
Executive Journal 39

บทคัดย่อ

	 การเสพติดอินเทอร์เน็ตเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็ก	 เยาวชน	 และผู้ใช้ทั่วไปที่มีสังคมอยู่ในโลกออนไลน์ที่ให้เวลากับการใช้
อินเทอร์เน็ตในปริมาณมากเกินไปจนทำาให้เกิดปัญหาขึ้นหลายด้าน	ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเรียน	ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น	ด้านการ
เงิน	ด้านอาชีพการงาน	รวมทั้งด้านร่างกาย	ดังนั้นหากสถาบันครอบครัว	สถาบันการศึกษา	ภาครัฐ	และภาคเอกชน	ช่วยกันสอดส่อง
ดูแล	เอาใจใส่	และควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง	จะช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

Abstract

 Internet Addiction is behavior of children, adolescents and users in social online community that have spent excessive 
time on internet activities. This leads to many problems such as learning problem, relationship problem, financial problem, 
occupational problem and physical problem. Therefore, family, educational institutions, government and private sectors 
should take care of, examine and control internet usage in the right way in order to solve the social problems suitably and 
sustainably. 

บทนำ�

	 อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวันของมนุษย์ในสังคมออนไลน์	 	 ผู้คนล้วนนำาอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการทำางาน
หลายด้าน	ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา	การทำาธุรกิจ	การหาความรู้	การสนทนา	รวมถึงการหาความสุขสนุกสนาน	นอกจากนั้นยังพบว่า
ในปจัจบุนัมกัใชอ้นิเทอรเ์นต็เปน็แหลง่พบปะสงัสรรคเ์พือ่สรา้งสงัคมออนไลน	์(Social	Network)	ผา่นเวบ็ไซตต์า่งๆ	ไมว่า่จะเปน็	Facebook,	
Twitter	และ	Hi5	อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านทางสมาร์ทโฟนได้อีกช่องทาง	จึงทำาให้จำานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น
เป็นทวีคูณ	ผลจากการสำารวจจำานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต	ณ	เดือนมิถุนายน	2553	พบว่าทั่วโลกมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า	1,900	ล้านคน	
และเมื่อเปรียบเทียบในทวีปต่างๆ	พบว่า	ทวีปเอเชีย	มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำานวนมากที่สุดคือ	825	ล้านคน	และประเทศที่มีประชากรผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือประเทศจีน	คิดเป็นจำานวน	384	ล้านคน	ส่วนประเทศไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำานวน	16.1	ล้านคน		(“Internet	
Usage	Statistics”,	2010)
	 ถงึแมว้า่อนิเทอรเ์นต็จะมปีระโยชน์	แตห่ากใชอ้นิเทอรเ์นต็ในทางทีผ่ดิอาจสรา้งปญัหาใหก้บัสงัคมไดอ้ยา่งมากมายเชน่กนั	เนือ่งจาก
ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็ไมจ่ำาเปน็ตอ้งเปดิเผยตวัตนทีแ่ทจ้รงิ	สามารถแสดงความรูส้กึแบบทีไ่มส่ามารถกระทำาไดใ้นชวีติจรงิ	จนทำาใหบ้างคนเกดิ
ความรูส้กึยดึตดิและพึง่พงิกบัการใชอ้นิเทอรเ์นต็	แตเ่มือ่ใชอ้นิเทอรเ์นต็ในปรมิาณมากเกนิไปจนทำาใหเ้กดิความเสยีหายกบัชวีติ	การเรยีน	
หนา้ทีก่ารงาน	และครอบครวั	จนไมส่ามารถควบคมุได	้จะเรยีกพฤตกิรรมการใชล้กัษณะนีว้า่	การเสพตดิอนิเทอรเ์นต็	(Internet	Addiction)	
ซึ่งในปัจจุบันพบมากในเด็กและเยาวชน

