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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการซื้อสิ่งของในเกมออนไลน�ในโทรศัพท�มือถือ 
โดยระบบกล%องสุ%ม (loot boxes) ในประเทศไทย 

 
นางสาวนัฏพร กรกนกกมล 

นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

 

๑. บทนํา 
ในป�จจุบันอุตสาหกรรมเกมซ่ึงเป(นหนึ่งในสื่อท่ีให+ความบันเทิงได+มีการพัฒนาและเติบโต

อย2างต2อเนื่องและเข+าถึงได+ทุกเพศทุกวัย แม+จะมีบางเกมท่ีมีข+อจํากัดอายุการเล2น๑ และแม+ว2าจะมี
ความเป(นกังวลว2าการเล2นเกมจะทําให+เสียสุขภาพหรือเสียการเรียน แต2ก็มีการอ+างว2ามีงานวิจัยซ่ึงระบุ
ว2าการเล2นเกมช2วยผ2อนคลายและเสริมสร+างทักษะด+านร2างกายและสมองได+เช2นเดียวกับการเล2นกีฬา๒ 
โดยนายอัลเลน ซู ผู+จัดการอาวุโสด+านพันธมิตรทางธุรกิจเกม ของบริษัท การีนา ออนไลน=  
(ประเทศไทย) จํากัด ได+ให+ข+อมูลว2าในป@ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลาดเกมคอมพิวเตอร=ในประเทศไทยมีมูลค2าถึง 
๖.๓ พันล+านบาท ส2วนตลาดเกมมือถือในประเทศไทยมีมูลค2าถึง ๔ พันล+านบาท๓ นอกจากนี้ ป�จจุบัน 
สภาโอลิมปGกแห2งเอเชีย หรือ โอซีเอ ก็ได+บรรจุกีฬาอีสปอร=ตซ่ึงเก่ียวข+องกับการแข2งขันเกมให+เป(นหนึ่ง
ในการชิงเหรียญรางวัลอย2างเป(นทางการในกีฬาเอเชียนเกมส= ๒๐๒๒ ท่ีเมืองหางโจว ประเทศจีน ๔ 
และยังมีการ เปGดตัวหลักสูตร “ธุรกิจเกมและอีสปอร=ต” ในระดับมหาวิยาลัยอีกด+วย๕ โดยใน 
ป@ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายงานว2ามูลค2าของธุรกิจเกมมือถือเติบโตอยู2ท่ี ๕๙.๒ พันล+านเหรียญดอลลาร=สหรัฐ๖ 
อย2างไรก็ตาม การซ้ือสิ่งของในเกมออนไลน=โดยระบบกล2องสุ2ม (loot boxes) ซ่ึงใช+อยู2ในหลายเกม 
รวมถึงเกมท่ีถูกจัดเป(นอีสปอร=ต๗ ยังถูกจับตามองอยู2ว2ามีลักษณะท่ีเข+าข2ายอาจเป(นการพนัน๘  
                                                 

๑ สรวิศ วิทูกิจ, ป�จจัยท่ีมีความสมัพันธ�และอิทธิพลเชิงบวกต#อทัศนคติในการซ้ือเกมในรูปแบบดิจติอล
ดาวน�โหลดของผู-บรโิภคในเขตประเวศและเขตบางนาในกรุงเทพมหานคร, ปรญิญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
ธันวาคม 2560, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลยักรุงเทพ, หน-า ๑ 

๒ สิริลักษณ� เล#า, ตลาดเกมโลกโตแสนล-าน: “E-Sport” ฟ�นกว#า 600 ล-าน ม.ไทย-เทศขานรับ ผลิต
คนปFอน สืบค-นเมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  <https://workpointnews.com/2018/03/31/ตลาดเกมโลกโต
แสนล-าน-e-sport/> 

๓ สิริลักษณ� เล#า, เพ่ิงอ-าง 
๔ Spring news, อีสปอร�ตฟ\เวอร�!! มหาวิทยาลยัไทยเป̂ดหลักสตูรรองรับ สืบค-นเมื่อวันท่ี ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑  <https://www.springnews.co.th/view/97629> 
๕ ธนาคารกสิกรไทย, ม.หอการค-าไทยจับมือกสิกรไทย ก-าวล้าํสู# Digital Hybrid University,  

<https://www.kasikornbank.com/th/News/Pages/UTCC-KBank.aspx> 
๖James Batchelor, Games industry generated $108.4bn in revenues in 2017, สืบค-นเมื่อ

วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  < https://www.gamesindustry.biz/articles/2018-01-31-games-industry-
generated-usd108-4bn-in-revenues-in-2017> 

๗ Loot Box เป̂ดกล#องกาชา ความสนุกท่ีคุ-มค#าหรือยาพิษ บ#อนทําลายวงการเกม!!?? สืบค-นเมื่อวันท่ี 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ <http://www.thisisgamethailand.com/content/Loot-Box-เป̂ดกล#องกาชา-ความสนุก
หรือทําลายวงการเกม.html> 

๘ ไทยรัฐออนไลน�, เตมิเงิน=พนัน EP.2 Loot boxes หนทางพาเด็กสู#วงการพนัน ไทยไร-กฎหมาย
จัดการ, สืบค-นเมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ <https://www.thairath.co.th/content/1144012> 



 ๒ 

ซ่ึงในประเทศเบลเยี่ยม เห็นว2า loot boxes  เป(นการพนันประเภทหนึ่ง ขณะท่ีในสหราชอาณาจักร
เห็นว2าระบบสุ2มซ้ือของดังกล2าวไม2ใช2การพนัน๙ สําหรับในประเทศไทย การจะพิจารณาว2าเรื่อง
ดั ง กล2 า ว เ ป( น ก า รพนั นหรื อ ไ ม2  ก็ ค ว ร ต+ อ ง พิ จ า รณา ดู จ ากกฎหมาย ท่ี เ ก่ี ย ว ข+ อ ง ต2 อ ไป  
แต2ไม2ว2าจะผิดกฎหมายหรือไม2 การซ้ือสิ่งของในเกมออนไลน=โดยระบบกล2องสุ2ม (loot boxes) ก็ยังคง
เป(นเรื่องท่ีถูกจับตาโดยรัฐบาลหลายประเทศ และอาจมีการประกาศมาตรการทางกฎหมายในเรื่อง
เรื่องดังกล2าวต2อไปในอนาคตได+ 

 
๒. ลักษณะของการซื้อสิ่งของในเกมออนไลน�โดยระบบกล%องสุ%ม (loot boxes) 

