
บทที่ 2 

ประวัติความเปนมา ความหมาย และแนวคดิทฤษฎี 
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน 

 จากสภาพปญหาสังคมในปจจุบัน ธุรกิจรานเกมออนไลนไดเขามามีบทบาทในสังคมเปน
อยางมาก เนื่องจากธุรกิจรานเกมออนไลน เปนธุรกิจท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองใชเครือขาย
อินเทอรเน็ตทําการเชื่อมตอกับเครือขายเพ่ือเลนเกมออนไลนเสมอ และเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นก็
ไดขยายตัวอยางรวดเร็วในประเทศไทย มีการใชประโยชนจากเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อทําการ
ตางๆ เชนมีการทําธุรกิจผานทางอินเทอรเน็ต มีการทําธุรกรรมผานทางอินเทอรเน็ต หรือแมแตมี
การเลนเกมผานทางอินเทอรเน็ต หรือท่ีเรียกวา การเลนเกมออนไลน และเนื่องจากอินเทอรเน็ตมี
การติดตอส่ือสารกันแบบไรพรมแดน ทําใหการที่จะเขาไปควบคุมผูใชบริการเพื่อจะจํากัดการเลน
อินเทอรเน็ตวาสามารถเลนอินเทอรเน็ตไดมากนอยเพียงใดน้ัน เปนเร่ืองยากเพราะวาเปนการจํากัด
สิทธิเสรีภาพมากเกินไป เนื่องจากมนุษยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ โดยสิทธิและ
เสรีภาพนั้นจะปรากฏในรูปแบบของสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานท่ีกฎหมายใหการรับรองแกบุคคล
นั้นๆ และเม่ือการจํากัดการเลนอินเทอรเน็ตเปนเร่ืองยากแลวจึงสงผลใหมีการเลนเกมออนไลนมาก
ข้ึน ทําใหธุรกิจรานเกมออนไลนขยายตัวมากข้ึนดวยเชนกัน และการที่จะเขาไปหาม เพื่อจํากัดใหมี
การเลนเกมออนไลนในระดับท่ีเหมาะสมแกอายุก็เปนเร่ืองยากดวยเชนกัน เนื่องจากปจจุบันไมมี
กฎหมายใดท่ีกําหนดเพ่ือควบคุมการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน และเม่ือมีจํานวนผูเลนเกม
ออนไลนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงโดยสวนใหญแลวจะเปนเด็กและเยาวชน จึงสงผลใหเกิดผลกระทบตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ ท้ังในดานของผูประกอบการ และในดานของผูเขาใชบริการ ไมวาจะเปน
ปญหาท่ีสงผลกระทบตอสังคม หรือปญหาท่ีสงผลกระทบตอตัวผูเลนเกมออนไลนโดยตรงท่ีมี
ความตองการเลนเกมออนไลนมากเกินความจําเปน ทําใหมีเด็กจํานวนมากติดเกม และจะหมกมุน
เกี่ยวกับการเลนเกม ประกอบกับผูประกอบการรานเกมออนไลนบางสวนขาดความรับผิดชอบไม
สนใจเด็กท่ีเขามาเลนเกมในรานของตน มีการปลอยปละละเลยใหเด็กเลนเกมท่ีมีเนื้อหาไม
เหมาะสมกับวัย ท้ังนี้เกมออนไลนมีผลตอพฤติกรรมของผูเลนดวย โดยเฉพาะผูเลนท่ีเปนเด็ก จึง
เปนการสมควรท่ีจะตองมีการเขามาควบคุมการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนดวย เนื่องจากธุรกิจ
รานเกมออนไลนเปนอีกธุรกิจหนึ่งท่ีมีผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยดวย ดังนั้น
ในการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนมีความจําเปนอยางมากท่ีจะตอง
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ทําการศึกษาถึง ประวัติความเปนมาของธุรกิจรานเกมออนไลน ความหมายท่ีเกี่ยวของกับการ
ประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน รวมถึงแนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
รานเกมออนไลน โดยมีรายละเอียดดังจะกลาวตอไปนี้  

ประวัติความเปนมาของธุรกิจรานเกมออนไลน 

ธุรกิจรานเกมออนไลนในประเทศไทยน้ัน ถือไดวาเปนธุรกิจ ท่ีเพิ่งเร่ิมไดรับความนิยม
ในชวงไมกี่ปท่ีผานมา แตธุรกิจรานเกมออนไลนก็มีแนวโนมท่ีจะเติบโตข้ึนอยางตอเนื่องทุกๆ ป
โดยปจจัยสําคัญท่ีเปนตัวสนับสนุนธุรกิจรานเกมออนไลน คือ การขยายตัวของจํานวนผูเลนเกม
ออนไลน และผูเลนอินเทอรเน็ต ซ่ึงมีจํานวนท่ีมากข้ึน ทําใหธุรกิจรานเกมออนไลน สามารถทําเงิน
และสรางรายไดใหผูประกอบการไดเปนจํานวนมาก เนื่องจากธุรกิจรานเกมออนไลนไดรับความ
นิยมจากผูเลนเกม ทําใหธุรกิจดังกลาวไมซบเซา มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ถึงแมทางภาครัฐจะมี
มาตรการ และมีกฎระเบียบ หามผูเลนเกมออนไลนท่ียังเปนเด็ก และเยาวชน ไมใหเขาไปเลนเกม 
ในชวงเวลาท่ีไดกําหนดไว แตความตองการที่จะเลนเกมออนไลนของเด็กและเยาวชนไมไดลด
นอยลงเลย มีแตจะเพิ่มจํานวนมากข้ึน จึงเปนเหตุใหเกมออนไลนมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จะเห็น
ไดจากสมัยกอนนั้นการเลนเกมจะมีเพียงเกมกด ผูผลิตจะผลิตเกมกดออกมาในลักษณะของสินคา 
โดยใสเนื้อหาสาระสําคัญของการเลนเกมเขาไปในตัวเกมหรือตัวสินคา และผูเลนจะเปนผูบริโภค
หรืออาจเรียกไดวาเปนการใหบริการในรูปแบบของสินคา เม่ือผูซ้ือมาซ้ือเกมกดไปเลน ก็จะไดรับ
บริการในตัวสินคาท่ีซ้ือไป ซ่ึงตางไปจากปจจุบันท่ีมีการใหบริการในรูปแบบของการบริการ 
กลาวคือมีการเปดกิจการข้ึนมาเพ่ือใหบริการในการเลนเกมซ่ึงถือเปนรูปแบบหนึ่งของการ
ใหบริการดวย โดยการเปดกิจการรานเกมออนไลนมีจุดเร่ิมตนมาจากกระแสความนิยมจากการเลน
อินเทอรเน็ต ประกอบกับกระแสความนิยมเลนเกมออนไลนท่ีนําเขามาจากตางประเทศบวกกับ
พฤติกรรมการเลนเกมของเด็กและเยาวชนท่ีมีความตองการเลนเกมออนไลนมากข้ึน ถึงขนาดเรียก
ไดวามีความตองการเลนเกมออนไลนคลายกับการติดยาเสพติด แตในท่ีนี้คือการเสพติดทางอารมณ
ไมใชเสพติดทางรางกาย กลาวคือเม่ือผูเลนเกมไดเลนเกมออนไลนแลวจะมีความรูสึกวาสนุก
เพลิดเพลินมีความตองการที่จะเลนเกมเปนเวลานานๆ เพื่อท่ีจะเอาชนะการเลนเกม และหาก
พิจารณาถึงพฤติกรรมของผูเลนเกมออนไลนท่ียังเปนเด็กและเยาวชนแลว เม่ือมีเกมออนไลนใหมๆ
เขามา ผูเลนเกมออนไลนโดยสวนมากก็จะเขาไปเลนเกม และเลือกรูปแบบของเกมดวยตนเอง ซ่ึง
รูปแบบของเกมในยุคนี้ถือเปนปจจัยสําคัญในการดึงดูด และเรียกความสนใจจากผูเลนเกมออนไลน
ท่ียังคงเปนเด็กและเยาวชนไดเปนจํานวนมาก เนื่องจากรูปแบบของเกมออนไลนในยุคนี้มีความ
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หลากหลาย ผูเลนสามารถเลนเกมออนไลนไดหลายๆ คนพรอมกันทําใหเกิดความสนุก ผูเลนเกม
ออนไลนจะรูสึกเปนสวนหนึ่งของเกมออนไลน รวมทั้งมีการติดตอส่ือสารกับผูเลนอ่ืนๆ ได มีการ
แขงขันเพื่อสะสมคะแนนของรางวัล ทําใหการขยายตัวของผูเลนเกมออนไลนเปนไปอยางรวดเร็ว 
โดยจะมีท้ังเกมท่ีมีภาพเปนการตูน เกมตอสู เกมผจญภัย และเกมท่ีผูเลนสามารถเขาไปเลือกสวม
บทบาทเปนตัวละครในเกมไดเอง โดยท่ีเกมออนไลนไดมีการแบงประเภทของเกมออนไลนเอาไว
ดวย เนื่องจากในปจจุบันเกมไดถูกพัฒนาใหมีความหลากหลายจึงทําใหสามารถแบงประเภทของเกม
ออนไลนตามลักษณะของเนื้อหาไดดังนี้ (ตวงลาภ เปยมอยูสุข, 2549, หนา 39-40) 

 1) เกมประเภท Action คือ เกมท่ีเนนการบังคับ และการตัดสินใจท่ีรวดเร็วเปนหลัก 
 2) เกมประเภท Adventure คือ เกมท่ีมีเนื้อเร่ือง เนนการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน 

หรือเรียกวา เกมผจญภัย 
 3) เกมประเภท Simulation คือ เกมที่จําลองสถานการณตางๆ เชน เกมจําลองการทํา

สงคราม โดยจะมีฉากจําลองท่ีเหมือนจริง 
 4) เกมประเภท Strategy คือ เกมประเภทการวางแผนรบ 
 5) เกมประเภท Role playing game คือ เกมที่ผูเลนจะถูกสมมติใหตนเองมีบทบาทใด

บทบาทหนึ่งในเกม เพื่อท่ีจะคนหาส่ิงของ หรือเพื่อไขปริศนา 
 6) เกมประเภท Sport คือ เกมจําลองการแขงขันกีฬาตางๆ โดยใชกติกาเหมือนจริง 
 7) เกมประเภท Hybrid คือ เกมที่เกิดภายหลังท่ีเกมในรูปแบบตางๆ เร่ิมอ่ิมตัว ผูเลน

เกมตองการความหลากหลายในการเลนเกมมากข้ึน ทําใหเกิดความคิดท่ีจะผสมผสานรูปแบบตางๆ 
ของเกมเขาดวยกัน 

