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 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมปืนบีบีกัน 
2. ศึกษากฎหมายกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมปืนบีบีกัน และวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทาง 
การควบคุมปืนบีบีกันของประเทศไทยกับต่างประเทศ 3. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมปืนบีบี
กันตามกฎหมายไทย และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวทางการควบคุมปืนบีบีกันตามกฎหมาย
ต่างประเทศ และ 4. เพ่ือน าเสนอแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม
บีบีกันของประเทศไทย ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนบีบีกันตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 
ผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันกฎหมายอาวุธปืนของประเทศไทย เป็นกฎหมายที่มีอยู่ได้ใช้มานาน 
อาจท าให้กฎหมายล้าสมัย และสิ่งเทียมอาวุธปืนตามกฎหมายไม่คลอบคลุมถึงปืนบีบีกัน ที่จะใช้บังคับ
ควบคุมการก่ออาชญากรรม เนื่องมาจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้สิ่งเทียมอาวุธปืนมี
ความเหมือนจริงมากที่สุด ได้พยายามดัดแปลงประสิทธิภาพให้สิ่งเทียมอาวุธปืนให้มีประสิทธิภาพ
เทียบเท่ากับปืนของจริงมากที่สุด ควรมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ควรจะต้องมีการก าหนดมาตรการควบคุม
สิ่งเทียมอาวุธปืน การขออนุญาตซื้อ การขออนุญาตพกพา ควรมีการออกกฎหมายเฉพาะเพ่ือควบคุม
การใช้ปืนบีบีกันให้มีความรัดกุม ครอบคลุม ชัดเจน และบังคับใช้อย่างเคร่งครัดตลอดจนบทก าหนด
โทษกรณีกระท าผิดให้มีโทษรุนแรงเพ่ิมขึ้น เพ่ือป้องกันบุคคลน าปืนบีบีกันไปใช้เป็นเครื่องมือ หรือ
ช่องทางในการกระท าความผิดกฎหมาย เพ่ือให้การควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนเกิดสูงสุด และเพ่ือรักษา
ความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยแก่ประชาชน ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ  
 

 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
Title of Thesis  Thailand’s Imitate Firearm Control Act:  Case Study of BB Gun  
Author   Mr. Sumath Janpana  
Degree    Master of Laws 
Year    2016  
 
 

The study aimed to 1. study concept and theory about BB gun control 2. to 
study law enforcement concerned to BB gun control and make comparative analysis 
between Thailand’ s BB Gun controlled approach and internal approaches 3.  to 
analyze issues related to BB gun control under Thai laws and make comparative 
analysis with BB gun control under international law and 4. to propose guidance for 
determining the legal principle regarding to BB Gun control under Thai Law.  

Researcher aimed to study the legal issues regarding to BB Gun control under 
firearms, ammunition, explosives, fireworks and artificial gun Control Act BE 2490. The 
result showed the present day firearms, ammunition, explosives, fireworks and 
artificial gun Control Act BE 2490 had been enforced and enacted for long time and 
did not up to date.  The imitated gun mentioned in the Act did not mentioned BB 
Gun, therefore it cannot perfectly use to control any crime occurred by BB Gun use. 
Due to the advance technology that has made imitated gun looked very real as well 
as its functions has been developed as effective as the real gun. It needed to amend 
rule and regulation in firearms, ammunition, explosives, fireworks and artificial gun 
Control Act BE 2490. The amendment should determine the measurement to control 
imitated gun included permission to buy, license to possess and etc.  The 
amendment Act should be specific and clear enough to control BB Gun use and 
strictly enforced with serious penalties.  The amendment shall prevent any criminal 
made by using BB Gun, to maintain order, public and national security for country.  
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
  อาวุธปืนเป็นอาวุธซึ่งยิงกระสุนหนึ่ง หรือมากกว่าด้วยความเร็วสูงผ่านทางการควบคุม        
การระเบิดของดินปืน การยิงเกิดขึ้นได้โดยแก๊สที่เกิดอย่างรวดเร็ว กระบวนการเผาไหม้ที่รวดเร็วนี้
เรียกว่า “ดีแฟล็กเกรชั่น” (Deflagration) ในอาวุธปืนแบบเก่าการเคลื่อนที่นี้เกิดจากดินปืน ในยุค
ปัจจุบันอาวุธปืนนั้นจะใช้ดินปืนที่มีควันน้อยกว่าคอร์ไดท์หรืออ่ืน ๆ อาวุธปืนในปัจจุบัน (ยกเว้นปืนลูก
ซอง) มีล ากล้องที่ข้างในท าร่องเป็นเกลียว เพ่ือเพ่ิมการหมุนให้กับกระสุนซึ่งสร้างความมีเสถียรภาพ 
  ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติที่บังคับใช้เกี่ยวกับอาวุธปืนตั้งแต่ พ.ศ.2477 และในปัจจุบันใช้
พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 
ซึ่งได้มีการบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2490 จนถึงปัจจุบัน1 เป็นเวลาประมาณ 69 ปี
แล้ว มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีอาวุธปืนใช้ป้องกันตัว ป้องกันทรัพย์สิน การกีฬาหรือเพ่ือการยิง
สัตว์ ทั้งนี้ปืนโดยสภาพเป็นศาสตราวุธอันร้ายแรง สามารถท าอันตรายต่อชีวิตและร่างกายแก่คนหรือ
สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ได้โดยง่าย ทั้งในระยะไกลและระยะประชิดตัว ผู้ใช้อาวุธปืนสามารถดักซุ่มท าร้ายคน
อ่ืนได้โดยไม่มีผู้ใดเห็นตัว อันตรายจากอาวุธปืนจึงมีมากมายและร้ายแรง หากอาวุธปืนตกไปอยู่ในมือ
ของบุคคลใดถ้าน าไปใช้ในทางมิชอบหรือไม่ระมัดระวังย่อมท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนอย่างมากมาย อาวุธปืนเปรียบเสมือนสื่อมรณะแต่ก็มีคนจ านวนมากที่อยาก
ได้มาไว้ในครอบครอง บางคนต้องการมีไว้เพ่ือการโอ้อวดหรือเพ่ือการสะสมว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
และสามารถแสดงตัวเป็นผู้มีอิทธิพลท าให้บุคคลอ่ืนเกิดความเกรงกลัว บางคนต้องการมีไว้เพราะ
อยากมีอ านาจ ซึ่งอาวุธปืนถือเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญที่เป็นเครื่องมือให้กับผู้มีอิทธิพลมีการสะสม
อาวุธปืนไว้โดยถูกต้องตามกฎหมายและที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเรา
จะเห็นได้จากข่าวอาชญากรรมที่ปรากฏอยู่บ่อยครั้งว่ามีการน าเอาอาวุธปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนไปใช้
ในการก่ออาชญากรรมหรือกระท าความผิดนั้น ๆ 
  เนื่องจากการพัฒนาระบบของอาวุธปืนจนได้มีการผลิตปืนขึ้นใช้เพ่ือการกีฬา ปืนที่เป็นของ
เล่น ปืนที่เป็นของรางวัลมีไว้ใช้เพ่ือเก็บสะสม ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอาวุธปืนเรียกว่า “สิ่งเทียมอาวุธ

                                                           
1 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ฉบับปัจจุบันมีชื่อเรียกว่า “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง

กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490” การที่กฎหมายฉบับนี้ใช้ค าว่า 
“พ.ศ.” แทน “พุทธศักราช” ก็เพราะว่าในห้วงระยะเวลาที่กฎหมายฉบับนี้ตราออกมาใช้บังคับ ได้มี
การเปลี่ยนวิธีการเรียกปีก าหนดกฎหมายทั่วไปจากพุทธศักราชเป็น พ.ศ. โดยยังคงให้ใช้ค าว่า 
พุทธศักราช เฉพาะกับกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87
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ปืน”2 เช่น ปืนบีบีกัน (BB Gun) ย่อมาจาก Bullet Ball Gun หรือเรียกว่า Air Soft Gun คือปืนอัด
ลมแต่มีระบบกลไกการท างานภายในที่ถอดแบบออกมาจากปืนจริงบางส่วน มีการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้ระบบแก๊สและไฟฟ้า ซึ่งลักษณะภายนอกเหมือนกับปืนจริงจนแทบจะแยกไม่ออก 
เพราะผู้ผลิตพยายามท ามาให้เหมือนปืนจริงมากที่สุดทั้งขนาด น้ าหนัก สีสัน บางรุ่นวัสดุที่ใช้ท าจะ
เป็นโลหะแข็งจึงเหมือนจริงมากเป็นพิเศษ และของเล่นชนิดปืนมีหลายประเภท เช่น ปืนอัดลม ปืน
ลูกดอก ปืนเหรียญ ปืนลูกบอล เป็นต้น ของเล่นเหล่านี้อาจเป็นอันตรายได้การบาดเจ็บที่ตา โดยเกิด
ได้จากแรงกระสุนกระแทกที่ลูกตาท าให้เกิดเลือดออกในช่องลูกตา จะต้องรับการรักษาและการหยุด
การเคลื่อนไหวในระยะแรกเพ่ือป้องกันการมีเลือดออกมากขึ้น บางรายอาจจะเกิดต้อกระจกตามมา
หลังการกระแทก บางรายกระสุนอาจทะลุเข้าฝังในลูกตาหรือกล้ามเนื้อตา บางรายอาจเกิดการแตก
ของลูกตาและต้องผ่าตัดควักลูกตาทิ้งไป 
  กรณี ปืนบีบีกัน ในประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อประมาณ 23-28 ปี ราวปี พ.ศ.2529-2534 โดย
เริ่มจากมีการผลิตปืนบีบีกัน ขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นและได้ส่งออกขายต่างประเทศ โดยส่งออกขายที่
ประเทศฮ่องกง ประเทศไทยได้น าเข้ามาจากประเทศฮ่องกง ต่อมาน าเข้ามาจากฮ่องกงพร้อมกับ
พลาสติกโมเดล จากผู้น าเข้าอิสระเริ่มต้นจากปืนโมเดล เมื่อปี พ.ศ.2520  ได้มีการใช้โมเดลปืนที่เป็น
เหล็กและพลาสติก น ามาต่อและท าสีเองบางแบบสามารถยิงได้ บางแบบเป็นปืนแก๊ปที่มีแต่เสียงและ
ยิงอะไรออกมาไม่ได้ ส่วนลูกกระสุนเป็นลูกพลาสติกรูปทรงคล้ายกระโถนขนาด .177 นิ้ว และ 6 
มิลลิเมตร และได้พัฒนาระบบให้ทันสมัยมากขึ้น โดยพัฒนามาเป็นการใช้ปืนสั้นอัดลมและปืนอัดแก๊ส 
เป็นที่นิยมมากจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการมีปืนอัดลม และพัฒนาถึงการมีปืนไฟฟ้า ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2542 
สิ่งเทียมอาวุธปืน เช่น ปืนบีบีกัน ของไทยได้พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ หากมองเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของ
ปืนบีบีกัน เพียงอย่างเดียวก็แทบจะมีลักษณะไม่ผิดไปจากอาวุธปืนจริง จากลักษณะของปืนบีบีกัน
แล้วคือปืน  อัดลมชนิดเบาลอกเลียนแบบปืนจริง ในอัตราส่วน 1 : 1 ใช้กระสุนทรงกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร และ 8 มิลลิเมตร ถูกจัดเป็นกีฬาในลักษณะเกมผจญภัย (Survival 
Game) เช่นเดียวกับกีฬาเพ๊นต์บอล  
  ในปัจจุบันมีผู้นิยมเล่นกีฬาบีบีกันอย่างแพร่หลาย และมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากเป็นกีฬาซึ่งจ าลองการรบ มีความสนุกสนาน มีรูปแบบการเล่นที่หลากหลาย และมีผู้เล่นที่
หลากหลายวัย อาทิ เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะ
ส าหรับปืนบีบีกัน ผู้ที่เล่นกีฬาบีบีกันอยู่อาจจะรู้สึกสงสัยว่า การเล่นกีฬาชนิดนี้ผู้เล่นจ าเป็นต้องมี
ใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนบีบีกันด้วยหรือไม่ และการไปเล่นกีฬาบีบีกันที่สนามในแต่ละครั้งนั้น ผู้เล่น
แต่ละคนจ าเป็นต้องเดินทางโดยมีปืนบีบีกันติดตัวไปด้วย อย่างน้อยคนละ 1-2 กระบอก ซึ่งการพกพา
ปืนบีบีกันติดไว้ในรถยนต์ขณะเดินทางไปยังสนามบีบีกัน อาจจะท าให้ผู้เล่นบางท่านรู้สึกไม่สบายใจ 
หากพบเจ้าหน้าที่ต ารวจเรียกให้หยุดรถ เพ่ือตรวจค้นจะต้องท าอย่างไร และการพกพาปืนบีบีกัน ติด
ตัวไปลักษณะดังกล่าวถือเป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ เพราะว่าปืนบีบีกันนั้นหากมองเพียง

                                                           

 2 ตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน พ.ศ.2490 ความหมายของ “สิ่งเทียมอาวุธปืน” หมายถึง สิ่งซึ่งมีรูปและลักษณะอันน่าจะท าให้
หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน 
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รูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแล้วก็แทบจะมีลักษณะไม่ผิดไปจากอาวุธปืนจริง  อาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งท าให้มีการน าเอาสิ่งเทียมอาวุธปืน เช่น ปืนบีบีกัน ซึ่งเป็นปืนใช้เพ่ือการกีฬา ปืนที่เป็นของเล่น 
หรือปืนที่เป็นของรางวัลมีไว้ใช้เพ่ือเก็บสะสม ถูกน าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดประเภทได้ น าไปใช้
เป็นอาวุธใน การกระท าความผิด เช่น การน าเอาไปใช้เป็นอุปกรณ์ในการกระท าความผิดฐานลัก
ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ข่มขืนกระท าช าเราข่มขู่หรือท าร้ายร่างกาย เป็นต้น 
  เนื่องจากความนิยมในการซื้อและพกพาปืนบีบีกัน กองพิสูจน์หลักฐานส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ได้ท าการพิสูจน์และวินิจฉัยแล้วว่า ปืนบีบีกันไม่ใช่อาวุธปืนแต่เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน3 ตาม
พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 
ความหมายของ “อาวุธปืน” ให้หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิด ซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธี
ระเบิด หรือก าลังดันของแก๊ส หรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอ านาจของพลังงาน 
และส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น ๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าส าคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง และห้ามมิ
ให้ผู้ใดท า ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือน าเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียนท้องที่ และห้ามมิให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดย
ไม่ได้รับใบอนุญาต ให้มีอาวุธปืนติดตัวเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตาม
สมควรแก่พฤติการณ์ และไม่ว่ากรณีใด ๆ ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่
ได้จัดให้มีขึ้นเพ่ือนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด ส่วนความหมายของ “สิ่งเทียมอาวุธ
ปืน” หมายถึง สิ่งซึ่งมีรูปและลักษณะอันน่าจะท าให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน  
  ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนของไทย มีประเด็นปัญหาที่ต้อง
แก้ไขอยู่หลายประการ  
  ประเด็นแรก คือ นิยามของค าว่า สิ่งเทียมตามกฎหมายไม่คลอบคลุมถึงปืนบีบีกัน จากบท
นิยามของสิ่งเทียมอาวุธปืนแล้วจะเห็นได้ว่า สิ่งใดก็ตามที่มีรูปและลักษณะอันท าให้หลงเชื่อว่าเป็น
อาวุธปืนจะเป็นเพียง “สิ่งเทียมอาวุธปืน” ไม่ใช่ “อาวุธปืน” และจากบทนิยามดังกล่าว ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 371 ก าหนดไว้เพียงว่า ห้ามมิให้ผู้ใดก็ตามพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือ
ทางสาธารณะ โดยเปิดเผย หรือไม่มีเหตุอันควร ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งร้อยบาทและ
ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมิได้หมายรวมถึงสิ่งเทียมอาวุธปืนด้วยจึงเป็น
เหตุให้มีการนิยมซื้อและพกพาสิ่งเทียมอาวุธปืนกันอย่างมากและมี การน าเอาสิ่งเทียมอาวุธปืน 
ดังกล่าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ อันเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายด้วย หากได้พิจารณาวัตถุที่
เรียกว่า สิ่งเทียมอาวุธปืน เช่น ปืนบีบีกัน ปืนที่ใช้เพ่ือการกีฬา ปืนที่เป็นของเล่นหรือปืนที่เป็นของ
รางวัลมีไว้ใช้เพ่ือเก็บสะสม พบว่ากลไกการท างานเลียนแบบอาวุธปืน มีขนาด สีสัน รูปร่างและ
น้ าหนักใกล้เคียงกับอาวุธปืน ยกเว้นเพียงกระสุนที่ท ามาจากเม็ดพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์เซรามิค
สังเคราะห์ ที่มีน้ าหนักเบาตั้งแต่ 0.12 กรัม ไปจนถึง 0.50 กรัม และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร 
หรือ 8 มิลลิเมตร มีความเร็วต้นและแรงปะทะที่ 280 ฟุต/วินาที  อาจท าให้ได้รับบาดเจ็บต่อร่างกาย
หรือได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ อันก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ประกอบกับกฎหมาย

