2.ประเด็นเด็กและเยาวชนกับปัญหาการติดเกม
ตระหนัก : ปั ญหาการติดเกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดลพบุรี มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อันเนื่ องมาจาก
หลายสาเหตุปัจจัย ซึ่ งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ส่ งผลกระทบด้านลบต่อพัฒนาการทางด้านร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และชุมชน บางรายถึงขั้นก่ออาชญากรรม อีกทั้งปั ญหาการติด
เกม/อินเตอร์ เน็ตของเด็กเยาวชนอยูใ่ นขั้นวิกฤต และมีแนวโน้มทวีความรุ นแรงยิ่งขึ้น โดยเด็กและเยาวชน
สามารถเข้าถึงร้านเกมได้ง่าย ในขณะที่ผปู ้ กครองส่ วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดต่อ
เด็ก ปั จจัยหนึ่งที่ทาให้เด็กติดเกม คือการขาดพื้นที่และกิจกรรมที่เหมาะสม
กังวล/ห่ วงใย : ปั จจุบนั ในจังหวัดลพบุรีมีสถานประกอบการร้านเกมเพิ่มสู งขึ้น ร้านเกมบางพื้นที่มีการ
สร้างแรงจูงใจในการเล่นเกม เช่น การสะสมแต้มเพื่อแลกการเล่นเกมครั้งต่อไป ร้านเกมบางแห่ งเป็ นแหล่ง
มัว่ สุ มของอบายมุข นาไปสู่ การพนัน การถูกมอมเมาจากเวปไซด์ที่ไม่พึงประสงค์ และการถูกล่อลวงทาง
สังคมออนไลน์ ทาให้คุณภาพชี วิตลดลง รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐและชุ มชนบางแห่ งมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา
เด็กติดเกมไม่เต็มศักยภาพ ผนวกกับนโยบายแจกคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ตให้นกั เรี ยน อาจเป็ นการกระตุน้ ให้
เด็กอยากได้รุ่นที่เล่นเกมได้ต่อไป
รั บทราบว่ า : สานักงานวัฒนธรรมจัง หวัดลพบุ รีมี การพัฒนาศักยภาพบุ คลากรและภาคี เครื อข่ายในการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมีเครื อข่ายที่ดาเนิ นการสารวจสภาวะการณ์อยูบ่ า้ งแล้ว แต่ยงั ไม่มีการนาข้อมูล
เผยแพร่ สู่ ส าธารณะ และยัง ไม่ มี ก ารประสานงานเพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการป้ องกัน และแก้ไ ขอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดลพบุรีมีการจัดทาโครงการคนไทยใจอาสา
ปี ๒๕๕๖ ให้โรงเรี ยนเขียนโครงการเข้ามาของบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปั ญหา
เด็กและเยาวชน
สานักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี โดยศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทจังหวัดลพบุรี จัดเวทีแก้ปัญหาลด
ความขัดแย้งระหว่างร้านเกมกับผูป้ กครอง ภาคีเครื อข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาให้ร้านเกมต้องไปจด
ทะเบียนให้ถูกต้อง หรื อถ้าผิด พรบ.จะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาต
จะเห็นได้วา่ การแก้ปัญหาเด็กติดเกม จะต้องมีการศึกษาวิจยั และพัฒนา เกี่ยวกับสภาวะการณ์ของเด็ก
และเยาวชนในจังหวัดลพบุรีแบบบูรณาการ รอบด้าน เพื่อให้ได้รูปแบบการป้ องกันและการแก้ปัญหาอย่าง
เป็ นรู ปธรรม เข้าถึงพื้นที่เสี่ ยง และทาประชาคมเพื่อคืนข้อมูลสู่ ชุมชนท้องถิ่นศึกษาวิจยั สภาวการณ์ของเด็ก
และเยาวชน
ด้านครอบครัว ปั ญหาเศรษฐกิจ และอื่นๆที่เป็ นปัจจัยสาคัญทาให้เด็กและเยาวชนติดเกม
ชื่นชม : การทางานให้เกิดผลงานที่เป็ นรู ปธรรมและเป็ นนโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่ เช่นที่ ตาบลวังจัน่
และตาบลถลุงเหล็ก อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี มีการทางานร่ วมกันของหลายภาคส่ วน ที่ได้มีความ

พยายามปฏิบตั ิงานอย่างจริ งจัง เพื่อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเด็กติดเกม โดยชุ มชน ภาคีเครื อข่ายและ
หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง เห็ นปั ญหาที่จะเกิ ดกับเด็กและเยาวชน รวมถึ งปั ญหาครอบครัว ซึ่ งเด็กและเยาวชน
พร้อมที่จะร่ วมแก้ปัญหา
ชุ มชนมีส่วนร่ วม เกิดการรวมกลุ่มให้เกิดกิจกรรมของเด็ก เกิดจิตอาสาเด็ก มีกติการ่ วมกัน มีการจัด
เวทีแก้ปัญหาเด็กติดเกมในพื้นที่ ทาให้มองเห็นปั ญหาชัดเจนยิง่ ขึ้น ส่ งผลให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
และปลอดจากพฤติกรรมการติดเกม