ในป�จจุบันมีผู+ประกอบธุรกิจให+บริการเกมออนไลน=หลายบริษัทซ่ึงจัดให+มีการใช+เงินจริง
เพ่ือซ้ือตัวละครพิเศษในเกมหรือสิ่งของต2าง ๆ ในเกมโดยใช+ระบบกล2องสุ2มซ่ึงผู+บริโภคจะต+องจ2ายเงิน
จริงให+ผู+ผลิต จากนั้นระบบของเกมจะทําการสุ2มว2าผู+ซ้ือจะได+ตัวละครใดหรือจะได+สิ่งของชิ้นใดในเกม 
ผลจากการสุ2มนี้ สิ่งท่ีผู+บริโภคได+รับมาในเกมจึงอาจเป(นตัวละครพิเศษในเกมหรือสิ่งของต2าง ๆ ท่ี
ผู+บริโภคท่ีจ2ายเงินไปไม2ต+องการก็ได+๑๐ โดยในป�จจุบัน เกมในโทรศัพท=มือถือหลายเกมได+ทําการตลาด
โดยแจ+งว2าผู+บริโภคสามารถท่ีจะเล2นเกมได+โดยไม2มีค2าใช+จ2าย (free-to-play) แต2ให+ผู+เล2นสามารถ
จ2ายเงินจริงเพ่ือซ้ือ loot boxes สุ2มหาตัวละครหรือสิ่งของในเกมได+ โดยระบบการขาย loot boxes นี้  
ทํา เ งิน ให+ กับบริ ษัท เกมอย2 า งมหาศาล โดย มีรายงานว2 าระบบดังกล2 าว ทํารายได+ ให+ กับ 
บริษัท Electronic Arts คิดเป(นเงินราว ๘๐๐ ล+านเหรียญดอลล2าร=สหรัฐต2อป@ โดยมีผู+เล2นบางคน 
ใช+เงินเพ่ือซ้ือ loot boxes ถึง ๑๕,๐๐๐ เหรียญดอลล2าร=สหรัฐ๑๑  

Aaron Drummond จากภาควิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยแมสเซย� (Massey's 
School of Psychology) และ James Sauer จากแผนกจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยแทสมาเนีย  
( the Department of Psychology at the University of Tasmania)  ไ ด- อ ธิ บ า ย เ รื่ อ ง  
loot boxes ในเกมไว-ในงานวิจัย สรุปความได-ว#า loot boxes หมายถึง ภาชนะดิจิตอล (digital 
container) ท่ีจะบรรจุของรางวัลในเกมไว- โดยของรางวัลในเกมอาจหมายถึงการท่ีผู-เล#นสามารถ
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ�ของตัวละครในเกมได- หรืออาวุธท่ีใช-ในเกมซ่ึงจะทําให-เล#นเกมได-ดียิ่งข้ึน  
เป�นต-น ซ่ึงของรางวัลท่ีหายากมากก็จะเป�นท่ีต-องการมากจนทําให-ผู-เล#นเกมมีความต-องการมากข้ึน
และมีแนวโน-มท่ีจะใช-เงินจริงเพ่ือจะซ้ือ loot box เพ่ือสุ#มหาของรางวัลดังกล#าว ซ่ึงการสุ#มรางวัลใน
หลายเกมมีความคล-ายคลึงกับการเล#นการพนัน เช#น มีการใช-เงินหรือสิ่งของในการแลกเปลี่ยน  
ไม#ทราบผลลัพท�ท่ีจะเกิดข้ึนจากการสุ#ม ไม#สามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุน และเม่ือมีการสุ#มก็จะมีผู-ชนะ
รางวัลและมีผู-แพ-ท่ีจ#ายเงินแต#ไม#ได-รับรางวัลจากการสุ#ม ซ่ึงป�จจุบัน รัฐบาลหลายประเทศได-จับตาดู
ป�ญหาดังกล#าวอยู#แต#ก็ยังไม#ได-มีความเห็นท่ีตรงกันเป�นเอกฉันท�ว#า loot boxes ถือเป�นการพนันท่ีผิด
กฎหมายหรือไม#๑๒ ในแต#ละประเทศจึงมีการตีความท่ีแตกต#างกันไป   

                                                 
๙ Tom Gerken, Video game loot boxes declared illegal under Belgium gambling laws 

สืบค-นเมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  <https://www.bbc.com/news/technology-43906306>  
๑๐ Tom Gerken, เพ่ิงอ-าง เชิงอรรถท่ี ๙ 
๑๑ Jonathan Ore, Loot box brouhaha: Are video games becoming too much like 

gambling? Oct 29, 2017, สืบค-นเมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
<http://www.cbc.ca/news/entertainment/video-games-loot-boxes-1.4373079> 

๑๒ Aaron Drummond and James Sauer, Massey University, Videogame loot boxes 
similar to gambling, June 19, 2018 สืบค-นเมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
<https://medicalxpress.com/news/2018-06-videogame-loot-similar-gambling.html> 



 ๓ 

ข-อมูลจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอาดิเลด (University of Adelaide) ได-บ#งชี้ว#าการ
ใช-ระบบ loot boxes ในเกมออนไลน�หลายเกมเพ่ือสุ#มรางวัลมีความคล-ายคลึงกับการเล#นพนันและ
ทําให-ผู-เล#นบางรายเกิดป�ญหาทางการเงินได- โดยผู-เล#นท่ีมีความคิดหวังว#าจะได-สิ่งของท่ีเป�นรางวัลใน
การสุ#มอาจมีการใช-เงินเพ่ือซ้ือ loot boxes ซํ้าแล-วซํ้าอีก เนื่องจากการซ้ือ loot boxes ไม#ต-องใช-
ความชํานาญในการเล#นเกมและจะได-รับผลหรือรางวัลแบบสุ#มซ่ึงคล-ายการจับสลากหรือการพนันโดย
ใช-เครื่องสล็อตแมชชีน ซ่ึงผู-วิจัยจากมหาวิทยาลัยอาดิเลดได-ให-ความเพ่ิมเติมสรุปได-ว#าป�จจุบันยังไม#มี
มาตรการท่ีจะคุ-มครองผู-บริโภคท่ีเพียงพอจากระบบการกระตุ-นการใช-เงินในเกมออนไลน� และมี
ความเห็นด-วยว#าเกมควรจะเล#นโดยใช-ทักษะฝ\มือไม#ใช#ใช-วิธีการพนันเสี่ยงดวง๑๓ 
 