                                                           

 3 กองพิสูจน์หลักฐำนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ, ค้นวันที่ 9 มีนาคม 2558 จาก http:// 
www.oknation.net/blog/print.php?id=478310   
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ฉบับดังกล่าวนั้นได้มีการประกาศใช้มานานมาก ไม่สามารถครอบคลุมถึงวิวัฒนาการในการดัดแปลง
สิ่งเทียมอาวุธปืนเหล่านั้นได้  
  ประเด็นที่สอง คือ หลักเกณฑ์การควบคุมส่งเทียมอาวุธปืนบีบีกัน ควรให้มีการก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองและการขอใบอนุญาต รวมถึงวัตถุประสงค์การน าไปใช้ให้ชัดเจน 
จากพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.
2490 มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดท าการ ซ้ือ มี ใช้ สั่ง หรือน าเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนเว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่  ทั้งนี้ ไม่ได้ก าหนดไว้ว่า ผู้ที่มีสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ใน
ครอบครองได้ต้องมีใบอนุญาตให้มีสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในความครอบครองก่อน ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงปืน
บีบีกัน ซึ่งแตกต่างจากเรื่องอาวุธที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองจะต้องได้รับ
อนุญาตก่อน จึงท าให้มีผู้ต้องการมีสิ่งเทียมอาวุธปืนพยายามซื้อหาให้ได้มาไว้ครอบครองเป็นจ านวน
มากขึ้น มาตรา 8 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้
รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัว เมื่อมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามควรแก่
พฤติการณ์ ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพ่ื อ
นมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอ่ืนใดซึ่งไม่ครอบคลุมถึงสิ่งเทียมอาวุธปืนเช่นกัน การพกพา
สิ่งเทียมอาวุธปืนจึงไม่เป็นความผิดแต่อย่างใด ประกอบกับไม่มีการห้ามในการซื้อสิ่งเทียมอาวุธปืน 
เด็กและวัยรุ่นต่างก็มีไว้ในครอบครองและด้วยการที่วุฒิภาวะยังไม่เพียงในการตัดสินใจ อาจน าเอาสิ่ง
เทียมอาวุธปืนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ มิได้น าไปใช้เพ่ือเกมกีฬาหรือตามวัตถุอันแท้จริง อีกทั้งอาจท าให้
บุคคลที่พบเห็นเกิดความสับสนและหลงผิดได้ ด้วยความที่สิ่งเทียมอาวุธปืนได้พัฒนาให้เหมือนของ
จริงมากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นเหตุให้ร้านค้าที่ท าการซื้อขายสิ่งเทียมอาวุธปืน ท าการซื้อกันอย่างเสรี
โดยปราศจากหลักเกณฑ์ควบคุม และได้พยายามดัดแปลงประสิทธิภาพให้สิ่งเทียมอาวุธปืน ให้มี
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับปืนของจริงมากท่ีสุด อันเป็นผลให้เกิดปัญหาในทางสังคมอันเนื่องมาจากใช้
ผิดวัตถุประสงค์ได้ 
  ประเด็นที่สาม คือ การก าหนดความรับผิดและบทลงโทษเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์
ดังกล่าว เนื่องจากบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนตามมาตรา 52 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดสั่ง น าเข้า หรือค้าซึ่งสิ่ง
เทียมอาวุธปืน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่โดยตามมาตรา 77 ตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ ก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนโดยให้ลงโทษเพียงจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่ง
พันบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ ทั้งนี้ยังมีโทษต่ ามากส าหรับผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา 52 จึงท าให้มีผู้ฝ่าฝืนกันมาก
เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนที่จะได้รับจากการฝ่าฝืนนั้น 
 ด้วยเหตุนี้ เมื่อปืนบีบีกันจัดอยู่ในหมวดสิ่งเทียมอาวุธปืน ตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 หากถูกน าไปใช้ผิดวัตถุอันแท้จริง 
อาจใช้เป็นอุปกรณ์ในการกระท าผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยกฎหมาย
ควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนในประเทศไทย: ศึกษากรณี ปืนบีบีกัน (BB Gun) เป็นแนวทางในการจัดการ
ควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนให้มีความรัดกุม ครอบคลุม ชัดเจน และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เพ่ือรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ประชาชนตลอดจนความม่ันคงของประเทศ 
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมปืนบีบีกัน 
 2. เพ่ือศึกษากฎหมายกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมปืนบีบีกัน และวิเคราะห์
เปรียบเทียบแนวทางการควบคุมปืนบีบีกันของประเทศไทยกับต่างประเทศ 
 3. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมปืนบีบีกันตามกฎหมายไทย และวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับแนวทางการควบคุมปืนบีบีกันตามกฎหมายต่างประเทศ 
 4. เพ่ือน าเสนอแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมบีบีกัน
ของประเทศไทย 
 
1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนบีบีกัน
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.
2490 เพ่ือน ามาวิเคราะห์ให้ได้มาซึ่งข้อสรุปและแนวทางการแก้ไขกฎหมายควบคุมปืนบีบีกันที่
เหมาะสมกับประเทศไทย โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา และสหพันธรัฐ
มาเลเซีย 
 
1.4  วิธีที่กำรศึกษำ 
 
  การศึ กษานี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ งคุณ ภาพ  (Qualitative Research) ใช้ วิ ธี วิ จั ย เอกสาร 
(Document Research) และการวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมาย (Comparative Law) ของประเทศ
ไทยกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยท าการศึกษารวบรวมเอกสารข้อมูลที่
เกี่ยวข้องจากเอกสาร บทความ วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับปืนบีบีกัน 
 
1.5  สมมติฐำน 
 
  แม้ว่าปืนบีบีกันจะถูกน ามาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการเล่นเกมกีฬา แต่ก็มีบุคคลบางกลุ่ม
น าปืนดังกล่าวไปใช้ในการก่อความรุนแรง ซึ่งตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ไม่ได้ก าหนดนิยามความหมายไว้ให้รวมถึงปืนบี
บีกัน ท าให้มีการครอบครองและใช้ปืนดังกล่าวอย่างแพร่หลาย โดยไม่มีกฎหมายควบคุม จึงควรมีการ
ออกกฎหมายเฉพาะเพ่ือควบคุมการใช้ปืนบีบีกัน รวมถึงการขอใบอนุญาตและคุณสมบัติของผู้มีอาวุธ
ปืน บีบีกัน ตลอดความรับผิดและบทลงโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ดังกล่าว เช่นเดียวกับใน
ต่างประเทศ 
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1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 1. เพ่ือทราบความหมาย ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและ
ปืนบีบีกัน  
 2. เพ่ือทราบกฎหมายในการควบคุมทางกฎหมายเกี่ยวกับปืนบีบีกันของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา และสหพันธรัฐมาเลเซีย) 
 3. เพ่ือทราบปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมปืนบีบีกันและแนวทางการควบคุมปืน
บีบีกันของประเทศไทยและต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา และสหพันธรัฐมาเลเซีย) 
 4. เพ่ือเป็นเสนอแนวทางการแก้ไขกฎหมายควบคุมปืนบีบีกันที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
 



 
บทท่ี 2 

 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
  เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสิ่ง
เทียมอาวุธปืนในประเทศไทย:ศึกษากรณี ปืนบีบีกัน (BB Gun) ผู้วิจัยได้น าเสนอในลักษณะของการ
เรียบเรียงเชิงสังเคราะห์ ดังนี้ 
 
2.1  ความเป็นมาและวิวฒันาการของอาวุธปืนและปืนบีบีกัน 
   
  2.1.1   ความเป็นมาของอาวุธปืนและปืนบีบีกัน 
      2.1.1.1  ความเป็นมาของอาวุธปืน 
     ในสมัยดั้งเดิมมนุษย์ไม่มีอาวุธปืนใช้ จึงได้พัฒนาอาวุธใช้ส าหรับการล่าสัตว์และใช้ท า
ร้ายศัตรู โดยการใช้หินหรือโลหะ ซึ่งพัฒนาท าให้มีความแหลมคม มีประสิทธิภาพท าร้ายมากขึ้น  มี
การท าอาวุธให้สามารถท าร้ายศัตรูทั้งในระยะใกล้ประชิดตัว เช่น มีด หอก ดาบ และอาวุธที่ใช้ท าร้าย
ศัตรูในระยะไกล ๆ เช่น หน้าไม้ เกาฑัณฑ์ ธนู ต่อมาจึงมีการค้นพบสารเคมี เช่น ก ามะถัน ดินประสิว 
ซึ่งเมื่อน ามาผสมกันเข้าและบดอัดแน่นใช้ท าเป็นลูกกระสุน และได้มีการสร้างปืนใหญ่โดยใช้ลูก
กระสุนดินด า จากนั้นได้มีการพัฒนาอาวุธปืนจนกระทั่งเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพ  สามารถท า
อันตรายต่อชีวิตและร่างกายได้โดยแม่นย าและร้ายแรง ดังนั้นวัตถุประสงค์เดิมในการสร้างอาวุธปืนก็
เพ่ือใช้เป็นเครื่องท าร้ายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ในปัจจุบันอาวุธปืนถูกใช้เป็น 2 แนวทาง ดังนี้ 
      1) เพ่ือใช้เป็นการคุ้มครองความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน 
ตลอดจนใช้เพ่ือการศึกษา เป็นแนวทางท่ีดีเพราะมนุษย์มีสิทธิ และหน้าที่ในการปกป้องกันตนเองและ
ทรัพย์สิน 
      2) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือท าร้ายต่อชีวิตร่างกายของมนุษย์และสัตว์ ซึ่งเป็น
แนวทางท่ีไม่ดีและไม่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรม 
     ในยุคกลาง ค าว่า “อาวุธปืน” หรือ ไฟร์อาร์ม (Firearm)” ถูกใช้โดยอังกฤษเพ่ือระบุ
อาวุธที่ต้องใช้ไม้ขีดไฟเพ่ือจุดระเบิดของปืนใหญ่ ค าดังกล่าวยังเป็นแบบหนึ่งใช้เรียกนักธนูด้วย 
เนื่องมาจากผลกระทบของการยิงในตอนนั้น พลปืนจึงต้องอยู่ที่ส่วนหลังของปืนใหญ่พร้อมอีกมือหนึ่ง
ค้ าเอาไว้ได้ชื่อว่า “แฮนด์กัน (Hand Gun)” มีความหมายเดียวกับค าว่า “ไฟร์อาร์ม” ถึงแม้ว่าค าว่า 
“ปืน” หรือ “กัน” (Gun) ปัจจุบันมักใช้เพ่ือหมายถึงอาวุธปืน แต่ในทางทหารหรือผู้เชี่ยวชาญใช้เพ่ือ
หมายถึงปืนขนาดใหญ่เท่านั้น ปืนใหญ่มีขนาดใหญ่กว่าอาวุธปืนอย่างมาก มักติดตั้งบนแท่นที่เคลื่อนที่
ได้จะมีขนาดมากถึง 18 นิ้ว และอาจมีน้ าหนักถึงตัน อาวุธเช่นนี้ไม่ใช่อาวุธปืน ส่วนอาวุธปืนที่ถือได้
อย่างปืนเล็กยาวคาร์ไบน์ ปืนพก และอาวุธปืนขนาดเล็กอ่ืน ๆ มักไม่ถูกเรียกว่า“ปืน” หรือ “กัน” ใน
หมู่ผู้เชี่ยวชาญปืนกลจะยิงกระสุนขนาดเล็กกว่า (โดยปกติแล้วจะมีขนาด 14.5 มิลลิเมตรหรือเล็กกว่า) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5
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และปืนกลมากมายจะมีทหารคอยบังคับมากกว่าหนึ่งนาย เช่นเดียวกันกับปืนใหญ่ โดยปกติแล้วอาวุธ
ปืนอัตโนมัติที่ถูกออกแบบมาเพ่ือผู้ใช้เพียงคนเดียวจะเรียกว่า “ปืนเล็กยาวอัตโนมัติ” 
     ในศตวรรษปัจจุบันปืนได้กลายเป็นอาวุธที่มีอ านาจ ถูกใช้โดยมนุษย์ชาติในสงคราม
ยุคใหม่ ตั้งแต่ยุคเรอเนสซองซ์ มีการใช้อาวุธปืนมากมายในประวัติศาสตร์ทางทหารและประวัติศาสตร์
ทั่วไป สิ่งนี้ได้สร้างการรบแบบใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นการหลอมกองทัพยุคใหม่ ส าหรับปืนสั้นและปืนยาวใน
ยุคก่อน ๆ ใช้กระสุนที่เป็นทรงกลมและมีการเริ่มท าเป็นทรงเรียวในยุคใหม่ แต่ไม่นานก็ถูกแทนที่ด้วย
ลูกเหล็กทรงกลม กระสุนจะถูกยิงโดยการเผาไหม้ที่รวดเร็ว แต่ในอาวุธขนาดเล็กมักจะบรรจุระเบิดไว้
ภายในตัวเองซึ่งถูกสั่งห้ามในสนธิสัญญา (Hague Convention) กระสุนของอาวุธขนาดเล็กถูกสั่งห้าม
ในสงครามด้วยเหตุผลคล้ายกัน ส าหรับปืนใหญ่ในปัจจุบันเป็นกระสุนที่มีระเบิดเช่นเดียวกับแบบ   
ก่อน ๆ จนกระทั่งถึงทศวรรษที่ 1800 กระสุนและดินปืนถูกแยกออกจากกัน ถูกใช้โดยอาวุธอย่างปืน
เล็กยาว ปืนพก และปืนใหญ่ บางครั้งเพ่ือความสะดวกในความเหมาะสมของดินปืน และกระสุนถูกห่อ
รวมกันในกระดาษ เรียกว่า “ปลอกกระสุนปืน” (Cartridge) สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับท่อเหล็กที่ห่อหุ้มตัวจุด
ระเบิดและดินระเบิด ซึ่งกระสุนจะวางไว้ที่ปลายตรงกันข้ามกับตัวจุดระเบิด กระสุนแบบมีปลอกนี้ถูก
ใช้อย่างแพร่หลายและในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ได้กลายมาเป็นกระสุนแบบพ้ืนฐานส าหรับอาวุธปืน
ขนาดเล็ก รถถัง และปืนใหญ่ ปืนครก ใช้การห่อหุ้มที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตามกระสุนและกรอบมัก
รวมเป็นชิ้นเดียวกันจะถูกยิงออกจากอาวุธปืน ปืนใหญ่ประจ าเรือพิสัยใกล้มีบ้างที่ใช้กระสุนแบบกรอบ 
แต่ปืนบนเรือประจัญบานและเรือลาดตระเวนส่วนใหญ่ใช้กระสุนระเบิด และแยกออกจากดินปืนซึ่ง
ถูกเลือกตามความต้องการในกระสุนแบบทรงเรียว มีความแตกต่างระหว่างกระสุนกับอาวุธปืนคือ
บางครั้งกระสุนหมายถึงอาวุธ ส่วนอาวุธปืนนั้นหมายถึงแท่นอาวุธ ในบางกรณีอาวุธปืนสามารถใช้เป็น
อาวุธได้โดยตรงในการต่อสู้ระยะใกล้ ตัวอย่างเช่น ปืนเล็กยาว ปืนคาบศิลา และปืนกลมือสามารถติด
ดาบปลายปืนจนท าให้มันกลายเป็นหอกหรือหลาว ด้วยบางข้อยกเว้นพานท้ายปืนของปืนยาวสามารถ
ใช้เป็นตะบองเพ่ือตีได้ ซึ่งยังเป็นไปได้ที่จะตีใครด้วยล ากล้องปืนหรือด้ามจับปัญหาของอาวุธปืนคือ 
การเก็บรักษาตัวกระสุนเองมักทิ้งเศษเอาไว้ และอาจก่อให้เกิดการขัดล ากล้องได้ เศษผงเหล่านี้มัก
ก่อให้เกิดการขัดข้องภายในล ากล้อง ส่งผลให้ต้องท าความสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพ่ือรักษาความมี
ประสิทธิภาพของปืนเอาไว้ บางครั้งอาวุธปืนจะหมายถึงอาวุธปืนขนาดเล็ก อาวุธดังกล่าวคืออาวุธปืน
ที่สามารถขนย้ายได้ด้วยบุคคลคนเดียว ตามที่ว่าเอาไว้ในกฎหมายสงคราม อาวุธปืนขนาดเล็กถูกจัดว่า
เป็นอาวุธปืนซึ่งยิงกระสุนที่ไม่มากไปกว่า 15 มิลลิเมตร อาวุธปืนขนาดเล็กจะถูกเล็งโดยปกติโดยใช้
ศูนย์เล็งธรรมดา ระยะความแม่นย าส าหรับอาวุธปืนขนาดเล็กมักมีข้อจ ากัดประมาณ 1 ,600 เมตร 
โดยทั่วไปจัดว่าน้อย ถึงแม้ว่าสถิติปัจจุบันของปืนซุ่มยิงจะมากกว่า 2.4 กิโลเมตรก็ตาม 
  คนไทยรู้จักอาวุธปืนมาแต่บรรพบุรุษแล้ว ในสมัยอยุธยารู้จักปืนกัน เช่น พระแสงปืน
ต้น   ข้ามแม่น้ าสะโตงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นต้น ซึ่งเข้าใจว่าเป็นต้นก าเนิดของปืนแก๊ป
ที่ม ี ล ากล้องยาว ท าด้วยเหล็กทนความร้อนสูง บรรจุดินปืนเป็นทางปากกระบอ แถมด้วยลูกปรายท า
ด้วยตะกั่วเม็ดกลม ๆ หรือวัตถุอ่ืนก็ได้ ที่มีความแข็งไม่น้อยกว่าลูกดินเหนียว ที่ยิงด้วยหนังสติ๊ก 
หลังจากยัดดินปืนกับกระสุนลูกปรายแล้วต้องใช้ไม้ทาเป็นก้านยาว ๆ เท่ากับความยาวของกระบอก
ปืนแยงลงไปทางกระบอก เพ่ือยัดดินปืนและกระสุนปืนปรายให้แน่นหนาเพ่ือเป็นหลักประกันว่า เมื่อ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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ดินด าโดนประทุไฟฟ้าเข้าจะส่งแรงขับดันมหาศาลออกไปทางกระบอกปืนพร้อมด้วยกระสุนลูกปรายที่
จะพุ่งออกไปข้างหน้าตามแรงขับ  
      ปืนกระบอกแรกของโลก เรียกว่า แฮนด์ แคนนอน (Hand Cannon) มีลักษณะ
คล้ายเครื่องยิงจรวด หรือ อาร์.พี.จี ในปัจจุบันมีใช้กันในคริสต์ศตวรรษที่ 13 โดยจุดชนวนดินระเบิด
ด้วยเหล็กร้อนหรือถ่านหิน ส าหรับปืนแก๊ปของไทยเรามีตะบันไฟส าหรับให้นกปืนสับแก๊ส เพ่ือให้
ประกายไฟรอดรูตะบันไฟเข้าไปจุดดินปืนข้างในกระบอกอันจะยังผลให้เกิดการระเบิดขึ้น ในล ากล้อง
ปืนนั้นแล้วส่งแรงขับดันออกทางปากกระบอกปืนพร้อมด้วยกระสุนลูกปรายที่พุ่งฉิวไปหาเป้าข้างหน้า 
ต่อมาคริสต์ศตวรรษที่ 18 โลกเรารู้จักใช้ปืนที่มีล ากล้องเป็นเกลียวอยู่ข้างใน เพ่ือรีดลูกปืนให้หมุนตัว
ออกจากลากล้อง วิธีนี้ท าให้ทิศทางของกระสุนปืนเกิดความแม่นยายิ่งขึ้น กระสุนลูกซองกระสุน
แม็กนั่มแบบต่าง ๆ อุบัติขึ้น ปี ค.ศ.1850 เช่น ขนาด .38 หรือ 17 มิลลิเมตร เป็นต้น เพ่ือสร้างความ
สะดวกรวดเร็วและความมันในการยิงปืนเป็นเอนกประสงค์จนทุกวันนี้4 
     2.1.1.2  ความหมายของอาวุธปืน 
     ปืน หมายถึง อาวุธจ าพวกหนึ่งใช้ยิงด้วยดินระเบิด หรือความอัดดันของอากาศมี
หลายชนิด มีลักษณะนามว่า กระบอก โบราณเรียก ศร หน้าไม้ เกาทัณฑ์ว่า ปืน5  
     อาวุธ หมายถึง “เครื่องประหาร ใช้ในการท าร้าย ป้องกัน หรือต่อสู้" รวมทั้งปืนอัด
ลมเบาดังกล่าวผลิตขึ้นมา เพ่ือวัตถุประสงค์ในการยิงเป้าทดสอบความแม่นย า หรือเล่นเกมการต่อสู้6 
     อาวุธ หมายถึง เครื่องใช้สาหรับต่อสู้รบพุ่งหรือทาร้ายศัตรู คู่ต่อสู้ เช่น คนใช้ดาบ 
ปืน ฯลฯ ความใช้เขาเป็นอาวุธ นกกระจอกเทศใช้ขาเป็นอาวุธเตะได้แรงเหมือนม้า เสือใช้เขียวและ
เล็บเป็นอาวุธ ฯลฯ อาวุธแบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
     1. อาวุธโดยสภาพ คือ สิ่งที่ท าไว้เป็นเครื่องประหารโดยตรง เช่น ปืน หอก ดาบ 
แหลน หลาว  
     2. อาวุธโดยการใช้ คือ สิ่งที่มิได้ท าไว้เป็นเครื่องประหารโดยตรง แต่สามารถนามา
ใช้เป็นอาวุธ เช่น ไม่คานหาบของ สากที่ใช้ตากับครกซึ่งเอาไว้ใช้ประทุษร้ายได้7 
     อาวุธปืน หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิด ซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธี
ระเบิดหรือกาลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอ านาจของพลังงาน และ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น ๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าส าคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง (ความหมาย
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.

