
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง
เรื่อง การเล่นเกมคอมพิวเตอร์

ของเด็กและวัยรุ่น

สงวนลิขสิทธิ์ ©



คำนำ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง
เรื่อง การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กและวัยรุ่น

ออกแบบปกและภาพประกอบในเล่ม น.ส.ปรางธสุภรณ  เชตุพล
พิมพ์ครั้งที่ 1   กุมภาพันธ 2557 จำนวน 6,000 เลม

จัดพิมพ์โดย  บริษัท มีเดียโซน พริ้นติ้ง จำกัด
สงวนลิขสิทธิ์ © 

สนใจนำไปเผยแพร่กรุณาติดต่อ :

โครงการการรวมมือจัดทำเว็บไซตดูแลปองกันเด็กติดเกม 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
2 พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท 0-2419-4080 โทรสาร 0-2411-3843

Website: www.healthygamer.net
E-mail: healthygamer@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/HealthyGamer 

         
        ผู้เขียน   รศ.นพ.ชาญวิทย   พรนภดล
   รศ.นพ.ศิริไชย   หงษสงวนศรี
   ผศ.นพ.ณัทธร   พิทยรัตนเสถียร
   อ.นพ.ทรงภูมิ   เบญญากร
   อ.นพ.คมสันต   เกียรติรุงฤทธิ์
   พญ.โชษิตา   ภาวสุทธิไพศิฐ



คำนำ

     เทคโนโลยีสารสนเทศถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตและการทำ งานของสังคม
ยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเกมคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์ก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ
ความบนัเทงิในชวีติประจำ วนัของคนเมอืง นอกจากจะทำ ใหก้ารตดิตอ่สือ่สารรวดเรว็ทนัอก
ทันใจ แล้วยังใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างไม่จบสิ้น เป็นประโยชน์อย่างมากต่อชีวิตคนรุ่นใหม่  
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แก้ไขผลกระทบด้านลบที่เกิดจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในทางท่ีไม่เหมาะสม และหวังว่า  
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บทนำ

      ว่า “เกมคอมพิวเตอร์” ใน
          คำ แนะนำ นี้ หมายถึง โปรแกรม
ที่ออกแบบมาเพื่อการเล่น มีรูปแบบและ             
กฎของการเล่น ให้ความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน เล่นได้จากอุปกรณ์ต่างๆ ทั้ง
เกมที่เล่นจากเครื่องเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และ                    
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วไป ทั้งที่ผ่านการ              
เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตและไม่ เชื่อม                  
ต่อทางอินเทอร์เน็ต 
   การเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรม
ที่เด็กและวัยรุ่นนิยมมากในปัจจุบัน ผล
สำ รวจพบว่าเด็กและวัยรุ่นใช้เวลาเล่นเกม
ตอ่วนัเพิม่มากขึน้ ทัง้นีเ้นือ่งจากเทคโนโลยี
ที่ก้าวหน้า ทำ ให้เกมคอมพิวเตอร์ยุคนี้ทั้ง
สนกุสนานตืน่เตน้ เสมอืนจรงิ และการเพิม่           

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง
...เรื่อง การเล่นเกมคอมพิวเตอร์

ของเด็กและวัยรุ่น...

ข้ึนของจำ นวนสมาร์ทโฟน ก็ทำ ให้โอกาส
เข้าถึงเกมต่างๆ ง่ายขึ้นมาก 
   ประโยชน์ของการเล่นเกมช่วยให้
เพลิดเพลิน คลายเครียด และเสริมทักษะ
บางอยา่ง เชน่ การทำ งานประสานระหวา่ง
มอืและตา ถา้ผูเ้ลน่เลน่เกมอยา่งรูข้อบเขต 
แต่ถ้าเล่นมากเกินไปก็อาจส่งผลกระทบที่
ไมด่ไีด ้ตัง้แตเ่สยีโอกาสทีจ่ะพฒันาตนเอง
ในเรื่องอื่นๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่ออนาคต 
จนถงึกอ่ใหเ้กดิปญัหาตา่งๆ ตามมา ไดแ้ก ่
ปัญหาติดเกม ปัญหาอารมณ์ ปัญหา
พฤติกรรม ปัญหาการเรียน ปัญหาการ
เข้าสังคม และปัญหาสุขภาพ 
    คำ แนะนำ ชุดนี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้
ปกครองรู้เท่าทันผลกระทบต่างๆ ที่เกิด
จากการเลน่เกมคอมพวิเตอรท์ีม่ากเกนิไป 
และเปน็แนวทางเพือ่ใชต้ดิตามควบคมุการ
เลน่เกมคอมพวิเตอรข์องเดก็และวยัรุน่ให้
ปลอดภัย รวมทัง้รูแ้นวทางในการปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

