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การเสพติดอินเทอร์เน็ตเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชน และผู้ใช้ทั่วไปที่มีสังคมอยู่ในโลกออนไลน์ที่ให้เวลากับการใช้
อินเทอร์เน็ตในปริมาณมากเกินไปจนทำ�ให้เกิดปัญหาขึ้นหลายด้าน 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�

อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำ�วันของมนุษย์ในสังคมออนไลน์   ผู้คนล้วนนำ�อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการทำ�งาน
หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การทำ�ธุรกิจ การหาความรู้ การสนทนา รวมถึงการหาความสุขสนุกสนาน นอกจากนั้นยังพบว่า
ในปัจจุบนั มักใช้อนิ เทอร์เน็ตเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์เพือ่ สร้างสังคมออนไลน์ (Social Network) ผ่านเว็บไซต์ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็น Facebook,
Twitter และ Hi5 อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านทางสมาร์ทโฟนได้อีกช่องทาง จึงทำ�ให้จำ�นวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น
เป็นทวีคูณ ผลจากการสำ�รวจจำ�นวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ณ เดือนมิถุนายน 2553 พบว่าทั่วโลกมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 1,900 ล้านคน
และเมื่อเปรียบเทียบในทวีปต่างๆ พบว่า ทวีปเอเชีย มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำ�นวนมากที่สุดคือ 825 ล้านคน และประเทศที่มีประชากรผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือประเทศจีน คิดเป็นจำ�นวน 384 ล้านคน ส่วนประเทศไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำ�นวน 16.1 ล้านคน  (“Internet
Usage Statistics”, 2010)
ถึงแม้วา่ อินเทอร์เน็ตจะมีประโยชน์ แต่หากใช้อนิ เทอร์เน็ตในทางทีผ่ ดิ อาจสร้างปัญหาให้กบั สังคมได้อย่างมากมายเช่นกัน เนือ่ งจาก
ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตไม่จำ�เป็นต้องเปิดเผยตัวตนทีแ่ ท้จริง สามารถแสดงความรูส้ กึ แบบทีไ่ ม่สามารถกระทำ�ได้ในชีวติ จริง จนทำ�ให้บางคนเกิด
ความรูส้ กึ ยึดติดและพึง่ พิงกับการใช้อนิ เทอร์เน็ต แต่เมือ่ ใช้อนิ เทอร์เน็ตในปริมาณมากเกินไปจนทำ�ให้เกิดความเสียหายกับชีวติ การเรียน
หน้าทีก่ ารงาน และครอบครัว จนไม่สามารถควบคุมได้ จะเรียกพฤติกรรมการใช้ลกั ษณะนีว้ า่ การเสพติดอินเทอร์เน็ต (Internet Addiction)
ซึ่งในปัจจุบันพบมากในเด็กและเยาวชน
ความหมายของการเสพติดอินเทอร์เน็ต