ดังนั้นเกมออนไลนในปจจุบันจึงมีประเภทของเกมออนไลนท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีเปนเกมท่ี
ไดผลิต และไดถูกพัฒนามาจากคนไทย หรือจะเปนเกมท่ีผลิตและไดถูกนําเขามาจากตางประเทศ
นั้น ลวนแลวแตไดรับความนิยมจากผูเลนเกมออนไลนเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดชัดวาเม่ือเกม
ออนไลนไดเร่ิมแพรหลายในสังคมแลวก็จะมีจํานวนผูเลนเพิ่มมากข้ึนดวย และประเภทของเกม
ออนไลนตางๆ ท่ีไดกลาวมาแลวขางตนก็เปนเกมท่ีไดรับความนิยมจากผูเลนเกมออนไลนท้ังส้ิน 
 ดวยเหตุนี้ทําใหเกมออนไลนยังคงมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวข้ึนเร่ือยๆ เม่ือมีเกมออนไลน
รูปแบบใหมๆ เขามาก็สามารถดึงดูดผูเลนเกมออนไลนไดมากข้ึนดวยเชนกัน และเม่ือมีจํานวนผู
เลนมากข้ึน ก็เปนเหตุทําใหธุรกิจรานเกมออนไลนเติบโตขยายตัวมากข้ึนดวย และจากการขยายตัว
ของธุรกิจรานเกมออนไลนในปจจุบันนั้น สงผลใหระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัว
เพิ่มข้ึนดวย ซ่ึงปจจัยท่ีสงผลใหตลาดเกมออนไลนขยายตัวมากข้ึนนั้นมาจากเนื้อหาของเกม
ออนไลน โดยมีการนําเอาภาพเคล่ือนไหวของตัวการตูนท่ีมีสีสันสวยงามและมีความสมจริงทําให
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เนื้อหาของเกมออนไลนนาติดตาม ผูเลนเกมออนไลนจะรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของเกมออนไลน อีก
ท้ังประสิทธิภาพของเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นยังมีความรวดเร็วในการเช่ือมตอ มีการขยายเครือขาย
การเลนเกมออนไลนใหเพิ่มสูงข้ึนดวย บวกกับคาบริการในการเลนเกมออนไลนไมสูงมากนั้น ทํา
ใหการขยายตัวของผูเลนเกมออนไลนเปนไปอยางรวดเร็ว และเม่ือเกมออนไลนไดเขามาแพรหลาย
ในสังคมจนเปนท่ีนิยม ทําใหเกิดธุรกิจรานเกมออนไลนข้ึนแลว เกมออนไลนยังคงกอใหเกิดการ
ขยายตัวของธุรกิจประเภทตางๆ ดวย อาทิเชน (ขวัญใจ สุชาติพงศกุล, 2547, หนา 37-42) 

1) ธุรกิจผลิตเกมออนไลน 
เกมออนไลนใดจะไดรับความนิยมจากผูเลนหรือไมนั้นข้ึนอยูกับผูสรางสรรคเกมวา

สามารถสรางสรรคเกมออนไลนใหมีเนื้อหาดึงดูดความสนใจแกผูเลนไดมากนอยเพียงใด ซ่ึงเกม
ออนไลนท่ีไดรับความนิยมในสังคมไทยสวนใหญจะเปนเกมออนไลนท่ีคิดสรางสรรคและผลิตโดย
ตางชาติ ดังเชน เจาของลิขสิทธ์ิเกมแร็คนาร็อค ออนไลน (Ragnarok online) ซ่ึงเปนบริษัทของ
ประเทศเกาหลี เปนตน โดยเจาของลิขสิทธ์ิเกมเหลานี้จะเขาไปประกอบธุรกิจในตางประเทศ ดวย
การอนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิของตน ซ่ึงผูไดรับอนุญาตใหใชลิขสิทธ์ินี้จะตองจายคาตอบแทนในการ
ใชสิทธิตามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ ใหแกเจาของลิขสิทธ์ิ 

2) ธุรกิจนําเขาเกมออนไลน 
เนื่องจากเกมออนไลนสวนใหญเปนเกมท่ีไดสรางสรรค และผลิตในตางประเทศ แมจะมี

การผลิตเกมออนไลนของคนไทยไดเอง แตก็มีจํานวนนอย และยังไมไดรับการสงเสริม หรือพัฒนา
เพื่อใหเปนท่ีนิยมของผูเลน จึงทําใหมีการประกอบธุรกิจนําเขาเกมออนไลนเขามาเพื่อนํามาจัด
จําหนาย หรือใหบริการในประเทศไทย โดยผูนําเขาบางรายอาจจะเปนท้ังผูใหบริการเกมออนไลน 
หรือเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ต หรือเปนบริษัทในเครือเดียวกันกับผูประกอบการนําเขา 

3) ธุรกิจใหบริการและดูแลระบบเกมออนไลน 
โดยลักษณะของการใหบริการเกมออนไลน จะตองมีองคกรธุรกิจข้ึนมาเพื่อใหบริการ

และดูแลระบบเกมแกผูใชบริการ ซ่ึงผูใหบริการเกมออนไลนนั้นมีอยูมากมายในประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อไมใหผูเลนประสบปญหาในการเลนเกม หรือประสบปญหาในการใชบริการเกม
ออนไลนนั่นเอง 

4) ธุรกิจใหบริการ Server อันเปนท่ีต้ังของเกมออนไลน 
โดยลักษณะของเกมออนไลนแลวจะตองมีเครือขายอินเทอรเน็ตระหวางผูใหบริการและ

ผูเลนเกมออนไลน ซ่ึงเปนลูกคา เพื่อใหบริการการเขาสูระบบอินเทอรเน็ตของท้ังสองฝาย ซ่ึงใน
ปจจุบันมีเกมออนไลนเขามาในสังคมไทยหลายเกมดวยกัน ทําใหมีผูใหบริการ Server อันเปนท่ีต้ัง
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ของเกมออนไลนอยูหลายราย ซ่ึงตัวอยางขององคกรธุรกิจดังกลาว ไดแก บริษัทเอเชียอินโฟเน็ต 
จํากัด ซ่ึงเปนผูใหบริการ Server อันเปนท่ีต้ังของเกม Ragnarok ในประเทศไทย เปนตน  

5) ธุรกิจคุมครองการละเมิดทรัพยสินทางปญญาอันเกี่ยวกับเกมออนไลน 
เนื่องจากเกมออนไลน อาจมีการละเมิดลิขสิทธ์ิได เชนเดียวกับซอฟตแวรอ่ืนๆ เพื่อเปน

การขจัดปญหาดังกลาวผูเปนเจาของลิขสิทธ์ิ จึงรวมตัวกันเพื่อกอต้ังองคกรข้ึนมาดูแล และจัดการ
คุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของตน และรณรงคใหมีการใชสินคาท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย ซ่ึงรวมถึงเกมออนไลนดวย 

6) ธุรกิจอินเทอรเน็ตคาเฟ 
เกมออนไลน มีผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงรานอินเทอรเน็ตคาเฟขนานใหญ จากเดิมท่ี

เปนรานใหบริการคอมพิวเตอรเพื่อเลนอินเทอรเน็ต มาเปนรานใหบริการเกมออนไลนและ
อินเทอรเน็ต หรือเปนรานท่ีใหบริการเกมออนไลนเพียงอยางเดียว ซ่ึงธุรกิจดังกลาวมีการรวมตัวกัน
เพื่อเกิดกําลังตอรองทางเศรษฐกิจกับเจาของลิขสิทธ์ิเกมออนไลน 

เนื่องจากเกมออนไลน กอใหเกิดการประกอบธุรกิจใหมๆ หลากหลายในสังคมไทยโดยท่ี
ผูประกอบการท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจดังกลาวนั้น ก็ไดอาศัยชวงท่ีอินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทกับ
มนุษยในการใชชีวิตประจําวัน รวมไปถึงการที่มีผูเลนเกมจํานวนมากนิยมเลนเกมออนไลน 
ผูประกอบการจึงประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวกับเกมออนไลนเปนจํานวนมากทําใหเกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจตามมา 

ลักษณะของการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน 

 การประกอบธุรกิจในปจจุบันนั้นมีหลากหลายรูปแบบ โดยในแตละรูปแบบก็มีความ
แตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจ และการจัดการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงการประกอบธุรกิจ
ไมวาจะเปนขนาดใด หรือประเภทใดก็ตาม คอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทสําคัญ และมีความจํา
เปนมากข้ึนดวย โดยการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนนั้น จะตองใชเคร่ืองคอมพิวเตอร และ
เครือขายอินเทอรเน็ตเปนสําคัญ ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองกลาวถึงความหมายพ้ืนฐานของคํา
วา ธุรกิจ เกมออนไลน คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตดวย เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเขาใจ
ความหมายของการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน 

1. ความหมายของธุรกิจ 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใหความหมายของคําวา ธุรกิจไววา 

หมายถึงการงานประจําเกี่ยวกับอาชีพคาขาย หรือกิจการอยางอ่ืนท่ีสําคัญและท่ีไมใชราชการ; (กฎ) 
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การประกอบกิจการในทางเกษตรกรรมอุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรมการบริการ หรือ
กิจการอยางอ่ืนเปนการคา 

ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมใดๆ ก็ตามท่ีทําใหเกิดมีสินคาและบริการข้ึน แลวมีการ
แลกเปล่ียนซ้ือขายกัน และมีวัตถุประสงคจะไดประโยชนจากการกระทํากิจกรรมนั้น (วันทนีย 
ภูมิภัทราคม, 2537, หนา 2) 

ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมทางดานเศรษฐกิจและการพาณิชยท่ีมีเปาหมายทางดานกําไรใน
การจัดหาสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค (สมยศ นาวีการ, 2525, หนา 4) 

ยังคงมีผูใหความหมายของธุรกิจ (Business) ไวแตกตางกัน ดังนี้ (สมคิด บางโม, 2547, 
หนา 11-12) 

ธุรกิจ หมายถึง กระบวนการทั้งปวงของการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาแปรสภาพตาม
กรรมวิธีการผลิต ดวยแรงงานคน และเครื่องจักร ใหเปนสินคา และเก็บรักษาไวเพื่ออํานวยใหแกผู
ตองการ 

ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ และการพาณิชยท่ีมีเปาหมายทางดานกําไร ใน
การจัดหาสินคา และบริการเพื่อตอบสนองผูบริโภค 

ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมทุกส่ิงทุกอยางท่ีมีความเกี่ยวพันในองคการ เพื่อท่ีจําหนายและ
ใหบริการภายใตกฎเกณฑท่ีกําหนดไว โดยมีความสัมพันธกับบริการอ่ืน และกลุมผูกระทํารวม 

ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมตางๆ ท่ีจะนําไปสูเปาหมายในการเสนอสินคา หรือบริการใหแก
ผูบริโภค 

ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องของมนุษย ท่ีเกี่ยวของกับการผลิต 
และแลกเปล่ียน ซ้ือขายซ่ึงสินคาและบริการ โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะแสวงหาผลกําไร จากการ
ประกอบธุรกิจนั้นๆ  

การประกอบธุรกิจ หมายถึง การกระทํากิจกรรมของมนุษยท่ีกระทําข้ึนเพื่อการผลิต 
สําหรับการไดมาซ่ึงทรัพย หรือบริการ และการนําสินคาหรือบริการนั้นไปขาย หรือจําหนายใหแก
ผูบริโภคเพื่อแสวงหากําไร (นงเยาว ชัยศรี, 2511, หนา 1) 

ดังนั้นสามารถสรุปลักษณะตางๆ ของธุรกิจได คือ ธุรกิจจะเกี่ยวของกับการผลิต และการ
ซ้ือขาย หรือการแลกเปล่ียนสินคาและบริการ ธุรกิจจึงจะตองจัดใหมีสินคาและบริการแกสังคม 
และการดําเนินธุรกิจตองเปนกิจการท่ีตอเนื่องกัน ไมใชทําช่ัวคร้ังช่ัวคราว โดยการทําธุรกิจมี
แรงจูงใจในกานดําเนินธุรกิจคือกําไร และการประกอบธุรกิจนั้นเปนกิจการท่ีมีความเส่ียง อาจได
กําไรหรือขาดทุนก็ได 
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2. ความหมายของเกมออนไลน 
 ตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ.2551 จะเรียกเกมวา วีดิทัศน ซ่ึงคําวา วีดิ
ทัศนนั้นเปนศัพทเฉพาะ โดยมาตรา 4 ไดใหความหมายของคําวาวีดิทัศนไวดังนี้ “วัสดุท่ีมีการ
บันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซ่ึงสามารถนํามาฉายใหเห็นเปนภาพท่ีเคล่ือนไหวไดอยางตอเนื่องใน
ลักษณะท่ีเปนเกมการเลน คาราโอเกะท่ีมีภาพประกอบ หรือลักษณะอ่ืนใดตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง” 

