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ธุรกิจบริการเกมออนไลน
เมื่อคนทั่วไปพูดถึงเกมออนไลน ก็มักนึกถึงเกมที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ซึ่งในป จ จุ บั น มั กจะหมายถึ งระบบอิ นเทอรเน็ต เชน เกมที่ผูเลน สามารถเลน พรอมกัน ไดห ลายคนผานระบบ
อินเทอรเ น็ต เกมที่ เลน ผานเว็บบราวเซอร เกมที่ใหผูเ ลน สามารถดาวนโ หลดสิ่งของ (items) /เนื้อเรื่องเสริม
(content) หรือเกมที่ใหผูเลนเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตเพื่อเลื่อนระดับความยากของเกม เปนตน อยางไรก็ตาม
ผูประกอบธุรกิจเกมและงานวิจัยตางๆ มักจัดประเภทเกมตามอุปกรณที่ใชเลนเกม (platform/hardware)
งานวิจัยตางๆ ใหคํานิยามเกมออนไลนที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน Interactive Software Federation
of Europe ใหนิยามเกมออนไลนวา ดิจิตอลเกมทีต่ องเลนผานการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย ซึ่งรวมถึงเกมที่ตอง
เลนผานระบบอินเทอรเน็ต หรือเลนออนไลนผานการเชื่อมตอกันของเครื่องเลนเกม หรือผาน peer to peer
network แตไมรวมถึงเกมที่ใชการเชื่อมตอระบบเครือขายเพียงเพื่อการประกาศผลคะแนน ดาวนโหลดสิ่งของ
(item) หรือแลกเปลี่ยนสิ่งของกับผูเลนคนอื่น 1 งานวิจัยเรื่องวิดีโอเกมของ Statista ไดนิยามเกมออนไลนวา คือ
เกมที่เลนผานอินเทอรเน็ตบราวเซอรโดยไมจําเปนตองมีการติดตั้งซอฟทแวร/โปรแกรมบนอุปกรณที่ใชเลนเกม 2
ในขณะที่ ใ นรายงานของมู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทยและสํ า นั ก งานส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม
ซอฟตแวรแห งชาติใหคําจํากัดความเกมออนไลน วา คือ เกมที่ใหบริการผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรื อ
เครือขายอินเทอรเน็ตโดยมีการเลนผานระบบเซิรฟเวอร (server) ของผูใหบริการ ซึ่งมีผูเลนมากกวาหนึ่งคนที่
เลนพรอมกันและมีปฏิสัมพันธ (interact) กันในเกมออนไลน 3
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1. สถานการณภาพรวมของธุรกิจเกมออนไลน
1.1 สภาวะตลาดและแนวโนมของโลก 4
สถาการณตลาดเกมของโลกมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง ขอมูลจาก Newzoo Game Global
Report คาดการณวา ตลาดธุรกิจเกมของโลกจะมีมูลคากวา 90 พันลานเหรียญสหรัฐในป 2563 ขยายตัวเพิ่มขึ้น
จาก 78.6 พันลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 14.6 และคาดการณวา จะมีผูเลนเกมทั่วโลกกวา 2.3 พันลานคน
มีการใชจายสําหรับเกมเปนมูลคา 137.9 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 13.3 จากป
กอนหนา หรือคิดเปนมูลคาประมาณ 16.2 พันลานเหรียญสหรัฐ และยังไดคาดการณอีกวา ตลาดเกมจะขยายตัว
อยางตอเนื่องไปถึงมูลคา 99.6 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2559 และมูลคา 106.5, 112.5 และ 118.6 พันลาน
เหรียญสหรัฐ ในป 2560, 2561 และ 2562 ตามลําดับ ทั้งนี้ เกมมือถือยังคงเปนตลาดที่ใหญที่สุด โดยรายไดจาก
เกมมือถือจะมีอัตราขยายตัวถึงรอยละ 25.5 ตอป คิดเปนมูลคา 70.3 พันลานเหรียญสหรัฐ โดยแบงเปน
เกมแท็บเล็ต 13.9 พันลานเหรียญสหรัฐ (รอยละ 10) และเกมสมารทโฟนที่ 56.4 พันลานเหรียญสหรัฐ
(รอยละ 41) ขณะที่เกมคอนโซลครองตลาดที่รอยละ 25 มีมูลคา 34.6 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมูลคาดังกลาว
รวมยอดขายทั้งในรูปแบบเกมกลองและเกมดิจิทัล และเกม PC มีสัดสวนตลาดที่รอยละ 24 มีมูลคา 32.9 พันลาน
เหรียญสหรัฐ
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Interactive Software Federation of Europe, “What is online game”, Pegionline, http://www.pegionline.eu/en/index/id/233
Sebastian Buss, Digital Media: Video Games, (Hamburg: 2016), 4, https://www.statista.com/download/outlook/
whiterpaper/Video_Games_Outlook_1116.pdf
3
มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ, รายงานสรุปผลการสํารวจอุตสาหกรรมดิจิทัล
คอนเทนต ประจําป 2556 ภาพรวมอุตสาหกรรม, (กรุงเทพ: สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2557), 19-21,
http://www.depa.or.th/sites/default/files/publication/files/executive_size_overview.pdf (สืบคนเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560).
4
ที่มา: Newzoo Game Global Report
2

