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บทคัดย่อ
ปัญหาการติดเกมออนไลน์ของเยาวชนในสังคมปัจจุบัน ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการ
เลือกบริโภคสื่อออนไลน์ให้ถูกวิธีเป็นเรื่องจำ�เป็นอย่างยิ่ง และเกมออนไลน์นับว่าเป็นสื่อออนไลน์อย่างหนึ่ง หาก
เยาวชนสามารถเล่นเกมออนไลน์ในปริมาณที่เหมาะสม แยกแยะได้ว่า อะไรคือสิ่งที่เหมาะสม หรือไม่เหมาะสม
นัน้ คือ การรูเ้ ท่าทันเกมออนไลน์ ซึง่ บทความนีเ้ ป็นการประมวลงานวิจยั เกีย่ วกับการรูเ้ ท่าทันสือ่ ของเยาวชนทีเ่ ป็น
อนาคตของชาติ เพื่อให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ของเยาวชนว่าควรเป็นแบบใดที่จะทำ�ให้
เยาวชนมีโอกาสเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของสื่อออนไลน์น้อยที่สุด ซึ่งผลของการรู้เท่าทันการเล่นเกมออนไลน์
จะทำ�ให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันในการเสพเกมออนไลน์ ทำ�ให้ปัญหาการติดเกมออนไลน์ลดน้อยลงได้ในที่สุด
คำ�สำ�คัญ: ทักษะ การรู้เท่าทันเกมออนไลน์ เยาวชน
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ABSTRACT
There has been an increasing number of teenagers who are addicted to online game
at the present. Therefore, knowing how to consume media critically is essential. Online game
is a type of online media if teenagers spend time playing appropriately, knowing what is good
and what is not, it will benefit them. This is called online game literacy. This article compiled
research papers that studied about media literacy of teenagers. In this study, the researchers
wanted to find a body of knowledge about online game literacy for teenagers and what they
should do to minimize the risk of being victims of online media. The impact of online game
literacy will help teenagers to be immune when playing online game and also minimize the
risk of online game addiction.
KEYWORDS: Skill, Online Game Literacy, Teenagers
บทน�ำ

สังคมโลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 นั้นเป็น
ยุคที่ทุกคนคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามา
มีบทบาทในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน หรือเรียกว่า
“ยุคโลกาภิวฒ
ั น์” โดยเฉพาะการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
ทีเ่ ป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทมี่ กี ารเชือ่ มโยง
กั น ทั่ ว โลก และปั จ จุ บั น มี ก ารน�ำมาประยุ ก ต์ ใช้
ประโยชน์ อ ย่ า งหลากหลายและกว้ า งขวาง
อาทิ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การสืบค้น
ข้อมูล การซือ้ ขายสินค้าออนไลน์ การประชุมทางไกล
ผ่านอินเทอร์เน็ต (Video Conference) การเล่นเกม
ออนไลน์ ฯลฯ (กุลธิดา ธรรมวิภชั น์, 2538) การขยายตัว
ของสือ่ อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงสือ่ สังคมออนไลน์ ท�ำให้
พฤติกรรมการบริโภคสือ่ ของคนในสังคมเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว และกลุ่มเยาวชนก็เป็นหนึ่งในกลุ่ม
ทีใ่ ช้อนิ เทอร์เน็ตเพือ่ ท�ำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเล่นเกม
ออนไลน์อยู่อย่างสม�่ำเสมอ
เกมออนไลน์ เป็นสีสันบันเทิงยุคใหม่ ได้รับ
ความนิ ย มทั่ ว โลกอย่ า งแพร่ ห ลาย โดยไม่ จ�ำกั ด
ขอบเขตอยูแ่ ต่ในหมูเ่ ด็กวัยรุน่ ชายเหมือนเกมอืน่ ๆ ใน
อดีต แต่ความนิยมได้แพร่หลายไปยังเด็กผูห้ ญิงวัยรุน่
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ซึ่งนอกเหนือจากการได้รับความบันเทิงแล้ว การได้
ผ่อนคลายไปกับเนือ้ หาของโลกแฟนตาซีกเ็ ป็นสิง่ หนึง่
ทีท่ �ำให้ผเู้ ล่นเกิดความเพลิดเพลิน เกมออนไลน์เป็นเกม
คอมพิวเตอร์ซงึ่ มีลกั ษณะพิเศษคือเป็นเกมทีผ่ สมผสาน
กันระหว่างเกมคอมพิวเตอร์และการสนทนาผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต (Chat) ผู้เล่นสามารถเล่นเกมไป
กับเพื่อนต่างชาติต่างภาษาได้ เมื่อผู้เล่นท�ำการเข้าสู่
ระบบ (Login) ของเกมร่วมกับผูเ้ ล่นคนอืน่ ๆ นอกจาก
นี้ เ กมออนไลน์ มี แรงดึ ง ดู ด ให้ ผู ้ เ ล่ น นิ ย มเนื่ อ งจาก
รูปแบบของเกมทีส่ นุกสนานเพลิดเพลินเนือ้ หาท้าทาย
มีความสวยงาม ผู้เล่นสามารถแข่งขันและคุยกับ
กลุ่มเพื่อนโดยผ่านตัวละครในเกมออนไลน์ได้ ทั้งที่
นั่งเล่นอยู่ที่ใดก็ตาม (วรรณรัตน์ รัตนวรางค์, 2549)
ส�ำหรับประเทศไทยเกมออนไลน์ได้เข้ามาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2546 จากเกมออนไลน์ ชื่อ แร็คนาร็อค ซึ่งมีต้น
ก�ำเนิดที่เกาหลี แต่ได้แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆ
ทั่ ว โลกเนื่ อ งจากสื่ อ ประเภทนี้ มี รู ป แบบเนื้ อ หาที่
เป็นสากล และจากผลของความสะดวกในการเข้า
ถึงเกมออนไลน์ที่มีแรงดึงดูดจากรูปแบบของเกมที่
สนุกสนานเพลิดเพลิน เนือ้ หาท้าทาย มีความสวยงาม
ผู้เล่นสามารถแข่งขันและคุยกับกลุ่มเพื่อนโดยผ่าน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตัวละครในเกมออนไลน์ได้ทั้งที่นั่งเล่นอยู่ที่ใดก็ตาม
จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสมและติ ด เกม