คำ 

สารบัญ



ผลกระทบด้านลบ
จากการเล่นเกม

ปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ 

    การศึกษาในประเทศไทยพบว่า ร้อยละ 
10-15 ของเด็กและวัยรุ่นเล่นเกมมาก
จนถึงขั้นมีปัญหาการติดเกม นั่นคือ คิด
หมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์    
มีความสุขเมื่อได้เล่นเกม ได้คะแนนหรือได้
ระดับการเล่นสูงขึ้น แต่ก็ยังต้องการ
เอาชนะหรือเล่นให้มากขึ้นอีก จึงจะรู้สึก
พอใจ จนใช้เวลาไปกับการเล่นเกมมากขึ้น
เรื่อยๆ และเมื่อถูกขัดขวางไม่ให้เล่นเกม    
ก็ จ ะหงุดหงิดกระวนกระวาย เกิด
ความเครียด มีความรู้สึกอยากเล่นเกม
ตลอดเวลาเหมือนกับอาการอยากยาของ
ผู้ที่ติดสารเสพติด ควบคุมการเล่นเกม    
ไม่ได้ ใช้เวลาเล่นเกมมากกว่าท่ีตั้งใจไว้   
และแม้จะรู้ว่าการเล่นเกมส่งผลเสียกับตน 
พยายามที่จะลดหรือเลิกเล่นเกม แต่ก็ไม่
สามารถควบคมุใหห้ยดุได ้จนมผีลกระทบ
ทั้งต่อการเรียน การทำางาน สุขภาพ     
ความสัมพันธ์ในครอบครัว และการเข้า
สังคม รวมทั้งอาจมีปัญหาพฤติกรรม
หลายอย่างต่อเนื่องมา เช่น โกหก ขโมย 
ก้าวร้าว หนีเรียน หนีออกจากบ้าน และ  
ติดการพนัน

   ซึ่งจะเห็นได้ว่า การพิจารณาดูว่าเด็ก
และวัยรุ่นจะเข้าข่ายมีพฤติกรรมติดเกม
หรื อ ไม่ นั้ น  จ ะปร ะ เมิ นจากอาการ
ขา้งตน้เปน็หลกั โดยไมไ่ดใ้ชจ้ำ นวนชัว่โมง
ทีเ่ดก็ใชเ้ลน่เกมเปน็ตวับอกวา่ผูใ้ดตดิเกม
    ส่วนผลของการติดเกมที่มีต่อสมอง
น้ัน มีการศึกษาเรื่องนี้ในต่างประเทศ    
มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งพบว่าการเล่นเกมมี     
ผลกระทบต่อสมองแบบเดียวกับการติด
พนัน และการติดสารเสพติด โดยผู้ชายมี
ความเสี่ยงในการติดเกมมากกว่าผู้หญิง 
ผลนี้จะทำ ให้ผู้ที่ติดเกมเกิดอาการอยาก
เล่นเกมเหมือนกับผู้ที่ติดสารเสพติดมี
อาการอยากเสพสารเสพติด โดยเฉพาะ
เวลาเขา้ไปอยู่ในสถานทีห่รอืสถานการณ์ที่
เคยเล่นเกม หรือเวลาที่เครียด
   เด็กและวัยรุ่นที่เล่นเกมทุกคนมีโอกาส
เสีย่งทีจ่ะตดิเกมดว้ยกนัทัง้นัน้ แตเ่ดก็ทีม่ี
โอกาสเสี่ยงมากกว่าคนอื่นๆ คือ เด็กที่มี
ปัญหาการเรียน ทำ อะไรไม่ค่อยประสบ
ความสำ เร็จ ถูกตำ หนิและดุว่าบ่อยๆ ขาด
ความภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงเด็กท่ี
เป็นโรคทางจิตเวชบางอย่าง เช่น โรค
สมาธิสั้น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล 
เป็นต้น ครอบครัวของเด็กบางคนอาจมี
ความขัดแย้ง มีความรุนแรงในครอบครัว 
และไมส่ามารถตามดพูฤตกิรรมของเดก็ได ้
กลุ่มเพื่อนของเด็กก็มักเล่นเกมหรือมี
ปัญหาพฤติกรรมอื่นๆ
     



  ซึง่ผูป้กครองสามารถประเมนิความเสีย่ง
ต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ของบุตร
หลานของทา่นได ้โดยการทำ  แบบทดสอบ
วั ด ภู มิ คุ้ ม กั น ก า ร ติ ด เ ก ม  ไ ด้ ที่           
www.HealthyGamer.net ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามที่ใช้ประเมินดูปัจจัยท่ีเป็น
ภูมิคุ้มกันการติดเกมในด้านต่างๆ ทั้ง
ปัจจัยเกี่ยวกับตัวเด็ก ปัจจัยเกี่ยวกับ
ครอบครัวและการเลี้ยงดู ปัจจัยเกี่ยวกับ
เพื่อน และปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

  

    

    เกมที่มีความรุนแรง หมายถึง เกมที่
มีฉากการใช้ความรุนแรงอาจ มีฉากต่อสู้    
ใช้อาวุธ มีเลือดและความตาย รวมถึงมี
ภาษาก้าวรา้ว หยาบคาย และฉากเก่ียวกับ
เพศที่รุนแรง
    การศึกษาจำ นวนมากยืนยันว่า การ
เล่นเกมที่รุนแรงทำ ให้เด็กและวัยรุ่นชินชา
ต่อความรุนแรง และมีความคิด อารมณ์ 
และพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงมากขึ้น     
มคีวามเหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่ และความอยาก
ช่วยเหลือผู้อื่นลดลง

พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง 



ผลกระทบต่อสมองและเชาวน์ปัญญา     

  เด็กท่ีเล่นเกมเป็นเวลานาน ไม่ได้ออก
กำ ลังกายหรือเคลื่อนไหว จนเกิดผลเสีย
ต่อสุขภาพร่างกาย บางคนกลายเป็นโรค
อ้วน ในขณะที่บางคนอาจขาดสารอาหาร
เพราะหมกมุ่นกับการเล่นเกมจนไม่สนใจ
การรับประทานอาหาร ลืมดูแลสุขภาพจน
ทำ ให้ทรุดโทรม 
   เด็กที่เล่นเกมนานๆ มักมีอาการปวดที่
หาสาเหตไุมไ่ด ้เชน่ ปวดศรีษะ ปวดตน้คอ 
ปวดท้อง บางคนอาจปวดข้อจากการ
อักเสบไปจนถึงอาการนิ้วล็อค เป็นต้น 
นอกจากน้ี การน่ังอยู่กับท่ีเฉยๆ นานๆ 
อาจทำาให้เกิดลิ่มเลือดไป อุดตันหลอด
เลอืดสว่นตา่งๆ ได ้ทีพ่บบอ่ยคอื ลิม่เลอืด
อุดตันหลอดเลือดดำ ที่ขา ทำ ให้การไหล
เวยีนของเลอืดทีอ่วยัวะนัน้ๆ ผดิปกต ิสง่
ผลใหร้ะบบหายใจและระบบไหลเวยีนโลหติ
ลม้เหลว ซึง่เปน็สาเหตขุองการเสยีชวีติใน
ผู้ที่เล่นเกมติดต่อกันเป็นเวลานานๆ 

ผลกระทบด้านสังคม และครอบครัว

ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย 

    จริงอยู่ที่เกมบางประเภทช่วยในการ
ฝึกคิดวิเคราะห์ แต่การที่เด็กเล่นเกมเป็น
เวลานานๆ ก็จะทำาให้เด็กขาดโอกาสใน   
การฝึกทักษะที่จำาเป็นต่อชีวิตด้านอื่น      
เ สี ย เ วล าสำ า หรั บก ารค้ นห าคว ามรู้             
เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาไปกับการเล่น
เกม เดก็และวยัรุน่ทีเ่ลน่เกมเปน็เวลานานๆ 
ส่วนใหญ่จึงมีผลการเรียนลดลงอย่าง
ชัดเจน
     ทั้งนี้การฝึกคิดแก้ปัญหา ไม่จำ เป็น
ตอ้งไดจ้ากการเลน่เกมเทา่นัน้ แตส่ามารถ
เรียนรู้ ไ ด้จากกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิต     
ประจำ วัน เช่น การทำ งานบ้าน เด็กก็ต้อง
คิดวางแผนว่าจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง 
ควรเริม่กวาดหรอืถจูากสว่นไหนของหอ้ง
กอ่น จงึจะทำ ใหห้อ้งทัง้หอ้งสะอาด ไมเ่สยี
เวลา เป็นต้น

    การเล่นเกมคอมพิวเตอร์นั้น เล่นได้
ด้วยตัวคนเดียว ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมี
สังคมออนไลน์ไว้เล่นเกมด้วยกัน แต่   
ความสัมพันธ์ก็ต่างจากสังคมจริง จึงพบ
ว่าเด็กที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์มากๆ จะเข้า
สังคมลดลง และมีความสัมพันธ์ ใน
ครอบครัวแย่ลง



สัญญาณบ่งชี้การติดเกม 

   สัญญาณบ่งชี้ว่าเด็กและวัยรุ่นอาจมีปัญหาติดเกม ได้แก่

1. หมกมุ่นกับการเล่นเกมมาก เวลาว่างส่วนใหญ่หมดไปกับเกม ไม่สนใจหรือเลิกทำ           
    กิจกรรมที่เคยชอบ

2. ควบคุมตัวเองให้เล่นในเวลาที่กำ หนดไม่ได้ ใช้เวลาในการเล่นเกมนานติดต่อกันหลายๆ 
    ชั่วโมง หรือเล่นนานขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมไม่กี่ชั่วโมงต่อวัน เพิ่มเป็นหลายๆ ชั่วโมงต่อวัน
 
3.  ถา้ถกูบงัคบัใหเ้ลกิเลน่ จะตอ่ตา้น หงดุหงดิ ไมพ่อใจอยา่งรนุแรง บางคนถงึขัน้กา้วรา้ว  
    เวลาไม่ได้เล่นเกม

4. เล่นเกมจนมีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น อดนอน รับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ฯลฯ
  
5. ละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือกิจวัตรประจำ วัน เช่น ไม่สนใจการเรียน หนีเรียน
   หรือแอบหนีออกจากบ้านเพื่อไปเล่นเกม การเรียนตก ไม่เข้าสังคม เสียสัมพันธภาพ        
    กับคนรอบข้าง ฯลฯ 

6.  พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ดื้อ ต่อต้าน แยกตัว เก็บตัว พูดจาหยาบคาย 
    โกหก ลักขโมย (เพื่อนำ เงินไปเล่นเกม) ฯลฯ

 
ผู้ปกครองสามารถทำ  แบบทดสอบการติดเกม แบบออนไลน์ได้ที่                                             

www.healthygamer.net
เพื่อตรวจสอบว่าบุตรหลานของท่านเข้าข่ายติดเกมหรือไม่



  

ไม่แนะนำ ให้เด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี เล่น
เกมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 

อนุญาตให้เด็กอายุ 3-6 ปี เล่นเกมได้
เฉพาะเกมที่เล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
หรือเกมการศึกษาเท่านั้น โดยต้องมี     
ผู้ปกครองควบคุม

อนุญาตให้เด็กเล่นเกมคอมพิวเตอร์  
อื่นๆ ที่นอกเหนือจากเกมการศึกษาได้
เมื่ออายุมากกว่า 6 ปี และต้องเป็นเกม
คอมพิวเตอร์ที่ถูกกำาหนดไว้สำาหรับเด็ก
แต่ละวัยเท่านั้น
 