๓. การควบคุมการซื้อสิ่งของในเกมออนไลน�โดยระบบกล%องสุ%ม (loot boxes)  
ในต%างประเทศ 

๓.๑ ราชอาณาจักรเบลเยียม 
หน2วยงานท่ีเ ก่ียวข+อง คือ de Kansspelcommissie ของราชอาณาจักร

เบลเยียมได+มีผลพิจารณาแล+วว2า loot boxes ละเมิดกฎหมายการพนันของราชอาณาจักรเบลเยียม 
โดยรัฐมนตรีว2าการกระทรวงยุติธรรม นาย Koen Geens ได+มีแถลงการสรุปความได+ว2าผู+เล2นเกม 
ซ้ือ loot boxes ด-วยเงินจริงเพ่ือให-สามารถเล#นได-เกมดีข้ึนโดยท่ียังไม#ทราบถึงสิ่งท่ีถูกบรรจุอยู#ภายใน  
ซ่ึงท่ีผ#านมา มีการจัดเรทของเกมตามเนื้อหาของเกมโดยยังไม#ได-มีการจัดเรทของเกมตามระบบของ
เกมซ่ึงมีการใช+เงินจริงเพ่ือสุ2มซ้ือสิ่งของในเกม ซ่ึง de Kansspelcommissie เห็นว2าผู+บริโภค 
หรือผู+เล2นได+จ2ายเงินเพ่ือซ้ือ loot boxes โดยท่ีไม2ทราบว2าสิ่งท่ีอยู2ภายในคืออะไร และคิดว2าหาก
จ2ายเงินซ้ือ loot boxes แล-วจะได-เปรียบในการเล#นเกม ซ่ึงก็ไม#ใช#เรื่องจริงเสมอไป นอกจากนี้ ยังมี
ประเด็นป�ญหาในเรื่องการท่ีผู+เล2นต+องจ2ายเงินจริงเข+าไปเพ่ือซ้ือเงินในเกมด+วย และระบบของการสุ2มก็
เป(นเสมือนการพนันซ่ึงมีผู+ชนะพนันและแพ+พนัน โดยไม2มีการปfองกันผู+เล2นอายุน+อยซ่ึงเล2นเกมเหล2านี้
อยู2ด+วย ซ่ึงอาจก2อป�ญหากับประชาชน ครอบครัว และภาคสังคมได+๑๔  

 
๓.๒ สหราชอาณาจักร 

ห น2 ว ย ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข+ อ ง  คื อ  The Gambling Commission ข อ ง
สหราชอาณาจักรได+เคยมีการวางหลักในการพิจารณาว2าเกมลักษณะใดจะถือว2าเป(นการพนันไว+ว2า 
หากสิ่งของในเกมสามารถถูกแลกเปลี่ยนออกไปนอกเกมได+ก็ย2อมมีมูลค2าเป(นเงิน และหากว2า 
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเล2นการพนัน (facilities for gambling) ท่ีถูกเสนอให+ผู+บริโภคต้ังอยู2ใน 
บริเทนก็จะต+องได+รับใบอนุญาตด+วย โดยการปกปfองเด็กและผู+อ2อนแอจากการถูกทําร+ายหรือใช+
ประโยชน=โดยการพนันเป(นหนึ่งในวัตถุประสงค=หลักของการควบคุมการพนันในสหราชอาณาจักรและ

                                                 
๑๓ Daniel King and Paul Delfabbro, University of Adelaide, Gaming or gambling? 

Online transactions blur boundaries, June 28, 2018, สืบค-นเมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
<https://medicalxpress.com/news/2018-06-gaming-gambling-online-transactions-blur.html> 

๑๔ Koen Geens, Loot boxen in drie videogames in strijd met kansspelwetgeving,  
25 april 2018 สืบค-นเมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
<https://www.koengeens.be/news/2018/04/25/loot-boxen-in-drie-videogames-in-strijd-met-
kansspelwetgeving> 



 ๔ 

เป(นสิ่งสําคัญสําหรับรัฐบาล๑๕ อย2างไรก็ตาม ต2อมาได+มีการแถลงจาก The Gambling Commission 
ว2าอํานาจหน+าท่ีของหน2วยงานจะมีลักษณะเป(นการพิจารณาว2าสิ่งใดบ+างท่ีจะตกอยู2ภายใต+บังคับของ
กฎหมายการพนันของสหราชอาณาจักร ซ่ึงกฎหมายการพนันดังกล2าวได+ถูกบัญญัติข้ึนโดยรัฐสภา 
และ The Gambling Commission เป(นเพียงผู+ใช+บังคับกฎหมาย  ดังนั้น เม่ือสิ่งของในเกมท่ีถูกสุ2ม
โดยการซ้ือ loot boxes ต+องใช+ภายในเกมและนําออกมาจากเกมไม2ได+ การซ้ือ loot boxes ก็ไม2ได+
อยู2ภายใต+กฎหมายการพนันดังกล2าว๑๖  

 
๓.๓ สหรัฐอเมริกา 

คณะกรรมการจัดเรตสื่อซอฟต�แวร�บันเทิง (Entertainment Software Rating 
Board หรือ ESRB) ซ่ึงเป�นองค�กรจัดเรทเกมของประเทศสหรัฐอเมริกา ได-มีหนังสือตอบข-อซักถาม
ของ Maggie Hassan๑๗ ผู-เป�นสมาชิกของวุฒิสภาสหรัฐ (US Senator) ในเรื่องเก่ียวกับการคุ-มครอง
เด็กจากระบบการซ้ือสิ่งของภายในเกมและระบบการใช- loot boxes ๑๘ และมีหนังสือตอบข-อซักถาม
ในประเด็นเดียวกันต2อสื่อมวลชน๑๙ สามารถสรุปความได+ว2า ESRB เห็นว2า loot boxes ไม#ใช#การ
พนัน เนื่องจากเม่ือมีการสุ2มสิ่งของท่ีจะได+ อย2างไรเสีย ผู+เล2นก็จะได+รับสิ่งของชิ้นใดชิ้นหนึ่งแน2นอน 
ถึงแม+จะไม2ใช2สิ่งของท่ีผู+เล2นประสงค=จะได+ก็ตาม ซ่ึงจะเป(นลักษณะเดียวกับการซ้ือการ=ดสะสมแบบสุ2ม
ท่ีเม่ือซ้ือมาแล+วเปGดกล2องออก ผู+ซ้ืออาจจะได+รับการ=ดสะสมใบท่ีไม2ต+องการก็ได+๒๐  ท้ังนี้  ESRB ได+มี
การแก+ไขป�ญหาการคุ-มครองเด็กจากระบบการซ้ือสิ่งของภายในเกมด+วยการให+มีการแสดงฉลากว2าเกม