ออนไลน์ได้ดีที่สุด (ตะวันเศรษฐ์ เซ็นนันท์, 2549)
นอกจากนีล้ า่ สุดได้มกี ารน�ำเกมออนไลน์แนว
Simulation RPG ในชือ่ ว่า โปเกมอนโก (Pokemon Go)
เข้ามาในประเทศไทย โดยตัวเกมจะลงให้ในโทรศัพท์
มือถือระบบ iOS และ Android ตัวเกมภาคนี้จะไม่มี
เนือ้ เรือ่ ง แต่จะเน้นไปทีเ่ กมเพลย์ในโลกจริงๆ มากกว่า
ซึ่งตัวเกมสามารถเล่นพร้อมกันหลายคนผ่านระบบ
3G (หรือ 4G) รูปแบบเกมจะเน้น “การไล่จบั โปเกมอน
ในชีวติ จริงผ่านสถานทีจ่ ริงแทน” (Augmented reality)
ซึง่ แต่ละสถานทีก่ จ็ ะมีโปเกมอนหลากหลายสายพันธุ์
และหลากหลายธาตุตา่ งกันไป โปเกมอน โก นับเป็นเกม
ที่ พิ ชิ ต ใจคนกว่ า ครึ่ ง ค่ อ นโลกได้ เพราะด้ ว ย
องค์ประกอบชั้นดีต่างๆ ทั้งบรรดาโปเกมอนในความ
ทรงจ�ำของรุน่ ลูกยังรุน่ ปูย่ า่ ตายาย การมาในช่วงเวลา
ที่ถูกจังหวะของยุคอินเทอร์เน็ตอย่างแท้จริง อีกทั้ง
การรองรั บ ผู ้ เ ล่ น ได้ ใ นหลากหลายประเทศ ฯลฯ
ซึ่ ง ด้ ว ยเหตุ ผ ลหมดทั้ ง ปวงที่ ก ล่ า วมานั้ น ส่ ง ผลให้
โปเกมอนโกเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ใหม่ของการ
เล่นเกมที่ยากจะปฏิเสธได้และได้รับความนิยมใน
หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย
สือ่ อินเทอร์เน็ตนัน้ เปรียบเสมือน “ดาบสองคม”
สามารถก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาหากน�ำไปใช้ ใ นทางที่ ไ ม่
เหมาะสม และก�ำลังกลายเป็นปัญหาอย่างหนึ่งใน
กระบวนการเรียนรูข้ องเด็กๆ และเยาวชน โดยทีแ่ ม้แต่
เด็กๆ เองก็ไม่รตู้ วั สะท้อนให้เห็นว่า เด็กไทยจ�ำนวนหนึง่
ก�ำลังหมกมุน่ อยูก่ บั การใช้สอื่ อินเทอร์เน็ตจนบางครัง้
กลายเป็นปัญหาสังคมที่ติดตามมาอีกหลายเรื่องอาทิ
การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเล่นการพนันออนไลน์ ใช้ดูเว็บ
ลามก หรือใช้เล่นเกมออนไลน์จนท�ำให้เกิดปัญหา
เยาวชนลอกเลียนพฤติกรรมจากเกมออนไลน์ อีกทั้ง
ก่ อ ให้ เ กิ ด สภาพการณ์ ที่ น ่ า วิ ต กในเด็ ก และวั ย รุ ่ น
เช่น การไม่สนใจเรียน การใช้เวลาและเงินไปกับการ

เล่นเกมจนถึงขั้นปัญหาการเสพติดเกมออนไลน์ ซึ่ง
นับเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น (วิภา
อุ ต มฉั น ท์ , 2536) เด็ ก บางคนติ ด เกมจนไม่ เรี ย น
หนังสือ บางคนแม้จะไปเรียน แต่สภาพร่างกายก็ไม่
เอือ้ อ�ำนวยให้เรียน เพราะเล่นเกมอย่างหามรุง่ หามคำ�่
และนีค่ อื ผลกระทบทีต่ กต่อตัวเด็กโดยตรง ยิง่ ร้านเกม
ทีใ่ ห้บริการเปิดอยูด่ าษดืน่ หลายแห่งเปิดใกล้กบั สถาน
ศึกษา ก็ยิ่งท�ำให้เด็กถูกชักจูงเข้าไปได้โดยง่าย แม้แต่
ผูป้ กครองเองก็ไม่ทราบว่าลูกหลานของตัวเองหนีเรียน
ไปเล่นเกม นอกจากผลการเรียนจะตกต�่ำแล้ว ปัญหา
นีย้ งั ท�ำให้เด็กจมอยูใ่ นโลกของตัวเองจนไม่สนใจสังคม
รอบข้าง ซึ่งในระยะยาวย่อมส่งผลต่อบุคลิกภาพและ
สภาพจิตของเด็กไม่มากก็น้อย ทั้งนี้จากการส�ำรวจ
ของสถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต
เก็ บ ข้ อ มู ล เด็ ก และเยาวชนกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง จ�ำนวน
20,000 คน ทั่วประเทศไทย ระหว่างเดือน มีนาคม
ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยใช้แบบทดสอบการ
ติดเกม (Game Addiction Screening Test – GAST)
(ชาญวิทย์ พรนภดล, บัณฑิต ศรไพศาล, กุสุมาวดี
ค�ำเกลี้ยง, และ เสาวณีย์ พัฒนอมร, 2557) พบว่า
สถิติการติดเกมในเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2556 ของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
มีอัตราการติดเกม ร้อยละ 13.10 คลั่งไคล้ ร้อยละ
15.20 และไม่มปี ญ
ั หาร้อยละ 71.70 และจากผลส�ำรวจ
ของสถาบันเด็กและวัยรุน่ ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
พบว่า ในปัจจุบนั พ.ศ. 2556 มีเด็กติดเกมมากถึง 2.5
ล้านคน จากจ�ำนวนเด็ก 18 ล้านคน ในประเทศไทย
ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่สูงมาก (บทวิเคราะห์งานวิจัย
สถานการณ์เด็กติดเกม, 2556)
ปี พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้
ท�ำการส�ำรวจข้ อ มู ล การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสารในครัวเรือนของคนไทย (ส�ำนักงาน
สถิ ติ แ ห่ ง ชาติ กระทรวงดิ จิทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จและ
สังคม, 2561) พบว่าคนไทยเริ่มใช้เทคโนโลยีตั้งแต่
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
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อายุ 6 ปี ขึ้นไป โดยเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี ใช้
อินเทอร์เน็ตสูงสุด ร้อยละ 91.40 และ ร้อยละ
35.20 ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเล่นเกม และ
จากการส�ำรวจของบริษัทมายด์แชร์ ประเทศไทย
(Mindshare Thailand) (พฤติกรรมชาวดิจิทัลเกาะ
ติดช่องทางออนไลน์, 2557) ในปี พ.ศ. 2557 เรื่อง
“Growing Up as Digital Natives” พบว่า ประมาณ
ร้อยละ 51.00 ของกลุ่มประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทยเป็นชนพืน้ เมืองดิจทิ ลั (Digital Natives)
คิดเป็นจ�ำนวน 8,570,890 คน โดยเป็นกลุม่ Digitally
Born ซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม วั ย รุ ่ น ที่ ใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ มี อ ายุ
ระหว่าง 14-17 ปี ทีน่ อกจากเล่นอินเทอร์เน็ต ดูวดิ โี อ
