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บทสรุปและขอเสนอแนะ 

บทสรุป 

 เม่ือสังคมมนุษยไดมีวิวัฒนาการท่ีกาวหนา มีการนําเทคโนโลยีมาใชประโยชนและ
แสวงหาผลกําไร ทําใหมีธุรกิจท่ีจําเปนตองใชเทคโนโลยีเขามาเปนองคประกอบหลักของธุรกิจ ซ่ึง
ธุรกิจดังกลาว คือธุรกิจรานเกมออนไลน โดยท่ีธุรกิจรานเกมออนไลนนั้นเปนธุรกิจท่ีใหบริการ
เคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อเช่ือมตอเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อทําการเลนเกม โดยท่ีผูประกอบการจะคิด
อัตราคาเขาใชบริการเปนรายช่ัวโมง และผูใชบริการสวนมากมักจะเปนเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุตํ่า 
กวา 18 ป ประกอบกับเกมออนไลนไดรับความนิยมอยางมากในตางประเทศ ทําใหเกิดกระแสนิยม
เลนเกมออนไลนเขามาในประเทศไทยดวย เม่ือผูเลนเกมออนไลนเพิ่มจํานวนมากข้ึนจึงเปนเหตุให
ธุรกิจรานเกมออนไลนขยายตัวข้ึนอยางรวดเร็ว อีกท้ังผูท่ีเขามาใชบริการในรานเกมออนไลนนั้น
เปนเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ปซ่ึงเปนวัยท่ีงายตอการชักจูง และสามารถซึมซับพฤติกรรม
เลียนแบบไดงาย ทําใหเกิดปญหาเด็กเลนเกมออนไลนจนติดเกม และมีการเลือกเลนเกมในประเภท
ท่ีไมเหมาะสมกับระดับอายุของตน โดยท่ีการเลนเกมออนไลนท่ีมีลักษณะเนื้อหารุนแรงจะเปนเหตุ
กระตุนใหเกิดความรุนแรงไดมาก ซ่ึงความรุนแรงนั้นสามารถนําไปสูปญหาอาชญากรรมได แม
ปญหาเกมออนไลนจะดูเปนเร่ืองเล็ก แตมีผลกระทบมากมายอันเปนปญหาของสังคม 
 ดังนั้น ผูศึกษามีความเห็นกอนท่ีจะทําการศึกษาวา ธุรกิจรานเกมออนไลน เปนธุรกิจท่ีมี
ผลกระทบตอสังคมดวย เนื่องจากผูเขาใชบริการสวนมากมักจะเปนเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุตํ่ากวา 
18 ป และธุรกิจรานเกมออนไลนก็มีจํานวนมาก มีการเปดเสรี ประกอบกับธุรกิจรานเกมออนไลน
เปนธุรกิจท่ีขยายตัวอยางรวดเร็ว ทําใหไมมีกฎหมายบัญญัติเพื่อควบคุมธุรกิจรานเกมออนไลน
โดยตรง และจากการศึกษา ผูศึกษาพบวามีปญหาเกี่ยวกับธุรกิจรานเกมออนไลนหลายประการ และ
กฎหมายท่ีสามารถใชบังคับหรือสามารถนํามาปรับใชไดนั้น มีบางกรณี เชนปญหาในเร่ืองการจัด
ระดับความรุนแรงของเกมออนไลนในประเทศไทย ยังไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยตรงและไมมี
มาตรการในการจัดระดับความรุนแรงของเกมออนไลนเปนรูปธรรม ปญหาเร่ืองมาตรการในการ
ควบคุมผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนในเร่ืองการขอใบอนุญาตประกอบกิจการมีกฎหมายอยู  2 
ฉบับคือ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 และพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน 
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พ.ศ.2551 ปญหาเร่ืองการควบคุมประเภทของเกมและควบคุมผูเลนเกมออนไลนมีกฎหมายท่ี
เกี่ยวของคือ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และปญหา
สุดทายเร่ืองบทลงโทษนั้นไดนํากฎหมายท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับปญหา 3 ประการแรกมาทําการศึกษา 
 จากการศึกษาปญหากฎหมายดังกลาวพบวา การจัดระดับความรุนแรงของเกมออนไลน
ในประเทศไทยยังไมมีมาตรการใดท่ีออกมาเพื่อใชบังคับแกธุรกิจรานเกมออนไลนในกรณีท่ี
เกี่ยวกับการเลือกประเภทเกมออนไลนใหเหมาะสมกับระดับอายุของผูเลนเกมออนไลน เนื่องจากมี
การเปล่ียนแปลงหนวยงานจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาเปนกระทรวง
วัฒนธรรม ทําใหแนวคิดของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีจะทําการทดลองจัด
ระดับความรุนแรงของเกมออนไลนไดถูกพักการพิจารณาเอาไว ถึงแมจะมีกระทรวงวัฒนธรรมทํา
หนาท่ีในการควบคุมธุรกิจรานเกมออนไลนตอเนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร แตการดําเนินการและกระบวนการในการออกมาตรการเพ่ือควบคุมธุรกิจรานเกมออนไลน
