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การเลนเกมคอมพิวเตอรเปนกิจกรรมที่เด็กและวัยรุนนิยมมากข้ึนในปจจุบัน ทําใหเกิด

ปญหาในเด็กและวัยรุนมากมาย เชน ไมสนใจการเรียน ใชเวลาและเงินมากกับการเลนเกม จน
ถึงข้ันมีเด็กติดเกมเหลานี้ทั้งที่บานและในโรงเรียนที่ยากตอการเปลี่ยนแปลง นับเปนปญหาที่
ควรแกไขและปองกันตั้งแตตน เกมที่เด็กและวัยรุนนิยมมีหลายรูปแบบ เชน ตูเกมหยอดเหรียญ 
วิดีโอเกม และเกมคอมพิวเตอรทั้งแบบออนไลนและไมออนไลน เปนตน ในบทความนี้ผูเขียนใช
คําวาเกมคอมพิวเตอรโดยมีความหมายรวมถึงการเลนเกมทุกรูปแบบดังกลาว 

สถานการณและสภาพปญหา 
สํานักงานสถิติแหงชาติสํารวจการใชคอมพิวเตอรของเด็กและเยาวชนในป พ.ศ.2545 

พบวาเด็กและเยาวชนชนอายุ 11-24 ปทั่วประเทศประมาณ 3 ลานคนใชคอมพิวเตอรเพ่ือเลน
เกม และสํารวจกิจกรรมที่ทําในเวลาวางของเด็กและเยาวชน พบวาเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ป
ประมาณ 1.4 ลานคนเลนคอมพิวเตอร/วิดีโอเกมเปนกิจกรรมที่ทําในเวลาวาง1 นอกจากนี้ยังได
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับเกมออนไลนในเขตกรุงเทพมหานครในป พ.ศ.2546 
พบวารอยละ 59 ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปเลนเกมออนไลน และรอยละ 18 เปนผูเลน
เกม Ragnarok2 และสํารวจความคิดเห็นของผูปกครองเก่ียวกับการใชอินเตอรเน็ตหรือ
คอมพิวเตอรในเขตกรุงเทพมหานครในป พ.ศ.2546 พบวารอยละ 69 ของเด็กและวัยรุนที่มีอายุ
นอยกวา 20 ปใชอินเตอรเน็ตหรือคอมพิวเตอรเพ่ือเลนเกมคอมพิวเตอร และรอยละ 21 ใชเพ่ือ
เลนเกมออนไลน3 ศิริไชย หงษสงวนศร ีและคณะ ศกึษาพฤติกรรมการเลนเกมคอมพิวเตอรใน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในป พ.ศ. 2546 พบวารอยละ 84.6 ของนักเรียนเคยเลนเกม รอยละ 
23.9 เลนเกมมากกวา 4 วันตอสัปดาห และรอยละ 11.0 เลนเกมทุกวัน นักเรียนที่เลนเกมใช
เวลาเลนเกมประมาณ 3 ชั่วโมงตอครั้ง4 ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลลสํารวจพฤติกรรมการเลนเกม
ออนไลนของเยาวชนที่มีอายุ 10 ปข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานครในป พ.ศ. 2546 พบวารอยละ 
37.7 ของเยาวชนเลนเกม 3-4 วันตอสัปดาห  รอยละ 25.8 เลนเกม 5-6 วันตอสัปดาห รอยละ 
18.5 เลนเกมทุกวัน และพบวารอยละ 54.1 เลนเกมนานที่สุด 1-3 ชั่วโมงตอครั้ง รอยละ 31.4 
เลนเกม 4-6 ชั่วโมงตอครั้ง รอยละ 6.5 เลนเกม 7-10 ชั่วโมงตอครั้ง และรอยละ 3.3 เลนเกม
นานที่สุดมากกวา 10 ชั่วโมงตอครั้ง5 นภดล กรรณิกา และคณะ ไดสํารวจพฤติกรรมการติดเกม
ออนไลนในกลุมเด็กและเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในป พ.ศ. 2548 พบ
วาประชาชนอายุ 12 ปข้ึนไปประมาณ 1.5 ลานคนนิยมเลนเกมออนไลน และพบวาเด็กและเยาว
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ชนอายุ 7-25 ปที่เลนเกมออนไลนใชเวลาเลนเกมเฉลี่ย 4.5 ชั่วโมงตอวัน และรอยละ 32 เลน
เกมมากกวา 5 ชั่วโมงตอวัน6 

การเลนเกมคอมพิวเตอรเปนกิจกรรมที่เด็กและวัยรุนนิยมมากข้ึนทั่วโลก ในสหราช
อาณาจักร Phillips และคณะ พบวาในป ค.ศ.1995 รอยละ 77.2 ของวัยรุนอายุ 11-16 ปเลนเกม
คอมพิวเตอร รอยละ 24.2 เลนเกมทุกวัน และรอยละ 14 เลนเกมมากกวา 2 ชั่วโมงตอครั้ง7 
Griffiths และคณะ พบวาในป ค.ศ. 1998 รอยละ 98.7 ของวัยรุนอายุ 12-16 ปเคยเลนเกม
คอมพิวเตอร8 Colwell และคณะ พบวาในป ค.ศ. 2000 รอยละ 92 ของวัยรุนอายุ 12-14 ปเลน
เกมคอมพิวเตอร เปนการเลนเกมเฉลี่ย 3 ครั้งตอสัปดาห และ 2.6 ชั่วโมงตอครั้ง9 ในออสเตร
เลีย Durkin และคณะ พบวาในป ค.ศ.1999 รอยละ 94 ของวัยรุนอายุ 12-17 ปทั่วประเทศเลน
เกมคอมพิวเตอร10 ในสหรัฐอเมริกา Funk สํารวจพฤติกรรมการเลนเกมในนักเรียนมัธยมศึกษา 
1-2 ในป ค.ศ. 1993 พบวารอยละ 87.7 ของวัยรุนชายและรอยละ 64.4 ของวัยรุนหญิงเลนวิดีโอ
เกมที่บาน วัยรุนชายใชเวลาเลนเกมเฉลี่ย 4.2 ชั่วโมงตอสัปดาห สวนวัยรุนหญิงใชเวลาเลนเกม
เฉลี่ย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห รอยละ 50 ของวัยรุนเลนเกมที่มีความรุนแรง และรอยละ 2 เทานั้นที่
เลนเกมเพ่ือการศึกษา11 Bushman และคณะ รายงานในป ค.ศ. 1996 วา นักเรียนระดับประถม
ศึกษา 4 – มัธยมศึกษา 2 เพศชายเลนเกมคอมพิวเตอร 5-10 ชั่วโมงตอสัปดาห และเพศหญิง
เลนเกมคอมพิวเตอร 3-6 ชั่วโมงตอสัปดาห12 ในป ค.ศ. 1999 เด็กและวัยรุนอายุ 8-13 ป เลน
เกมมากกวา 7.5 ชั่วโมงตอสัปดาห และยังพบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เลนเกมมาก
กวา 20 ชั่วโมงตอสัปดาหเพ่ิมจากรอยละ 2 ในป ค.ศ. 1998 เปนรอยละ 2.5 ในป ค.ศ. 199913 
ผลการสํารวจเมื่อไมนานมานี้พบวานักเรียนระดับประถมศึกษา 1 และ 2 เพศชายเลนเกมเฉลี่ย 
11 ชั่วโมงตอสัปดาห เพศหญิงเลนเกมเฉลี่ย 9 ชั่วโมงตอสัปดาห14 และนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษา 2 และ 3 พบวาเพศชายเลนเกมเฉลี่ย 13 ชั่วโมงตอสัปดาห ผูหญิงเลนเกมเฉลี่ย 5 ชั่ว
โมงตอสัปดาห15 นอกจากนี้ยังพบวารอยละ 71 ของวัยรุนเคยเลนเกม Grand Theft Auto และ
วัยรุนที่เลนเกมออนไลน Everquest ใชเวลาเลนเกม 26 ชั่วโมงตอสัปดาห16 ความนิยมในการ
เลนเกมคอมพิวเตอรยังยืนยันไดจากตลาดวิดีโอเกมออนไลนที่มียอดขายมากกวา 2.55 หมื่น
ลานดอลลารสหรัฐในป ค.ศ. 2004 