ออนไลน์/ทีวีออนไลน์ ยังชอบเล่นเกมออนไลน์ ยูทูป
ผ่านสมาร์ทโฟนทีส่ ามารถเชือ่ มต่อได้งา่ ย รวดเร็ว และ
ทุกที่ จากการที่ Digital Natives เข้าถึง (Access)
สือ่ อินเทอร์เน็ตได้งา่ ยขึน้ นัน้ ท�ำให้เกิดปัญหาของการ
ใช้สอื่ อินเทอร์เน็ตในทางทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น การใช้สอื่
อินเทอร์เน็ตเล่นการพนันออนไลน์ ใช้เล่นเกม จนไม่
เป็นอันท�ำอะไร สะท้อนให้เห็นว่า เด็กไทยจ�ำนวน
หนึง่ ก�ำลังหมกมุน่ อยูก่ บั การใช้สอื่ อินเทอร์เน็ตจนเกิด
ปัญหาหนึง่ ทีแ่ ฝงตัวอยูใ่ นระบบการศึกษา คือ เด็กก�ำลัง
ติดสือ่ จนส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ เช่น การ
ติดเกมออนไลน์จนไม่สนใจเรียนหนังสือ เด็กกลุ่มนี้
กลายเป็นเด็กติดเกม การเรียนตกต�่ำ สุขภาพย�่ำแย่
สนใจสิ่งรอบตัวน้อยลง ดังนั้นถ้าเด็กและเยาวชนไม่
สามารถจัดระเบียบการใช้อินเทอร์เน็ตให้เหมาะสม
ก็จะส่งผลกระทบต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อ
สังคมได้
จากสถานการณ์เกมออนไลน์ที่ปรากฏใน
สังคมไทยปัจจุบันนี้จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมไทย
เป็นอย่างมาก ซึ่งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญระบุ
ว่าการเล่นเกมออนไลน์ท�ำให้ติดเกมได้ หากเล่นจนมี
พฤติกรรมติดเกมจะมีผลกระทบต่อการเรียนท�ำให้ผล
การเรียนตกตำ�่ ผลการวิจยั พฤติกรรมการเล่นออนไลน์
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ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การเรี ย นของเด็ ก นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้ น พบว่ า หากนั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมการเล่ น
เกมออนไลน์อย่างมากหรือไม่เหมาะสมแม้แต่เพียง
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งย่อมส่งผลต่อการเรียน
ของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาอย่ า งเป็ น เหตุ เ ป็ น ผล
ซึง่ กันและกัน คือ เล่นเกมมากท�ำให้เกรดลดลง การไป
โรงเรียน และการเข้าห้องเรียนไม่สม�่ำเสมอ (ศุภัคนิจ
วิษณุพงษ์พร, 2552) กอปรกับผู้ใช้เกมออนไลน์
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เด็ ก และเยาวชนซึ่ ง เป็ น ผู ้ ที่ ยั ง ขาด
วุฒิภาวะในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา จึงท�ำให้
เยาวชนเป็นผู้ที่ง่ายต่อการติดเกมออนไลน์ประกอบ
กับการขยายตัวทางธุรกิจของผูใ้ ห้บริการเกมออนไลน์
จึงท�ำให้เกมออนไลน์มจี �ำนวนเพิม่ มากขึน้ ในตลาด ซึง่
เป็นผลให้เยาวชนมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นผู้ติดเกม
ออนไลน์มากขึ้นโดยผลกระทบจากการใช้เกมและ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ของวั ย รุ ่ น นั้ น สามารถกล่ า วสรุ ป ถึ ง
ผลกระทบต่อตนเองได้ 3 ประเด็น (โกสินทร เตชะนิยม,
2554) ประเด็นแรกเป็นผลกระทบเกี่ยวกับความ
ก้าวร้าว อันเนื่องมาจากอิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรม
ของเด็กและวัยรุ่น ซึ่งก่อให้เกิดความรุนแรง ท�ำให้
เด็กและวัยรุ่นมีความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
ก้าวร้าวรุนแรงจากการเรียนรู้จากสื่อ โดยเฉพาะการ
เล่นเกมคอมพิวเตอร์สามารถกระตุ้นให้เกิดความ
ก้าวร้าวรุนแรงมากกว่าสือ่ ชนิดอืน่ เนือ่ งจากผูเ้ ล่นเกม
มีบทบาทเป็นผูก้ ระท�ำความรุนแรงด้วยตนเองและได้
รับรางวัลเป็นแรงเสริมจากการกระท�ำนั้น ประเด็น
ที่สองเป็นผลกระทบต่อพัฒนาการและการด�ำเนิน
ชีวิต การศึกษาในต่างประเทศพบว่าวัยรุ่นที่เล่นเกม
ออนไลน์มากมีสขุ ภาวะทางจิตใจและสังคมลดลง เช่น
รู้สึกว้าเหว่ ซึมเศร้าและขาดความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับ
ผูอ้ นื่ และมีความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคมลดลง
(Amderson & Bushman, 2001 อ้างถึงใน ศิริไชย
หงษ์สงวนศรี, โชษิตา ภาวะสุทธิไพสิฐ, และ สุวรรณา
เรืองกาญจนเศรษฐ์, 2548) ประเด็นทีส่ ามเป็นผลกระทบ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ต่อสุขภาพ การนั่งเล่นเกมออนไลน์เป็นเวลานาน
อาจท�ำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น การปวดหลัง สายตาเสีย
ปวดหน้าอก ซึง่ เกิดจากการนัง่ ในลักษณะทีผ่ ดิ รวมถึง
การเล่ น เกมออนไลน์ ท�ำให้ อ ารมณ์ ไ ม่ ส งบ หั ว ใจ
เต้นเร็วและความดันโลหิตสูง ซึ่งผลโดยตรงเหล่านี้
อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้ในอนาคต อีกทัง้ ยังพบอีกว่า
เด็ ก และวั ย รุ ่ น ที่ ติ ด เกมออนไลน์ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ
โรคอ้วนอีกด้วย
สภาพการณ์ของปัญหาการติดเกมออนไลน์
ในประเทศไทยนั้นยังคงปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
อีกทัง้ ปัญหายังคงอยูแ่ ละมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากภาวะที่
ท�ำให้เกมออนไลน์สามารถหาสถานทีเ่ ล่นได้งา่ ยอีกทัง้
ค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก เกมออนไลน์จึงได้รับความนิยม
โดยเฉพาะในหมู่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นวัยที่อยู่ใน
ช่วงเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ ผลกระทบ
กระเทือนต่อความเจริญทางด้านอื่นๆ เช่น อารมณ์
