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ลกัษณะของเดก็ติดเกม 

1. ไม่สามารถควบคมุตวัเองใหเ้ล่นในเวลาทีก่ าหนด ท าใหใ้ชเ้วลาในการเล่นนานตดิต่อกนัหลายๆชัว่โมง 
หรอืเล่นนานขึน้เรื่อยๆ จากเดมิไม่กีช่ ัว่โมงต่อวนั เพิม่เป็นหลายชัว่โมงต่อวนั บางคนเล่นขา้มวนัขา้มคนื 

2. หากถูกบงัคบัใหเ้ลกิหรอืหยุดเล่นจะต่อตา้น หรอืมปีฏกิรยิาหงดุหงดิไมพ่อใจอย่างรุนแรง บางคนถงึขัน้
กา้วรา้ว อาละวาด 

3. การเล่นของเดก็มผีลกระทบต่อหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของเดก็ เช่น เดก็ไม่สนใจการเรยีน ไม่สนใจทีจ่ะ
ท าการบา้น หนีเรยีนหรอืแอบหนีออกจากบา้นเพื่อจะไปเล่นเกม การเรยีนตกลงอย่างมาก ละเลยการเขา้
สงัคม หรอืท ากจิกรรมร่วมกบัครอบครวั 

4. บางรายอาจมปีญัหาพฤตกิรรมอืน่ๆร่วมดว้ย เช่น โกหก ลกัขโมย (เพื่อน าเงนิไปเล่นเกม) ดือ้ต่อตา้น 
แยกตวั เกบ็ตวั ฯลฯ 

 
สาเหตขุองการติดเกม 

สาเหตุทีท่ าใหเ้ดก็ตดิเกมมไิดม้เีพยีงสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง แต่การตดิเกมเป็นเพยีงผลลพัธข์องหลายๆ
ปจัจยัทีผ่สมผสานและเกีย่วขอ้งกนัอยู่ สาเหตุหลกัๆ ไดแ้ก ่

1. การเลี้ยงดใูนครอบครวั: มกัจะพบเดก็ตดิเกมไดบ้่อยในครอบครวัทีเ่ลีย้งเดก็โดยไม่เคยฝึกใหเ้ดก็มวีนิยั
ในตวัเอง ขาดกฎระเบยีบ กตกิาในบา้น ตามใจเดก็ หรอืมกัจะใจอ่อนไม่ท าโทษเมื่อเดก็กระท าผดิ บาง
ครอบครวัมลีกัษณะทีส่มาชกิในครอบครวัต่างคนต่างอยู่ ไมม่กีจิกรรมทีส่นุกสนานใหเ้ดก็ท า หรอืไมม่ี
กจิกรรมทีส่มาชกิทุกคนท าร่วมกนั ท าใหเ้ดก็เกดิความเหงา ความเบื่อหน่าย เดก็จงึตอ้งหากจิกรรมอื่น
ท าเพื่อใหต้วัเองสนุก ซึง่กห็นีไม่พน้การเล่นเกม พ่อแม่อาจไมม่เีวลาควบคมุเดก็ หรอืมองไม่เหน็ความ
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งจ ากดัเวลาในการเล่นเกมของเดก็ในชว่งแรก พ่อแม่อาจรูส้กึพอใจทีเ่หน็เดก็เล่นเกม
เงยีบๆคนเดยีวไดโ้ดยไมม่ารบกวนตน ท าใหต้นมเีวลาสว่นตวัมากขึน้ พดูง่ายๆคอืใชเ้กมเสมอืนเป็นพี่
เลีย้งดแูลเดก็แทนตน  

2. สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป: สงัคมยุคไฮเทคทีม่เีครื่องมอืทีม่พีลงัในการเรา้ความตื่นเตน้ใหเ้กดิขึน้ในตวัเดก็
อย่างมหาศาล สงัคมวตัถุนิยม สงัคมทีข่าดแคลนกจิกรรม หรอืสถานทีท่ีเ่ดก็จะไดใ้ชป้ระโยชน์หรอืเรยีนรู้
โดยไดร้บัความสนุกสนานเพลดิเพลนิไปดว้ย เหล่าน้ีเป็นแรงผลกัดนัใหเ้ดก็หนัไปใชก้ารเล่นเกมเป็น
ทางออก 

3. ปจัจยัในตวัเดก็เอง: เดก็บางกลุ่มอาจมคีวามเสีย่งต่อการตดิเกมมากกว่าเดก็ทัว่ไป เช่น เดก็ทีเ่ป็นโรค
สมาธสิัน้ (ADHD) เดก็ทีม่ปีญัหาอารมณ์ ซมึเศรา้ หรอืวติกกงัวล เดก็ทีข่าดทกัษะทางสงัคม เขา้กบั
เพื่อนไม่ได ้เดก็ทีม่ปีญัหาการเรยีน เดก็ทีม่คีวามรูส้กึมคุีณค่าในตวัเองต ่า (low self-esteem) เป็นตน้ 
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วิธีป้องกนั         
1. คุยกบัเดก็เพื่อก าหนดกตกิากนัล่วงหน้าก่อนจะซือ้เกม หรอือนุญาตใหเ้ดก็เล่นว่า เดก็สามารถเล่นเกมได้

ในวนัใดบา้ง วนัใดเล่นไม่ได ้ เล่นไดค้รัง้ละไม่เกนิกีช่ ัว่โมง ตัง้แต่เวลาใดถงึเวลาใด ก่อนจะเล่นตอ้ง
รบัผดิชอบท าอะไรใหเ้สรจ็เรยีบรอ้ยก่อนบา้ง หากเดก็ไม่รกัษากตกิา เช่น เล่นเกนิเวลา ไมท่ าการบา้นให้
เสรจ็ก่อน ฯลฯ เดก็จะถูกท าโทษอย่างไร (แนะน าใหใ้ชว้ธิรีบิเกม หรอืตดัสทิธกิารเล่นเป็นเวลาระยะหนึ่ง
หากเดก็ไม่ท าตามกตกิาทีต่กลง) 

2. วางต าแหน่งคอมพวิเตอรห์รอืเครื่องเล่นเกมในสถานทีท่ีเ่ป็นทีโ่ล่ง มคีนเดนิผ่านไปผ่านมาบ่อยๆ ไม่ควร
ตัง้ไวใ้นหอ้งนอนหรอืหอ้งทีปิ่ดมดิชดิ เพื่อทีผู่ป้กครองจะไดต้ดิตามเฝ้าดไูด ้ เป็นการป้องกนัมใิหเ้ดก็เกบ็
ตวั แอบเล่นคนเดยีวในหอ้ง หรอืแอบเล่นทัง้คนื 

3. วางนาฬกิาขนาดใหญ่ไวห้น้าเครื่อง หรอืในต าแหน่งทีเ่ดก็สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 
4. ใหค้ าชมแก่เดก็เมื่อเดก็สามารถรกัษาเวลาการเล่น ควบคุมตวัเองไมใ่หเ้ล่นเลยเวลาทีก่ าหนดได ้
5. เอาจรงิ เดด็ขาดหากเดก็ไม่รกัษากตกิา เช่น รบิเกมโดยไมใ่จอ่อน ถอดสายโมเดม็ออก ฯลฯ 
6. สง่เสรมิ จดัหากจิกรรมทีส่นุกสนานอย่างอื่น (ทีส่นุกพอๆกบั/หรอืมากกว่าการเล่นเกม) ใหเ้ดก็ท า หรอืมี

กจิกรรมทีท่ าร่วมกนัในครอบครวั 
7. หลกีเลีย่งการใชเ้กมเป็นเสมอืนพีเ่ลีย้งเดก็ เพื่อทีพ่่อแม่จะไดม้เีวลาสว่นตวัไปท าอย่างอื่น 
8. สอนใหเ้ดก็รูจ้กัการแบ่งเวลา รูจ้กัใชเ้วลาอย่างเหมาะสม 