                                                 
๑๕ Virtual currencies, eSports and social casino gaming – position paper, March 2017 

สืบค-นเมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ <http://www.gamblingcommission.gov.uk/PDF/Virtual-currencies-
eSports-and-social-casino-gaming.pdf> 

๑๖ Loot boxes within video games สืบค-นเมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
<http://www.gamblingcommission.gov.uk/news-action-and-statistics/news/2017/Loot-boxes-
within-video-games.aspx> 

๑๗ https://www.hassan.senate.gov/imo/media/doc/180214.ESRB.Letter.Final.pdf 
๑๘ https://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2018/02/ESRB-response-to-

Senator-Hassan_Vance-2-27-18.pdf 
๑๙ Jason Schreier, ESRB Says It Doesn't See 'Loot boxes' As Gambling สืบค-นเมื่อวันท่ี ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑  <https://kotaku.com/esrb-says-it-doesnt-see-loot-boxes-as-gambling-
1819363091> 

๒๐  Kyle Orland, ESRB defends “fun” loot boxes as it starts labeling all “in-game 
purchases” [Updated] สืบค-นเมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
<https://arstechnica.com/gaming/2018/02/esrb-defends-fun-loot-boxes-as-it-starts-labeling-all-in-
game-purchases> 



 ๕ 

ดังกล2าวมีการจ2ายเงินจริงในเกมได+ (In-Game Purchases) และมีแหล2งข+อมูลให+ผู+ปกครองช2วยในการ
พิจารณาและควบคุมการเล2นเกมของเด็ก๒๑  
 
๔. การควบคุมการซื้อสิ่งของในเกมออนไลน�โดยระบบกล%องสุ%ม (loot boxes)  
ในประเทศไทย 
 ๔.๑ การควบคุมโดยพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

ป�จจุบัน ประเทศไทยก็เป�นเช#นเดียวกับประเทศอ่ืนในโลกซ่ึงมีการเล#นเกม
ออนไลน�กันอย#างแพร#หลาย รวมถึงเกมออนไลน�ท่ีมีระบบการซ้ือสิ่งของในเกมโดยระบบกล#องสุ#มด-วย 
และมีการจับตาดูเรื่องดังกล#าวจากภาคเอกชนอยู#เช#นกัน๒๒ แต#ยังไม#พบว#ามีการตีความอย#างเป�น
ทางการว#าระบบกล#องสุ#มดังกล#าวเข-าข#ายเป�นการพนันหรือไม# แต#เม่ือพิจารณาจากพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซ่ึงเป�นกฎหมายท่ีใช-บังคับอยู#ในป�จจุบันแล-วก็พบว#าการพนันท่ีจะถูก
กําหนดให-ต-องมีการควบคุมตามพระราชบัญญัติดังกล#าว จะต-องเป�นการพนันตามท่ีกําหนดไว-ใน
มาตรา ๔๒๓ แห#งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ อันเป�นการเล#นตามท่ีระบุไว-ในบัญชี
หรือการเล#น ท่ี มีลักษณะคล-ายกัน จึ ง เป�นกรณีป�ญหาท่ีจะต-องพิจารณาต#อไปว#ากล#องสุ# ม 
หรือ loot boxes จะเข-าข#ายการเล#นตามบัญชี ก หรือบัญชี ข หรือมีลักษณะคล-ายกันหรือไม# ซ่ึงหาก
พิจารณามาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติดังกล#าวเปรียบเทียบกับการตีความเรื่อง loot boxes  
ของราชอาณาจักรเบลเยียม สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ก็จะพบว#าเป�นกรณีเดียวกัน คือ 
เม่ือกฎหมายไม#ได-บัญญัติไว-อย#างชัดเจนว#า loot boxes เป�นการพนันหรือไม# ก็จะต-องเป�นหน-าท่ีของ
พนักงานเจ-าหน-าท่ีท่ีจะต-องใช-ดุลยพินิจเพ่ือพิจารณา หรือแก-ไขบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือควบคุม
เรื่องดังกล#าวต#อไป อย#างไรก็ตาม การจะตีความหรือกําหนดบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือควบคุม 

                                                 
๒๑ ESRB TO BEGIN ASSIGNING “IN-GAME PURCHASES” LABEL TO PHYSICAL VIDEO 

GAMES สืบค-นเมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
<https://esrbstorage.blob.core.windows.net/esrbcontent/about/news/downloads/igp-press-release-final-22718.pdf> 

๒๒ ไทยรัฐออนไลน�, เตมิเงิน=พนัน EP.2 Loot boxes หนทางพาเด็กสู#วงการพนัน ไทยไร-กฎหมาย
จัดการ, สืบค-นเมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ <https://www.thairath.co.th/content/1144012> 

๒๓ มาตรา ๔ ห-ามมิให-อนุญาตจัดให-มี หรือเข-าเล#น หรือเข-าพนันในการเล#นอันระบุไว-ในบัญชี ก.  
ท-ายพระราชบัญญัติน้ี หรือการเล#นซ่ึงมีลักษณะคล-ายกัน หรือการเล#นอันร-ายแรงอ่ืนใด ซ่ึงรัฐมนตรีเจ-าหน-าท่ีได-ออก
กฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมห-ามไว- แต#เมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นว#า ณ สถานท่ีใดสมควรจะอนุญาตภายใต-บังคับเง่ือนไข
ใด ๆ ให-มีการเล#นชนิดใดก็อนุญาตได-โดยออกพระราชกฤษฎีกา 

การเล#นอันระบุไว-ในบัญชี ข. ท-ายพระราชบัญญัติน้ี หรือการเล#นซ่ึงมีลักษณะคล-ายกัน หรือการ
เล#นอ่ืนใดซ่ึงรัฐมนตรีเจ-าหน-าท่ีได-ออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมไว- จะจัดให-มีข้ึนเพ่ือเป�นทางนํามาซ่ึงผลประโยชน�แก#
ผู-จัดโดยทางตรงหรือทางอ-อมได-ต#อเมื่อรัฐมนตรีเจ-าหน-าท่ีหรือเจ-าพนักงานผู-ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออก
ใบอนุญาตให- หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให-จัดข้ึนโดยไม#ต-องมีใบอนุญาต 