2

ในแงอุปกรณที่ไดรับความนิยมสูงสุดจะเปลี่ยนจากในปจจุบันที่ PC ไดรับความนิยมสูงสุดจะเปลี่ยนเปน
โทรศัพทมือถือทีไ่ ดรับความนิยมสูงสุดเนื่องจากการพัฒนาของมือถือที่มตี นทุนต่ําลง และการเขาถึงกลุมคนมากขึ้น
การดาวนโหลดเกมจากมือถือ เชน Apple Store และ Play Store มีราคาต่ําเมื่อเทียบกับโปรแกรมและอุปกรณ
อื่นๆ ทั้งเลนฟรีหรือมีสปอนเซอรใหการสนับสนุน และเกมที่ตองจายเงินเพื่อดาวนโหลดมาเลน หรือพรีเมี่ยมเกม
ทั้งนี้ กลุมตลาดดิจิทัลคอนเทนทมีอัตราการเติบโตของเกมเปนสาขาที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดและคาดวาจะมี
การเติบโตอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ จีนยังคงครองสัดสวนประเทศที่ทํารายไดจากธุรกิจเกมมากที่สุดในโลก (1 ใน 4 จากรายไดทั้งหมด)
โดยคาดการณ ว า จะสามารถทํ า รายได ถึง 37.9 พัน ลานเหรีย ญสหรัฐ โดยสหรัฐ ฯ เปน ประเทศที่ส ามารถ
ทํารายไดจากธุรกิจเกมเปนอันดับที่ 2 มีมูลคา 30.4 พันลานเหรียญสหรัฐ และญี่ปุนเปนอันดับที่ 3 มีมูลคา
19.2 พันลานเหรียญสหรัฐ โดยภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกเปนภูมิภาคที่อุตสาหกรรมเกมเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมี
สวนแบงตลาดถึ งรอยละ 52 มีมูลคา 71.4 พัน ลานเหรีย ญสหรั ฐ ป จจัยสํ าคัญคือจํานวนผูใชส มาร ทโฟน
ในประเทศตลาดใหม อาทิ อินเดีย และอาเซียนที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
นอกจากนี้ อุตสาหกรรม E-Sport มีแนวโนมจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางมากทั้งดานรายไดและมูลคาตลาด
อันเปนผลจากการสนับสนุนจากภาครัฐและการเปนสปอนเซอรของภาคเอกชน โดยในป 2560 อุตสาหกรรม ESport สามารถสรางรายไดถึง 696 ลานเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ Newzoo Game Global Report ไดคาดการณวาจะ
สรางรายไดถึง 1.5 ลานเหรียญสหรัฐ ภายในป 2563
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1.2 สภาวะตลาดและแนวโนมในอาเซียน
ภูมิภ าคเอเชียตะวัน ออกเฉี ยงใตเ ปนภู มิภ าคที่ อุตสาหกรรมเกมเติบโตรวดเร็วที่ สุด ในโลก ดว ยรายได
ในอุตสาหกรรมเกมมือถือที่เติบโตกวารอยละ 45.3 ซึ่งมากกวา 3 เทาของอัตราเฉลี่ยทั่วโลกที่รอยละ 14.6
โดยในป 2560 อุตสาหกรรมเกมสามารถสรางรายไดถึง 2.2 พันลานเหรียญสหรัฐ และคาดการณวาจะทํารายไดถึง
4 พันลานเหรียญสหรัฐ ในปนี 2564 นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณวาจํานวนผูเลนเลนเกมออนไลนแบบ PC และ
ผานมือถือจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นถึง 400 ลานคนในป 25645
ขณะที่ อุตสาหกรรม E-Sport ถือเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงในอาเซียน โดยในป 2559 มาเลเซีย
ไดเปนเจาภาพจัดการแขงขัน E-Sport Tournament ขึ้นครั้งแรกในอาเซียนภายใตชื่อ ASEAN Games for
E-Sports ปจจัยสําคัญที่ทําให E-Sport ไดรับความนิยมในอาเซียนเปนผลมาจากรายไดที่เพิ่มสูงขึ้น และประเทศ
ส ว นใหญ ใ นอาเซี ย นสามารถใช ภ าษอั ง กฤษได เ ป น อย า งดี ทํ า ให มี ผู ส นใจเข า มาลงทุ น และจั ด กิ จ กรรม
การแขงขันระดับโลกในอาเซียนอยูบอยครั้ง ขอมูลจาก Newzoo Game Global Report รายงานวา รายไดจาก
อุตสาหกรรม E-Sport ในอาเซียนกวารอยละ 99 มาจากอุตสาหกรรม E-Sport ในเวียดนาม สิงคโปร ฟลิปนส
อินโดนีเซีย ไทย และมาเลเซีย (Big Six countries)6
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ที่มา: https://e27.co/southeast-asias-gaming-industry-growth-trajectory-heres-20180213/
ที่มา: https://theaseanpost.com/article/gaming-taking-over-southeast-asia
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1.3 สภาวะตลาดและแนวโนมภายในประเทศ
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency: DEPA) ไดจัดเก็บมูลคา
ตลาดป 2559 ของอุตสาหกรรมเกม โดยในป 2559 มีมูลคาตลาดเกมรวมเปน 16,327 ลานบาท โดยเติบโต
รอยละ 14.8 ของปกอนหนา โดยคาดการณวาในป 2561 ตลาดเกมจะเติบโตที่รอยละ 12 ในดานการสงออกของ
เกมไทย ในป 2559 มี มูลคาการสงออก 434 ลานบาท คอนขางคงตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา ซึ่งมีมูลค า
การสงออก 420 ลานบาท โดยเติบโตขึ้นรอยละ 3 ซึ่งผูประกอบการไทยขยับตัวจากการรับจางผลิตเปนผูผลิตและ
สงออกเองมากขึ้น

สถิติตลาดเกมในประเทศไทย
กราฟที่ 1 มูลคาตลาดเกมในประเทศไทย
มูลค่ าตลาดเกม ปี 2556 - 2559*

ล้ านบาท

12,000

9,744.73

10,000
8,000

7,834.6
6,831.0

6,000
4,000
2,000
0

8,894.4

4,343.20

นําเข้ าเพื่อบริ โภค
5,113.30

6,131.68

ส่งออก

1,030.50

1,060.10

1,046.12

1,457.30

1,661.20

1,716.62

2556

2557

2558

ผลิตเพื่อใช้ ใน
ประเทศ
2559 (f)**

* ไม่รวมมูลค่าตลาดที่เกิดจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลไทย รายได้ จากการนําเข้ า console game รายได้ ของ
อินเทอร์ เน็ตคาเฟ่ และรายได้ mobile game ของผู้ผลิตต่างประเทศ
** มูลค่าตลาดปี 2559 เป็ นตัวเลขการคาดการณ์
ที่มา : สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ แห่งชาติ
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จากกราฟที่ 1 แมมูลคาอุตสาหกรรมเกมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกป แตเปนการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตรา
ที่ล ดลง โดยในป 2556 อุต สาหกรรมเกมมีมูล คา 6,831 ลานบาท ตอมาในป 2557 อุตสาหรรมเกมมีมูล คา
7,834.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14.69% เมื่อเทียบกับปกอนหนา และในป 2558 มีมูลคา 8,894.4 ลานบาท ขยายตัว
13.53% เมื่อเทียบกับป 2557 และคาดวาในป 2559 มูลคาตลาดเกมจะอยูที่ 9,744.73 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น
9.11% เมื่อเทียบกับป 2558 ทั้งนี้ มูลคาตลาดสวนใหญเกิดจากการนําเขาเกมเพื่อบริโภคในไทย สวนการสงออก
เกมมีมูลคาการตลาดนอยที่สุด 7
6

ตารางที่ 1 มูลคาตลาดเกมจําแนกตามประเภทธุรกิจ 8
7

ประเภทธุรกิจ
ผลิตงานที่มีทรัพยสินทาง
ปญญาเปนของตนเอง

2556
มูลคาตลาด สัดสวน
ลานบาท
%
463.90
7%

2557
มูลคาตลาด สัดสวน
ลานบาท
%
583.60
7%

2558
มูลคาตลาด สัดสวน
ลานบาท
%
1,210.08
14%

รับจางผลิตเกม

197.40

3%

156.40

2%

534.82

6%

จัดจําหนาย/นําเขา

6,169.70

90%

7,094.50

91%

7,149.52

80%

รวม

6,831.00

100%

7,834.60

100%

8,894.42

100%

หมายเหตุ: ไมรวมมูลคาตลาดที่เกิดจากผูประกอบการที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลไทย รายไดจากการนําเขา console game รายไดของ
อินเทอรเน็ตคาเฟ และรายได mobile game ของผูผลิตตางประเทศ

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณามูลคาตลาดเกมจําแนกประเภทตามธุรกิจ พบวาในป 2556-2558 ธุรกิจ
จัดจําหนายและนําเขาเกมมีมูลคาสูงสุดเฉลี่ย 6,804.57 ลานบาทตอป (สวนแบงตลาดเฉลี่ย 86.6%) รองลงมาคือ
ธุรกิจผลิต เกมที่มีทรั พยสินทางปญญาเปน ของตัวเอง ซึ่งมีมูล คาเฉลี่ย 752.53 ลานบาทต อป (สวนแบงตลาด
เฉลี่ย 9.6%) และธุ รกิ จ รับ จา งผลิ ตเกม ซึ่ งมีมูลคาเฉลี่ย 296.21 ลานบาทตอป (สวนแบงตลาดเฉลี่ย 3.8%)
ถึงแมธุรกิจผลิตงานที่มีทรัพยสินทางปญญาเปนของตนเองจะยังมีสวนแบงตลาดเปนรองธุรกิจจัดจําหนายและ
นําเขาเกมอยูมาก แตธุรกิจประเภทนี้กลับมีอัตราการเติบโตของรายไดที่สูงขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการผลิต mobile
game และ arcade game 9