ลักษณา พลอยเลื่อมแสง (2545) ได้ให้คำ�นิยามว่า ภาวะการติดอินเทอร์เน็ต คือ ภาวะผิดปกติที่เกิดจากการควบคุมจิตใจไม่ได้
โดยคนทีเ่ สพติดจะมีลกั ษณะชอบคิดถึงแต่การท่องอินเทอร์เน็ตในครัง้ ต่อๆ ไปเสมอ รูส้ กึ กังวลใจเมือ่ ต้องปิดเครือ่ ง ใช้เวลามากเกินไปกับ
การเล่นอินเทอร์เน็ต และมักพูดโกหกเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต
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รัศมี สาโรจน์ (2547) กล่าวว่า การเสพติดอินเทอร์เน็ต
คือการใช้อนิ เทอร์เน็ตในปริมาณทีเ่ กินขนาดจนไม่สามารถควบคุม
เวลาในการใช้อนิ เทอร์เน็ตได้ และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเวลา
สำ�หรับกิจกรรมจำ�เป็นอืน่ ๆ ในชีวติ ไม่วา่ จะเป็นการเรียน การงาน
และชีวิตครอบครัว
นอกจากนั้ น Young (1996) นั ก จิ ต วิ ท ยาจากคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิทส์เบิร์ก ได้ศึกษาลักษณะของการ
เสพติดอินเทอร์เน็ต และพบว่าการเสพติดอินเทอร์เน็ตมีลักษณะ
พืน้ ฐานเหมือนกับการติดการพนัน และได้มกี ารพัฒนาคำ�ถามเพือ่
ใช้วัดพฤติกรรมการเสพอินเทอร์เน็ต หากบุคคลใดที่ตอบว่า “ใช่”
5 ข้อขึน้ ไป จะถูกจัดว่าเข้าข่ายมีพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต
โดยมีข้อคำ�ถามดังนี้
1. รูส้ กึ ถูกครอบงำ�โดยอินเทอร์เน็ตหรือไม่ (มีการคิดคำ�นึง
ถึงเรื่องทีผ่ ่านมาในกิจกรรมในอินเทอร์เน็ต และคาดการณ์สิ่งทีจ่ ะ
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. ใช้อนิ เทอร์เน็ตเพือ่ เป็นหนทางหลีกหนีจากปัญหา หรือ
บรรเทาผ่อนคลาย อารมณ์ ความรู้สึกกดดัน หมดหวังหรือไม่
จึงอาจกล่าวได้ว่า การเสพติดอินเทอร์เน็ตเป็นพฤติกรรม
ทีผ่ ใู้ ช้อนิ เทอร์เน็ตมีการจัดระเบียบความคิดและการควบคุมความ
ต้องการตนเองผิดพลาด จนทำ�ให้ไม่สามารถควบคุมตนเองให้ใช้
อินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมจนอินเทอร์เน็ตเข้าไปแทรกแซงกิจ
กรรมอื่นๆ ในชีวิตประจำ�วันมากเกินไป ซึ่งจะพบมากในกลุ่ม
เยาวชนและคนวัยรุ่นที่กำ�ลังอยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็น การเสพติด
อินเทอร์เน็ตจะมีอาการคล้ายกับคนติดยาเสพติด คือมีการอยาก
ยา มีความโหยหา ต้องการบ่อยๆ เมื่อว่างจะต้องหาโอกาสเข้าใช้
อินเทอร์เน็ต ถึงแม้บางครั้งจะไม่มีจุดมุ่งหมายในการใช้งานที่
ชัดเจน โดยรูปแบบการเสพติดอินเทอร์เน็ตนั้นอาจมีหลายรูปแบบ
เช่น การติดเว็บโป๊ การติดเกมออนไลน์  การติดการพนันออนไลน์  
การติดเครือข่ายสังคม และการติดเว็บซื้อขายสินค้าออนไลน์
เป็นต้น
40

Executive Journal

ภาพที่ 1 การเล่นเกมออนไลน์ของเด็ก
ที่มา: http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/
admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=19982
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดและ
กำ�ลังประสบปัญหาเด็กเสพติดอินเทอร์เน็ตอย่างหนัก  โดยปี ค.ศ.
2009  มีเยาวชนและวัยรุ่นเสพติดอินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 14.1
หรือประมาณ 24 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2007 ถึงร้อยละ 4.4
โดยผูท้ มี่ อี ายุ 18-23 ปี เป็นกลุม่ ทีเ่ สพติดอินเทอร์เน็ตมากทีส่ ดุ ร้อย
ละ 15.6 ส่วนผู้ที่มีอายุ 6-12 ปี เป็นกลุ่มที่เสพติดอินเทอร์เน็ตร้อย
ละ 8.8  สำ�หรับกิจกรรมที่ทำ�ให้เยาวชนและวัยรุ่นชาวจีนเสพติด
อินเทอร์เน็ตอันดับแรก คือ การเล่นเกมออนไลน์คิดเป็นร้อยละ
47.9  อันดับสอง คือ การชมการ์ตูน ภาพยนตร์ และดาวน์โหลด
เพลงออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 23.2 และอันดับสาม คือ การสนทนา
ผ่านอินเทอร์เน็ตและการหาคู่ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 13.2 แสดง
ได้ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 สถิติผู้เสพติดอินเทอร์เน็ตในประเทศจีน
ที่มา: http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-02/03/
content_9417660.htm

ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่มีอาการ
เสพติด Facebook มากกว่าการเสพติดอินเทอร์เน็ตประเภทอื่นๆ
ซึง่ ภาวะการเสพติด Facebook ถือเป็นอาการหนึง่ ของการเสพติด
อินเทอร์เน็ตเช่นกัน นักประสาทวิทยาหลายท่านของสหรัฐอเมริกา
กล่าวไว้วา่ การเล่น Facebook ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ อบอุน่ มีความ
สุข เหมือนกับเวลาพบเพื่อนสนิทในชีวิตจริง โดยผู้ที่เสพติด
Facebook ส่วนใหญ่เป็นผูท้ มี่ อี าการของโรคสมาธิสนั้ มีพฤติกรรม
หวาดกลัวไม่ชอบเข้าสังคม และมีอาการซึมเศร้า โดยบริษัท
Oxygen Media and Lightspeed Research ได้ส�ำรวจพฤติกรรม
การใช้ Facebook ของผูห้ ญิงอายุ 18-34 ปีในประเทศสหรัฐอเมริกา
จ�ำนวน 1,605 คน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ.  
2553 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ชีวิตประจ�ำวันผูกพัน
กับ Facebook อย่างมาก โดย 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอบว่า สิง่ แรกทีท่ �ำหลังจากตืน่ นอน คือ การเปิดคอมพิวเตอร์เพือ่
ดูความเคลือ่ นไหวใน Facebook ก่อนแล้วจึงค่อยแปรงฟัน ท�ำธุระ
ส่วนตัวในห้องน�ำ ้ นอกจากนีผ้ ตู้ อบแบบสอบถามร้อยละ 39 ยอมรับ
ว่าตนเองเสพติดการเล่น Facebook แล้ว
และจากรายงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยแมรีแ่ ลนด์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งทดสอบนักศึกษาจำ�นวน 200 คนที่เสพติด
โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต โดยให้หยุดใช้โทรศัพท์มือถือและ
อินเทอร์เน็ต 24 ชัว่ โมง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีอาการกระวนกระวาย
ใจจนทำ�ให้ไม่มสี มาธิในการเรียนหรือทำ�งานต่างๆ เพราะต้องการ
ที่จะใช้สื่อดังกล่าวในการส่งข้อความ อ่านอีเมล์ สนทนาออนไลน์
และเข้าสูเ่ ครือข่ายสังคม Facebook นอกจากนีย้ งั ให้กลุม่ ตัวอย่าง
เขียนความในใจเกี่ยวกับการไม่ได้เข้าสู่โลกออนไลน์ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างจำ�นวนมากได้เปรียบเทียบการไม่ได้ออนไลน์วา่ เหมือนกับ
การไปเที่ยวตามลำ�พังโดยไม่มีแฟนหรือครอบครัวไปเที่ยวด้วย
สำ�หรับประเทศไทย เด็กและเยาวชนจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับการ
เล่นเกมบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งพบว่าเด็กไทยมีสถิติการเสพติดเกม
แล้วกว่าร้อยละ 13.3 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใช้
เวลาในการเล่นเกมมากกว่า 1 ชัว่ โมงต่อวัน ซึง่ รวิกรานต์ นันทเวช
(2550) ได้ศกึ ษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่านักเรียนมีพฤติกรรม
การเสพติดอินเทอร์เน็ตในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 43.27 ซึ่งถือว่า
เป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง
ผลกระทบของการเสพติดอินเทอร์เน็ต

การเสพติดอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบต่อผู้เสพติดในหลาย
ด้าน อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการทำ�งาน รวมถึงด้านมนุษยสัมพันธ์
กับคนรอบข้าง และด้านการเข้าสังคม ทำ�ให้กลายเป็นเด็กทีม่ สี มาธิ