ในการเล#นอันระบุไว-ในวรรค ๒ ข-างต-นน้ันจะพนันกันได-เฉพาะเมื่อได-มีใบอนุญาตให-จัดมีข้ึน หรือมี
กฎกระทรวงอนุญาตให-จัดข้ึนได-โดยไม#ต-องมีใบอนุญาต 

การเล#นหมายเลข ๕ ถึง ๑๕ ในบัญชี ข. หรือการเล#นซ่ึงมีลักษณะคล-ายกัน หรือการเล#นอ่ืนใดซ่ึง
รัฐมนตรีเจ-าหน-าท่ีได-ออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมไว-น้ัน จะให-รางวัลตีราคาเป�นเงินไม#ได- และห-ามมิให-ผู-ใดรับรางวัล
ท่ีให-ไปแล-วกลับคืน หรือรับซ้ือหรือแลกเปลี่ยนรางวัลน้ันในสถานงานหรือการเล#นหรือบริเวณต#อเน่ืองในระหว#างมี
งานหรือการเล#น 
 



 ๖ 

เรื่อง loot boxes ต#อไปนั้น จะต-องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช-บังคับกฎหมายด-วย  
ซ่ึงดุลยพินิจดังกล#าวอาจมีการกําหนดออกมาได-ท้ังตามแนวทางของราชอาณาจักรเบลเยียม  
ท่ีมีมุมมองว#าเป�นเรื่องการพนันเพราะมีการใช-เงินจริงและมีผู-ซ่ึงได-รับรางวัลและพลาดรางวัล และ
ผลกระทบซ่ึงอาจก#อป�ญหากับประชาชน ครอบครัว และภาคสังคม หรืออาจกําหนดตามแนวทางของ
สหรัฐอเมริกาท่ีเห็นว#า loot boxes เป�นเพียงการสุ#มซ้ือของในลักษณะเดียวกับการซ้ือการ�ดสะสม  
แต#ควรต-องมีการควบคุมการเล#นเกมของเด็กโดยผู-ปกครองและต-องมีการแสดงฉลากท่ีชัดเจน  
ข้ึนอยู#กับสภาพความเหมาะสม 

 
 ๔.๒ การควบคุมโดยพระราชบัญญัติภาพยนตร�และวีดิทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๔ แห#งพระราชบัญญัติภาพยนตร�และวีดิทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ ได-กําหนด
นิยามคําว#า “วีดิทัศน�” ให-หมายความว#า “วัสดุท่ีมีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซ่ึงสามารถนํามา
ฉายให-เห็นเป�นภาพท่ีเคลื่อนไหวได-อย#างต#อเนื่องในลักษณะท่ีเป�นเกมการเล#น คาราโอเกะท่ีมี
ภาพประกอบหรือลักษณะอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” ซ่ึงตามนิยามดังกล#าวนี้ “เกม”  
ย#อมอยู#ภายใต-บทนิยามคําว#า “วีดิทัศน�” และถูกควบคุมได-โดยพระราชบัญญัติดังกล#าว และการ
ประกอบกิจการวีดิทัศน�จะต-องดําเนินการตามความในหมวด ๔ แห#งพระราชบัญญัติดังกล#าว กล#าวคือ 
วีดิทัศน�ท่ีจะนําออกฉาย ให-เช#า แลกเปลี่ยน หรือจําหน#ายในราชอาณาจักรต-องผ#านการตรวจพิจารณา
และได-รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน� และห-ามผู-ใดจัดต้ังหรือประกอบ
กิจการร-านวีดิทัศน�โดยทําเป�นธุรกิจหรือได-รับประโยชน�ตอบแทน เว-นแต#จะได-รับใบอนุญาตจากนาย
ทะเบียน รวมถึงต-องปฏิบัติตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไว-ในพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร�และวีดิทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ อย#างไรก็ตาม เนื่องจากเกมออนไลน�ในป�จจุบันสามารถเล#นผ#าน
เครื่องโทรศัพท�เคลื่อนท่ีได- หรือท่ีเรียกกันว#า “เกมมือถือ” ซ่ึงสิ่งท่ีวัสดุท่ีมีการบันทึกภาพ หรือภาพ
และเสียงอยู#นั้น ก็คือหน#วยความจําของโทรศัพท�เคลื่อนท่ีโดยรับส#งข-อมูลผ#านทางระบบอินเตอร�เนต 
อีกท้ังผู-ประกอบกิจการท่ีผลิตเกมดังกล#าวส#วนใหญ#ก็ไม#ได-อยู#ในประเทศไทย กลไกการควบคุมเกม
ออนไลน�โดยพระราชบัญญัติภาพยนตร�และวีดิทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงไม#อาจใช-บังคับได-ในทางปฏิบัติ 
และจําเป�นต-องมีการแก-ไขเพ่ิมเติมกลไกตามกฎหมายดังกล#าวต#อไป โดยต-องมีการศึกษากลไกภาค
ธุรกิจและทางปฏิบัติในป�จจุบันร#วมด-วยก#อนการแก-ไขบทบัญญัติดังกล#าว เพ่ือให-กฎหมายสามารถ 
ใช-บังคับได-  ท้ังนี้  ในกรณีของเกมท่ีมีระบบ loot boxes และผู-ประกอบกิจการดังกล#าวอยู#ใน 
ประเทศไทย พระราชบัญญัติภาพยนตร�และวีดิทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ไม#ได-กําหนดไว-ชัดเจนว#า
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน�จะสามารถควบคุม loot boxes ได-หรือไม# 
 
 ๔.๓ การควบคุมโดยพระราชบัญญัติว%าด&วยการกระทําความผิดเ ก่ียวกับ
คอมพิวเตอร� พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เ ม่ือพิจารณานิยามคําว# า  “ข-อ มูลคอมพิว เตอร�”๒๔ ตามมาตรา ๓ แห# ง
พระราชบัญญัติว#าด-วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร� พ.ศ. ๒๕๕๐ แล-ว จะเห็นได-ว#า  

                                                 
๒๔ “ข-อมูลคอมพิวเตอร�” หมายความว#า ข-อมูล ข-อความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีอยู#

ในระบบคอมพิวเตอร�ในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอร�อาจประมวลผลได- และให-หมายความรวมถึงข-อมูลอิเล็กทรอนิกส�
ตามกฎหมายว#าด-วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส�ด-วย 



