามารถเห็นผลกระทบได้ชดั เจนกว่า ทัง้ ทีเ่ ป็ นปญั หาเสพติดทางพฤติกรรมและก่อให้เกิดผลกระทบ
เป็ นวงกว้างเช่นเดียวกัน ผูป้ กครองส่วนใหญ่จงึ ไม่ได้ตระหนักถึงความสาคัญและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ อย่างแท้จริง ด้วย
ความคิดทีว่ ่า “เมือ่ โตขึ้นเด็กก็จะเลิกติดเกมไปเอง”
ดังนัน้ แนวทางในการดูแลแก้ไขและป้องกันปญั หาเด็กติดเกม จึงควรเริม่ ต้นจากการสร้างความตระหนักให้แก่
เด็กและผูป้ กครอง เพื่อให้เห็นความสาคัญและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ เมื่อบุตรหลานติดเกม พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้ผปู้ กครอง
รูเ้ ท่าทันสือ่ ต่างๆ เพื่อให้การดูแลและป้องกันเริม่ ต้นจากครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะทีห่ น่วยงานภาครัฐเริม่ ผลักดันนโยบายร้านเกมสีขาว
อย่างจริงจัง โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง วัฒนธรรม ได้ดาเนิน
โครงการ “ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน ” ตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐ มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผปู้ ระกอบกิจการร้านเกมได้มสี ว่ น
ร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการพัฒนาร้านเกมให้เป็ นแหล่ง
เรียนรูต้ ามอัธยาศัย ปลอดภัย สร้างสรรค์สาหรับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในอนาคต โดยเปิ ดรับสมัครร้านเกมเข้าร่วมโครงการเป็ น
ประจาทุก ปี ซึง่ ผูท้ ผ่ี ่านการประเมินคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้รบั
สิ ทธิ ประโยชน์จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อาทิ การเข้าร่วมพิธมี อบ
โล่ เกียรติบตั รร้านเกมสีขาวประจาปี การเผยแพร่ช่อื ร้านเกมสีขาว ทาง
www.culture.go.th เข้ารับการอบรมความรูร้ ะบบคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและการบริหารจัดการร้านเกมทีด่ ี ฯลฯ และสิ ทธิ ประโยชน์จากบริษทั ผูร้ ว่ มสนับสนุนฯ ได้แก่ บริษทั
เอเชียซอฟท์ฯ บริษทั ซี-ทู วิชชันฯ
่ บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต บริษทั นิว อีร่าฯ บริษทั บางกอก ซีดี และสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สิทธิพเิ ศษต่างๆ จาก @ Café ป้ายแบนเนอร์ ส่วนลดพิเศษเมื่อสมัครบริการ
ADSL Gold Package ส่วนลดและค่าบริการจัดส่งของบริการ C2 Cafe สิทธิพเิ ศษในการสังซื
่ อ้ เกมและการลงโปรแกรม
ในร้าน สิทธิการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในสือ่ ต่างๆ เป็ นต้น
โครงการร้านเกมสีขาวนอกจากจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนร้านเกมให้มสี ว่ นในการรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว
ยังเป็ นช่องทางหนึ่งทีช่ ่วยให้รฐั สามารถตรวจสอบการดาเนินกิจการของร้านเกมได้อกี ทางหนึ่งด้วย โดยใน
ปี งบประมาณ ๒๕๕๔ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดาเนินการตรวจประเมินร้านเกมสีขาวในกรุงเทพมหานครและคัดเลือก
เป็ นร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจานวนทัง้ สิน้ ๕๑๗ ร้าน เพิม่ ขึน้ จากปี ๒๕๕๓ จานวน ๑๓๕ ร้าน หรือคิดเป็ นร้อยละ ๓๕
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โดยมีรา้ นเกมสีขาวในระดับต่างๆ ได้แก่ ร้านเกมสีขาวระดับ ๓ ดาว จานวน ๗๐ ร้าน ระดับ ๒ ดาว จานวน ๓๑๙ ร้าน
ระดับ ๑ ดาว ๑๒๘ ร้าน
จากข้อมูลร้านเกมสีขาวในข้างต้นหากเปรียบเทียบกับจานวนร้านเกมทีจ่ ดทะเบียน ตามข้อมูลจากสานักงาน
วัฒนธรรมแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๓ ทีร่ ะบุว่า มีรา้ นเกมจดทะเบียน จานวน ๔๒,๘๕๓ ร้าน จะพบว่ามีอตั ราส่วน