เกมออนไลน หมายถึง การเลนเกมผานระบบอินเทอรเน็ตท่ีมีผูเลนพรอมกันไดต้ังแต 2 คนข้ึน
ไปโดยผูเลนสามารถติดตอส่ือสารตอบโตซ่ึงกันและกันไดไมวาจะอยูท่ีใด (อัจฉรีสา ชุมมานนท, 2548, 
หนา 11) 

Online game คือ เกมท่ีเลนผานระบบหรือเครือขายใด ๆ ท่ีผูเลนสามารถเลนพรอมกันได
ต้ังแต 2 คนข้ึนไป โดยผูเลนสามารถติดตอส่ือสารตอบโตซ่ึงกันและกันได ไมวาจะอยู ณ สถานท่ีใด 
(วรัมพร สถาปนิกานนท, 2549, หนา 14) 

นิตยสาร Game Extreme ไดใหคําจํากัดความวา เกมออนไลน คือ เกมที่มีการเลนแบบมัล
ติเพลยเยอรในรูปแบบที่ไมจํากัดจํานวน หรือมีผูเลนเปนจํานวนมากมาเลนเกมและอยูในโลกของ
เกมนั้น ๆ (ขวัญใจ สุชาติพงศกุล, 2547, หนา 18) 
 จากคํานิยามขางตน จึงอาจสรุปไดวา เกมออนไลน คือ เกมที่เลนผานระบบอินเทอรเน็ต 
โดยทุกคร้ังท่ีจะทําการเลนเกมออนไลน จะตองมีการเช่ือมตอกับระบบอินเทอรเน็ตเสมอ และผูเลน
เกมสามารถเลนพรอมกันไดต้ังแต 2 คนข้ึนไป โดยผูเลนสามารถติดตอส่ือสารตอบโตซ่ึงกันและ
กันได ไมวาจะอยู ณ ท่ีใด และเม่ือเลนเกมแลวจะทําใหผูเลนรูสึกสนุกและรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
เกม 

3. ความหมายของคอมพิวเตอร 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใหความหมายของ คอมพิวเตอร  

ไววา คอมพิวเตอร น. หมายถึง เคร่ืองอิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติ ทําหนาท่ีเสมือนสมองกลใช
สําหรับแกปญหาตางๆ ท้ังท่ีงายและซับซอน โดยวิธีทางคณิตศาสตร 
 คอมพิวเตอร (Computer) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชในการคํานวณ มาจากคําศัพทภาษา
ลาตินวา Computare ซ่ึงหมายถึง การนับหรือคํานวณ ซ่ึงคําๆนี้สามารถใชเรียกเคร่ืองมือในการ
คํานวณ เชน ลูกคิด เปนตน (งามนิจ อาจอินทร, 2541, หนา 1) 

คอมพิวเตอร หมายถึงเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสท่ีใชรับขอมูล หรือรับคําส่ัง แลวนําขอมูล
คําส่ังตางๆ ไปเก็บบันทึก ไวในหนวยความจํา และประมวลผลขอมูลโดยการคํานวณ หรือ
เปล่ียนแปลงขอมูลตามคําส่ัง จากนั้นจึงแสดงผลขอมูลออกมาใหเห็นไดอยางมีประสิทธิภาพ ขอมูล
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คําส่ัง และผลท่ีไดจากการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร สามารถเก็บบันทึกไวไดอยางถาวร 
นํามาใชหรือปรับปรุงแกไขพัฒนาไดอยางไมจํากัด 

4. ความหมายของอินเทอรเน็ต 
อินเทอรเน็ต คือเครือขายคอมพิวเตอร ท่ีเช่ือมตอกันเปนจํานวนมาก ครอบคลุมไปท่ัว

โลก โดยอาศัยโครงสรางระบบส่ือสารโทรคมนาคมเปนตัวกลางในการแลกเปล่ียนขอมูล มีการ
ประยุกตใชงานหลากหลายรูปแบบ เปนท้ังเครือขายของคอมพิวเตอรและเครือขายของเครือขาย
เนื่องจากอินเทอรเน็ตประกอบไปดวยเครือขายยอยเปนจํานวนมาก ตอเช่ือมเขาดวยกันภายใต
มาตรฐานเดียวกัน จนเปนสังคมเครือขายขนาดใหญ อินเทอรเน็ตเปนเครือขายสาธารณะ ท่ีไมมีผูใด
เปนเจาของ ทําใหการเขาสูเครือขายเปนไปไดอยางเสรี ภายใตกฎเกณฑบางประการที่กําหนดข้ึน 
เพื่อไมใหเกิดความสับสนและวุนวายจากการเช่ือมตอจากเครือขายท่ัวโลก และอินเทอรเน็ตเปน
เครือขายท่ีพัฒนามาจาก อาร พา เน็ต (ARPnet) ซ่ึงเปนเครือขายคอมพิวเตอรภายใตความรับผิดชอบ
ของหนวยงานโครงการวิจัยข้ันสูง (Advanced Research Project Agency) ในกระทรวงกลาโหมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนเครือขายทดลองท่ีต้ังข้ึนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางดานทหาร มีการ
เช่ือมตอคอมพิวเตอรถึงกันเปนคร้ังแรกเม่ือป พ.ศ.2512  

อินเทอรเน็ต มาจากคําวา Inter Connection Network หมายถึงเครือขายของคอมพิวเตอร 
หลายเครือขายเช่ือมตอเขาดวยกัน โดยใชมาตรฐานในการรับสงขอมูลท่ีเปนหนึ่งเดียวคือ 
โปรโตคอล (Protocol) เรียกวาทีซีพี/ไอพี (TCP/IP หรือ Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol) เม่ือนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผนวกเขากับระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจึงกอใหเกิด
ลักษณะพิเศษของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (ปกรณ ยิ่งวรการ, 2547, หนา 2) 
 อินเทอรเน็ต ยอมาจากคําวา Inter Networking คือระบบการเช่ือมโยงเครือขาย
คอมพิวเตอรจากหลายๆ แหลงเขาดวยกัน โดยการเชื่อมโยงดังกลาวตองผานอุปกรณตางๆ อาทิ 
สายโทรศัพท สายเคเบิล หรือดาวเทียม เปนตน ซ่ึงการเช่ือมโยงนี้ทําใหเกิดกระบวนการส่ือสารและ
การรับสงขอมูลระหวางคอมพิวเตอรตางระบบและตางชนิดกัน โดยกระบวนการส่ือสารเหลานั้น
สามารถเกิดข้ึนไดท่ัวโลก (ทศพร มูลรัตน, 2546, หนา 29 อางอิงจาก สายสวรรค วัฒนพาณิช, 2540, 
หนา 6) 
 อินเทอรเน็ต คือ เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีรวมเครือขายคอมพิวเตอรท่ัวโลกเขา
ดวยกัน สามารถติดตอส่ือสารกันไดอยางไรพรมแดน (ทศพร มูลรัตน, 2546, หนา 29 อางอิงจาก 
ฐนวรรษ นิติธรรมวิศรุต, 2544, หนา 8) 
 อินเทอรเน็ต คือ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีใหญท่ีสุดของโลก เปนกระบวนการ
ส่ือสารขอมูลทางสาย หรือ Online ระหวางคอมพิวเตอรตางระบบและตางชนิดรวมกับสายเคเบิล 
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และผูใชจํานวนมากอาศัย Software และเคร่ืองชวยส่ือสารตางๆ (ทศพร มูลรัตน, 2546, หนา 29 
อางอิงจาก บัณฑิต จามรภูติ, 2543, หนา 439) 
 ความเปนมาของอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 
 อินเทอรเน็ต ถือไดวาเปนส่ิงท่ีใหความสะดวกสบายแกมนุษย เนื่องจากสังคมในปจจุบัน
จะตองใชเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการดําเนินธุรกิจ และเขาถึงอินเทอรเน็ต ดังเชนธุรกิจ
รานเกมออนไลน การเลนเกมออนไลนก็จะตองเลนเกมผานทางอินเทอรเน็ตเทานั้น จึงทําให
อินเทอรเน็ตมีความสําคัญตอธุรกิจรานเกมออนไลน ดังนั้นเม่ือมีการกลาวถึงความหมายของ
อินเทอรเน็ตแลว จึงจะตองกลาวถึงความเปนมาของอินเทอรเน็ตควบคูกันไปดวย โดยอินเทอรเน็ต
มีความเปนมาดังตอไปนี้ 
 ระบบอินเทอรเน็ตในประเทศไทยไดมีการเร่ิมติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อเช่ือมตอรับสง
ขอมูลกับเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับใชในการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหนวยงานราชการ เร่ิม
ต้ังแตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสถาบัน AIT (Asian Institute of Technology) ไดเช่ือมตอ
เคร่ืองมินิคอมพิวเตอรเขารับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสกับมหาวิทยาลัยเมลเบิรนประเทศ
ออสเตรเลียในป พ.ศ.2530 ไดมีการใชสายโทรศัพทติดตอรับสงขอมูลกันโดยผานทางโมเด็ม ในยุค
นี้การรับสงขอมูลยังใชวงจรโทรศัพทเรียกติดตอกันเปนคร้ังคราว ไมมีการเช่ือมตอกันตลอดเวลา
ผานคูสายหรือวงจรดังเชนในปจจุบัน และความเร็วในการรับสงขอมูลของโมเด็มในยุคนั้นก็ไม
รวดเร็วนัก ตอมาในป พ.ศ.2535 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเชาวงจรถาวรเช่ือมตอรับสงขอมูลกับ
อินเทอรเน็ตแบบออนไลนเปนคร้ังแรกโดยเชื่อมตอเขากับเครือขายอินเทอรเน็ตท่ี UUNET 
Technology ซ่ึงทําหนาท่ีเปน ISP (Internet Service Provider) ในสหรัฐอเมริกาและศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC: National Electronics and Computer 
Technology Control) ไดเช่ือมตอคอมพิวเตอรของสถาบันการศึกษาภายในประเทศจํานวน 6 แหง
เขาดวยกัน เพื่อใหบริการอินเทอรเน็ตภายในประเทศอยางสมบูรณแบบประกอบดวย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ โดยเรียก
เครือขายนี้วา เครือขายไทยสาร (Thaisarn: The Thai Social Scientific,Academic and Research 
Network) โดยเปนการใชอินเทอรเน็ตในทางดานการศึกษาและการวิจัยโดยเฉพาะ ซ่ึงนับวาเปน
จุดเร่ิมตนของบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย โดยท้ัง 6 สถาบันใชคอมพิวเตอรท่ีจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนจุดเช่ือมตอสําหรับสงขอมูลกับตางประเทศเพียงจุดเดียว และในป พ.ศ.2536 
เครือขายของไทยสารไดขยายขอบเขตบริการเขาเช่ือมตอกับสถาบันการศึกษาตางๆ ของรัฐเพิ่มข้ึน
เปน 19 แหงประกอบดวยสถาบันในระดับอุดมศึกษาจํานวน 15 แหง และหนวยงานของรัฐอีก 4 
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แหงเม่ือมีผูใชบริการมากข้ึนทาง NECTEC จึงไดเร่ิมเพิ่มวงจรเช่ือมตอระหวางประเทศข้ึนอีกวงจร
หนึ่ง ทําใหมีวงจรเช่ือมตอจากประเทศไทยเขาสูเครือขายของอินเทอรเน็ตเพิ่มเปน 2 วงจรเพ่ือใช
สํารองซ่ึงกันและกัน และในป พ.ศ.2537 ไดขยายเครือขายออกไปอีกท้ังสถาบันอุดมศึกษาและ
หนวยงานราชการ ซ่ึงไดใหบริการอินเทอรเน็ตอยางสมบูรณแบบ คือ E-mail, Telnet, FTP, Gopher 
และ www ตอมาในป พ.ศ.2539 ไดมีบริษัทเอกชนเปดใหบริการเช่ือมตออินเทอรเน็ตในลักษณะ
ของ ISP (Internet Service Provider) ข้ึนหลายรายในประเทศไทยเปนตนมา (ทศพร มูลรัตน, 2546, 
หนา 33-35) 