มีความลาชา สวนมาตรการในการควบคุมผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนในเร่ืองของการขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการนั้น ปจจุบันมีพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 ใชบังคับ แตใน
ธุรกิจรานเกมออนไลนนั้น จะตองอาศัยประกาศของกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 10 พ.ศ.2551 ดวยท่ี
ระบุใหพาณิชยกิจประเภทการใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชอินเทอรเน็ต และพาณิชยกิจ
ประเภทการใหบริการเคร่ืองเลนเกมเปนพาณิชยกิจท่ีตองทําการจดทะเบียนพาณิชยตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 ทําใหธุรกิจรานเกมออนไลนสามารถนําพระราชบัญญัติ
ดังกลาวใชบังคับได แตพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 มีวัตถุประสงคเพื่อทราบสถิติ
และหลักฐานการประกอบพาณิชยกิจเทานั้นมิไดมีจุดมุงหมายเพ่ือควบคุมดูแลธุรกิจรานเกม
ออนไลนโดยตรง ทําใหพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 สามารถใชบังคับไดในเร่ืองการ
จดทะเบียนประกอบพาณิชยกิจเพื่อทราบสถิติและหลักฐานการประกอบพาณิชยกิจเพียงเร่ืองเดียว 
ไมสามารถครอบคลุมถึงการควบคุมดูแลธุรกิจรานเกมออนไลนในเรื่องอ่ืนๆ ได สวนการควบคุม
ประเภทของเกมออนไลนและควบคุมผูเลนเกมออนไลนท่ียังคงเปนเด็กและเยาวชนน้ันสามารถนํา
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กมาใชบังคับไดในกรณีท่ี
เกี่ยวกับสิทธิของเด็ก และกรณีท่ีผูประกอบการสงเสริมหรือยินยอมใหเด็กเลนเกมออนไลนจนเปน
เหตุนาจะทําใหเด็กมีความประพฤติเส่ียงตอการกระทําผิดเทานั้น ไมสามารถนํามาใชบังคับเพื่อ
ควบคุมธุรกิจรานเกมออนไลนไดท้ังหมด และไมสามารถควบคุมดูแลเด็กไดในทุกเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ
การเลนเกมออนไลน และในปญหาเกี่ยวกับบทลงโทษสามารถนํากฎหมายท่ีใชบังคับแกกรณี
ท้ังหมดท่ีกลาวมาแลวนั้นมาบังคับเพื่อลงโทษแกผูกระทําผิดได แตมีปญหาในเร่ืองท่ีไมมีกฎหมาย
ฉบับใดท่ีกําหนดโทษของการกระทําผิดอันเกี่ยวกับธุรกิจรานเกมออนไลนไวโดยตรง ทําใหตองนํา
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บทลงโทษจากกฎหมายตางๆ มาปรับใช จึงเปนการยากในการกําหนดโทษท่ีเขมงวดและชัดเจนเพ่ือ
ใชควบคุมการกระทําผิดอันเกี่ยวกับธุรกิจรานเกมออนไลนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ดังนั้นจากผลของการศึกษาพบวา ธุรกิจรานเกมออนไลนยังไมมีกฎหมายท่ีใชบังคับ
โดยเฉพาะ  มี เพียงกฎหมายบางฉบับเทานั้นท่ีสามารถนํามาปรับใชไดในบางกรณี  เชน
พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 ท่ีถือไดวาเปนพระราชบัญญัติท่ีมีผลบังคับแก
ธุรกิจรานเกมออนไลนไดใกลเคียงท่ีสุด แตพระราชบัญญัติดังกลาวก็ไมสามารถแกไขปญหาธุรกิจ
รานเกมออนไลนไดท้ังหมด เนื่องจากพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 ไมมีความ
ชัดเจนเพียงพอในการใชบังคับ และช่ือของพระราชบัญญัติไมสามารถส่ือความหมายไดโดยตรงแก
ธุรกิจรานเกมออนไลน หากไมทําการศึกษาก็จะไมทราบวาพระราชบัญญัติดังกลาวเปนกฎหมายท่ี
ใชบังคับแกธุรกิจรานเกมออนไลนดวย ผูศึกษาจึงเห็นควรวา หากตองการใหกฎหมายมีผลใชบังคับ
แกธุรกิจรานเกมออนไลนเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ จะตองมีการแกไขกฎหมาย หรือตองมี
การบัญญัติกฎหมายเพื่อใชบังคับแกธุรกิจรานเกมออนไลนโดยเฉพาะ เพราะปญหาตางๆ ท่ีกลาว
มาแลวขางตนไมมีกฎหมายเฉพาะท่ีใชบังคับแกธุรกิจรานเกมออนไลน เปนเหตุใหตองนํากฎหมาย
อ่ืนๆ มาปรับใช สงผลใหกฎหมายขาดความเปนเอกภาพ ดังนั้นจึงเห็นควรวาตองมีการบัญญัติ
กฎหมายบังคับใชแกธุรกิจรานเกมออนไลนโดยเฉพาะ 