                                                           
4 สมพร  พรหมหิตาธร, เล่นปืนไม่ให้ถูกจับ, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2541), 

หน้า 1-2. 
 5 อาวุธปืน, พิมพ์ครั้งที่ 12 (กรุงเทพฯ: รวมสาส์น, 2536), หน้า 595. 

6 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: นานมี
บุคส์พับลิเคชั่นส์, 2546. 

7 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 232/2458; ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 560/2458; ชุติธร, “พาอาวุธ
ปืนไปในที่สาธารณะ,” บทบัญญัติ 27, 4 (2513): 929.  
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2490 มาตรา 4 (1)) อาวุธปืน ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 4 (1) สามารถจ าแนกได้ ดังนี้  
     1.  อาวุธปืนโดยตรง ได้แก่  
      1) อาวุธสาหรับใช้ยิง 
      2) มีเครื่องประกอบด้วยล ากล้องท าด้วยโลหะที่ทนทานต่อแรงระเบิดของดินปืน  
      3) ดินระเบิดที่เป็นพลังขับดันกระสุนให้ออกจากลากล้อง 
      4) เครื่องจุดชนวนดินระเบิดหรือที่เรียกว่า “เครื่องลั่นไก”  
      5) กระสุนซึ่งส่วนมากทาด้วยเหล็กหรือตะกั่ว เรียกว่า “เครื่องกระสุนปืน” จะ
ถูกขับดันออกจากลากล้องด้วยแรงระเบิดของดินปืน8  
      2. นอกจากอาวุธปืนที่กล่าวใน ข้อ 1 แล้วยังให้ความหมายตลอดถึงอาวุธทุกชนิดที่
ใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิด หรือก าลังดันของแก๊สหรืออัดลม หรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้อง
อาศัยอ านาจพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น  ๆ รัฐมนตรีเห็นว่าส าคัญและได้ระบุไว้ใน
กฎกระทรวง9  
      3. ส่วนของอาวุธปืนที่ให้ถือเป็นอาวุธปืน ได้แก่ ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาวุธปืนตาม
ข้อ 1 แห่งกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที ่3) พ.ศ.2491 ดังนี้  
       1) ล ากล้อง คือ ลากล้องของอาวุธปืนที่เป็นปืนตามกฎหมายนั่นเอง 
       2)  เครื่องลูกเลื่อน หรือส่วนประกอบส าคัญของเครื่องลูกเลื่อนที่ เป็นปืน
อัตโนมัติอย่าง ยู. เอส. อาร์มี่. หรือออโตเมติก โคลท์ เป็นต้น จะต้องมีล าเลื่อนส าหรับให้กระสุนปืน
เคลื่อนเข้าล าเพลิง แล้วเมื่อยิงแล้วปลอกจะได้สลัดออกไปทางช่องที่ลูกปืนนัดต่อไปถูกดันขึ้นมาจาก
แม๊กกาซีนแล้วถูกผลักเข้าไปในล าเพลิงใช้ยิงในครั้งต่อไป ส าหรับส่วนประกอบส าคัญของเครื่องลูก
เลื่อน ได้แก่ สปริงส าหรับบังคับให้ล าเลื่อนเดินหน้าถอยหลังตามจังหวะอัตโนมัติของมัน  
       3) เครื่องลั่นไกหรือส่วนประกอบส าคัญของเครื่องลั่นไกส่วนนี้  ได้แก่ เข็มแทง 
ชนวน นกสับ และไกปืน เป็นต้น  
       4) เครื่องส่งกระสุนซองกระสุนหรือส่วนประกอบส าคัญของสิ่งเหล่านั้น ได้แก่  
แม๊กกาซีนส าหรับเป็นออโตเมติกดังกล่าว สปริงในแม๊กกาซีนส าหรับให้กระสุนปืนเลื่อนเข้ารังเพลิงก็
ถือส่วนประกอบส าคัญของเครื่องส่งกระสุนได้ตามในนี้10  
 
 
 

                                                           

 8 ประสาน เจนร่วมจิต, ทัศนคติของประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่เกี่ยวกับนโยบาย
ของรัฐในการควบคุมอาวุธปืน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต วิชาการเมืองและการปกครอง 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543), หน้า 7. 
 9 เรื่องเดียวกัน, หน้า 8. 
 10 ช านาญ ชื่นยินดี, นโยบายของรัฐในการควบคุมอาวุธปืน (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), หน้า 28-29. 
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    2.1.1.3  ความหมายของอาวุธปืนตามกฎหมายไทย 
    แบ่งอาวุธปืนออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้ 
    ประเภทที่ 1 อาวุธปืนสาหรับเอกชนใช้นั้นเป็นอาวุธปืนธรรมดาที่กฎหมายอนุญาต
ให้ประชาชนทั่วไปมีไว้ใช้ได้ ทั้งในการกีฬาและการเก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ ดังนั้นอาวุธปืนประเภทที่  1 
จึงแยกได ้2 ประเภท คือ 1. อาวุธปืนที่อยู่ในสภาพดี 2. อาวุธปืนชารุดจนใช้ยิงไม่ได้ 
    ประเภทที่ 2 อาวุธปืนสงครามซึ่งไม่อนุญาตให้เอกชนใช้เรียกว่า “อาวุธปืนใช้เฉพาะ
แต่ในสงคราม” โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอานาจออกกฎกระทรวงก าหนดว่าอาวุธ
ปืนชนิดใด เป็นอาวุธปืนใช้เฉพาะแต่ในสงครามบ้างกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2522) ข้อ 2 ดังนี้อาวุธปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา 7 หรือมาตรา 24 
จะต้องเป็นอาวุธชนิดและขนาดดังต่อไปนี้ 
     1. อาวุธปืนชนิดล ากล้องมีเกลียวที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากล ากล้องไม่เกิน 
1.44 มิลลิเมตร 
     2. อาวุธปืนชนิดลากล้องไม่มีเกลียว ดังนี้ 
       1)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากลากล้องไม่ถึง 20 มิลลิเมตร 
       2)  ปืนบรรจุปากปืนลูกซองหรือปืนพลุสัญญาณ 
     3. อาวุธปืนชนิดที่เครื่องกลไกสาหรับบรรจุกระสุนเองให้สามารถยิงซ้ าได้ดังต่อไปนี้ 
       1)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากลากล้องไม่ถึง 160 มิลลิเมตร 
       2)  ปืนลูกซอง 
       3)  ปืนลูกกรดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากลากล้องไม่ถึง 5.6 มิลลิเมตร 
     4. อาวุธปืนชนิดเครื่องบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ 
     5. อาวุธปืนชนิดไม่ใช้กระสุนปืน เป็นที่บรรจุวัตถุเคมีที่ท าให้เกิดอันตรายหรือเป็น
พิษหรือไม่ใช่ เครื่องกระสุนปืนที่บรรจุเชื้อโรคเชื้อเพลิงหรือวัตถุกัมมันตภาพรังสี11 
     2.1.1.4  ความหมายของอาวุธปืนตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
  หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่  2 ได้มีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ  ซึ่งให้
ความส าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและเพ่ือเป็นการประกันความมั่นคงและสันติภาพของโลกและ
มวลมนุษยชาติ กฎบัตรสหประชาชาติ จึงมีข้อบทหรือมาตราที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน
อยู่หลายข้อ รวมทั้งการจัดตั้งกลไกต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน กลไกเหล่านี้ได้
มีการพัฒนามาโดยตลอด และได้รับรองกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ กติการะหว่างประเทศ อนุสัญญา รวมทั้ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งรัฐสมาชิกมีพันธกรณีตามกฎหมาย และ/หรือทางจริยธรรมที่จะต้องปฏิบัติตาม องค์การ
สหประชาชาติจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการพัฒนากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศโดยที่มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้บัญญัติอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติไว้ประการหนึ่งคือ การส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้ง

                                                           

