
บทที่ 4 

วิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน 

 เม่ือเกมออนไลนไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน จึงสงผลใหเกิดการประกอบ
ธุรกิจรานเกมออนไลนในเชิงพาณิชยข้ึนมา ทําใหเกมออนไลนไดเปนทางเลือกอีกทางหนึ่ง ในการ
ประกอบธุรกิจ และการกระจายตัวของธุรกิจรานเกมออนไลน ไดขยายใหเกิดวงจรธุรกิจขนาดใหญ 
ถือเปนการเพ่ิมโอกาสใหแกผูท่ีประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน แตยังมีผูประกอบธุรกิจอีกจํานวน
มาก ท่ีไมเล็งถึงความสําคัญของปญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจรานเกม
ออนไลน ผูประกอบธุรกิจบางรายยังคงหวังประโยชนทางการคาจากการประกอบธุรกิจ โดยท่ีไม
คํานึงถึงผลเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นตอสังคม ประกอบกับธุรกิจรานเกมออนไลนเปนธุรกิจท่ีเพิ่งไดรับ
ความนิยมในชวงไมกี่ปท่ีผานมา จึงทําใหยังไมมีกฎหมายท่ีใชบังคับกับธุรกิจรานเกมออนไลน
โดยตรง และกฎหมายท่ีมีอยูก็ไมมีความชัดเจน ไมสามารถบังคับใชกับการประกอบธุรกิจรานเกม
ออนไลนไดทุกกรณี อีกท้ังไมมีมาตรการทางกฎหมายท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะเปนมาตรฐานในการ
ประกอบธุรกิจ ดังนั้นการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนจึงมีปญหาทางดานกฎหมาย ดังนี้ 

ปญหาเกี่ยวกับการจัดระดับความรุนแรงของเกมออนไลนในประเทศไทย หรือการจัดเรตต้ิง
เกมออนไลน 

ปจจุบันมีผูเลนเกมออนไลนเพิ่มจํานวนมากข้ึน และเน้ือหาของเกมประเภทตางๆ ก็มี
ความหลากหลายแตกตางกันออกไป จึงเปนเหตุใหเกมออนไลนบางประเภทมีเนื้อหาไมเหมาะสม
กับผูเลน เนื่องจากผูเลนเกมออนไลนในปจจุบันมีเพศ และระดับอายุท่ีตางกันดวย ทําใหการที่จะเขา
มาควบคุมเนื้อหาของเกมแตละประเภทวาเหมาะสมกับผูเลนในวัยใดเปนเร่ืองยาก เนื่องจากรานเกม
ออนไลนมีการเปดเสรีไมจํากัดอายุของผูใชบริการ และไมมีการจํากัดประเภทของเกมท่ีนํามา
ใหบริการ ซ่ึงเหตุดังกลาวมีความเก่ียวเนื่องกับปญหาท่ีผูเลนเกมออนไลนเลียนแบบพฤติกรรมตาม
ประเภทของเกมท่ีตนไดเลน โดยเกมบางประเภทมีเนื้อหารุนแรง หรือสอไปในทางลามกอนาจาร
ขัดตอศีลธรรมอันดี และเกมบางประเภทยังมีเนื้อหาท่ีสามารถนําไปสูการกออาชญากรรมได ซ่ึง
ปญหาดังกลาวเปนปญหาท่ีมีผลมาจากเนื้อหาของเกมท้ังส้ิน ประกอบกับประเทศไทยยังไมมี
มาตรการเกี่ยวกับการจัดระดับความรุนแรงของเน้ือหาเกมออนไลน ทําใหประเทศไทยยังคง
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ประสบปญหาผูเลนเกมออนไลนเลียนแบบพฤติกรรมตามเกมออนไลนอยู ดังนั้นจึงมีปญหาวา
ประเทศไทยมีมาตรการในการจัดระดับความรุนแรงเพ่ือแกไขปญหาเกมออนไลนหรือไม โดยผู
ศึกษาไดพิจารณาจากการที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเคยมีแนวคิดทดลองจัด
ระดับความรุนความเหมาะสมตอผูเลนเกมออนไลนในประเทศไทยวา การทดลองจัดระดับความ
รุนแรงดังกลาวนั้น การทดลองไดประสิทธิภาพเพียงใดซ่ึงผูศึกษาไดวิเคราะหถึงประเด็นปญหา
ดังกลาวดังนี้ 

การทดลองจัดระดับความรุนแรงของเกมออนไลน หรือเรียกวาการทดลองจัดเรตต้ิงเกม
ออนไลน (Rating) เปนแนวคิดของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงในการ
ทดลองเบ้ืองตนนั้นไดออกแบบการทดลองจัดเรตต้ิงไว 2 ลักษณะไดแก การทําปายจัดระดับความ
เหมาะสมตามอายุของผูเลน และการทําปายเตือนความรุนแรงตามประเภทของเนื้อหา โดยการทํา
ปายจัดระดับความเหมาะสมตามอายุของผูเลนนั้นมีการทดลองใหแบงเปน 4 ระดับอายุคือ อายุ 3+ 
หมายถึงอายุมากกวา 3 ปข้ึนไป อายุ 6+ หมายถึงอายุมากกวา 6 ปข้ึนไป อายุ 12+ หมายถึงอายุ
มากกวา 12 ปข้ึนไป อายุ 18+ หมายถึงอายุมากกวา 18 ปข้ึนไป โดยรวมไปถึงเรต All ดวยซ่ึงเรต 
All ไดแกเกมที่เหมาะกับผูเลนทุกเพศทุกวัย สวนการทําปายเตือนความรุนแรงตามประเภทของ
เนื้อหานั้น คือการใหมีขอความกํากับเนื้อหาคูไปกับการทําปายจัดระดับความเหมาะสมตามอายุ 
โดยปายเตือนความรุนแรงตามประเภทของเนื้อหาสามารถแบงได 7 ประเภทเน้ือหาไดแก การใช
ภาษาไมเหมาะสม เนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด เนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน เนื้อหานากลัว เนื้อหาเกี่ยวกับ
เร่ืองความรัก เนื้อหาทางเพศ และเนื้อหารุนแรง แตการทดลองจัดระดับความรุนแรงของเกม
ออนไลนหรือการทดลองจัดเรตต้ิงเกมออนไลน ตามแนวคิดของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารนั้น ผูศึกษาพบวาการทดลองจัดระดับความรุนแรงดังกลาว ยังไมเห็นผลของการจัด
ระดับความรุนแรงของเกมออนไลนเปนผลที่ชัดเจนเนื่องจากการจัดระดับความรุนแรงเปนเพียงการ
ทดลองเทานั้น ไมไดสามารถบังคับใชจริงจัง หรือไมมีบทลงโทษใดท่ีกําหนดไวหากไมปฏิบัติตาม
การทดลองดังกลาว ทําใหผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนจํานวนมากไมปฏิบัติตาม ประกอบกับ
มีการเปล่ียนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองของการควบคุมเกมออนไลนจากกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาเปนกระทรวงวัฒนธรรม ทําใหแนวคิดในการทดลองจัด
ระดับความรุนแรงของเกมออนไลนไดถูกพักการพิจารณาเอาไว และเม่ือไมมีหนวยงานใดเขามา
จัดทําการจัดระดับความรุนแรงของเกมออนไลนจึงทําใหปญหาเกี่ยวกับผูเลนเกมออนไลนท่ียังคง
เปนเด็กและเยาวชนยังไมหมดไป ยังคงมีเด็กและเยาวชนเลือกเลนเกมออนไลนไดโดยเสรีโดยไม
คํานึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาของเกมออนไลนตามอายุของตน 
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จากกรณีดังกลาวขางตนผูศึกษาวิเคราะหวาการจัดระดับความรุนแรงของเกมออนไลนใน
ประเทศไทยยังไมมีความพรอม และเวลาในการดําเนินกระบวนการเพ่ือจัดระดับความรุนแรงของ
เกมออนไลนมีความลาชา ไมทันกับสถานการณของสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงทุกวัน และ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนนั้นนับวันก็ยิ่งมีการซึมซับพฤติกรรมเลียนแบบเกมออนไลนได
รวดเร็วเนื่องจากมีการเลนเกมออนไลนมากข้ึน ซ่ึงหากพิจารณาการจัดระดับความรุนแรงของเกม
ออนไลนในตางประเทศแลว ผู ศึกษาเห็นวาการจัดระดับความรุนแรงของเกมออนไลนใน
ตางประเทศมีผลใชบังคับเปนรูปธรรมมากกวาประเทศไทย และการบังคับใชดังกลาวยังเห็นผลที่
ชัดเจนดวย โดยการจัดระดับความรุนแรงของเกมออนไลนในตางประเทศ ผูศึกษาสามารถสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้ 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีองคกรอิสระในการจัดทําเรตต้ิงของเกมคือ Entertainment 
Software Rating Board หรือ ESRB. โดยองคกร ESRB. นั้นไดกอต้ังข้ึนในป ค.ศ.1994 ซ่ึงมีหนาท่ี
ในการจัดทําและกําหนดเรตต้ิงของเกมแตละเกมกอนท่ีจะมีการนําเกมนั้นวางจําหนาย โดยท่ีองคกร 
ESRB. ถือเปนองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญตอธุรกิจเกมเปนอยางมาก เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดใหความสําคัญและเขมงวดตอการจัดระดับความรุนแรงของเกมมาก หากมีการวางจําหนายเกม
โดยท่ีไมมีการใหเรตต้ิง หรือใหเรตต้ิงแลวแตไมยอมติดปายบงบอกเอาไว จะถือวาผิดกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงองคกร ESRB. จะเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของวีดิโอเกม และ
คอมพิวเตอรเกม เพื่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเกมและเลือกเลนเกม โดยองคกร ESRB. ไดแบงการ
จัดเรตต้ิงเปน 2 สวนคือ สัญลักษณเรตติ้งและคําอธิบายเนื้อหา โดยสัญลักษณเรตติ้งจะเปนส่ิงท่ีบง
บอกอายุของผูเลนเกมออนไลนวา ระดับอายุใดเหมาะกับเกมประเภทใด ซ่ึงสัญลักษณเรตต้ิงท่ีเปน
ส่ิงบงบอกอายุของผูเลนนั้น สามารถแบงระดับเกมตามอายุของผูเลนได 7 ระดับดังนี้ (ESRB, 
ออนไลน, 2552)  