ของร้านเกมสีขาวไม่ถึงร้อยละ ๑ จากร้านเกมที่จดทะเบียนทัง้ หมด แสดงให้เห็นว่ารัฐยังไม่สามารถบังคับใช้หรือ
กากับดูแลร้านเกมได้อย่างเต็มที่ ท่ามกลางเกมใหม่ๆ ทีแ่ พร่กระจายสูท่ อ้ งตลาดรวมทัง้ เทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาไปอย่าง
รวดเร็ว ซึง่ ส่งผลให้การเข้าถึงสือ่ ออนไลน์และเกมสะดวกมากขึน้ ตามไปด้วย
๒. ข้อเสนอแนะในการดูแล แก้ไข และป้ องกันปัญหาเด็กติ ดเกม
จากการดาเนินงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ ่านมา พบว่ายังมีขอ้ บกพร่องในด้านการบังคับใช้และการ
ส่งเสริมการทากิจกรรมอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากการเล่นเกม เพราะการแก้ไขปญั หาเด้กติดเกมนอกจากการให้ความรู้
ความเข้าทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับปญั หาการติดเกมแก่เด็กและเยาวชน ครอบครัว และสังคมแล้ว ควรสร้างความตระหนักให้
ทราบถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากปญั หาการติดเกมควบคู่กนั ไปด้วย เพื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติและนาไปสูก่ าร
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในทีส่ ดุ โดยมีแนวทางในการดูแล แก้ไข และป้องกันปญั หาเด็กติดเกมทีน่ ่าสนใจดังต่อไปนี้
ระดับชุมชน
๑) ชุมชนร่วมกันสอดส่องดูแลและร่วมกันกาหนดรูปแบบหรือทิศทางของร้านเกมในพืน้ ที่
๒) ในชุมชนสร้างพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน อาทิ ลานกิจกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะ ออกกาลังกาย
หรือกิจกรรมสร้างสรรค์อ่นื ๆ ทีส่ อดคล้องกับความต้องการทีห่ ลากหลายของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็ก
เยาวชนมีพน้ื ทีใ่ นการทากิจกรรมและหันมาสนใจการทากิจกรรมสร้างสรรค์มากกว่าการเล่นเกมหรือ
อินเทอร์เน็ต
๓) ร้านเกมมีเวลาปิ ดบริการพร้อมกัน เช่นปิ ดทุกวันจันทร์หรือวันอาทิตย์ โดยอาจปิ ดครึง่ วันก็ได้ เพื่อเป็ น
การส่งเสริมให้เด็กและผูป้ กครองได้ใช้เวลาในครอบครัวร่วมกัน
๔) ผูป้ ระกอบการร้านเกมเปิ ดให้รา้ นเกมเป็ นแหล่งเรียนรูแ้ ละพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชน โดย
ควรมีกจิ กรรมเสริมต่างๆ ทีน่ อกเหนือจากการให้บริการเกม
ระดับนโยบาย
๑) จัดสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและตรวจสอบร้านเกมทีผ่ ดิ กฏหมายในระดับท้องถิน่ เพื่อประสานงานไปยัง
หน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
๒) เร่งดาเนินการในการตรวจจับและปราบปรามร้านเกม/อินเทอร์เน็ตทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามกฏหมายและเป็ น
อันตรายต่อเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง
๓) หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(ICT) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เป็ นต้น ร่วมมือกันในการดูแล แก้ไข และป้องกันปญั หา
การติดเกมในเด็กเยาวชน ทัง้ ในด้านนโยบายและการปฏิบตั ทิ ม่ี คี วามสอดคล้องกัน และการดาเนินงาน
ร่วมกันอย่างจริงจัง
สิง่ ทีก่ ล่าวมาในข้างต้นเป็ นเพียงข้อเสนอแนะจากการรวบรวมข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการติดเกมในช่วง
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ เป็ นต้นมา เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการบังคับใช้กฏหมายหรือระเบียบต่างๆ
รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีกจิ กรรมอื่นทีน่ อกเหนือจากการเล่นเกม ซึง่ นอกจาก
จะช่วยลดเวลาในการเล่นเกมแล้ว ยังเป็ นการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และทักษะทางสังคมให้กบั เด็กได้อกี ทาง
หนึ่งด้วย
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