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บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันสังคมมนุษยไดมีวิวัฒนาการท่ีกาวหนาเปนอยางมาก และมีเทคโนโลยีใหมๆ 
เกิดข้ึน จึงเปนเหตุใหเทคโนโลยีเขามามีบทบาทตอสังคมมนุษย และมีการนําเทคโนโลยีนั้นมาใช
ประโยชนและแสวงหาผลกําไรจากการใชเทคโนโลยีนั้น ดังจะเห็นไดชัดในเร่ืองของการเกิดธุรกิจ
ใหมๆ ข้ึนท่ีจําเปนตองใชเทคโนโลยีเขามาเปนองคประกอบหลักของธุรกิจ ซ่ึงเทคโนโลยีดังกลาว
ไดแก อินเทอรเน็ต โดยระบบเครือขายของอินเทอรเน็ตนั้นไดสรางความสะดวกสบายใหแกกลุม
คนในสังคม ท้ังยังกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอสถาบันทางสังคม เชน สถาบันเศรษฐกิจกับกลุม
ธุรกิจระบบ E-commerce สถาบันการศึกษากับกลุมการศึกษาระบบ E-learning กลุมการส่ือสารกับ
ระบบ E-mail (วรัมพร สถาปนิกานนท, 2549, หนา 1) และธุรกิจท่ีจําเปนตองใชอินเทอรเน็ตเปน
องคประกอบหลักของธุรกิจคือ ธุรกิจรานเกมออนไลน ซ่ึงในขณะนี้มีผูประกอบธุรกิจดังกลาวเปน
จํานวนมาก และแตละราน แตละผูประกอบการจะมีการแขงขันทางการคากัน โดยบางราน
ผูประกอบการก็จะลดราคาช่ัวโมงในการเขาใชบริการเพื่อเปนขอเสนอใหผูท่ีเขาใชบริการสนใจมา
ใชบริการในรานของตน โดยจํานวนผูใชบริการหรือผูท่ีเขาไปเลนเกมออนไลนก็มีแนวโนมท่ีสูงข้ึน
ทุกวัน และดวยเหตุนี้เองจึงทําใหธุรกิจรานเกมออนไลนไดขยายตัวข้ึนมากในสังคม เนื่องจากระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตไดรับความนิยม และดวยเพราะประสิทธิภาพความสามารถของเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยจึงเปนเหตุใหผูพัฒนาเกมเร่ิมเห็นประโยชนของอินเทอรเน็ต และไดพัฒนากอใหเกิดเกมท่ี
สามารถเลนผานคอมพิวเตอรโดยอาศัยเครือขายอินเทอรเน็ตไดนั่นคือ เกมออนไลน เม่ือเกม
ออนไลนไดเขามาสูผูบริโภคและผูเขาใชบริการเปนจํานวนมาก จึงทําใหเกมออนไลนไดรับกระแส
ความนิยมอยางสูงจากจํานวนของผูบริโภค และผูเขาใชบริการเปนเหตุใหธุรกิจรานเกมออนไลน
เติบโต และไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน 
 หากจะกลาวถึงความเปนมาของการเกิดธุรกิจรานเกมออนไลนนั้น ธุรกิจรานเกม
ออนไลน หมายถึงธุรกิจท่ีใหบริการเลนเกมออนไลนโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต เม่ือผูท่ีใช
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บริการหรือผูเลนเกมออนไลนมีจํานวนมากข้ึนจึงทําใหเกิดธุรกิจรานเกมออนไลนข้ึนมา โดยธุรกิจ
รานเกมออนไลนจะตองดําเนินธุรกิจโดยอาศัยเครือขายอินเทอรเน็ตเปนสําคัญ เนื่องจากเกม
ออนไลนท่ีใชเลนนั้นจะตองเช่ือมตอกับระบบอินเทอรเน็ตเสมอ โดยเกมออนไลนนั้นไดเกิดข้ึนคร้ัง
แรกในป ค.ศ.1980 (ชินวร ฟาดิษฐี, 2550, หนา 3) แตเกมออนไลนเพิ่งจะไดรับกระแสความนิยมใน
ประเทศไทยในชวง 4-5ปท่ีผานมา โดยไดรับกระแสความนิยมมาจากเกม Ragnarok online ซ่ึงมี
จํานวนผูเขาเลนเกมเปนจํานวนมากท้ังเด็กเยาวชนรวมถึงกลุมบุคคลท่ัวไป และหลังจากท่ีเกม 
Ragnarok online ไดรับความนิยมเปนอยางมากจึงทําใหเกิดกระแสเกมออนไลนตางๆเขามาใน
ประเทศไทยอีก โดยการนําเขาเกมของประเทศเกาหลี ญ่ีปุน จีน เปนตน ทําใหอัตราของผูเลนเกม
ออนไลนมีการเติบโตมากข้ึน และผลจากการท่ีความนิยมเลนเกมออนไลนมีมากข้ึน จึงทําใหธุรกิจ
รานเกมออนไลนขยายตัวข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหมีผูประกอบการรานเกมออนไลนมากข้ึนดวย
เชนกัน อีกท้ังธุรกิจรานเกมออนไลนนี้ ผูบริโภคและผูเขาใชบริการรานเกมออนไลนสวนใหญแลว
มักจะเปนเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ป ซ่ึงเปนวัยท่ีงายตอการชักจูง เนื่องจากธุรกิจรานเกม
ออนไลนไดมีการเปดเสรี ไมจํากัดเวลาในการเปดหรือปดราน ไมจํากัดเวลาในการเลนเกมออนไลน 
ไมจํากัดประเภทความรุนแรงของเกมออนไลน และก็มิไดจํากัดอายุของผูเลนเกมออนไลน ดวยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหเกิดปญหาเกี่ยวกับธุรกิจรานเกมออนไลนข้ึนมา เม่ือผูประกอบการไดเปดรานเกม
ออนไลนโดยเสรีแลว ทําใหเด็กและเยาวชนเปนจํานวนมากติดเกมออนไลน หากไดเลนเกม
ออนไลนแลวจะไมยอมเลิกเลน และเม่ือเลนเกมออนไลนเปนเวลานานเกินไปจะทําใหเสียสุขภาพ
ดวย เนื่องจากไมมีการพักผอนท่ีเพียงพอ ทําใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกเชน เด็กและเยาวชนไม