ขอเสนอแนะ 

 ปญหากฎหมายท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนในปจจุบัน ยังไมมีกฎหมาย
ท่ีใชบังคับแกธุรกิจรานเกมออนไลนโดยตรง และกฎหมายท่ีสามารถนํามาปรับใชเพื่อบังคับแก
ธุรกิจรานเกมออนไลนนั้นก็ไมมีความชัดเจน และไมสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นควรมีกฎหมายเพ่ือบังคับแกธุรกิจรานเกมออนไลนโดยตรง และกฎหมายน้ันจะตองมี
ประสิทธิภาพดวย โดยผูศึกษามีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดระดับความรุนแรงของเกมออนไลนในประเทศไทยหรือ
การจัดเรตติ้งเกมออนไลน 

ผูศึกษาเห็นวา ควรใหความสําคัญและเขมงวดกับการจัดระดับความรุนแรงของเกม
ออนไลนใหมากกวานี้ โดยทางภาครัฐควรมีการออกมาตรการตางๆ เพื่อจัดการกับปญหาเร่ืองการ
จัดระดับความรุนแรงของเกมออนไลนโดยเฉพาะ เพื่อเปนการควบคุมและปองกันบริษัทผูผลิตเกม 
ผูจัดจําหนายเกม ใหนําเกมออนไลนออกมาจําหนายใหเหมาะสม เม่ือเกมออนไลนไดถูกนําออกมา
จําหนายโดยเหมาะสมแลว จะสงผลใหผูท่ีเลนเกมออนไลนสามารถเลือกเลนเกมออนไลนได
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เหมาะสมดวยเชนกัน แตหากทางภาครัฐไมมีความพรอมในเร่ืองของการออกมาตรการเพ่ือจัดระดับ
ความรุนแรงของเกมออนไลน ก็ควรมีการจัดต้ังองคกรเอกชนข้ึนมาเพื่อทําการจัดระดับความ
รุนแรงของเกมออนไลน โดยควรเปดโอกาสใหเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองเกมออนไลน หรือ
ผูปกครองเขาไปมีสวนชวยในการจัดระดับความรุนแรงของเกมออนไลนอยางเชนในตางประเทศ 
กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีการจัดต้ังองคกรเอกชนช่ือ Entertainment Software Rating 
Board หรือ ESRB. ข้ึนมาเพื่อทําหนาท่ีในการกําหนดระดับความรุนแรงของเกมออนไลน และ
มาตรการในการจัดระดับความรุนแรงขององคกร ESRB. นั้นก็ประสบความสําเร็จไดรับการยอมรับ 
และประเทศญ่ีปุนก็เปนอีกประเทศหนึ่งท่ีมีการจัดเรตต้ิงเกมออนไลน โดยองคกรท่ีทําการจัดเรตต้ิง
คือ Computer Entertainment Rating Organization หรือ CERO. ซ่ึงองคกรดังกลาวก็ประสบ
ความสําเร็จไดรับการยอมรับในเร่ืองการจัดเรตต้ิงเกมออนไลนเชนกัน 