 ๗ 

“เกมคอม พิ ว เตอร� ” ซ่ึ ง ร วม ถึ ง  “เ กม มือ ถื อ” ด- ว ย  ย# อมตกอยู# ภ าย ใต- นิ ย า ม ดั งกล# า ว  
เนื่องจากเกมทํางานได-ด-วยข-อมูล ข-อความ คําสั่ง และชุดคําสั่ง ซ่ึงถูกปFอนเข-าสู#ระบบคอมพิวเตอร� 
โดยป�จจุบันในกรณีของเกมมือถือ จะมีการให-บริการผ#านทางผู-ให-บริการ๒๕  

ห า ก เ ก ม มื อ ถื อ ใ ด มี ลั ก ษ ณ ะ ท่ี เ ข- า ข# า ย เ ป� น ข- อ มู ล คอ ม พิ ว เ ต อ ร� ต า ม 
มาตรา ๒๐๒๖ แห#งพระราชบัญญัติว#าด-วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร� พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พนักงานเจ-าหน-าท่ีโดยได-รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคําร-องพร-อมแสดงพยานหลักฐานต#อ
ศาลท่ีมีเขตอํานาจขอให-มีคําสั่งระงับการทําให-แพร#หลายหรือลบข-อมูลคอมพิวเตอร�นั้นออกจากระบบ
                                                 

๒๕ “ผู-ให-บริการ” หมายความว#า 
(๑) ผู-ให-บริการแก#บุคคลอ่ืนในการเข-าสู#อินเทอร�เน็ต หรือให-สามารถติดต#อถึงกันโดยประการอ่ืน 

โดยผ#านทางระบบคอมพิวเตอร� ท้ังน้ี ไม#ว#าจะเป�นการให-บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพ่ือประโยชน�ของ
บุคคลอ่ืน 

(๒) ผู-ให-บริการเก็บรักษาข-อมูลคอมพิวเตอร�เพ่ือประโยชน�ของบุคคลอ่ืน 
๒๖ มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีมีการทําให-แพร#หลายซ่ึงข-อมูลคอมพิวเตอร� ดังต#อไปน้ี พนักงานเจ-าหน-าท่ี

โดยได-รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคําร-องพร-อมแสดงพยานหลักฐานต#อศาลท่ีมีเขตอํานาจขอให-มีคําสั่ง
ระงับการทําให-แพร#หลายหรือลบข-อมูลคอมพิวเตอร�น้ันออกจากระบบคอมพิวเตอร�ได- 

(๑) ข-อมูลคอมพิวเตอร�ท่ีเป�นความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) ข-อมูลคอมพิวเตอร�ท่ีอาจกระทบกระเทือนต#อความมั่นคงแห#งราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไว-

ในภาค ๒ ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห#งประมวลกฎหมายอาญา 
(๓) ข-อมูลคอมพิวเตอร�ท่ีเป�นความผิดอาญาตามกฎหมายเก่ียวกับทรัพย�สินทางป�ญญาหรือ

กฎหมายอ่ืนซ่ึงข-อมูลคอมพิวเตอร�น้ันมีลักษณะขัดต#อความสงบเรียบร-อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและ
เจ-าหน-าท่ีตามกฎหมายน้ันหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได-ร-องขอ 

ในกรณีท่ีมีการทําให-แพร#หลายซ่ึงข-อมูลคอมพิวเตอร�ท่ีมีลักษณะขัดต#อความสงบเรียบร-อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองข-อมูลคอมพิวเตอร�จะ
มอบหมายให-พนักงานเจ-าหน-าท่ียื่นคําร-องพร-อมแสดงพยานหลักฐานต#อศาลท่ีมีเขตอํานาจขอให-มีคําสั่งระงับการทํา
ให-แพร#หลายหรือลบซ่ึงข-อมูลคอมพิวเตอร�น้ันออกจากระบบคอมพิวเตอร�ได- ท้ังน้ี ให-นําบทบัญญัติว#าด-วย
คณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว#าด-วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช-
บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองข-อมูลคอมพิวเตอร�โดยอนุโลม 

ให-รัฐมนตรีแต#งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข-อมูลคอมพิวเตอร�ตามวรรคสองขึ้นคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะ แต#ละคณะให-มีกรรมการจํานวนเก-าคนซ่ึงสามในเก-าคนต-องมาจากผู-แทนภาคเอกชนด-านสิทธิมนุษยชน 
ด-านสื่อสารมวลชน ด-านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด-านอ่ืนท่ีเก่ียวข-อง และให-กรรมการได-รับค#าตอบแทนตาม
หลักเกณฑ�ท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยได-รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

การดําเนินการของศาลตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให-นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใช-บังคับโดยอนุโลม ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งให-ระงับการทําให-แพร#หลายหรือลบข-อมูลคอมพิวเตอร�ตามวรรคหน่ึง
หรือวรรคสอง พนักงานเจ-าหน-าท่ีจะทําการระงับการทําให-แพร#หลายหรือลบข-อมูลคอมพิวเตอร�น้ันเองหรือจะสั่งให-
ผู-ให-บริการระงับการทําให-แพร#หลายหรือลบข-อมูลคอมพิวเตอร�น้ันก็ได- ท้ังน้ี ให-รัฐมนตรีประกาศกําหนดหลักเกณฑ� 
ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติสําหรับการระงับการทําให-แพร#หลายหรือลบข-อมูลคอมพิวเตอร�ของพนักงานเจ-าหน-าท่ี
หรือผู-ให-บริการให-เป�นไปในแนวทางเดียวกันโดยคํานึงถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป เว-นแต#ศาลจะมี
คําสั่งเป�นอย#างอ่ืน 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป�นเร#งด#วน พนักงานเจ-าหน-าท่ีจะยื่นคําร-องตามวรรคหน่ึงไปก#อนท่ีจะได-รับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  หรือพนักงานเจ-าหน-า ท่ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข-อมูลคอมพิวเตอร�จะยื่นคําร-องตามวรรคสองไปก#อนท่ีรัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได- แต#ท้ังน้ี ต-องรายงานให-รัฐมนตรี
ทราบโดยเร็ว 