7

สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน), แถลงผลการสํารวจมูลคาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต ประจําป 2558 (กรุงเทพ:
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2559), 25-29,
http://www.depa.or.th/sites/default/files/publication/files/Digital%20Content%202015.pdf
8
เรื่องเดียวกัน
9
มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, โครงการสํารวจขอมูลเพือ่ อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต ประจําป 2557 (กรุงเทพ: สํานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ, 2558), 20,
http://www.depa.or.th/sites/default/files/publication/files/Executive%20Summary_DigitalContent_2557_A4.pdf
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ตารางที่ 2 มูลคาตลาดเกมจําแนกตามประเภทอุปกรณเลนเกม 10
9

อุปกรณ
คอมพิวเตอร PC-Online
(PC)
PC-Offlline
Mobile IOS
Android
Windows
อื่นๆ
Arcade
Console/Handheld
รวม

ผลิตและนําเขาเพื่อใช
ในประเทศ

สงออก

รวม

2556

2557

2556

2557

2556

2557

%
เปลี่ยนแปลง

4,715.6

5,166.7

651.9

565.3

5,367.5

5,732.0

6.8%

270.9
221.5
245.7
0.5
11.0
328.3
7.7
5,801.2

168.9
6.4
11.2
671.7 177.3
245.8
540.1 165.7
222.8
0.7
0.8
0.8
15.4
0.0
0.0
210.9
0.4
0.0
0.1
28.0
14.2
6,774.5 1,030.5 1,060.1

277.3
398.8
410.8
1.2
11.0
328.7
35.7
6,831.0

180.2
917.6
762.9
1.5
15.4
210.9
14.3
7,834.6

(35.0%)
130.1%
85.7%
25.0%
40.0%
(35.0%)
(59.9%)
14.7%

จากตารางที่ 2 พบวาในป 2556 ตลาดเกมประเภท PC-online มีมูลคาสูงสุดอยูที่ 5,367.5 ลานบาท
(สวนแบงตลาด 78.6%) และมีมูลคา 5,732.0 ลานบาทในป 2557 (สวนแบงตลาด 83.9%) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
ปกอนหนา 6.8% โดยสวนใหญเกิดจากเกม PC-online ที่นําเขาจากตางประเทศ และแมวาเกม PC จะมีสวนแบง
การตลาดสูงที่สุด แตตลาดเกมประเภท Mobile มีอัตราขยายตัวสูงสุด (106.5%) โดยเปนการขยายตัวทั้งตลาด
ในประเทศและตลาดสงออก สาเหตุที่มูลคาตลาดเกม Mobile ขยายตัวมาจากการที่ผูบริโภคสามารถเขาถึง
อุปกรณสมารทโฟนและแท็บเล็ตไดงายขึ้น เนื่องจากราคาของอุปกรณดังกลาวที่ถูกลง ขณะที่ฟงคชั่นการใชงาน
ตางๆ พัฒนาดีขึ้น ประกอบกับเกม Mobile มีประเภทเกมที่หลากหลาย มักใชเวลาเลนไมนาน ผูเลนสามารถ
หยุดพักระหวางเลนได และสามารถเลนไดทุกที่ ทุกเวลา ดวยรูปแบบของเกม Mobile ดังกลาว ผูเลนเกม Mobile
จึงสามารถชักชวนเพื่อนและครอบครัวใหเลนเกมไดงาย สงผลใหผูเลนเกม Mobile มีจํานวนมากขึ้น 11
10

2. ลักษณะธุรกิจและการแบงประเภทของธุรกิจบริการเกมออนไลน
ขอมูลจากสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแบงประเภทเกมตามเกณฑ ดังนี้ 12
2.1 เกณฑตามประเภทของ platform/hardware ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้ 13
(1) เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer : PC)
• PC online คือ เกมที่เลนบนเครื่องคอมพิวเตอร โดยตองเชื่อมตอระบบเครือขาย เพื่อใหสามารถ
เลนเกมผานเซิร ฟเวอร (Server) ของผูใหบริการ เกมลั กษณะนี้มักจะเล นพรอมกับ ผูเลน คนอื่น ผูเลนจะมี
ปฏิสัมพันธกันระหวางเลนเกม ตัวอยางเกมประเภทนี้ เชน DOTA2 (พัฒนาโดยบริษัท Valve Corporation),
11

12

10

มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, รายงานสรุปผูบริหารโครงการสํารวจขอมูลเพือ่ อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต ประจําป 2557, 20-22
ศูนยวิจยั กสิกรไทย, “ธุรกิจโมบายเกมออนไลน ... หนึ่งธุรกิจที่มาแรงในยุคดิจิตอล คาดป 58 โตกวารอยละ 15.4 แตะระดับ 3 พันลานบาท onlinestation,” นําขอมูลขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557, http://www.hooninside.com/community-detail.php?m=9&id=407605
12
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, การสํารวจตลาดดิจิทัลคอนเทนตประจําป 2554, (กรุงเทพ: 2555),
http://www.sipa.or.th/sites/default/files/publication/files/digital-survey54-executivereport-2011-07-21_0_0.pdf
13
มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ, รายงานสรุปผลการสํารวจอุตสาหกรรมดิจิทัล
คอนเทนต ประจําป 2556 ภาพรวมอุตสาหกรรม, (กรุงเทพ: สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2557), 19-21,
http://www.depa.or.th/sites/default/files/publication/files/executive_size_overview.pdf
11
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World of Warcraft (พัฒนาโดยบริษัท Blizzard Entertainment), FIFA Online ( พัฒนาโดยบริษัท
Electronic Arts) เปนตน
• PC offline คือ เกมที่เลนบนเครื่องคอมพิวเตอรโดยไมจําเปนตองเชื่อมตอระบบเครือขาย
แตตองมีการติดตั้งซอฟทแวรบนเครื่องคอมพิวเตอรกอนจึงสามารถเลนได รูปแบบของซอฟทแวรอาจเปน DVD
หรือดาวนโหลดจากอินเทอรเน็ต ผูเลนเกมสามารถเลนคนเดียวหรือเลนหลายคนพรอมกัน ตัวอยางเกม PC
offline เชน Final Fantasy ( พัฒนาโดยบริษัท Square Enix) เปนตน
(2) เกมที่เลนบนอุปกรณพกพา (Mobile game) เชน โทรศัพทมือถือ หรือ แท็บเล็ต ที่มีระบบปฏิบัติการ
ตางๆ เชน iOS, Android, Windows เปนตน
(3) เครื่องเลนเกมคอนโซล (Console) และ แฮนดเฮลด (Handheld)
• Console คือ อุปกรณอิเล็กโทรนิคที่ใชเลนเกมโดยเฉพาะ ประกอบดวย คันบังคับ ตลับเกมหรือ
แผนเกม และตัวเครื่องสําหรับประมวลผลขอมูลจากตลับเกมหรือแผนเกม เครื่องเลนเกมอาจมีหนาจอแสดงภาพ
ภายในตัว หรืออาจตองตอพวงกับจอโทรทัศนหรือจอคอมพิวเตอร เครื่องเลนเกมประเภทนี้รุนใหมๆ สามารถเลน
เกมออนไลนผานระบบอินเทอรเน็ตได
• Handheld คือ อุปกรณอิเล็กโทรนิคขนาดเล็กที่ใชสําหรับเลนเกมโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติคลาย
console แตตัวเครื่องมีจอแสดงภาพในตัว สามารถพกพาติดตัวไปได เชน เครื่อง Nintendo DS ของบริษัท
Nintendo เครื่อง Gameboy Advance และ PSP ของบริษัท Sony เปนตน
(4) Arcade คือ เครื่องเลนเกมหรือตูเกมประเภทหยอดเหรียญ ซึ่งจะถูกติดตั้งตามสถานที่ที่ใหบริการเฉพาะ
เชน ในหางสรรพสินคา เครื่อง Arcade จะมีเกมติดตั้งไวอยูแลวและเปนเกมที่เลนจบไดในเวลาอันสั้น
2.2 เกณฑตามวิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางคอมพิวเตอร สามารถแบงไดเปน 14
(1) เกมออนไลน
(2) เกมออฟไลน
(3) เกมที่ เ ล น แบบไรส าย (Wireless) คือ เกมที่ใหผูเลน สามารถเลน รว มกัน ผานเครือขายไรส ายของ
โทรศัพทเคลื่อนที่ แท็บเล็ต และเครื่องเลนเกม เชน PSP ของ Sony เครื่องเกมของ Nintendo เปนตน
13