คว�มหม�ยของก�รเสพติดอินเทอร์เน็ต

	 ลักษณา	พลอยเลื่อมแสง	(2545)	ได้ให้คำานิยามว่า	ภาวะการติดอินเทอร์เน็ต	คือ	ภาวะผิดปกติที่เกิดจากการควบคุมจิตใจไม่ได้	
โดยคนทีเ่สพตดิจะมลีกัษณะชอบคดิถงึแตก่ารทอ่งอนิเทอรเ์นต็ในครัง้ตอ่ๆ	ไปเสมอ	รูส้กึกงัวลใจเมือ่ตอ้งปดิเครือ่ง	ใชเ้วลามากเกนิไปกบั
การเล่นอินเทอร์เน็ต	และมักพูดโกหกเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต	

ก�รเสพติดอินเทอร์เน็ตของชุมชนช�วออนไลน์
Internet Addiction of Online Community
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	 รัศมี	 สาโรจน์	(2547)	 กล่าวว่า	 การเสพติดอินเทอร์เน็ต	
คอืการใชอ้นิเทอรเ์นต็ในปรมิาณทีเ่กนิขนาดจนไมส่ามารถควบคมุ
เวลาในการใชอ้นิเทอรเ์นต็ได้	และอาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่เวลา
สำาหรบักจิกรรมจำาเปน็อืน่ๆ	ในชวีติไมว่า่จะเปน็การเรยีน	การงาน	
และชีวิตครอบครัว
	 นอกจากนั้น	 Young	 (1996)	 นักจิตวิทยาจากคณะ
แพทยศาสตร	์ มหาวิทยาลัยพิทส์เบิร์ก	 ได้ศึกษาลักษณะของการ
เสพติดอินเทอร์เน็ต	 และพบว่าการเสพติดอินเทอร์เน็ตมีลักษณะ
พืน้ฐานเหมอืนกบัการตดิการพนนั	และไดม้กีารพฒันาคำาถามเพือ่
ใช้วัดพฤติกรรมการเสพอินเทอร์เน็ต	หากบุคคลใดที่ตอบว่า	“ใช่”	
5	ขอ้ขึน้ไป	จะถกูจดัวา่เขา้ขา่ยมพีฤตกิรรมการเสพตดิอนิเทอรเ์นต็	
โดยมีข้อคำาถามดังนี้	
	 1.	รูส้กึถกูครอบงำาโดยอนิเทอรเ์นต็หรอืไม	่(มกีารคดิคำานงึ
ถึงเรื่องทีผ่่านมาในกจิกรรมในอนิเทอรเ์น็ต	และคาดการณส์ิ่งทีจ่ะ
เกิดขึ้นต่อไปในอินเทอร์เน็ต)
	 2.	รู้สึกต้องการใช้อินเทอร์เน็ตในเวลามากขึ้น	 เพื่อตอบ
สนองความพอใจหรือไม่
	 3.	ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้	 หรือหยุดการใช้
อินเทอร์เน็ตได้บ่อยครั้งหรือไม่
	 4.	รู้สึกหมดหวัง	โมโห	โกรธ	รู้สึกกดดัน	กระสับกระส่าย	
เมื่อต้องหยุดใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่
	 5.	ใช้เวลาในอินเทอร์เน็ตมากกว่าที่ตั้งใจเอาไว้หรือไม่
	 6.	สูญเสียความสัมพันธ์ทางสังคม	 หน้าที่การงาน	 การ
เรียน	หรือโอกาสต่างๆ	เพราะการใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่
	 7.	โกหกหรือปกปิดครอบครัว	 เพื่อนหรือบุคคลรอบข้าง	
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่
	 8.	ใชอ้นิเทอรเ์นต็เพือ่เปน็หนทางหลกีหนจีากปญัหา	หรอื
บรรเทาผ่อนคลาย	อารมณ์	ความรู้สึกกดดัน	หมดหวังหรือไม่
	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	การเสพติดอินเทอร์เน็ตเป็นพฤติกรรม
ทีผู่ใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็มกีารจดัระเบยีบความคดิและการควบคมุความ
ต้องการตนเองผิดพลาด	จนทำาให้ไม่สามารถควบคุมตนเองให้ใช้
อินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมจนอินเทอร์เน็ตเข้าไปแทรกแซงกิจ
กรรมอื่นๆ	 ในชีวิตประจำาวันมากเกินไป	 ซึ่งจะพบมากในกลุ่ม
เยาวชนและคนวัยรุ่นที่กำาลังอยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็น	การเสพติด
อินเทอร์เน็ตจะมีอาการคล้ายกับคนติดยาเสพติด	 คือมีการอยาก
ยา	มีความโหยหา	ต้องการบ่อยๆ	เมื่อว่างจะต้องหาโอกาสเข้าใช้
อินเทอร์เน็ต	 ถึงแม้บางครั้งจะไม่มีจุดมุ่งหมายในการใช้งานที่
ชัดเจน	โดยรูปแบบการเสพติดอินเทอร์เน็ตนั้นอาจมีหลายรูปแบบ	
เชน่	การตดิเวบ็โป๊	การตดิเกมออนไลน์		การตดิการพนนัออนไลน์		
การติดเครือข่ายสังคม	 และการติดเว็บซื้อขายสินค้าออนไลน์	
เป็นต้น