สัน้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรวมถึงการตัดสินใจกระทำ�สิง่
ต่างๆ อย่างผิดพลาด โดยสามารถแบ่งปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการเสพ
ติดอินเทอร์เน็ตออกเป็น 5 ประเภท คือ
1. ปัญหาทางการเรียน การใช้เวลาเล่นอินเทอร์เน็ตมากๆ
จะทำ�ให้นักเรียน นักศึกษา ไม่มีเวลาทำ�การบ้าน ศึกษาหาความ
รู้ และไม่สนใจการเรียน เพราะจิตใจมัวแต่จดจ่อกับการสนทนา
ออนไลน์ และการเล่นเกมออนไลน์
2. ปัญหาด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น
ความสัมพันธ์กับเพื่อน หรือครอบครัว โดยผู้เสพติดจะไม่สนใจ
ครอบครัว ละทิ้งหน้าที่ประจำ�วันเพื่อเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ต ผู้เสพ
ติดจะใช้เวลาน้อยลงกับบุคคลรอบข้างในชีวิต เพื่อที่จะมีเวลา
เข้าไปใช้อนิ เทอร์เน็ตมากยิง่ ขึน้ การปรับตัวเข้าสังคมคนจริงๆ เริม่
ถดถอยและอาจหายไปสู่สังคมไซเบอร์ นำ�ไปสู่การถูกล่อลวงและ
ละเมิดทางเพศ
3. ปัญหาทางด้านการเงิน ผู้เสพติดจะสูญเสียค่าใช้จ่าย
เป็นจำ�นวนมากไปกับกิจกรรมในอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นค่า
บริการการใช้อนิ เทอร์เน็ตทีต่ อ้ งเสียทีร่ า้ นอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์
รวมถึงการติดพนันออนไลน์ เป็นต้น
4. ปัญหาด้านอาชีพการงาน การเสพติดอินเทอร์เน็ตนั้น
ทำ�ให้ประสิทธิภาพในการทำ�งานลดลง และการพักผ่อนที่ไม่เพียง
พอทำ�ให้ผู้ใช้ไม่สามารถทำ�งานได้อย่างเต็มที่
5. ปัญหาด้านร่างกาย การใช้อินเทอร์เน็ตที่มากเกินไป
ทำ�ให้เกิดการพักผ่อนทีไ่ ม่เพียงพอ เกิดปัญหาทางด้านสายตาทีเ่ กิด
จากการมองจอคอมพิวเตอร์นานๆ กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง
เพราะนัง่ ในท่าเดิมเป็นระยะเวลานานเกิดอาการเมือ่ ยล้า เสียความ
สมดุลทางอารมณ์ เช่น อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย ศักยภาพ
การสื่อสารทางสัมผัสทางตา หู จมูก ลดลง เป็นต้น
มาตรการป้องกันและแก้ ไขการเสพติดอินเทอร์เน็ต