5. ภาพลักษณของธุรกิจรานเกมออนไลน 
 ภาพลักษณของธุรกิจ หมายถึง ความรูสึกของประชาชนที่มีตอธุรกิจตางๆ ในดานดี
หรือไมดี ซ่ึงในชวงท่ีผานมา ภาพลักษณของธุรกิจรานเกมออนไลนไดถูกโจมตีในหลายๆ ดาน เชน 
ภาพลักษณของผูเลนเกมออนไลน หนังสือพิมพไดเสนอขาวในเร่ืองของผลเสียของการเลนเกม
ออนไลน โดยมีการกอเหตุฆาคนขับรถแท็กซ่ีเสียชีวิตซ่ึงผูกอเหตุยังคงเปนเยาวชนและยังคงเรียน
หนังสืออยู ซ่ึงสาเหตุสําคัญในการตัดสินใจลงมือฆาคนขับรถแท็กซ่ีนั้นเปนการเลียนแบบ
พฤติกรรมมาจากเกมออนไลน เพราะวาผูกอเหตุนั้นเปนคนท่ีติดเกมออนไลนมากโดยเกมออนไลน
ที่เลนเปนประจําจะไดแกเกมออนไลนประเภทไลลาฆาฟนกัน ซ่ึงเปนเกมแขงขันการเปนโจร เปน
อาชญากร ยิง ฆา ปลน และถายิ่งฆาตํารวจจะยิ่งไดแตมสูง (หนังสือพิมพไทยรัฐ, 2551, หนา 19) 
และภาพลักษณของผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน ซ่ึงในปจจุบันผูประกอบการไดประกอบ
ธุรกิจโดยมิไดปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ มีการเปดรานเกมออนไลนโดยไมไดรับอนุญาต หรือ
มีการหลีกเล่ียงภาษีและมีการละเมิดลิขสิทธ์ิเกมออนไลนดวย ท้ังนี้ เปนเพราะผูประกอบธุรกิจ
มุงหวังแสวงหากําไรจากธุรกิจของตนมากโดยไมรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงภาพลักษณดังกลาวทาง
ภาครัฐและผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนจะตองรวมกันแกไขเพื่อใหเกิดภาพลักษณของเกม
ออนไลนท่ีดีข้ึน โดยจะตองกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของธุรกิจรานเกมออนไลนท่ีมีตอ
สังคมเพื่อจะไดรับภาพลักษณท่ีดีจากสาธารณชนหรือสังคม 

6. บทบาทของภาครัฐตอธุรกิจรานเกมออนไลน 
 ภาครัฐมีอิทธิพลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของธุรกิจเปนอันมาก โดยการเขาไป
สนับสนุน ชวยเหลือ หรือควบคุมการประกอบธุรกิจตางๆ ซ่ึงธุรกิจรานเกมออนไลนก็เปนอีกหนึ่ง
ธุรกิจท่ีถูกทางภาครัฐเขามาควบคุมการประกอบธุรกิจของผูประกอบการ ดังจะเห็นจาก การท่ี
ภาครัฐไดกําหนดนโยบาย กฎระเบียบตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของเกมออนไลนใน
ปจจุบัน ซ่ึงนโยบายของภาครัฐท่ีจะเขามาควบคุมธุรกิจ มีดังนี้ 
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 1. การรักษาไวซ่ึงการแขงขันทางการคา กลาวคือ ภาครัฐไดเขามามีบทบาทในการ
ควบคุมธุรกิจ เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจตางๆ มีการแขงขันทางการคาอยางเปนธรรม 
 2. การปองกันประโยชนหรือสวัสดิการของสาธารณชน กลาวคือ ภาครัฐไดเขามามี
บทบาทในการรักษาผลประโยชนของประชาชน หรือผูบริโภคโดยมีการออกกฎหมายเพ่ือคุมครอง
ผูบริโภคดวย 
 3. การควบคุมการผูกขาดทางการคา กลาวคือ ภาครัฐไดเขามามีบทบาทในการควบคุม
การผูกขาดของธุรกิจประเภทตางๆ 

ดังนั้นเม่ือประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจเปนแบบทุนนิยมแลว ก็จะตองมีการเปดใหมีการ 
แขงขันกันทางเศรษฐกิจ หรือธุรกิจ เพราะหากไมมีการแขงขันกันทางธุรกิจแลวจะทําใหเกิดการ
ผูกขาด สินคาหรือบริการไมมีคุณภาพ และผูบริโภคจะถูกเอารัดเอาเปรียบ ฉะนั้นภาครัฐจึงตองมี
กฎหมายออกมาควบคุมธุรกิจประเภทตางๆ รวมถึงธุรกิจรานเกมออนไลนดวย เพื่อควบคุมการเอา
รัดเอาเปรียบของผูประกอบธุรกิจ (สมคิด บางโม, 2547, หนา 37-44) 

7. อํานาจของรัฐในการเก็บภาษีจากธุรกิจรานเกมออนไลน 
 อํานาจในการเก็บภาษีของรัฐยอมมีผลกระทบกระเทือนไปในทางที่ดีและทางท่ีไมดีตอ
ธุรกิจเสมอ เนื่องจากภาษีแตละชนิดยอมมีวิธีการประเมินและจัดเก็บแตกตางกันออกไป ภาษีท่ี
เกี่ยวกับธุรกิจ ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต เปนตน ซ่ึงการเก็บภาษีจากธุรกิจรานเกมออนไลนนั้น เปนหนาท่ีของ
ผูประกอบธุรกิจท่ีจะตองทําการเสียภาษีไดเงินท่ีตนไดรับจากการประกอบธุรกิจใหแกภาครัฐ ตาม
เง่ือนไขและขอกําหนดของกฎหมายประมวลรัษฎากร แตเนื่องจากกรมสรรพสามิตมีการปรับข้ึน
ภาษีกรมสรรพสามิตในภาษีท่ีไมมีความจําเปนในชีวิตประจําวัน,  ฟุมเฟอย ,  กอมลพิษตอ
ส่ิงแวดลอม และกระทบตอสุขภาพ จึงเปนเหตุใหธุรกิจรานเกมออนไลนจะตองเสียภาษีในรูปแบบ
ของภาษีสรรพสามิตดวย เนื่องจากการเลนเกมออนไลนท่ีเกินความจําเปนนั้นอาจมีผลกระทบตอ
สุขภาพได ทําใหภาครัฐเล็งถึงปญหาวาธุรกิจรานเกมออนไลน จําเปนท่ีจะตองมีการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตในภาษีท่ีไมมีความจําเปนในชีวิตประจําวัน โดยการจัดเก็บภาษีนั้น ภาครัฐมี
วัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษี ดังนี้ 
 1. เพื่อหารายไดมาใชจายในกิจการของรัฐซ่ึงกิจการสวนใหญเปนกิจการเพ่ือสวนรวม 
เชน ความม่ันคง ความปลอดภัย การศึกษา กิจการสาธารณูปโภคตางๆ เปนตน 
 2. เพื่อควบคุมหรือสงเสริมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงรัฐบาลสามารถใชระบบภาษีอากร
ควบคุมการบริโภค การผลิต หรือวิธีดําเนินการทางธุรกิจบางชนิดเพื่อมิใหเกิดผลเสียตอสวนรวมได 
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เชน ธุรกิจท่ีเปนส่ิงเสพติดจะถูกเก็บภาษีในอัตราท่ีสูง แตธุรกิจท่ีเกี่ยวกับนมหรืออาหารอ่ืนๆ จะเก็บ
ภาษีในอัตราท่ีตํ่ามาก เปนตน 
 3. เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจท้ังดานราคา
สินคาและการจางงานเปนเปาหมายทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เชน การปองกันเงินเฟอ ทางภาครัฐ
สามารถทําไดโดยการเพิ่มภาษีตางๆ ใหสูงข้ึน เพื่อลดการใชจาย แตในยามท่ีเศรษฐกิจตกต่ํา คน
วางงานมาก ทางภาครัฐก็อาจลดภาษีตางๆ เพื่อกระตุนใหมีการบริโภค และการลงทุนมากข้ึน ซ่ึงจะ
สงผลใหมีการวางงานมากข้ึน  

ดังนั้นในการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน ผูประกอบการจะตองทําการเสียภาษีใหแก 
ภาครัฐดวย เพราะถือวาเปนการชวยเพ่ิมรายไดใหแกภาครัฐ โดยภาครัฐสามารถนําเงินภาษีท่ีไดรับ
จากการเสียภาษีของธุรกิจรานเกมออนไลนไปพัฒนาระบบไอที หรือระบบเทคโนโลยีตางๆ ได ซ่ึง
หากผูประกอบธุรกิจเสียภาษีใหถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนดแลวก็จะเปนประโยชนแกตัวผู
ประกอบธุรกิจเองในการที่จะถูกตรวจสอบจากทางเจาพนักงานประเมินภาษี และเพื่อประโยชนแก
ประเทศในการขยายตัวของธุรกิจในทางเศรษฐกิจดวย 

ความเปนมาของการควบคุมและจัดระเบียบธุรกิจรานเกมออนไลน 

ประเทศไทยในปจจุบันประสบปญหาสังคม อันเนื่องมาจากเกมคอมพิวเตอรท่ีมีลักษณะ
การเลนเกมเปนแบบออนไลน กลาวคือ ตองเลนเกมผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยผูบริโภคเกม
ออนไลน หรือผูเลนเกมออนไลนสวนใหญจะเปนเด็กและเยาวชนทําใหภาครัฐตองเขามาควบคุม
การเลนเกม ควบคุมประเภทของเกม และควบคุมผูประกอบการท่ีใหบริการเกมออนไลน ซ่ึงการ
ควบคุมธุรกิจรานเกมออนไลน เปนมาตรการเบ้ืองตนของภาครัฐท่ีจะเขามาควบคุมธุรกิจของ
ผูประกอบการ เนื่องจากในขณะนี้ธุรกิจรานเกมออนไลนไดขยายตัวข้ึนอยางตอเนื่อง มีการ
ประกอบธุรกิจดังกลาวเปนจํานวนมาก กระจายอยูตามแหลงชุมชนตางๆ ซ่ึงรานท่ีเปดใหบริการเกม
ออนไลนนั้น บางรานก็ไดเปดโดยถูกตองตามกฎหมาย และไดปฏิบัติตามมาตรการตางๆ อยาง
ถูกตอง แตบางรานก็มิไดเปดโดยถูกตองตามกฎหมาย อีกท้ังก็มิไดปฏิบัติตามมาตรการหรือ
กฎระเบียบตางๆ เปนเหตุใหรัฐเขามาควบคุมธุรกิจประเภทดังกลาว เนื่องจากธุรกิจเกมออนไลนใน
ขณะน้ี ไดสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของไทยดวย 