เด็กและวัยรุนเพศชายนิยมเลนเกมคอมพิวเตอรและใชเวลาเลนเกมมากกวาเพศหญิง
1,4,7-17 เนื่องจากเพศชายมีความถนัดทางดานมิติสัมพันธและการประสานงานระหวางตาและมือ
ดีกวาเพศหญิง และเกมสวนใหญถูกสรางข้ึนใหมีเนื้อหาเหมาะสมกับเพศชาย เชน การแขงกีฬา 
การผจญภัย และการตอสู เปนตน แตเกมที่สรางข้ึนโดยมีเนื้อหาเหมาะสมกับเพศหญิง เชน 
Barbie Fashion Designer เปนตน ก็ไดรับความนิยมมากเชนเดียวกัน จึงมีความเปนไปไดวา
ยังไมมีการพัฒนาเกมสําหรับเพศหญิงอยางจริงจังมากกวาเพศหญิงไมชอบเลนเกม7 

จากสถานการณที่เด็กและวัยรุนนิยมเลนเกมคอมพิวเตอรมากข้ึน สิ่งที่นาเปนหวงคือผล
กระทบที่ตามมาจากการเลนเกมมากเกินไป และผูเลนเกมสวนหนึ่งหมกมุนกับการเลนเกมมาก
จนถึงข้ันที่เรียกไดวามีปญหาติดเกมคอมพิวเตอร4,6-12,16-19 ที่มีความรุนแรงมากข้ึนอยางรวดเร็ว
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ในปจจุบัน จนเปนปญหาสําคัญของครอบครัวสวนใหญ ปญหาของเกือบทุกโรงเรียน และกลาย
เปนปญหาระดับประเทศ 

เกณฑการวินิจฉัย 
ปญหาการติดเกมคอมพิวเตอร ปญหาเด็กและวัยรุนติดเกมคอมพิวเตอรเปนปญหาที่

เพ่ิงเกิดข้ึนเมื่อไมนานมานี้จึงยังไมมีเกณฑวินิจฉัยมาตรฐาน เด็กและวัยรุนที่ติดเกม
คอมพิวเตอรมีพฤติกรรมติดเกมคลายกับผูปวยติดสารเสพติด (substance dependence) และผู
ปวยติดการพนัน (pathological gambling) คือ มีความรูสึกเพลิดเพลินใจในเวลาที่ไดเลนเกม มี
ความพึงพอใจเมื่อไดรับชัยชนะในการเลนเกม แตตองการเอาชนะเพ่ิมข้ึนอีกจึงรูสึกพึงพอใจเทา
เดิม มักใชเวลาเลนเกมนานจนกวาจะบรรลุเปาหมายที่ตองการ เมื่อบรรลุเปาหมายแลวก็จะมี
ความตองการเลนในระดับที่สูงข้ึนไปอีก จึงมีความตองการใชเวลาในการเลนเกมมากข้ึนเรื่อยๆ 
รูสึกหงุดหงิดกระวนกระวายหรือมีอาการทางกายจากความเครียดเมื่อถูกขัดขวางการเลนเกม มี
ความตองการเลนเกมมากข้ึนในเวลาที่รูสึกเครียดและเลนเกมเพ่ือหลบเลี่ยงการเผชิญปญหา มี
ความคิดหมกมุนกับเกมคอมพิวเตอรอยางมาก คือหมกมุนคิดเก่ียวกับการเลนเกมที่ผานมาและ
คิดวางแผนเพ่ือเอาชนะการเลนเกมครั้งตอไป และมีความตองการเลนเกมตลอดเวลา (craving) 
จนมีผลกระทบตอตนเองหลายดาน เชน การเรียน การทํางาน สุขภาพ ความสัมพันธในครอบ
ครัว และสังคม เปนตน มีพฤติกรรมการเลนเกมที่ไมสามารถควบคุมได มักใชเวลาเลนเกมมาก
กวาที่ตั้งใจไว มีความพยายามจะลดหรือเลิกเลนเกมแตไมสามารถควบคุมตนเองใหหยุดเลนได 
ทั้งๆที่ทราบดีวามีผลกระทบตอตนเองอยางมาก เด็กและวัยรุนที่ติดเกมจะหมกมุนกับการเลน
เกมมากจนละเลยหนาที่ความรับผิดชอบดานการเรียน การทํางานบาน ผลการเรียนลดลง ยอ
มอดอาหารและอดนอนจนมีผลกระทบตอสุขภาพ ยอมเลิกกิจกรรมอ่ืนที่เคยสนุกสนาน และมี
ปญหาพฤติกรรมหลายอยางตามมา เชน โกหก ขโมย กาวราว หนีเรียน หนีออกจากบาน และ
การพนัน เปนตน มีรายงานผูเลนเกมคอมพิวเตอรบางคนเลนเกมติดตอกันเปนเวลานานโดยไม
ยอมนอนและสนใจกินอาหารและด่ืมน้ํานอยมากจนเสียชีวิตทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ14 
นอกจากนี้ยังเคยมีรายงานขาววัยรุนหมกมุนเลนเกมคอมพิวเตอรมากและอดนอนจนมีอาการ
โรคจิต และบางคนฆาตัวตายเลียนแบบเนื้อหาในเกมที่เลน แตกรณีดังกลาวไมมีขอมูลวาวัยรุน
เหลานี้มีอาการโรคจิตหรือโรคซึมเศรารวมดวยอยูกอนหรือไม 