 11 สมพร พรหมหิตา, เรื่องเดิม, หน้า 8-11. 
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ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ การตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการ
กระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้จัดท า
เอกสารชุด “แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ” โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ
เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงมาตรฐานต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยสากล 
เพ่ือน ามาสร้างเสริมให้เกิดการเคารพ คุ้มครอง สิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ใน
ประเทศไทยต่อไป 
      การใช้ก าลังและอาวุธปืนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นที่ได้รับการ
กล่าวถึงอย่างมาก ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศว่าท าอย่างไรจึงจะให้เกิดการตัดสินใจที่
เหมาะสม เมื่อต้องการใช้ก าลังและอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ ค านึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และ
จะต้องไม่เกิด  การละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้ก าลังและอาวุธปืนประเภทต่าง ๆ ต้องเป็นไปตาม
ความเหมาะสม ไม่เป็นการไม่ใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุ ด้วยเหตุดังกล่าวนั้นการประชุมขององค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด ครั้งที่ 8 ณ กรุงฮาวานา 
ประเทศคิวบา เมื่อ ค.ศ.1990 ได้รับรองหลักการพ้ืนฐานว่าด้วยการใช้ก าลังและอาวุธปืนของ
เจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมาย ก าหนดมาตรฐานที่พึงปฏิบัติดังกล่าว รวมถึงการป้องกันอย่างเป็นระบบ 
เช่น การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ระเบียบการเก็บและเบิกอาวุธปืน การรายงานเมื่อมีการใช้อาวุธปืน เป็น
ต้น สหประชาชาติได้ถือเป็นมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญอีกเรื่องหนึ่ง 
      จากบทความเกี่ยวกับการแก้กฎหมาย: แก้อย่างไรจึงจะแก้ปัญหาสังคมได้ เพ่ือหา
ข้อสรุปหากปัญหาสังคมต้องแก้ด้วยวิธีการ “แก้กฎหมาย” จะแก้กันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หาก
การแก้กฎหมายคือ “การจ ากัดสิทธิเสรีภาพ” The Best Gun Control is No Gun: จะจ ากัดสิทธิ์ให้
ได้ผลคือต้องเบ็ดเสร็จจากข่าวการสังหารหมู่เด็กนักเรียนและครู ที่เมืองนิวทาวน์ร่วมถึง 30 ชีวิต
โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในเรื่องเดียวกันในประเทศญี่ปุ่น  ประการแรกในประเทศญี่ปุ่น
ฆาตกรรมที่ใช้อาวุธปืนในแต่ละปีมีน้อยมาก เช่น ปี ค.ศ.2008 มีเพียง 11 ราย ในขณะที่ในปีเดียวกัน
สหรัฐอเมริกามีกรณีฆ่ากันตายด้วยอาวุธปืนมากกว่า 12,000 ราย ส่วนการตายจากอาวุธปืนที่เป็น
ลักษณะของอุบัติเหตุในญี่ปุ่นต้องเรียกว่า “แทบไม่มีเลย” ท าไมถึงเป็นเช่นนี้เพราะประการที่ 2 
ขณะที่คนอเมริกันยังหาซื้ออาวุธปืนและพกพาได้ แต่ในญี่ปุ่น “ปืนพก” ห้ามมี ห้ามซื้อ ห้ามทุกอย่าง 
ส่วนปืนไรเฟิลห้ามตั้งแต่ ปี ค.ศ.1971 ใครที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นสามารถครอบครองได้ แต่ต้องคืนให้
ต ารวจหลังจากตายโดยถือเป็นหน้าที่ของทายาทตามกฎหมาย ส่วนปืนที่สามารถซื้อหาได้จะต้องเป็น 
“Short Gun” “Air Rifle” แต่กระบวนการ “ขอใบอนุญาต” ต้องเรียกว่า “สุดโหด” เริ่มตั้งแต่หนึ่ง
เข้าเรียนในห้องเต็มวัน สองสอบข้อเขียน สามทดสอบยิงในสนามยิงปืน สี่ตรวจสุขภาพโดยเฉพาะ
สุขภาพจิต และห้าต้องผ่านการตรวจประวัติอย่างเข้มงวดโดยต ารวจ หลังจากได้ปืนแล้วต้องเก็บไว้ใน
บ้านอย่างมิดชิดพร้อมแจ้งที่เก็บให้ต ารวจทราบ เพ่ือที่ต ารวจจะได้มาตรวจสอบทุกปี ในส่วนข้อเขียน
และกระบวนการตั้งแต่หนึ่งถึงห้าจะต้องท าซ้ าใหม่ทุกสามปี เหตุที่สองประเทศมีกฎหมายควบคุม การ
ครอบครอง และใช้อาวุธปืนที่แตกต่างกันราวฟ้ากับดิน เพราะประการที่  3 รัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกาบัญญัติไว้ว่ารัฐต้องมีหน้าที่ยืนยันในสิทธิ์ของประชาชนที่จะมีไว้ซึ่งอาวุธ (Right of The 
People to Keep and Bear Arms) ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นกฎหมายบัญญัติไว้ว่าบุคคลไม่สามารถ
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จะมีไว้ซึ่งอาวุธปืนหรือดาบอย่างสิ้นเชิง (No Person Shall Possess A Firearm or Firearms or A 
Sword or Swords) แน่นอนว่าในความจริงของสังคมกาลเวลานับร้อย  ๆ ปีที่ผ่านผันย่อมน า
ข้อยกเว้นและการปรับแก้มาสู่กฎหมายแม่ดังกล่าวบ้างไม่มากก็น้อย  อเมริกาทุกวันนี้มีปืนใน
ครอบครองของเอกชนกว่า 200 ล้านกระบอก (ซึ่งบางแห่งระบุตัวเลขถึง 300 ล้าน) ญี่ปุ่นแม้รวม
ต ารวจเข้าด้วยมีเพียงล้านกว่ากระบอกเท่านั้น แสดงให้เห็นความแตกต่างแล้วเช่นนี้เพียงพอหรือยังที่
จะสรุปว่า เรื่องบางเรื่องหากจะต้องจ ากัดเสรีภาพก็ต้องจ ากัดกันอย่างเผด็จการ อเมริกันที่เป็น
ปัญญาชนส่วนใหญ่ยังคงลังเลที่ “ควบคุม” การครอบครองอาวุธปืนอย่างเข้มงวดเช่นในญี่ปุ่น (และจีน
ที่ห้ามอย่างสิ้นเชิง) แม้ทุกคนจะยอมรับว่าการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นอย่างน่าเศร้านั้นเกี่ยวพันอย่าง
แยกกันไม่ออกกับการที่ฆาตกรสามารถจัดหาอาวุธปืนร้ายแรงได้ไม่ยาก แต่ค าถามยังคงมีอยู่ว่า “แม้
ไม่มีปืนฆาตกรดังกล่าวที่จะท าการสังหารหมู่ด้วยวิธีอ่ืนไม่ได้เลย หรือหากเขาเป็นโรคจิตและต้องฆ่าให้
ได้” เช่น การใช้แก๊สพิษในสถานีรถไฟใต้ดินในประเทศญี่ปุ่น เมื่อหลายปีก่อนหรือการใส่ยาพิษลงไป
ในน้ าและอาหารในจีน ทั้งสองกรณีเกิดขึ้นในประเทศที่ฆาตกรโรคจิตซึ่งไม่สามารถจัดหาอาวุธปืนได้
ง่าย ๆ แต่ยังสามารถก่อเหตุสังหารหมู่ได้ ในทางตรงกันข้ามกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดไม่ได้มี
ผลจ ากัด “มือเท้า” ของอาชญากรตัวจริงแม้แต่น้อยซ่ึงตรงกันข้ามกลับเพ่ิมช่องโอกาสการกระท าการ
ของพวกเขามากขึ้น ในขณะเดียวกันกลับเป็นการมัดมือมัดเท้าประชาชนในการปกป้องตัวเอง หรือ
อย่างน้อยในเชิงจิตวิทยาท าให้อาชญากรย่ามใจ คล้ายคลึงกับผลที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ กล่าวคือ 
ข้อมูลทางการสหรัฐระบุว่าทุกรัฐที่มีการแก้กฎหมายให้เข้มงวด หลังจากนั้นไม่ถึง 2-3 ปี สถิติ
อาชญากรรมที่ใช้อาวุธปืนกลับเพ่ิมขึ้นหลายเท่าประชาธิปไตยคือเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่หรือเพ่ือ
คุ้มครองส่วนน้อย รัฐธรรมนูญสหรัฐตั้งแต่เริ่มต้นได้บัญญัติหลักการประชาธิปไตยขั้นพ้ืนฐานไว้อย่าง
ชัดเจนว่า “ประชาชนย่อมมีสิทธิ์ในการปกป้องและคุ้มครองตัวเอง” เพราะมีแต่ประชาชนเท่านั้นจึง
จะคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเองได้ดีที่สุด หากประชาชนต้อง “สละ” สิทธิ์ในการมีไว้ซึ่งอาวุธเพ่ือคุ้มครอง
ตัวเองเท่ากับสละสิทธิ์ในการคุ้มครองตัวเอง แล้วยกสิทธิ์ดังกล่าวให้ผู้อ่ืน (รัฐ ต ารวจ ฯลฯ) เพ่ือท า
หน้าที่ดังกล่าวแทนในที่สุดคือเท่ากับสละสิทธิ์ส่วนตัวและสิทธิ์การตัดสินชะตากรรมของตัวเองซึ่งไม่
ต่างกับสละ “Self-Respect” ของตนด้วยเช่นกัน หากรัฐธรรมนูญของประเทศมีไว้เพ่ือแสดงถึง
ประชาธิปไตยของชาติ การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นไปเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งหลักการประชาธิปไตยคือ
จะต้องเพ่ือประโยชน์ของส่วนใหญ่ เพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน   ทั้งชาติ การแก้ไขใด ๆ ที่
ไม่เป็นไปเพ่ือหลักการดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยรัฐบาลเผด็จการ (ทหาร) หรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 
ย่อมเป็นการแก้ไขที่ไม่ชอบและย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่ได้เมื่อสถานการณ์อ านวยให้ 
หากจะท าต้องท าให้ต้องตามหลักการเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่อย่างสมบูรณ์ 
     2.1.1.5  ความเป็นมาของปืนบีบีกัน  
     ในปี พ.ศ.2513 ประชาชนในประเทศญี่ปุ่นครอบครองอาวุธปืนอย่างผิดกฎหมาย 
อาวุธปืนเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างกว้างขวางส าหรับประชาชน เพราะความสนใจอย่างกว้างขวาง ผู้ผลิต
หลายรายจึงเริ่มผลิตปืนสปริง ซึ่งเป็นที่น่าสนใจต่อผู้คนที่สนใจอาวุธปืน พ.ศ.2513 ปืนดังกล่าวมีล า
กล้องหลายขนาด เพื่อใช้ยิงลูกกระสุนพลาสติกและกระสุนยาง โดยกระสุนมีลักษณะเป็นวงกลมหลาย
ขนาด แต่โดยที่สุดกระสุนพลาสติกเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6 มิลลิเมตร และ 8 มิลลิเมตร ถูกบรรจุเข้า
เป็นกระสุนมาตรฐาน ต่อมาปืนที่ใช้พลังงานจากสปริงได้ถูกบรรจุด้วยพลังงานจากแก๊ส เป็นระบบที่มี



14 
 

ความหลากหลายมากขึ้น และของเล่นเหล่านี้ถูกเคลื่อนย้ายไปยังอเมริกาเหนือ กลางปี พ.ศ.2533 ใน
เวลาเดียวกันญี่ปุ่นตกต่ าทางเศรษฐกิจแต่สามารถเอาตัวรอดได้จาก AEG (Automatic Electric Gun) 
หรือปืนไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยญี่ปุ่นส่งเข้าตีตลาดท าให้ผู้ผลิตเก่าหลายรายพ่ายแพ้ทางการตลาด เศษของ
ที่ไม่ใช้แล้ว Tokyo Marui (เรียกว่า มารูอิ) น ามาผลิตคิดค้นขึ้นเป็น AEG และเป็นผู้ผลิตปืนยาวไฟฟ้า
อัตโนมัติเป็นรายแรก มารูอิ ได้คิดค้นระบบ Hop-Up มีความสามารถช่วยเพ่ิมความแม่นย าและวิถี
กระสุนของอาวุธ ก่อนปี พ.ศ.2543 Classic Army จากฮ่องกง เข้าร่วมวงการและส่งปืนของตนลงสู่
ตลาด เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพท าให้เป็นคู่แข่งและเกิดการแข่งขันกับมารูอิ ไม่ก่ีปีต่อมาสินค้าจากจีน
ถูกส่งเข้าตลาดเป็นจ านวนมากแต่เป็นสินค้าระดับต่ า12 
     บีบีกันเป็นเกมกีฬายิงปืนในรูปแบบใหม่ ที่มีความปลอดภัยต่อผู้เล่น และเป็น
เกมกีฬาที่ได้รับความนิยมมากในต่างประเทศ อาทิเช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง อังกฤษ และอีกหลาย
ประเทศในแทบทวีปอเมริกา และยุโรป ในปัจจุบันได้รับความสนใจเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
เนื่องจากเป็นกีฬาจ าลองการรบ ซึ่งมีความสนุกสนาน มีรูปแบบการเล่นที่หลากหลาย และมีผู้เล่นที่
หลากหลายวัย เช่นเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ  
     ในประเทศไทยเริ่มรู้จักปืนบีบีกันประมาณ ในราวปี พ.ศ.2529-2534 โดยอาจแบ่ง
ยุคของปืนบีบีกัน ได้เป็น 3 ยุค ดังนี้ 
  ยุคที่  1 ปืนโมเดล ปี  พ.ศ.2520 คนไทยจะรู้จักโมเดลปืนที่ เป็นเหล็กบ้างเป็น
พลาสติกบ้างซึ่งต้องมาต่อและท าสีเองบางแบบยิงได้ ขณะที่บางแบบเป็นปืนแก๊ปมีแต่เสียงยิงออกมา
ไม่ได ้ปืนแบบนี้ถูกจ าลองมา จากปืนหลายรุ่นแม้เป็นพลาสติคที่ไม่แข็งแรง แต่ก็เป็นที่นิยมส าหรับพวก
ที่ชอบต่อแบบโมเดลมาก    
  ยุคที ่2 ปืนบีบีกัน เมือ่มีปืนสั้นอัดลมและปืนอัดแก๊สเข้ามาขาย ความนิยมของปืนอัด
ลมจึงเริ่มเกิดขึ้นใหม่อีกครั้ง ปืนแบบใหม่นี้ไม่ต้องประกอบเองและบางแบบมีวัสดุที่เป็นเหล็ก ทนทาน  
อีกทั้งปืนบีบีกันที่เป็นแก๊สยังสามารถยิงต่อเนื่องแบบเซมิออโต้ได้ สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เล่นแต่
ยังขาดความแม่นย า 
  ยุคที่ 3 กีฬาบีบีกัน เริ่มจากการเกิดขึ้นของสนามเพนต์บอล ที่ย่านตะวันนาบางกะปิ
โดยมีเจ้าของสนามและเพ่ือน ได้เริ่มน าปืนบีบีกันเข้ามาร่วมเล่นด้วยซึ่งต่อมาได้เกิดสนามใหม่ ๆ ขึ้น
อีกหลายสนาม และเริ่มมีการจัดออนทัวร์ออกไปเล่นนอกสถานที่ และในขณะที่ปืนบีบีกันเองได้มีการ
พัฒนาให้ปรับแต่งได้ง่ายและมีความแม่นย าสูงรวมถึงสามารถเลือกซื้อได้ และได้เริ่มมีการพัฒนากติกา
การเล่นโดยเริ่มการออกกฎว่าโดนนัดเดียวต้องออก และมีการใช้กติกา “ยูเดด” และมีการจ ากัด
ความเร็วของปืนบีบีกันมาควบคุมเพ่ือให้ปลอดภัยกับผู้เล่นนั่นเอง 
 
 
 
 

                                                           