การที่ภาครัฐมุงจัดระเบียบรานเกมออนไลนโดยตรง เนื่องจากรานเกมออนไลน ถือเปน
แหลงสําคัญท่ีเด็กและเยาวชน เขาไปเลนเกมออนไลนมากท่ีสุด เม่ือจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีเขาไป
เลนเกมออนไลนมีมากข้ึนอยางตอเนื่อง จึงทําใหเกิดรานเกมออนไลนในเชิงพาณิชยข้ึน กลาวคือ 
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เกิดธุรกิจรานเกมออนไลนข้ึนมานั่นเอง เม่ือธุรกิจรานเกมออนไลนไดขยายตัวข้ึนเร่ือยๆ และมี
จํานวนผูเลนเกมท่ีเปนเด็กและเยาวชนมากข้ึน ทําใหทางภาครัฐเขามาจัดระเบียบธุรกิจรานเกม
ออนไลน ซ่ึงการจัดระเบียบธุรกิจรานเกมออนไลนนั้น เปนมาตรการเบ้ืองตนท่ีทางภาครัฐเสนอ
ข้ึนมา ใหมีมาตรการในการควบคุมผูประกอบการธุรกิจรานเกมออนไลน และดูแลผูเลนเกม
ออนไลนท่ียังคงเปนเด็กและเยาวชน 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประกอบธรุกิจรานเกมออนไลน 

 ปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 
ตอนท่ี 47 ก, 2550, หนา 1) ไดกําหนดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ และไดกําหนดสิทธิ
ตางๆ ข้ันมูลฐานของราษฎรไว โดยการประกอบกิจการหรือการทําการคา จะตองทําหรือแขงขัน
ทางการคากัน อยางเปนธรรมและเสรี ท้ังนี้ก็เพื่อเปนการสงเสริมธุรกิจ และเปนการสงเสริมการ
ลงทุน ฉะนั้นไมวาจะประกอบอาชีพอะไร ผูประกอบการทุกคนจึงมีเสรีภาพในการดําเนินธุรกิจท่ี
กฎหมายไมไดหาม ดังเชนการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน ถือเปนการประกอบอาชีพอยางหน่ึง 
และในขณะน้ีการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนก็ไดขยายตัวมากข้ึนสงผลใหทางภาคเศรษฐกิจมี
การขยายตัวมากข้ึนดวย แตธุรกิจรานเกมออนไลน ก็สงผลกระทบใหเกิดปญหาตางๆ ดวยเชน 
ปญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ หรือปญหาเกี่ยวกับตัวผูเลนเกมออนไลน และจากปญหาดังกลาว
นั้นเปนเหตุใหภาครัฐเขามาควบคุมธุรกิจรานเกมออนไลนดวย โดยมีการสรางมาตรการข้ึนมาเพื่อ
คุมครองผูเลนเกมออนไลน และเพื่อควบคุมผูประกอบการ แตท้ังนี้ท้ังนั้นภาครัฐจะเขามาจํากัดสิทธิ
เสรีภาพในการประกอบธุรกิจมิได เนื่องจากประชาชนมีเสรีภาพในการดําเนินธุรกิจท่ีกฎหมาย
ไมไดหามได หรืออาจกลาวไดวา ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ตามหลัก
สิทธิและเสรีภาพข้ันมูลฐาน ดังนั้นผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน จึงมีสิทธิเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพดังกลาวได แตการประกอบอาชีพนั้นจะตองไมขัดตอความสงบเรียบรอย และ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนดวย ซ่ึงแนวคิดดังกลาวมีความสัมพันธกับแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ
ในการประกอบธุรกิจตามหลักของสากล และตามหลักของรัฐธรรมนูญ และมีความสัมพันธกับ
ประเภทของสิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของราษฎรดวยโดยแนวคิดดังกลาว อาจกลาวไดโดยสรุป
ดังนี้ 
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1. แนวคิดเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ 
ระบบเศรษฐกิจของไทยในปจจุบัน เปนระบบทุนนิยม หรือเรียกวา ระบบเศรษฐกิจแบบ

เสรีนิยม กลาวคือ เปนระบบเศรษฐกิจท่ีใหเสรีภาพแกเอกชนในการเลือกดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เอกชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน สามารถเปนเจาของปจจัยการผลิต เศรษฐทรัพยตางๆ ท่ี
ตนหามาได มีเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเลือกอุปโภค บริโภคสินคา และบริการตางๆ 
แตเสรีภาพดังกลาวจะตองอยูภายใตขอบเขตของกฎหมาย คือ การท่ีจะดําเนินการใดๆ จะตองไม
ละเมิดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของบุคคลอ่ืน ใชระบบของการแขงขันโดยมีราคา และระบบตลาดเปน
กลไกสําคัญในการจัดสรรทรัพยากร โดยรัฐบาลจะไมเขาไปเกี่ยวของในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
รัฐบาลจะมีหนาท่ีเพียงการรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง และปองกันประเทศเทานั้น  
 ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมนั้น มีขอดี คือ ทําใหเอกชนมีเสรีภาพในการเลือกตัดสินใจ
ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แตระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมก็มีขอเสียดวยเชนกัน คือ อาจ
กอใหเกิดปญหาการเหล่ีอมลํ้าอันเนื่องมาจากความสามารถท่ีแตกตางกันในแตละบุคคลโดยพื้นฐาน 
ทําใหการหารายไดไมเทากัน และการใชระบบการแขงหรือกลไกราคาอาจทําใหเกิดการใช
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจอยางส้ินเปลืองอีกดวย 

ดังจะเห็นไดวาระบบเศรษฐกิจของไทย มีการเปดเสรี เปดโอกาสใหเอกชน มีเสรีภาพใน
การประกอบธุรกิจตางๆ และเอกชนสามารถแขงขันกันในทางเศรษฐกิจได โดยที่ทางภาครัฐจะไม
เขามาแขงขันกับเอกชน ซ่ึงแตเดิมสมัยสุโขทัยก็มีระบบเศรษฐกิจการคาแบบเสรี เหมือนดังเชนใน
ปจจุบัน จะเห็นไดชัดจากหลักศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง ท่ีไดระบุไววา “ใครใครคาชางคา 
ใครใครคามา คา ใครใครคาเง่ือนคา ทองคา” จากหลักศิลาจารึกดังกลาว แสดงใหเห็นวาในสมัยพอ
ขุนรามคําแหงนั้น มีการคาแบบเสรี ใครจะขายสินคาอะไรก็ไดตามความสมัครใจ จะไมมีการ
ผูกขาด และระบบเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัย ก็สอดคลองกับระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน คือ 
ประชาชนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ 

การกําหนดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ และแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
เปนสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว ซ่ึงการกําหนดใหประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการประกอบ
ธุรกิจและแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมน้ันจะตองพิจารณาหลักการแขงขันโดยเสรีในทางการคา 
การลงทุนดวย กลาวคือหลักการแขงขันโดยเสรีในทางการคา การลงทุนอยางเปนธรรม ไดแกการ
แขงขันโดยปราศจากการผูกขาดทางการคาการลงทุนและธุรกิจ แตจะตองอยูภายใตกฎหมายเพื่อ
ประโยชนของความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงการจํากัดเสรีภาพในการแขงขันโดย
เสรี อยางเปนธรรมนั้น จะจํากัดไดเฉพาะท่ีกฎหมายบัญญัติไว เพื่อเปนการรักษาความม่ันคงของรัฐ 
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ความปลอดภัย ความสงบ ความเรียบรอย การรักษา การปองกันชาติบางเมือง กลาวคือ ความสงบ
เรียบรอยของประชาชนนั่นเอง 
 1. สิทธิเสรีภาพในการประกอบธุรกิจตามหลักสากล 
 หลักสิทธิเสรีภาพน้ัน การใชสิทธิและเสรีภาพจะตองไมไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
ผูอ่ืนดวย ซ่ึงสิทธิเสรีภาพในการประกอบธุรกิจนั้น มีหลักวา บุคคลมีเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ 
โดยเสรี รัฐจะเขาไปแทรกแซงการประกอบธุรกิจของเอกชนไมได เวนแต การจํากัดเสรีภาพ
ดังกลาวจะทําไปเพื่อประโยชนในเร่ืองของการรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
 2. สิทธิเสรีภาพในการประกอบธุรกิจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ถือเปนกฎหมายสูงสุด ของประเทศ
ไทย ซ่ึงรัฐธรรมนูญดังกลาวไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยอยูในหมวด 3 
เพื่อเปนการคุมครองและกําหนดสิทธิเสรีภาพข้ันมูลฐานของราษฎร ซ่ึงรัฐธรรมนูญมาตรา 43 เปน
บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ โดยมาตรา 43 บัญญัติวา  
 “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรม 
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การ
คุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกัน การผูกขาดหรือ
ขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน” 
 จากบทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นวาภาครัฐไดใหสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนในการ
เลือกประกอบอาชีพ ดังนั้นไมวาผูใดจะประกอบธุรกิจประเภทใดก็ไดหากธุรกิจนั้นไมมีกฎหมาย
บัญญัติตองหามไวชัดแจง และการประกอบธุรกิจนั้นจะตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดดวย 
 การที่รัฐจะเขามาจํากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ จะกระทําไดเม่ือมีบทบัญญัติ
กฎหมายโดยเฉพาะเพ่ือการ ดังตอไปนี้ 
 1) เพื่อประโยชนในการรกัษาความม่ันคงของรัฐ หรือเศรษฐกิจของประเทศ 
 2) เพื่อคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภคตางๆ 
 3) เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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 4) เพื่อการจดัระเบียบการประกอบอาชีพ 
 5) เพื่อการคุมครองผูบริโภค 
 6) เพื่อการผังเมือง 
 7) เพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอม 
 8) เพื่อสวัสดภิาพของประชาชน 
 9) เพื่อขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขันในเร่ืองการประกอบอาชีพ 
 ดังจะเห็นไดวา ธุรกิจรานเกมออนไลนนั้น ผูประกอบการรานเกมออนไลน มีสิทธิ
เสรีภาพในการประกอบกิจการ หรือประกอบอาชีพ และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม ตามท่ี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 43 ไดใหสิทธิเอาไว ผูประกอบการจึง
มีเสรีภาพในการดําเนินธุรกิจท่ีกฎหมายไมไดหามได แตท้ังนี้ การประกอบกิจการรานเกมออนไลน
นั้น เกมออนไลนมีเนื้อหาท้ังท่ีเปนเชิงสรางสรรคและมีเนื้อหาเปนเชิงลบ โดยสวนใหญแลวเกม
ออนไลนจะมีเนื้อหาท่ีรุนแรง ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอสังคมและตอศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนได ดังนั้นการท่ีรัฐเขามาควบคุมธุรกิจรานเกมออนไลน หรืออาจเรียกไดวารัฐเขามา
แทรกแซงธุรกิจรานเกมออนไลนนั้น ถือเปนการรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ไมเปนการจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เพียงแตภาครัฐเขามาควบคุมเพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเทานั้น 
 3. ประเภทของสิทธิและเสรีภาพข้ันมูลฐานของราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 รัฐเสรีประชาธิปไตยไดใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพข้ันมูลฐานของราษฎรไวใน
รัฐธรรมนูญ ในบรรดาบทบัญญัติวาดวย สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยอาจจําแนกสิทธิและ
เสรีภาพข้ันมูลฐาน ได 3 ประเภท ไดแก 
 3.1 สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล ไดแก  
 1) สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 

2) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
 3) สิทธิในทรัพยสิน 
 4) เสรีภาพในเคหสถาน  
 5) เสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยูภายในราชอาณาจักร 
 6) สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความเปนอยูสวนตัว  
 7) เสรีภาพในการส่ือสารถึงกนัโดยทางท่ีชอบดวยกฎหมาย 
 8) เสรีภาพในการถือศาสนา 
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 9) การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได  
 3.2 สิทธิและเสรีภาพในทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก 
 1) สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  
 2) สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา  
 3) สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ 
 3.3 สิทธิและเสรีภาพในทางการเมือง ไดแก 
 1) เสรีภาพในการชุมชุนและการสมาคม  
 2) การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 

2. แนวคิดเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ 
ประเทศหรือรัฐเสรีประชาธิปไตย (Liberal and Democratic State) ลวนแตยึดม่ันอยูใน

ลัทธิปจเจกชนนิยม (Individualism) ท้ังส้ิน ลัทธินี้สอนวา มนุษยทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรีแหงความ
เปนมนุษย (Human Dignity) ซ่ึงมีลักษณะท่ีเปนนามธรรม จะปรากฏออกมาใหเห็นอยางเปน
รูปธรรมของความสามารถของมนุษยในอันท่ีจะกําหนดชะตากรรมของตนไดดวยตนเอง (Self–
Determination) อนึ่งมนุษยแตละคนจะมีความสามารถเชนวานี้ไดอยางแทจริงก็ตอเม่ือแตละคนมี 
“แดนแหงเสรีภาพ” (Sphere of Individual Liberty) ภายในแดนแหงเสรีภาพของตนนี้ แตละคนจะ
คิดหรือทําการใดๆ ก็ไดอยางอิสระ ปลอดจากการแทรกแซงตามอําเภอใจของผูอ่ืน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งของผูปกครอง ดวยเหตุนี้รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยทุกรัฐจึงไดบัญญัติรับรองสิทธิ
และเสรีภาพดานตางๆ ท่ีมนุษยแตละคนจําตองมีและใชไปเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพแหงตนท้ังในทาง
กายภาพและในทางจิตใจซ่ึงรวมแลวนิยมเรียกวา “สิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน” (Fundamental 
Right and Liberties) ใหแกราษฎร สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานนี้มีจํานวนมากนอยแตกตางกัน
ออกไปตามสภาพการณทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีของ
แตละประเทศแตละยุคสมัย แตในทุกประเทศและทุกยุคสมัยถือกันวา สิทธิในชีวิต รางกายและ
ทรัพยสินเปน แกน (Core) ของสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐาน 

 2.1 ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 
 สิทธิ (Right) คือ อํานาจท่ีกฎหมายรับรองใหแกบุคคลในอันท่ีจะกระทําการเกี่ยวของ
กับทรัพยหรือบุคคลอ่ืน เชน สิทธิทางหนี้ กรรมสิทธ์ิ ฯลฯ เปนตนวา อํานาจท่ีกฎหมายรับรองใหแก
บุคคลคนหนึ่ง ในอันท่ีจะเรียกรองใหผูอ่ืนอีกคนหนึ่ง หรือหลายคนกระทําการบางอยางบาง
ประการใหเกิดประโยชนแกตน หรือใหละเวนการกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง 
 เสรีภาพ (Liberty) นั้นไดแก ภาวะของมนุษยท่ีไมอยูภายใตการครอบงําของผูอ่ืน 
ภาวะท่ีปราศจากการถูกหนวงเหนี่ยวขัดขวาง บุคคลใดบุคคลหน่ึงยอมมีเสรีภาพอยูตราบเทาท่ีเขา
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ไมถูกบังคับใหกระทําในส่ิงท่ีเขาไมประสงคจะทํา หรือไมถูกหนวงเหนี่ยวขัดขวางไมใหกระทําใน
ส่ิงท่ีเขาประสงคจะทํา กลาวโดยสรุปเสรีภาพ คือ อํานาจของบุคคลในอันท่ีจะกําหนดตนเอง (Self–
determination) โดยอํานาจนี้บุคคลยอมเลือกวิถีชีวิตของตนไดดวยตนเอง เสรีภาพจึงเปนอํานาจท่ี
บุคคลมีอยูเหนือตนเอง 
 ดังนั้น เสรีภาพจึงแตกตางจากสิทธิ ซ่ึงเปนอํานาจท่ีบุคคลใชในความสัมพันธระหวาง
ตนเองกับผูอ่ืน โดยการเรียกรองใหผูอ่ืนกระทําการหรือละเวนการกระทําการอยางใดอยางหน่ึง ให
เปนประโยชนแกตน การที่กฎหมายรับรองเสรีภาพอยางใดอยางหน่ึง ใหแกบุคคลยอมมีผล
กอใหเกิดหนาท่ีแกผูอ่ืนดวยเหมือนกัน หนาท่ีท่ีจะตองเคารพเสรีภาพของเขา ผูทรงเสรีภาพมีอํานาจ
ตามกฎหมายแตเพียงท่ีจะเรียกรองใหผูอ่ืนละเวนจากการรบกวนขัดขวางการใชเสรีภาพของตน
เทานั้น หาไดมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะเรียกรองใหผูอ่ืนกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงมีลักษณะ
เปนการสงเสริมการใชเสรีภาพของตน หรือเอ้ืออํานวยใหตนใชเสรีภาพไดสะดวกข้ึน 
 ในปจจุบัน ไดมีการใชคําวา สิทธิ และคําวา เสรีภาพ ปนๆ กันไป เชน เรียกบรรดา
สิทธิและเสรีภาพที่มนุษยแตละคนพึงจะมีในฐานะท่ีเกิดเปนมนุษยรวมๆกันไปวา สิทธิมนุษยชน 
ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เรียกบรรดาสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองใหแก
บุคคลรวมๆกันวา สิทธิข้ันพื้นฐาน แตกระนั้นก็ตามส่ิงท่ีเรียกวา สิทธิมนุษยชน หรือ สิทธิข้ัน
พื้นฐาน ก็ดี สวนใหญแลวจะเปน สิทธิในเสรีภาพ กลาวคือ เปนอํานาจตามกฎหมายในอันท่ีจะ
กระทําการตางๆ โดยปราศจากการรบกวนขัดขวางของรัฐนั่นเอง (วรพจน วิศรุตพิชญ, 2538, หนา 
21-22) 
 ดังนั้น มนุษยทุกคนยอมมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะกระทําการส่ิงใดก็ได โดยส่ิงนั้น
จะตองเปนส่ิงท่ีตนมีสิทธิท่ีจะกระทําได โดยถูกกฎหมาย และไมขัดตอความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 3. แนวคิดทฤษฎีวาดวยเสรีภาพในการแสดงเจตนาและหลักความศักดิ์สิทธ์ิแหงการแสดง
เจตนา (The Doctrine of Freedom of Contract and Autonomy of Will) 
 ในศตวรรษท่ี 17 ถึงศตวรรษท่ี 19 เปนยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย เม่ือมีการเปล่ียนการปกครองเปนระบอบ
ประชาธิปไตยแลว ทําใหประชาชนมีสิทธิในการปกครองตัวเอง โดยท่ีระบอบประชาธิปไตยนั้นจะ
เนนหลักในเร่ืองความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ โดยจะใหความสําคัญตอการแสดงเจตนาของ
บุคคลอยูเหนือส่ิงอ่ืนใด จึงทําใหแนวคิดตางๆ ตองอยูบนพื้นฐานของเสรีภาพ และความศักดิ์สิทธ์ิ
ในการแสดงเจตนา 
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 3.1 ความหมายของเสรีภาพในการแสดงเจตนาและความศักดิ์สิทธ์ิแหงการแสดง
เจตนา  
 เสรีภาพในการแสดงเจตนา (Freedom of Contract) หมายถึง บุคคลตองมีเสรีภาพใน
การทําการใดๆ ตามความตองการ โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ 
 ความศักดิ์สิทธ์ิแหงการแสดงเจตนา (Autonomy of Will) หมายถึง เจตนาท่ีแสดง
ออกไปตองมีความศักดิ์สิทธ์ิ รัฐตองรับรอง และคุมครอง กลาวคือ เจตนาของแตละคนท่ีแสดง
ออกมา รัฐตองออกกฎหมายรับรองถึงการแสดงเจตนาน้ัน 
 แนวคิดทฤษฎีวาดวยเสรีภาพในการแสดงเจตนาและหลักความศักดิ์สิทธ์ิแหงการ
แสดงเจตนานี้ เปนแนวคิดทฤษฎี และหลักเกณฑท่ียอมรับนับถือกันมากของนักปรัชญาในสมัย
ศตวรรษท่ี 18 โดย นายอาดัมสมิธ (Adam Smith) ซ่ึงเปนนักปรัชญาท่ีมีช่ือเสียงของโลกไดกลาว
เอาไววา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการทําสัญญาอยางไรก็ได ซ่ึงตนเห็นวาเปนแกประโยชนมาก
ท่ีสุด” แนวความคิดดังกลาวยอมรับวาบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงเจตนา รัฐจะเขาไปแทรกแซง
การแสดงเจตนาของบุคคลไมได รัฐตองออกกฎหมายยอมรับบังคับใหตามเจตนาน้ัน นักปรัชญา
กฎหมายในสมัยท่ีศตวรรษท่ี 18 นี้ความประสงคจะใหเสรีภาพในการแสดงเจตนาของบุคคลถูก
จํากัดลงนอยท่ีสุด โดยเห็นวาเสรีภาพในการแสดงเจตนาของบุคคลนี้ควรจะถูกจํากัดโดยความ
สมัครใจของบุคคลเทานั้น 
 จากแนวความคิดดังกลาว จึงนําไปสูหลักความศักดิ์สิทธ์ิแหงการแสดงเจตนา 
กลาวคือ รัฐเองจะบัญญัติกฎหมายไปบังคับ หรือเปล่ียนแปลงยกเลิกการทําสัญญาของเอกชนไมได 
การแสดงเจตนาทําสัญญาท่ีเกิดจากหลักเสรีภาพของบุคคลนี้มีความศักดิ์สิทธ์ิ สัญญาจะถูกบังคับไป
ตามเจตนาท่ีคูสัญญาไดตกลงกันไว สัญญาดังกลาวจะถูกเปล่ียนแปลงแกไขโดยคูสัญญาอีกฝายหนึง่
ไมยินยอมไมไดตองปลอยใหเอกชนสามารถวางกฎเกณฑใชบังคับแกสัญญาของตนไดโดยลําพัง 
รัฐจะยื่นมือเขาไปเกี่ยวของก็แตเฉพาะในกรณีท่ีเห็นสมควร หรือจําเปนเทานั้น 
 3.2 ขอบเขตของเสรีภาพในการแสดงเจตนา  
 ในปจจุบันไดมีขอโตแยงหลายประการเกี่ยวกับ ทฤษฎีวาดวยเสรีภาพในการแสดง
เจตนานี้ นักปรัชญาบางคนเช่ือวา สัญญาจะเกิดข้ึนอยางยุติธรรมก็ตอเม่ือบุคคลมีความทัดเทียมกัน
ของอํานาจของการตอรอง (Equality of Bargaining Power) เทานั้นซ่ึงในสังคมปจจุบันนี้คูสัญญา
มิไดมีความเทาเทียมกันเชนนั้นเลย ไมวาจะเปนทางดานสติปญญา ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม 
แมกระท่ังในประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมก็ตามก็ไมมีความทัดเทียมกันของอํานาจ
ตอรองดังกลาว ผูท่ีเขมแข็งกวาจึงมักเอารัดเอาเปรียบจากผูท่ีออนแอกวา ดังนั้นในปจจุบันกฎหมาย
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จึงเขามามีบทบาทในการจํากัดเสรีภาพในการแสดงเจตนามากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งสัญญาเก่ียวกับ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (ณัฐพงศ โปษกะบุตร, 2550, หนา 18) 