 1) EC: Early Childhood (เด็กเล็ก) ไดแกโปรแกรมท่ีเหมาะสําหรับเด็กอายุ 3-6 ป โดย
เกมท่ีไดรับเรตนี้มักจะเปนเกมท่ีเนนการเลนท่ีเรียบงาย และไมมีเนื้อหารุนแรง การควบคุมงาย 

 2) E: Everyone (ทุกวัย) ไดแกโปรแกรมท่ีเหมาะสําหรับเด็กอายุ 6 ปข้ึนไป โดยเกมท่ี
ไดเรตนี้จะเร่ิมมีความรุนแรงแบบออนๆ เพิ่มเขามา การควบคุมเร่ิมซับซอนข้ึน 

 3) E10+ : Everyone 10+ (10 ปข้ึนไป) ไดแกโปรแกรมท่ีเหมาะสําหรับเด็กอายุ 10 ป
ข้ึนไป โดยตัวเกมท่ีไดเรตนี้เร่ิมจะมีความรุนแรงและภาษาที่สูงข้ึน 

 4) T: Teen (วัยรุน) ไดแกโปรแกรมท่ีเหมาะสําหรับอายุ 13 ปข้ึนไป โดยเกมท่ีได เร
ตนี้จะเร่ิมมีเลือดและยาเสพติดประเภทเหลาและบุหร่ีเพิ่มเขามา โดยภาษาและระบบการเลนเกมเร่ิม
สูงและซับซอนข้ึน 
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 5) M: Mature (17 ปข้ึนไป) ไดแกโปรแกรมท่ีเหมาะสําหรับอายุ 17 ปข้ึนไป โดยเกม
ท่ีไดเรตนี้จะเร่ิมมีความรุนแรงท่ีสูงข้ึน เร่ิมมีการใชยาเสพติดในเกม และเร่ิมมีเร่ืองเพศมาเกี่ยวของ 
เชน ฉากเปลือย 

 6) AO: Adults Only (ผูใหญเทานั้น) ไดแกโปรแกรมท่ีเหมาะสําหรับผูใหญเลน
เทานั้น โดยเกมท่ีไดรับเรตนี้จะมีฉากท่ีมีความรุนแรงสูง และฉากเกี่ยวกับเพศท่ีรุนแรงข้ึน เชน เห็น
รายละเอียดรางกาย หรือฉากรวมเพศ 

 7) RP: Rating Pending โปรแกรมนี้ยังอยูในระหวางการพิจารณา โดยจะกําหนดเกมท่ี
ไดรับเรตนี้วา เปนเกมท่ียังไมไดรับเรตอยางเปนทางการ เพราะยังไมสามารถพิจารณาเรตจากตัวเกม
ท่ีมีได ซ่ึงสวนมากเกมท่ีไดรับเรตนี้มักจะเปนเกมท่ีกําลังพัฒนา 

โดยการแบงระดับเกมตามอายุของผูเลนท้ัง 7 ระดับดังกลาวนั้น เปนการบังคับใหผูผลิต
เกมแสดงสัญลักษณการกําหนดเรตต้ิงไวท่ีดานหนากลองซอฟตแวรเกม ซ่ึงเรตต้ิงท้ัง 7 ระดับนั้น
เปนคําแนะนําสําหรับการเลือกซ้ือเกม แตการที่ผูเลนเกมออนไลนจะเลือกเลนเกมในระดับเรตต้ิง
เทาไหรนั้น ก็ตองข้ึนอยูกับระดับอายุท่ีเหมาะสมดวย ซ่ึงการพิจารณาสัญลักษณการกําหนดเรตต้ิง
ท้ัง 7 ระดับนั้น จะตองพิจารณาคําอธิบายเนื้อหาของเกมควบคูกันไปดวย เชน 
 1) Cartoon Violence หมายถึง เกมท่ีมีเนื้อหาแนวการตูนท่ีมีความรุนแรงหรือมีการ
ตอสู 
 2) Drug Reference หมายถึง เกมท่ีมีเนื้อหาท่ีมีการอางถึงหรือมีภาพเกี่ยวกับส่ิงเสพ
ติดผิดกฎหมาย 
 3) Edutainment หมายถึง เกมที่มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาการเพิ่มพูนทักษะ
การเรียนรูตางๆ 
 4) Intense Violence หมายถึง เกมท่ีมีความรุนแรงท่ีสมจริงการตอสูท่ีเหมือนจริง มี
การบาดเจ็บเสียชีวิตท่ีเหมือนจริง การใชอาวุธท่ีอันตราย 
 5) Nudity หมายถึง เกมท่ีมีภาพโปรเปลือย 
 6) Real Gambling หมายถึง เกมที่สามารถเลนการพนันไดจริง 
 7) Some Adult Assistance May Be Needed หมายถึง เกมที่ควรไดรับคําแนะนํา
จากผูปกครองโดยเฉพาะเด็กท่ีอายุนอย 
 8) Strong Sexual Content หมายถึง เกมท่ีมีภาพเกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศ 
และอาจมีภาพโปรเปลือย 
 9) Suggestive Themes หมายถึง เกมท่ีมีฉากท่ีเกี่ยวกับการยั่วยุอารมณ ความโมโห 
 10) Violence หมายถึง เกมท่ีมีฉากความรุนแรง มีการกระทําท่ีกาวราว เปนตน 
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โดยคําอธิบายเนื้อหาของเกมนั้นจะเปนส่ิงท่ีบงบอกถึงสวนประกอบในเกมวามีเนื้อหา
รายละเอียดอยางไร โดยจะระบุคําอธิบายเนื้อหาตางๆ นั้นไวท่ีหลังกลองซอฟตแวรเกม ดังนั้น
ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงข้ึนช่ือไดวาเปนประเทศที่มีองคกรในการจัดทําเรตต้ิงเกมท่ีประสบ
ความสําเร็จ และไดการยอมรับเปนอยางมาก จะเห็นไดวามีการแบงระดับอายุและคําอธิบายเนื้อหา
ประเภทของเกมท่ีชัดเจน ทําใหการบังคับใช การจัดเรตต้ิงตามระบบขององคกร ESRB. มีผลเปน
รูปธรรม 

ประเทศญ่ีปุนก็เปนอีกประเทศหน่ึงท่ีมีการจัดเรตต้ิงของเกมออนไลน โดยองคกรท่ีทํา
หนาท่ีในการจัดเรตต้ิง คือ Computer Entertainment Rating Organization หรือ CERO. โดยองคกร 
CERO. เปนองคกรท่ีจัดเรตต้ิงความบันเทิงทางคอมพิวเตอรของประเทศญ่ีปุน ซ่ึงองคกร CERO. 
ไดจัดระบบเรตต้ิงโดยมีการแบงเรตต้ิงเกมเปน 4 ระดับ และระดับ Z เพื่อเปนเรตต้ิงในการขายเกม
ใหแกผูเลนเกม (CERO, ออนไลน, 2552) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) Cero Rating A หมายถึง เกมท่ีจะขายใหกับผูเลนทุกเพศทุกวยั  
 2) Cero Rating B หมายถึง เกมท่ีจะขายใหกับผูเลนท่ีมีอายุ 12 ปข้ึนไป  
 3) Cero Rating C หมายถึง เกมท่ีจะขายใหกับผูเลนท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป 
 4) Cero Rating D หมายถึง เกมท่ีจะขายใหกับผูเลนท่ีมีอายุ 17 ปข้ึนไป  
 5) Cero Rating Z หมายถึง เกมท่ีจะขายใหกับผูเลนท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไปเทานั้น และ

เปนเรตต้ิงเฉพาะท่ีถูกควบคุมโดยรัฐบาล  
จะเห็นไดวาการจัดเรตต้ิงเกมของประเทศญ่ีปุนมีลักษณะคลายคลึงกับการจัดเรตต้ิงของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา กลาวคือมีการแบงระดับอายุในการเลือกประเภทเกมท่ีชัดเจนและองคกร 
CERO. ไดจัดระบบเรตต้ิงดังกลาวมาต้ังแตป 2006 ซ่ึงถือไดวามีการใชระบบดังกลาวมากวา 2 ป
แลวแสดงใหเห็นวาประเทศญ่ีปุนก็เปนอีกประเทศหนึ่งท่ีประสบความสําเร็จในการจัดเรตต้ิงเกม 

จากการที่ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหถึงการจัดระดับความรุนแรงของเกมออนไลนใน
ตางประเทศแลว ผูศึกษาเห็นวาการจัดระดับความรุนแรงของเกมออนไลนในตางประเทศประสบ
ความสําเร็จ สามารถแบงระดับอายุของผูเลนใหเหมาะสมกับประเภทของเกมออนไลนได โดยใน
ตางประเทศจะใหความสําคัญและเขมงวดกับการจัดระดับความรุนแรงของเกมออนไลนเปนอยาง
มาก ทําใหการตรวจสอบเน้ือหาของเกมเปนไปไดงาย เนื่องจากมีการระบุคําอธิบายเนื้อหาของเกม
ไวชัดเจน ถึงแมการจัดระดับความรุนแรงของเกมออนไลนในตางประเทศจะจัดทําข้ึนโดยองคกร
อิสระท่ีไมใชองคกรของรัฐ แตกลับไมพบปญหาเกี่ยวกับการจัดระดับความรุนแรง ดังนั้นหาก
ประเทศไทยมีการการจัดระดับความรุนแรงของเกมออนไลนใหมีมาตรฐานเหมือนดังใน
ตางประเทศไดแลว ก็อาจเปนหนทางท่ีทําใหปญหาเกมออนไลนเบาบางลงได เนื่องจากประเภท



 75 

ของเกมออนไลนในสวนของประเภทใดเหมาะกับระดับอายุของผูเลนเกมออนไลนเทาไหรนั้น มี
อิทธิพลอยางมากแกผูเลนเกมออนไลนในแงของความคิดและอารมณหากมีการเลือกเลนเกม
ออนไลนในประเภทท่ีเหมาะสมแกอายุของตนแลว ก็จะทําใหเกมน้ันไมส่ิงท่ีมอมเมาเด็กและ
เยาวชนอีกตอไป 