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

 คำแนะนำท่ี 1 คำแนะนำท่ัวไป
สำหรับผูปกครองกอนอนุญาต
ใหลูกเลนเกมคอมพิวเตอร 

 
   
   ในวัยเด็กเล็ก (6-10 ปี)

ควรเลือกเกมที่ไม่รุนแรง หรือรุนแรง
เพียงเล็กน้อย เช่น เกมกีฬาท่ีไม่ใช่การ
ต่อสู้ เกมการ์ตูน และใช้ภาษาสุภาพ

   ในวัยเด็กโต (10-13 ปี)
 
อาจเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีฉากต่อสู้
เ ล็ กน้ อยภายใน เกม และมีภาษาที่
ซับซ้อนขึ้น แต่ไม่ควรมีฉากความรุนแรง

   ในวัยรุ่น (อายุ 13 ปีขึ้นไป)
 
วัยรุ่นอาจสนใจเกมที่มีการต่อสู้ และ
ความรุนแรงที่มากขึ้น แต่ไม่ควรมีความ
รุนแรงที่มากเกินไป เช่น ฉากนองเลือด
และควรระวังเกมที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม 
เช่น เรื่องเพศ ยาเสพติด คำ หยาบคาย
หรือเนื้อหาที่ยุยงให้กระทำ ผิด 

.

.

.

.

.

.



ควรติดตามและเรียนรู้ให้เท่าทันเกมที่ 
เ ด็ก นิยม เ ล่น โดยพึ งร ะลึ กว่ า เกม 
ทุกเกมทำ ให้ติดได้

ไม่แนะนำาให้ เด็กเล่นเกมคอมพิวเตอร์
รวมมากกว่า 1 ช่ัวโมงต่อวัน ในวัน
ธรรมดา และ 2 ชั่วโมงต่อวัน ใน
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์

ไม่แนะนำาให้ เด็กเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ต่ อ เ นื่ อ ง เ กิ น  1  ชั่ ว โ ม งต่ อ ค รั้ ง

ไม่แนะนำาให้ เด็กเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ใ น ช่ ว ง  1  ชั่ ว โ ม ง ก่ อ น เ ข้ า น อน
เนื่องจากการเล่นเกมจะมีผลรบกวน
การนอน

การเล่นเกมเกินกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน
ในวันหยุด >> จะมีความเสี่ยงต่อการติด
เกมเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า
การเลน่เกมเกนิกวา่ 1 ชัว่โมงตอ่วนัในวนั
ธรรมดา >> จะมคีวามเสีย่งตอ่การตดิเกม
เพิ่มขึ้น 1.8 เท่า

 

สนับสนุนให้เด็กและวัยรุ่นมีงานอดิเรก
หรื อทำ า กิ จกรรมที่ ส ร้ า งสรรค์ แ ล ะ
ดีต่อสุขภาพ เช่น การออกกำาลังกาย
การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี การทำา
กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
  
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กต้อง
ไม่รบกวนการทำาหน้าที่ที่สำาคัญ เช่น 
การทำ การบา้น การชว่ยทำ งานบา้นตา่งๆ
และการออกกำ ลังกาย

ไม่ควรอนุญาตให้เล่นเกมคอมพิวเตอร์
ในขณะทำ กิจกรรมอย่างอื่น โดยเฉพาะ
ระหว่างการเดินทางบนทางสาธารณะ

  

.

.
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แนะนำาให้วางอุปกรณ์สำาหรับการเล่น
เกมคอมพิวเตอร์ในพื้นท่ีส่วนกลางของ
บ้าน ไม่แนะนำาให้เด็กมีไว้ในห้องนอน
หรือห้องส่วนตัวที่ปิดมิดชิด

ใส่รหัสผ่าน (password) ในอุปกรณ์
ที่สามารถใช้เล่นเกมได้ทุกชนิดและควร
เปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ บอกรหัสผ่าน
กับเด็กเมื่อเด็กทำาการบ้าน หรืองานท่ี
ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว 

พยายามจำากัดจำานวนอุปกรณ์ในบ้านที่
สามารถใช้เล่นเกมได้ทุกชนิดให้มีน้อยชิ้น
ที่สุด

แนะนำา ใ ห้ ใช้ โปรแกรมติดตามการใช้
อินเทอร์เน็ต หรือการเล่นเกมของเด็ก
เพื่อควบคุมเวลาที่ ใช้ ในการเล่น เช่น
ICT housekeeper ของกระทรวง
ICT โปรแกรม Gamer Guard ของ  
กระทรวงวัฒนธรรม      

 

ควรแนะนำ แนวทางการเล่นเกมออนไลน์
อย่างปลอดภัย เช่น ไม่ควรเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ไม่ควรนัดพบกับ
คนที่รู้จักผ่านการเล่นเกมออนไลน์ และ
ต้องบอกผู้ปกครองถ้าถูกข่มขู่คุกคาม
หรือพบเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้ใจ

ควรรู้ จักสถานที่ที่ เด็กออกไปเล่นเกม
คอมพิวเตอร์นอกบ้าน และควรมีการ
ตรวจสอบและเฝ้าติดตามระวังอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้น

ควรติดตามเรื่องการใช้เงินของเด็กใน
การเล่นเกม เนื่องจากบางเกมมีการจูงใจ
ให้มีการซื้อขายสิ่งของภายในเกมด้วย
เงินจริง

.