 ๘ 

คอมพิวเตอร�ได- อย#างไรก็ตาม ในกรณีหากจะลบเกมท่ีใช-ระบบ loot boxes ออกจากระบบ
คอมพิวเตอร�โดยอาศัยมาตรา ๒๐ แห#งพระราชบัญญัติดังกล#าว นั้น พิจารณาแล-วเห็นว#าจะต-อง
พิจารณาก#อนว#า loot boxes เข-าข#ายเป�นข-อมูลคอมพิวเตอร�ซ่ึงสามารถดําเนินการตามมาตรา ๒๐ 
ได-หรือไม# ซ่ึงโดยส#วนตัว ผู-เขียนเห็นว#าในป�จจุบัน ระบบ loot boxes ไม#ใช#ข-อมูลคอมพิวเตอร�ตาม
มาตรา ๒๐ จึงไม#อาจใช-มาตรการดังกล#าวได- ซ่ึงในอนาคตหากภาครัฐประสงค�จะให-มีการควบคุม 
loot boxes โดยใช-กฎหมายนี้ ก็จะต-องดําเนินการบัญญัติมาตรการทางกฎหมายเพ่ิมเติมต#อไป 
 
 ๔.๔ การควบคุมโดยพระราชบัญญัติคุ&มครองผู&บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ผู- เ ขียนเห็นว#าการให-บริการเกมคอมพิวเตอร�หรือเกมมือถือเป�นบริการ๒๗ 
ตามบทนิยามในมาตรา ๓ แห#งพระราชบัญญัติคุ-มครองผู-บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ อย#างไรก็ตาม  
กรณีป�ญหาว#า ระบบ loot boxes ในเกมถือว#าเป�นบริการซ่ึงเป�นอันตรายต#อผู-บริ โภคตาม 
มาตรา ๓๘๒๘ พระราชบัญญัติคุ-มครองผู-บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือไม# นั้น ผู-เขียนเห็นว#าในป�จจุบันยังไม#
มีรายงานท่ียืนยันอย#างแน#ชัดว#าเรื่องดังกล#าวเป�นอันตรายต#อชีวิต ร#างกาย สุขภาพ อนามัย หรือจิตใจ
ของผู-บริโภค จึงไม#อาจควบคุมโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ ได- อย#างไรก็ตาม ในป�จจุบัน 
มีผู-บริโภคท่ีอาจเข-าใจผิดเรื่องความน#าจะเป�นท่ีจะสุ#มสิ่งของหรือตัวละครในเกมได-อยู# โดยผู-บริโภค 
ได-ซ้ือ loot boxes เพ่ือสุ#มสิ่งของหรือตัวละครโดยไม#ทราบว#าความน#าจะเป�นท่ีจะได-รับสิ่งของในเกม

                                                 
๒๗ “บริการ” หมายความว#า การรับจัดทําการงาน การให-สิทธิใด ๆ หรือการให-ใช-หรือให-

ประโยชน�ในทรัพย�สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค#าตอบแทนเป�นเงินหรือผลประโยชน�อ่ืนแต#ไม#รวมถึงการจ-าง
แรงงานตามกฎหมายแรงงาน 

๒๘ มาตรา ๓๘  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว#าบริการใดอาจเป�นอันตรายแก#ผู-บริโภค คณะกรรมการมี
อํานาจออกคําสั่งให-ผู-ประกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสูจน�บริการน้ัน ถ-าผู-ประกอบธุรกิจไม#ดําเนินการ
ทดสอบหรือพิสูจน�บริการหรือดําเนินการล#าช-าโดยไม#มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการจะจัดให-มีการทดสอบหรือ
พิสูจน�โดยผู-ประกอบธุรกิจเป�นผู-เสียค#าใช-จ#ายก็ได- ในกรณีจําเป�นและเร#งด#วน คณะกรรมการอาจออกคําสั่งห-าม
ให-บริการน้ันเป�นการช่ัวคราวจนกว#าจะทราบผลการทดสอบหรือพิสูจน�บริการน้ัน 

ในกรณีท่ีผลการทดสอบหรือพิสูจน�ปรากฏว#าบริการใดอาจเป�นอันตรายแก#ผู-บริโภค ให-
คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งอย#างหน่ึงอย#างใดดังต#อไปน้ี 

(๑) ให-ผู-ประกอบธุรกิจป̂ดประกาศ แจ-ง หรือโฆษณาข#าวสารเก่ียวกับอันตรายของการบริการน้ัน
ให-ผู-บริโภคทราบ หรือเก่ียวกับการดําเนินการตาม (๒) หรือ (๓) 

(๒) ให-ผู-ประกอบธุรกิจแก-ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงวิธีการให-บริการไม#ให-เป�นอันตรายแก#
ผู-บริโภค หรือชดใช-ค#าบริการให-แก#ผู-บริโภค 

(๓) ห-ามผู-ประกอบธุรกิจให-บริการน้ัน 
ให-ผู-ประกอบธุรกิจรับผิดชอบค#าใช-จ#ายของผู-บริโภคและค#าใช-จ#ายในการดําเนินการตามวรรค

สอง  
ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีคําสั่งตามวรรคสอง (๑) แต#ผู-ประกอบธุรกิจไม#ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล#าว 

ให-คณะกรรมการมีอํานาจจัดให-มีการดําเนินการแทนผู-ประกอบธุรกิจโดยผู-ประกอบธุรกิจเป�นผู-เสียค#าใช-จ#าย 
เพ่ือประโยชน�แห#งมาตราน้ี บริการท่ีอาจเป�นอันตรายแก#ผู-บริโภค หมายความว#า บริการท่ีอาจ

ก#อให-เกิดอันตรายต#อชีวิต ร#างกาย สุขภาพ อนามัย หรือจิตใจของผู-บริโภค 
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการดําเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให-เป�นไปตาม

ประกาศของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คําสั่งตามมาตราน้ี ให-ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 ๙ 

หรือตัวละครจากการสุ#มไปนั้นมีอยู#น-อยมาก แม-ว#าผู-ให-บริการบางรายเริ่มมีการบังคับให-แสดงความ
น#าจะเป�นท่ีจะได-รับสิ่งท่ีจะกดสุ#มแล-ว๒๙ เช#น ข-อกําหนดใน app store๓๐ ท่ีให-เป̂ดเผยอัตราการ 
ได-สิ่งของแต#ละประเภทให-กับลูกค-าก#อนท่ีลูกค-าจะตัดสินใจซ้ือ๓๑ เป�นต-น ซ่ึงเม่ือพิจารณาความ 
ในมาตรา ๒๒๓๒ แห#งพระราชบัญญัติคุ-มครองผู-บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แล-ว ผู-เขียนเห็นว#า อาจใช-อํานาจ
ตามกฎหมายเพ่ือควบคุมการโฆษณา loot boxes ได-โดยการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๒ (๕) 
เพ่ือควบคุมเรื่องดังกล#าว ซ่ึงจะทําให-ผู-ให-บริการต-องรับผิดตามมาตรา ๔๘๓๓ และมาตรา ๕๑๓๔ ทว#า 
เงินค#าปรับดังกล#าวก็ถือเป�นจํานวนท่ีน-อยมากเม่ือเทียบกับรายได-ท่ีผู-ประกอบการจะได-รับจาก
ผู-บริโภค 
 
 
 

                                                 
๒๙ Ben Kuchera , Apple adds new rules for loot boxes, requires disclosure of 

probabilities สืบค-นเมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
<https://www.polygon.com/2017/12/21/16805392/loot-box-odds-rules-apple-app-store> 

๓๐

 https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/ 

๓๑ Apps offering “loot boxes” or other mechanisms that provide randomized 
virtual items for purchase must disclose the odds of receiving each type of item to customers 
prior to purchase. 