  12 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ความเป็นมาของปืนอัดลมชนิดเบา, ค้นวันที่ 9 มีนาคม 2558 
จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ 
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  2.1.2  วิวัฒนาการของอาวุธปืนและปืนบีบีกัน 
     2.1.2.1  วิวัฒนาการของอาวุธปืน 
     ปืนเป็นอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรง สามารถท าลายชีวิตคนและสัตว์ได้ในระยะไกล
และระยะใกล้ประชิดตัว มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเพ่ือเป็นเครื่องประหารชีวิตมนุษย์และสัตว์ มี
อานุภาพร้ายแรงโดยใช้ยิงได้อย่างแม่นย า มีลูกกระสุนที่ใช้ดินปืน ปัจจุบันมีการพัฒนาใช้กล้องส่องเล็ง
เป้าใช้แสงเลเซอร์ ใช้ดาวเทียมน าเป้า ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการพัฒนาลูกกระสุนปืนหลายแบบท า
ให้เป็นเครื่องมือการท าลายล้างชีวิตของมนุษย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและหวังผลได้มาก 
      1)  ประเภทของอาวุธปืน มีดังนี้ 
       (1) ปืนสั้น หรือปืนพก เป็นอาวุธปืนขนาดเล็กที่สุด คือ ปืนสั้น หรือปืน
พก ปืนสั้นมี 3 ชนิด คือ แบบยิงทีละนัด ปืนลูกโม่ และปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ทั้งนี้ปืนลูกโม่มีจ านวนการ
ยิงตามช่องใส่กระสุนทรงกระบอก ในแต่ละช่องของทรงกระบอกจะบรรจุกระสุนเอาไว้หนึ่งนัด ปืนพก
กึ่งอัตโนมัติจะมีช่องปืนเพียงช่องเดียวที่ด้านท้ายของล ากล้องและมีแมกกาซีนที่สามารถเปลี่ยนได้ จึง
ท าให้สามารถยิงได้มากกว่าหนึ่งนัด ปืนลูกโม่มาเตบาของอิตาลีเป็นแบบลูกผสมที่หายาก การเหนี่ยว
ไกแต่ละครั้งจะหมุนกระบอกทันทีจนท าให้มันยิงได้อย่างรวดเร็ว ปืนเว้บลีย์ของอังกฤษก็เป็นปืนลูกโม่
อัตโนมัติเช่นกัน เกิดขึ้นประมาณศตวรรษที่ 20 ปืนสั้นแตกต่างจากปืนเล็กยาว หรือปืนไรเฟิล และปืน
ลูกซองด้วยขนาดที่เล็กกว่าขาดพานท้าย กระสุนที่ไม่ทรงพลังเท่า และถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ด้วยหนึ่ง  
หรือสองมือ ในขณะที่ค าว่า “ปืนพก” สามารถใช้เพ่ือบรรยายถึงปืนสั้น มักหมายถึงปืนพกที่ยิงทีละ
นัด หรือแบบที่ป้อนกระสุนอัตโนมัติ และปืนลูกโม่ก็จะหมายความโดยตรง 
       ค าว่า “ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ” ใช้และบางครั้งก็เข้าใจผิดว่าเป็นปืน
อัตโนมัติ เนื่องจากอันที่จริงแล้วค าว่าอัตโนมัติไม่ได้หมายถึงกลไกการยิงแต่เป็นการป้อนกระสุน เมื่อ
ยิงปืนพกกึ่งอัตโนมัติจะใช้แก๊ส เพ่ือดีดปลอกกระสุนเก่าออก และใส่กระสุนใหม่เข้าไปแทนโดย
อัตโนมัติ โดยปกติแล้วกลไก การยิงเป็นระบบอัตโนมัติเช่นกัน ปืนพกอัตโนมัติจะยิงกระสุนหนึ่งนัดต่อ
การเหนี่ยวไกหนึ่งครั้งซึ่ง   ไม่เหมือนกับอาวุธปืนอัตโนมัติอย่างปืนกลซึ่งยิงตลอดนานเท่าที่เหนี่ยวไก 
และจะมีปลอกกระสุนที่ยังไม่ได้ใช้ในแมกกาซีน อย่างไรก็ตามปืนพกบางรุ่นก็เป็นแบบอัตโนมัติเต็มที่ 
เพ่ือหลีกเลี่ยงความสับสนทั้ง “กึ่งอัตโนมัติ” และ “บรรจุกระสุนอัตโนมัติ” จึงหมายถึง อาวุธปืนที่ยิง
หนึ่งนัดต่อการเหนี่ยวไก 
       ก่อนศตวรรษที่  19 ปืนสั้นทั้ งหมดเป็นแบบยิงทีละนัด ด้วยการ
ประดิษฐ์ปืนลูกโม่ขึ้นมา พุทธศักราช 2321 ปืนพกสามารถมีกระสุนได้มากกว่าหนึ่งและกลายเป็นที่
นิยม การออกแบบปืนพกบรรจุกระสุนอัตโนมัตินั้นปรากฏตัวขึ้นในทศวรรษที่ 1870 และได้เข้ามา
แทนที่ปืนลูกโม่เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เมื่อจบศตวรรษที่ 20 ปืนสั้นส่วนมากที่ถูกใช้โดย
กองทัพ ต ารวจและพลเรือนเป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัติ แม้ว่าปืนลูกโม่ยังคงเป็นที่แพร่หลาย กองทัพและ
ต ารวจใช้ปืนพกกึ่งอัตโนมัติเพราะความจุของแมกกาซีนที่มากและความสามารถในการบรรจุกระสุนได้
อย่างรวดเร็ว ปืนลูกโม่จึงเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักสะสม เพราะว่ามันทรงพลังมากกว่าปืนรุ่นใหม่และ
ความทนทาน ง่ายดาย และแข็งแกร่ง ท าให้มันเหมาะกับการใช้อย่างทรหด การออกแบบทั้งสองเป็น
ที่นิยมในหมู่พลเรือนซึ่งขึ้นอยู่กับความชอบของเจ้าของ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
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       ปืนสั้นมีหลายรูปร่างและขนาด เช่น “เดอร์ริงเกอร์” เป็นปืนที่มีขนาด
เล็กมาก ล ากล้องที่สั้น มักมีหนึ่งหรือสองล ากล้องแต่บางครั้งก็มีมากกว่านั้น ต้องบรรจุกระสุนด้วยมือ
หลังจากท าการยิง ปืนส าหรับการดวนถูกใช้อย่างมากในหมู่สุภาพบุรุษ พวกเขามักมีมันเพ่ือแสดงถึง
ต าแหน่งและความสูงศักดิ์ ปืนลูกโม่และปืนพกบรรจุกระสุนอัตโนมัติมีขนาดที่หลากหลาย ซ่ึงปืนพก
แบบใหม่มักสี่ขนาดในแต่ละขนาดจะมีข้อดีและข้อด้อย ปืนที่เล็กกว่ามักจะต้องแลกด้วยกระสุนที่
น้อยลง ขณะที่ปืนที่ใหญ่กว่าก็จะมีความแม่นย ามากกว่าปืนแบบอัตโนมัติอย่าง เอ็มเอซี-10 กล็อก 18 
และเบเรทต้า 93 อาร์เป็นการพัฒนาครั้งล่าสุดของศตวรรษที่ 20 ปืนสั้นมีขนาดเล็กและมักง่ายที่จะ
พกพา ดังนั้นท าให้มือทั้งสองนั้นว่างพอที่จะท าอย่างอ่ืนได้ ปืนสั้นที่มีขนาดเล็กสามารถเก็บซ่อนได้ง่าย 
ท าให้ถูกเลือกเป็นอาวุธส าหรับป้องกันตัว ในกองทัพปืนสั้นมักใช้โดยผู้ที่ไม่คาดว่าจะต้องใช้อาวุธปืน
จริง ๆ อย่างนายพลและนายทหาร และส าหรับผู้ที่ไม่มีที่ว่างพอจะใช้ปืนเล็กยาวอย่างนักบินหรือพล
ขับยานพาหนะ มักถูกใช้เป็นคาร์บิน คือปืนเล็กยาวขนาดสั้นซึ่งมักใช้โดยทหารพลร่มเพราะว่าขนาดที่
เล็กของมัน ปืนสั้นยังถูกใช้โดยพลปืนเล็กยาวในฐานะอาวุธส ารอง อย่างไรก็ดีความเชื่อถือได้ในการยิง
และอ านาจการยิงนั้นเป็นของปืนเล็กยาวจู่โจม ท าให้ปืนสั้นแทบหมดประโยชน์ไปเมื่อสิ้นสุดศตวรรษที่ 
20 นอกจากกองทัพแล้วปืนสั้นก็มักเป็นอาวุธของต ารวจและพลเรือนตามกฎหมาย ส าหรับพลเมืองมี
สิทธิในการพกอาวุธในที่สาธารณะเป็นปืนสั้นเท่านั้นยกเว้นเมื่อท าการล่าสัตว์ เพราะอาวุธปืนที่ไม่ได้
ปกปิดนั้นจะดึงดูดความสนใจและไม่ค่อยปลอดภัยนัก ปืนสั้นยังถูกใช้ในกีฬาถึงแม้ว่าการล่าสัตว์ที่เป็น
กีฬาจะไม่เหมาะกับปืนสั้นก็ตาม นักล่าสัตว์บางคนที่ต้องท าการล่าในที่แคบมักเลือกที่จะใช้ปืนสั้นแทน 
กระสุนปืนสั้นยังถูกกว่ากระสุนของปืนเล็กยาวและมักมีประสิทธิภาพกับสัตว์หลายชนิด 
       (2) ปืนยาว ปืนยาวในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นปืนเล็กยาวหรือปืนลูกซอง 
ซึ่งประวัติศาสตร์ปืนยาวคือปืนคาบศิลา ปืนเล็กยาวมีจีล ากล้องที่ด้านในท าเป็นร่องเกลียวและยิง
กระสุนทีละนัด ขณะที่ปืนลูกซองจะยิงออกมาเป็นลูกปราย นัดเดียว กระสุนแซบบ็อทหรือกระสุน
พิเศษ (อย่างแก๊สน้ าตา) ปืนเล็กยาวมีบริเวณปะทะที่เล็กมาก แต่มีระยะไกลและความแม่นย าสูง ปืน
ลูกซองมีบริเวณปะทะขนาดใหญ่แต่มีความแม่นย าและระยะที่น้อย อย่างไรก็ตามบริเวณปะทะที่ใหญ่
มากขึ้นนั้นสามารถชดเชย  ความแม่นย าได้ อย่างที่ปืนลูกซองมักถูกใช้เพ่ือยิงเป้าบินปืนเล็กยาว และ
ปืนลูกซองมักใช้เพ่ือล่าสัตว์และมักใช้เพ่ือป้องกันบ้านหรือที่ท าธุรกิจ โดยปกติในการล่าสัตว์จะใช้ปืน
เล็กยาว ขณะที่การล่านกจะใช้ปืนลูกซอง ทั้งนี้ปืนลูกซองยังถูกใช้ป้องกันที่อาศัยหรือธุรกิจ เพราะว่ามี
บริเวณปะทะที่กว้างสร้างความเสียหายได้เยอะ ระยะที่สั้นกว่าและไม่ทะลุผนังจนสร้างความเสียหาย
เกินไป แต่ปืนพกก็นิยมใช้ในทางนี้ด้วยเช่นกัน 
       ปืนเล็กยาวและปืนลูกซองมีหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับวิธีในการเติม
กระสุน ปืนเล็กยาวแบบลูกเลื่อนและแบบงัดนั้นท าการแบบมือ ทั้งสองต้องใช้เวลาในการน าปลอก
กระสุนออก ทั้งสองแบบมักถูกใช้โดยปืนเล็กยาว ปืนเล็กยาวและปืนลูกซองแบบสไลด์หรือปั้มพ์มักจะ
ดีดกระสุนออกโดยอัตโนมัติ แบบนี้มักใช้โดยปืนลูกซองแต่ก็มีบริษัทผู้ผลิตไม่น้อยที่น าไปใช้กับปืนเล็ก
ยาวทั้งปืนเล็กยาวและปืนลูกซองยังมีแบบที่ต้องบรรจุกระสุนด้วยมือแทนที่จะเป็นกลไก ทั้งปืนเล็ก
ยาวและปืนลูกซองเริ่มมีหนึ่งหรือสองล ากล้อง อย่างไรก็ดีเนื่องมาจากราคาที่แพงและความยากในการ
ผลิต แบบที่มีสองล ากล้องจึงผลิตออกมาน้อย ปืนเล็กยาวสองล ากล้องมักใช้ล่าสัตว์ที่อัฟริกาปืนเล็ก
ยาวถูกใช้โดยพลแม่นปืนในหลาย ๆ ประเทศแม้กระทั่งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5-10&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81_18&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2_93%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2
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เมื่อปืนเล็กยาวปรากฏตัวขึ้นครั้งแรก หนึ่งในการแข่งขันปืนเล็กยาวที่เก่าแก่ที่สุดของอเมริกาเกิดขึ้น
เมื่อ พ.ศ.2318 เมื่อแดเนียล มอร์แกนได้ท าหน้าที่พลแม่นปืนในเวอร์จิเนีย  ในสงครามประกาศ
อิสรภาพของอเมริกา บางประเทศพลแม่นปืนคือความภูมิใจของชาติ ปืนเล็กยาวพิเศษบางชนิดถูกอ้าง
ว่ามีระยะถึง 1 ไมล์ (1,600 เมตร) ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะน้อย ในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 กีฬา
ปืนลูกซองนั้นเป็นที่นิยมมากกว่าปืนเล็กยาวในกองทัพ ปืนเล็กยาวแบบลูกเลื่อนพร้อมกับกล้องส่องจะ
หมายถึงปืนซุ่มยิง อย่างไรก็ตามในสงครามเกาหลีปืนเล็กยาวแบบลูกเลื่อนและกึ่งอัตโนมัติที่ถูกใช้โดย
ทหารราบนั้นจะสามารถเปลี่ยนเป็น“ปืนเล็กยาวอัตโนมัติ” ได ้
       (3) ปืนอัตโนมัติ เป็นอาวุธปืนที่สามารถท าการยิงกระสุนได้หลายนัดใน
การเหนี่ยวไกหนึ่งครั้ง แกทลิ่งเป็นอาวุธที่ท างานด้วยข้อหมุนแบบแรก ซึ่งเป็นปืนอัตโนมัติชนิดแรก
เช่นกัน แม้ว่าปืนกลอย่างในปัจจุบันยังไม่เป็นที่นิยมนักในตอนนั้นจนถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ปืน
อัตโนมัติถูกใช้โดยกองทัพเท่านั้น แม้ว่ามีจ านวนมากที่ถูกใช้โดยอาชญากร ปืนกลเป็นอาวุธอัตโนมัติ
ขนาดแท้ โดยปกติไม่เหมือนกับอาวุธอัตโนมัติด้วยการที่มันใช้สายกระสุน (บางแบบเป็นแบบวงกลม) 
โดยทั่วไปใช้กระสุนคล้ายกับปืนเล็กยาวตั้งแต่ 5.56 มิลลิเมตร ของนาโต้ไปจนถึง .50 บีเอ็มจี  หรือ
อาจมีขนาดใหญ่กว่าส าหรับอาวุธเครื่องบิน ถึงแม้ว่าจะไม่ถูกใช้อย่างกว้างขวางนักจนถึงสงครามโลก
ครั้งที่หนึ่ง ปืนกลแบบแรก ๆ นั้นถูกใช้โดยกองทัพในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 เป็นอาวุธปืนส าหรับ
ป้องกันโดยมีผู้ควบคุมสองนาย เพราะว่ามันยากที่จะเคลื่อนย้ายและติดตั้งมัน และไม่ค่อยมีความ
แม่นย า ปืนกลขนาดเบายุคใหม่อย่างเอฟเอ็น มินิมิมักถูกใช้โดยทหารเพียงหนึ่งนาย ยิงกระสุนออกมา
มากและในอัตราที่สูงและมักถูกใช้เพ่ือสร้างการยิงคุ้มกัน ปืนกลมักติดตั้งอยู่บนยานพาหนะหรือ
เฮลิคอปเตอร์ และมักถูกใช้เป็นอาวุธของเครื่องบินขับไล่และรถถังตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง 
       ปืนกลมือ เป็นอาวุธปืนที่ใช้แมกกาซีน มักมีขนาดเล็กกว่าปืนอัตโนมัติ
แบบอ่ืน ๆ ซึ่งใช้กระสุนของปืนพก ปืนกลมือจึงมักเรียกว่า ปืนพกกลโดยเฉพาะเมื่อหมายถึงปืนอย่าง
สกอร์เปียน วีซี. 61 และกล็อก 18 ตัวอย่างของปืนกลมือ ได้แก่ อูซี่ของอิสราเอล และเอชเคเอ็มพี5 
ใช้กระสุน 9x19 มิลลิเมตร แบบพาราเบลลัม ปืนกลมือทอมป์สันของอเมริกาที่ใช้กระสุน .45 เอซีพี 
และเอฟเอ็น พี90 ของเบลเยี่ยมใช้กระสุน 5.7x28 มิลลิเมตร เนื่องมาจากขนาดที่เล็กและกระสุนที่ไม่
ทะลุทะลวงจนเกินไป ปืนกลมือจึงมักเป็นที่ชื่นชอบในกองทัพและต ารวจ ใช้ในบริเวณที่เป็นอาคาร 
หรือในเมืองชนิดของอาวุธปืนที่คล้ายกันคืออาวุธป้องกันบุคคลหรือพีดีดับบลิว (Personal Defense 
Weapon) เป็นปืนกลมือที่ถูกออกแบบมาเพ่ือยิงกระสุนของปืนเล็กยาว ปืนกลมือจึงได้เปรียบที่ขนาด
เล็กและความจุกระสุน แต่ถึงกระนั้นกระสุนของปืนพกที่มันใช้ขาดการทะลุทะลวงทางตรงกันข้าม
กระสุนของปืนเล็กยาวสามารถเจาะทะลุเกราะได้และแม่นย า แต่แม้กระทั่งคาร์บินมีขนาดใหญ่
เทอะทะจนยากในการใช้งานในที่แคบ ในทางแก้ไขของบริษัทผู้ผลิตอาวุธปืนจ านวนมากคือการ
น าเสนออาวุธที่ผสมปืนกลมือเข้ากับอ านาจการยิงของกระสุนที่ทรงพลัง หรือการน าปืนคาร์บินมาผสม
กับปืนกลมือนั่นเอง ตัวอย่างเช่น เอฟเอ็น พี90 และเอชเค เอ็มพี7 
       ปืนเล็กยาวอัตโนมัติ เป็นปืนยาวที่ใช้แมกกาซีน ใช้โดยทหารหนึ่งนาย 
ที่ท างานเป็นระบบอัตโนมัติ ปืนเล็กยาวอัตโนมัติบราวนิ่ง เป็นอาวุธอัตโนมัติชนิดแรกของกองทัพ
สหรัฐอเมริกาและถูกใช้เพ่ือการยิงคุ้มกันหรือสนับสนุน ในปัจจุบันเป็นหน้าที่ของปืนกลขนาดเบาปืน
เล็กยาวอัตโนมัติรุ่นอ่ืน ๆ ได้แก่ เฟเดรอฟ อาฟโตมัท และปืนเล็กยาวอัตโนมัติฮวท ต่อมาฝ่ายเยอรมนี
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ได้ใช้เอสทีจี 44 ในสงครามโลกครั้งที่สองเป็นปืนเล็กยาวอัตโนมัติขนาดเบา ปืนนี้ได้กลายมาเป็น
ต้นแบบของปืนเล็กยาวจู่โจม หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจบลง เอ็ม14 (แทนที่ เอ็ม1 กาแรนด์) ได้
ถูกน ามาใช้โดยสหรัฐฯ ตามมาด้วยปืนเล็กยาว เอ็ม16เอ1 ที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางในสงครามเวียดนาม 
นอกจากนั้นยังมเีอเค 47 ของคาลาชนิคอฟใช้โดยสหภาพโซเวียตและฝ่ายคอมมิวนิสต์อย่างจีน เกาหลี
เหนือ และเวียดนามเหนือ ทั้งเอ็ม16 และเอเค -47 ยังคงถูกใช้มาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าปืนเล็กยาว
อัตโนมัติแบบอ่ืน ๆ จะมีให้ใช้ก็ตาม เอ็ม16เอ2 ที่มีขนาดเล็กกว่า หรือเอ็ม4 คาร์บินถูกใช้โดยพลขับ
รถถังและยานพาหนะ พลร่ม พลสนับสนุน และสถานที่ต่าง ๆ ที่คับแคบ ไอเอ็มไอ กาลิลของอิสราเอล
นั้นคล้ายคลึงกับเอเค-47 มันถูกใช้โดยอิสราเอล อิตาลี พม่า พิลิปปินส์ เปรู และกัมพูชา เอสไอจี ซู
เออร์ของสวิตเซอร์แลนด์ได้ผลิตเอสไอจี เอสจี 550 ที่ใช้โดยฝรั่งเศส ชิลี และสเปน และสเตร์ แมนนิล
เชอร์ได้ผลิตสเตร์ เอยูจีที่ใช้โดยออสเตรเลีย ออสเตรีย นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ และซาอุดิอาระเบีย 
      2)  กลไกการยิงและบรรจุกระสุน 
       (1) ปืนใหญ่มือ ที่บรรจุกระสุนทางปากกระบอก ต้นก าเนิดของอาวุธ
ปืนทั้งหมดคือปืนใหญ่มือ (Hand Cannon) ใช้ดินปืนและยิงผ่านทางปากกระบอก ขณะที่ชนวนอยู่ที่
ด้านหลัง ชนวนถูกจุดด้วยไฟจนท าให้ดินปืนเกิดการระเบิดและส่งลูกปืนใหญ่ออกไป ในทางทหารปืน
ใหญ่มือแบบพ้ืนฐานจะส่งพลังมากขณะที่มันก็ไร้ประโยชน์เพราะพลปืนไม่สามารถท าการเล็งได้ การ
ถีบกลับถูกดูดซับได้เพียงการใช้ไม้ค้ าแทนพานท้าย ด้วยการไม่สามารถควบคุมทั้งดินปืนและ
เส้นผ่าศูนย์กลางของกระสุนได้จึงส่งผลให้การยิงนั้นไม่แม่นย า ปืนใหญ่มือจึงถูกแทนที่ด้วย อาร์คิวบัส 
หรือปืนคาบชุดที่ทรงพลังกว่า 
       ปืนคาบศิลาแบบนี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาของปืนในช่วงแรก ๆ อาวุธปืน
จะบรรจุดินปืนทางปากกระบอก ตามด้วยกระสุนลูกกลม (โดยปกติแล้วจะเป็นของแข็งทรงกลม แต่
หากหมดกระสุนแล้วก็มักใช้หินแทน) ปัจจุบันปืนแบบนี้ที่พัฒนาแล้วยังถูกสร้างอยู่ส าหรับผู้ที่ชื่นชอบ
การล่าสัตว์ ปืนจะต้องท าการบรรจุกระสุนใหม่ทุกครั้งหลังจากยิง พลธนูที่มีทักษะสามารถยิงธนูได้
รวดเร็วกว่าปืนคาบศิลาแบบแรก ๆ ถึงแม้ว่าในศตวรรษที่ 18 ปืนชนิดนี้ได้กลายมาเป็นอาวุธพ้ืนฐาน
ในกองทัพ ทหารที่ฝึกมาดีสามารถยิงได้ถึงหกนัดต่อนาที ก่อนหน้านั้นความมีประสิทธิภาพของปืน
ชนิดนี้มีจ ากัดเพราะความช้าในการบรรจุกระสุนและกลไกการยิงที่ไม่สมบูรณ์ นอกจากนั้นมันยังมี
ความเสี่ยงสูงต่อผู้ที่ใช้มัน 
       (2) ระบบแมทช์ล็อก เป็นอาวุธปืนขนาดเล็กชนิดแรกและมีระบบการ
ยิงที่เรียบง่ายที่สุดใช้ระบบกลไกท่ี เรียกว่า แมชท์ล็อก (Matchlock) ซึ่งดินปืนในล ากล้องจะถูกจุด
ระเบิดด้วยเชือกที่ไหม้ไฟ เรียกว่า ตัวประกบหรือ“แมทช์” ตัวประกบจะถูกบีบอัดเข้าในเหล็กรูปตัว S 
เมื่อดึงไกปืนตัวประกบจะถูกดึงเข้าไปสัมผัส “ช่องสัมผัส” ที่ฐานของล ากล้องมีดินปืนโรยอยู่จากนั้น
จุดระเบิดดินปืนในล ากล้อง ตัวประกบมักจะต้องใส่เชือกเข้าไปใหม่เมื่อท าการยิง 
       (3) ระบบลูกล้อ แบบลูกล้อหรือวีลล็อก (Wheellock) เป็นผู้ตกทอด
จากระบบแมทช์ล็อกและมาก่อนแบบนกสับ แม้ว่ามีข้อผิดพลาดอยู่หลายประการ วีลล็อกเป็นการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพเหนือแมทช์ล็อกในเรื่องความสะดวกและความปลอดภัย เพราะว่ามันไม่ต้องใช้
การเผาไหม้อย่างช้า ๆ เพ่ือไปจุดดินปืนท างานด้วยการใช้ลูกล้อขนาดเล็กที่คล้ายกับของไฟแช็กซึ่งจะ
ถูกหมุนขึ้นพร้อมกับสลักก่อนใช้ และเมื่อเหนี่ยวไกจะกระทบกันจนสร้างประกายไฟที่จะไปจุดระเบิด