2.3 เกณฑ ต ามเนื้ อ หา/แนวเกม (Genre) เชน เกมเล น ตามบทบาท (Role-Playing Game: RPG)
เกมผจญภัย (Adventure Game) เกมแอคชั่น (Action Game) เกมการจําลอง (Simulation Game) เกมกีฬา
(Sport Game) เกมปริศนา (Puzzle game) เกมตอสู (Fighting Game) ปจจุบันเนื้อหาของเกมไดผสมผสาน
เกมรูปแบบตางๆ เขาดวยกัน จึงอาจยากที่จะบอกไดวาเกมนั้นๆ เปนแนวเกมแบบใด
3. หวงโซมูลคา (Value Chain)
หวงโซมูลคาและลักษณะการประกอบธุรกิจเกมออนไลนคลายคลึงกับหวงโซมูลคาและลักษณะการประกอบ
ธุรกิจเกมโดยทั่วไปในประเทศไทย เนื่องจากลักษณะของธุรกิจเกมจะขึ้นอยูกับ platform/hardware ที่ใชเลนเกม
มากกวาลักษณะการเชื่อมตอกับ เครือขาย อีกทั้งในปจจุบั นเกมสวนใหญ มักมีการเชื่ อมตออินเทอร เน็ตเขามา
เกี่ยวของ หวงโซมูลคาของเกมสามารถแบงออกไดเปน 4 สวน ประกอบดวย 15
1) ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเกม (Intellectual property and content development):
เปนขั้นตอนแรกของการสรางเกม โดยจะเริ่มตนดวยการออกแบบ ประกอบดวย การออกแบบเนื้อเรื่องของเกม
การออกแบบตัวละคร การกําหนดกฎกติกาในการเลนเกม การออกแบบฉากในเกม การออกแบบเสียงเพลงหรือ
14

14

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, รายงานฉบับสมบูรณ สาขาแอนิเมชั่นและเกม โครงการศึกษาเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการเปด
เสรีการคาบริการโสตทัศนและธุรกิจที่เกีย่ วเนื่อง, (กรุงเทพ: ม.ป.พ., [2550?]), 10-5, http://www.dtn.go.th/files/275/FTA/acc/300.pdf
15
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, การสํารวจตลาดดิจิทัลคอนเทนตประจําป 2554, 5
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เสีย งประกอบในเกม รวมถึ งการวางแผนการผลิต และพั ฒนาเกม ในกรณีที่ส รางเกมโดยอิงเนื้อเรื่ องจาก
ภาพยนตร นิยาย หรือตัวละครที่มีชื่อเสียงอยูแลว ผูพัฒนาเกมจะขอซื้อลิขสิทธิ์จากเจาของผลงาน
2) ขั้นตอนการผลิตเกม: การทํากราฟฟก การทําโปรแกรมมิ่ง (programming) การเลือก game engine
(เครื่องมือและชุดคําสั่งซอฟแวรที่ถูกสรางขึ้นมา เพื่อชวยใหนักพัฒนาเกมทํางานไดสะดวกมากขึ้น)16 การสรางฉาก
การสรางเสียงและเพลงประกอบ การเลือกชองทางการเชื่อมตอ (Connectivity) และการเลือกฮารดแวรสําหรับ
พัฒนาเกม 17
3) การทดสอบเกม: บริษัทพัฒนาเกมอาจจะจาง game tester เพื่อมาทดสอบเกมโดยเฉพาะ หรืออาจ
เปดใหคนสมัครเขารวมทดสอบเกม เมื่อเกมผานการทดสอบและแกไขขอผิดพลาดแลวก็พรอมที่จะสงออกสูตลาด
4) การจัดจําหนาย สามารถแบงไดหลายรูปแบบ :
(1) ผูผลิตเกมจําหนายลิขสิทธิ์เกมใหกับผูใหบริการเกม (Game publisher) ซึ่งผูใหบริการเกมจะทํา
การตลาดและวางแผนการจัดจําหนาย ตอจากนั้นผูใหบริการเกมอาจจําหนายลิขสิทธิ์เกมใหกับผูจัดจําหนายเกม
(Distributor) เพื่อใหผูจัดจําหนายกระจายเกมดังกลาวไปยังลูกคา ในปจจุบันผูใหบริการเกมหลายรายตัดขั้นตอน
การสงเกมผานผูจัดจําหนาย โดยผูใหบริการจะใหลูกคาเขาไปดาวนโหลดเกมในรูปดิจิทัลแทนการขายแผน CD
หรือ DVD ในขณะเดียวกันสําหรับเกมออนไลนแลว ผูจัดจําหนายไดเปลี่ยนบทบาทเปนผูใหลิขสิทธิ์เผยแพรเกม
ใหกับรานเกม/Internet Café หรือเปนผูจําหนายบัตรเติมเงินใหกับผูบริโภคที่เลนเกมโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร
ของตนเอง (home use)18
(2) ผูผลิตเกมจัดจําหนายเกมใหลูกคาโดยตรงในรูปแบบของแผน CD/DVD และการใหดาวนโหลด
(3) การจัดจําหนายผานผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) หรือเกมเว็บไซต โดยผูผลิตเกมอาจจะสงเกมให
ผูใหบริการอินเทอรเน็ตเองโดยตรงหรือผานผูจัดจําหนาย โดยทั่วไปรูปแบบนี้จะใชกับเกมคอมพิวเตอรออนไลน
สําหรับ mobile game ผูผลิตเกมจะสงเกมใหบริษัทผูใหบริการโทรศัพทมือถือ (Telecom Operator) โดยรายได
ของเกมที่ขายได หรือรับการโหลดไปเลนนั้น ผูผลิตเกมตองแบงรายไดจํานวนหนึ่งใหผูใหบริการอินเทอรเน็ต เกมเว็บไซต
หรือผูใหบริการมือถือ19
16