หวั่นไหวง่าย เต็มไปด้วยความเพ้อฝัน มีอุดมคติสูงส่ง
มักจะมองสิ่งต่างๆ ในแง่ดี (สุพัตรา สุภาพ, 2545)
และจากช่วงอายุของเด็กวัยรุน่ ทีย่ งั ไม่สามารถควบคุม
อารมณ์ความรู้สึกให้หนักแน่นมั่นคงได้ เมื่อมีโอกาส
ได้เล่นเกมออนไลน์ที่เน้นการแข่งขันฝึกฝนตัวละคร
ในเกมให้มีทักษะสูงยิ่งขึ้น อีกทั้งมีความสมจริงในแง่
ของการได้แสดงบทบาทสมมุตทิ ใี่ นชีวติ จริงไม่สามารถ
กระท�ำได้ เช่น สร้างตัวละครที่ร�่ำรวยและมีความ
สามารถ ท�ำให้ได้รับการยกย่องชื่นชม แต่ในชีวิตจริง
ผู้เล่นอาจเป็นตรงข้ามกับตัวละครสมมติภายในเกม
นอกจากนี้พฤติกรรมระหว่างการเล่นเกม
ออนไลน์ทสี่ ามารถแสดงอุปนิสยั ด้านลบได้อย่างเต็มที่
ก็อาจถ่ายทอดมาสู่บุคลิกภาพของผู้เล่นได้เช่น มี
ความก้าวร้าว ขาดการเอาใจใส่ต่อการเรียน และขาด
ความรับผิดชอบด้านอื่นๆ รวมทั้งด้านสุขภาพ (จิรดา
มหาเจริญ, 2547) ส่วนในรายที่เกิดปัญหาครอบครัว
ผู้ปกครองทะเลาะกันหรือหย่าร้าง ครอบครัวขาด
ความอบอุ่น หรือใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง

เด็กวัยรุ่นที่อยู่ในสภาพแวดล้อมดังกล่าวจะขาดการ
ชี้แนะที่ดี ท�ำให้มีการออกไปรวมกลุ่มกับเพื่อนท�ำ
กิจกรรมทีส่ มุ่ เสีย่ งไปทางด้านลบได้ เช่น การรวมกลุม่
กันแข่งรถ เสพยาเสพติด และรวมไปถึงพฤติกรรม
ล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งพฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นไป
เพื่อแสวงหาการยอมรับในกลุ่มเพื่อน ดังนั้น การเล่น
เกมออนไลน์จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมของเด็กวัยรุ่นที่มี
ปัญหาในลักษณะดังกล่าวเช่นกัน (ภีรวัฒน์ นนทะโชติ,
ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ, และ ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์,
2552) และถึงแม้วา่ เด็กทีต่ ดิ เกมออนไลน์สว่ นใหญ่จะ
ไม่ได้ออกไปก่ออาชญากรรมทัง้ หมด แต่แค่ผลกระทบ
ที่ มี ต ่ อ พฤติ ก รรมและอุ ป นิ สั ย บางประการท�ำให้
พัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยรุ่น สร้างปัญหาให้พ่อ
แม่ผู้ปกครอง โดยเฉพาะครอบครัวที่ไม่มีเวลาอบรม
สัง่ สอนบุตรหลานอย่างเต็มที่ และเลือกทีจ่ ะมอบการ
แก้ปญ
ั หาไปให้สงั คมไม่วา่ จะเป็นโรงเรียนหรือรัฐบาล
ดังที่ ธนกฤต ดีพลภักดิ์ (2557) และอุษา บิ้กกิ้นส์
(2552) พบว่าวัยรุ่นมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเล่น
เกมออนไลน์และความใส่ใจตั้งใจเรียนและผลการ
เรียนทีล่ ดต�ำ่ ลง รวมทัง้ มีปญ
ั หาสัมพันธภาพกับบุคคล
อื่นในสังคมลดลง
ปั จ จุ บั น ทั้ ง ภาครั ฐ และสั ง คมมี แ นวทาง
ส�ำหรับการจัดการต่อปัญหาการติดเกมออนไลน์ และ
ให้ความส�ำคัญกับลักษณะของพฤติกรรมและสาเหตุ
การติดเกมออนไลน์ของเด็กและวัยรุ่น แต่ในมุมมอง
ที่กลับกันอย่างไรก็ตามการเล่นและติดเกมออนไลน์
นอกจากจะส่งผลทางลบดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น โลก
ในยุคนี้ ไม่สามารถปฏิเสธหรือปิดกั้นสื่ออินเทอร์เน็ต
และสือ่ ออนไลน์ได้อกี ต่อไป การเข้าถึงสือ่ เหล่านีไ้ ม่ใช่
เรื่องยาก แต่อย่างที่กล่าวไปตอนต้นคือ สื่อเหล่านี้มี
“สองคม” ดังนัน้ เมือ่ มีขอ้ ดี ก็มขี อ้ เสียสิง่ ทีผ่ ใู้ หญ่หรือ
ผู้รับผิดชอบจะต้องใคร่ครวญคือ ท�ำอย่างไรให้เด็ก
สามารถเสพสื่อเหล่านี้ได้อย่างรู้เท่าทัน เพราะปัญหา
ของสั ง คมไทยคื อ การปล่ อ ยให้ เ ด็ ก ลองผิ ด ลองถู ก
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ในหลายๆ เรือ่ ง และเรือ่ งนีก้ เ็ ป็นอีกเรือ่ งหนึง่ ทีเ่ ด็กต้อง
ลองผิดลองถูก เด็กไทยมักจะถูกปล่อยให้อยู่กับสื่อ
จนบางครั้งก็ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสื่อใดควรเสพ
ไม่ควรเสพ หรือเมื่อเสพแล้ว จะต้องท�ำความเข้าใจ
อย่างไร เมื่อเด็กถูกปล่อยให้อยู่กับสื่ออย่างใกล้ชิด
เด็กก็มีโอกาสตกเป็นเหยื่อของสื่อที่เป็น “พิษ” ได้
(พรรณพิมล วิปลุ ากร, 2555; สุภารักษ์ จูตระกูล, 2559)
ดังนั้นผู้ใหญ่ควรจะเริ่มต้นในการให้ความ
เข้าใจกับเด็กในเรื่องการเสพสื่อ หรือพูดง่ายๆ คือ
สอนเด็กให้ “รู้เท่าทันสื่อ” ไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อ
เพราะในยุคข้อมูลข่าวสารทีเ่ ชีย่ วกรากเช่นนี้ การเลือก
บริโภคสื่อให้ถูกวิธีเป็นเรื่องจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ผู้ใหญ่
ตั้งแต่ในระดับครอบครัว จนถึงสถาบันการศึกษา
จะต้องสอนให้เด็กมีความเข้าใจในเรือ่ งการเสพสือ่ รูจ้ กั
แยกแยะสือ่ ทีด่ กี บั สือ่ ทีเ่ ป็นพิษออกจากกันสอนให้เด็ก
ใช้วจิ ารณญาณ สามารถพิจารณาใคร่ครวญได้วา่ อะไร
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม (เข็มพร วิรุณราพันธ์,
ม.ป.ป.) การรูเ้ ท่าทันสือ่ จะท�ำให้เด็กมีภมู คิ มุ้ กันในการ
เสพสื่อ ท�ำให้เด็กเสพสื่ออย่างระมัดระวังแม้จะเจอ
สื่อที่มีพิษ แต่ก็สามารถแยกแยะได้ เด็กจะสามารถ
เลือกเรียนรู้แต่สิ่งดีๆ ที่ปรากฏอยู่ในสื่อ ใช้สื่อให้เป็น
ประโยชน์ตอ่ ตัวเอง มากกว่าจะหมกมุน่ อยูก่ บั การเสพ
จนส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ ของตัวเอง การบริโภค
สื่อในปริมาณที่เหมาะสม การไม่ตกเป็นเหยื่อของ
ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนการแยกแยะได้ว่า อะไรคือ
สิง่ ทีเ่ หมาะสม หรือไม่เหมาะสม และเลือกในสิง่ ทีเ่ ป็น
ประโยชน์เมือ่ บริโภคสือ่ คือ การรูเ้ ท่าทันสือ่ ซึง่ หมาย