การศึกษาปญหาเด็กและวัยรุนติดเกมคอมพิวเตอรสวนใหญใชเกณฑวินิจฉัยที่ดัดแปลง
จากเกณฑวินิจฉัย substance dependence และ/หรือ pathological gambling เชน Fisher ใช
แบบคัดกรอง DSM-IV-JV ที่มีคําถามดัดแปลงมาจากเกณฑวินิจฉัย pathological gambling 
ตาม DSM-IV แบบคัดกรองนี้เหมาะสําหรับการเลนเกมแบบตูเกมหยอดเหรียญ แตไมเหมาะ
สําหรับการเลนเกมคอมพิวเตอรที่วัยรุนนิยมในปจจุบัน19 และ Griffiths และคณะ ใชแบบ
ประเมินที่ดัดแปลงจากเกณฑวินิจฉัย pathological gambling ตาม DSM-III-R8 เปนตน Tejeiro 
Salguero และคณะ ไดพัฒนาแบบสอบถาม Problem Video Game Playing (PVP) โดยใชคํา
ถามที่ดัดแปลงจากเกณฑวินิจฉัย substance dependence และ pathological gambling ตาม 
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DSM-IV พบวามี reliability และ validity อยูในเกณฑดี20 ศิริไชย หงษสงวนศร ีและคณะ ได
แปลแบบสอบถาม problem video game playing (PVP) ดังกลาวเปนภาษาไทย (ภาคผนวก) 
จากการทดสอบพบวามี reliability และ validity อยูในเกณฑดีเชนเดียวกัน21 บางรายงานใช
เกณฑวินิจฉัยปญหาติดเกมคอมพิวเตอรถาผูเลนเกมยอมรับวาตนเองมีปญหาติดเกม
คอมพิวเตอร หรือไดรับผลกระทบจากการเลนเกมในดานตางๆอยางมาก 

ในปจจุบันยังมีรายงานการศึกษาปญหาเด็กและวัยรุนติดเกมคอมพิวเตอรไมมากนัก 
ในสหราชอาณาจักร Fisher รายงานปญหาวัยรุนติดเกมแบบตูเกมหยอดเหรียญในป ค.ศ.1995 
วารอยละ 6 ของวัยรุนอายุ 11-16 ปที่เลนตูเกมหยอดเหรียญมีปญหาติดเกม22 Phillips และ
คณะ รายงานในป ค.ศ.1995 เชนเดียวกันวารอยละ 5.7 ของวัยรุนอายุ 11-16 ป หรือรอยละ 
7.5 ของวัยรุนที่เลนเกมคอมพิวเตอรมีปญหาติดเกม7 Griffiths และคณะ รายงานในป ค.ศ.1998 
วารอยละ 19.9 ของวัยรุนอายุ 12-16 ป มีปญหาติดเกม และอีกรอยละ 6.8 เคยมีปญหาติดเกม8 
ในนอรเวย Johansson และคณะ รายงานในป ค.ศ.2004 วารอยละ 2.7 ของวัยรุนอายุ 12-18 ป
ทั่วประเทศเลนเกมคอมพิวเตอรในระดับที่เรียกวา pathological playing และอีกรอยละ 9.8 เลน
เกมในระดับ at-risk playing23 ในเยอรมัน Grusser และคณะ รายงานพฤติกรรมการเลนเกม
คอมพิวเตอรของเด็กและวัยรุนอายุ 11-14 ปในป ค.ศ.2005 พบวารอยละ 9.3 ของกลุมตัวอยาง
เขาเกณฑวินิจฉัยวาเลนเกมคอมพิวเตอรมากเกินไป และกลุมตัวอยางที่เลนเกมมากเกินไปมี
ปญหาเรื่องสมาธิในการเรียนและการจัดการกับอารมณอยางมีนัยสําคัญ24 ในประเทศไทย ศิริ
ไชย หงษสงวนศร ีและคณะ รายงานปญหาวัยรุนติดเกมคอมพิวเตอรในป พ.ศ. 2546 วา รอย
ละ 16.6 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขาเกณฑวินิจฉัยวามีปญหาการติดเกม นักเรียนที่มี
ปญหาการติดเกมยอมรับวาเลนเกมมากเกินไป การเลนเกมทําใหเกิดปญหาบางอยาง รวมทั้ง
ทําใหผลการเรียนลดลงอยางมีนัยสําคัญ4 จากการสํารวจของสํานักวิจัยเอแบคโพลล รอยละ 
42.2 ของเด็กและเยาวชนยอมรับวาการเลนเกมออนไลนทําใหติด และจากการสํารวจของสํานัก
งานสถิติแหงชาติพบวารอยละ 13.3 ของผูเลนเกมออนไลนระบุวามีปญหาจากการเลนเกม ได
แก ขาดความสัมพันธในครอบครัว กาวราว ไมสนใจการเรียน และสุขภาพไมดี เปนตน6 ซึ่งอาจ
พิจารณาวาเปนผูที่ติดเกมไดเชนเดียวกัน เด็กและวัยรุนเพศชายติดเกมคอมพิวเตอรมากกวา
เพศหญิงประมาณ 3-4 เทา4,6,22-24 
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สาเหตุ 
ปญหาเด็กและวัยรุนติดเกมคอมพิวเตอรเพ่ิงเกิดข้ึนไมนาน จึงยังมีการศึกษาสาเหตุที่

ทําใหเด็กและวัยรุนติดเกมคอมพิวเตอรโดยตรงคอนขางนอย และความรูสวนใหญอิงมาจาก
ปญหาพฤติกรรมอยางอ่ืนและพฤติกรรมเสพติด คือ substance dependence และ 
pathological gambling แตก็เริ่มมีการศึกษาสาเหตุโดยตรงมากข้ึน โดยทั่วไปแลวปญหาพฤติ
กรรมเก่ียวของกับปจจัยทั้งดานชีวภาพและจิตสังคมจึงขออธิบายไปตามลําดับ 

ปจจัยทางชีวภาพ 
เนื่องจากเด็กและวัยรุนที่ติดเกมคอมพิวเตอรมีพฤติกรรมคลายผูปวยติดสารเสพติด จึง

เริ่มมีการศึกษาผลของการเลนเกมคอมพิวเตอรตอการทํางานของสมองโดยอาศัยพ้ืนฐานจาก
ความรูทางชีววิทยาระบบประสาทของผูปวยติดสารเสพติดมากข้ึน เพ่ือใหเขาใจพฤติกรรมของ
เด็กและวัยรุนที่ติดเกมคอมพิวเตอรที่เกิดจากปจจัยทางชีวภาพ จึงควรเขาใจพฤติกรรมของผู
ปวยติดสารเสพติดที่เกิดจากฤทธิ์ของสารเสพติดเสียกอน 