 

ภาพที่ 1	การเล่นเกมออนไลน์ของเด็ก
ที่มา: http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/
admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=19982

	 ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดและ
กำาลงัประสบปญัหาเดก็เสพตดิอนิเทอรเ์นต็อยา่งหนกั		โดยป	ีค.ศ.	
2009		มีเยาวชนและวัยรุ่นเสพติดอินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ	14.1	
หรือประมาณ	24	ล้านคน	เพิ่มขึ้นจากปี	ค.ศ.	2007	ถึงร้อยละ	4.4	
โดยผูท้ีม่อีายุ	18-23	ป	ีเปน็กลุม่ทีเ่สพตดิอนิเทอรเ์นต็มากทีส่ดุรอ้ย
ละ	15.6	ส่วนผู้ที่มีอายุ	6-12	ปี	เป็นกลุ่มที่เสพติดอินเทอร์เน็ตร้อย
ละ	8.8		สำาหรับกิจกรรมที่ทำาให้เยาวชนและวัยรุ่นชาวจีนเสพติด
อินเทอร์เน็ตอันดับแรก	 คือ	 การเล่นเกมออนไลน์คิดเป็นร้อยละ	
47.9		อันดับสอง	คือ	การชมการ์ตูน	ภาพยนตร์	และดาวน์โหลด
เพลงออนไลน	์คดิเปน็รอ้ยละ	23.2	และอนัดบัสาม	คอื	การสนทนา
ผ่านอินเทอร์เน็ตและการหาคู่ออนไลน์	คิดเป็นร้อยละ	13.2	แสดง
ได้ดังภาพที่	2

 