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B5_44&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A114&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A11_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A116
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84_47
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A14_%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%88%E0%B8%B5_550&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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ดินปืนในช่องสัมผัสน่าจะถูกประดิษฐ์ขึ้น โดยลีโอนาร์โด ดาวินชี ถึงกระนั้นระบบลูกล้อก็ไม่เป็นที่
แพร่หลายนัก 
       (4) ระบบนกสับ ระบบนกสับ หรือฟลินท์ล็อก (Flintlock) ซึ่งเป็นการ
พัฒนาครั้งใหญ่ของอาวุธปืนขนาดเล็ก ประกายไฟถูกใช้เพ่ือจุดระเบิดดินปืนในช่องสัมผัสที่ท าหน้าที่
โดยหินที่ยึดเข้ากับนกปืน เมื่อปล่อยโดยไกปืนชิ้นเหล็กที่ เรียกว่า “ฟริซเซน” (Frizzen) สร้าง
ประกายไฟ นกสับจะต้องถูกตั้งใหม่ทุกครั้งหลังยิง และหินกระทบจะต้องถูกแทนเพราะถูกกระทบ 
ระบบนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในศตวรรษท่ี 18 และ 18 ทั้งใบปืนคาบศิลาและปืนเล็กยาว 
       เพอร์คัสชั่นแค็ป  (Percussion Cap) หรือแก๊ป  เริ่ม เข้ ามาอย่าง
กว้างขวางเมื่อศตวรรษที่ 19 คือการพัฒนาครั้งใหญ่เหนือกลไกนักสับ หรือฟลินท์ล็อก ด้วยกลไกแก๊ป 
ดินปืนในแบบก่อนหน้าที่ถูกใช้ในทุกอาวุธปืนถูกแทนที่โดยระเบิดที่บรรจุอยู่ในตัวเองในรูปแบบเล็ก ๆ 
เรียกว่า “แก๊ป” แก็ปถูกท าให้รวดเร็วขึ้นในช่องสัมผัสของปืนและจุดระเบิดด้วยนกสับ เมื่อเกิดการ
กระทบ เปลวไฟจากแก๊ปจะจุดระเบิดดินปืนเช่นเดียวกับฟลินท์ล็อก แต่มันไม่จ าเป็นต้องบรรจุดินปืน
ใส่ช่องสัมผัสอีกต่อไป และยิ่งไปกว่านั้นช่องสัมผัสไม่ต้องเผยตัวอีกต่อไป ผลที่ได้ของกลไกแก๊ปถูกมอง
ว่าปลอดภัยกว่า ทนทานต่อสภาพอากาศ และไว้ใจได้มากกว่ามาก ปืนบรรจุทางปากกระบอกทั้งหมด
ที่ผลิตออกมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ใช้แก๊ปยกเว้นพวกที่เป็นของจ าลองหรืออาวุธปืนรุ่นก่อนหน้า 
       ปลอกกระสุน (Cartridge) เป็นการพัฒนาครั้งใหญ่ของอาวุธปืนขนาด
เล็กและปืนใหญ่ขนาดเบา ในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 เมื่อกระสุนซึ่งก่อนหน้าเคลื่อนที่ได้ด้วยดินปืน
และกระสุนกลม ได้ถูกผสมเข้าในปลอกกระสุนที่มีแก๊ป ดินปืน และหัวกระสุนในหีบห่อเดียวกัน ข้อ
ได้เปรียบหลักของปลอกกระสุนทองเหลืองคือประสิทธิภาพและแรงดันจากแก๊สที่ไว้ใจได้ เมื่อแรงดัน
แก๊สกดต่อปลอดกระสุน เพ่ือดันมันออกไปจะดันมันเข้ากับด้านในของล ากล้อง สิ่งนี้ป้องกันการรั่วไหล
ของแก๊สร้อน อาจท าให้ผู้ยิงบาดเจ็บได้ ปลอกกระสุนทองเหลืองยังเปิดทางให้กับอาวุธปืนกลแบบใหม่
โดยรวมลูกกระสุน ดินปืน และไพรเมอร์เข้าด้วยกันก่อนเกิดสิ่งนี้ปลอกกระสุนเป็นการรวมดินปืนเข้า
เป็นลูกกลมในถุงหนังสัตว์ขนาดเล็ก (หรือห่อเป็นมวนกระดาษ) รูปแบบของปลอกกระสุนแบบนี้ต้อง
ถูกอัดให้แน่นเข้าไปในล ากล้องทางปากกระบอก และทั้งดินปืนในช่องสัมผัสหรือแก๊ปที่อยู่บนช่อง
สัมผัสจะจุดระเบิดดินปืนในปลอกกระสุน ปลอกกระสุนพร้อมกับแก๊ปภายในหรือไพรเมอร์ยังคงอยู่
จนถึงทุกวันนี้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของอาวุธปืน อาวุธปืนที่ยิงกระสุนมีปลอก นกสับจะตีไพรเมอร์จะไปจุด
ระเบิดดินปืนภายใน ไพรเมอร์อยู่ที่ส่วนท้ายของปลอกกระสุน ทั้งในขอบหรือแก๊ปขนาดเล็กจะถูกฝัง
ลงในส่วนกลางของฐาน ตามหลักแล้วปลอกกระสุนอย่างหลังจะทรงพลังกว่าแบบแรก มันท างานได้ใน
สภาพที่แรงกดดันสูงปลอกกระสุนดังกล่าวยังปลอดภัยกว่าอีกด้วยเกือบจะทั้งหมดของอาวุธปืน 
ปัจจุบันจะบรรจุปลอกกระสุนโดยตรงทางด้านท้าย มีบ้างที่บรรจุโดยใช้แมกกาซีนบรรจุกระสุนมากก
ว่า แมกกาซีนมักเป็นแบบกล่องหรือแบบกลมถูกออกแบบส าหรับการน ามาใช้ใหม่และถอดออกจาก
ปืนได้ แมกกาซีนบางแบบอย่างของเอ็ม1 การแรนด์และปืนเล็กยาวล่าสัตว์ส่วนใหญ่จะบรรจุแบบเป็น
คลิปเป็นอุปกรณ์ที่บรรจุกระสุนเอาที่ส่วนขอบของกล่องบรรจุ ส่วนใหญ่แมกกาซีนและคลิปแตกต่าง
กันตรงที่การป้อนกระสุนเข้าไปในส่วนท้ายของปืน ในขณะที่แบบต่อมาเป็นการเติมกระสุนเข้าไปใน
แมกกาซีนแทน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B_(%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C)&action=edit&redlink=1
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       (5) อาวุธปืนแบบกึ่งอัตโนมัติ อัตโนมัติและยิงต่อเนื่อง อาวุธปืนขนาด
เล็กจ านวนมากเป็นแบบที่ยิงทีละนัด กล่าวคือผู้ใช้ต้องตั้งนกสับและบรรจุกระสุนใหม่ทุกครั้งหลังท า
การยิง ตัวอย่างเช่นปืนลูกซองแบบเก่า อาวุธปืนที่สามารถบรรจุกระสุนได้มากกว่าหนึ่งคือปืนเล็กยาว
แบบคานเหวี่ยง (Lever-Action) ปืนลูกซองแบบปั๊ม (Pump-Action) และปืนเล็กยาวแบบลูกเลื่อน
ส่วนใหญ่เป็นตัวอย่างของอาวุธที่ท าการยิงต่อเนื่อง อาวุธปืนที่ตั้งนกสับและบรรจุกระสุนอัตโนมัติเมื่อ
เหนี่ยวถูกจัดว่าเป็นอาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติ อาวุธปืนอัตโนมัติเป็นปืนที่ตั้งนกสับ บรรจุกระสุน และยิงโดย
อัตโนมัติเมื่อนานเท่าที่เหนี่ยวไกปืน อาวุธปืนของกองทัพมากมาย ปัจจุบันมีทางเลือกยิงที่หลากหลาย 
ซึ่งสวิตช์ของกลไกที่ท าให้อาวุธปืนยิงได้ทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ เอ็ม16 เอ2 เอ็ม16 เอ4 
และเอ็ม4 คาร์บิน ในปัจจุบันไม่ใช้แบบอัตโนมัติ มันถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติที่ยิงทีละสามนัดแทน 
       อาวุธปืนที่ยิงรัวแบบแรกนั้นคือ ปืนแกทลิ่ง ที่ เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 
ซึ่งจะยิงกระสุนจากแมกกาซีนเร็วเท่าที่ผู้ใช้หมุนข้อเหวี่ยง ในที่สุดกลไกยิงรัวก็สมบูรณ์และมีขนาดเล็ก
ลงเพ่ือมีขอบเขตที่ทั้งแรงสะท้อนและแรงดันของแก๊สจากการยิงสามารถน ามาใช้เพ่ือให้มันท างาน 
ผู้ใช้ต้องการเพียงแค่เหนี่ยวไก ปืนเล็กยาวอัตโนมัติอย่างปืนเล็กยาวอัตโนมัติบราวน์นิงมักถูกใช้ใน
กองทัพในต้นศตวรรษที่ 20 และปืนเล็กยาวอัตโนมัติที่ใช้กระสุนปืนพกถูกเรียกว่าปืนกลมือก็เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาเดียวกันเดิมทีนั้นปืนกลมือมีขนาดพอ ๆ กับปืนคาร์บินเพราะว่าพวกมันยิงกระสุนของปืนพก
พวกมันจึงมีระยะที่จ ากัด แต่ในการต่อสู้ระยะใกล้สามารถใช้ระบบอัตโนมัติได้โดยผู้ที่เชี่ยวชาญ
เนื่องมาจากแรงถีบที่น้อยของกระสุนปืนพก พวกมันยังมีราคาที่ถูกอย่างมากและสร้างได้ง่ายในช่วง
สงคราม ท าให้ประเทศนั้น ๆ ติดอาวุธให้กับกองทัพของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว ในครึ่งหลังของศตวรรษ
ที่ 20 ปืนกลมือถูกลดขนาดลงโดยมีขนาดใหญ่กว่าปืนพกขนาดใหญ่เท่านั้น ปืนกลมือที่ถูกใช้อย่าง
แพร่หลายในปลายศตวรรษที่ 20 คือเฮคเลอร์แอนด์คอช เอ็มพี5 เอ็มพี5 นั้นจริง ๆ แล้วถูกจัดว่าเป็น 
“ปืนพกกล” โดยเฮคเลอร์แอนด์คอช แม้ว่าจะใช้ค าดังกล่าวกับปืนกลมือขนาดเล็กกว่าอย่างเอ็มเอซี -
10 มีขนาดพอ ๆ กับปืนพก 
       นาซีเยอรมนีได้ดึงดูดความสนใจของโลกด้วยสิ่งที่ได้กลายมาเป็นชนิด
ของอาวุธปืน ที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยกองทัพ คือปืนเล็กยาวจู่โจม (เอสทีจี 44) ปืนเล็กยาวจู่โจม
มักมีขนาดเล็กกว่าปืนเล็กยาวประจัญบานอย่างคาราไบเนอร์ 98เค แต่ความแตกต่างหลักของปืนเล็ก
ยาวจู่โจมคือความสามารถในการยิงที่หลากหลาย และการใช้กระสุนปืนเล็กยาวที่มีพลังน้อยกว่า สิ่งนี้
ลดแรงถีบท าให้มันสามารถควบคุมได้ในระยะสั้นเหมือนกับปืนกลมือ ในขณะที่ยังคงมีความแม่นย า
เช่นเดียวกับปืนเล็กยาวในระยะกลาง โดยปกติปืนเล็กยาวจู่โจมมีกลไกที่ท าให้ผู้ใช้เลือกการยิงแบบที
ละนัด ทีละสามนัด และอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ในทางสากลปืนเล็กยาวส าหรับพลเมืองถูกจ ากัดให้มีแค่
ระบบก่ึงอัตโนมัติเท่านั้น 
       วิศวกรโซเวียตมิคาอิล คาลาชนิคอฟ ได้น าความคิดของเยอรมันมาใช้
อย่างรวดเร็ว การใช้กระสุนขนาด 7.62x39 มิลลิเมตร ที่ทรงพลังน้อยกว่าดัดแปลงจากกระสุนขนาด 
7.62x54 มิลลิเมตร อาร์ ของรัสเซีย เพ่ือสร้าง เอเค-47 ซึ่งกลายเป็นปืนเล็กยาวจู่โจมที่ใช้อย่าง
กว้างขวางที่สุดของโลก สหรัฐฯ การออกแบบปืนเล็กยาวจู่โจม ในเวลาต่อมาก าลังเกิดขึ้นสิ่งที่มา
แทนที่ เอ็ม1 การแรนด์ ของสงครามโลกครั้งที่สองคือการออกแบบจาก จอห์น กาแรนด์ ด้วยกระสุน
ขนาด 7.62x51 มิลลิเมตร แบบนาโต้ หรือปืนเล็กยาว เอ็ม14 ใช้โดยกองทัพสหรัฐฯ จนถึงทศวรรษที่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B5_44&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_98%E0%B9%80%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84_47
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A114&action=edit&redlink=1
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1960 แรงถีบของ เอ็ม14 เมื่อท าการยิงอัตโนมัตินั้นเป็นปัญหาเพราะลดความแม่นย าของมัน และใน
ทศวรรษที่ 1960 ถูกแทนที่ด้วย เออาร์-15 ของยูจีน สโตนเนอร์ เปลี่ยนจากการใช้กระสุน .30 คาลิ
เบอร์ท่ีทรงพลังที่ใช้โดยกองทัพสหรัฐฯ จนถึงสงครามเวียดนาม มาเป็นกระสุน .223 คาลิเบอร์ที่ขนาด
เล็กกว่าแต่มีแรงถีบน้อยกว่า ต่อมากองทัพได้เรียก เออาร์-15 ว่า เอ็ม16 เอ็ม16 ของพลเมืองยัง
เรียกว่า เออาร์-15 และ ดูเหมือนกับของทหารมาก 
       แบบที่มันสมัยถูกท าให้มีขนาดกะทัดรัดที่ยังทรงพลังเหมือนเดิม แบบ
บุลพัพโดยการติดตั้งแมกกาซีนหลังไกปืน เป็นการรวมความแม่นย าและอ านาจการยิงของปืนเล็กยาว
จู่โจมแบบเก่าเข้ากับขนาดที่กะทัดรัดของปืนกลมือ (ถึงแม้ว่ายังใช้ปืนกลมือกันอยู่) เช่น ฟามาส หรือ
เอสเอ80 ของอังกฤษล่าสุดกระสุนขนาดเล็กกว่า แต่ให้การทะลุทะลวงที่มากกว่าได้ปรากฏตัวขึ้น เพ่ือ
ท าให้อาวุธป้องกันบุคคลสามารถเจาะทะลุเกราะได้ การออกแบบดังกล่าวเป็นรากฐานของ เอฟเอ็น พี
90 และเฮคเลอร์แอนด์คอช เอ็มพี7 กระสุนไร้หีบห่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง (เช่น เฮคเลอร์แอนด์คอช จี
11 ของเยอรมนี) เฟลเชท (Flechette) ยังเป็นอีกการพัฒนาหนึ่งที่ท าให้มีความสามารถในการทะลุ
ละลวง และวิถีกระสุนที่แบนมาก อย่างไรก็ตามมันก็แรงเกินไป 
     2.1.2.2  วิวัฒนาการของปืนบีบีกัน 
     ระบบการท างานต่าง ๆ ของตัวปืนนั้นคล้ายกับการท างานของปืนจริงมาก ทั้งการยิง
เป็นชุด “Full-Auto” ในปืนกล หรือในปืนสั้น ที่มีระบบ “Blow Back” อัตราความเร็ว และความ
แรงของกระสุนที่ยิงออกมาจากปืนชนิดนี้ ไม่รุนแรงขนาดท าอันตรายถึงชีวิต จึงนิยมน ามาเล่นเกมรณ
ยุทธ์ หรือ Survival Games ใช้ปืน “ปืนบีบีกัน (BB Guns)” เป็นอาวุธการเข้าปะทะกันมีลักษณะ
เดียวกันกับการเล่น“เพนต์บอล” แม้ความรุนแรงของปืนไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่สามารถท าให้
บาดเจ็บได้ ในปัจจุบันปืนบีบีกันที่จ าหน่ายกันทั่วไป แบ่งออกได้ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ ระบบแอร์
ค็อกกิ้ง (Air Cocking Gun) ระบบแก๊ส (Gas Gun) และระบบไฟฟ้า (Automatic Electric Gun) ที่
มีระบบการท างานท่ีหลากหลายขึ้นกับวัตถุประสงค์การใช้งานและลักษณะของปืน ดังนี้ 
      1) ปืนบีบีกันระบบแอร์ค็อกกิ้ง ปืนอัดลมเบาระบบแอร์ค็อกกิ้ง หรือ
สปริงค็อกกิ้งซึ่งเหมาะส าหรับที่ผู้เริ่มต้นเล่น เนื่องจากระบบกลไกภายในของปืนประเภทนี้ไม่ซับซ้อน
มากนักประกอบกับมีน้ าหนักเบา ใช้งานง่าย ทนทาน ราคาไม่แพง และหาซื้อง่าย ค าว่า “Cocking” 
ใช้เรียกปฏิกิริยาหดตัวของสปริงลูกสูบ ระบบกลไกการส่งกระสุนด้วยการใช้แรงดีดจากสปริง ปืน
ประเภทนี้จึงถูกเรียกว่า ปืนแอร์ค็อกก้ิง มีทั้งรูปแบบปืนสั้นและปืนยาว แอร์ค็อกกิ้งในปืนยาวส่วนใหญ่
เป็นแบบ Sniper เช่น ปืนบีบีสไนเปอร์ตระกูล APS II ผลิตโดยบริษัท Maruzen หรือตระกูล VSR-10 
ที่ผลิตโดยบริษัท Tokyo Marui เรียกว่าเป็นปืนแบบแอร์ค็อกก้ิงเช่นกัน 
      2) ปืนบีบีกันระบบแก๊ส ระบบนี้แบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภท คือ ปืนแบบ
ไม่โบลว์แบ็ค (Non Blowback) และแบบโบลว์แบ็ค (Blowback) โบลว์แบ็ค เป็นค าที่ ใช้ เรียก
ปฏิกิริยาการสะท้อนถอยกลับของสไลด์ BB Gun ที่เลียนแบบปืนจริงทุกประการ พลังงานที่ใช้ส่ง
กระสุนบีบี จะใช้แรงดันที่เกิดจากการขยายของตัวแก๊ส ซึ่งแก๊สที่ใช้น ามาเล่นกับปืนชนิดนี้จะใช้แก๊สใน
กลุ่ม HFC134a หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่า R134a คือ น้ ายาท าความเย็นทั่ว ๆ ไป 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C-15&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A116
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD80&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%8A_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B57&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%8A_%E0%B8%88%E0%B8%B511&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%8A_%E0%B8%88%E0%B8%B511&action=edit&redlink=1
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      ข้อดี ปืนไม่โบลว์แบ็คคือใช้แก๊สไม่เปลือง ความแรงสม่ าเสมอในการยิง 
   ข้อด้อย หากเป็นปืนสไตล์พกพาเมื่อท าการยิงจะไม่มีการเคลื่อนที่ของสไลด์
เหมือนปืนจริง 
   ส่วนโบล์แบ็ค เป็นปืนบีบีกันที่ได้รับความนิยมจากผู้เล่นมากที่สุดเป็นอันดับ
ต้น ๆ นอกจากลักษณะที่เหมือนปืนจริงแล้ว ระบบการท างานยังเลียนแบบปืนจริง ท าให้ผู้เล่นบีบีกัน 
ประเภทนี้ได้รับความสนุกสนามมากกว่าปืนที่ไม่มีโบลว์ แบ็ค 
   ข้อเสีย ของปืนระบบแก๊สอยู่ที่เมื่อแรงดันแก๊สอ่อนลงหรือใช้งานในอุณหภูมิ
ที่เย็นจัดจะส่งผลถึงความแรงและความแม่นย าก็จะลดลงตามไปด้วย 
   3) ปืนบีบีกันระบบไฟฟ้า หรือปืนประเภทนี้เรียกอีกอย่างว่า “ปืน AEG.” 
(Automatic Electric Gun) เป็นปืนอัดลมที่มีระบบกลไกใช้ไฟฟ้าจากก้อนแบตเตอรี่ เป็นตัวท าให้
มอเตอร์ภายในท างาน มอเตอร์ที่หมุนจะท าให้สปริงลูกสูบหดตัว และท าให้กระสุนถูกยิงออกไปด้วย
แรงดันของลูกสูบ เมื่อหมดไฟสามารถชาร์ตได้ด้วยเวลาอันสั้น ปืนระบบไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมส่วน
ใหญ่ ปืนเล็กยางต่าง ๆ เช่น ปืนเล็กยาวตระกูล M16, M4, AK, G3, G36, M14, SIG ฯลฯ นอกจาก
ปืนอัดลมไฟฟ้ารูปแบบปืนยาวแล้ว ยังมีปืนไฟฟ้าที่เป็นปืนสั้นอีกด้วยแต่ไม่เป็นที่นิยม เพราะขนาดของ
โครงสร้างที่จ ากัด ท าให้ระบบกลไกภายในต้องย่อขนาดลงตามด้วย และความแรงในการยิงจะ
ค่อนข้างเบากว่าปืนอัดแก๊ส 
   ข้อดี สามารถปรับแต่งสปริงหรืออุปกรณ์กลไกภายในได้ ท าให้ปืนมีความ
แรงเพ่ิมขึ้นจากเดิม และยังให้ความแรงและความแม่นย าอย่างสม่ าเสมอ ตราบใดที่พลังงานจาก
แบตเตอรี่ยังไม่เสื่อมก าลังลง ปืนระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมมักเป็นปืนยาว จ าพวก 
Assault Rifle มากที่สุด ส่วนปืนสั้นไม่ค่อยนิยมนัก เนื่องจากขนาดของโครงสร้างที่จ ากัด ท าให้ระบบ
กลไกภายในต้องย่อขนาดลงตามด้วย และความแรงในการยิงค่อนข้างเบากว่าปืน (สั้น) อัดแก๊ส 
นอกจากปืนยาว ขนาดอัตราส่วน 1 : 1 แล้ว ปืนระบบไฟฟ้ายังมีการออกแบบให้มีขนาดย่อส่วนลงมา
เพ่ือให้เหมาะกับเด็ก ๆ อีกด้วยในรูปแบบปืนไฟฟ้าขนาดจิ๋ว หรือ Mini BB Guns 
    กระสุนปืนบีบีกัน  
    ผู้ ผ ลิ ต ก ระสุ น มี ร ายห ล ายอาทิ  Tokyo Marui, Guarder ( Intruder Shop) , 
GoldenBall, Hunter, Prasert, CYMA, KSC, G&P เป็นต้น โดยคุณภาพของกระสุนขึ้นอยู่กับผู้ผลิต
แต่ละราย ประสิทธิภาพส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับกระสุน โดยเฉพาะปืนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล ากล้อง
ภายในต่ ากว่า 6.03 มิลลิเมตร ซึ่งจะต้องพิถีพิถันในการเลือกใช้กระสุนเนื่องจากขนาดส้นผ่าศูนย์กลาง
ล ากล้องภายในต่ า กระสุนอาจติดขัดหรือเสียดสีกับล ากล้องภายในได้ รายละเอียดของน้ าหนัก
กระสุน13 ดังนี้ 
 