พฤติกรรมของผูปวยติดสารเสพติดมีลักษณะสําคัญ คือ ในระยะแรกผูปวยเสพสารเสพ
ติดเพราะตองการฤทธิ์ของสารเสพติดที่ทําใหเกิดความสุขความเพลิดเพลินใจ แตในระยะสุด
ทายผูปวยจะเสพสารเสพติดเพราะมีอาการตองการเสพ (craving) และพฤติกรรมเสาะหาสาร
เสพติด (drug seeking) เมื่อมีสิ่งเราที่สัมพันธกับการเสพสารเสพติด โดยไมสามารถยับย้ังความ
ตองการดังกลาวได แมทราบดีวาจะตองเผชิญกับผลรายที่ตามมา อาการในระยะสุดทายนี้จะยัง
คงอยูหลังจากเลิกเสพแลวไปอีกนาน การศึกษาทางชีววิทยาระบบประสาทของพฤติกรรมติด
สารเสพติดพบวาสารเสพติดทุกชนิดกระตุนการหลั่ง dopamine ที่ nucleus accumbens ซึ่งทํา
ใหเกิดความรูสึกมีความสุขความเพลิดเพลินใจ การหลั่ง dopamine ที่ nucleus accumbens นี้มี
ความสําคัญในการทําใหติดสารเสพติดเฉพาะในระยะแรกเทานั้น แตการหลั่ง dopamine ใน
 brain reward circuit ที่มีปริมาณมากและเปนเวลานานจากฤทธิ์ของเสพสารเสพติดทํา
ใหสมองสวนที่เก่ียวของเกิดการเปลี่ยนแปลง (neuroplasticity) และการเปลี่ยนแปลงที่ 
glutamatergic projection จาก prefrontal cortex ไปยัง nucleus accumbens มีความสําคัญใน
การทําใหเกิดอาการในระยะสุดทาย ผลที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวคือผูปวยจะมีการ
หลั่ง dopamine ที่ nucleus accumbens ลดลงและ prefrontal cortex จะมีการทํางานลดลงใน
ภาวะที่ไมมีสิ่งเราที่สัมพันธกับสารเสพติด ผูปวยจึงขาดความสนใจตอสิ่งเราที่ใหความ
เพลิดเพลินใจตามธรรมชาติตางๆ แตเมื่อมีสิ่งเราที่สัมพันธกับสารเสพติด เชน ความเครียด 
สภาพแวดลอมที่สัมพันธกับการเสพสารเสพติด เปนตน สิ่งเราเหลานี้จะกระตุนใหมีการหลั่ง 
dopamine ทั้งที่ nucleus accumbens, amygdala, และ prefrontal cortex มากผิดปกติ และจะ
ไปกระตุนให glutamatergic projection จาก prefrontal cortex ไปยัง nucleus accumbens 
ทํางานมากตามไปดวย ซึ่งทําใหผูปวยเกิดอาการตองการเสพและพฤติกรรมเสาะหาสารเสพติด
โดยไมสามารถยับย้ังได25-26 
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Koepp และคณะ พบวาการเลนเกมคอมพิวเตอรทําใหมีการหลั่ง dopamine ที่ striatum 
รวมทั้ง nucleus accumbens เพ่ิมข้ึน27 และเริ่มมีหลายการศึกษาที่พบวาเด็กและวัยรุนที่เลน
เกมคอมพิวเตอรมีการทํางาน prefrontal cortex ลดลง28 จากขอมูลดังกลาวและความรูทางชีว
วิทยาระบบประสาทเก่ียวกับพฤติกรรมผูปวยติดสารเสพติด จึงอาจอธิบายไดวาการหลั่ง 
dopamine ใน brain reward circuit ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเลนเกมคอมพิวเตอรในระยะแรก 
แตการหลั่ง dopamine ที่มีปริมาณมากและเปนเวลานานจากการเลนเกมคอมพิวเตอรอาจทําให
สมองสวนที่เก่ียวของเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกัน ในระยะตอมาเด็กและวัยรุนที่ติด
เกมคอมพิวเตอรจึงมีความคิดหมกมุนกับการเลนเกมอยางมาก คลายกับผูปวยติดสารเสพติดที่
หมกมุนกับการเสพสารเสพติดและผูปวยติดพนันที่หมกมุนกับการพนัน จนละเลยกิจกรรมที่ให
ความเพลิดเพลินใจอยางอ่ืน และมีความตองการเลนเกมที่สามารถควบคุมไดยาก โดยเฉพาะ
เมื่อมีสิ่งเราที่สัมพันธกับการเลนเกม คือ ความเครียด และสภาพแวดลอมที่สัมพันธกับการเลน
เกม เชน เครื่องคอมพิวเตอร รานเกมหรือสถานที่ที่เคยเลนเกม และเพ่ือน เปนตน นอกจากนี้
การกลับไปเลนเกมคอมพิวเตอรหลังจากเลิกเลนเกมไปนานแลวก็สามารถกระตุนใหกลับมีความ
ตองการเลนเกมมากข้ึนไดเชนเดียวกัน 

ปจจัยดานจิตสังคม 
เกมคอมพิวเตอรมีคณุสมบัติที่สามารถตอบสนองความตองการทางจิตใจของเด็กและวัย

รุน ไดแก ความสนุกสนาน ความรูสึกประสบความสําเร็จ และการระบายแรงขับความกาวราว 
เปนตน การเลนเกมจะมีความยากมากข้ึนตามลําดับจึงทําใหเกิดความรูสึกทาทาย แตผูเลนทุก
คนมีโอกาสชนะหรือประสบความสําเร็จมากข้ึนไดจากการเลนซ้ําๆ และจะไดรับรางวัล เชน 
คะแนน การไดเลนในระดับสูงข้ึน เปนตน เปนแรงเสริมทางบวกจากการเลนชนะทันที จึงเกิด
ความรูสึกพึงพอใจที่ตนเองสามารถเอาชนะหรือประสบความสําเร็จได เด็กและวัยรุนที่มีความ
นับถือตนเอง (self-esteem) ต่ําเนื่องจากไมคอยไดรับความสําเร็จจากกิจกรรมอ่ืนๆ จึงมักสนุก
สนานและพึงพอใจกับความสําเร็จจากการเลนเกมจนไมสามารถควบคุมได โดยเฉพาะเด็กและ
วัยรุนที่ขาดการฝกวินัยอยางเหมาะสมมากอน เกมคอมพิวเตอรรุนใหมที่ไดรับความนิยมมากใน
ปจจุบัน คือ Massively-Multiplayer Role-Playing Online Game (MMRPOG) ยังสามารถตอบ
สนองความตองการทางจิตใจดานสังคม เชน ความรูสึกมีกลุมเพ่ือน การยอมรับ เปนตน เด็ก
และวัยรุนที่เลนเกมออนไลนมักควบคุมเวลาในการเลนไดยาก เนื่องจากความสนุกสนาน ความ
ตอเนื่องของเกม การมีเพ่ือนเขามาเลนจํานวนมากทําใหมีตัวละครในเกมหลายบทบาท รวมทั้ง
ถาเพ่ือนในกลุมยังไมเลิกเลนก็จะตองเลนตอเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนในกลุม พบวาเด็กและวัยรุนที่
ติดเกมมักมีผลการเรียนไมดี ขาดความนับถือตนเอง มีปญหาพฤติกรรมอยางอ่ืน เครียด และมี
อารมณซึมเศรา เด็กและวัยรุนจํานวนมากเลนเกมเพ่ือหลีกหนีการเผชิญความเครียดในดาน
ตางๆ6-10,32,35 

ครอบครัว ครอบครัวของเด็กและวัยรุนที่ติดเกมคอมพิวเตอรมักเปนครอบครัวที่ขาด
การฝกวินัยใหลูกอยางเหมาะสมมาตั้งแตวัยเด็ก อาจเกิดเนื่องจากขาดทักษะในการฝกวินัย ไมมี
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เวลา หรือไมไดใหความสําคัญเพียงพอ มักเปนครอบครัวที่พอแมไมสามารถติดตามพฤติกรรม
ของลูกไดอยางเหมาะสม บางครอบครัวพอแมมีความใกลชิดและความผูกพันทางอารมณกับลูก
นอย บางครอบครัวเด็กและวัยรุนอาจมีความเครียดจากความคาดหวังของพอแม ปญหาความ
ขัดแยง หรือปญหาการสื่อสารในครอบครัว จึงหาทางออกดวยการเลนเกมคอมพิวเตอร ปญหา
ในครอบครัวเหลานี้สวนหนึ่งมีสาเหตุจากปญหาสุขภาพจิตหรือโรคทางจิตเวชของพอแม อีก
ประการหนึ่งคือพอแมไมไดเปนแบบอยางและสนับสนุนใหลูกทํากิจกรรมที่สรางเสริมสุขภาพ
เพียงพอ โดยเฉพาะการเลนกีฬา การทํากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวมาก หรือกิจกรรมสราง
สรรคอยางอ่ืน แตการเลี้ยงดูทําใหลูกเคยชินกับกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวนอย เชน การดูโทร
ทัศน เปนตน นอกจากนี้พอแมยังมีความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร ผลดีผลเสียของการใช
คอมพิวเตอร และการใชคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมนอย และไมคอยทราบวาลูกใชคอมพิวเตอร
เพ่ือวัตถุประสงคอะไรบาง 