ภาพที่ 2	สถิติผู้เสพติดอินเทอร์เน็ตในประเทศจีน
ที่มา:	http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-02/03/
content_9417660.htm
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	 ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่มีอาการ
เสพติด	Facebook	มากกว่าการเสพติดอินเทอร์เน็ตประเภทอื่นๆ	
ซึง่ภาวะการเสพตดิ	Facebook	ถอืเป็นอาการหนึง่ของการเสพตดิ
อนิเทอร์เนต็เช่นกนั	นกัประสาทวทิยาหลายท่านของสหรฐัอเมรกิา
กล่าวไว้ว่า	การเล่น	Facebook	ทำาให้เกดิความรูส้กึอบอุน่	มคีวาม
สุข	 เหมือนกับเวลาพบเพื่อนสนิทในชีวิตจริง	 โดยผู้ที่เสพติด	
Facebook	ส่วนใหญ่เป็นผูท้ีม่อีาการของโรคสมาธสิัน้	มพีฤตกิรรม
หวาดกลัวไม่ชอบเข้าสังคม	 และมีอาการซึมเศร้า	 โดยบริษัท	
Oxygen	Media	and	Lightspeed	Research	ได้สำารวจพฤติกรรม
การใช้	Facebook	ของผูห้ญงิอาย	ุ18-34	ปีในประเทศสหรฐัอเมรกิา
จำานวน	1,605	คน	ระหว่างเดือนพฤษภาคม	-	เดือนมิถุนายน	พ.ศ.		
2553	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ชีวิตประจำาวันผูกพัน
กับ	Facebook	อย่างมาก	โดย	1	ใน	3	ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอบว่า	สิง่แรกทีท่ำาหลงัจากตืน่นอน	คอื	การเปิดคอมพวิเตอร์เพือ่
ดคูวามเคลือ่นไหวใน	Facebook	ก่อนแล้วจงึค่อยแปรงฟัน	ทำาธรุะ
ส่วนตวัในห้องนำา้	นอกจากนีผู้ต้อบแบบสอบถามร้อยละ	39	ยอมรบั
ว่าตนเองเสพติดการเล่น	Facebook	แล้ว
	 และจากรายงานวจิยัของมหาวทิยาลยัแมรีแ่ลนด์	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 ซึ่งทดสอบนักศึกษาจำานวน	200	 คนที่เสพติด
โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต	โดยให้หยุดใช้โทรศัพท์มือถือและ
อนิเทอรเ์นต็	24	ชัว่โมง	พบวา่	กลุม่ตวัอยา่งมอีาการกระวนกระวาย
ใจจนทำาใหไ้มม่สีมาธใินการเรยีนหรอืทำางานตา่งๆ	เพราะตอ้งการ
ที่จะใช้สื่อดังกล่าวในการส่งข้อความ	อ่านอีเมล์	สนทนาออนไลน์	
และเขา้สูเ่ครอืขา่ยสงัคม	Facebook	นอกจากนีย้งัใหก้ลุม่ตวัอยา่ง
เขียนความในใจเกี่ยวกับการไม่ได้เข้าสู่โลกออนไลน์	พบว่า	กลุ่ม
ตวัอยา่งจำานวนมากไดเ้ปรยีบเทยีบการไมไ่ดอ้อนไลนว์า่เหมอืนกบั
การไปเที่ยวตามลำาพังโดยไม่มีแฟนหรือครอบครัวไปเที่ยวด้วย	
สำาหรับประเทศไทย	 เด็กและเยาวชนจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับการ
เล่นเกมบนอินเทอร์เน็ต	 ซึ่งพบว่าเด็กไทยมีสถิติการเสพติดเกม
แล้วกว่าร้อยละ	13.3	 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใช้
เวลาในการเลน่เกมมากกวา่	1	ชัว่โมงตอ่วนั	ซึง่รวกิรานต	์นนัทเวช	
(2550)	ไดศ้กึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเสพตดิอนิเทอรเ์นต็
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	พบวา่นกัเรยีนมพีฤตกิรรม
การเสพติดอินเทอร์เน็ตในระดับสูง	คิดเป็นร้อยละ	43.27	ซึ่งถือว่า
เป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง
 
ผลกระทบของก�รเสพติดอินเทอร์เน็ต

	 การเสพติดอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบต่อผู้เสพติดในหลาย
ดา้น	อาท	ิดา้นการศกึษา	ดา้นการทำางาน	รวมถงึดา้นมนษุยสมัพนัธ์
กบัคนรอบขา้ง	และดา้นการเขา้สงัคม	ทำาใหก้ลายเปน็เดก็ทีม่สีมาธิ