ดังนั้นปญหาเกี่ยวกับการจัดระดับความรุนแรงของเกมออนไลนในประเทศไทยเปน
ปญหาสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหปญหาเกี่ยวกับเกมออนไลนในสังคมไทยยังไมหมดไป เนื่องจาก
การจัดระดับความรุนแรงก็มีสวนในการกําหนดการเลนเกมของผูเลนไดวาเกมประเภทใดมีความ
เหมาะสมกับอายุของผูเลน ถาหากยังไมสามารถแกไขปญหาอันเกี่ยวกับการจัดระดับความรุนแรง
ของเกมออนไลนไดก็จะทําใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมาอีกเปนลูกโซ เชนหากไมมีการจัดระดับความ
รุนแรงของเกมออนไลนก็จะทําใหผูเลนเกมออนไลนท่ียังคงเปนเด็กและเยาวชนเลนเกมท่ีมีเนื้อหา
รุนแรงซ่ึงอาจนําไปสูการกออาชญากรรมไดซ่ึงปญหาดังกลาวอาจกลายเปนปญหาสังคมท่ีมี
ผลกระทบมาจากเทคโนโลยี 

ปญหาเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนในเรื่องการขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 ธุรกิจรานเกมออนไลนในประเทศไทย ถือไดวาเปนธุรกิจท่ีเพิ่งไดรับความนิยม และ
ไดรับความนิยมอยางมากในกลุมของผูเลนท่ีเปนเด็กและเยาวชน เนื่องจากมีจํานวนของผูเลนเกม
ออนไลนท่ีเปนเด็กและเยาวชนสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการประกอบธุรกิจจานเกม
ออนไลนในปจจุบันก็มีเพิ่มข้ึนมากดวย และผลลัพธท่ีเกิดจากการท่ีมีผูประกอบธุรกิจรานเกม
ออนไลนมากข้ึน ทําใหมีเด็กและเยาวชนจํานวนมากเขาไปเลนเกมออนไลนแลวติดเกม ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมา เชนเด็กและเยาวชนไมสนใจการเรียน เอาเวลาวางใชไปกับการเลน
เกมออนไลนมากเกินสมควร รวมถึงอาจกอใหเกิดปญหาอาชญากรรมตางๆ ท่ีมีผลสืบเนื่องมาจาก
การการเลนเกมออนไลนดวย ถึงแมการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนนั้นผูประกอบการมีสิทธิ
เสรีภาพในการประกอบอาชีพ และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมตามท่ีรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 43 ไดใหสิทธิเอาไว แตเกมออนไลนมีเนื้อหาท้ังท่ีเปน
สวนท่ีสรางสรรค และมีสวนท่ีเปนเชิงลบ เนื่องจากเกมออนไลนบางประเภทนั้นจะมีเนื้อหาท่ี
รุนแรงขัดแยงกับศีลธรรมอันดีของสังคมไทย ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชนที่เลนเกมออนไลนประเภทท่ีมีเนื้อหาที่รุนแรง และอาจสงผลกระทบตอสังคมและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนได ดังนั้นการท่ีภาครัฐไดใหความสําคัญกับปญหาดังกลาวโดยมีการ
กําหนดมาตรการในการควบคุมผูประกอบการและผูเลนเกมออนไลน ซ่ึงไดแกการจํากัดเวลาในการ
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เขาใชบริการ กลาวคือใหเลนเกมออนไลนไดวันละไมเกิน 3 ช่ัวโมง และหามเด็กและเยาวชนเขา
เลนเกมออนไลนกอน 14.00 น. หรือหลัง 22.00 น. หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวาเปนการ
กําหนดเวลาในการเลนเกมออนไลนนั่นเอง ซ่ึงการกําหนดมาตรการในการควบคุมผูประกอบการ
นั้นจะถือวารัฐเขาไปแทรกแซงหรือเขาไปจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพไมได เนื่องจากรัฐได
กระทําไปเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเทานั้น 
 ปญหาเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนในเร่ืองของการ
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ มีปญหาวาธุรกิจรานเกมออนไลนเปนธุรกิจท่ีจะตองไปจดทะเบียน
การประกอบธุรกิจหรือไม เนื่องจากธุรกิจประเภทรานเกมออนไลนเปนพาณิชยกิจท่ีกฎหมาย
กําหนดใหตองจดทะเบียนพาณิชย แตผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนจํานวนมากยังคงไมได
ดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย ยังมีการลักลอบเปดใหบริการโดยไมมีใบอนุญาต ดังนั้น
กฎหมายท่ีใชบังคับเพื่อใหธุรกิจรานเกมออนไลนตองทําการจดทะเบียน ปจจุบันมี 2 ฉบับไดแก 
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 และพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 
โดยกฎหมายดังกลาวสามารถนํามาบังคับแกผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนในเร่ืองของการขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการไดมากนอยเพียงใด ผูศึกษาไดวิเคราะหถึงประเด็นปญหาดังกลาว ดังนี้ 
 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 ไดกําหนดกิจการตางๆ ท่ีเปนพาณิชยกิจไวใน
มาตรา 6 โดยกําหนดใหผูประกอบพาณิชยกิจดังกลาวนั้นตองทําการจดทะเบียนพาณิชยเพื่อ
ประกอบพาณิชยกิจ ซ่ึงกิจการรานเกมออนไลนถือเปนกิจการอ่ืนๆ ท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
โดยท่ีกระทรวงพาณิชยไดมีประกาศของกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 10 พ.ศ.2551 เพื่อกําหนดให
กิจการประเภทการใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชอินเทอรเน็ต และกิจการประเภทการ
ใหบริการเคร่ืองเลนเกมเปนพาณิชยกิจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 และจากการ
ท่ีมีประกาศกระทรวงพาณิชยกําหนดใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อใชอินเทอรเน็ตและการ
ใหบริการเคร่ืองเลนเกมเปนพาณิชยกิจแลว ทําใหธุรกิจรานเกมออนไลนกลายเปนธุรกิจท่ีจะตองจด
ทะเบียนพาณิชย เนื่องจากธุรกิจรานเกมออนไลนเปนธุรกิจท่ีใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อเลน
เกมโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต ฉะนั้นผูประกอบพาณิชยกิจจะตองจดทะเบียนพาณิชย โดย
กฎหมายกําหนดความหมายของผูประกอบพาณิชยกิจไวในมาตรา 5 (4) แหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 โดยวางหลักไววา “ผูประกอบพาณิชยกิจ หมายความวาบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลซ่ึงประกอบพาณิชยกิจเปนอาชีพปกติ และใหหมายความรวมท้ังผูเปนหุนสวนท่ีไม
จํากัดความรับผิดกรรมการ หรือผูจัดการดวย” ฉะนั้นไมวาผูประกอบพาณิชยกิจจะเปนบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล หากไดประกอบกิจการท่ีเปนพาณิชยกิจแลวก็จะตองจดทะเบียนพาณิชย ซ่ึง
การท่ีกฎหมายกําหนดใหผูประกอบพาณิชยกิจตองทําการจดทะเบียนนั้น ก็เพื่อเปนประโยชนแก
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การจัดเก็บขอมูล และทราบหลักฐานการประกอบพาณิชยกิจอันจะใชเปนประโยชนในการสงเสริม
การพาณิชยและการอุตสาหกรรม 
 จากกรณีดังกลาวมาแลวขางตน ผูศึกษาวิเคราะหวาการใชพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย พ.ศ.2499 และการใชประกาศของกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 10 พ.ศ.2551 เพื่อควบคุม
ประเภทของพาณิชยกิจใหตองจดทะเบียนนั้น ท้ังนี้ก็เปนไปเพื่อทราบสถิติและหลักฐานการ
ประกอบพาณิชยกิจท่ีถูกตองควรเช่ือถือไดอันจะใชเปนประโยชนในการสงเสริมการพาณิชยและ
การอุตสาหกรรม และการปรับปรุงขยายการเศรษฐกิจของประเทศใหกาวหนายิ่งข้ึน ซ่ึงเปนเหตุผล
ในการประกาศใชพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 เทานั้นโดยมิไดมีจุดมุงหมายเพื่อ
ควบคุมดูแลธุรกิจรานเกมออนไลนหรือควบคุมผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนโดยตรง จึงเปน
เหตุใหปญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนยังคงเกิดข้ึนอยูในปจจุบัน 
 พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 ไดกําหนดความหมายของคําวาวีดิทัศน 
เปนคํานิยามในมาตรา 4 โดยวางหลักไววา “วีดิทัศน หมายความวา วัสดุท่ีมีการบันทึกภาพ หรือ
ภาพและเสียงซ่ึงสามารถนํามาฉายใหเห็นเปนภาพท่ีเคล่ือนไหวไดอยางตอเนื่องในลักษณะท่ีเปน
เกมการเลน คาราโอเกะท่ีมีภาพประกอบ หรือลักษณะอื่นใดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” จาก
ความหมายของคําวาวีดิทัศนดังกลาวแสดงใหเห็นวา เกมออนไลนมีลักษณะเปนวีดิทัศนตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 เนื่องจากเกมออนไลนเปนวัสดุท่ีมีภาพและเสียง
ซ่ึงสามารถนํามาฉายใหเห็นเปนภาพท่ีเคล่ือนไหวไดอยางตอเนื่องในลักษณะท่ีเปนเกมการเลน 
ดังนั้นธุรกิจรานเกมออนไลนจึงมีความเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.
2551 ดวย ผูศึกาจึงนําพระราชบัญญัติดังกลาวมาปรับใชแกธุรกิจรานเกมออนไลนดวย โดยมี
สาระสําคัญดังนี้ 