.

.

.

.

.

.



 

ให้ความรัก ความอบอุ่น และเวลาที่มี
คุณภาพกับเด็ก เพื่อเป็นเกราะป้องกัน
การติดเกมของเด็กและวัยรุ่น ผู้ปกครอง
ควรแบ่ง เวลา เพื่ อ ใช้ ร่วมกับคนใน
ครอบครัวและสนับสนุนกิจกรรมอื่นท่ีเด็ก
สนใจ 

หาโอกาสทำ าความ รู้จักกับ เพื่อนและ
ครอบครัวของเพื่อนลูก เพื่ อสร้ าง
เครือข่ายผู้ปกครองในการพาเด็กทำา
กิจกรรมยามว่างร่วมกัน เช่น กีฬา
กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมจิตอาสา

ควรกำ าหนดระยะ เ วลาการ เล่ น เกม
ของเด็ก โดยตกลงเป็นกฎกติการ่วมกัน
กับเด็กก่อน เพ่ือระบุวัน เวลา จำ นวน
ชั่วโมงของการเล่นเกมแต่ละครั้ง กำ หนด
หน้าที่ที่ เด็กต้องรับผิดชอบก่อนการ
เล่นเกม กำาหนดการลงโทษหากเด็กไม่
สามารถทำ ตามกตกิาได ้(ซึง่แนะนำ ใหใ้ชว้ธิี
งดเกม หรือลดเวลาในการเล่นเกม
ในครั้งต่อไปลง) เพราะการกำ หนดกติกา
หลังจากเด็กติดเกมแล้วเป็นเรื่องยาก
 
ควรจำ กดัจำ นวนของอปุกรณท์ีใ่ชเ้ลน่เกม
คอมพิวเตอร์ และควรติดตั้งโปรแกรมที่
ควบคุม เวลาและ เนื้อหาการเล่น เกม
คอมพิ ว เตอร์ ของ เด็ ก ไ ว้  ร วมทั้ ง
ใส่รหัสผ่านไว้ในอุปกรณ์ทุกชิ้น

ครอบครัวควรมีแนวทางเดียวกันใน
การเลี้ยงดู เพ่ือให้เด็กเชื่อฟังและไม่
สับสน และต้องสม่ำาเสมอและเอาจริง
กับกติกาในบ้าน

  

คำแนะนำท่ี 2 แนวทางปฏิบัติของ
ผูปกครองเพ่ือปองกันไมใหบุตรหลาน
ติดเกม กรณีท่ีอนุญาตใหเลนเกมแลว

ส่ิงท่ีผูปกครองตองปฏิบัติ ไดแก
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ควรสอนให้เด็กรู้จักแบ่งเวลา และมีวินัย
ในการใช้ เงิน ร่วมกับมอบหมายงาน
บ้านให้เด็กรับผิดชอบตั้งแต่วัยเด็ก ซ่ึง
เป็นการฝึกให้เด็กมีวินัย รู้จักควบคุม
ตัวเอง

ส่ง เสริม ใ ห้ เด็กมีความภาคภูมิ ใจ ใน
ตนเอง (self-esteem) โดยการ
มองหาและดึงจุดดีของเด็กขึ้นมาชื่นชม
และส่งเสริมสิ่งที่เด็กทำ ได้ โดยไม่จำ กัด
เฉพาะเรื่องการเรียน เช่น กีฬา ดนตรี
ศิ ล ป ะ  แ ล ะ ห า โ อ ก า สพัฒน า เ ด็ ก
เพื่อให้ เ ด็กภาคภูมิ ใจ ซึ่งจะ เป็นการ
เ ส ริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น ใ น ก า ร ติ ด เ ก ม ไ ด้
นอกจากนี้ ผู้ปกครองควรแสดงความ
ชื่นชม เด็กเมื่อเด็กทำ ตามกติกา รักษา
เวลา รู้หน้าที่ รู้จักความรับผิดชอบ เลิก
เลน่เกมเมือ่ครบกำ หนดเวลาทีไ่ดต้กลงกนั
ไว้

ควรส่งเสริมให้เด็กมีงานอดิเรกทำ หลายๆ  
อย่าง ร่ วมกับการสอนให้ เด็กมีวิ ธี
จัดการกับความเครียดอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

 ส่ิงท่ีผูปกครอง “ไม” ควรปฏิบัติ ไดแก
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1. เกี่ยวกับครอบครัว

ละเลยการทำ กจิกรรมรว่มกนัในครอบครวั 
ผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรม
ยามวา่งทีใ่ห้ความสนกุสนานไมแ่พ้การเลน่
เกม ซึ่งควรเป็นกิจกรรมที่เด็กชอบ และ
ส าม ารถร่ วมกั นทำ า กิ จกรรม ได้ ทั้ ง
ครอบครัว

เอาแต่บ่น แต่ไม่เคยเอาจริง การบ่นอย่าง
เดียวไม่เคยได้ผลในการทำ ให้เด็กเล่นเกม
นอ้ยลง แต่จะสง่ผลให้เดก็รูส้กึต่อต้าน ไม่
พอใจ และกระทบต่อความสัมพันธ์             
ผู้ปกครองจึงควรลดการตำ หนิ แต่เพิ่ม
ความเอาจริงเอาจังตามกติกาที่ตั้งไว้