 
 

                                                           

  13 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, กระสุนปืนบีบีกัน, ค้นวันที่ 9 มีนาคม 2558 จาก http://th. 
wikipedia.org/wiki 
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  1. น้ าหนักกระสุน เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร 
   1) 0.11 กรัม - ผลิตโดย HFC พบเห็นได้น้อย 
   2) 0.12 กรัม - ถูกใช้โดยปืนบีบีส าหรับเด็ก ราคาย่อมเยา เช่นปืนพกสปริง 
และปืนไฟฟ้าขนาดเล็ก มีความเร็วสูงแต่มีความเสถียรภาพต่ า 
   3) 0.15 กรัม - เช่นกันกับน้ าหนัก 0.12 กรัม พบเห็นได้น้อย 
   4) 0.16 กรัม - น้ าหนักพ้ืนฐานของกระสุนน้ าหนัก 0.15 กรัม พบเห็นได้น้อย
มาก 
   5) 0.20 กรัม - น้ าหนักมาตรฐานส าหรับปืนบีบี มีน้ าหนักท่ีเหมาะสมแก่การใช้
งาน 
   6) 0.23 กรัม - วิถีกระสุนและความแม่นย าอยู่ในระดับที่ดี เป็นที่ชื่นชอบผู้เล่น
ต่างประเทศ 
   7) 0.24 กรัม - เป็นกระสุนน้ าหนักที่มีความแตกต่างจากน้ าหนักอ่ืน ๆ ผลิต
โดย Airstrike (บริษัทสาขาคือ Daisy) และ Crosman 
   8) 0.25 กรัม - ส าหรับปืนไฟฟ้า แก๊ส และปืนสปริง ที่ต้องการวิถีกระสุนมั่นคง 
   9) 0.28 กรัม - เรียกได้ว่าเป็นกระสุนที่มีความสมดุลที่สุด ผู้เล่นชาวไทยนิยม
ใช้กับปืนไรเฟิลซุ่มยิง (Sniper Rifles) 
   10) 0.29 กรัม - Maruzen Super Grandmaster BBs, designed for their 
Air Precision Shooting series of guns 
   11) 0.30 กรัม - กระสุนน้ าหนักมาตรฐาน เหมาะสมมากที่สุดส าหรับปืนไรเฟิล
ซุ่มยิง (Sniper Rifles) โดยเดิม Western Arms ผลิตออกมาส าหรับใช้กันปืนสั้นแก๊สของตนพบเห็น
ได้น้อย 
   12) 0.32 กรัม - เช่นกันกับกระสุนน้ าหนัก 0.30 กรัม เป็นกระสุนน้ าหนัก
มาตรฐานของปืน 
ไรเฟิลซุ่มยิง (Sniper Rifles) มีความสมดุลระหว่างความเร็วและความเสถียรภาพ เหมาะสมที่สุด
ส าหรับปืนสปริงและปืนไรเฟิลซุ่มยิงพลังงานแก๊ส 
   13) 0.36 กรัม - เป็นกระสุนที่มีน้ าหนักมาก ส าหรับใช้กับปืนไรเฟิลซุ่มยิง 
(Sniper Rifles) กระสุนเดินทางช้ามาก แต่มีความเสถียรภาพสูง 
   14) 0.43 กรัม - For the Highest Level of Upgrades In Spring and Gas 
Sniper Rifles. Usually Graphite Coated. 
   15) 0.88 กรัม - อาจเป็นกระสุนที่หนักที่สุดโดยมากผลิตจากเหล็กปัดเงา หา
ยากและไม่นิยมน ามาใช้ เนื่องจากกระสุนชนิดนี้สามารถท าอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้ 
  2.  น้ าหนักกระสุน เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร 
   1)  0.20 กรัม 
   2) 0.24 กรัม 
   3) 0.25 กรัม (ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ ย่อยสลายได้ง่าย) 
   4) 0.40 กรัม 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Airstrike&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Daisy&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Crosman&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Sniper_Rifles&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Sniper_Rifles&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Western_Arms&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Sniper_Rifles&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Sniper_Rifles&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Sniper_rifles&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/Graphite
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   5) 0.45 กรัม 
  ซองกระสุน มีอยู่ 3 ประเภท ดังนี้ 
  1. ซองกระสุนแบบ Standard เรียกสั้น ๆ ว่า แมคสแตน ข้อดีคือสามารถป้อนลูก
กระสุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะมีสปริงคอยดันลูกขึ้นไปตลอดเวลา ส่วนข้อเสียคือสามารถบรรจุ
กระสุนได้น้อยและล าบากเวลาบรรจุกระสุน 
  2. ซองกระสุนแบบ Modify เรียกสั้น ๆ ว่า แมคโม ข้อดีคือสามารถบรรจุกระสุน
ได้ง่ายและเยอะ แต่มีข้อเสียคือจะป้อนลูกกระสุนไม่ค่อยทัน เนื่องจากต้องคอยปั่นเฟืองที่ก้นแมค 
เพ่ือที่จะป้อนลูกกระสุนเข้าไปยังรังเพลิง 
  3. ซองกระสุนแบบ ใช้ไฟฟ้า ระบบการท างานคล้ายกับแมคโม แต่ใช้ไฟฟ้าในการ
ท างานควบคุมโดย สวิตซ์ ปิด-เปิด หรือ หางหนู ขึ้นอยู่กับรุ่น 
 