จากการท่ีพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 ไดใหคํานิยามคําวารานวีดิ
ทัศนไววา “รานวีดิทัศน หมายความวา สถานท่ีท่ีจัดใหมีเคร่ืองมือหรืออุปกรณตลอดจนส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการฉาย เลน หรือดูวีดิทัศน” เปนเหตุใหธุรกิจรานเกมออนไลนมีช่ือเรียกตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 วารานวีดิทัศน และจะตองนําความในหมาวด 4 
ของพระราชบัญญัติดังกลาวในเร่ืองของการประกอบกิจการวีดิทัศน มาปรับใชในสวนของปญหา
เกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนในเร่ืองของการขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการ โดยการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนตามความหมายของพระราชบัญญัติ
ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 นั้นจะตองทําการขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการรานเกม
ออนไลนดวย ซ่ึงเง่ือนไขดังกลาวพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 กําหนดไวใน
มาตรา 53 วรรค 1 วา “หามผูใดจัดต้ังหรือประกอบกิจการรานวีดิทัศนโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับ
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ประโยชนตอบแทน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน” ฉะนั้นหากเปดรานเกมออนไลน
โดยมีการคิดอัตราคาบริการเปนรายช่ัวโมงในการเขาใชบริการแลว ถือไดวารานเกมออนไลนนั้น
ไดรับผลตอบแทนจึงจะตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนกอน ซ่ึงผูท่ีจะดําเนินการเพื่อขอ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนก็คือผูประกอบธุรกิจ หรืออาจกลาวไดวาผูเปนเจาของกิจการรานเกม
ออนไลนนั่นเอง โดยคุณสมบัติของผูท่ีจะขออนุญาตประกอบกิจการนั้นพระราชบัญญัติภาพยนตร
และวีดิทัศน พ.ศ.2551 กําหนดไวในมาตรา 39 วา  

“ผูท่ีจะขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 37 หรือมาตรา 38 ตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(1) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ 
(2) ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(3) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับเพศตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
(5) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามมาตรา 37 หรือมาตรา 38 
(6) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 37 หรือมาตรา 38 เวนแตเคยถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตและเวลาไดลวงพนมาแลวไมนอยกวาหาป 
ในกรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต กรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการ

ดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในวรรคหน่ึง” 
โดยมาตรา 57 ใหนําความในมาตรา 39 มาใชบังคับแกการประกอบกิจการรานเกม

ออนไลนไดโดยอนุโลม ฉะนั้นผูท่ีมาขออนุญาตในการประกอบกิจการนั้นจะตองมีคุณสมบัติตามท่ี
กําหนดไวในมาตรา 39 ดวย เชนผูขออนุญาตจะตองมีอายุ 20 ปบริบูรณ ไมเปนผูมีความประพฤติ
เส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวล
กฎหมายอาญา เปนตน เม่ือผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนไดดําเนินการขอใบอนุญาตเพ่ือ
ประกอบกิจการเรียบรอยแลว ผูประกอบธุรกิจจะตองแสดงใบอนุญาตน้ันไวในท่ีเปดเผยและเห็น
ไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ หากใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือบกพรองในสาระสําคัญ 
ผูประกอบการสามารถแจงตอนายทะเบียนเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตได โดยใบอนุญาตน้ันมีอายุ 
5 ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต และหากใบอนุญาตหมดอายุก็สามารถตอใบอนุญาตน้ันได แต
ในทางปฏิบัติแลวรานเกมออนไลนในปจจุบันมีเปนจํานวนมาก และจากการตรวจสอบขอมูลการ
ขออนุญาตประกอบกิจการท่ีถูกตองตามกฎหมายของสํานักงานสถิติแหงชาติกระทรวงเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการส่ือสาร พบวายังคงมีรานท่ียังไมไดปฏิบัติการขออนุญาตประกอบกิจการท่ี
ถูกตองตามกฎหมายมีจํานวนมากกวา 1 หม่ืนรานท่ัวประเทศ ซ่ึงเหตุดังกลาวถือไดวาเปนปญหาท่ีมี
เหตุมาจากตัวผูประกอบการท่ีมิไดปฏิบัติการใหถูกตองตามกฎหมายผูประกอบการบางสวนมีการ
ลักลอบเปดรานเกมออนไลนโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย  และท่ีรายแรงไปกวานั้น
ผูประกอบการรานเกมออนไลนบางรานมีการลักลอบใหบริการเกมออนไลนท่ีตองหามตาม
กฎหมาย หรือมีการลักลอบใหบริการเกมออนไลนท่ีไมไดรับการตรวจพิจารณา เชนเกมท่ีมีเนื้อหา
รุนแรง หรือเกมท่ีมีส่ือลามกอนาจาร ดวยเหตุดังกลาวขางตนกอใหเกิดปญหาตามมา เนื่องจาก
ผูประกอบการไมไดใหความสําคัญกับกฎหมายท่ีออกมาบังคับใช มีการใชชองโหวของกฎหมายใน
การหลีกเล่ียงไมปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย หรือผูประกอบการบางรายอาจมีความไมเขาใจถึงตัว
บทกฎหมายท่ีใชบังคับอยู เนื่องจากผูศึกษาเห็นวา กฎหมายท่ีใชบังคับหรือควบคุมผูประกอบการ
เพื่อใหทําการขอใบอนุญาตประกอบกิจการนั้นมีกฎหมายถึง 2 ฉบับท่ีมีความเกี่ยวของ อีกท้ังยังตอง
อาศัยอํานาจจากพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวงฉบับตางๆ ในการบังคับใหผูประกอบการ
ปฏิบัติตาม และช่ือพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 นั้นก็มิไดมีความชัดเจน ไม
สามารถส่ือความหมายไดโดยตรง ประชาชนท่ัวไปไมทราบวาพระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับแก
ธุรกิจรานเกมออนไลน ซ่ึงหากไมทําการศึกษาก็จะไมทราบเลยวาพระราชบัญญัติดังกลาวเปน
กฎหมายท่ีใชบังคับแกธุรกิจรานเกมออนไลนดวย 

ดังนั้นผูศึกษาเห็นวากฎหมายที่มีความเกี่ยวของกับมาตรการในการควบคุมผูประกอบ
ธุรกิจรานเกมออนไลนไดแก พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 พระราชบัญญัติภาพยนตร
และวีดิทัศน พ.ศ.2551 และประกาศของกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 10 พ.ศ.2551 ซ่ึงกฎหมายดังกลาว
นั้นยังไมมีความชัดเจน กฎหมายยังคงกระจัดกระจาย ไมเปนหมวดหมู ทําใหกฎหมายไมมีความ
เปนเอกภาพท่ีชัดเจน ผูศึกษาจึงเห็นวาควรมีกฎหมายท่ีใชบังคับแกธุรกิจรานเกมออนไลนโดยตรง 
โดยกฎหมายนั้นควรจะรวบรวมมาตรการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจรานเกมออนไลนใหครบถวน
สมบูรณ สามารถนํากฎหมายฉบับนั้นบังคับไดทันที โดยไมตองอาศัยอํานาจจากประกาศกระทรวง
ใดอีก และช่ือพระราชบัญญัติควรจะบงบอกถึงลักษณะของธุรกิจท่ีชัดเจน ไมคลุมเครือ หรือจะตอง
มาตีความเพื่อใหเกิดความยุงยากหรือสับสนอีก และควรกําหนดใหมีผูมีอํานาจหรือหนวยงานท่ี
รับผิดชอบแกธุรกิจนี้โดยตรงดวย ฉะนั้นปญหาเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมผูประกอบธุรกิจ
รานเกมออนไลนในเร่ืองของการขอใบอนุญาตประกอบกิจการนั้นเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง
ท่ีทําใหปญหาเกี่ยวกับรานเกมออนไลนในสังคมไทยยังไมหมดไป เนื่องจากผูประกอบการก็เปนตัว
แปรสําคัญในการท่ีกอใหเกิดธุรกิจรานเกมออนไลนในเชิงพาณิชยข้ึนมา ฉะนั้นหากภาครัฐยังคง
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แกไขปญหาเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนไมไดแลว ก็จะทําให
เกิดปญหาและผลกระทบตางๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับเกมออนไลนยังคงเกิดข้ึนในสังคมไทย 