ขดัแย้งกันเองระหวา่งผูป้กครอง ความขดั
แย้งจะทำาให้การวางกติกาไม่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ทำ ให้ไม่สามารถบังคับ
ใช้ได้จริง โดยเด็กจะเลือกเข้าหาฝ่ายท่ีให้
ประโยชน์กับเขามากที่สุด และอาจกลาย
เปน็ปญัหาความสมัพนัธไ์ด ้ผูป้กครองจงึ
ควรตกลงกันให้ได้ก่อนการวางกติกา



ตั้ ง ส ติ แ ล ะ รั ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ใ น
ครอบครัวให้ดี ไม่ใช้อารมณ์ ไม่ตำ หนิ
หรือว่ากล่าวรุนแรง ไม่ควรกล่าวโทษเด็ก
เหมือนกับทำาความผิดร้ายแรง และไม่
ควรหักดิบการเล่นเกมของเด็กด้วยวิธี
ที่แข็งกร้าว

พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับปัญหาการเล่นเกม
โดยเปิดการสนทนาด้วยคำาพูดเชิงบวก
เช่น “พ่อเข้าใจว่าลูกชอบเล่นเกมมาก
และพ่อก็เชื่อว่าเกมให้อะไรดีๆ กับลูก
หลายอย่าง...แต่พ่อเป็นห่วงว่าลูกจะใช้  
เวลากับมันมากเกินไปจนเกิดปัญหา
กับลูก...”

ปลูกฝังทัศนคติในการเล่นเกมว่า “เกม
สมดุล...ชีวิตสมดุล” หมายถึง ถ้าเด็ก
สามารถจัดสรรเวลาการเล่น เกมได้
อย่างสมดุลโดยไม่ละเลยกิจกรรมอื่นๆ
ท่ีสำาคัญในชีวิตของเขา เขาจะมีชีวิตที่
สมดุล
  

คำแนะนำท่ี 3 แนวทางปฏิบัติของ
ผูปกครอง เม่ือบุตรหลาน
มีพฤติกรรมติดเกมแลว
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2. เกี่ยวกับเกม

ซื้ออุปกรณ์การเล่นเกมให้ ก่อนที่จะมีการ
ตั้งกติกาการเล่น

ใช้ เกมเป็นเสมือนพี่ เลี้ยงเด็ก หลาย
ครอบครวัอาจคดิวา่การเลน่เกมทีบ่า้นหรอื
ที่ร้านนั้นปลอดภัย ไม่มีอันตราย ทำ ให้ผู้
ปกครองได้มีเวลาส่วนตัวมากข้ึน ซ่ึงเป็น
ความคิดที่อาจก่อให้เกิดผลเสียตามมา

ใจออ่น เดก็ทีต่ดิพนัอยูก่บัการเลน่เกม มกั
มีข้อต่อรองอยู่เสมอ ซ่ึงหากผู้ปกครอง
ขาดความเอาจรงิและผ่อนผนัให ้เดก็จะตอ่
รองเช่นนี้อีกในครั้งต่อๆ ไป ทำ ให้เด็กจะ
ทำ ตามกติกาที่วางไว้ได้ยาก และจะมีผล
เสียต่อการฝึกวินัยในระยะยาว

ไม่เสมอต้นเสมอปลาย การเอาจริงเอาจัง
กับกติกาแค่ชั่วครั้งชั่วคราว ด้วยความ
ใจอ่อนหรือความไม่มีเวลา สุดท้ายแล้วจะ
ทำ ใหก้ตกิาไมม่คีวามหมาย และไมส่ามารถ
กำ กับดูแลเด็กได้



สื่อสารกับเด็กให้ชัดเจนว่า ผู้ปกครองไม่
ได้ต่อต้านการเล่นเกม เพียงแต่ให้เด็กรับ
เอาเกมเข้ามาเป็น “ส่วนหนึ่ง เล็กๆ”
ข อ ง ชี วิ ต ที่ ค ว บ คุ ม ไ ด้  ไ ม่ ใ ห้ เ ป็ น
“ทั้งหมดของชีวิต” และปล่อยให้เกม
ควบคุมชีวิตเด็ก

ควรมีเวลากับครอบครัวมากขึ้น พาเด็ก
ออกนอกบ้านเพื่อไปทำากิจกรรมท่ีชอบ
ทดแทน เพื่อสนับสนนุใหเ้ดก็ไดแ้สดงออก 
และแสดงความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี
กีฬา ทำ อาหาร งานฝีมือ เป็นต้น 

แนะนำาให้จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองใน
ห้องเรียนของลูกหรือในชุมชน แล้ว
ผลัดกันพาเด็กๆ ออกไปทำากิจกรรม
สนุกสนาน ท้าทาย หลังเลิกเรียน หรือใน
วันหยุด เช่น เลี้ยงสัตว์ ทำ อาหาร ปลูก
ต้นไม้ เดินป่า ถ่ายรูป แข่งกีฬา เป็นต้น

ผู้ ป กค รองคว ร ร่ ว มมื อ กั น ใ นก า ร
แก้ปัญหา โดยใช้กติกาเดียวกัน อย่าปัด
ให้เป็นภาระหรือความรับผิดชอบของ
ใครคนใดคนหนึ่ง 

ผู้ ปกครองควร เป็ นแบบอย่ างของ
การมีงานอดิเรก การมีวินัยในตัวเอง  
และการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม

ร่วมกับเด็กในการกำาหนดเวลาเล่นเกม
เวลาการเล่นท่ีเหมาะสม คือ ไม่เกิน 1
ช่ัวโมงในวันธรรมดา และไม่ เกิน 2
ชั่วโมงในวันหยุด และคอยให้คำ ชมเมื่อ
เด็กทำ ได้