ถึง ไม่ว่าสื่อจะน�ำเสนออะไร เด็กก็สามารถรับมือได้
อย่างดี ถือว่ามีภมู คิ มุ้ กัน (Buckingham, 2005 อ้างถึงใน
สุภารักษ์ จูตระกูล, 2559; อุลชิ ษา ครุฑะเสน, 2556) ซึง่
เมือ่ ถึงจุดนัน้ เด็กก็สามารถบริโภคสือ่ ได้โดยไม่จ�ำเป็น
ทีต่ อ้ งมีผใู้ หญ่ควบคุมดูแล แต่ปจั จุบนั มีเด็กไม่มากนัก
ที่รู้เท่าทันสื่อ ดังนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่จะต้อง ปลูกฝัง
สิ่งเหล่านี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
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แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อของผู้บริโภค
ปั จ จุ บั น ค�ำว่ า การรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ (Media
Literacy) ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีวัฒนธรรมทาง
สื่อเฟื่องฟู ถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญในการให้การศึกษาแก่
เยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษา เช่น โดยการ
ก�ำหนดกรอบการรู้เท่าทันสื่อในการเข้าถึง (Access)
วิเคราะห์ (Analysis) ประเมิน (Evaluate) และ
สร้างสรรค์ (Create) (อุษา บิก้ กิน้ ส์, 2555) โดยสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในสังคม รวมทั้ง
ทักษะทีส่ �ำคัญในการสอบถามหาข้อมูลและแสดงออก
ซึ่งความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นไปตามระบอบ
ประชาธิปไตย ส�ำหรับทักษะ 4 ด้านนีส้ ามารถใช้ได้กบั
สือ่ ทุกประเภท นับตัง้ แต่สอื่ สิง่ พิมพ์ การกระจายเสียง
จนถึงสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีอิทธิพลอย่างกว้างขวางใน
ปัจจุบนั ส�ำหรับการให้ความส�ำคัญกับการรูเ้ ท่าทันสือ่
นั้นจ�ำเป็นต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
ที่สุดโดยการก�ำหนดนโยบายและหลักสูตรการศึกษา
ดังนัน้ ปัจจุบนั เยาวชนซึง่ ถือว่าผูบ้ ริโภคหรือผูร้ บั สารนัน้
ควรมีความรู้เท่าทันสื่อ โดย อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
(2547) นักวิชาการชือ่ ดัง ได้กล่าวถึงผูบ้ ริโภคหรือผูร้ บั
สารว่า ควรมีฐานคิดหลักเกีย่ วกับสือ่ มวลชนศึกษา คือ
1. สื่อทุกชนิดเป็นสิ่งที่คนสร้างขึ้น สื่อไม่ใช่
กระจกทีส่ ะท้อนภาพความจริงของโลกตามทีเ่ ป็นจริง
ตรงกันข้ามสือ่ พยายามใช้เทคนิคทุกอย่าง มาท�ำให้ผล
ที่ออกมา ดูเป็นธรรมชาติหรือสมจริงมากที่สุด
2. สือ่ ทุกวันนี้ มีองค์กรทางธุรกิจเป็นเจ้าของ
เกือบทั้งหมด ดังนั้น การผลิตเนื้อหา และรูปแบบ
ของสื่อ จึงต้องท�ำก�ำไรสูงสุดให้แก่องค์กร โดยใน
สังคมทุนนิยมสือ่ จะท�ำหน้าทีต่ อกยำ�้ การบริโภคสินค้า
ฟุม่ เฟือยและไร้สาระให้กบั ประชาชน โฆษณาสามารถ
สร้างภาพลวงตาให้สินค้าธรรมดาๆกลายเป็นของ
วิเศษ และสามารถแก้ปัญหาของผู้บริโภคได้อย่างทัน
อกทันใจ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3. สื่อช่วยเสริมแรงให้กับค่านิยมทางสังคม
เช่น ค่านิยมจากตะวันตก ให้กลายเป็นค่านิยมทีส่ งั คม
ยอมรับว่าถูกต้อง ทุกวันนีท้ ศั นคติของคนไทยต่อครอบครัว
ต่อความสุขในชีวิต ต่อเพื่อนต่างเพศ ต่อวัฒนธรรม
ของชาติ ฯลฯ ล้วนเลียนแบบค่านิยมจากตะวันตก
4. สือ่ ในทางการเมือง โทรทัศน์สามารถสร้างภาพ
ผูน้ �ำประเทศให้ดดู อี ยูเ่ สมอ ในเวลาเดียวกันก็สามารถ
ท�ำให้บุคคลด้อยโอกาสดูน่าสังเวช
ผู้บริโภคโดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นนักเรียน
นักศึกษานัน้ ควรตระหนักถึงประโยชน์ของการรูเ้ ท่าทัน
สื่ อ ซึ่ ง จะท�ำให้ ต นเองนั้ น สามารถใช้ สื่ อ ได้ อ ย่ า ง
ชาญฉลาด สามารถกลั่นกรองในสิ่งที่พบว่าไม่เหมาะ
สมออกไป (Buckingham, 2005 อ้างถึงใน สุภารักษ์
จูตระกูล, 2559) นอกจากนี้มีแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ
ของ Baran (2004) ทีม่ องผูร้ บั สือ่ เป็นผูท้ มี่ พี ลังอ�ำนาจ
และมีความกระตือรือร้น (Empower as Active)
เป็นผู้บริโภคสื่อที่ไม่ยอมรับอิทธิพลของสื่อ สามารถ
วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินสิ่งที่น�ำเสนอได้ และ
สามารถเลือกรับและใช้ประโยชน์จากเนื้อหาสื่อได้
อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของอุลิชษา ครุฑะเสน (2556) ที่พบว่าปัจจัย
ภายในที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนน�ำเยาวชน
มี 3 ปัจจัย ดังนี้ 1) การคิดวิจารณญาณ (Critical
Thinking) 2) ความตระหนักในอิทธิพลของสือ่ (Media
Effect Awareness) และ 3) การรู้เท่าทันตนเอง
(Self Awareness)
จากการที่โลกปัจจุบันได้มีการเข้ามาของ
อินเทอร์เน็ตและนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารที่
สามารถเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดายเพียง
ปลายนิว้ สัมผัส จึงเกิดแนวคิดทีไ่ ด้รบั การยอมรับอย่าง
กว้างขวางในระดับสากลคือแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ
ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการเสริมสร้างการบริโภค
สือ่ อย่างฉลาด ไม่ตกเป็นเหยือ่ ของข้อมูลข่าวสาร โดย
การทีบ่ คุ คลจะสามารถรูเ้ ท่าทันสือ่ ได้ตอ้ งอาศัยทักษะ

ในการเข้าถึง ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการประเมิน
เนือ้ หา ทักษะการสร้างสรรค์ และทักษะการมีสว่ นร่วม