ปญหาเกี่ยวกับการควบคุมประเภทของเกมออนไลนและควบคุมผูเลนเกมออนไลน 

  ปจจุบันเด็กและเยาวชนนิยมใชบริการรานเกมออนไลนเปนจํานวนมากทําใหมี
จํานวนของเด็กและเยาวชนท่ีเลนเกมออนไลนภายในรานเกมออนไลนเพิ่มจํานวนมากข้ึนดวย
เชนกัน จึงเปนเหตุใหรานเกมออนไลนกลายเปนแหลงม่ัวสุมแหงใหมของเด็กและเยาวชนท่ีมี
คาใชจายนอยท่ีสุด โดยท่ีเกมออนไลนสามารถตอบสนองความตองการทางจิตใจและอารมณของ
เด็กและเยาวชนได เนื่องจากการเลนเกมออนไลนนั้นจะตองเลนโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีการ
พูดคุยหรือเลนเกมรวมกันได หรืออาจเรียกไดวา สังคมออนไลน กลาวคือมีการติดตอส่ือสารกัน
โดยผานทางอินเทอรเน็ต ท่ีปจจุบันสามารถเช่ือมโยงหากันไดสะดวกรวดเร็วและทันสมัย แตการใช
ประโยชนจากเครือขายอินเทอรเน็ตนั้น มีท้ังสวนดีและสวนเสียควบคูกันไป ซ่ึงในขณะนี้ปจจัย
หนึ่งท่ีกอใหเกิดปญหาของสังคมอันเปนผลสืบเนื่องมาจากอินเทอรเน็ตก็คือ เกมออนไลนเพราะผู
เลนเกมออนไลนท่ียังเปนเด็กและเยาวชน เลนเกมโดยไมถูกทางและไมถูกตอง ซ่ึงสาเหตุท่ีชวย
สนับสนุนใหเด็กและเยาวชนนิยมเลนเกมออนไลน คือสังคมกลุมเพื่อนโดยสังคมกลุมเพื่อมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมาก หากเด็กและเยาวชนจํานวนหนึ่งเลนเกมออนไลน ก็จะสงผล
ใหเด็กและเยาวชนอีกสวนหนึ่งเกิดความตองการเลนเกมออนไลนตามไปดวยโดยปริยาย เพราะหาก
สังคมกลุมเพื่อนเลนเกมออนไลนกันทุกคนแลวมีใครท่ีไมไดเลนเกมออนไลน ก็จะทําใหกลายเปน
คนไมมีสังคม ทําใหตองปรับตัวเขาไปรวมเลนเกมออนไลน โดยพฤติกรรมการเลนเกมออนไลน
ของเด็กและเยาวชนนั้นจะเลนเกมออนไลนเปนระยะเวลานานเน่ืองจากมีความรูสึกเพลิดเพลินใน
การท่ีไดเลนเกม และจะใชเวลาในการเลนเกมนานเพ่ือใหตนเองเลนเกมชนะและจะมีพฤติกรรม
ในทางลบหากเด็กและเยาวชนนั้นถูกขัดขวางมิใหเลนเกมทําใหการควบคุมเวลาในการเลนเกม
ออนไลนของเด็กและเยาวชนเปนไปไดยาก เนื่องจากความสนุกและความตอเนื่องของเกมออนไลน 
โดยท่ีเกมออนไลนสามารถตอบสนองความตองการทางจิตใจดานสังคม เชนความรูสึกอยากมีเพื่อน
หรืออยากไดรับการยอมรับจากเพื่อนหากตนเลนเกมชนะ และเกมออนไลนยังสามารถตอบสนอง
ความตองการทางจิตใจดานอารมณไดอีกดวย เชนความรูสึกสนุกสนาน ความรูสึกอยากเอาชนะเกม
เปนตน ซ่ึงหากปลอยปละละเลยใหเด็กและเยาวชนเลนเกมออนไลนโดยไมมีการควบคุมประเภท
ของเกมออนไลนและไมมีการควบคุมผูเลนเกมออนไลนท่ียังเปนเด็กและเยาวชนจะทําให
ผลกระทบตางๆ ท่ีจะตามมาจากการท่ีเด็กและเยาวชนติดเกมออนไลนกลายเปนปญหาของสังคมได 
ดังนั้นจึงมีปญหาวา จะมีกฎหมายในการควบคุมผูเลนเกมออนไลนท่ียังเปนเด็กและเยาวชนในการ
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เขาไปใชบริการในธุรกิจรานเกมออนไลนหรือไม โดยผูศึกษาไดพิจารณาจากความหมายและ
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 120 ตอนท่ี 95 ก, 
2546, หนา 1)และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (คณะกรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชน องคการ
สหประชาชาติ, 2532, หนา 7) โดยสาระสําคัญมีดังจะกลาวตอไปนี้ 

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ไดใหความหมายของคําวาเด็กในมาตรา 4 โดย
นิยามวา “เด็ก หมายความวาบุคคลซ่ึงมีอายุตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูท่ีบรรลุนิติภาวะ
ดวยการสมรส”  

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ไดใหความหมายของคําวาเด็กในขอ 1 โดยใหความหมายวา 
“เด็ก” หมายถึง มนุษยทุกคนท่ีอายุตํ่ากวาสิบแปดปเวนแตจะบรรลุนิติภาวะกอนหนานั้นตาม
กฎหมาย ท่ีใชบังคับแกเด็กนั้น 
 จากคํานิยามดังกลาวขางตน จะเห็นไดวากฎหมายกําหนดอายุของเด็กไวไมเกิน 18 ป ซ่ึง
เด็กถือไดวาเปนวัยท่ีงายตอการชักจูง เชาวปญญายังคงออนประสบการณ หากไดเรียนรูหรือรับรู
พฤติกรรมท่ีไมดีก็จะสามารถซึมซับพฤติกรรมนั้นและนําไปลอกเลียนแบบได หากเด็กเลนเกม
ออนไลนประเภท Action ท่ีมีเนื้อหาเนนการบังคับและตัดสินใจ หรือเกมออนไลนประเภทเกี่ยวกับ
การตอสู การทําสงครามจะทําใหเด็กมีพฤติกรรมกลายเปนคนท่ีกาวราวได และในปจจุบันนี้ผูศึกษา
เห็นวายังไมมีกฎหมายหรือมาตรการใดท่ีออกมาเพ่ือควบคุมประเภทของเกมและควบคุมผูเลนเกม
ออนไลน เด็กยังคงเลือกประเภทเกมของเกมออนไลนท่ีตนจะเลนตามอําเภอใจ สงผลใหเด็กมี
พฤติกรรมเลียนแบบเกมออนไลน หรือมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรงมากเวลาท่ีเลนเกมประเภทตอสู 
ฉะนั้นเม่ือยังไมมีกฎหมายหรือมาตรการใดท่ีควบคุมประเภทของเกมออนไลนและควบคุมผูเลน
เกมออนไลนโดยตรง ผูศึกษาจึงนําพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 และอนุสัญญาวาดวย
สิทธิเด็ก  มาปรับวิ เคราะหปญหาในเ ร่ืองของการปฏิบัติตอเด็ก  ซ่ึงการปฏิบัติตอเด็กนั้น
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 กําหนดให ปฏิบัติตอเด็กโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดและ
ไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามมาตรา 22 และผูปกครองตองใหการอุปการะเล้ียงดู
อบรมส่ังสอนและพัฒนาเด็กท่ีอยูในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแกขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมแหงทองถ่ินตามมาตรา 23 และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กในขอ 3 
กําหนดให การกระทําท้ังปวงท่ีเกี่ยวกับเด็ก ไมวาจะกระทําโดยสถาบันสังคมสงเคราะหของรัฐหรือ
เอกชน ศาลยุติธรรม หนวยงานฝายบริหาร หรือองคกรนิติบัญญัติ ผลประโยชนสูงสุดของเด็กเปน
ส่ิงท่ีตองคํานึงถึงเปนลําดับแรก ดังนั้นผูปกครองหรือบุคคลใดหรือหนวยงานใดท่ีมีความเกี่ยวของ
กับเด็กนั้น จะตองปฏิบัติตอเด็กโดยคํานึงถึงประโยชนและผูปกครองของเด็กจะตองอบรมส่ังสอน
เด็กตามสมควร หากผูปกครองละเลยไมเอาใจใสตอเด็กท่ีอยูในความปกครองของตน ปลอยใหเด็ก
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เขาไปเลนเกมออนไลนตามอําเภอใจ ก็จะมีความผิดตามกฎหมายซ่ึงขอกําหนดของพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กเปนบทบัญญัติท่ีมีความสอดคลองกันในเร่ือง
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของเด็ก และพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 23 ก็ยังคงเปน
บทบัญญัติของกฎหมายท่ีใชบังคับแกผูปกครองดวย ดังนั้นผูปกครองก็เปนปจจัยสําคัญท่ีจะ
สามารถควบคุมเด็กท่ีอยูในความปกครองของตนมิใหเลนเกมออนไลนเกินความเหมาะสมได 

ผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีชวยควบคุมเด็กและเยาวชนท่ีเขา
มาใชบริการภายในรานของตนได หากผูประกอบการธุรกิจรานเกมออนไลนขาดความรับผิดชอบ 
ขาดความเอาใจใสหรือละเลยไมตรวจสอบประเภทของเกมและเนื้อหาของเกมวา เกมออนไลน
ตางๆ นั้นมีระดับความรุนแรง หรือเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมที่เส่ียงตอพฤติกรรมเลียนแบบตอตัวผูเลน
เกมออนไลนมากนอยเพียงใด ผูศึกษาเห็นวา มาตรา 26(3) แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.
2546 สามารถนํามาปรับใชกับกรณีดังกลาวได โดยมาตรา 26(3) วางหลักไววา  

“ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอ่ืน ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไมหามมิใหผูใด
กระทําการ ดังตอไปนี้ 

(3) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือนาจะทํา
ใหเด็กมีความประพฤติเส่ียงตอการกระทําผิด” 

ดังนั้นหากผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนใหบริการเลนเกมออนไลนแกเด็ก โดยเด็ก
นั้นจะยินยอมหรือไมก็ตามถาผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนสงเสริมหรือยินยอมใหเด็กประพฤติ
ตนไมสมควรหรือนาจะทําใหเด็กมีความประพฤติเส่ียงตอการกระทําผิด ผูประกอบการธุรกิจราน
เกมออนไลนจะมีความผิดตามกฎหมายดวย เหตุท่ีผูศึกษามีความเห็นวาสามารถนําพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 26(3) มาปรับใชกับกรณีดังกลาวไดเนื่องจาก ผูประกอบธุรกิจราน
เกมออนไลนก็เปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการเลนเกมออนไลนของเด็กและเยาวชนดวย เพราะวาเด็ก
และเยาวชนมักจะใชรานเกมเปนแหลงม่ัวสุม เพราะสามารถเลนเกมออนไลนไดท้ังวันท้ังคืน 
เนื่องจากรานเกมออนไลนมีอัตราในการเขาใชบริการที่ถูกมาก อีกท้ังรานเกมออนไลนยังคงมีการ
เปดรานกระจายตามแหลงชุมชน ทําใหเด็กและเยาวชนสามารถเขาไปใชบริการในรานเกมออนไลน
ไดงายและสะดวกข้ึน อีกท้ังรานเกมออนไลนบางรานยังเปนแหลงเลนการพนันในเกมออนไลน มี
การซ้ือขายส่ิงของหรือเงินในเกม และรานเกมออนไลนบางรานยังเปนแหลงแพรระบาดของ
ยาเสพติดดวย เพราะเม่ือเด็กและเยาวชนเลนเกมออนไลนเปนเวลานานหลายช่ัวโมงก็อาจเกิด
ความรูสึกเหนื่อยลาแลวจึงตองการสารกระตุน จึงทําใหกลายเปนติดท้ังเกมติดท้ังยาเสพติด ซ่ึง
พฤติกรรมดังกลาวถือเปนพฤติกรรมท่ีเส่ียงตอการกระทําความผิดเปนอยางมาก โดยเด็กและ
เยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงตอการกระทําความผิด คือเด็กท่ีเส่ียงตอการกระทําผิดไปในทางตางๆ 
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ตามกฎหมายซ่ึงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ไดใหความหมายของคําวาเด็กท่ีเส่ียงตอการ
กระทําผิดไววา  