สัน้	ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การเรยีนรวมถงึการตดัสนิใจกระทำาสิง่
ตา่งๆ	อยา่งผดิพลาด	โดยสามารถแบง่ปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการเสพ
ติดอินเทอร์เน็ตออกเป็น	5	ประเภท	คือ
	 1.	ปญัหาทางการเรยีน	การใชเ้วลาเลน่อนิเทอรเ์นต็มากๆ	
จะทำาให้นักเรียน	นักศึกษา	ไม่มีเวลาทำาการบ้าน	ศึกษาหาความ
รู้	 และไม่สนใจการเรียน	 เพราะจิตใจมัวแต่จดจ่อกับการสนทนา
ออนไลน์	และการเล่นเกมออนไลน์	
	 2.	ปัญหาด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น	 ไม่ว่าจะเป็น
ความสัมพันธ์กับเพื่อน	 หรือครอบครัว	 โดยผู้เสพติดจะไม่สนใจ
ครอบครัว	ละทิ้งหน้าที่ประจำาวันเพื่อเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ต	ผู้เสพ
ติดจะใช้เวลาน้อยลงกับบุคคลรอบข้างในชีวิต	 เพื่อที่จะมีเวลา
เขา้ไปใชอ้นิเทอรเ์นต็มากยิง่ขึน้	การปรบัตวัเขา้สงัคมคนจรงิๆ	เริม่
ถดถอยและอาจหายไปสู่สังคมไซเบอร์	 นำาไปสู่การถูกล่อลวงและ
ละเมิดทางเพศ
	 3.	ปัญหาทางด้านการเงิน	 ผู้เสพติดจะสูญเสียค่าใช้จ่าย
เป็นจำานวนมากไปกับกิจกรรมในอินเทอร์เน็ต	 ไม่ว่าจะเป็นค่า
บรกิารการใชอ้นิเทอรเ์นต็ทีต่อ้งเสยีทีร่า้นอนิเทอรเ์นต็	คา่โทรศพัท์	
รวมถึงการติดพนันออนไลน์	เป็นต้น
	 4.	ปัญหาด้านอาชีพการงาน	 การเสพติดอินเทอร์เน็ตนั้น
ทำาให้ประสิทธิภาพในการทำางานลดลง	และการพักผ่อนที่ไม่เพียง
พอทำาให้ผู้ใช้ไม่สามารถทำางานได้อย่างเต็มที่
	 5.	ปัญหาด้านร่างกาย	 การใช้อินเทอร์เน็ตที่มากเกินไป
ทำาใหเ้กดิการพกัผอ่นทีไ่มเ่พยีงพอ	เกดิปญัหาทางดา้นสายตาทีเ่กดิ
จากการมองจอคอมพิวเตอร์นานๆ	 กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง	
เพราะนัง่ในทา่เดมิเปน็ระยะเวลานานเกดิอาการเมือ่ยลา้	เสยีความ
สมดุลทางอารมณ์	เช่น	อารมณ์แปรปรวน	หงุดหงิดง่าย	ศักยภาพ
การสื่อสารทางสัมผัสทางตา	หู	จมูก	ลดลง	เป็นต้น