สังคม กลุมเพ่ือนและสังคมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็กและวัยรุนมาก เด็กและวัยรุน
จํานวนมากมีเครื่องเลนวิดีโอเกมหรือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเลนเกมที่บาน จึงเปนแรงผลัก
ดันใหเด็กและวัยรุนอีกสวนหนึ่งเกิดความตองการเลนเกมตามไปดวย และในปจจุบันสังคมมีคา
นิยมสนับสนุนใหเด็กและวัยรุนใชคอมพิวเตอร โดยยังไมไดตระหนักถึงผลดีผลเสียของ
เทคโนโลยีเพียงพอ และยังไมไดเตรียมเด็กและวัยรุนใหพรอมสําหรับการใชเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสมเสียกอน รวมทั้งอุปกรณในการเลนเกมคอมพิวเตอรและเครื่องเลนวิดีโอเกมเปนสินคา
ที่หาซื้อไดงายในราคาไมแพง จึงทําใหเด็กและวัยรุนมีโอกาสเลนเกมคอมพิวเตอรมากข้ึน นอก
จากนี้ยังมีรานเกมอยูทั่วไปในชุมชนและบริเวณใกลโรงเรียน จากการสํารวจของสํานักวิจัยเอ
แบคโพลลพบวา รอยละ 88.3 ของเด็กและเยาวชนตอบวามีรานเกมในบริเวณใกลบาน รอยละ 
22.0 ตอบวามีรานเกมในบริเวณใกลบานมากกวา 5 ราน และใชเวลาเดินจากบานไปรานเกม
เฉลี่ย 10 นาทีเทานั้น 

ปญหาหรือโรคทางจิตเวชที่มักพบรวมดวย 
เด็กและวัยรุนที่ติดเกมคอมพิวเตอรมักมีปญหาดานอารมณและพฤติกรรมอยางอ่ืนรวม

ดวย เชน อารมณซึมเศรา พฤติกรรมด้ือ ตอตาน กาวราว หนีเรียน หนีออกจากบาน เปนตน มี
รายงานวาเด็กและวัยรุนที่เปน attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) มีโอกาสติด
เกมคอมพิวเตอรสูงกวาเด็กและวัยรุนทั่วไป โรคทางจิตเวชที่มักพบรวมดวย ไดแก oppositional 
defiant disorder, conduct disorder, และโรคซึมเศรา เปนตน 

ปญหาทางจิตใจที่เกิดข้ึนนี้ อาจทําใหเด็กและวัยรุนไปมีพฤติกรรมเลนเกม เพ่ือชวยให
เกิดความเพลิดเพลิน เบนความสนใจจากปญหาทางอารมณ แตเมื่อหยุดเลนเกม อาการดัง
กลาวยังรบกวนอยู จึงทําใหกลับไปเลนอีก จนใชเวลาสวนใหญไปในการเลนเกมจนติดไม
สามารถหยุดเลนดวยตัวเองได เมื่อพอแมพยายามหยุดมักกลายเปนความขัดแยงจนถึงปญหา
อารมณตอกันอยางรุนแรง เด็กบางคนใชการเลนเกมเปนทางหลบเลี่ยงปญหาทางจิตใจ เมื่อใช
วิธีนี้นานๆกลายเปนบุคลิกภาพแบบหลบเลี่ยง(avoidant personality) 
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ผลกระทบของการเลนเกมคอมพิวเตอร 
ความกาวราวรุนแรง 
จากกรณี Eric Harris และ Dylan Klebold นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน Columbine 

High School ใชอาวุธปนยิงครูและนักเรียนในโรงเรียนเสียชีวิต 13 ศพ บาดเจ็บ 23 คน กอนจะ
ฆาตัวตายตาม พบวานักเรียนที่กระทําความผิดมีประวัติเลนเกม Doom ที่มีความรุนแรงอยาง
หมกมุน และกอเหตุรุนแรงโดยมีสถานการณเหมือนกับสถานการณที่เขาสรางข้ึนในเกม และยัง
มีอีกหลายกรณีที่นักเรียนใชอาวุธทํารายครูและนักเรียนในโรงเรียนทั้งในประเทศไทยและอีก
หลายประเทศ พบวาเด็กและวัยรุนที่กระทําความผิดมักเปนผูเลนเกมคอมพิวเตอรที่มีความรุน
แรงอยางหมกมุนและกระทําความผิดในลักษณะเดียวกับเกมที่เลนเชนเดียวกัน14,18,29 องคความ
รูเก่ียวกับอิทธิพลของสื่อตอพฤติกรรมของเด็กและวัยรุนยืนยันชัดเจนแลววาสื่อ เชน โทรทัศน 
ภาพยนตร มิวสิควิดีโอ เปนตน ที่มีความรุนแรงทําใหเด็กและวัยรุนมีความคิด อารมณ และพฤติ
กรรมกาวราวรุนแรง30-31 การเลนเกมคอมพิวเตอรนาจะกระตุนใหเกิดความกาวราวรุนแรงมาก
กวา เนื่องจากผูเลนเกมมีบทบาทเปนผูกระทําความรุนแรงดวยตนเองและไดรับรางวัลเปนแรง
เสริมจากการกระทํานั้นดวย ในขณะที่สื่ออ่ืนนั้นผูรับสื่อเปนเพียงผูรับรูการกระทําของผูอ่ืนเทา
นั้น นอกจากนี้เกมรุนใหมยังมีการพัฒนาใหภาพและการเคลื่อนไหวเหมือนจริงมาก ผูเลน
สามารถกําหนดใหตัวละครในเกมมีบุคลิกเหมือนตนเองหรือตามความตองการไดดวย และเกม
ในอนาคตจะมีความสมจริงมากข้ึนอีก เชน เกมที่มีระบบ EyeToy สามารถชวยใหผูเลนรูสึกวา
เขาไปมีสวนรวมในเกมมากข้ึนโดยการนําภาพของตนเองไปใสเปนตัวละครในเกมได และยังมี
อุปกรณรับสัญญาณจากทาทางและการเคลื่อนไหวในการตอสูของผูเลนดวย เกมที่มีระบบ 
Xavix ผูเลนเกมเบสบอลสามารถใชไมเบสบอลที่มีอุปกรณรับสัญญาณจากทาทางและการ
เคลื่อนไหวตีลูกเบสบอลไดเหมือนการเลนจริงทั้งความแรงและทิศทาง เปนตน14 ในทางการ
ทหาร ยังมีการนําเกมคอมพิวเตอรที่มีความรุนแรงมาใชฝกทหารใหเคยชินกับความรุนแรงกอน
ออกปฏิบัติการในสนามรบ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร14,17,18 และพบวารอยละ 
75-90 ของเกมที่เด็กและวัยรุนนิยมเปนเกมที่มีความรุนแรง แตพอแมสวนใหญไมรูเรื่องเก่ียวกับ
เกมที่เด็กและวัยรุนนิยมเลน14,17,18 เชน รอยละ 80 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษารูจักเกม 
Duke Nukem เปนอยางดี แตรอยละ 5 ของพอแมเคยไดยินชื่อเกม เปนตน ดวยเหตุผลดังกลาว
จึงมีการศึกษาผลกระทบของการเลนเกมที่มีความรุนแรงตอพฤติกรรมกาวราวรุนแรงของเด็ก
และวัยรุนมากที่สุดในปจจุบัน 