ฝึกให้เด็กมีวินัย รู้จักแบ่งเวลาในการ
เล่นเกม โดยอนุญาตให้เด็กเล่นเกม
ได้ต่อเมื่อรับผิดชอบทำ กิจวัตรประจำ วัน
แล ะ ง านบ้ า นที่ ไ ด้ รั บมอบหมาย ได้
เสร็จเรียบร้อย

ผู้ปกครองอาจพิจารณาการจำากัดการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพื่อจำ กัดการเล่นเกม
ออนไลน์ของเด็ก เช่น การยกเลิก
การใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แล้ว
เปลี่ยนมาใช้ air card เพ่ือการเช็ค
อีเมลและการทำ งานเท่านั้น
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ในรายท่ีมีปัญหาติดเกมที่ รุนแรงและ
เด็กต่อต้านอย่างมากในการเลิก ผู้
ปกครองควรพยายามเข้าถึงลูก ทำ ความ
รู้จักโลกของเกมที่เด็กชอบ แสดงความ
สนใจในสิ่งที่เด็กเล่นโดยไม่ตำาหนิ หาก
เห็นว่าเป็นเกมที่ไม่เหมาะสม ควรพยายาม
เบี่ยงเบนให้เด็กมาสนใจเกมอื่นท่ีมีส่วนดี 
ดึงเอาส่วนดีของเกมมาสอนลูก เช่น เกม
สร้างเมือง เกมวางแผนต่างๆ เกมที่มี
บทบาทสมมติเพื่อฝึกทักษะทางสังคม 
เป็นต้น 

หากทำ ทุกวิธีข้างต้นแล้วไม่ได้ผล 
ผู้ปกครองควรพาเด็กมาพบจิตแพทย์เด็ก 

เนื่องจากเด็กอาจมีปัญหาสุขภาพจิตอยู่ลึกๆ 
เช่น เป็นโรคซึมเศร้า วิตกกังวล สมาธิสั้น ฯลฯ

เพื่อรับการวินิจฉัยและบำ บัดรักษาต่อไป

ผู้ ป กครอง ไม่ จำ า เ ป็ นต้ อ ง เ ล่ น เ กม
คอมพิวเตอร์เป็น ขอเพียงมีเวลาอยู่
ใกล้และติดตามการเล่นเกมของเด็กทำา
ความรู้จักและศึกษาหาข้อมูลเนื้อหา
ของเกม เพ่ือจะได้พูดคุยด้วยภาษา
เดียวกันกับเด็ก เมื่อความสัมพันธ์เริ่ม     
ดีขึ้น จึงค่อยๆ ดึงให้เด็กหันมาสนใจใน
กิจกรรมอื่น ทีละเล็กทีละน้อย

.
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ผูปกครองสามารถหาความรูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการดูแลเด็กติดเกมไดที่

www.HealthyGamer.net และ
คนหาสถานพยาบาลที่มีจิตแพทยเด็กและ
วัยรุนไดที่เว็บไซต www.capst.net 

และ facebook page ของชมรมจิตแพทยเด็ก
และวัยรุนแหงประเทศไทย



 

รศ.นพ.ชาญวิทย  พรนภดล       คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.นพ.ศิริไชย    หงษสงวนศรี        คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.นพ.ณัทธร  พิทยรัตนเสถียร        คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อ.นพ.ทรงภูมิ   เบญญากร        คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.นพ.คมสันต  เกียรติรุงฤทธ์ิ        คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พญ.โชษิตา  ภาวสุทธิไพศิฐ        สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร

     

ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร        ศิรินาวิน สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ศ.คลินิก พญ.วินัดดา            ปยะศิลป สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
พญ.นัยนา                      ณีศะนันท สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
ดร.นนทสรวง                   กลีบผ้ึง   สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.วิมลทิพย                มุสิกพันธ สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
นายอิทธิพล                    ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.อมรวิชช                    นาครทรรพ สถาบันวิจัยรามจิตติ
คุณสุรพันธ                     เจริญทรัพย กระทรวงวัฒนธรรม
นายสมิทธิเดช                  ทองชุม                     กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
นางอภิรดี                      วรอุไร                      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
พ.ต.ต.อนุศิษฎ                  จงจีรังทรัพย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับ
   อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
พญ.ฉันทสุดา             พงศพันธุผูภักดี คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รศ.นพ.อดิศักด์ิ              ผลิตผลการพิมพ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.พญ.บุญย่ิง             มานะบริบูรณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.พรทิพย               เย็นจะบก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดร.ปฐมาภรณ               ศรีผดุงธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ศิริชัย              พงษวิชัย       คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.อดิลลา              พงศย่ีหลา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ผศ.ดร.วรัชญ               ครุจิต                     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
นางสาวศิริสุดา               ลดาวัลย ณ อยุธยา โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายนามผู้จัดทำ

คณะกรรมการผู้เขียนคำแนะนำ

ผู้เชี่ยวชาญ

 