18

4. ลักษณะธุรกิจเกมในประเทศไทย
ลักษณะธุรกิจเกมในประเทศไทยสามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก 20
1) ธุ ร กิ จ ผลิ ต เกมโดยมี ท รั พ ย สิ น ทางป ญ ญาเป น ของตนเอง (Intellectual Property & Content
Development) เชน บริษัท Digitopolis (ผูพัฒนา Card and Castle และ ดัมมี่รัมมี่) บริษัท Bigbugstudio
(ผูพัฒนา 12 หางออนไลน: 12 tails online) บริษัท Hive (ผูพัฒนาเกมองคบาก)
2) ธุรกิจรับจางผลิตเกม (Outsourcing Provider) : ผูรับจางผลิตเกมอาจรับจางพัฒนาเกมทั้งหมดตั้งแต
การออกแบบเนื้อเรื่อง ตัวละคร ฉาก จนถึงขั้นตอนการผลิต หรืออาจรับจางผลิตเกมเพียงอยางเดียวโดยผูวาจาง
ออกแบบเกมเบื้องต นมาให แล ว ลิ ขสิ ทธิ์ เกมที่รับจางผลิตจะเปนของผูวาจาง ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจผลิตเกม
19

16

idkceza[นามแฝง], “รูจักกับ 3 อันดับ Engine Game สิ่งมหัศจรรยรังสรรคเกมคุณภาพในยุคนี้!,” online-station, นําขอมูลขึ้นเมื่อวันที่ 28
กันยายน 2558, http://www.online-station.net/feature/feature/16049
17
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพือ่ การพัฒนาประเทศไทย และ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ, รายงานสรุปผลการสํารวจอุตสาหกรรมดิจิทัล
คอนเทนต ประจําป 2556 ภาพรวมอุตสาหกรรม, 19.
18
บริษัท ศูนยการพัฒนาความรู จํากัด, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการ Thai Digital Content White Paper: Animation and Games (กรุงเทพ: ม.
ป.พ., 2550), 111, http://www.kdcgroups.com/images/knowledge-bank/2008_whitepaper2.pdf
19
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, รายงานฉบับสมบูรณ สาขาแอนิเมชั่นและเกม โครงการศึกษาเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการเปด
เสรีการคาบริการโสตทัศนและธุรกิจที่เกีย่ วเนื่อง, 10-3
20
มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ, รายงานสรุปผลการสํารวจอุตสาหกรรมดิจิทัล
คอนเทนต ประจําป 2556 ภาพรวมอุตสาหกรรม, 20-21
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แบบมีทรัพยสินทางปญญาเปนของตนเองหลายรายก็เปนผูรับจางผลิตเกมดวย เนื่องจากสองธุรกิจนี้ใชทรัพยากร
กลุมเดียวกัน 21
3) ธุรกิจจัดจําหนายและนําเขาเกม (game publisher, game distributor, and online game operator)
ผูทําธุรกิจจัดจําหนายและนําเขาเกมจะคนหาเกมที่มีศักยภาพทางการตลาด ซื้อลิขสิทธิ์เกมนั้นจากผูจัดจําหนาย
หรือผู พัฒนาเกม จัดเตรียมระบบการใหบริ การที่ เรียกวา Game Master เพื่ อควบคุมการดําเนินเกม ตอบขอ
ซักถาม และใหความสะดวกกับผูเลน ในกรณีที่เปนเกมจากตางประเทศ ผูจัดจําหนายและนําเขาเกมอาจตอง
แปลภาษาที่ อยู ในเกมและอาจปรั บปรุ งเกมในบางจุ ดเพื่ อให เหมาะสมกั บกลุ มผู เล นเกมในท องถิ่ น 22 นอกจากนี้
ผู จั ดจํ า หน า ยและนํ า เข า เกมจะต อ งโฆษณาประชาสั ม พั น ธ เ พื่ อ ให เ กมเป น ที่ รู จั ก สร า งช อ งทางการตลาด
และหารายไดจากเกม เชน การขายพื้นที่โฆษณาในเกม การขายบัตรเติมเงิน เปนตน บริษัทผูจัดจําหนายและ
นําเขาเกมออนไลนในประเทศไทยมีประมาณ 32 บริษัท ตัวอยางเชน บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) บริษัท การีน า ออนไลน (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ทรูดิจิทัล เอ็นเตอรเทนเม นท จํากัด
(Asiasoft) เปนตน 23
20
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22

จากการสํ า รวจของสํ า นั ก งานส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต แ วร แ ห ง ชาติ แ ละมู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย พบวาผูพัฒนาและออกแบบงานที่มีทรัพยสินทางปญญาเปนของตนเอง และผูรับจาง
ผลิตเกมสวนใหญในประเทศไทยจะพัฒนาและผลิตเกมที่ใชเลนบนอุปกรณเคลื่อนที่ (mobile game) เชน มือถือ
เนื่องจากใชเงินลงทุนไมสูงและใชเวลาในการพัฒนาและผลิตนอยกวาเกมที่ใชเลนกับฮารดแวรอื่นๆ ประกอบกับ
ในชวงหลัง mobile game ไดรับความนิยมสูง และการมี AppStore และ PlayStore ทําใหสามารถจัดจําหนาย
mobile game ไดครอบคลุมทั่วโลก สําหรับผูจัดจําหนายและผูนําเขาเกม เกมสวนใหญที่ผูประกอบการประเภทนี้
จั ด จํ า หน า ยจะเป น เกม PC online (เกมที่ เ ล น โดยใช เ ครื่ องคอมพิ ว เตอร ซึ่ง ในการเล น เกมจะต อ งใช ร ะบบ
อิ น เทอร เ น็ ต เพื่ อเชื่ อมต อไปยั งเซิ ร ฟเวอร ข องผูใหบ ริการ) โดยเกมที่ไดรับ ความนิย มจะเปน เกมที่นําเขาจาก
ตางประเทศ 24
23

6. หนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริมและกํากับดูแลเกมออนไลน
ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เกมออนไลน มี ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และกํ า กั บ ดู แ ล
การดําเนินธุรกิจ อาทิ
หนวยงาน
หนาที่
ก ร ะ ท ร ว ง ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม (แต เ ดิ ม คื อ กระทรวงเทคโนโลยี
เศรษฐกิจและสังคม 25
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีท)ี มีบทบาทในแงการสนับสนุนการพัฒนาให
เกิดอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มมูลคาของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลของประเทศ รวมถึงกํากับดูแลกฎหมายดานดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
24