แมวายังมีการศึกษาอิทธิพลของเกมคอมพิวเตอรตอเด็กและวัยรุนนอยเมื่อเทียบกับอิทธิ
พลของสื่ออ่ืนๆ แตองคความรูที่มีอยูในปจจุบันยืนยันไดวา การเลนเกมคอมพิวเตอรที่มีความรุน
แรงทําใหเด็กและวัยรุนมีอารมณ ความคิด และพฤติกรรมกาวราวรุนแรงอยางชัดเจนทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว และยังพบวาการเลนเกมที่มีความรุนแรงทําใหเด็กและวัยรุนมีความเห็นอกเห็น
ใจผูอ่ืนและพฤติกรรมชวยเหลือผูอ่ืนลดลง แตผลกระทบดังกลาวยังข้ึนอยูกับปจจัยอีกหลาย
ประการ เชน อายุ เพศ เชาวปญญา บุคลิกภาพ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม และครอบครัว 
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เปนตน14,17,18,28,29,32-35 การทบทวนการศึกษาเก่ียวกับการเลนเกมคอมพิวเตอรที่มีความรุนแรง
และความกาวราว บางรายงานสรุปวาการเลนเกมคอมพิวเตอรที่มีความรุนแรงทําใหเด็กเล็กและ
เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมกาวราวมากทีสุ่ด โดยอธิบายวาเด็กวัยนี้ยังไมสามารถแยกแยะสถาน
การณจริงและจินตนาการหรือสิ่งที่เกิดข้ึนในเกมไดดีนัก33,34 บางรายงานสรุปวาทําใหวัยรุนมี
พฤติกรรมกาวราวมากที่สุด โดยเฉพาะวัยรุนตอนตน เนื่องจากพัฒนาการทางจิตสังคม การ
เปลี่ยนแปลงของระบบตอมไรทอ และการพัฒนาของสมองในระยะวัยรุนตอนตน ทําใหวัยรุนมี
โอกาสเกิดพฤติกรรมกาวราวไดงายอยูแลว14,35 สวนปจจัยดานเพศนั้นพบวาเกมคอมพิวเตอรที่
มีความรุนแรงทําใหเด็กและวัยรุนเพศชายมีความกาวราวไดมากกวาเพศหญิง18,32-35 

Funk อธิบายวาการเลนเกมคอมพิวเตอรที่มีความรุนแรงทําใหเกิดความเคยชินตอความ
รุนแรงและมีเจตคติสนับสนุนความรุนแรง28 Anderson และคณะ อธิบายกลไกการเกิดพฤติ
กรรมกาวราวจากการเลนเกมที่มีความรุนแรงทั้งในะยะสั้นและระยะยาวโดยใช General 
Aggression Model ดังนี้13,35,36 

1. ระยะสั้น ตาม General Aggression Model พฤติกรรมกาวราวเกิดจากปจจัยสวน
บุคคลหรือโดยรวมแลวก็คือบุคลิกภาพของบุคคลนั้นที่ตอบสนองตอสถานการณที่กระตุนความ
กาวราว ทําใหเกิดอารมณและความคิดที่กาวราวรวมทั้งภาวะตื่นตัว การตอบสนองทั้ง 3 ดานนี้
ยังมีผลตอกันและกันดวย (รูปภาพที ่ 1) และแสดงพฤติกรรมกาวราวออกมาในที่สุด พฤติกรรม
กาวราวจะถูกตอบสนองจากผูอ่ืนและจะมีผลกระทบยอนกลับไปยังบุคคลนั้นและสถานการณที่
เกิดข้ึนดวย จากการศึกษาพบวาการเลนเกมที่มีความรุนแรงเปนสถานการณที่ทําใหเกิดอารมณ
และความคิดที่กาวราวรวมทั้งภาวะตื่นตัว จึงกระตุนใหเกิดพฤติกรรมกาวราวไดงาย 

2. ระยะยาว การเลนเกมคอมพิวเตอรที่มีความรุนแรงเปนเวลานานทําใหเกิดแนวคิดที่
สนับสนุนความกาวราว 4 ดาน (รูปภาพที ่ 2) ทําใหบุคคลนั้นรับรู แปลความหมาย ตัดสินใจ 
และตอบสนองตอสถานการณตางๆไปในทางกาวราวรุนแรง และยังทําใหเคยชินกับความรุนแรง
ดวย สุดทายก็จะพัฒนาเปนบุคลิกภาพที่กาวราวรุนแรง อันเปนสาเหตุใหเกิดพฤติกรรมกาวราว
ไดงายตามรูปภาพที ่ 1 นอกจากนี้บุคคลที่มีบุคลิกภาพกาวราวรุนแรงมักมีพฤติกรรมที่ทําใหตน
เองเขาไปสูสถานการณที่กระตุนความกาวราวไดงายอีกดวย 

ผลกระทบตอพัฒนาการ 
การเลนเกมคอมพิวเตอรเปนกิจกรรมที่กระทําคนเดียว จึงมีความกังวลวาอาจมีผลตอ

