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ลักษณะของเด็กติ ดเกม
1. ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้เล่นในเวลาทีก่ าหนด ทาให้ใช้เวลาในการเล่นนานติดต่อกันหลายๆชัวโมง
่
หรือเล่นนานขึน้ เรื่อยๆ จากเดิมไม่กช่ี วโมงต่
ั่
อวัน เพิม่ เป็ นหลายชัวโมงต่
่
อวัน บางคนเล่นข้ามวันข้ามคืน
2. หากถูกบังคับให้เลิกหรือหยุดเล่นจะต่อต้าน หรือมีปฏิกริยาหงุดหงิดไม่พอใจอย่างรุนแรง บางคนถึงขัน้
ก้าวร้าว อาละวาด
3. การเล่นของเด็กมีผลกระทบต่อหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเด็ก เช่น เด็กไม่สนใจการเรียน ไม่สนใจทีจ่ ะ
ทาการบ้าน หนีเรียนหรือแอบหนีออกจากบ้านเพื่อจะไปเล่นเกม การเรียนตกลงอย่างมาก ละเลยการเข้า
สังคม หรือทากิจกรรมร่วมกับครอบครัว
ั
4. บางรายอาจมีปญหาพฤติ
กรรมอืน่ ๆร่วมด้วย เช่น โกหก ลักขโมย (เพื่อนาเงินไปเล่นเกม) ดือ้ ต่อต้าน
แยกตัว เก็บตัว ฯลฯ
สาเหตุของการติ ดเกม
สาเหตุทท่ี าให้เด็กติดเกมมิได้มเี พียงสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง แต่การติดเกมเป็ นเพียงผลลัพธ์ของหลายๆ
ปจั จัยทีผ่ สมผสานและเกีย่ วข้องกันอยู่ สาเหตุหลักๆ ได้แก่
1. การเลี้ยงดูในครอบครัว: มักจะพบเด็กติดเกมได้บ่อยในครอบครัวทีเ่ ลีย้ งเด็กโดยไม่เคยฝึกให้เด็กมีวนิ ยั
ในตัวเอง ขาดกฎระเบียบ กติกาในบ้าน ตามใจเด็ก หรือมักจะใจอ่อนไม่ทาโทษเมื่อเด็กกระทาผิด บาง
ครอบครัวมีลกั ษณะทีส่ มาชิกในครอบครัวต่างคนต่างอยู่ ไม่มกี จิ กรรมทีส่ นุกสนานให้เด็กทา หรือไม่มี
กิจกรรมทีส่ มาชิกทุกคนทาร่วมกัน ทาให้เด็กเกิดความเหงา ความเบื่อหน่าย เด็กจึงต้องหากิจกรรมอื่น
ทาเพื่อให้ตวั เองสนุก ซึง่ ก็หนีไม่พน้ การเล่นเกม พ่อแม่อาจไม่มเี วลาควบคุมเด็ก หรือมองไม่เห็นความ
จาเป็ นทีจ่ ะต้องจากัดเวลาในการเล่นเกมของเด็กในช่วงแรก
พ่อแม่อาจรูส้ กึ พอใจทีเ่ ห็นเด็กเล่นเกม
เงียบๆคนเดียวได้โดยไม่มารบกวนตน ทาให้ตนมีเวลาส่วนตัวมากขึน้ พูดง่ายๆคือใช้เกมเสมือนเป็ นพี่
เลีย้ งดูแลเด็กแทนตน
2. สังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป: สังคมยุคไฮเทคทีม่ เี ครื่องมือทีม่ พี ลังในการเร้าความตื่นเต้นให้เกิดขึน้ ในตัวเด็ก
อย่างมหาศาล สังคมวัตถุนิยม สังคมทีข่ าดแคลนกิจกรรม หรือสถานทีท่ เ่ี ด็กจะได้ใช้ประโยชน์หรือเรียนรู้
โดยได้รบั ความสนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วย
เหล่านี้เป็ นแรงผลักดันให้เด็กหันไปใช้การเล่นเกมเป็ น
ทางออก
3. ปจั จัยในตัวเด็กเอง: เด็กบางกลุ่มอาจมีความเสีย่ งต่อการติดเกมมากกว่าเด็กทัวไป
่
เช่น เด็กทีเ่ ป็ นโรค
สมาธิสนั ้ (ADHD) เด็กทีม่ ปี ญั หาอารมณ์ ซึมเศร้า หรือวิตกกังวล เด็กทีข่ าดทักษะทางสังคม เข้ากับ
เพื่อนไม่ได้ เด็กทีม่ ปี ญั หาการเรียน เด็กทีม่ คี วามรูส้ กึ มีคุณค่าในตัวเองต่า (low self-esteem) เป็ นต้น
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วิ ธีป้องกัน
1. คุยกับเด็กเพื่อกาหนดกติกากันล่วงหน้าก่อนจะซือ้ เกม หรืออนุญาตให้เด็กเล่นว่า เด็กสามารถเล่นเกมได้
ในวันใดบ้าง วันใดเล่นไม่ได้ เล่นได้ครัง้ ละไม่เกินกีช่ วโมง
ั่
ตัง้ แต่เวลาใดถึงเวลาใด ก่อนจะเล่นต้อง
รับผิดชอบทาอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนบ้าง หากเด็กไม่รกั ษากติกา เช่น เล่นเกินเวลา ไม่ทาการบ้านให้
เสร็จก่อน ฯลฯ เด็กจะถูกทาโทษอย่างไร (แนะนาให้ใช้วธิ รี บิ เกม หรือตัดสิทธิการเล่นเป็ นเวลาระยะหนึ่ง
หากเด็กไม่ทาตามกติกาทีต่ กลง)
2. วางตาแหน่งคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นเกมในสถานทีท่ เ่ี ป็ นทีโ่ ล่ง มีคนเดินผ่านไปผ่านมาบ่อยๆ ไม่ควร
ตัง้ ไว้ในห้องนอนหรือห้องทีป่ ิ ดมิดชิด เพื่อทีผ่ ปู้ กครองจะได้ตดิ ตามเฝ้าดูได้ เป็ นการป้องกันมิให้เด็กเก็บ
ตัว แอบเล่นคนเดียวในห้อง หรือแอบเล่นทัง้ คืน
3. วางนาฬิกาขนาดใหญ่ไว้หน้าเครื่อง หรือในตาแหน่งทีเ่ ด็กสามารถมองเห็นได้ชดั เจน
4. ให้คาชมแก่เด็กเมื่อเด็กสามารถรักษาเวลาการเล่น ควบคุมตัวเองไม่ให้เล่นเลยเวลาทีก่ าหนดได้
5. เอาจริง เด็ดขาดหากเด็กไม่รกั ษากติกา เช่น ริบเกมโดยไม่ใจอ่อน ถอดสายโมเด็มออก ฯลฯ
6. ส่งเสริม จัดหากิจกรรมทีส่ นุกสนานอย่างอื่น (ทีส่ นุกพอๆกับ/หรือมากกว่าการเล่นเกม) ให้เด็กทา หรือมี
กิจกรรมทีท่ าร่วมกันในครอบครัว
7. หลีกเลีย่ งการใช้เกมเป็ นเสมือนพีเ่ ลีย้ งเด็ก เพื่อทีพ่ ่อแม่จะได้มเี วลาส่วนตัวไปทาอย่างอื่น
8. สอนให้เด็กรูจ้ กั การแบ่งเวลา รูจ้ กั ใช้เวลาอย่างเหมาะสม
วิ ธีแก้ไข
1. หากในบ้านยังไม่มกี ฎหรือกติกาการเล่นเกม จาเป็ นทีจ่ ะต้องพูดคุยกับเด็กและให้เด็กเข้ามามีสว่ นร่วมใน
การวางกติกา กาหนดเวลาการเล่น (เหมือนข้อ 1 ในหัวข้อการป้องกัน)
2. มีเวลาอยู่กบั เด็กมากขึน้ พาออกนอกบ้านเพื่อไปทากิจกรรมทีเ่ ด็กชอบ (ยกเว้นการไปเล่นเกมนอกบ้าน)
อย่าลืมว่าเด็กส่วนหนึ่งติดเกมเพราะความเหงา เบื่อ ไม่มอี ะไรสนุกๆทา
3. รักษาสัมพันธภาพระหว่างกันให้ดี หลีกเลีย่ งการบ่น ตาหนิ ใช้อารมณ์ หรือถ้อยคารุนแรง แสดง
ความเห็นใจ เข้าใจว่าเด็กไม่สามารถคุมตัวเอง หรือตัดขาดจากเกมได้จริงๆ
4. ผูป้ กครองควรร่วมมือกันในการแก้ปญั หา โดยใช้กฎเดียวกัน อย่าปดั ให้เป็ นภาระหรือความรับผิดชอบ
ของใครคนใดคนหนึ่ง
5. ฟอร์มเครือข่าย (network) ผูป้ กครองทีม่ เี ด็กติดเกมเหมือนๆกันหลายๆครอบครัว แล้วผลัดกันนาเด็กทา
กิจกรรมหลังเลิกเรียน หรือในวันหยุด เช่น camping, field trip, walk rally ฯลฯ จัดตัง้ เป็ นกลุ่มย่อยๆ
ชมรมต่างๆ เช่น sport club, adventure club เป็ นต้น
6. ในรายทีต่ ดิ มากจริงๆ และเด็กต่อต้านรุนแรงทีจ่ ะเลิก ในระยะแรกพ่อแม่ควรร่วมเล่นเกมกับเด็ก (แต่อย่า
เผลอติดเองเสียหละ) ทาความรูจ้ กั กับเกมทีเ่ ด็กชอบเล่น หากเห็นว่าเป็ นเกมทีไ่ ม่เหมาะสม หรือเกมทีใ่ ช้
ความรุนแรง พยายามเบีย่ งเบนให้เด็กมาสนใจเกมอื่นทีพ่ อจะมีสว่ นดี ดึงเอาส่วนดีของเกมมาสอนเด็ก
เช่น เกมสร้างเมือง strategic games ต่างๆ เกมทีม่ บี ทบาทสมมุตเิ พื่อฝึก social skills เป็ นต้น เมื่อ
สัมพันธภาพกับเด็กเริม่ ดีขน้ึ พ่อแม่จงึ ค่อยๆดึงเด็กให้มาสนใจในกิจกรรมอื่นทีละเล็กทีละน้อย
7. หากทาทุกวิธขี า้ งต้นแล้วไม่ได้ผล พ่อแม่ควรพาเด็กมาพบจิตแพทย์เด็ก เนื่องจากเด็กอาจจะปว่ ย มี
ปญั หาสุขภาพจิตอยู่ลกึ ๆ เช่น ปว่ ยเป็ นโรคซึมเศร้า วิตกกังวล สมาธิสนั ้ ฯลฯ เพื่อรับการวินจิ ฉัยและ
บาบัดรักษาต่อไป
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