รวมถึงการค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยส่วนบุคคล
และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการ
รู้เท่าทันสื่อ (บุบผา เมฆศรีทองค�ำ, 2554)
ดังนัน้ ท่ามกลางสังคมในโลกยุคดิจทิ ลั (Digital
Society) ครอบครัวซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมาก
ทีส่ ดุ ต้องท�ำหน้าทีใ่ นการดูแลแนะน�ำและปลูกฝังการรู้
เท่าทันสือ่ (Media Literacy) ตลอดจนถึง การรูเ้ ท่าทัน
สือ่ ดิจทิ ลั (Digital Literacy) ให้กบั เด็กๆ โดยสุภารักษ์
จูตระกูล (2559) กล่าวถึงเรื่องของการรู้ใช้ (Use) คือ
มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี
ที่หลากหลาย รู้เข้าใจ (Understand) คือ มีทักษะ
ที่จะช่วยให้การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ประเมินผล
สื่อดิจิทัล ภายใต้บริบทแวดล้อมต่างๆ ท�ำให้รู้ว่าจะ
ท�ำอะไรเกี่ยวกับข่าวสารในโลกออนไลน์ที่ต้องเผชิญ
รวมถึงผลกระทบจากโลกออนไลน์ ความตระหนัก
ของสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตพฤติกรรม การรับรู้
ความเชือ่ ความรูส้ กึ ต่อโลกรอบๆ ตัว และ รูส้ ร้างสรรค์
(Create) คื อ ความสามารถในการสร้ า งเนื้ อ หา
อย่างมีประสิทธิภาพและไปในทางสร้างสรรค์ภาย
ใต้จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital
Citizen) (สุภารักษ์ จูตระกูล, 2559)
นอกจากนี้ พ บว่ า มี ง านวิ จั ย ของปกรณ์
ประจันบาน และ อนุชา กอนพ่วง (2558) สร้างแบบ
วั ด ทั ก ษะการรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินทักษะ
ตามองค์ประกอบทักษะการรู้เท่าทันสื่อ เป็นแบบวัด
ตามโครงสร้างของการรู้เท่าทันสื่อ โดยใช้ทักษะการ
เข้าถึง (Access Skills) หมายถึง ความสามารถของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเกีย่ วกับความรูค้ วามเข้าใจ
และพฤติกรรมทีน่ กั เรียนแสดงออกถึงการสร้างโอกาส
ให้ตนได้รับสื่อประเภทต่างๆ อย่างเต็มที่ รวดเร็ว
สามารถรับรู้เข้าใจเนื้อหาของสื่อประเภทต่างๆ ได้
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
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อย่างเต็มความสามารถ มีการแสวงหาข่าวสารได้จาก
สือ่ หลายประเภทและไม่ถกู จ�ำกัดอยูก่ บั สือ่ ประเภทใด
ประเภทหนึ่งมากเกินไป มีความสามารถในการเก็บ
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นประโยชน์ พร้อมทัง้ ท�ำความ
เข้าใจความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอ่าน
เนื้อหาจากสื่อนั้นๆ และท�ำความเข้าใจอย่างถ่องแท้
จดจ�ำและเข้าใจความหมายของค�ำศัพท์ สัญลักษณ์
และเทคนิคทีใ่ ช้ในการสือ่ สาร สามารถพัฒนากลยุทธ์
เพื่อหาต�ำแหน่งที่มาของข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่
หลากหลาย และสามารถเลือกกรองข้อมูลประเภท
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ ทักษะการวิเคราะห์ (Analysis Skill) หมายถึง
ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเกีย่ วกับ
ความรูค้ วามเข้าใจและพฤติกรรมทีน่ กั เรียนแสดงออก
ถึงการบอกหรืออธิบายเพื่อแยกแยะข้อเท็จ ข้อจริง
ข้อเสนอเกินจริง ความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสีย และการ
โน้มน้าวจูงใจจากการน�ำเสนอของสือ่ รวมถึงสามารถ
ทบทวนผลดี ผลเสีย และผลกระทบทีม่ ตี อ่ ตนเองและ
ผูอ้ นื่ จากการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสือ่ ต่างๆ และ
สามารถบอกหรืออธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลัก
และวัตถุประสงค์แฝงของสื่อในรูปแบบต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง ครอบคลุมครบถ้วน รวมถึงสามารถให้
เหตุผลสนับสนุนได้อย่างสมเหตุสมผล และทักษะการ
ประเมินสือ่ (Evaluate Skill) หมายถึง ความสามารถ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจและพฤติกรรมทีน่ กั เรียนแสดงออกถึงการตัดสิน
ใจเชื่อหรือไม่เชื่อ เลือกรับหรือปฏิเสธข้อมูลข่าวสาร
จากสือ่ ต่างๆ ทีบ่ คุ คลเปิดรับ และได้ผา่ นกระบวนการ
วิเคราะห์เพื่อแยกแยะสารสนเทศที่สร้างสรรค์และ
มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นตามจุดมุ่งหมายที่ได้
ตัง้ ไว้ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารตีความและแปลความหมายของ
ข้อมูลข่าวสารที่สื่อต้องการน�ำเสนอ หรือแอบแฝง
มาในลักษณะต่างๆ โดยสามารถตัดสินคุณค่า ความ
ถูกต้อง เหมาะสม และคุณภาพของสารสนเทศที่ได้
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รับจากสื่อบนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และหลักการประชาธิปไตย
จากงานวิจยั ข้างต้นการทีเ่ ยาวชนในยุคดิจทิ ลั
ที่แวดล้อมด้วยเทคโนโลยีหลากหลาย นอกจากการมี
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต แล้วยังต้องมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ตลอดจน
ประเมินว่าสิ่งใดดี สิ่งใดร้าย ซึ่งการที่เด็กมีความ
สามารถในการน�ำการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลที่เป็นทักษะ
ที่ส�ำคัญในการเรียนรู้และใช้ชีวิตของมนุษย์ สามารถ
วิเคราะห์และจัดการข้อมูลข้อเท็จจริง และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล อีกทั้งในโลกออนไลน์หาก
ผู ้ บ ริ โ ภคใช้ อ ย่ า งปลอดภั ย ก็ ย ่ อ มท�ำให้ เ กิ ด คุ ณ