“เด็กท่ีเส่ียงตอการกระทําผิดหมายความวา เด็กท่ีประพฤติตนไมสมควร เด็กท่ีประกอบ
อาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลท่ีนาจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรมอัน
ดีหรืออยูในสภาพแวดลอมหรือสถานท่ีอันอาจชักนําไปในทางเสียหาย ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง” 

ดังนั้นหากผูประกอบการรานเกมออนไลนสงเสริมหรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนท่ีเส่ียง
ตอการกระทําความผิด เชนมีการใหบริการเลนเกมออนไลนแกเด็กและเยาวชนในเวลาเรียน หรือมี
การเตรียมเส้ือผาไวใหเปล่ียน หรือมีการจําหนายบุหร่ีสุรา หรือส่ิงเสพติดภายในราน ผูประกอบการ
รานเกมออนไลนจะมีความผิดฐานสงเสริมหรือยินยอมใหใหเด็กประพฤติตนไมสมควร หรือนาจะ
ทําใหเด็กมีความประพฤติท่ีเส่ียงตอการกระทําความผิด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือ
ปรับไมเกินสามหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 
 สวนการควบคุมประเภทของเกมออนไลนก็เปนปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีจะตองเรง
ดําเนินการแกไข โดยการควบคุมประเภทของเกมออนไลนนั้นในปจจุบันประเทศไทยยังไมมี
กฎหมายหรือมาตรการใดออกมาเพ่ือควบคุมประเภทของเกมออนไลน แตประเทศสหรัฐอเมริกามี
การกําหนดรายช่ือเกมอันตราย (รายช่ือเกมอันตราย, ออนไลน, 2552) โดยกําหนดใหรายช่ือเกม
ดังกลาวเปนเกมท่ีเส่ียงตออันตรายควรหลีกเล่ียงใหเด็กและเยาวชนเลน ซ่ึงรายช่ือเกมมีดังนี้ แกรนด
เธฟตออโต (Grand Theft Auto: GTA.) แมนฮันต (Manhunt) สการเฟซ (Scarface) หาสิบเซนต:  
บูลเลตพรูฟ (50 Cent: Bulletproof) สามรอย: เดอะวีดิโอเกม (300: The Video Game) เดอะก็อดฟา-
เธอร (The Godfather) คิลเลอร 7 (Killer 7) เรสซิเดนต อีวิล 4 (Resident Evil 4) ก็อด ออฟ วอร 
(God of War) ฮิตแมน: บลัด มันนี่ (Hit man: Blood Money) รายช่ือเกมออนไลนตางๆ ดังกลาว
ขางตนนั้นเปนเกมท่ีมีเนื้อหาไมเหมาะสม เปนอันตราย และเปนภัยตอสังคม โดยเกมจะเปนเกม
จําพวกตอสูฆาฟนกัน แขงขันกันเปนโจรเปนอาชญากร ยิง ปลน ฆา ขมขืน และเกมดังกลาวนั้น
ยังคงเปนเกมท่ีสามารถดาวนโหลดได และยังคงมีแพรหลายตามรานเกมออนไลน ทําใหเกิดปญหา
และผลกระทบอ่ืนๆ ตามมา เนื่องจากการควบคุมประเภทของเกมออนไลนท่ีจะจํากัดใหเด็กและ
เยาวชนเลนนั้นเปนไปไดยาก อีกท้ังกฎระเบียบเง่ือนไขหรือมาตรการตางๆ ก็มิไดมีโดยเฉพาะทําให
เปนการยากในการตรวจสอบประเภทของกมออนไลน ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหเกิดปญหาท่ีมีผล
สืบเนื่องจากประเภทของเกมออนไลน คือเหตุท่ีมีเด็กไดกอเหตุฆาคนขับรถแท็กซ่ีเสียชีวิต โดย
สาเหตุในการตัดสินใจลงมือกอเหตุนั้น  มาจากการลอกเลียนแบบพฤติกรรมเกมออนไลนท่ีช่ือ    
แกรนดเธฟตออโต (Grand Theft Auto: GTA.) เพราะวาผูกอเหตุนั้นเปนคนท่ีติดเกมออนไลนมาก 
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และเห็นวาในเกมออนไลนมีวิธีการฆาคนตายท่ีไมยาก จึงไดเลียนแบบวิธีฆาคนในเกมออนไลนมา
กอเหตุ จากเหตุดังกลาวแสดงใหเห็นวาเกมออนไลนท่ีผูกอเหตุชอบเลนคือเกมแกรนดเธฟตออโต 
(Grand Theft Auto: GTA.) นั้นเปนเกมท่ีมีรายช่ือติดอันดับเกมอันตรายตามท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนด แสดงใหเห็นวาปญหาการจัดประเภทของเกมออนไลนไดมีปญหาไปท่ัวทุกมุมโลกท่ีมีการ
เลนเกมออนไลนไมเฉพาะแตในประเทศไทย แตการที่เกมดังกลาวจะไดเขามาเผยแพรหรือสามารถ
นําเขามาเลนภายในประเทศไดนั้นจะตองผานการตรวจสอบจากศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรมท่ี
กระทรวงวัฒนธรรมกําหนดหนาท่ีใหมีการตรวจสอบเน้ือหาของเกมออนไลน แตดูเหมือนวาการ
ตรวจสอบเนื้อหาของเกมออนไลนและประเภทของเกมออนไลนนั้น ยังไมมีความรัดกุมและ
เขมงวดท่ีเพียงพอ ทําใหเกมประเภทเกมตอสู ไลลาฆากัน เชนเกมแกรนดเธฟตออโต (Grand Theft 
Auto: GTA.) ยังคงมีใหเด็กและเยาวชนสามารถเขาไปไดเลนเกมออนไลนดังกลาวไดภายในราน
เกมออนไลนท่ัวไป 
 อยางไรก็ตาม ธุรกิจรานเกมออนไลนมิไดจํากัดอายุของผูท่ีจะเขามาใชบริการรานเกม
ออนไลน ทําใหผูท่ีเขามาใชบริการมีหลากหลายอายุ หลากหลายเพศ และเม่ือการเลนเกมออนไลนมี
แนวโนมขยายตัวในวงกวางมากข้ึนจึงทําใหการควบคุมประเภทเกมออนไลนและควบคุมผูเลนเกม
ออนไลนเปนไปไดยากมาก อีกท้ังในการใหบริการเลนเกมออนไลนตามรานเกมออนไลนท่ัวไป
ผูประกอบการก็มิไดควบคุมหรือตรวจสอบประเภทของเกมออนไลนตามความเหมาะสมและ
สมควรแกวัยของลูกคาหรือผูท่ีเขามาใชบริการภายในรานของตน อีกท้ังเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีอํานาจ
ในการตรวจสอบหรือควบคุมประเภทของเกมออนไลน ก็มิไดมีการตรวจสอบท่ีเขมงวดทําใหยังคง
มีปญหาตางๆ เกิดข้ึนอยูเปนระยะๆ และผูศึกษามีความเห็นวาพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.
2546 และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กในบางขอนั้น สามารถนํามาปรับใชในการควบคุมประเภทของ
เกมออนไลนและผูเลนเกมออนไลนไดในบางกรณีเทานั้น และถึงแมจะสามารถนํามาปรับใชไดบาง
กรณีแตก็ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากความชัดเจนของกฎหมายดังกลาว อีกท้ังการ
ควบคุมประเภทของเกมออนไลนและผูเลนเกมออนไลนยังไมมีมาตรการโดยเฉพาะ 
 ถึงแมปญหาเกี่ยวกับการควบคุมผูเลนเกมออนไลนในปจจุบัน ภาครัฐมีมาตรการเบ้ืองตน
ในการกําหนดใหผูประกอบการปฏิบัติตามเพื่อเปนการควบคุมผูเลนเกมออนไลนและควบคุม
จํานวนของผูเลนเกมออนไลนท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ป โดยมิใหรานเกมออนไลนใหบริการแกเด็กที่อายุ
ตํ่ากวา 18 ปในเวลากอน 14.00 น. และหลัง 22.00 น. และจํากัดเวลาในการเลนเกมออนไลนโดยให
เลนไดวันละไมเกิน 3 ช่ัวโมง แตมาตรการเบ้ืองตนดังกลาวนั้น ผูศึกษามีความเห็นวา การ
กําหนดเวลาในการเขาเลนเกมออนไลนแกเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ปนั้นไมสามารถนํามาตรการ
ดังกลาวมาใชเพื่อแกไขปญหาเด็กติดเกมออนไลนได เนื่องจากบทกําหนดโทษหรือมาตรการ
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ลงโทษของมาตรการดังกลาว มิไดกําหนดข้ึนมาใหชัดเจนใหสอดคลอง เพื่อใหเด็กเกรงกลัวไมกลา
กระทําผิด เพราะวาหากผูประกอบการรูเห็นเปนใจใหเด็กท่ีเขามาใชบริการภายในรานของตนเลน
เกมโดยไมจํากัดเวลา และตัวผูประกอบการเองก็มิไดตักเตือน ปลอยใหเลนเมออนไลนตอไป ก็จะ
ทําใหปญหาตางๆ ท่ีมีผลกระทบจากการเลนเกมออนไลนยังคงเกิดข้ึนอยู 
 ดังนั้นจากปญหาเกี่ยวกับการควบคุมประเภทของเกมออนไลนและควบคุมผูเลนเกม
ออนไลน กฎหมายท่ีสามารถนํามาปรับใชไดคือ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 และ
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก แตกฎหมายดังกลาวก็ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ เพราะสามารถนํามา
ปรับใชไดบางกรณีเทานั้น เนื่องจากกฎหมายดังกลาว มิใชกฎหมายท่ีมุงบังคับ หรือควบคุมแกตัวผู
เลนเกมออนไลนโดยตรง 