ม�ตรก�รป้องกันและแก้ ไขก�รเสพติดอินเทอร์เน็ต

	 สำาหรบัวธิกีารปอ้งกนัและแกไ้ข	ทกุภาคสว่นตัง้แตส่ถาบนั
ครอบครัว	 สถาบันการศึกษา	ภาคเอกชน	และภาครัฐบาล	ต้อง
ร่วมมือกันช่วยแก้ปัญหาการเสพติดอินเทอร์เน็ตของเด็กและ
เยาวชนไทย	สำาหรบัสถาบนัครอบครวั	Yen	และคณะ	(2007)	กลา่ว
ว่า	นักจิตวิทยาบางคนแนะนำาว่าครอบครัวมีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งที่
จะชว่ยปอ้งกนัไมใ่หล้กูหลานเสพตดิอนิเทอรเ์นต็	พอ่แมค่วรตอ้งมี
การเอาใจใส	่หมัน่สอดสอ่ง	ตรวจสอบ	ควบคมุดแูล	มกีารจดัตาราง
เวลาการใชอ้นิเทอรเ์นต็	เชน่	อนญุาตใหใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็ไดห้ลงัจาก
ทำาการบา้นเสรจ็	โดยใชไ้ดไ้มเ่กนิ	1-2	ชัว่โมง	หรอืตามความเหมาะ
สมกับช่วงอายุ	 (Ko	 และคณะ,	 2007)	 หากบุตรหลานเล่น
คอมพิวเตอร์ดึกๆ	 ควรสังเกตการใช้งาน	 ผู้ปกครองต้องรู้เท่าทัน
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และสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับบุตรหลานได้	 สถาบัน
ครอบครวัตอ้งหนัมาใสใ่จกนัใหม้ากยิง่ขึน้	หมัน่พดูคยุ	หากจิ
กรรมอื่นๆ	ให้บุตรหลานทำา	เช่น	เล่นกีฬา	เล่นดนตรี	อ่าน
หนงัสอื		เปน็ตน้	สว่นสถาบนัการศกึษา	คร	ูอาจารยม์บีทบาท
สำาคัญในการสอดส่องดูแล	 ให้คำาแนะนำาที่ถูกต้องในการใช้
อินเทอร์เน็ต	 มีการบล็อกไม่ให้นักเรียน	 นักศึกษา	 เข้าใช้
เว็บไซต์ที่อาจส่งผลให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่ถูก
ต้อง	 	
	 สำาหรับในส่วนของภาครัฐ	รัฐบาลควรต้องมีนโยบาย
ในการป้องกันและแก้ปัญหาที่ชัดเจน	 เช่น	 รัฐบาลเกาหลีมี
บรกิารแจกซอฟตแ์วรฟ์รใีหก้บัผูท้ีต่อ้งการแกน้สิยัเสพตดิเกม
และอินเทอร์เน็ต	ซึ่งแบ่งซอฟต์แวร์ที่ให้บริการฟรีออกเป็น	2	
ประเภท	ชนิดแรกเป็นซอฟต์แวร์ตั้งเวลาการปิดอินเทอร์เน็ต	
สว่นอกีประเภทจะมุง่ไปทีผู่เ้สพตดิเกม	โดยจะเปน็ซอฟตแ์วร์
ที่ทำาให้เกมที่เล่นอยู่ยากขึ้นทำาให้ผู้เล่นเกิดความเบื่อหน่าย
เมื่อไม่สามารถเอาชนะได้	 สำาหรับประเทศไทยมีหน่วยงาน
ของรฐัทีท่ำาหนา้ทีช่ว่ยเหลอืผูเ้สพตดิอนิเทอรเ์นต็และเกม	คอื	
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ	 กรมสุขภาพจิต	 และ	
กระทรวงสาธารณสุข	 โดยรัฐบาลควรมีนโยบายกวดขันการ
ใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนในร้านอินเทอร์เน็ต	 โดย
อาจกำาหนดเวลาปิดร้านให้เร็วขึ้น	 โดยเฉพาะร้านที่มีวัยรุ่น
นิยมไปใช้บริการ	ส่วนภาคเอกชนควรมีการจัดโครงการที่ส่ง
เสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนใชอ้นิเทอรเ์นต็ในทางทีส่รา้งสรรค์	มี
การนำาเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรุนแรงของการเสพ
ตดิอนิเทอรเ์นต็	เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนในสงัคมสามารถดแูล
ตนเองได	้ดงันัน้หากทกุภาคสว่นรว่มมอืกนั	ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็
บนโลกออนไลน์จะหลีกหนีห่างไกลจากการเสพติดอินเทอร์-
เน็ตอย่างแน่นอน

บทสรุป 
	 อินเทอร์เน็ตเปรียบเหมือนกับดาบสองคม	หากใช้ไป
ในทางที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะได้รับประโยชน์จากการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างมากมาย	 แต่หากใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร	
อาจเกิดปัญหาและพิษภัยอย่างมหันต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
เด็ก	 เยาวชนและวัยรุ่นที่ยังมีวุฒิภาวะไม่มากพอ	 ไม่มี
ภมูคิุม้กนัทีจ่ะควบคมุการใชอ้นิเทอรเ์นต็จนทำาใหเ้ปน็โรคเสพ
ติดอินเทอร์เน็ต	 หากได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง	
และใหค้วามรูท้ีถ่กูตอ้งในการใชอ้นิเทอรเ์นต็	เดก็และเยาวชน	
รวมทั้งผู้คนในสังคมไทยก็จะมีความเข้มแข็งปราศจากโรค
เสพติดอินเทอร์เน็ต
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