ประโยชน์อนันต์ แต่หากน�ำไปใช้ในทางที่ผิดก็ย่อม
ก่ อ ให้ เ กิ ด โทษอย่ า งมหั น ต์ ดั ง นั้ น เยาวชนรวมถึ ง
ครอบครั ว โดยพ่ อ แม่ ห รื อ ผู ้ ป กครองนั้ น จึ ง ควร
ตระหนักถึงการใช้สอื่ อินเทอร์เน็ตด้วยความปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ไม่ท�ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน นั่นก็ท�ำให้
เป็นการสื่อให้เห็นถึงการน�ำไปสู่การเป็นเยาวชนที่ดี
ในยุคดิจิทัลได้ในที่สุด
แนวคิดการรู้เท่าทันการเล่นเกมออนไลน์
การเล่นเกมออนไลน์สง่ ผลทัง้ ในด้านบวกและ
ด้านลบ ส�ำหรับด้านบวกเกมมีประโยชน์หลายอย่าง
เช่น คลายเครียด ให้ความสนุก เกมฝึกทักษะ เช่น
เกมกีฬา ฝึกพิมพ์ดีด ฝึกภาษา เกมเฉพาะด้าน เช่น
เกมฝึกขับเครื่องบิน การใช้อาวุธ ฝึกยุทธวิธี การรบ
ในวงการทหาร เกมฝึกผ่าตัดในวงการแพทย์ เป็นต้น
ส่วนในด้านลบ เกมอาจท�ำให้เกิดโทษหากเด็กเลือก
เกมไม่เหมาะสม หรือเล่นเกมติดต่อกันเป็นเวลานาน
เกินไป เช่น หากเด็กเล่นเกมรุนแรง เกมผิดศีลธรรม
ก็จะซึมซับ คุ้นชินกับพฤติกรรมนั้นๆ ในเกมไปด้วย
การใช้เวลาเล่นเกมมากเกินไป ท�ำให้เด็กติดเกม เป็น
โรคเก็บตัว ซึมเศร้า ขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
ละเลยการเรียนและกิจกรรมอื่นๆ อาจก่อปัญหา

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาชญากรรมเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเกม (ชาญวิทย์
พรนภดล และคณะ, 2557)
ส�ำหรั บ มุ ม มองของผู ้ เขี ย นการเล่ น เกม
ออนไลน์ในปริมาณทีเ่ หมาะสม แยกแยะได้วา่ อะไรคือ
สิง่ ทีเ่ หมาะสมหรือไม่เหมาะสมเป็นการรูเ้ ท่าทันเกม ซึง่
หากเด็กมีทกั ษะการรูเ้ ท่าทันเกมออนไลน์ ย่อมส่งผล
ด้านบวกให้กบั เด็ก ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นสามารถสรุป
การปฏิบตั ทิ พี่ อ่ แม่หรือผูป้ กครองและเด็กเพือ่ รูเ้ ท่าทัน
เกมออนไลน์ มีดังต่อไปนี้
1. พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรดูแลเด็กไม่ให้
เล่ น เกมมากจนเกิ น ไป ควรเล่ น เกมหลากหลาย
ประเภท และเลือกเกมทีเ่ หมาะกับเพศและวัยให้กบั ลูก
หลีกเลี่ยงเกมที่ส่งเสริมความรุนแรง เกมลามก หรือ
เกมที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมสังคม
(ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ, 2557)
2. เด็กๆ ควรรู้ทันเกม เด็กต้องส�ำรวจตัวเอง
ว่าติดเกมหรือไม่ การป้องกันการติดเกมต้องด�ำเนิน
การโดยการดูแลตัวเองตัง้ แต่เริม่ เล่นเกม ควบคุมเวลา
ในการเล่นเกมไม่ให้เกินวันละ 1-2 ชั่วโมง และไม่
จ�ำเป็นต้องเล่นเกมทุกวัน เพื่อไม่ให้พัฒนาไปสู่ระดับ
การติดเกม จะได้ไม่เสียเงิน เสียเวลา เสียการเรียน
เสียสุขภาพ และเสียเพือ่ น นอกจากนีค้ วรรูท้ นั เนือ้ หา
และควรเลือกเกมให้เหมาะสมกับเพศและวัยโดย
เลือกเกมที่เป็นประโยชน์ หรืออย่างน้อยไม่เป็นโทษ
ต่อตัวเอง อย่างไรก็ตาม การเล่นเกมบ่อยๆ แม้รู้ทัน
เนือ้ หาของเกม แต่บางครัง้ ก็อาจติดหรือซึมซับอารมณ์
พฤติกรรมหรือบทบาทในเกมโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น
พฤติกรรมชกต่อย ขับรถเร็ว ขโมยของ เป็นต้น ทางทีด่ ี
คือไม่เล่นเกมใดเกมหนึง่ ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายเดือน
เพื่อป้องกันไม่ให้หมกหมุ่นหรือติดเกม นอกจากนี้
เยาวชนสามารถหาความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับการรูเ้ ท่าทัน
เกมออนไลน์เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ นในการ
เล่นเกมออนไลน์เพือ่ ให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษให้
กับตนเอง (เข็มพร วิรุณราพันธ์, ม.ป.ป.)

ทักษะการรู้เท่าทันเกมออนไลน์
ผูเ้ ขียนเห็นว่าการรูเ้ ท่าทันเกมออนไลน์ (Online
Game Literacy) ของเยาวชน ซึ่งสอดคล้องและ
นับเป็นการรู้เท่าทันสื่ออย่างหนึ่ง สามารถน�ำเอา
แนวคิดเกีย่ วกับทักษะการรูเ้ ท่าทันสือ่ ซึง่ เป็นแนวคิด
ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล
(UNESCO, 2013 อ้างถึงใน พีระ จิรโสภณ, ทัณฑกานต์
ดวงรัตน์, มนต์ ขอเจริญ, ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา,
อุษา รุง่ โรจน์การค้า, โสภัทร นาสวัสดิ,์ และ ณัทธสิฐษิ์
สิริปัญญาชนกิจ, 2559; บุบผา เมฆศรีทองค�ำ, 2554;
อุษา บิ้กกิ้นส์, 2552) ผู้เขียนจึงน�ำมาประยุกต์ใช้กับ
การรู้เท่าทันเกมออนไลน์ โดยน�ำทักษะบางทักษะคือ
ทักษะการเข้าถึง ทักษะการวิเคราะห์ และทักษะการ
ประเมินสื่อมาประยุกต์ใช้ ในส่วนของการรู้เท่าทัน
เกมออนไลน์ โดยผู้เขียนให้ความหมายการรู้เท่าทัน
เกมออนไลน์ ใ นที่ นี้ ว ่ า หมายถึ ง การที่ เ ยาวชนมี
ความสามารถที่จะเลือกเกมออนไลน์ที่เล่นได้อย่าง
พอเหมาะพอควรกับวัย แยกแยะเรื่องจริงกับเรื่อง
สมมติได้ อีกทั้งมีการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ประเมิน
ผล ภายใต้บริบทแวดล้อมต่างๆ ท�ำให้รู้ว่าจะท�ำอะไร
เกี่ยวกับข่าวสารในโลกของเกมออนไลน์ท่ีต้องเผชิญ
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์และการปิดกั้น
ข้อมูลข่าวสารทีไ่ ร้ประโยชน์รวมถึงรับรูผ้ ลกระทบจาก
โลกของเกมออนไลน์ ตลอดจนความตระหนักของ
สิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเยาวชน และบุคคล
รอบข้างทีอ่ ยูร่ อบๆ ตัว โดยผูเ้ ขียนขอก�ำหนดทักษะการ
รู้เท่าทันการเล่นเกมออนไลน์ของเยาวชนเป็น 3 ด้าน