๓๒ มาตรา ๒๒ การโฆษณาจะต-องไม#ใช-ข-อความท่ีเป�นการไม#เป�นธรรมต#อผู-บริโภคหรือใช-
ข-อความท่ีอาจก#อให-เกิดผลเสียต#อสังคมเป�นส#วนรวม ท้ังน้ี ไม#ว#าข-อความดังกล#าวน้ันจะเป�นข-อความที่เกี่ยวกับ
แหล#งกําเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค-าหรือบริการ ตลอดจนการส#งมอบ การจัดหา หรือการใช-
สินค-าหรือบริการ 

ข-อความดังต#อไปน้ี ถือว#าเป�นข-อความท่ีเป�นการไม#เป�นธรรมต#อผู-บริโภคหรือเป�นข-อความท่ีอาจ
ก#อให-เกิดผลเสียต#อสังคมเป�นส#วนรวม 

(๑) ข-อความท่ีเป�นเท็จหรือเกินความจริง 
(๒) ข-อความท่ีจะก#อให-เกิดความเข-าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับสินค-าหรือบริการไม#ว#าจะ

กระทําโดยใช-หรืออ-างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงอันไม#เป�นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม#ก็
ตาม 

(๓) ข-อความท่ีเป�นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ-อมให-มีการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรม 
หรือนําไปสู#ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 

(๔) ข-อความท่ีจะทําให-เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู#ประชาชน 
(๕) ข-อความอย#างอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ข-อความท่ีใช-ในการโฆษณาท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถรู-ได-ว#าเป�นข-อความท่ีไม#อาจเป�นความจริงได-

โดยแน#แท- ไม#เป�นข-อความท่ีต-องห-ามในการโฆษณาตาม (๑) 
๓๓ มาตรา ๔๘ ผู-ใดโฆษณาโดยใช-ข-อความตามมาตรา ๒๒ (๓) หรือ (๔) หรือข-อความตามท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๒๒ (๕) หรือฝ�าฝ�นหรือไม#ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือ
มาตรา ๒๖ ต-องระวางโทษจําคุกไม#เกินสามเดือน หรือปรับไม#เกินสามหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

๓๔ มาตรา ๕๑ ถ-าการกระทําความผดิตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ เป�น
ความผิดต#อเน่ือง ผู-กระทําต-องระวางโทษปรับวันละไม#เกินหน่ึงหมื่นบาทหรือไม#เกินสองเท#าของค#าใช-จ#ายท่ีใช-สําหรับ
การโฆษณาน้ัน ตลอดระยะเวลาท่ียังฝ�าฝ�นหรือไม#ปฏิบัตติาม 



 ๑๐ 

๔. สรุปและเสนอแนะ 
 ป�จจุบัน เทคโนโลยีมีความเจริญก+าวหน+ามากข้ึนและรูปแบบของการทําธุรกิจก็
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมท้ังธุรกิจด+านเกมคอมพิวเตอร=ด+วย ซ่ึงจากเดิมซ่ึงจะมีการซ้ือแผ2นเกมมา
ลงข+อมูลคอมพิวเตอร=ในคอมพิวเตอร=เพ่ือเล2นเกม ก็กลายเป(นการดาวน=โหลดข+อมูลมาสู2เครื่องเล2นได+
โดยตรงจากผู+ให+บริการท่ีอาจอยู2ในต2างประเทศ อีกท้ังเครื่องมือท่ีสามารถใช+เล2นเกมได+ก็ไม2จํากัดว2า
ต+องเป(นเครื่องคอมพิวเตอร= หรือเครื่องเล2นเกมโดยเฉพาะ แต2ยังสามารถเล2นเกมในเครื่อง
โทรศัพท=เคลื่อนท่ีหรือโทรศัพท=มือถือได+ด+วย โมเดลของธุรกิจเกมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซ่ึง
ผู+ผลิตจะขายตัวเกม กลายมาเป(นการขายสิ่งของหรือตัวละครในเกมโดยใช+ระบบการสุ2มหรือกล2องสุ2ม 
(loot boxes) ด+วย โดยการขาย loot boxes นี้ มีท้ังในเกมท่ีผู+บริโภคต+องจ2ายเงินซ้ือตัวเกมก2อนแล+ว
ยังต+องจ2ายเงินเพ่ือซ้ือ loot boxes ในเกมอีก และในเกมท่ีผู-บริโภคสามารถเล#นได-ก#อนโดยไม#ต-อง
จ#ายเงิน แต#อาจจะต-องจ#ายเงินเพ่ือซ้ือ loot boxes ในภายหลัง ด-วยสาเหตุต#าง ๆ ซ่ึงตัวระบบการใช+ 
loot boxes ในเกม มีความใกล-เคียงกับการพนันเนื่องจากไม2สามารถคาดเดาสิ่งท่ีจะได+รับได+และอาจ
ทําให+ผู+บริโภคมีพฤติกรรมการใช+เงินท่ีใกล+เคียงกับการเล2นพนัน แต2ป�จจุบันในประเทศไทยยังไม2มี
กฎหมายควบคุมดูแลเรื่องดังกล2าวท้ังท่ีเป(นเรื่องท่ีส2งผลกระทบต2อสังคมได+ในระยะยาวและมีผลต2อเด็ก
และเยาวชน หน2วยงานท่ีเก่ียวข+องในประเทศไทยจึงควรศึกษาเรื่องระบบ loot boxes เพ่ือกําหนด
มาตรการทางกฎหมายเบ้ืองต-นท่ีเป�นไปได-ต#อไป เช#น การควบคุมการโฆษณา รวมท้ังควรมีการ
ประชาสัมพันธ�ผลเสียของระบบ loot boxes ให-ประชาชนทราบ 

 
 


