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ลักษณะของเด็กติดเกม 
  1. ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้เล่นในเวลาที่ก าหนด ท าให้ใช้เวลาในการเล่นนานติดต่อกันหลาย ๆ 
ชั่วโมง หรือเล่นนานขึ้นเรื่อย ๆ จากเดิมไม่กี่ชั่วโมงต่อวัน เพ่ิมเป็นหลายชั่วโมงต่อวัน บางคนเล่นข้ามวัน
ข้ามคืน 
  2. หากถูกบังคับให้เลิกหรือหยุดเล่นจะต่อต้าน หรือมีปฏิกริยาหงุดหงิดไม่พอใจอย่างรุนแรง บางคน
ถึงขั้นก้าวร้าว อาละวาด 
  3. การเล่นของเด็กมีผลกระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของเด็ก เช่น เด็กไม่สนใจการเรียน ไม่
สนใจที่จะท าการบ้าน หนีเรียนหรือแอบหนีออกจากบ้านเพ่ือจะไม่เล่นเกม การเรียนตกลงอย่างมาก ละเลย
การเข้าสังคม หรือท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว 
  4. บางรายอาจมีปัญหาพฤติกรรมอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น โกหก ลักขโมย (เพ่ือน าเงินไปเล่นเกม) ดื้อ
ต่อต้าน แยกตัว เก็บตัว ฯลฯ 
 
สาเหตุของการติดเกม 
  สาเหตุที่ท าให้เด็กติดเกมมิได้มีเพียงสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง แต่การติดเกมเป็นเพียงผลลัพธ์ของหลาย 
ๆ ปัจจัยที่ผสมผสานและเกี่ยวข้องกันอยู่ สาเหตุหลัก ๆ ได้แก่ 
  1. การเลี้ยงดูในครอบครัว มักจะพบเด็กติดเกมได้บ่อยในครอบครัวที่เลี้ยงโดยไม่เคยฝึกให้เด็กมีวินัย
ในตัวเอง ขาดกฎระเบียบ กติกาในบ้าน ตามใจเด็ก หรือมักจะใจอ่อนไม่ท าโทษเมื่อเด็กกระท าผิด บาง
ครอบครัวมีลักษณะที่สมาชิกในครอบครัวต่างคนต่างอยู่ ไม่มีกิจกรรมที่สนุกสนานให้เด็กท า หรือไม่มี
กิจกรรมที่สมาชิกทุกคนท าร่วมกัน ท าให้เด็กเกิดความเหงา ความเบื่อหน่าย เด็กจึงต้องหากิจกรรมอ่ืน ท า
เพ่ือให้ตัวเองสนุก ซึ่งก็หนีไม่พ้นการเล่นเกม พ่อแม่อาจไม่มีเวลาควบคุมเด็ก หรือมองไม่เห็นความจ าเป็นที่
จะต้องจ ากัดเวลาในการเล่นเกมของเด็กในช่วงแรก พ่อแม่อาจรู้สึกพอใจที่เห็นเด็กเล่นเกมเงียบ ๆ คนเดียว
ได้โดยไม่มารบกวนตน ให้ตนมีเวลาส่วนตัวมากขึ้น พูดง่าย ๆ คือใช้เกมเสมือนเป็นพ่ีเลี้ยงดูแลเด็กแทนตน 
  2. สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมยุคไฮเทคที่มีเครื่องมือที่มีพลังในการเร้าความตื่นเต้นให้เกิดขึ้นในตัว
เด็กอย่างมหาศาล สังคมวัตถุนิยม สังคมที่ขาดแคลนกิจกรรม หรือสถานที่ที่เด็กจะได้ ใช้ประโยชน์หรือเรียนรู้
โดยไม่รับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วย เหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้เด็กหันไปใช้การเล่นเกมเป็นทางออก 
  3. ปัจจัยในตัวเด็กเอง เด็กบางกลุ่มอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเกมมากกว่าเด็กทั่วไป เช่น เด็กที่เป็น
โรคสมาธิสั้น (ADHD) เด็กที่มีปัญหาอารมณ์ ซึมเศร้า หรือวิตกกังวล เด็กที่ขาดทักษะทางสังคม เข้ากับเพ่ือน
ไม่ได้ เด็กที่มีปัญหาการเรียน เด็กที่มีความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองต่ า (low self-esteem) เป็นต้น 