ดังนั้นรัฐบาลไทยควรมีมาตรการท่ีแนนอนกําหนดไปเลยวาจะใหหนวยงานใด หรือ
องคกรใดเปนผูรับผิดชอบท่ีจะเขามาดูแลเร่ืองการจัดระดับความรุนแรงของเกมออนไลน รวมท้ัง
ควรกําหนดใหมีผูกล่ันกรองความเหมาะสมของเกมออนไลนทุกประเภทท่ียังไมมีการกําหนดระดับ
ความรุนของเกมออนไลนท่ีนําเขามาใหบริการในประเทศไทยดวยหากมีการตรวจสอบพบวาเกมท่ี
ยังไมมีการกําหนดระดับความรุนแรงนั้นมีเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมเปนอันตรายและเปนภัยตอ
สังคมไทย อาทิเชนเกมการตอสู ฆาฟน ยาเสพติด การขมขืน หรืออาชญากรรมความรุนแรงท่ีขัดตอ
ศีลธรรมอันดี ก็ควรมีมาตรการเด็ดขาดไมอนุญาตใหเกมออนไลนลักษณะดังกลาวนําเขามาเผยแพร
ในสังคมไทย 

2. ขอเสนอแนะเก่ียวกับมาตรการในการควบคุมผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนในเรื่อง
ของการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ผูศึกษาเห็นวา ควรมีกฎหมายเพ่ือใชควบคุมธุรกิจรานเกมออนไลนโดยตรง โดยกฎหมาย
นั้นควรมีลักษณะในการควบคุมผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนใหชัดเจน เชนใหผูประกอบธุรกิจ
รานเกมออนไลนท่ีจัดต้ัง หรือประกอบกิจการโดยทําเปนธุรกิจ และมีการคิดอัตราคาบริการจะตอง
ไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน โดยภาครัฐควรมีมาตรการในการสงเสริมธุรกิจรานเกมออนไลน
ควบคูไปกับการควบคุมผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนดวย และควรมีมาตรการในการสงเสริม
ใหผูประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนาใหรานเกมออนไลนเปนรานท่ีไดมาตรฐานและถูกตอง
ตามกฎหมาย อยางเชนในประเทศจีนทางภาครัฐมีการกําหนดไวในกฎหมายใหผูประกอบการมี
สวนรวมในการชวยเจาหนาท่ีของรัฐตรวจสอบขอมูลของผูใชบริการดวย  โดยกําหนดให
ผูประกอบการทําการตรวจสอบ และลงทะเบียนบัตรประชาชน หรือใบอนุญาตอ่ืนๆ ของ
ผูใชบริการ และควรบันทึกขอมูลสํารองไวอยางนอย 60 วัน เพื่อชวยใหเจาหนาท่ีของรัฐสามารถเขา
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ไปตรวจสอบไดเปนตน ฉะนั้นหากมีกฎหมายเพื่อใชควบคุมธุรกิจรานเกมออนไลนโดยตรง และ
รานเกมออนไลนไดมาตรฐานถูกตองตามกฎหมายแลว จะทําใหปญหาเกี่ยวกับรานเกมออนไลนเบา
บางลงได 

3. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการควบคุมประเภทของเกมออนไลนและควบคุมผูเลนเกม
ออนไลน 