วิธีแก้ไข 
1. หากในบา้นยงัไม่มกีฎหรอืกตกิาการเล่นเกม จ าเป็นทีจ่ะตอ้งพดูคุยกบัเดก็และใหเ้ดก็เขา้มามสีว่นร่วมใน

การวางกตกิา ก าหนดเวลาการเล่น (เหมอืนขอ้ 1 ในหวัขอ้การป้องกนั) 
2. มเีวลาอยู่กบัเดก็มากขึน้ พาออกนอกบา้นเพื่อไปท ากจิกรรมทีเ่ดก็ชอบ (ยกเวน้การไปเล่นเกมนอกบา้น) 

อย่าลมืว่าเดก็สว่นหนึ่งตดิเกมเพราะความเหงา เบื่อ ไมม่อีะไรสนุกๆท า 
3. รกัษาสมัพนัธภาพระหว่างกนัใหด้ ี หลกีเลีย่งการบ่น ต าหน ิ ใชอ้ารมณ์ หรอืถอ้ยค ารุนแรง แสดง

ความเหน็ใจ เขา้ใจว่าเดก็ไม่สามารถคมุตวัเอง หรอืตดัขาดจากเกมไดจ้รงิๆ 
4. ผูป้กครองควรร่วมมอืกนัในการแกป้ญัหา โดยใชก้ฎเดยีวกนั อย่าปดัใหเ้ป็นภาระหรอืความรบัผดิชอบ

ของใครคนใดคนหนึ่ง 
5. ฟอรม์เครอืขา่ย (network) ผูป้กครองทีม่เีดก็ตดิเกมเหมอืนๆกนัหลายๆครอบครวั แลว้ผลดักนัน าเดก็ท า

กจิกรรมหลงัเลกิเรยีน หรอืในวนัหยุด เช่น camping, field trip, walk rally ฯลฯ จดัตัง้เป็นกลุ่มย่อยๆ 
ชมรมต่างๆ เช่น sport club, adventure club เป็นตน้ 

6. ในรายทีต่ดิมากจรงิๆ และเดก็ต่อตา้นรุนแรงทีจ่ะเลกิ ในระยะแรกพ่อแม่ควรร่วมเล่นเกมกบัเดก็ (แต่อย่า
เผลอตดิเองเสยีหละ) ท าความรูจ้กักบัเกมทีเ่ดก็ชอบเล่น หากเหน็ว่าเป็นเกมทีไ่ม่เหมาะสม หรอืเกมทีใ่ช้
ความรุนแรง พยายามเบีย่งเบนใหเ้ดก็มาสนใจเกมอื่นทีพ่อจะมสีว่นด ี ดงึเอาสว่นดขีองเกมมาสอนเดก็ 
เช่น เกมสรา้งเมอืง strategic games ต่างๆ เกมทีม่บีทบาทสมมุตเิพื่อฝึก social skills เป็นตน้ เมื่อ
สมัพนัธภาพกบัเดก็เริม่ดขีึน้ พ่อแมจ่งึค่อยๆดงึเดก็ใหม้าสนใจในกจิกรรมอื่นทลีะเลก็ทลีะน้อย 

7. หากท าทุกวธิขีา้งตน้แลว้ไม่ไดผ้ล พ่อแม่ควรพาเดก็มาพบจติแพทยเ์ดก็ เน่ืองจากเดก็อาจจะปว่ย มี
ปญัหาสขุภาพจติอยู่ลกึๆ เช่น ปว่ยเป็นโรคซมึเศรา้ วติกกงัวล สมาธสิัน้ ฯลฯ เพื่อรบัการวนิิจฉยัและ
บ าบดัรกัษาต่อไป 