ต้ังใจเรียนไมสนใจการเรียน หมกมุนคิดเกี่ยวกับการเลนเกมออนไลน และคิดวางแผนเพ่ือท่ีจะ
เอาชนะการเลนเกมออนไลน และมีความตองการเลนเกมออนไลนตลอดเวลา จนทําใหมีผลกระทบ
ตอตนเองหลายดานอาทิ ผลกระทบตอการเรียน ผลกระทบตอสุขภาพ ผลกระทบตอความสัมพันธ
ในครอบครัว และผลกระทบตอสังคม ซ่ึงตอไปภายภาคหนาอาจสงผลกระทบตอการพัฒนาทาง
สมอง และอาจสงผลกระทบตอพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนดวยกลาวคือ เด็กและเยาวชนอาจมี
พฤติกรรมในการโกหก กาวราว หนีเรียน หนีออกจากบาน รวมไปถึงพฤติกรรมท่ีรุนแรงท่ีได
ลอกเลียนแบบมาจากเกมออนไลน เม่ือจํานวนผูเลนเกมออนไลนมีเพิ่มมากข้ึน ก็อาจสงผลให
ปญหาดังกลาวกลายเปนปญหาใหญและเปนปญหาของสังคมดวย 
 จากปญหาดังกลาวทําใหทางภาครัฐ ไดใหความสําคัญกับปญหาท่ีกําลังจะเกิดข้ึน ดัง
จะเห็นไดชัดวา ภาครัฐไดมีมาตรการในการควบคุมธุรกิจรานเกมออนไลนและมีมาตรการในการ
จัดระเบียบธุรกิจรานเกมออนไลน โดยท่ีกระทรวงมหาดไทยไดออกกฎกระทรวงฉบับท่ี 12 พ.ศ.
2549 เพื่อควบคุมรานเกมออนไลนและเม่ือกฎกระทรวงฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชแลวสงผลใหผู
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ประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนตองขออนุญาตประกอบกิจการ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมทําหนาท่ี
นายทะเบียนกลาง และนายทะเบียนประจํากรุงเทพมหานคร ซ่ึงมาตรการเบ้ืองตนดังกลาวมี
ดังตอไปนี้คือ ไมอนุญาตใหรานบริการแกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปเขาไปใชบริการในชวงเวลากอน 
14.00 น. ของวันจันทรถึงวันศุกรยกเวนวันหยุดราชการ ไมอนุญาตใหรานบริการแกเด็กอายุตํ่ากวา 
18 ปเขาไปใชบริการหลัง 22.00 น. ของทุกวัน และจํากัดช่ัวโมงการเลนเกมออนไลนของเด็กและ
เยาวชนท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ปโดยใหเลนเกมออนไลนไดวันละไมเกิน 3 ช่ัวโมงโดยหามเลนการพนัน 
ชิงโชค หรือซ้ือขายอุปกรณในเกมออนไลน อีกท้ังยังหามมิใหผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน
จําหนายสุราหรือบุหร่ีภายในสถานประกอบการรานเกมออนไลนดวย โดยมาตรการดังกลาวนั้นถือ
เปนมาตรการท่ีภาครัฐออกใชบังคับ เพื่อควบคุมผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน แตมาตรการ
ดังกลาวก็มิไดมีการบังคับใชท่ีเขมงวดและไมมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ เนื่องจากผูประกอบธุรกิจ
รานเกมออนไลน มิไดปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวอยางเครงครัด ยังคงมีการเปดบริการที่เสรี โดย
ใหเด็กและเยาวชนสามารถเขาเลนเกมออนไลนได โดยไมจํากัดอายุ ไมจํากัดเวลาในการเลน อีกท้ัง
ผูประกอบการยังละเลยไมดูแลและไมรับผิดชอบเนื้อหาของเกมใหมีความเหมาะสมกับผูเลนเกม 
ปลอยใหมีการซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนส่ิงของตางๆในเกมเปนเงินจริงไดและอาจมีการลักลอบเลน
การพนันกัน หรืออาจจะมีเกมที่มีลักษณะเปนภาพลามก อนาจาร ซ่ึงปญหาตางๆ นั้นกอใหเกิด
ปญหาทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน ซ่ึงการทําธุรกิจรานเกม
ออนไลนในปจจุบัน ผูศึกษาพบวามีเพียงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 (ราช-
กิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนท่ี 42 ก, 2551, หนา 116) เทานั้นท่ีใชควบคุมการประกอบธุรกิจรานเกม
ออนไลน แตพระราชบัญญัติดังกลาวไมมีความชัดเจนเพียงพอในการใชบังคับการประกอบธุรกิจ
รานเกมออนไลน ประกอบกับมาตรการในการลงโทษน้ันมีบทลงโทษท่ีนอยทําใหผูประกอบการ
รานเกมออนไลนหรือผูท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจรานเกมออนไลนไมเกรงกลัวตอบทลงโทษตาม
กฎหมายยังคงมีการละเมิดกฎหมายเสมอ อีกท้ังยังไมมีกฎหมายท่ีเกี่ยวกับเกมออนไลนหรือเกี่ยวกับ
การทําธุรกิจรานเกมออนไลนโดยตรง และมาตรการท่ีทางภาครัฐออกมาใชควบคุมนั้นก็มิได
เขมงวด ไมมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ ทําใหเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมาย เนื่องจากยังไมมี
กฎหมายเฉพาะท่ีบัญญัติใชบังคับและควบคุมธุรกิจรานเกมออนไลน 
 จากการศึกษา การประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนในปจจุบัน พบวายังมีปญหาท่ีจะตอง
ทําการศึกษาเพื่อหาแนวทางการแกไข ดังตอไปนี้ 