สำ�หรับวิธกี ารป้องกันและแก้ไข ทุกภาคส่วนตัง้ แต่สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐบาล ต้อง
ร่วมมือกันช่วยแก้ปัญหาการเสพติดอินเทอร์เน็ตของเด็กและ
เยาวชนไทย สำ�หรับสถาบันครอบครัว Yen และคณะ (2007) กล่าว
ว่า นักจิตวิทยาบางคนแนะนำ�ว่าครอบครัวมีส่วนสำ�คัญอย่างยิ่งที่
จะช่วยป้องกันไม่ให้ลกู หลานเสพติดอินเทอร์เน็ต พ่อแม่ควรต้องมี
การเอาใจใส่ หมัน่ สอดส่อง ตรวจสอบ ควบคุมดูแล มีการจัดตาราง
เวลาการใช้อนิ เทอร์เน็ต เช่น อนุญาตให้ใช้อนิ เทอร์เน็ตได้หลังจาก
ทำ�การบ้านเสร็จ โดยใช้ได้ไม่เกิน 1-2 ชัว่ โมง หรือตามความเหมาะ
สมกั บ ช่ ว งอายุ (Ko และคณะ, 2007) หากบุ ต รหลานเล่ น
คอมพิวเตอร์ดึกๆ ควรสังเกตการใช้งาน ผู้ปกครองต้องรู้เท่าทัน
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และสามารถเป็ น ที่ ป รึ ก ษาให้ กั บ บุ ต รหลานได้ สถาบั น
ครอบครัวต้องหันมาใส่ใจกันให้มากยิง่ ขึน้ หมัน่ พูดคุย หากิจ
กรรมอื่นๆ ให้บุตรหลานทำ�  เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี อ่าน
หนังสือ  เป็นต้น ส่วนสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์มบี ทบาท
สำ�คัญในการสอดส่องดูแล ให้คำ�แนะนำ�ที่ถูกต้องในการใช้
อินเทอร์เน็ต มีการบล็อกไม่ให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใช้
เว็บไซต์ที่อาจส่งผลให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่ถูก
ต้อง
สำ�หรับในส่วนของภาครัฐ รัฐบาลควรต้องมีนโยบาย
ในการป้องกันและแก้ปัญหาที่ชัดเจน เช่น รัฐบาลเกาหลีมี
บริการแจกซอฟต์แวร์ฟรีให้กบั ผูท้ ตี่ อ้ งการแก้นสิ ยั เสพติดเกม
และอินเทอร์เน็ต ซึ่งแบ่งซอฟต์แวร์ที่ให้บริการฟรีออกเป็น 2
ประเภท ชนิดแรกเป็นซอฟต์แวร์ตั้งเวลาการปิดอินเทอร์เน็ต
ส่วนอีกประเภทจะมุง่ ไปทีผ่ เู้ สพติดเกม โดยจะเป็นซอฟต์แวร์
ที่ทำ�ให้เกมที่เล่นอยู่ยากขึ้นทำ�ให้ผู้เล่นเกิดความเบื่อหน่าย
เมื่อไม่สามารถเอาชนะได้ สำ�หรับประเทศไทยมีหน่วยงาน
ของรัฐทีท่ �ำ หน้าทีช่ ว่ ยเหลือผูเ้ สพติดอินเทอร์เน็ตและเกม คือ
กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กรมสุ ข ภาพจิ ต และ
กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐบาลควรมีนโยบายกวดขันการ
ใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนในร้านอินเทอร์เน็ต โดย
อาจกำ�หนดเวลาปิดร้านให้เร็วขึ้น โดยเฉพาะร้านที่มีวัยรุ่น
นิยมไปใช้บริการ ส่วนภาคเอกชนควรมีการจัดโครงการที่ส่ง
เสริมให้เด็กและเยาวชนใช้อนิ เทอร์เน็ตในทางทีส่ ร้างสรรค์ มี
การนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรุนแรงของการเสพ
ติดอินเทอร์เน็ต เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนในสังคมสามารถดูแล
ตนเองได้ ดังนัน้ หากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต
บนโลกออนไลน์จะหลีกหนีห่างไกลจากการเสพติดอินเทอร์เน็ตอย่างแน่นอน
บทสรุป

อินเทอร์เน็ตเปรียบเหมือนกับดาบสองคม หากใช้ไป
ในทางที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะได้รับประโยชน์จากการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างมากมาย แต่หากใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร
อาจเกิดปัญหาและพิษภัยอย่างมหันต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
เด็ก เยาวชนและวัยรุ่นที่ยังมีวุฒิภาวะไม่มากพอ ไม่มี
ภูมคิ มุ้ กันทีจ่ ะควบคุมการใช้อนิ เทอร์เน็ตจนทำ�ให้เป็นโรคเสพ
ติดอินเทอร์เน็ต หากได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง
และให้ความรูท้ ถี่ กู ต้องในการใช้อนิ เทอร์เน็ต เด็กและเยาวชน
รวมทั้งผู้คนในสังคมไทยก็จะมีความเข้มแข็งปราศจากโรค
เสพติดอินเทอร์เน็ต
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