ปญหาเกี่ยวกับบทลงโทษ 

 ธุรกิจรานเกมออนไลน เปนธุรกิจท่ีไดรับความนิยมจากกลุมผูใชบริการที่ยังคงเปนเด็ก
และเยาวชน และเม่ือจํานวนผูใชบริการมีมากข้ึนทําใหมีธุรกิจรานเกมออนไลนเพิ่มจํานวนมากข้ึน
ดวยเชนกัน ทําใหมีรานเกมออนไลนท้ังท่ีถูกตองตามกฎหมาย และรานเกมออนไลนท่ีไมถูกตอง
ตามกฎหมาย โดยรานเกมออนไลนท่ีทําการโดยถูกตองตามกฎหมายก็คือ รานท่ีทําการจดทะเบียน
พาณิชยตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 โดยอาศัยประกาศของกระทรวงพาณิชย
ฉบับท่ี 10 พ.ศ.2551 และรานท่ีทําการขอใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร
และวีดิทัศน พ.ศ.2551 สวนรานเกมออนไลนท่ีทําการโดยไมถูกตองตามกฎหมายก็คือ รานท่ีไม
ปฏิบัติตามกฎหมายใดเลยท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจรานเกมออนไลน ซ่ึงอาจมีการลักลอบเปดรานเกม
ออนไลนโดยไมมีใบอนุญาต และการท่ียังคงมีรานเกมออนไลนไมปฏิบัติการใหถูกตองตาม
กฎหมายนั้นสงผลใหเกิดปญหาตอสังคมอันมีผลสืบเนื่องมาจากรานเกมออนไลนดวย เนื่องจากราน
ท่ีทําการโดยผิดกฎหมายน้ัน อาจเปนรานท่ีผูใชบริการที่ยังคงเปนเด็กและเยาวชนใชเปนแหลงม่ัว
สุมในการเลนเกมและเลือกเลนเกมโดยมีเนื้อหาท่ีอาจนําไปสูการกอใหเกิดอาชญากรรมก็ได และ
บางรานก็มีการเปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมงไมจํากัดเวลาในการเลนเกมออนไลน และมีการเปด
หองท่ีสามารถเช่ือมตอกับรานเกมออนไลนเพื่อใหเด็กเขาไปมั่วสุมกัน บางก็มีเส้ือผาใหเด็กเปล่ียน
เพื่อขาไปเลนเกมในเวลาเรียนได ตลอดจนรานเกมออนไลนบางราน เปนแหลงแพรระบาดของ
ยาเสพติด ซ่ึงปญหาท่ีกลาวมาแลวนั้น เปนปญหาสังคมที่มีความสําคัญเปนอยางมากในปจจุบัน 
เพราะเด็กและเยาวชนสวนมากนิยมเขาไปใชบริการรานเกมออนไลนโดยท่ีไมคํานึงวารานท่ีตนเขา
ไปใชบริการน้ันเปนรานท่ีถูกตองตามกฎหมายหรือยัง ซ่ึงรานท่ีทําการเปดใหบริการโดยถูกตอง
ตามกฎหมายก็อาจมีสวนในการกระทําผิดตามกฎหมายได หากผูประกอบการนั้นไมใสใจ หรือขาด
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ความรับผิดชอบมีการเปดใหบริการโดยเสรีเกินไป โดยไมคํานึงถึงปญหาท่ีอาจตามมา โดยใน
ปจจุบันสํานักงานสถิติแหงชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตรวจสอบพบวา
ยังคงมีรานท่ียังไมดําเนินการขออนุญาตประกอบกิจการใหถูกตองตามกฎหมายมีจํานวนมากกวา 1 
หม่ืนรานท่ัวประเทศท้ังท่ีมีกฎหมายและมีคําส่ังใหผูประกอบการธุรกิจรานเกมออนไลนปฏิบัติ
ตามแตก็ยังคงมีผูประกอบการอีกเปนจํานวนมากที่ทําการละเมิดตอกฎหมาย โดยปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนตามมาในสังคมอันมีผลเนื่องมาจากธุรกิจรานเกมออนไลนนั้น ผูศึกษาวิเคราะหวาสาเหตุท่ี
ทําใหเกิดปญหาไมวาจะเปนปญหาเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมผูประกอบธุรกิจรานเกม
ออนไลนในสวนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือปญหาเกี่ยวกับการควบคุมประเภทของเกม
และควบคุมผูเลนเกมออนไลนท่ียังคงเปนเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ปนั้น มีตนเหตุมาจากตัวผูประกอบ
ธุรกิจรานเกมออนไลนไมเคารพและไมปฏิบัติตามกฎหมายใหเครงครัด อาจเปนเพราะมาตรการใน
การลงโทษสําหรับความผิดตางๆ นั้นมีบทลงโทษท่ีนอย ทําใหผูประกอบการไมเกรงกลัวและไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย และจากตนเหตุของปญหาเกี่ยวกับรานเกมออนไลนท่ีกลาวมาแลวนั้น ผูศึกษา
วิเคราะหวาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับบทลงโทษข้ึนมาน้ัน เนื่องจากเห็นไดชัดวาในทางปฏิบัติ
ผูประกอบการธุรกิจรานเกมออนไลนบางรายไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรือขอบังคับ
ท่ีออกมา เพราะกฎระเบียบท่ีใชบังคับอยูนั้นมีโทษนอยเปนเหตุใหผูประกอบการไมเกรงกลัว โดยผู
ศึกษาไดทําการพิจารณาถึงมาตรการในการลงโทษและบทลงโทษในกรณีตางๆ หากมีการกระทํา
ผิดตามกฎหมายท่ีมีความเก่ียวของกับธุรกิจรานเกมออนไลน โดยผูศึกษาสามารถสรุปมาตรการใน
การลงโทษและบทลงโทษตามกฎหมายท่ีมีความเกี่ยวของกับธุรกิจรานเกมออนไลนไดดังนี้ 
 ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 และประกาศของกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 
10 พ.ศ.2551 ไดมีการกําหนดประเภทของพาณิชยกิจไดถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย พ.ศ.2499 โดยประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับดังกลาวไดกําหนดใหกิจการประเภทการ
ใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อใชอินเทอรเน็ตและกิจการประเภทการใหบริการเคร่ืองเลนเกม 
เปนพาณิชยกิจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 ทําใหธุรกิจรานเกมออนไลน
กลายเปนธุรกิจท่ีตองจดทะเบียนพาณิชยตามขอกําหนดและเง่ือนไขของพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย พ.ศ.2499 ซ่ึงหากผูประกอบพาณิชยกิจธุรกิจรานเกมออนไลนไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 และประกาศของกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 10 พ.ศ.2551 
ในเร่ืองท่ีกฎหมายดังกลาวกําหนดใหผูประกอบพาณิชยกิจทุกคนท่ีไดประกอบพาณิชยกิจตามท่ีได
กําหนดไวตองทําการจดทะเบียนพาณิชย หรือหากผูประกอบพาณิชยกิจทําการจดทะเบียนพาณิชย
แลวแตไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามกฎหมาย เชนผูประกอบพาณิชยกิจไดทําการจดทะเบียน
พาณิชยแลว ผูประกอบพาณิชยกิจนั้นจะตองแสดงใบทะเบียนพาณิชยใน ณ สถานท่ีทําการในท่ี
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เปดเผยและเห็นไดงาย หรือหากใบทะเบียนพาณิชยสูญหายผูประกอบพาณิชยกิจจะตองรีบยื่นคํา
ขอรับใบแทนภายใน 30 วันนับแตวันท่ีสูญหาย ซ่ึงหากผูประกอบพาณิชยกิจไมทําการจดทะเบียน
พาณิชย หรือทําการจดทะเบียนพาณิชยแลวไมปฏิบัติตามขอกําหนด และเงื่อนไขตามกฎหมาย ผู
ประกอบพาณิชยกิจดังกลาวก็จะมีความผิดตองระวางโทษตามกฎหมาย ซ่ึงพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย พ.ศ.2499 ไดกําหนดโทษของการไมปฏิบัติตามขอกําหนด และเง่ือนไขตางๆ ตามท่ี
พระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดไวในมาตรา 19 และมาตรา 20 โดยมาตรา 19 วางหลักไววา 
 “ผูประกอบพาณิชยกิจผูใด  
 (1) ไมจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  
 (2) แสดงรายการเท็จ หรือ  
 (3) ไมมาใหนายทะเบียนพาณิชยสอบสวน ไมยอมใหถอยคํา หรือไมยอมใหทะเบียน
พาณิชยหรือพนักงานเจาหนาท่ีเขาไปตรวจสอบตามมาตรา 17 มีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกินสองพันบาท และในกรณีตาม (1) อันเปนความผิดตอเนื่องกัน ใหปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งรอย
บาท จนกวาจะไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้” 
 และมาตรา 20 วางหลักไววา  
 “ผูประกอบพาณิชยกิจผูใดละเลยไมปฏิบัติตามมาตรา 14 วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือ
มาตรา 15 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท และในกรณีอันเปนความผิด
ตอเนื่องกัน ใหปรับอีกวันละไมเกินยี่สิบบาท จนกวาจะไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้” 
 ดังนั้นหากผูประกอบพาณิชยกิจผูใดไมทําการจดทะเบียนพาณิชย หรือแสดงรายการเท็จ
ในการจดทะเบียน หรือไมใหความรวมมือแกพนักงานเจาหนาท่ีในการเรียกผูประกอบพาณิชยกิจ
มาสอบสวน หรือเขาไปทําการตรวจสอบภายในสถานท่ีประกอบการนั้น จะตองระวางโทษปรับไม
เกินสองพันบาท และหากเปนกรณีไมทําการจดทะเบียนพาณิชยซ่ึงถือเปนความผิดตอเนื่องกัน 
จะตองถูกปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งรอยบาทและหากผูประกอบพาณิชยกิจผูใดไมปฏิบัติตามง่ือนไข
ท่ีกําหนดไวในกฎหมาย เชน ไมแสดงใบทะเบียนพาณิชยไวในท่ีเปดเผยจะตองระวางระวางโทษ
ปรับไมเกินสองรอยบาทและในความผิดตอเนื่องกัน จะตองถูกปรับอีกวันละไมเกินยี่สิบบาท ซ่ึง
บทลงโทษดังกลาวนั้นผูศึกษาเห็นวาโทษท่ีจะใชบังคับเพื่อลงโทษแกผูกระทําความผิดนั้นมีโทษ
นอย และมีเพียงโทษปรับเทานั้นโดยท่ีโทษปรับในความผิดในกรณีตางๆ นั้นก็มีโทษปรับสูงสุด
เพียงไมเกินสองพันบาทและโทษปรับนอยท่ีสุดเพียงวันละไมเกินยี่สิบบาท ซ่ึงสถานการณสังคม
และเศรษฐกิจในปจจุบันนั้นโทษปรับดังกลาว ถือไดวาเปนโทษปรับท่ีมีอัตราคาปรับนอยมาก ทํา
ใหผูประกอบพาณิชยกิจไมเกรงกลัวตอบทลงโทษของกฎหมายหากไมปฏิบัติตามกฎหมายน้ัน และ
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เม่ือบทลงโทษดังลกาวมีโทษนอยทําใหปญหาเกี่ยวกับธุรกิจรานเกมออนไลนยังคงไมหมดไปจาก
สังคม 
 ตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 ไดกําหนดใหธุรกิจรานเกม
ออนไลนท่ีไดรับประโยชนตอบแทนตองทําการขอใบอนุญาตจากนายทะเบียน ดังนั้นหากรานเกม
ออนไลนท่ีไดมีการคิดอัตราคาเขาใชบริการแกผูใชบริการแลว จะถือไดวารานเกมนั้นไดรับ
ประโยชนตอบแทน ฉะนั้นจะตองทําการขอใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 ดวยและเม่ือไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนแลวผูประกอบการ
ดังกลาวก็จะตองปฏิบัติการตามกฎหมายท่ีกฎหมายไดกําหนดไวแลวดวย เชนผูท่ีมาขอใบอนุญาต
จะตองเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดและเม่ือไดใบอนุญาตมาแลวจะตองแสดง
ใบอนุญาตนั้นไวในท่ีเปดเผย เห็นไดงาย หากใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือบกพรองใน
สาระสําคัญก็จะตองแจงตอนายทะเบียนเพื่อขอรับใบแทนดวย ซ่ึงหากผูประกอบธุรกิจรานเกม
ออนไลนไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิ ทัศน  พ .ศ .2551 
ผูประกอบการนั้นจะมีความผิดตองระวางโทษตามกฎหมาย ซ่ึงตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและ
วีดิทัศน พ.ศ.2551 ไดกําหนดโทษของการไมปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
ธุรกิจรานเกมออนไลนไวในมาตรา 69 มาตรา 70 มาตรา 82  