21

มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, รายงานสรุปผูบริหารโครงการสํารวจขอมูลเพือ่ อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต ประจําป 2557 (กรุงเทพ:
ม.ป.พ., 2558), 20 & 26, http://sipainfotank.sipa.or.th/files/zip/Executive-Summary_DigitalContent_2557_A4.pdf
22
thumbsupteam [นามแฝง], “ธุรกิจเกมออนไลนกําลังรุงแตผูใหบริการกําลังเสื่อมถอย,” thumbsupteam, นําขอมูลขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
2554, http://thumbsup.in.th/2011/05/online-gaming-business-in-thailand
23
บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), “Opportunity Day FY2016” (การนําเสนอผลประกอบการบริษัทในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู
ลงทุน), อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 3 มีนาคม 2560.
24
มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ, รายงานสรุปผลการสํารวจอุตสาหกรรมดิจิทัล
คอนเทนต ประจําป 2556 ภาพรวมอุตสาหกรรม, 21
25
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, “รูจักกระทรวง,” กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม, www.mict.go.th/view/1/เกี่ยวกับกระทรวง
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หนวยงาน
หนาที่
สํ า นั ก ง า น ส ง เ ส ริ ม สํ า นั ก งานส ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล หรื อ DEPA (ชื่ อ เดิ ม สํ า นั ก งานส ง เสริ ม
เศรษฐกิจดิจิทัล 26
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ หรือ SIPA) เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มี หนาที่สงเสริมและสนับสนุน ใหเกิ ดการพัฒนา
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมใหนําเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปใชใหเกิดประโยชน ตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม พ.ศ. 2560
แผนยุ ทธศาสตรของ DEPA ที่เกี่ย วของกับอุตสาหกรรมเกมออนไลน ไดแก
แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัล และแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการตลาด การลงทุน
กระบวนการผลิต และการใหบ ริการเกี่ย วกับ เทคโนโลยีดิจิทัล
ซึ่ง DEPA
ได ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ศาสตร ผ า นกิ จ กรรมต า งๆ เช น การประกวดผลงาน Digital
Content ดีเดนแหงชาติ Thailand Digi Challenge, งานเจรจาธุรกิจดานเกมส
Business Matching, โครงการ Digital Startup ซึ่งคัดเลือกผูประกอบการ
รุน ใหมให ศึกษาเรี ย นรู งานกับ องคการชั้นนําในตางประเทศ กองทุน ร วมลงทุน
ในกิจการซอฟทแวรและดิจิทัลคอนเทนต ซึ่ง DEPA รวมกับกองทุนยอยกองที่ 1
โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย เพื่อสนับสนุน
ใหผูประกอบการดานดิจิทัลคอนเทนตและซอฟทแวรเขาถึงแหลงเงินทุน เปนตน
กระทรวงวัฒนธรรม
หนึ่ ง ในยุ ท ธศาสตร ข องกระทรวงวั ฒ นธรรม คื อ การส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม
วัฒนธรรมเชิงสรางสรรคเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยโครงการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศนเปนหนึ่งในโครงการและ
กิจกรรมสําคัญเรงดวนที่กระทรวงวัฒนธรรมจะตองดําเนินการในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 – 2561 27 เกมออนไลนซึ่ งถื อว าเป น วี ดิทั ศน รู ป แบบหนึ่ งจึ งเป น
อุตสาหกรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมใหการสนับสนุน ปจจุบันกระทรวงวัฒนธรรม
กํา ลังอยูร ะหว างการจัดตั้งองคการมหาชนขับ เคลื่อนการสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตร และวีดิทัศนของประเทศไทย ซึ่งองคการมหาชนนี้จ ะเปน ศูน ยกลาง
ในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร วีดิทัศน แอนิเมชั่น และเกมของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ ในฐานะผู กํากั บ ดู แลสื่อประเภทตา งๆ กรมส งเสริ ม
วัฒนธรรม โดยกระทรวงวัฒนธรรม เปนผูรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตใหเชา
แลกเปลี่ ย น หรื อ จํ า หน า ยวี ดิ ทั ศ น รวมถึ ง การตรวจสอบเนื้ อ หาของเกม
และได พยายามผลักดัน ให มีการจั ดประเภทของเกมหรือเรตติ้งใหเหมาะสมกั บ
ผูเลนเกมในแตละชวงวัย 28
สํานักงานคณะกรรมการ สํ า นั กงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) มีบ ทบาทในการสงเสริ ม
สงเสริมการลงทุน 29
การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมต า งๆ รวมถึ ง อุ ต สาหกรรมซอฟท แ วร โดยธุ ร กิ จ
25
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27

28

26

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, “เกี่ยวกับเรา,” สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, http://www.depa.or.th/th/about-us
กระทรวงวัฒนธรรม, “รางกรอบทิศทางยุทธศาสตร 20 ป ดานวัฒนธรรมตามกรอบทิศทางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป,” กระทรวงวัฒนธรรม,
http://www.m-culture.go.th/th/ewt_dl_link.php?nid=7162
28
หนังสือพิมพผูจัดการ, “บอรดภาพยนตรฯไฟเขียวเรตติ้งเกม,” ผูจัดการออนไลน, 8 มีนาคม 2560,
http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?NewsID=9600000023813
29
วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน, “การสงเสริมการลงทุนในซอฟตแวร,” สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน,
http://www.boi.go.th/thai/download/publication_economy_extra/98/eco_12feb06.pdf
27

11

หนวยงาน

หนาที่
เกมออนไลน จ ะถูกจัดอยู ภ ายใตกิจ การประเภท 5.8.2 Digital Content
การพัฒนาซอฟตแวรที่เกี่ยวของแบบมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น BOI จะใหสิทธิ
ประโยชนตางๆ ในการลงทุน เชน ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรและยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล 5 ปในทุกเขตที่ตั้ง โดยไมกําหนดวงเงินสูงสุด และ การอนุญาต
ใหใชคาใชจายในการจางงานบุคลากรดาน IT ไมต่ํากวา 1.5 ลานบาทตอปมา
เปนเกณฑในการขอรับบัตรการสงเสริมการลงทุน เปนตน

7. กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจเกมออนไลน
กฎหมาย
สาระสําคัญ
พระราชบัญญัติภาพยนตร พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 กําหนดใหการประกอบกิจการ
และวีดิทัศน พ.ศ.2551 30 ใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรและวีดิทัศนหากทําเปนธุรกิจหรือ
ไดรับผลประโยชนตอบแทน จะตองขอใบอนุญาตจากนายทะเบียน ทั้งนี้ คําวา
วีดิทัศนมีความหมายครอบคลุมถึงเกมการเลนที่มีภาพประกอบ ผูประกอบธุรกิจ
เกมจึงตองขอใบอนุญาตใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรและวีดิทัศน
(มาตรา 24) ใบอนุญาตประกอบกิจการจะมีอายุ 5 ป การยื่นคําขอรับใบอนุญาต
สามารถทํ า ได ณ ท อ งที่ ที่ ส ถานประกอบกิ จ การตั้ ง อยู โดยจั ง หวั ด
กรุ ง เทพมหานครให ยื่ น คํ า ขอต อ อธิ บ ดี ก รมส ง เสริ ม วั ฒ นธรรมในฐานะนาย
ทะเบียนประจํากรุงเทพมหานคร สําหรับจังหวัดอื่นใหยื่นคําขอตอผูวาราชการ
จังหวัดในฐานะนายทะเบียนประจําจังหวัด
29

นอกจากนี้ มาตรา 47 กําหนดใหวีดิทัศนที่จะนําออกฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยน
หรือจําหนายในราชอาณาจักรตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวิดีทัศน อีกทั้ง มาตรา 49 ยังกําหนดให
การสงวีดิทัศนที่สรางขึ้นในประเทศไทยออกไปนอกราชอาณาจักรจะตองไดรับ
อนุญาตกอนเชนกัน
พระราชบัญญัติวาดวยการ พ.ร.บ. ว า ด ว ยการกระทําผิดเกี่ย วกับ คอมพิว เตอร พ.ศ. 2550 มีบ ทบัญญัติ
บางประการที่ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ตหรือใหสามารถ
กระทําผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ติ ด ต อ ถึ งกั น ผ า น ระ บบ ค อม พิ ว เ ต อร 31 แล ะ ผู ใ ห บริ กา ร เก็ บ รั ก ษ า
และ พระราชบัญญัติวา
ข อ มู ล คอมพิ ว เตอร 32 (ผู ใ ห บ ริ ก าร) ต อ งปฏิ บั ติ ต าม จึ ง ทํ า ให ผู ใ ห บ ริ ก าร
ดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับ เกมออนไลน ซึ่ ง อาจเข า ข า ยเป น ผู ใ ห บ ริ ก ารแก บุ ค ลอื่ น ให ส ามารถติ ด ต อ กั น
3