ข้ อเสนอเชิงนโยบาย
1. ให้มีคณะทางานรับผิดชอบร่ วมกันในรู ปแบบคณะกรรมการสมัชชาสุ ขภาพเฉพาะประเด็นปั ญหา
เด็กติดเกม โดยให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ศูนย์เสมารักษ์ มีมาตรการระยะเวลาเปิ ดปิ ด และมี
คณะกรรมการตรวจออกตรวจอย่างต่อเนื่อง โดยการออกตรวจเป็ นทีมให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ นเจ้าภาพ
ร่ วมกัน เพื่อการแก้ไขปั ญหาการติดเกม ทุ กภาคส่ วนของสังคมสามารถเข้ามามี ส่วนร่ วมกาหนดทิ ศทาง
แนวนโยบายที่ เกิ ดจากการเข้า มาทางานร่ วมกัน และมี กฎหมายสนับสนุ นการดาเนิ นงานที่ชัดเจน ให้
โรงเรี ยนเป็ นผูส้ อดส่ องเด็กนักเรี ยนที่มาโรงเรี ยนแล้วเข้าร้านเกม
2. กาหนดให้มีแกนนาภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็ นคณะทางานเครื อข่าย 9 ด้าน ศูนย์เฝ้ าระวังทาง
วัฒนธรรม ของสานักงานวัฒนธรรมจัง หวัดลพบุ รี เพื่อเข้าไปมี ส่ วนร่ วมในการเฝ้ าระวัง สอดส่ อง ดู แล
ติดตามการประกอบกิ จการตามใบอนุ ญาต โดยให้ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดทุกร้ านที่ขอใบอนุ ญาตเชื่ อมเข้าสู่
ส่ วนกลาง เพื่อลดปั ญหาความรุ นแรง
3. ให้ภาคประชาสังคมขับ เคลื่ อนกระบวนการ การรณรงค์สร้ างกระแสประชาสัมพันธ์และสื่ อ
สาธารณะ ผลิ ตสื่ อที่ เข้าถึ งได้ง่า ย ตรงประเด็นที่ เด็ กจะบริ โภค เพื่ อกระตุ ้นให้เกิ ดมาตรการทางสัง คม
นาไปสู่ นโยบายสาธารณะ ในระดับพื้นที่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณ
4. ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นดาเนิ นการร่ วมกับองค์กรภาครั ฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน
องค์กรพัฒนาเอกชน เครื อข่ายเด็กและครอบครัว ร่ วมกันกาหนดเป็ นนโยบายสาธารณะ มาตรการทางสังคม
จัดทาวิจยั ที่สอดคล้องกับบริ บทของชุมชนในแต่ละพื้นที่ และสนับสนุนให้มีพ้นื ที่สร้างสรรค์ เวทีสาธารณะ
สาหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการติดเกมของเด็กเยาวชน
5. ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และวัฒนธรรมจัง หวัด ร่ วมกับร้ านเกม จัดกิ จกรรมส่ งเสริ ม
สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น (เกมที่ไม่รุนแรง เกมสร้างสรรค์) โดยบรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และนาไปสู่ การปฏิบตั ิจริ ง

6. การตั้งร้ านเกมในชุ มชน ต้องผ่านการประชาคมของประชาชนของหมู่บา้ น ผ่านการตรวจสอบ
จากท้องถิ่ นและมีเอกสารอนุ ญาตจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ก่อนยื่นขอประกอบการจากสานักงาน
วัฒนาธรรม
7. จัดให้มีการวิจยั และพัฒนาสถานการณ์ การติดเกมของเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการจังหวัด
ลพบุรี เพื่อให้ได้รูปแบบเชิงรู ปธรรมนาไปสู่ การแก้ปัญหาที่แท้จริ ง
8. ส่ งเสริ มและสนับสนุ น ขอความร่ วมมื อเขตพื้นที่ การศึ กษา สภาเด็กและเยาวชนทุ กระดับ จัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเด็กและเยาวชนติดเกม และกาหนดเป็ นนโยบายสาคัญของ
การศึกษา
9. แต่ ง ตั้ง คณะท างานป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาเด็ ก และเยาวชนติ ด เกม และให้ ทุ ก โรงเรี ย นมี
คณะทางาน โดยมีครู นกั เรี ยน และจิตอาสาทุกภาคส่ วนอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
10. มีโครงสร้างคณะทางานเด็กและเยาวชนในชุ มชน เน้นภาคประชาชนในชุ มชนจัดการแก้ไข
ปั ญหาตามบริ บทของพื้นที่
๑๑. ห้ามเด็กอายุต่ ากว่า ๑๐ ปี เข้าร้ านเกม หากฝ่ าฝื นให้มีกฎหมายยึดใบอนุ ญาตและสั่งปิ ดร้ า น
ให้สถานศึกษาจัดพื้นที่การใช้อินเตอร์ เนต
๑๒. จัดตั้งกองทุนระดับจังหวัด สนับสนุ นแกนนาในการตรวจจับร้านเกมมากขึ้น ทุกภาคส่ วนของ
รัฐสนับสนุนงบประมาณ