วิธีป้องกัน 
  1. คุยกับเด็กเพ่ือก าหนดกติกากันล่วงหน้าก่อนจะซื้อเกม หรืออนุญาตให้เด็กเล่นว่า เด็กสามารถเล่น
เกมได้ในวันใดบ้าง วันใดเล่นไม่ได้ เล่นได้ครั้งละไม่เกินกี่ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาใดถึงเวลาใด ก่อนจะเล่นต้อง
รับผิดชอบท าอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนบ้าง หากเด็กไม่รักษากติกา เช่น เล่นเกินเวลา ไม่ท าการบ้านให้เสร็จ
ก่อน ฯลฯ เด็กจะถูกท าโทษิย่างไร (แนะน าให้ใช้วิธีริบเกม หรือตัดสิทธิการเล่นเป็นเวลาระยะหนึ่งหากเด็กไม่
ท าตามกติกาที่ตกลง) 
  2. วางต าแหน่งคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นเกมในสถานที่ที่เป็นที่โล่ง มีคนเดินผ่านไปมาบ่อย ๆ ไม่
ควรตั้งไว้ในห้องนอนหรือห้องที่ปิดมิดชิด เพ่ือที่ผู้ปกครองจะได้ติดตามเฝ้าดูได้ เป็นการป้องกันมิให้เด็กเก็บ
ตัว แอบเล่นคนเดียวในห้อง หรือแอบเล่นทั้งคืน 
  3. วางนาฬิกาขนาดใหญ่ไว้หน้าเครื่อง หรือในต าแหน่งที่เด็กสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
  4. ให้ค าชมแก่เด็กเมื่อเด็กสามารถรักษาเวลาการเล่น ควบคุมตังเองไม่ให้เล่นเลยเวลาที่ก าหนดได้  
  5. เอาจริง เด็ดขาดหากเด็กไม่รักษากติกา เช่น ริบเกมโดยไม่ใจอ่อน ถอยสายโมเด็มออก ฯลฯ 
  6. ส่งเสริม จัดหากิจกรรมที่สนุกสนานอย่างอ่ืน (ที่สนุกพอ ๆ กับ/หรือมากกว่าการเล่นเกม) ให้เด็ก
ท า หรือมีกิจกรรมที่ท าร่วมกันในครอบครัว 
  7. หลีกเลี่ยงการใช้เกมเป็นเสมือนพ่ีเลี้ยงเด็ก เพ่ือที่พ่อแม่จะได้มีเวลาส่วนตัวไปท าอย่างอ่ืน  
  8. สอนให้เด็กรู้จักการแบ่งเวลา รู้จักใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
 
วิธีแก้ไข 
  1. หากในบ้านยังไม่มีกฎหรือกติกาการเล่นเกม จ าเป็นที่จะต้องพูดคุยกับเด็กและให้เด็กเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางกติกา ก าหนดเวลาการเล่น (เหมือนข้อ 1 ในหัวข้อการป้องกัน)  
  2. มีเวลาอยู่กับเด็กมากขึ้น พาออกนอกบ้านเพ่ือไปท ากิจกรรมที่เด็กชอบ (ยกเว้นการไปเล่นเกม
นอกบ้าน) อย่าลืมว่าเด็กส่วนหนึ่งติดเกมเพราะความเหงา เบื่อ ไม่มีอะไสนุก ๆ ท า  
  3. รักษาสัมพันธภาพระหว่างกันให้ดี หลีกเลี่ยงการบ่น ต าหนิ ใช้อารมณ์ หรือถ้อยค ารุนแรง แสดง
ความเห็นใจ เข้าใจว่าเด็กไม่สามารถคุมตัวเอง หรือตัดขาดจาดเกมได้จริง ๆ  
  4. ผู้ปกครองควรร่วมมือในการแก้ปัญหา โดยใช้กฎเดียวกัน อย่าปัดให้เป็นภาระหรือความ
รับผิดชอบของใครคนใดคนหนี่ง 
  5. ฟอร์มเครืองข่าย (network) ผู้ปกครองที่มีเด็กติดเกมเหมือน ๆ กันหลาย ๆ ครอยครัว แล้วผลัด
กันน าเด็กท ากิจกรรมหลังเลิกเรียน หรือในวันหยุด เช่น camping, field trip, walk rally ฯลฯ จัดตั้งเป็น
กลุ่มย่อย ๆ ชมรมต่าง ๆ เช่น sport club, adventure club เป็นต้น 
  6. ในรายที่ติดมากจริง ๆ และเด็กต่อต้านรุนแรงที่จะเลิก ในระยะแรกพ่อแม่ควรร่วมเล่นเกมกับเด็ก 
(แต่อย่าเผลอติดเองเสียหละ) ท าความรู้จักกับเกมที่เด็กชอบเล่น หากเห็นว่าเป็นเกมที่ไม่เหมาะสม หรือเกมที่
ใช้ความรุนแรง พยายามเบี่ยงเบนให้เด็กมาสนใจเกมอ่ืนที่พอจะมีส่วนดี ดึงเอาส่วนดีของเกมมาสอนเด็ก เช่น 
เกมสร้างเมือง strategic games ต่าง ๆ เกมที่มีบทบาทสมมุติเพ่ือฝึก social skills เป็นต้น เมื่อ
สัมพันธภาพกับเด็กเริ่มดีขึ้น พ่อแม่จึงค่อย ๆ ดึงเด็กให้มาสนใจในกิจกรรมอ่ืนทีละเล็กละน้อย 
  7. หากท าทุกวิธีข้างต้นแล้วไม่ได้ผล พ่อแม่ควรพาเด็กมาพบจิตแพทย์เด็ก เนื่องจากเด็กอาจจะป่วย 



มีปัญหาสุขภาพจิตอยู่ลึก ๆ เช่น ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า วิตกกังวล สมาธิสั้น ฯลฯ เพ่ือรับการวินิจฉัยและ
บ าบัดรักษาต่อไป 
 