พัฒนาการดานสังคมของเด็กและวัยรุน แมวาเด็กและวัยรุนจะมีสังคมแบบออนไลนจากการเกม
ออนไลนแบบ Massively-Multiplayer Online Game (MMOG) แตปฏิสัมพันธในสังคมออนไลน
แตกตางจากในสังคมจริงมาก ในปจจุบันยังมีการศึกษาผลกระทบทางดานสังคมนอย การศึกษา
ระยะแรกสรุปวาการเลนเกมไมมีผลกระทบตอความสัมพันธทางสังคม บางรายงานพบวาเด็กที่
เลนเกมมีสังคมกับเพ่ือนนอกโรงเรียนมากกวา แตเปนการศึกษาผลของการเลนเกมในยุคตนๆ 
และไมไดศึกษาในเด็กและวัยรุนที่ติดเกมหรือเลนเกมมากเทาในปจจุบัน การศึกษาในระยะหลัง
พบวาวัยรุนที่เลนเกมออนไลนมากมีสุขภาวะทางจิตใจและสังคมลดลง เชน รูสึกวาเหว ซึมเศรา 
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และขาดความสัมพันธที่มั่นคงกับผูอ่ืน เปนตน และมีความสัมพันธในครอบครัวและสังคมลดลง
17,37 สําหรับพัฒนาการดานความคิด การเลนเกมคอมพิวเตอรอาศัยความสามารถดานมิติ
สัมพันธจึงชวยใหทักษะดานมิติสัมพันธดีข้ึน แตตองเปนเกมที่อาศัยทักษะดานมิติสัมพันธใน
ระดับที่เพียงพอดวย มีสมมุติฐานวาคอมพิวเตอรทําใหกระบวนการคิดของมนุษยเปลี่ยนจาก
อาศัยภาษาเปนพ้ืนฐานเปนอาศัยการมองเห็น และความกาวกนาทางเทคโนโลยีอาจสัมพันธกับ
ผลการศึกษาที่พบวาเด็กและวัยรุนมีระดับเชาวปญญาในดาน performance IQ สูงข้ึนในทศ
วรรษที่ผานมา พบวาการเลนเกมคอมพิวเตอรทําใหมีสมาธิในดาน divided visual attention ดี
ข้ึน แตไมสามารถกลาวไดวาการเลนเกมทําใหเด็กและวัยรุนมีสมาธิรวมทั้งความสําเร็จในดาน
การเรียนและการทํางานดีข้ึน17 และเนื่องจากการดูโทรทัศนมากตั้งแตวัยเด็กทําใหมีสมาธิแยลง 
การเลนเกมจึงมีโอกาสทําใหสมาธิแยลงเชนเดียวกัน พบวาเด็กและวัยรุนที่เลนเกมคอมพิวเตอร
ประจํา โดยเฉพาะเด็กและวัยรุนที่ติดเกม มีผลการเรียนต่ํากวาเด็กและวัยรุนที่ไมเลนเกม
4,9,15,17,32 และต่ํากวาผลการเรียนที่ผานมาของตนเองดวย4 

ผลกระทบตอสุขภาพกาย 
เด็กและวัยรุนที่เลนเกมคอมพิวเตอรเปนเวลานานอาจมีอาการทางกายที่ไมทราบสาเหต ุ

เชน ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดขอ ปวดทอง เจ็บหนาอก ออนเพลีย เปนตน อาการเหลานี้จะหาย
ไปไดหลังจากหยุดเลนเกม การเลนเกมคอมพิวเตอรทําใหหัวใจเตนเร็วข้ึนและความดันโลหิตสูง
ข้ึน13,32 Markovitz และคณะ พบวาการตอบสนองทางหัวใจและหลอดเลือดตอการเลนเกม
คอมพิวเตอรสามารถทํานายการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตและการเปนโรคความดันโลหิตสูง
ในวัยหนุมในอีก 5 ปตอมา38 มีรายงานวาเด็กที่นั่งเลนเกมคอมพิวเตอรเปนเวลานานเกิด 
venous thromboembolism หรือเรียกวา “eThrombosis” และมีรายงานผูปวยที่เลนเกมติดตอ
กัน 80 ชั่วโมงเสียชีวิตจาก pulmonary thromboembolism ดวย14 การเลนคอมพิวเตอรยัง
สัมพันธกับการเปนโรคอวนในเด็กและวัยรุนที่เพ่ิมมากข้ึนในปจจุบัน39 นอกจากนี้ยังมีรายงานวา
การเลนเกมคอมพิวเตอรอาจกระตุนใหเกิดอาการลมชักได และบางคนอาการลมชักหายไปหลัง
จากเลิกเลนเกมโดยไมไดกินยากันชัก40 แตจากการศึกษาในระยะหลังสรุปไดวา ผูปวยโรคลม
ชักชนิดไวตอแสงเทานั้นที่ถูกกระตุนใหเกิดอาการลมชักจากการเลนเกมคอมพิวเตอรได14 
การปองกัน 

พอแมสามารถปองกันการติดเกมได โดยเริ่มตนตั้งแตยังไมเกิดปญหา การปองกันมิได
หามเด็กเลนเกม แตใหเด็กเรียนรูการเลนเกมอยางถูกตอง มีกติกา มีการตกลงกันกอน และพอ
แมจะเอาจริงตามที่ตกลงกัน ดังนี้ 

1. พอแมควรมีความรูเรื่องเกม แยกแยะประเภทของเกม เลือกใชเกมที่เปนประโยชน
แกลูกได ควรพูดคุยและใหความรูสอดแทรกใหลูกเขาใจและยอมรับไดวาการเลนเกมที่ดีควร
เลือกเกมอะไร เกมใดที่ไมสงเสริมใหเลน เนื่องจากเหตุผลใด 

2. จัดระบบการเลนเกมตั้งแตตน ใหลูกฝกที่จะเลนเกมที่กําหนดไดตามเวลาที่ตกลงกัน 
ควรตกลงกันไดกอนที่จะมีเกมในบาน ไมควรกําหนดตามหลังปญหาที่เกิดข้ึนแลว เพราะจะยาก
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ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการเลนเกมในภายหลัง การกําหนดเวลาควรใหชัดเจน เชน เวลา 18.30-
19.30 น. ไมควรบอกลอยๆวาใหเลนนอยๆ ควรจัดเวลากับเด็กใหสอดคลองกับตารางเวลากิจ
กรรมตางๆ 

3. การเลนเกมตองควบคุมได อยูในสายตาพอแม ในเวลาที่กําหนด ไมใหเสียหนาที่
อ่ืนๆ เชน การทําการบาน หนาที่ความรับผิดชอบอ่ืนๆที่มีอยูแลว ควรกําหนดใหเลนเกมไดหลัง
จากทํางานในหนาที่เสร็จเรียบรอย มีการปดก้ันการเขาถึงเกมที่อันตราย 

4. พอแมคอยกํากับใหเปนไปตามที่ตกลงกันไวอยางจริงจัง ผลสําเร็จจะเกิดเมื่อเด็กเริ่ม
ปรับตัวเองใหอยูในกรอบกติกา แตในชวงแรกๆอาจเผลอหรือขาดการยับย้ังใจบาง พอแมอยา
ยอมใหละเมิดหรือปลอยใหเลนเองโดยไมมีการควบคุม 

5. เมื่อมีการละเมิด ใหกลับมาทบทวนอยางจริงจังวาเกิดปญหาอุปสรรคใดที่ทําใหไมทํา
ตามนั้น กําหนดมาตรการควบคุมเพ่ิมเติม เชน ใหเด็กเตือนตัวเองกอน ถาไมไดพอแมอาจเตือน 
1 ครั้งลวงหนา 5-10 นาที ถาไมเลิกตามเวลา พอจะปดเครื่อง ไมมีการตอรอง ไมตองอธิบาย
มากมายหรือบนวาหรือพูดเตือนซ้ําๆหลายครั้ง ไมสนใจปฏิกิริยาเด็กที่อาจบน โวยวาย ถายังทํา
ไมไดอาจเพ่ิมมาตรการแรงข้ึน เชน หามเปดเกม 1-3 วัน หรือนานกวานั้น 

6. การปองกันที่ควรทําลวงหนากอนคือการฝกใหเด็กมีการควบคุมตนเอง ไมตามใจเด็ก 
ไมปลอยเด็ก มีการจัดตารางเวลามาตั้งแตเล็ก ควรฝกตั้งแตเด็กอายุ 2 ปข้ึนไป เด็กจะคุนเคย
กับการอยูในกรอบกติกา เมื่อจะฝกใหมีกติกาเรื่องเกมจะทําไดงาย ความสัมพันธระหวางพอแม
ลูกที่ดีก็ชวยใหเด็กเชื่อฟงพอแมไดงายดวย 
การแกไข 