 4. แนวคิดของภาครัฐในการจัดระเบียบธุรกิจรานเกมออนไลน 
เกมออนไลน ในปจจุบันมีท้ังลักษณะเปนลบ และบวกตอสังคมมนุษยโดยเฉพาะผูเลนท่ี

ยังคงเปนเด็กและเยาวชน ดังนั้นกระบวนในการจัดระเบียบยอมตองมีลักษณะเปนการสงเสริมและ
เปนการควบคุมไปในทิศทางเดียวกัน โดยในสวนท่ีสรางสรรคก็มีความจําเปนท่ีสังคม และทาง
ภาครัฐจะตองผลักดัน ใหมีการสงเสริมและใหมีการสรางสรรคเกม และการประกอบการมากข้ึน 
แตในสวนท่ีเปนภัยตอสังคม เปนภัยตอเด็กและเยาวชนก็มีความจําเปนท่ีสังคมและภาครัฐจะตอง
ผลักดันใหมีการมาตรการควบคุมท่ีเขมงวด และมีประสิทธิภาพ  
 1. แนวคิดของภาครัฐตอการสรางมาตรการในการจัดระเบียบธุรกิจรานเกมออนไลน 
 แนวคิดของภาครัฐตอการสรางมาตรการในการการจัดระเบียบธุรกิจรานเกมออนไลน
นั้น ทางภาครัฐพยายามสรางมาตรการเพ่ือคุมครองเด็กและเยาวชนจากการเลนเกมออนไลน และ
เพื่อควบคุมผูประกอบการ โดยมีมาตรการในการคุมครอง และจัดระเบียบ 3 รูปแบบ ดังนี้  

 1) มาตรการตอผูเลนเกมออนไลน ภาครัฐเสนอมาตรการใหมีการกําหนดเวลา 
และจํากัดเวลาในการเลนของผูเลนเกมท่ีเปนเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะเนนการจัดระเบียบท่ีตัวผูเลนเกม
เอง โดยกําหนดใหผูเลนสามารถเขาเลนเกมออนไลนไดเพียงในจํานวนเวลาการเลนท่ีไมทําลาย
สุขภาพ  
  2) มาตรการตอบริษัทผูใหบริการเกมคอมพิวเตอรออนไลน ภาครัฐเสนอมาตรการ
ใหมีการปดเซฟเวอร (Server) ของบริษัทผูใหบริการเกมออนไลนในชวงเวลากลางคืน เพื่อมุงบังคับ
ใหเด็กและเยาวชนไดพักผอนในชวงเวลากลางคืน ซ่ึงมาตรการนี้สงผลกระทบกระเทือน ตอบริษัท
ผูใหบริการเกมอยางมากและรวมถึงผูประกอบการธุรกิจรานเกมออนไลน และผูประกอบการที่
ใหบริการอินเทอรเน็ต โดยมาตรการท่ีทางภาครัฐเสนอนั้น ทางภาครัฐไมถือวามาตรการนั้นเปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชน แตมาตรการนั้นเปนนโยบายท่ีจะปองกันปญหาสังคมไดสวนหนึ่ง และ
นอกจากมาตรการดังกลาวแลว ทางภาครัฐยังเสนอใหมีการจัดเรตต้ิงเกมออนไลน ซ่ึงหมายถึงการ
จัดประเภทเกมเพื่อจัดระเบียบการนําเขาเกมคอมพิวเตอรจากตางประเทศ ตลอดจนการจัดระเบียบ
การขายเกมของผูขายตอผูบริโภคในตลาดไทย 
 3) มาตรการตอผูประกอบการที่เกี่ยวเน่ืองภาครัฐไดมีการเสนอมาตรการใหมีการ
ออกกฎหมาย ออกกฎระเบียบและนโยบายเพ่ือจะควบคุมรานเกมออนไลน และควบคุมราน
อินเทอรเน็ตคาเฟควบคูกันไป เนื่องจากขอเท็จจริงท่ีวาเด็กและเยาวชนจํานวนมาก เลนเกมในรานท่ี
ใหบริการเกมออนไลน และรานอินเทอรเน็ตคาเฟ ดังนั้นการเขาไปจัดระเบียบ การเขาใชรานเกม
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ออนไลน และรานอินเทอรเน็ตคาเฟอาจจะทําใหเด็กและเยาวชน ไดรับผลกระทบจากเกมออนไลน
นอยลง 
  ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจรานเกมออนไลน ควรจะมีความรับผิดชอบตอ
สังคมและควรมีความรับผิดชอบตอ เด็กและเยาวชน ท่ีเลนเกมออนไลน ผูประกอบการธุรกิจราน
เกมออนไลนควรรวมมือกับทางภาครัฐ เพื่อรวมกันจัดการตอปญหาท่ีเกิดข้ึนและรวมกันจัดการ
ปญหาท่ีสงผลกระทบตอผูเลนเกมออนไลนท่ีเปนเด็กและเยาวชนซ่ึงมีจํานวนมากท่ีไดเขาไปใช
บริการรานเกมออนไลน 

 5. แนวคิดทฤษฎีของกฎหมายลิขสิทธ์ิในสวนท่ีเก่ียวกับการคุมครองโปรแกรม
คอมพิวเตอร 
 การประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน เปนการประกอบธุรกิจประเภทหนึ่งท่ีจะตองใช
ประโยชนจากเคร่ืองคอมพิวเตอร และเครือขายอินเทอรเน็ต เม่ือการประกอบธุรกิจดังกลาวจะตอง
ใชคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ตเปนสําคัญแลวทําใหโปรแกรมคอมพิวเตอรไดรับการ
คุมครองลิขสิทธ์ิในฐานะวรรณกรรมดวย (บัณฑิต หลิมสกุล, 2547, หนา 310) เนื่องจากโปรแกรม
คอมพิวเตอรเปนคําส่ัง ชุดคําส่ัง หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีนําไปใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อใหเคร่ือง
คอมพิวเตอรทํางาน ดังนั้นการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนจึงมีความเกี่ยวของกับกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิดวย เนื่องจากในปจจุบันเกิดปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิเปนอยางมาก เนื่องจากไมสามารถ
ควบคุมผูประกอบการ และไมสามารถควบคุมผูเลนเกมออนไลนในสวนท่ีเกี่ยวของกับกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิไดทุกกรณี และถาผูประกอบธุรกิจ หรือผูเลนเกมออนไลนไดกระทําการใดท่ีอาจถือไดวา
เปนการละเมิดลิขสิทธ์ิก็จะตองระวางโทษตามกฎหมายดวย 

จากปญหาดังมีความสัมพันธกับแนวคิดทฤษฎีของกฎหมายลิขสิทธ์ิในสวนท่ีเกี่ยวกับการ
คุมครองโปรแกรมคอมพิวเตอร ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางมากท่ีจะตองทําการศึกษาถึงประวัติ
ความเปนมาของกฎหมายลิขสิทธ์ิ ทฤษฎีการคุมครองลิขสิทธ์ิ และทฤษฎีลิขสิทธ์ิ ดวย ซ่ึงอาจกลาว
ไดโดยสรุปดังนี้ 
 1. ประวัติความเปนมาของกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
 ประเทศไทยเร่ิมมีกฎหมายท่ีคุมครองทรัพยสินทางปญญาเปนคร้ังแรกต้ังแตป พ.ศ.2435 
หรือสมัย ร.ศ.111 โดยมีประกาศหอสมุดวชิรญาณในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ซ่ึงเปนการหามนําเอาขอความจากหนังสือวชิรญาณวิเศษไปตีพิมพ นับสืบเนื่องกันมา
ประเทศไทยจึงมีการคุมครองทรัพยสินทางปญญานานกวา 100 ป (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2551, หนา 39) ในเวลาตอมาบทบัญญัติตางๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ลิขสิทธ์ิลาสมัย และไมใหความคุมครองกวางขวางเพียงพอ และอัตราโทษท่ีกําหนดไวเดิมนั้นมี