ได้ แ ก่ การเข้ า ถึ ง การวิ เ คราะห์ การประเมิ น
รายละเอียดแต่ละด้านมีดังนี้
1. ทักษะการเข้าถึง
1) เยาวชนสามารถเลื อ กเล่ น เกมเหมาะ
สมกั บ วั ย เช่ น เล่ น เกมต่ อ สู ้ ที่ ไ ม่ มี ฉ ากนองเลื อ ด
เป็นต้น
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
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2) เยาวชนสามารถหลีกเลี่ยงการเล่นเกม
ออนไลน์ ที่ มี เ นื้ อ หาไม่ เ หมาะสม เช่ น เกมลามก
เกมผิดศีลธรรม เป็นต้น
2. ทักษะการวิเคราะห์
1) เยาวชนไม่หนีเรียนไปเล่นเกมตามร้าน
อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ท�ำให้ไม่เกิดปัญหาด้านการเรียน
เนือ่ งจากผลการเรียนต�ำ่ เพราะตนเองไม่เคยขาดเรียน
2) เยาวชนไม่จ่ายเงินมากๆ เพื่อซื้อเกมหรือ
ชัว่ โมงเล่นเกม ตลอดจนการสัง่ ซือ้ ของภายในเกมด้วย
เงินจริง
3) เยาวชนจะไม่เล่นเกมออนไลน์จนท�ำให้
รู้สึกว่าร่างกายมีความอ่อนล้าและเพลีย ท�ำให้เกิดผล
เสียต่อสุขภาพในระยะยาว
4) เยาวชนสามารถแยกแยะเรือ่ งจริงกับเรือ่ ง
สมมติในเกมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
5) เยาวชนสามารถแยกแยะข้อดี และข้อเสีย
ของการเล่นเกมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
3. ทักษะการประเมิน
1) เยาวชนเล่นเกมออนไลน์แล้ว สามารถ
ทบทวนผลดี ผลเสีย และผลกระทบทีม่ ตี อ่ ตนเองและ
ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
2) เมือ่ เล่นเกมออนไลน์แล้ว เยาวชนสามารถ
ตัดสินใจเชือ่ หรือไม่เชือ่ เกีย่ วกับเนือ้ หาและข้อมูลในเกม
นั้นๆ อย่างมีเหตุมีผล
3) เยาวชนสามารถเลื อ กรั บ ข้ อ มู ล ที่ มี
ประโยชน์ ต ่ อ ตนเองและผู ้ อื่ น จากการเล่ น เกม
ออนไลน์
4) เยาวชนรูแ้ ละเข้าใจข้อมูลตลอดจนเนือ้ หา
ที่แอบแฝงมากับเกมออนไลน์ และสามารถตัดสิน
ความถูกต้อง ความเหมาะสม และคุณภาพของการ
เล่นเกมออนไลน์ในแต่ละครั้งได้เป็นอย่างดี
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5) เยาวชนตัดสินคุณค่าของเกมออนไลน์
ที่ เ ล่ น โดยใช้ ห ลั ก การตั ด สิ น บนพื้ น ฐานของหลั ก
คุณธรรม จริยธรรม และหลักการประชาธิปไตย
6) เยาวชนใช้ประสบการณ์เดิมในการตัดสิน
ความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูลตลอดจนเนื้อหา
ของเกมออนไลน์ ที่ เ ล่ น โดยใช้ ห ลั ก การตั ด สิ น บน
พื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ
ประชาธิปไตย
บทสรุป

ส�ำหรับยุคแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล
และข้ อ มู ล ข่ า วสารในปั จ จุ บั น เป็ น ยุ ค แห่ ง ความ
เจริญทางวัตถุและการช่วงชิงการก�ำหนดความคิด
จิตวิญญาณของผู้คนในสังคม โดยผู้คนต่างพยายาม
ใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการ
ถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง ความคิ ด อุ ด มการณ์
ทางการเมืองและสังคม ดังนั้น สังคมจะด�ำรงอยู่ด้วย
จิตวิญญาณแห่งความดีงาม ความถูกต้อง และความ
สงบสุขได้มากน้อยแค่ไหน ก็ขนึ้ อยูก่ บั ความแข็งแกร่ง
ทางด้านจิตใจของมนุษย์ที่จะมีศีลธรรม จริยธรรมใน
การใช้เทคโนโลยีทางการสือ่ สารเพือ่ สร้างสรรค์สงั คม
ในทางที่ถูกต้อง และส�ำหรับการรู้เท่าทันสื่อ โดย
เฉพาะการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ของเยาวชนของชาติ
ซึ่ ง ผู ้ เขี ย นได้ มี ก ารเสนอแนะทั ก ษะการรู ้ เ ท่ า ทั น
เกมออนไลน์ ให้เยาวชนน�ำไปปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น
ซึ่งการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ของเยาวชน จะกลาย
เป็นทักษะทีส่ �ำคัญในการเรียนรูแ้ ละใช้ชวี ติ ของตนเอง
สามารถวิเคราะห์และจัดการข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล ซึ่งจะช่วยน�ำพาชีวิต
ตนเองและสังคมไปสู่ความดีงาม ความถูกต้อง ความ
ส�ำเร็จและความสงบสุขในชีวิตทุกด้าน
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ข้อเสนอแนะ
จากการที่ผู้เขียนก�ำหนดทักษะการรู้เท่าทัน
การเล่ น เกมออนไลน์ ข องเยาวชนเป็ น รายข้ อ ให้
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมข้างต้น ถ้าเยาวชนได้รับรู้
แนวทางดังกล่าวย่อมน�ำไปสู่การใช้สื่อสังคมออนไลน์
โดยเฉพาะการเล่นเกมออนไลน์ในทางที่เหมาะสม
ของเยาวชนได้ และจะก่อให้เกิดประโยชน์ในทาง
สร้างสรรค์มากกว่าเกิดผลเสียต่อเยาวชน การรูเ้ ท่าทัน
การเล่นเกมออนไลน์จะท�ำให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกัน
ในการเสพการเล่นเกมออนไลน์ ท�ำให้เยาวชนเสพ
การเล่นเกมออนไลน์อย่างระมัดระวังแม้จะเจอเกม
ออนไลน์ที่มีพิษ แต่ก็สามารถแยกแยะได้ เยาวชน
จะสามารถเลือกเรียนรู้แต่สิ่งดีๆ ที่ปรากฏอยู่ในการ
เล่นเกมออนไลน์ ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง
มากกว่าจะหมกมุน่ อยูก่ บั การเสพเกมออนไลน์ จนส่ง
ผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตของตัวเอง การเล่นเกม
ออนไลน์ ในปริมาณที่เหมาะสม การแยกแยะได้ว่า
อะไรคือสิ่งที่เหมาะสม หรือไม่เหมาะสม นั้นคือ การ
รู้เท่าทันการเล่นเกมออนไลน์ ซึ่งหมายถึง ไม่ว่าเกม
ออนไลน์จะน�ำเสนออะไร เยาวชนก็สามารถรับมือได้
อย่างดี ถือว่ามีภมู ิคุ้มกันและลดความเสี่ยงต่อการติด
เกมออนไลน์ได้ในที่สุด
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