 1) ปญหาเกี่ยวกับการจัดระดับความรุนแรงของเกมออนไลนในประเทศไทย หรือการ
จัดเรตต้ิงเกมออนไลน 
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 2) ปญหาเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนในเร่ือง
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 3) ปญหาเกี่ยวกับการควบคุมประเภทของเกมออนไลนและควบคุมผูเลนเกมออนไลน 
 4) ปญหาเกี่ยวกับบทลงโทษ 

 จากสภาพปญหาตางๆที่กลาวมาแลวขางตน เปนปญหาท่ีมีความเกี่ยวของกับตัวบท
กฎหมายและมาตรการทางกฎหมาย หากมีการพิจารณาถึงหลักกฎหมายท่ีจะนํามาใชในการควบคุม
เพื่อจัดระเบียบธุรกิจรานเกมออนไลนแลว ปจจุบันยังไมมีกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกจิราน
เกมออนไลนโดยตรง มีเพียงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 อีกท้ังมาตรการใน
การควบคุมการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนยังไมมีมาตรการที่เปนรูปธรรม จึงทําใหเกิดผล
กระทบตางๆ ตามมา ดังนั้นจึงเปนการสมควรที่จะบัญญัติกฎหมายอันเกี่ยวกับการควบคุมการ
ประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนไวโดยเฉพาะ และสมควรมีมาตรการในการควบคุมกํากับดูแล
ธุรกิจรานเกมออนไลนใหเครงครัดมากกวานี้ 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความสําคัญของปญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน 
 2. เพื่อศึกษาถึง ประวัติความเปนมา ความหมาย และแนวความคิดทฤษฎีทางกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน 
 3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนของ
ประเทศไทยและของตางประเทศ 
 4. เพื่อศึกษาและวิ เคราะหถึงปญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับการประกอบธุรกิจ
ร านเกมออนไลน 
 5. เพื่อศึกษาเสนอแนวทางการแกไขและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรานเกม
ออนไลน เพื่อใหมีกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สมมติฐานการศึกษา 

การประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนในปจจุบันยังไมมีกฎหมายท่ีเกี่ยวกับธุรกิจรานเกม
ออนไลนโดยตรง จึงทําใหเกิดปญหาตางๆ ข้ึน และกฎระเบียบหรือมาตรการตาง ๆ ท่ีมีอยูก็ไมมี
ความเขมงวดรัดกุมเพียงพอ ไมสามารถนํามาใชบังคับไดในทุกกรณี เนื่องจากผูประกอบการธุรกิจ
รานเกมออนไลนบางราย มิไดปฏิบัติตาม สงผลใหการบังคับใชกฎระเบียบหรือมาตรการตาง ๆ นั้น
ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอและการจัดระเบียบธุรกิจรานเกมออนไลนนั้นยังคงเปนมาตรการหน่ึง
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ของทางภาครัฐท่ีมุงเนนจัดระเบียบผูประกอบการธุรกิจรานเกมออนไลนและผูเลนเกมซ่ึงไดแกเด็ก
และเยาวชน ฉะนั้น จึงเปนการสมควรอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง แกไข เพื่อให
กฎระเบียบ หรือมาตรการตาง ๆ ดังกลาวนั้น มีผลบังคับใชท่ีชัดเจนและสมควรตราบทบัญญัติ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจรานเกมออนไลนโดยตรงสามารถนําไปใชบังคับแกผูประกอบธุรกิจ
รานเกมออนไลนได  

ขอบเขตของการศึกษา 

 วิทยานิพนธนี้มุงศึกษาเฉพาะเร่ือง การประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน โดยศึกษาเฉพาะ
การเลนเกมออนไลน ไมรวมถึงการเขาถึงฐานขอมูลทางอินเทอรเน็ตในลักษณะอ่ืนๆ และศึกษาถึง
มาตรการทางกฎหมายในการจัดระเบียบธุรกิจรานเกมออนไลน พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิ-
ทัศน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก รวมท้ังตัวบทกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของตลอดจนกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 การดําเนินการศึกษาวิทยานิพนธดําเนินการวิจัยวิทยานิพนธเลมนี้ ใชวิธีการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) โดยคนควาจากเอกสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รวมท้ังขอมูล
ตาง ๆ อันเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน ตลอดจนตํารากฎหมาย ตัวบทกฎหมาย 
บทความทางวิชาการ ในสาขานิติศาสตรและสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ คนควาในหองสมุดของทาง
มหาวิทยาลัย และของทางสถาบันตาง ๆ รวมท้ังขอมูลท่ีไดจากการคนควาทางอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ 
ท่ีปรากฏอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อนํามาวิเคราะหและนํามาแกไขปญหาทางกฎหมายตอไป 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหทราบถึง ความสําคัญของปญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรานเกม
ออนไลน 
 2. ทําใหทราบถึง ประวัติความเปนมา ความหมาย และแนวความคิดทฤษฎีทางกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน 
 3. ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีมุงจัดระเบียบธุรกิจรานเกมออนไลน ท้ังตาม
หลักกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของตางประเทศ 
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 4. ทําใหทราบถึงปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน 
 5. ทําใหทราบถึงแนวทางการแกไข และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรานเกม
ออนไลน 

นิยามศัพท 

 1. ตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ.2551 นิยามความหมายของคําวา วีดิ
ทัศน วา วัสดุท่ีมีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซ่ึงสามารถนํามาฉายใหเห็นเปนภาพท่ี
เคล่ือนไหวไดอยางตอเนื่องในลักษณะท่ีเปนเกมการเลน คาราโอเกะท่ีมีภาพประกอบ หรือลักษณะ
อ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 2. เกมออนไลน หมายถึง เกมท่ีเลนผานระบบอินเตอรเน็ตท่ีมีผูเลนพรอมกัน ไดต้ังแต2
คนข้ึนไป โดยผูเลนสามารถติดตอส่ือสารตอบโตซ่ึงกันและกันได ไมวาจะอยู ณ สถานท่ีใดซ่ึงเกม
ออนไลนมีท้ังประเภทท่ัวไป และประเภทที่มีความรุนแรงทําใหผูเลนรูสึกเปนสวนหนึ่งของเกม เกดิ
การติดพัน มีการมีการพนันเกิดข้ึนได 
 3. อินเทอรเน็ตคาเฟ หมายถึง สถานท่ีท่ีใหบริการอินเทอรเน็ต โดยมีการคิดคาบริการใน
การเขาใชบริการอินเทอรเน็ต 
 4. รานวีดิทัศน หมายถึง สถานท่ีท่ีจัดใหมีเคร่ืองมือหรืออุปกรณ ตลอดจนส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการฉาย เลน หรือดูวีดิทัศน 