0

3 1

30

สํานักพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดทิ ัศน พ.ศ.2551 และอนุบัญญัติ
พรอมคําพิพากษาศาลฎีกา, (กรุงเทพ: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต, 2559), 1-5,
http://www1.culture.go.th/subculture10/images/stories/data/b4.pdf
31
ผู ใ ห บ ริ ก ารแก บุ ค คลอื่ น ในการเข า สู อิ น เทอร เ น็ ต หรื อ สามารถติ ด ต อ ถึ ง กั น โดยประการอื่ น โดยผ า นระบบคอมพิ ว เตอร ประกอบด ว ย
1. ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง (Telecommunication and Broadcast Carrier) 2. ผูใหบริการการเขาถึงระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร (Access Service Provider) 3. ผูใหบริการเชาระบบคอมพิวเตอร หรือใหเชาบริการโปรแกรมประยุกตตาง ๆ (Host Service
Provider) 4. ผูใหบริการรานอินเทอรเน็ต
32
ผูใหบ ริก ารเก็ บ รั กษาข อ มูลคอมพิว เตอรเพื่ อ ประโยชน ข องบุคคลอื่น (Content Service Provider) ประกอบดว ย ผู ให บ ริ ก ารข อ มู ล
คอมพิวเตอรผานแอพพลิเคชั่นตางๆ ( Content and Application Service Provider) เชน ผูใหบริการเว็บบอรดหรือผูใหบริการบล็อค (blog) ผู
ใหบ ริก ารการทํา ธุ รกรรมทางการเงิ น ทางอิ น เทอร เน็ ตและผู ให บ ริ ก ารชํ า ระเงิ นทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ผู ให บ ริ ก ารเว็ บ เซอร วิ ส ผู ให บ ริ ก ารพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสหรือธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

12

กฎหมาย
คอมพิวเตอร (ฉบับที่2)
พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัตกิ าร
ประกอบธุรกิจของคนตาง
ดาว พ.ศ. 2542 33
32

พระราชบัญญัติสงเสริม
การลงทุน

33

สาระสําคัญ
ผานระบบคอมพิวเตอรหรือผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรอยูภายใต
การกํากับดูแลของ พ.ร.บ. ฉบับนี้
• มาตรา 15 แหง พ.ร.บ. วาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 9 แหง พ.ร.บ. วาดวยการกระทําผิด
เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2560 ได ร ะบุ ว า ผู ใ ห บ ริ ก ารผู ใ ดให
ความรวมมือ ยินยอม หรือรูเห็นเปนใจใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา 14
ในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน ตองระวางโทษเชนเดียวกับ
ผูกระทําความผิด
• มาตรา 18 แหง พ.ร.บ. วาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 13 แหง พ.ร.บ. วาดวยการกระทําผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กําหนดใหผูใหบริการตองปฏิบัติ
ตามการรองขอของพนักงานเจาหนาที่ เพื่อประโยชนในการสืบสวนสอบสวน
ในกรณีที่มีเหตุทําใหเชื่อวามีการกระทําผิดตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ อาทิ การสงมอบ
ข อ มู ล ค อ ม พิ ว เ ต อ ร / ข อ มู ล จ ร า จ ร ท า ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร / อุ ป ก ร ณ ที่ ใ ช
เก็ บ ข อมู ล คอมพิว เตอร ที่อยูใ นความครอบครองหรือ ควบคุมของผู ใหบ ริการ
แกพนักงานเจาหนาที่ การใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบหรือเขาถึงระบบ
คอมพิวเตอร/ขอมูลคอมพิวเตอร/ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร/อุปกรณที่ใช
เก็ บ ข อ มู ล คอมพิ ว เตอร การให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ยึ ด หรื อ อายั ติ ร ะบบ
คอมพิวเตอร เปนตน
• มาตรา 26 แหง พ.ร.บ. วาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 17 แหง พ.ร.บ. วาดวยการกระทําผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กําหนดใหผูใหบริการตองเก็บรักษา
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสู
ระบบคอมพิ วเตอร แตในกรณีจําเปน พนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูใหบริการ
เก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกิน 90 วันแตไมเกิน 2 ป เปนกรณีพิเศษ
พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 มาตรา 8 วรรค (3)
หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขันในการ
ประกอบกิจการกับคนตางดาว ตามที่กําหนดไวในบัญชี 3 เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว และบริการเกมออนไลนเขาขายธุรกิจภายใต
บัญชี 3 (21) ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้จึงตองขออนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น (BOI)
ได กํ า หนดประเภท
อุตสาหกรรมที่สามารถขอรับสิทธิประโยชนจาก BOI โดยธุรกิจเกมออนไลนอยู
ในหมวดที่ 5 (อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็คโทรนิกส) ประเภท 5.7.2
กิจการพัฒนา Enterprise Software และ/หรือ Digital Content โดย BOI
ไดใหคําจํากัดความงาน Digital Content ไดแก (1) Animation, Cartoon &

“พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542,” กรมพัฒนาธุรกิจการคา,
http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=1053&filename=law
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สาระสําคัญ
Characters (2) Computer-generated Imagery (3) Web-based
Application (4) Interactive Application (5) Game; Window-based,
Mobile Platform, Console, PDA, Online Game, Massive Multi-player
Online Game (6) Wireless Location Based Services Content (7)
Visual Effects (8) Multimedia Video Conferencing Application (9) ELearning Content via Broadband and Multimedia (10) Computeradded Instruction
กิจการพัฒนา digital content จัดอยูในประเภทกิจการที่ใชเทคโนโลยีสูงที่
สําคัญตอการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะไดรับสิทธิประโยชนจาก BOI ดังนี้ 34
• ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (มาตรา 31) ระยะเวลา 5 ป โดยไม
จํากัดวงเงินที่ไดรับยกเวน
• ยกเวนอากรการนําเขาเครื่องจักร (มาตรา 28/29)
• ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุสําหรับผลิตเพื่อการ
สงออก (มาตรา 36)
• สิทธิประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชภาษี ไดแก อนุญาตใหนําคนตาง
ดาวเขามาเพื่อศึกษาลูทางการลงทุน อนุญาตใหนําชางฝมือและผูชํานาญการเขา
มาทํางานในกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน อนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
อนุญาตใหสงออกซึ่งเงินตราตางประเทศ
33

BOI ไดกําหนดเงื่อนไขเบื้องตนของผูป ระกอบการที่มาขอรับ การสงเสริมการ
ลงทุนในธุรกิจพัฒนา Enterprise Software และ/หรือ Digital Content ดังนี้
35

34

1. ตองมีคาใชจายเงินเดือนบุคลากรดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไม
นอยกวา 1,500,000 บาทตอป
2. ตองมีกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรอยางใดอยางหนึ่งตามที่สํานักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนดหรือเห็นชอบ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ไดกําหนดกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเปน 8 กระบวนการ ประกอบดวย การ
พัฒนารูปแบบ (Modeling) การศึกษาความตองการ (Requirement Analysis)
การออกแบบ (Design) การพัฒนาและการสรางสรรคโปรแกรมซอฟตแวรและ
งาน Digital Content (Implementation) การทดสอบโปรแกรมและระบบ
ซอฟตแวร(Program and System Testing) การประยุกตใชระบบซอฟตแวร
แ ล ะ ก า ร เ ผ ย แ พ ร  ง า น Digital Content (Deployment) ก า ร จั ด ก า ร
เปลี่ ย นแปลงระบบซอฟต แ วร ห รื อ งาน Digital Content (Configuration &
Change Management) และการฝกอบรมในลักษณะทักษะอาชีพการออกแบบ
แ ล ะ พั ฒ น า เ กี่ ย ว กั บ ซ อ ฟ ต  แ ว ร  ห รื อ ง า น Digital Content (Related
34