นายศุภาโชติ  มะหลีแกว สมาคมไทยธุรกิจอิเลคโทรนิคบันเทิงผูประกอบกิจการอุตสาหกรรมเกม
นายสมบัติ  บุญงามอนงค มูลนิธิกระจกเงา
นางสุธาทิพ  ธัชยพงษ มูลนิธิหนังสือเพ่ือเด็ก
นายเชษฐา  ม่ันคง มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก
นางศรีดา  ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอรเน็ตรวมพัฒนาไทย
นายชัยอนันต  แกนดี โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม
คุณชมพูนุท   กุชโร         โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คุณเทียนพร      วงหอม โรงเรียนเทพลีลา
คุณณัฐิกา   อภิพงศกุล          โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
นายพุฒิเมธ  อังคณานุชาติ นักกิจกรรมบำบัด สอนเด็กพิเศษ
นางกฤตยา  อานนทวัฒนา ผูปกครอง
นายคมสัน  อานนทวัฒนา ผูปกครอง
นางประภัสสร  ประเสริฐเสรี ผูปกครอง
นายลัทธสิทธ์ิ  ประเสริฐเสรี ผูปกครอง
นางมณี   หวังสันติพร ผูปกครอง 
นางศุภลักษณ   ช่ืนชูศิลป ผูปกครอง
นางสีวิกา   สีลภูสิทธ์ิ ผูปกครอง
นางสมสมร  ธรรมมนุญกุล ผูปกครอง
นางอารีย  ยังใหผล              ผูปกครอง
ด.ช.พีระวศุตม  ยังใหผล เยาวชน
นายพชรพรรษ  ประจวบลาภ เยาวชน เครือขายยุวทัศนกรุงเทพมหานคร
นายธนายุทธ  สิงหเสนี เยาวชน เครือขายยุวทัศนกรุงเทพมหานคร
นายรวิศุทธ   คณิตกุลเศรษฐ เยาวชน เครือขายยุวทัศนกรุงเทพมหานคร

ภาคประชาชน



 

รศ.นพ.ชาญวิทย  พรนภดล       คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.นพ.ศิริไชย    หงษสงวนศรี        คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.นพ.ณัทธร  พิทยรัตนเสถียร        คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อ.นพ.ทรงภูมิ   เบญญากร        คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.นพ.คมสันต  เกียรติรุงฤทธ์ิ        คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พญ.โชษิตา  ภาวสุทธิไพศิฐ        สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร

     

ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร        ศิรินาวิน สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ศ.คลินิก พญ.วินัดดา            ปยะศิลป สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
พญ.นัยนา                      ณีศะนันท สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
ดร.นนทสรวง                   กลีบผ้ึง   สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.วิมลทิพย                มุสิกพันธ สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
นายอิทธิพล                    ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.อมรวิชช                    นาครทรรพ สถาบันวิจัยรามจิตติ
คุณสุรพันธ                     เจริญทรัพย กระทรวงวัฒนธรรม
นายสมิทธิเดช                  ทองชุม                     กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
นางอภิรดี                      วรอุไร                      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
พ.ต.ต.อนุศิษฎ                  จงจีรังทรัพย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับ
   อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
พญ.ฉันทสุดา             พงศพันธุผูภักดี คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รศ.นพ.อดิศักด์ิ              ผลิตผลการพิมพ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.พญ.บุญย่ิง             มานะบริบูรณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.พรทิพย               เย็นจะบก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดร.ปฐมาภรณ               ศรีผดุงธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ศิริชัย              พงษวิชัย       คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.อดิลลา              พงศย่ีหลา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ผศ.ดร.วรัชญ               ครุจิต                     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
นางสาวศิริสุดา               ลดาวัลย ณ อยุธยา โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายนามผู้จัดทำ

คณะกรรมการผู้เขียนคำแนะนำ

ผู้เชี่ยวชาญ

 

นายศุภาโชติ  มะหลีแกว สมาคมไทยธุรกิจอิเลคโทรนิคบันเทิงผูประกอบกิจการอุตสาหกรรมเกม
นายสมบัติ  บุญงามอนงค มูลนิธิกระจกเงา
นางสุธาทิพ  ธัชยพงษ มูลนิธิหนังสือเพ่ือเด็ก
นายเชษฐา  ม่ันคง มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก
นางศรีดา  ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอรเน็ตรวมพัฒนาไทย
นายชัยอนันต  แกนดี โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม
คุณชมพูนุท   กุชโร         โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คุณเทียนพร      วงหอม โรงเรียนเทพลีลา
คุณณัฐิกา   อภิพงศกุล          โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
นายพุฒิเมธ  อังคณานุชาติ นักกิจกรรมบำบัด สอนเด็กพิเศษ
นางกฤตยา  อานนทวัฒนา ผูปกครอง
นายคมสัน  อานนทวัฒนา ผูปกครอง
นางประภัสสร  ประเสริฐเสรี ผูปกครอง
นายลัทธสิทธ์ิ  ประเสริฐเสรี ผูปกครอง
นางมณี   หวังสันติพร ผูปกครอง 
นางศุภลักษณ   ช่ืนชูศิลป ผูปกครอง
นางสีวิกา   สีลภูสิทธ์ิ ผูปกครอง
นางสมสมร  ธรรมมนุญกุล ผูปกครอง
นางอารีย  ยังใหผล              ผูปกครอง
ด.ช.พีระวศุตม  ยังใหผล เยาวชน
นายพชรพรรษ  ประจวบลาภ เยาวชน เครือขายยุวทัศนกรุงเทพมหานคร
นายธนายุทธ  สิงหเสนี เยาวชน เครือขายยุวทัศนกรุงเทพมหานคร
นายรวิศุทธ   คณิตกุลเศรษฐ เยาวชน เครือขายยุวทัศนกรุงเทพมหานคร

ภาคประชาชน