ในปจจุบันยังไมมีรายงานผลการบําบัดวัยรุนที่ติดเกมคอมพิวเตอรเลย แตเริ่มมีคลินิก
และการจัดคายสําหรับวัยรุนติดเกมในตางประเทศ โดยเฉพาะจีน เกาหลีใต และอีกบางประเทศ
ในทวีปเอเชีย ในประเทศไทยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทรเริ่มจัดทําหลักสูตร
สําหรับแกไขปญหาเด็กและวัยรุนตดิเกมแลว และภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรง
พยาบาลรามาธิบดี กําลังเตรียมจัดคายสําหรับวัยรุนที่ติดเกมดวยวิธีกลุมบําบัด เพ่ือปรับพฤติ
กรรมใหเอ้ือตอการสรางเสริมสุขภาพในเร็วๆนี้ 

แนวทางการแกไขปญหาวัยรุนติดเกม อาศัยพ้ืนฐานจากหลักการปรับพฤติกรรม 
ประกอบดวย 

การสรางความสัมพันธกับวัยรุนและครอบครัว 
การใหคําปรึกษาวัยรุนตองอาศัยพ้ืนฐานจากการสรางความสัมพันธที่ดีกับวัยรุน ผูใหคํา

ปรึกษาตองเขาใจพัฒนาการและความตองการทางจิตใจของวัยรุน รับฟงเรื่องราวดวยการเปนผู
ฟงที่ดี เขาใจความรูสึกของวัยรุน หลีกเลี่ยงการตัดสินถูกผิดโดยใชประสบการณของตนเอง ควร
กระตุนใหวัยรุนแสดงความรูสึกและความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเลนเกมตอตนเอง
และครอบครัว และหลีกเลี่ยงการพูดในเชิงตําหนิหรืออบรมสั่งสอนตั้งแตระยะแรก ควรใหการ
ประคับประคองทางจิตใจแกพอแมดวยเพราะพอแมมักมีความตึงเครียดและรูสึกสิ้นหวังในการ
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แกไขพฤติกรรมของลูก และสนับสนุนใหพอแมสรางบรรยากาศความสัมพันธที่ดีในครอบครัว
กอนการแกไขพฤติกรรมตางๆ สรางบรรยากาศการพูดคุยใหผอนคลาย การพูดคุยถึงปญหาให
พูดเฉพาะเรื่องที่เกิดในปจจุบันเทานั้น และหลีกเลี่ยงการใชอารมณและความรุนแรง รวมทั้งการ
ใหคําแนะนําตามความเหมาะสมหากครอบครัวมีปญหาที่ทําใหวัยรุนเกิดความตึงเครียด เชน 
ความคาดหวังมากเกินไป ปญหาความขัดแยงและการสื่อสารในครอบครัว เปนตน 

การใหความรูและสรางแรงจูงใจ 
หลังจากใหวัยรุนพูดถึงผลกระทบของการเลนเกมตอตนเองและครอบครัวแลว ควรให

ความรูเก่ียวกับผลกระทบที่วัยรุนยังไมทราบเพ่ิมเติม จูงใจใหวัยรุนมองเห็นขอดีหรือความ
สามารถของตนเองในการทํากิจกรรมที่สรางสรรคหรือสรางเสริมสุขภาพ และผลที่จะเกิดข้ึนกับ
ตนเองและครอบครัว และจูงใจใหวัยรุนรูสึกวาเขาเปนผูกําหนดและเลือกทํากิจกรรมที่เปน
ประโยชนกับตัวเองดวยตนเอง นอกจากนี้ควรใหความรูเรื่องการใชคอมพิวเตอรอยางเหมาะสม
แกวัยรุนและครอบครัว ที่ดัดแปลงมาจากคําแนะนําเก่ียวกับสื่อของ American Academy of 
Pediatrics คือ เด็กและวัยรุนใชเวลากับการรับสื่อรวมทั้งเกมคอมพิวเตอรไมเกิน 1-2 ชั่วโมงตอ
วัน พอแมควรมีสวนรวมในการเลือกเกมที่ลูกตองการเลน และกระตุนใหลูกพูดคุยถึงผลกระทบ
จากการเลนเกมในดานตางๆ ทั้งนี้พอแมควรทราบขอมูลเก่ียวกับการจัดระดับ (rating) ของเกม
ที่ลูกตองการเลน และเปนตัวอยางที่ดีในการบริโภคสื่อและเทคโนโลยีตางๆดวย31 

การต้ังเปาหมายรวมกัน 
การกําหนดใหเด็กทําตามพอแมมักยากข้ึนเมื่อเด็กเขาสูวัยรุน พอแมควรมีวิธีการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมโดยใหเด็กมีสวนรวม เริ่มจากการทําความตกลงกันใหมในเรื่องเวลาการเลน
เกม ชวยกันกําหนดเวลา ไมใหมากเหมือนเดิม ในชวงแรกอาจมีการประนีประนอมลดเวลาลง
กอน แลวคอยๆลดลงใหมากข้ึนจนถึงจุดที่เหมาะสม จัดเวลาที่ไมไดเลนเกมเปนกิจกรรมอ่ืนที่
สนุกสนานและเบ่ียงเบนความสนใจเด็กไดเชนกัน เชน กีฬา กิจกรรมครอบครัว งานอดิเรก 
เปนตน 

การฝกวินัย 
แนะนําใหพอแมฝกวินัยลูกอยางเหมาะสม ดวยการตั้งกฎเกณฑที่วัยรุนมีสวนรวม

กําหนดและยอมรับดวยเหตุผลอยางชัดเจน พอแมตองสามารถติดตามพฤติกรรมใหเปนไปตาม
ขอตกลง ใหรางวัล เชน คําชมเชย ของขวัญ สิทธิพิเศษ เปนตน เมื่อลูกสามารถทําตามขอตกลง
ได และมีการลงโทษตามขอตกลงหากลูกไมสามารถทําตามขอตกลงอยางจริงจัง นอกจากนี้พอ
แมควรเปนแบบอยาง สนับสนุน และจูงใจใหวัยรุนทํากิจกรรมที่สรางสรรคหรือกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพ เชน กีฬา ดนตรี ศิลปะ เปนตน และสนับสนุนใหลูกทํากิจกรรมที่ชวยใหคนพบ
ความสามารถของตนเองและพัฒนาความนับถือตนเอง 
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การรักษาปญหาหรือโรคทางจิตเวช 
วัยรุนที่ติดเกมคอมพิวเตอรอาจมีปญหาหรือโรคทางจิตเวชที่ตองการการรักษาแบบ

เจาะจง เชน ADHD และโรคซึมเศรา เปนตน และพอแมก็อาจมีปญหาหรือโรคทางจิตเวชที่
ตองการการรักษาที่เจาะจงดวยเชนกัน 

การสงตอ 
หากใหคําปรึกษาเบ้ืองตนแลวยังไมสามารถแกไขปญหาวัยรุนติดเกมได หรือมีปญหาที่

ซับซอน พิจารณาสงปรึกษาจิตแพทยเด็กละวัยรุน 
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