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, คูมือการขอรับการสงเสริมการลงทุน 2560, (กรุงเทพ: ม.ป.ป, 2560), 11,
http://www.boi.go.th/upload/content/BOI-A%20Guide%202017-TH-20170408_67205.pdf (สืบคนเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560)
35
เรื่องเดียวกัน, 43-44.
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กฎหมาย

สาระสําคัญ
Professional Training for Software and Digital Content Design and
Development)36
3. โครงการลงทุ น ตั้ ง แต 10 ล า นบาทขึ้ น ไป (ไม ร วมค า ที่ ดิ น และทุ น
หมุนเวียน) ตองไดรับใบรับรองมาตรฐานจากสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
หรื อใบรั บ รองระบบคุ ณภาพตามมาตรฐาน Capability Maturity Model
Integration (CMMI) หรือเทียบเทาภายใน 2 ป นับแตวันครบเปดดําเนินการ
หากไมสามารถดําเนินการได จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนจากการยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 1 ป
4. รายไดจากการจําหนายหรือการใหบริการอันเปนผลงานที่เกี่ยวของกับ
ซอฟตแวรที่ไดรับการสงเสริมโดยตรง ถือเปนรายไดที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน

นอกจากนี้ กิจการดังกลาวยังสามารถขอรั บสิทธิประโยชนอื่นๆ เพิ่มเติมตาม
คุณคาของโครงการ (Merit-based incentives) ได หากกิจการไดลงทุนหรือใช
จายเพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขัน ตั้งสถานประกอบการในพื้นที่ 20
จังหวัดที่มีรายไดต่ํา 37 หรือตั้งสถานประกอบการอยูในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
อุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริม ตามเงื่อนไขที่ BOI กําหนด
ราง พ.ร.บ. ภาพยนตรและ คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติไดเสนอขอแกไขพระราชบัญญัติ
วีดิทัศน (ฉบับที.่ .) พ.ศ.... ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 โดยอยูระหวางการนําเสนอคณะรัฐมนตรี
และสภานิ ติบัญ ญั ติแห งชาติ พิจ ารณาเห็น ชอบ ราง พ.ร.บ. ภาพยนตรและ
วีดิทัศนฉบับใหมนี้กําหนดใหวีดิทัศนที่เ ปนเกมจะต องผานการตรวจสอบและ
อนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน และตองจัดประเภท
หรื อจัดเรตติ้ งของวิดีทัศนที่เปนเกมใหเหมาะสมกับ ผูเลน ในแตล ะชว งอายุ 5
ระดับ ไดแก ผูเลนทั่วไป ผูเลนอายุ 3 ปขึ้นไป ผูเลนอายุ 6 ปขึ้นไป ผูเลนอายุ
15 ป และ ผูเลนอายุ 20 ปขึ้นไป 38
36

37

8. การจําแนกประเภทธุรกิจเกมออนไลน
การเปดตลาดบริการจําเปนจะตองมีความชัดเจนวาประเทศนั้นๆ ตองการจะเปดตลาดสาขาบริการ/กิจกรรม
ใด เพื่อสรางความมั่นใจวาขอบเขตของการเปดตลาดบริการนั้นกําหนดไวเฉพาะธุรกิจที่เปนประโยชนทางเศรษฐกิจ
และความพรอมของประเทศ โดยองคการการคาโลก (WTO) ไดจําแนกสาขาบริการไว 12 สาขา กวา 160 สาขายอย
(WTO Sectoral Classification List : W/120) รวมทั้งการใช Provisional Central Product Classification
(CPC) ของ United Nation (UN) อยางไรก็ตาม เนื่องจากเกมออนไลนเขาขาย new sector ปจจุบันจึงไมได
ถูกจัดวาเปนบริการประเภทใด และยังคงไมมีขอสรุประหวางประเทศสมาชิก WTO วาเกมออนไลนควรถูกจัดอยูใน

36

วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน, “การสงเสริมการลงทุนในกิจการซอฟตแวร,” 2.
20 จังหวัดทีม่ ีรายไดตอหัวต่ํา ไดแก กาฬสินธุ ชัยภูมิ นครพนม นาน บึงกาฬ บุรีรมั ย แพร มหาสารคาม มุกดาหาร แมฮองสอน ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร
สระแกว สุโขทัย สุรนิ ทร หนองบัวลําภู อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ
38
หนังสือพิมพผูจัดการ, “บอรดภาพยนตรฯไฟเขียวเรตติง้ เกม”.
37
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ประเภทบริการสาขา computer and related services, telecommunication services, audiovisual services,
entertainment services 39 หรือ บริการอื่นๆ ขณะที่ประเทศไทยยังไมผูกพันการเปดตลาดสาขาบริการเกมออนไลน
อย า งไรก็ ต าม Provisional Central Product Classification (CPC) version ที่ 2.1 ของ UN ได
กําหนดใหเกมออนไลนอยูภายใตสาขา 84 Telecommunications, broadcasting and information supply
services สาขายอย 843 On-line content
กิจกรรมและรหัส CPC
Version 2.1
843 On-line content

กิจกรรมและ
รหัสยอย CPC
Version 2.1

คําอธิบาย

84391
เกมที่เล นโดยใชอินเทอรเน็ต ตัวอยางเชน เกมเลนตามบทบาทสมมติ
เกมออนไลน
(Role-Playing Game: RPG) เกมวางแผนกลยุทธการรบ (Strategy
(Online game) Game) เกมแอคชั่น เกมไพ เปนตน ทั้งนี้ เกมออนไลนในที่นี้จะไมรวมถึง
การพนันออนไลน

9. พันธกรณีการเปดเสรีที่เกี่ยวของกับการคาบริการและการลงทุนในสาขาธุรกิจบริการเกมออนไลน
ปจจุบันธุรกิจบริการเกมออนไลนยังไมสามารถหาขอสรุปไดวาเปนการบริการสาขาใด และประเทศไทยยัง
ผูกพันการเปดตลาดกิจกรรมประเภทนี้
อยางไรก็ดี ความนิยมในเกมออนไลนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทั้งในไทยและตางประเทศ ทําใหทั้งภาครัฐ
และเอกชนไทยหันมาใหความสนใจเกมออนไลนมากขึ้น เนื่องจากเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจประเภทนี้ให
เติบโตและสรางรายไดใหกับประเทศ ขณะเดียวกัน หนวยงานที่เกี่ยวของก็จะตองติดตามตรวจสอบและกํากับดูแล
การประกอบธุรกิจเกมออนไลนใหสอดคลองกับกฎหมายที่กําหนด เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
บริโภคเกมออนไลน
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
สํานักการคาบริการและการลงทุน
สิงหาคม 2561

39

Thomas Steiner, Online Games under WTO Law: Unresolved Classification Issues, Swiss National Centre of Competence in
Research, Working Paper No. 2009/3, http://phase1.nccrtrade.org/images/stories/Steiner_Working%20Paper%202009%202_final.pdf

