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บทคัดยอ 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาถึงปญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจรานเกมออนไลน การประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนในปจจุบันไดขยายตัวข้ึนอยางตอเนื่อง 
มีการประกอบธุรกิจดังกลาวเปนจํานวนมาก และรานเกมออนไลน ถือเปนแหลงสําคัญที่เด็กและ
เยาวชนเขาไปเลนเกมออนไลนมากที่สุด สงผลกระทบใหเกิดปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจราน
เกมออนไลน และปญหาเกี่ยวกับผูเลนเกมออนไลนซ่ึงไดแกเด็กและเยาวชน จึงตองดําเนินการ
แกไขปญหาโดยเร็ว โดยศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน
ของตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทยใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน เพื่อเปน
แนวทางในการออกกฎหมาย และแกไขกฎหมาย เพื่อควบคุมธุรกิจรานเกมออนไลนในประเทศไทย 
 จากการศึกษาพบวา กฎหมายท่ีใชบังคับแกธุรกิจรานเกมออนไลน ยังไมมีเปนการเฉพาะ
และจากการที่นําพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย 
พ.ศ.2499 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และประกาศของ
กระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 10 พ.ศ.2551 อันเปนกฎหมายท่ีสามารถนํามาปรับใชแกธุรกิจรานเกม
ออนไลนไดนั้น ไมสามารถควบคุมธุรกิจรานเกมออนไลนไดทุกกรณี สาเหตุสําคัญคือ กฎหมายนั้น
ยังไมมีความชัดเจน ยังคงกระจัดกระจาย ไมเปนหมวดหมู ไมเปนการเฉพาะ ทําใหกฎหมายไมมี
ความเปนเอกภาพ ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ และพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 
ท่ีถือไดวาเปนพระราชบัญญัติท่ีมีผลบังคับแกธุรกิจรานเกมออนไลนไดใกลเคียงท่ีสุด แตช่ือ
พระราชบัญญัติก็ไมสามารถบงบอกถึงลักษณะของธุรกิจท่ีชัดเจน มีความคลุมเครือ ไมสามารถส่ือ
ความหมายไดโดยตรงแกธุรกิจรานเกมออนไลน และเม่ือยังไมมีกฎหมายบังคับแกธุรกิจรานเกม
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ออนไลนโดยเฉพาะ ประกอบกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจรานเกมออนไลนยังไม
มีเปนรูปธรรม ทําใหผลกระทบท่ีเกิดจากรานเกมออนไลนกลายเปนปญหาสังคมได 
 จากขอคนพบดังกลาว ผูศึกษาจึงเสนอแนะใหมีกฎหมายท่ีใชบังคับแกธุรกิจรานเกม
ออนไลนโดยเฉพาะ เพื่อควบคุมและสงเสริมธุรกิจรานเกมออนไลนควบคูกันไป และเพื่อปองกัน
ปญหาท่ีอาจเกิดจากธุรกิจรานเกมออนไลน ท้ังนี้เพื่อเปนการสะดวกในการควบคุมดูแลธุรกิจราน
เกมออนไลนใหอยูในกรอบของกฎหมายตอไป 
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ABSTRACT 

 This thesis is for the purpose of studying the legal problems concerning online games 
business operations which have continuously proliferated. Online games shops have been the 
central premises where most children and juveniles play online games, resulting in several 
problems attributable to online game shops and online games player-related problems which 
substantially affect the society, hence needing a prompt problem solving. By this thesis, a study 
was conducted as to the comparison between foreign and Thai legal measures related to running 
online games business with a view to come up with guidance for legislation enactment or 
amendment to control online games business in Thailand consistently with the current situations. 

The study has revealed that there has been no specific law that governs online games 
business. With the use of the Film and Video Act B.E. 2551 (A.D. 2008), Commercial 
Registration Act B.E. 2499 A.D. (1956), Child Protection Act, B.E. 2546 (A.D. 2003), 
Convention on the Rights of the Child, and the Commerce Ministry’s Notification No. 10, 2008, 
which are adaptable to online games shops business, they are incapable of controlling it in all 
cases. The main reason is that those laws are vague, scattered, unclassified and unspecific, 
without unity and adequate effectiveness. The Film and Video Act B.E. 2551 (A.D. 2008) is 
considered nearest to the enforcement of online games shops business. Unfortunately, its act 
name does not distinctively refer to the nature of businesses, is ambiguous, and does not convey 
the meaning directly to online games shops business. With the non-presence of specific online 
games shops business law and controlling legal measures for the same not concretely existing, the 
impacts arising from online games shops have become societal problems. 
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According to such findings, it is suggested to have a specific law for online games shop 
business enforcement and at the same time to control and promote it and to prevent online games 
shop problems, in order to facilitate governing the business under the frame of law. 