โดยมาตรา 69 วางหลักไววา  
“ในกรณีท่ีปรากฏแกนายทะเบียนวาผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 37 หรือมาตรา 38 ผูใด

ดําเนินกิจการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 41 มาตรา 42 หรือมาตรา 44 วรรคหน่ึง หรือผูรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา 53 หรือมาตรา 54 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 41 หรือมาตรา 42 ซ่ึง
ไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 57 ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังใหระงับการกระทําท่ีฝาฝน 
แกไขปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งใหนาย
ทะเบียนพิจารณากําหนดคาปรับทางปกครองในอัตราไมเกินสองหม่ืนบาทตอวันตลอดเวลาท่ีฝาฝน
อยู” 
 มาตรา 70 วางหลักไววา  
 “ในกรณีท่ีปรากฏภายหลังวาผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 37 หรือมาตรา 38 ผูใดขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 39 หรือผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 53 หรือมาตรา 54 
ผูใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 39 ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 
57 ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของผูรับใบอนุญาตดังกลาว” 
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 มาตรา 82 วางหลักไววา  
 “ผูใดฝาฝนมาตรา 53 วรรคหนึ่ง มาตรา 54 วรรคหนึ่ง หรือประกอบกิจการดังกลาวใน
ระหวางถูกพักใชหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับต้ังแตหนึ่งแสนบาทถึงหาแสน
บาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดระยะเวลาท่ีฝาฝนอยู” 
 ดังนั้นหากผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนผูใดทําการฝาฝนในกรณีไมแสดงใบอนุญาต
ไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย และถาใบอนุญาตสูญหายแลวไมไปแจงตอนายทะเบียน และเม่ือนาย
ทะเบียนส่ังการใหปฏิบัติใหถูกตองแลวแตผูประกอบการไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียน
จะตองระวางโทษปรับทางปกครองในอัตราไมเกินสองหม่ืนบาทตอวันตามมาตรา 69 และหากผูรับ
ใบอนุญาตเปนบุคคลท่ีขาดคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดนายทะเบียนมีอํานาจส่ังการเพิกถอน
ใบอนุญาตไดตามมาตรา 70 และหากผูประกอบการใดฝาฝนประกอบกิจการในระหวางถูกส่ังพัก 
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะตองระวางโทษปรับต้ังแตหนึ่งแสนบาทถึงหาแสนบาท และปรับอีก
ไมเกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดระยะเวลาท่ีฝาฝนอยู ซ่ึงบทลงโทษตามพระราชบัญญัติภาพยนตร
และวีดิทัศน พ.ศ.2551 ผูศึกษาเห็นวาโทษท่ีใชบังคับเพื่อลงโทษแกผูกระทําความผิดนั้น ถึงแมโทษ
ปรับของพระราชบัญญัติดังกลาวจะมีอัตราคาปรับท่ีสูงแตก็เฉพาะกรณีเดียวคือกรณีตามมาตรา 82 
เทานั้น สําหรับโทษในกรณีอ่ืนนายทะเบียนจะตองมีคําส่ังใหระงับการกระทําฝาฝนกอนหากไม
ปฏิบัติตามแลวถึงจะมีโทษปรับ ซ่ึงโทษดังกลาวแสดงใหเห็นวา มีการผอนปรน และใหโอกาสแก
ผูประกอบการมากเกินไป ท้ังท่ีจะควรลงโทษปรับหรือลงโทษจําคุกเลย หากมีการกระทําผิด 
เนื่องจากธุรกิจรานเกมออนไลนเปนธุรกิจท่ีสงผงกระทบตอสังคมผูประกอบการท่ีประกอบธุรกิจ
ดังกลาวจะตองมีความรับผิดชอบตอสังคม และจะตองมีความรับผิดชอบตอธุรกิจของตนดวย 
ฉะนั้นหากผูประกอบการกระทําผิดไมวาจะกระทําโดยจงใจ หรือประมาทก็จะตองไดรับโทษและ
โทษน้ันควรมีลักษณะท่ีเด็ดขาด เพราะจะสงผลใหผูท่ีกระทําผิดเกรงกลัวตอกฎหมาย และกฎหมาย
จะมีความศักดิ์สิทธ์ิมากยิ่งข้ึน 
 ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ไดกําหนดให
เด็กทุกคนไดรับการคุมครอง และไดรับการปฏิบัติโดยเปนธรรม ดังนั้นการที่มีเด็กจํานวนมากนิยม
เขาไปใชบริการรานเกมออนไลนนั้น เด็กทุกคนจึงมีสิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองและไดรับการ
ปฏิบัติโดยเปนธรรมดวย ซ่ึงหากผูใดทําการบังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็ก
ประพฤติตนไมสมควร หรือนาจะทําใหเด็กมีความประพฤติเส่ียงตอการกระทําผิด ไมวาเด็กนั้นจะ
ยินยอมหรือไมก็ตาม ผูนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย ซ่ึงหากผูประกอบการรานเกมออนไลนได
กระทําการสงเสริม หรือยินยอมใหเด็กเขาใชบริการรานเกมออนไลนโดยเปนเหตุใหเด็กประพฤติ
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ตนไมสมควรหรือนาจะทําใหเด็กมีความประพฤติเส่ียงตอการกระทําผิด ก็จะมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ในมาตรา 26 (3) โดยมาตรา 26(3) วางหลักไววา  
 “ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอ่ืน ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไมหามมิใหผูใด
กระทําการ ดังตอไปนี้  
 (3) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือนาจะทํา
ใหเด็กมีความประพฤติเส่ียงตอการกระทําผิด”  
 โดยบทลงโทษของการกระทําผิดดังกลาวนั้นพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ได
กําหนดโทษไวในมาตรา 78 โดยมาตรา 78 วางหลักไววา  
 “ผูใดฝาฝนมาตรา 26 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหม่ืน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ”  
 ดังนั้นหากผูประกอบการรานเกมออนไลนผูใดทําการโดยสงเสริม หรือยินยอมใหเด็ก
ประพฤติตนไมสมควรหรือนาจะทําใหเด็กมีความประพฤติเส่ียงตอการกระทําผิด ผูนั้นจะมี
ความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ซ่ึงบทลงโทษตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ดังกลาวนั้น ผูศึกษาเห็นวา
ความผิดดังกลาวเปนความผิดท่ีเกี่ยวกับเด็ก และผลกระทบของธุรกิจรานเกมออนไลน สวนหนึ่งก็มี
ผลมาจากเด็กดวย หากผูประกอบการสงเสริมหรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรจะสงผลให
เกิดปญหาท่ีนําไปสูอาชญากรรมได ฉะนั้นบทลงโทษควรมีโทษท่ีสูงกวานี้เพื่อใหผูประกอบการ
เกรงกลัว ไมกลากระทําผิดตอกฎหมาย 
 จากปญหาเกี่ยวกับบทลงโทษดังกลาวขางตน  ถือเปนปญหาสําคัญท่ีเปนเหตุให
ผูประกอบการธุรกิจรานเกมออนไลนไมปฏิบัติตามกฎหมาย เนื่องจากยังไมมีกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
ธุรกิจรานเกมออนไลนโดยตรง ทําใหตองอาศัยจากบทบัญญัติของกฎหมายตางๆ มาปรับใชกับ
ธุรกิจรานเกมออนไลน เปนเหตุใหโทษท่ีจะใชบังคับแกผูท่ีกระทําผิดเกี่ยวกับธุรกิจรานเกม
ออนไลนนั้นยังเปนโทษท่ีกระจัดกระจายอยูตามกฎหมายตางๆ และบทลงโทษนั้นมีอัตราโทษท่ี
นอยไมเด็ดขาด ไมมีการตรวจสอบท่ีเขมงวด เพื่อมิใหมีการกระทําผิดทําใหผูประกอบการไมเกรง
กลัวตอโทษตามกฎหมาย ยังคงมีการละเมิดตอกฎหมายเสมอ 
 
 
 