ผูศึกษาเห็นวา ควรมีมาตรการในการกําหนดประเภทของเกมออนไลน และควรมี
มาตรการท่ีเขมงวดในการตรวจสอบวา เกมประเภทใดถือเปนเกมอันตรายท่ีเปนภัยตอสังคมและ
อาจนําไปสูการกออาชญากรรมได โดยประเภทของเกมออนไลนท่ีถือเปนเกมอันตรายก็ควรมี
ขอกําหนดในการหามมิใหผูเลนเกมท่ียังคงเปนเด็กและเยาวชนเขาไปเลนเกมดังกลาวดวย หาก
ตรวจสอบพบวาผูประกอบการใดละเลยใหเด็กเลมเกมออนไลนท่ีมีเนื้อหารุนแรงและเปนอันตราย
ตองดําเนินคดีการตามกฎหมาย และส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการทันที เพราะการท่ีจะ
ควบคุมผูเลนเกมออนไลนนั้น ก็ตองมีการควบคุมผูประกอบการควบคูกันไปดวย เพื่อปองกันการ
สงเสริมหรือยินยอมของผูประกอบการที่ใหเด็กเลนเกมออนไลนท่ีมีเนื้อหารุนแรง อีกท้ังควรมี
มาตรการท่ีใชควบคุมเด็กในการเลนเกมออนไลนดวย เชนหากมีเด็กเขามาใชบริการในเวลาเรียน 
หรือหลัง 22.00 น. ควรมีการยื่นบัตรประจําตัวประชาชนเพ่ือเขาใชบริการดวย เพื่อใหสามารถ
ควบคุมและนําเสนอเนื้อหาใหเหมาะสมกับผูเลนเกมออนไลนไดอยางเหมาะสม อยางเชนกับ
ประเทศเกาหลีใตท่ีมีการกําหนดใหผูเลนเกมออนไลนตองลงทะเบียนการใชงาน คือตองมีรหัส
ประจําตัวประชาชนเกาหลี หรือเรียกวา KSSN. เพื่อควบคุมและนําเสนอเนื้อหาใหเหมาะสมกับผู
เลนเกมออนไลน หากมีการลักลอบใชรหัสประจําตัวประชาชนเกาหลี หรือ KSSN. ของผูอ่ืน จะมี
ความผิดตามกฎหมายของเกาหลีใต และในประเทศจีนก็มีการออกกฎควบคุมสถานท่ีที่ใหบริการ
เลนเกมออนไลนโดยเขมงวดดวย เชนรัฐบาลจีนมีคําส่ังหามเปดรานเกมออนไลนในเวลากลางคืน 
และใหเปดบริการหางจากโรงเรียนระดับประถมและโรงเรียนระดับอนุบาลไมตํ่ากวา 200 เมตร 
โดยคําส่ังนั้นเปนไปเพื่อควบคุมผู เลนเกมท่ียังคงเปนเด็ก และหากเด็กจะเขาไปใชบริการ
อินเทอรเน็ตก็จะตองมีผูใหญหรือผูปกครองคอยดูแลดวยเปนตน แตการจะหามมิใหเด็กทุกคนเลน
เกมออนไลนคงจะเปนไปไดยาก เพราะจะเปนการจํากัดสิทธิของเด็กมากเกินไป และเด็กท่ีเลนเกม
นั้นก็ไมไดมีทุกคนท่ีเลนเกมแลวกอความรุนแรง ดังนั้นการควบคุมผูเลนเกมออนไลนท่ียังคงเปน
เด็กนั้น ผูปกครองก็ตองมีสวนรวมในการควบคุมดวย ผูปกครองควรเอาใจใส ดูแลพฤติกรรมเด็ก
ในความปกครองของตนอยางใกลชิด และควรเปนผูเลือกประเภทของเกมออนไลนใหเด็กเลนตาม
ความเหมาะสมกับวัยดวย 
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4. ขอเสนอแนะเก่ียวกับบทลงโทษ 
 ผูศึกษาเห็นวา ควรมีกฎหมายเพ่ือใชควบคุมธุรกิจรานเกมออนไลนโดยตรง โดยกฎหมาย
นั้นควรมีลักษณะในการกําหนดบทลงโทษที่ชัดเจน และควรกําหนดใหมีบทลงโทษท่ีสูงท้ังโทษ
จําคุกและโทษปรับ สวนโทษที่เกี่ยวกับการกระทําผิดโดยตอเนื่อง เชนหากผูประกอบพาณิชยกิจ
ผูใดไมทําการจดทะเบียนพาณิชยตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 จะตองระวางโทษ
ปรับวันละไมเกินหนึ่งรอยบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง ซ่ึงความผิดดังกลาวถือเปนความผิด
ตอเนื่องกัน และจะเห็นไดวาโทษปรับนั้นมีอัตราคาปรับท่ีนอยมาก หากเปรียบเทียบกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน ฉะนั้นควรมีการกําหนดบทลงโทษใหมีอัตราคาปรับท่ีสูงกวานี้ เพื่อ
จะทําใหผูประกอบการรูสึกวาไมคุมหากเสียคาปรับในอัตราที่สูง ซ่ึงหากทําการโดยถูกตองตาม
กฎหมายแลวก็จะไมเสียคาปรับ อยางเชนในประเทศเกาหลีใตหากมีการลักลอบใชรหัสประจําตัว
ประชาชนเกาหลีของผูอ่ืน จะมีความผิดตามกฎหมายของเกาหลีใต โดยมีบทลงโทษใหจําคุกไมเกิน
สามป ปรับไมเกินสิบลานวอน หรือประมาณส่ีแสนบาทไทย เห็นไดวาอัตราคาปรับในประเทศ
เกาหลีใตนั้นมีอัตราคาปรับท่ีสูงมาก ทําใหประชาชนเกรงกลัวไมกลากระทําผิดตามกฎหมาย ซ่ึง
หากประเทศไทยมีบทลงโทษท่ีชัดเจน และเด็ดขาด หรือมีการกําหนดใหมีบทลงโทษท่ีสูงข้ึนท้ัง
โทษปรับและโทษจําคุก ก็จะสงผลใหการบังคับใชกฎหมายมีความเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 