 28 

โทษตํ่ามาก ทําใหมีการละเมิดกฎหมายเสมอ จึงไดมีการปรับปรุงกฎหมายเปนพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2521 และพระราชบัญญัติดังกลาวไดใชบังคับตอมาอีกเปนเวลา 16 ป เนื่องจาก
บทบัญญัติตางๆ ไมสอดคลองกับสถานการณของสังคมที่ เปล่ียนแปลงไป ทําใหมีการตรา
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนท่ี 59 ก, 2537, หนา 1) ข้ึนมา
และพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิดังกลาว จึงเปนกฎหมายลิขสิทธ์ิฉบับปจจุบันของประเทศไทย  
 2. ทฤษฎีการคุมครองลิขสิทธ์ิ 
 ผูสรางสรรคงานมีสิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะกระทําการใดๆ เกี่ยวกับงานท่ีผูสรางสรรคได
ทําข้ึน โดยสิทธิดังกลาวเปนสิทธิท่ีกฎหมายยอมรับ หรือใหความคุมครองในฐานะท่ีเปนทรัพยสิน
ทางปญญา โดยเหตุท่ีจะตองใหมีการคุมครองลิขสิทธ์ิมีดังนี้ (อรพรรณ พนัสพัฒนา, 2549, หนา 26-
27) 
  1) เหตุผลทางดานความเปนธรรมตามธรรมชาติ (Principle of Natural Justice) 
เนื่องจากผูสรางสรรคงานเปนผูใชสติปญญา ความชํานาญ และแรงงานในการสรางงาน ดังนั้นผู
สรางสรรคงานควรเปนเจาของงานท่ีมีสิทธิแตเพียงผูเดียว ท่ีจะกําหนดรูปแบบและสภาพ ตลอดจน
เวลาของการใชงานนั้น โดยปองกันมิใหผูอ่ืนมาใชประโยชนจากงานของตนโดยมิไดรับอนุญาต 
 2) เหตุผลทางดานเศรษฐกิจ (Economic Argument) การสรางนั้นจําเปนตองมีการ
ลงทุน ไมวาในขณะสรางงานหรือการนํางานออกเผยแพรตอสาธารณชน ผูลงทุนยอมคาดหวังผล
กําไรจากการลงทุนดังกลาว จึงจําเปนตองใหความคุมครองแกผูลงทุน 
 3) เหตุผลทางดานวัฒนธรรม (Cultural Argument) งานสรางสรรคจะกลายเปนสมบัติ
ทางวัฒนธรรมของชาติท้ังในแงการสะทอนหรือบมเพาะใหเห็นวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ รวมท้ัง
แสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงในสังคม จึงเปนประโยชนแกสาธารณะในการสรางเสริม
วัฒนธรรมใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึน 
 4) เหตุผลทางดานสังคม (Social Argument) การเผยแพรงานตอสาธารณชนทําใหเกิด
ความเช่ือมโยงและหลอหลอมความรูของคนในสังคมทุกฐานะ เพศ อายุ และผิว การใหความ
คุมครองแกงานสรางสรรคจึงกอใหเกิดความม่ันคงและเปนปกแผนของสังคม 
 การคุมครองลิขสิทธ์ินี้ไดมีแนวความคิดเกี่ยวกับการคุมครองลิขสิทธ์ิของนักกฎหมายอยู 
2 ทฤษฎี กลาวคือ (ดาบตํารวจเนติธร รัตนสุชานันท, 2549, หนา41-42) 
 ทฤษฎีแรกเรียกวาทฤษฎีเสรีนิยม แนวความคิดของทฤษฎีนี้เห็นวา บรรดาส่ิงนิพนธจาก
ความนึกคิดของมนุษยสมควรใหสาธารณชนโดยทั่วไปใชประโยชนไดอยางเสรี เพื่อเปนการ
ผลักดันและสงเสริมความเจริญกาวหนาของวัฒนธรรมของประเทศไทย ท้ังนี้เนื่องจากผลงานอัน
เกิดจากความนึกคิดของมนุษยไมควรที่จะถือวาเปนส่ิงท่ีนิพนธอยางแทจริงได เพราะวาความนึกคิด
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ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงยอมจะอาศัยจากการไดรับความดลใจจากความนึกคิดของบรรดา
บรรพบุรุษไมวาโดยตรงหรือโดยออม ความนึกคิดอันเปนความริเร่ิมอยางแทจริง โดยเอกเทศเปน
ส่ิงท่ีไมนาจะเกิดข้ึนได ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาส่ิงนิพนธของบุคคลใดบุคคลหน่ึงความจริงเปน
ผลิตผลทางสังคม ดังนั้นประโยชนอันเกิดจากส่ิงนิพนธดังกลาวจึงสมควรตกเปนของสังคมดวย ซ่ึง
ความนึกคิดของมนุษยนับไดวาเปนทรัพยสินของมนุษยชาติท่ีมีคุณคาสูงสุด อันควรแกการยอมรับ
นับถือของสาธารณชน การใชประโยชนจากความนึกคิดของมนุษยจึงสมควรปลอยใหเปนของ
สาธารณชนอยางเสรี ซ่ึงก็หมายความวา บรรดางานสรางสรรคอันมีลิขสิทธ์ิตกเปนสมบัติของ
สาธารณะมิใชสมบัติของผูผลิตแตอยางใด 
 ทฤษฎีท่ีสองเรียกวาทฤษฎีคุมครองปองกัน แนวความคิดเห็นของทฤษฎีนี้ เห็นวาลิขสิทธ์ิ
สมควรไดรับความคุมครองปองกันเชนเดียวกับสิทธิในทางแพงโดยทั่วไป และอางวาลิขสิทธ์ิเปน
สิทธิท่ีใชยันบุคคลท่ัวไปอยางหนึ่ง ซ่ึงมีลักษณะพิเศษโดยมีเหตุผลสนับสนุน 2 ประการ และจาก
เหตุผล 2 ประการนี้เองทําใหหลักลิขสิทธ์ิแตกตางกันออกไปดวยคือ ประการแรกเห็นวาชีวิตใน
สวนจิตใจและสติปญญาก็เปนสวนหนึ่งของสภาพบุคคล เม่ือสภาพบุคคลไดรับความคุมครอง การ
แสดงออกทางความนึกคิดอันเปนรูปธรรมก็เปนสวนหนึ่งแหงสภาพบุคคลซ่ึงนาจะไดรับความ
คุมครองดวย จากเหตุผลสนับสนุนนี้ทําใหลิขสิทธ์ิมีความโนมเอียงไปในทางที่เห็นวาลิขสิทธ์ิเปน
สิทธิในสภาพบุคคล ประการท่ีสองเห็นวาส่ิงนิพนธ หรืองานสรางสรรค อันเปนผลงานของบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงยอมตกเปนของบุคคลนั้นแตผู เดียว ถาส่ิงนั้นมีคุณคาทางเศรษฐกิจก็ยอมเปน
กรรมสิทธ์ิของบุคคลนั้น หรืออยางนอยท่ีสุดก็สมควรไดรับการคุมครองเชนเดียวกับกรรมสิทธ์ิของ
บุคคลนั้น 
 จากทฤษฎีคุมครองปองกันนี้หากเปรียบเทียบกับทฤษฎีนิยมแลว ก็จะเห็นไดวายอมจะ
เกิดผลในทางสงเสริมความเจริญกาวหนาทางวัฒนธรรมมากกวา เพราะจากผลแหงการคุมครองท่ี
ไดรับตามทฤษฎีคุมครองปองกันจะเปนเหตุใหบุคคลมีความเพียรพยายามสรางสรรคงานมากยิ่งข้ึน 
ปรากฏวาทฤษฎีการคุมครองลิขสิทธ์ิท้ังสองทฤษฎีนี้ในทางปฏิบัติกฎหมายลิขสิทธ์ิในประเทศ
ตางๆ ไดยึดถือตามทฤษฎีคุมครองปองกันเปนสาระสําคัญ แตรากฐานอันเปนท่ีมาของลิขสิทธ์ิโดย
แทจริงแลวยังไมมีความแนนอน และยังมีการโตเถียงกันอยูอยางหาขอยุติไมได แตเม่ือพิจารณาจาก
กฎหมายลิขสิทธ์ิปจจุบันแลวจะเห็นวาลิขสิทธ์ิเปนการคุมครองสิทธิในสภาพบุคคลของผู
สรางสรรคตามความเหมาะสม นอกจากนั้นเม่ืองานสรางสรรคอาจใชประโยชนในทางเศรษฐกิจได
ก็ยอมไดรับความคุมครองแกประโยชนในทางทรัพยสินดวยโดยเฉพาะอยางยิ่งในวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีสมัยใหมท่ีมีความเจริญกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง ก็ไดมีงานสรางสรรคแบบใหมๆ เชน 
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ระบบขอมูลของคอมพิวเตอร การแสวงหาประโยชนจากงานสรางสรรคในทางทรัพยสิน มีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองไดรับความคุมครอง 
 3. ทฤษฎีลิขสิทธ์ิ 
 ไดมีความพยายามท่ีจะกําหนดลักษณะของลิขสิทธ์ิใหอยูภายใตลักษณะของทรัพยสิน 
(Property) สิทธิแตผูเดียว (Monopoly) ขอบัญญัติของกฎหมาย (Statutory Reward) สิทธิตาม
ธรรมชาติ (Natural Right) หรือสิทธิเฉพาะบุคคล (Personal Right) แตก็ไมสามารถท่ีจะกําหนด
ลักษณะของลิขสิทธ์ิใหอยูในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังกลาวได ดวยเหตุท่ีวาหากการกําหนดให
ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งดังกลาวจะทําใหลักษณะของลิขสิทธ์ิผิดไปจากความเปนจริง ซ่ึงบรรดานัก
กฎหมายเห็นวาลิขสิทธ์ิมีลักษณะพิเศษท่ีแตกตางหรือไมเหมือนกับสิทธิประเภทอ่ืนตามกฎหมาย 
โดยมีลักษณะท่ีเปนท้ังทรัพยสินสิทธิแตผูเดียว และสิทธิเฉพาะบุคคล แตท้ังนี้ก็มิไดมีลักษณะท่ีเปน
อยางหนึ่งอยางใดท้ังหมด คงเปนเฉพาะอยางละเล็กอยางละนอยกลาวคือ 
 1) ลิขสิทธ์ิเปนทรัพยสินในลักษณะกวางๆ ทรัพยสินเปนส่ิงท่ีมีคาเฉพาะตัวเจาของท่ีทํา
ข้ึน หรือไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย โดยไดรับสิทธิท่ีจะโอนหรือจําหนายจายแจกผลงานของตนได
ทุกรูปแบบเทาท่ีไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดย
กฎหมายจะบัญญัติขอบเขตคุมครองการกระทําหรือการใชท่ีไมเหมาะสมตามบรรทัดฐานของสังคม
แมวาลิขสิทธ์ิจะมีลักษณะไมเหมือนกับทรัพยสิน แตก็ถือไดวาเปนรูปแบบหน่ึงของทรัพยสินคือ 
เปนทรัพยสินท่ีถูกจํากัดโดยเง่ือนไข และขอจํากัดของกฎหมาย ความแตกตางระหวางลิขสิทธ์ิกับ
ทรัพยสินอยูท่ีวัตถุประสงคของงานสรางสรรค อันมีลิขสิทธ์ิเพื่อท่ีจะส่ือความหมายของงานเขาสู
จิตใจของผูอ่ืนซ่ึงไมสามารถจับตองไดในทางกายภาพ และไมสามารถควบคุมไดโดยเฉพาะในเร่ือง
ระยะเวลาการทําซํ้า และการเผยแพร ดังนั้นการคุมครองทางดาน กฎหมายในรูปของทรัพยสินจึง
เปนการยาก 
 อยางไรก็ตามมีสิทธิหรือรูปแบบของทรัพยสินท่ีไมสามารถจับตองไดอีก แตก็แตกตาง
จากลิขสิทธ์ิ กฎหมายก็ไดใหความคุมครองเต็มท่ีเหมือนสังหาริมทรัพย หรืออสังหาริมทรัพย ซ่ึง
เปนการคุมครองเกี่ยวกับหลักประกันทางเศรษฐกิจ หรือการละเมิดสัญญาโดยผูเปนเจาของ
ทรัพยสินนั้นสามารถท่ีจะใชสิทธิท่ีตนมีอยูตอตานบุคคลเทานั้น สําหรับกรณีเจาของลิขสิทธ์ิเปน
เจาหนาท่ีของสาธารณชนท่ีจะตองเคารพลิขสิทธ์ิของผูสรางสรรคและเจาของลิขสิทธ์ิก็สามารถ
บังคับสิทธิของตนตอผูอ่ืน หรือบุคคลท่ัวไปที่ฝาฝนลิขสิทธ์ินั้น 
 2) ลิขสิทธ์ิเปนสิทธิแตผูเดียวมีลักษณะเปนสิทธิแตผูเดียวท่ีผูเปนเจาของมีอํานาจท่ีจะ
ควบคุมตลาดในงานของตน อยางไรก็ตามกฎหมายก็ไดมอบอํานาจใหเจาของลิขสิทธ์ิมีสิทธิแตผู
เดียวบางอยางจึงเกิดปญหาเกี่ยวกับผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคม ลิขสิทธ์ิในแตละงาน
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หากกําหนดใหมีลักษณะเปนสิทธิแตผูเดียวนอยลงก็จะเปนการสงเสริมการแขงขันดวยการสราง
กําลังใจในการสรางสรรคงานท่ีมากยิ่งข้ึน 
 3) ลิขสิทธ์ิเปนสิทธิเฉพาะบุคคล แมวาลิขสิทธ์ิจะมีลักษณะท่ีไมเหมือนทรัพยสิน 
หรือสิทธิแตผูเดียว แตก็มีลักษณะท่ีเปนสิทธิเฉพาะบุคคลอยูมากดวย การสรางสรรคผลงานข้ึนมาก็
เปนความสามารถเฉพาะบุคคลของผูสรางสรรค ซ่ึงจะแตกตางจากการใชแรงงาน หรือการลงทุน
สรางตามปกติ โดยลักษณะธรรมชาติของลิขสิทธ์ินี้มีความเกี่ยวพันกันกับตัวผูสรางสรรคอยาง
ใกลชิดจนยากท่ีจะแยกกันออกได ประเทศสวนใหญไดยอมรับสิทธิเฉพาะบุคคลโดยตรงใน
กฎหมายลิขสิทธ์ิโดยการบัญญัติกฎหมายใหผูสรางสรรคไมสามารถโอนกรรมสิทธ์ิท่ีจะขัดขวาง
การบิดเบือนงานของเขาใหกับผูอ่ืนไดและรับรองวาเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูสรางสรรค หรือแมแต
การกําหนดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธ์ิ ประเทศสวนใหญไดกําหนดตามหลักการนับตลอดอายุ
ของผูสรางสรรค (เนติธร รัตนสุชานันท, 2549, หนา 43-44) 