2.2  ความหมาย วตัถุประสงค์ และความจ าเป็นในการควบคุมการใช้ปืนบีบีกัน 
 
  2.2.1  ความหมายของปืนบีบีกัน 
 บีบีกัน (BB Gun) ย่อมาจาก Bullet Ball Gun หรือเรียกว่า Air Soft Gun คือปืนอัดลมแต่มี
ระบบกลไกการท างานภายในที่ถอดแบบออกมาจากปืนจริงบางส่วน มีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ระบบแก๊สและไฟฟ้า ซึ่งลักษณะภายนอกเหมือนกับปืนจริงจนแทบจะแยกไม่ออก เพราะผู้ผลิต
พยายามท ามาให้เหมือนปืนจริงมากที่สุด ทั้งขนาด น้ าหนัก สีสัน บางรุ่นวัสดุที่ใช้ท าจะเป็นโลหะแข็ง
จึงเหมือนจริงมากเป็นพิเศษ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่นิยมส าหรับนักเล่นปืนและ ผู้ที่ชื่นชอบการเก็บสะสม14  
  บีบีกัน (BB Gun) คือ ปืนของเล่นที่มีกลไกการท างานเลียนแบบอาวุธปืน มีขนาด สีสัน 
รูปร่างและน้ าหนักใกล้เคียงกับอาวุธปืนจริง ยกเว้นกระสุนที่ใช้บีบีกันใช้กระสุนที่ท ามาจากเม็ด
พลาสติกหรือผลิตภัณฑ์เซรามิคสังเคราะห์ที่มีน้ าหนักเบาตั้งแต่ 0.12-0.50 กรัม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
มิลลิเมตร หรือ 8 มิลลิเมตร ลักษณะกระสุนเป็นเม็ดกลมเกลี้ยง ผิวลื่นเป็นมันวาวมีความเร็วต้นและ
แรงปะทะที่ต่ ามากเพียง 280 ฟุตต่อวินาที15  
 บีบีกัน (BB Gun) หรือแอร์ซอฟต์กัน (Airsoft Gun) บางประเทศเรียก ซอฟต์แอร์กัน (Softair 
Gun) คือปืนอัดลมชนิดเบา ซึ่งลอกเลียนแบบปืนจริง ในอัตราส่วน 1 : 1 ใช้กระสุนทรงกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร และ 8 มิลลิเมตร ถูกจัดเป็นกีฬาในลักษณะเกมผจญภัย (Survival 
Game) เช่นเดียวกับกีฬาเพนต์บอล16 
 
 

                                                           
14 อภินันท์  ศรีศิริ, “‘BB Gun’ กับ ‘อาวุธปืน’ สิ่งเทียมอาวุธปืนและข้อควรระวัง,”  

วารสารกระบวนยุติธรรม 1, 3 (มกราคม- มีนาคม 2553): 89-96. 
 15 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, บีบีกัน, ค้นวันที่ 9 มีนาคม 2558 จาก http://th.wikipedia. 
org/wiki 
 16 เรื่องเดียวกัน. 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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 2.2.2  วัตถุประสงค์ของการใช้ปืนบีบีกัน 
 วัตถุประสงค์ของการใช้ปืนบีบีกัน โดยส่วนใหญ่เพื่อการกีฬา ดังนี้ 
 กีฬาบีบีกัน เป็นกีฬาที่ไม่จ ากัดอายุและเพศของผู้เล่น ไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้ก าลังการอย่าง
หนักในเวลาเล่น และสามารถเลือกได้ว่า จะซุ่มนิ่งอยู่เฉย ๆ เวลาที่เหนื่อยหรือจะใช้การวิ่งช้าสลับเร็วก็
ได ้แล้วแต่ความต้องการของเรา 
 กีฬาบีบีกัน เป็นกีฬาไม่ต้องเสี่ยงต่ออันตราย ถ้าปฏิบัติตนให้อยู่ภายใต้กฎของความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด และกีฬาบีบีกันยังท าให้ได้รู้จักพูดคุยกับเพ่ือนใหม่ ๆ อย่างมากมาย 
 กีฬาบีบีกัน เป็นกีฬาที่ต้องใช้สปิริตอย่างสูงและสามารถท่ีจะแสดงสปิริตให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ
ผู้อื่นได้โดยชัดแจ้ง เพราะมีแต่เราเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ตัวเองดีที่สุด ว่าต้องออกจากเกมการเล่นนั้น
หรือไม ่
 กีฬาบีบีกัน นั้นถ้าคนที่ไม่เคยเล่นอาจจะมองว่าเป็นกีฬาที่มีแต่ความรุนแรง แต่ความเป็นจริง
แล้ว กีฬาบีบีกันเป็นกีฬาของลูกผู้ชายอย่างแท้จริง ที่ต้องอาศัยทั้งสปิริตในการเล่นความอดทนและ
ความมีน้ าใจนักกีฬาอย่างสูง การเล่นจะไม่มีการสัมผัสถูกตัวกันระหว่างผู้เล่นทั้งสองฝ่าย ในบางครั้ง  
ผู้เล่นอาจโดนยิงจากฝ่ายตรงข้างทั้ง ๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นตัวคู่ ต่อสู้เลยด้วยซ้ าเพราะเขาซุ่มอยู่ไกล
จากเรานับสิบ ๆ เมตร 
 อาจกล่าวได้ว่า วัตถุประสงค์ของการใช้ปืนบีบีกันเพ่ือเกมกีฬา ผู้สนใจในกีฬาบีบีกันจะต้องมี
ใจชอบกีฬา มีความชอบในอุปกรณ์ส าหรับใช้เล่น มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และมีความเข้าใจ
ความหมายค าว่า “เล่น” ความซื่อสัตย์นั้นเป็นหัวใจส าคัญของการเล่นกีฬาบีบีกัน เพราะลูกปืนบีบีกัน
เมื่อยิงออกไปกระทบเป้าหมายแล้ว ไม่มีร่องรอยใด ๆ ที่ชี้ชัดได้ว่าเราโดนยิงหรือไม่ (ต่างกับการเล่น 
เพ้นต์บอลที่ยิงกระทบเป้าหมายแล้วแตกเป็นสีแสดงร่องรอยถึงการโดนยิง)17  
 
  2.2.3  ความจ าเป็นในการควบคุมการใช้ปืนบีบีกัน 
  เนื่องมาจากปืนบีบีกันเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน ความหมายตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 4 (5) สิ่งเทียมอาวุธปืน 
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.
2490 มาตรา 4 (5) ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงสิ่งเทียมอาวุธปืนในเรื่องของการครอบครอง การขอใบอนุญาต
ในการมี ใช้ พกพาสิ่งเทียมอาวุธปืน เป็นผลท าให้การมีสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในความครอบครองหรือ
พกพาไปในที่สาธารณะท าได้โดยง่ายไม่ยุ่งยาก อาจจะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใน
การด ารงชีวิต และความสงบเรียบร้อยของสังคม ความจ าเป็นในการควบคุมการใช้ปืนบีบีกันน ามา
พิจารณา เกี่ยวกับการน าสิ่งเทียมอาวุธไปใช้ในทางมิชอบอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาในประเทศไทย 
     2.2.3.1  ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงโดยทั่วไป  
     กรณีที่ผู้น าสิ่งเทียมอาวุธปืนไปข่มขู่บุคคลอื่นให้กลัวหรือจ ายอมกระท าการใดทั้งที่ไม่
ยอมหรือกระท าการนั้นกรณีเช่นนี้  เป็นความผิดในการข่มขืนใจผู้อ่ืนโดยท าให้กลัวตามประมวล

                                                           

 17 เรื่องเดียวกัน. 
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กฎหมายอาญา มาตรา 309 บัญญัติว่าผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้กระท าการใด ไม่กระท าการใดหรือจ ายอม
ต่อสิ่งใด โดยท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายเสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูก
ข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่นหรือโดยใช้ก าลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระท าการนั้น ไม่กระท า
การนั้นหรือจ ายอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับถ้าความผิดวรรคแรกได้กระท าโดยมีอาวุธปืน หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่ห้าคน
ขึ้นไป หรือได้กระท าเพ่ือให้ผู้ถูกข่มขืนใจท า ถอน ท าให้เสียหาย หรือท าลายเอกสารสิทธิอย่างใด 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับซึ่งเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในหมวดของความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง  อันเป็น
ความผิดต่อเสรีภาพโดยทั่วไป กล่าวคือ องค์ประกอบความผิดในส่วนการกระท าเริ่มต้นที่การท าให้
กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินกฎหมายไม่ใช้ค าว่า “ขู่เข็ญว่า
จะท าอันตรายต่อชีวิต ฯลฯ” ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 337 จึงท าให้การกระท าต่างกันไปมาก การท า
ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายไม่ได้หมายความจ ากัดแต่เฉพาะว่าผู้กระท าจะก่ออันตรายให้เกิดขึ้นโดย
ตนเอง อาจเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือผู้ อ่ืนก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้กระท าไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องเลยได้ ต่างกับการ “ขู่เข็ญว่าจะท าอันตราย” หมายความว่าผู้กระท าจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้น
โดยตนเองหรือให้ผู้อ่ืนกระท าให้เกิดอันตรายนั้นอันตรายต่อชีวิตคือ ตาย อันตรายต่อร่างกายคงจะ
หมายความถึงกายหรือจิตใจได้รับความเสียหาย จะถึงอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามมาตรา 295 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ก็ได้ ส่วนอันตรายต่อเสรีภาพหมายความถึงการจ าต้องกระท าหรือไม่
กระท าการใด ๆ โดยไม่สมัครใจ เช่น ถูกกักขัง ถูกบังคับให้ย้ายที่อยู่ ที่ท าการ บังคับให้ไปหรือไม่ให้ไป
ไหน ให้เคลื่อนไหวหรือไม่ให้เคลื่อนไหวร่างกาย เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เช่น บังคับให้พูดให้
เขียนหรือไม่ให้พูดไม่ให้เขียน อันตรายต่อชื่อเสียง เช่น ถูกหมิ่นประมาท ถูกกระท าให้อับอายขายหน้า 
ท าให้อนาจารหรือเปิดความลับ อันตรายต่อทรัพย์สิน เช่นท าลายทรัพย์ เผาบ้าน รื้อหลังคา พังประตู
หน้าต่างไม่ให้อยู่ในบ้าน รวมทั้งทรัพย์สินไม่มีรูปร่าง คือ สิทธิที่มีราคาและถือเอาได้ เช่น สิทธิในหนี้ 
เป็นต้นว่าขู่จะไล่ออกจากงาน อันตรายต่อสิ่งเหล่านี้จะเป็นแก่ผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อ่ืนก็ได้ ไม่จ าเป็นที่
ผู้อื่นนั้นจะต้องมีสัมพันธ์อันใดกับผู้ถูกข่มขืนใจ ข้อส าคัญคือผู้กระท าคิดว่าได้รับผลจากการท าให้ผู้ถูก
ข่มขืนใจกลัวอันตรายที่จะเกิดแก่ผู้อ่ืนจึงได้กระท าไป การท าให้กลัวตามมาตรานี้นั้นจะท าโดยวิธีใดก็
ได้ อาจท าโดยหลอกไม่คิดจะท าให้เกิดอันตรายจริงตามที่ขู่ก็ได้18 เช่น ใช้ปืนไม่มีลูก หรือปืนของเล่น
หลอกว่าจะท าร้าย เป็นต้น ข่มขืนใจผู้อ่ืนคือท าให้ผู้ อ่ืนนั้นจ าต้องท าไม่กระท าหรือยอมให้กระท า 
ข่มขืนใจอันเป็นการกระท าอันเดียวกับการท าให้กลัว หรือใช้ก าลังประทุษร้ายนั้นเองแต่หมายความ
ตามไปอีกว่าต้องมีผลเกิดขึ้นคือความจ ายอมตามที่ถูกขืนใจ การกระท าที่เป็นการข่มขืนเป็นการ
กระท าที่รวมการท าให้กลัว หรือใช้ก าลังประทุษร้ายกับผลที่จ ายอมตามที่ถูกกระท าเข้าด้วยกัน ข่มขืน
ใจผู้อ่ืนเป็นข้อความที่บัญญัติขึ้นเพ่ือแสดงว่าการท าให้กลัวหรือใช้ก าลังประทุษร้ายต้องมีผลเกิดขึ้น
เป็นการขืนใจผู้ถูกกระท าโดยมีสัมพันธ์ระหว่างการกระท ากับผลนั้น เป็นการบังคับที่ผู้ถูกข่มขืนใจมิได้
มีใจสมัคร กล่าวคือ การท าให้ผู้อ่ืนกลัวจะเกิดอันตรายหรือจะใช้ก าลังประทุษร้ายนั้น  เป็นเหตุให้

                                                           

 18 จิตติ ติงศภัทิยย์, กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3, พิมพ์ครั้งที ่6 (กรุงเทพฯ:   
จิรัชการพิมพ์, 2545), หน้า 287. 
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ผู้ถูกกระท ารู้สึกว่าจ าต้องอนุโลมตามค าบังคับ มิใช่ท าโดยสมัครใจด้วยการวินิจฉัยตัดสินของตนเอง
โดยเสรี ความผิดฐานนี้เป็นความผิดต่อเสรีภาพในการตัดสินใจ จ ายอม คงไม่หมายความเพียงผู้ถูก
ข่มขืนใจแสดงกิริยาหรือวาจายอมเท่านั้น แต่จะต้องมีการยอมรับการกระท าหรือเหตุการณ์อย่างหนึ่ง
อย่างใดเกิดขึ้นแล้วด้วย เช่นยอมให้ผู้กระท ายืมรถของผู้ถูกข่มขืนใจขับขี่ไปชั่วคราว มิใช่เพียงแต่ผู้ถูก
ข่มขืนใจพูดว่ายอมเท่านั้น หากต้องมีการเอารถไปใช้แล้ว แม้แต่เพียงขณะหนึ่ง ไม่ต้องรอจนให้รถ
เสร็จตามต้องการจนเลิกใช้ ต่างกับการข่มขืนใจตามมาตรา 337 ที่เพียงแต่ยอมจะให้ก็จะเป็นความผิด 
การกระท า ไม่กระท า หรือจ ายอมต่อสิ่งใดตามที่บัญญัติไว้นี้มีความหมายกว้างขวางไม่มีจ ากัด เช่นใช้
ปืนจี้บังคับให้คนขับรถให้นั่งเฉย ๆ เอามือวางไว้ที่พวงมาลัย เป็นต้น มาตรานี้จึงคลุมถึงความผิดฐาน
อ่ืน ๆ ได้อีกหลายฐาน เช่น ถ้าบังคับให้กระท าความผิดก็เป็นการใช้ตามมาตรา 84 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ถ้าบังคับให้ส่งทรัพย์ก็อาจเป็นกรรโชกหรือชิงทรัพย์ ถ้าบังคับให้จ ายอมต่อการกระท า
ทางเพศก็เป็นความผิดในฐานนั้น ๆ เหล่านี้เป็นต้น จึงต้องแล้วแต่การกระท าที่ถูกบังคับนั้นท าให้เป็น
ความผิดฐานใดอีกหรือไม่ อาจเป็นความผิดหลายบทหรือหลายกระทงตามมาตรา 90 หรือ 91 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา แล้วแต่กรณีดังนั้น ความผิดส าเร็จตามมาตรานี้ จะเป็นความผิดได้ก็ต่อเมื่อผู้
ถูกข่มขืนใจได้กระท า ไม่กระท าหรือจ ายอมต่อสิ่งที่ข่มขืนใจ แม้จะเพียงเล็กน้อยบางส่วนไม่เต็มตามที่
ถูกข่มขืนใจก็ตามก็ย่อมเป็นความผิดส าเร็จแล้ว 
     2.2.3.2 ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ 
     กรณีที่ผู้น าสิ่งเทียมอาวุธปืนไปข่มขู่ผู้อ่ืนโดยประสงค์ต่อทรัพย์  ซึ่งบุคคลนั้นใช้สิ่ง
เทียมอาวุธปืนดังกล่าวเพ่ือให้บุคคลอ่ืนหลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนจริง  กรณีเช่นนี้เป็นความผิดกรรโชก
ทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 ซึ่งบัญญัติว่าผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้ยอมให้หรือยอมจะ
ให้ตนหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยขู่เข็ญว่าจะท าอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
เสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญ หรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้
นั้นกระท าความผิดฐานกรรโชก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิดห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทมาตรา
นี้มีข้อความท านองเดียวกันกับมาตรา 303 แห่งกฎหมายลักษณะอาญาเดิมแต่เปลี่ยนวัตถุแห่งการ
กระท าจากทรัพย์มาเป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินท าให้มีความหมายกว้างยิ่งขึ้นรวมตลอด
ถึงความผิดต่อสิทธิที่มีค่าเป็นเงิน ไม่เฉพาะแต่การกระท าต่อทรัพย์สินโดยตรงเท่านั้น19 การท าถอน
หรือท าลายหนังสือส าคัญตามมาตรา 303 เดิมก็คงเป็นสิทธิซึ่งเป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็น
ทรัพย์สินนั่นเอง องค์ประกอบความผิดในส่วนการกระท าเริ่มต้นด้วยการ “ใช้ก าลังประทุษร้าย” ซึ่ง
มาตรา 1 (6) ให้บทนิยามว่า หมายความว่า ท าการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคล ไม่ว่าจะ
ท าด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอ่ืนใด และให้หมายความรวมถึงการกระท าใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้
บุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะโดยใช้ยาท าให้มึนเมา สะกดจิต หรือใช้วิธีอ่ืนใดอัน
คล้ายคลึงกัน “ประทุษร้าย” หรือท าร้ายมีความหมายอย่างเดียวกันคือท าให้เสียหายเป็นภัย ตาม
ความหมายในมาตรา 290 แต่มิได้มุ่งถึงผลที่เป็นอันตรายแก่กาย หรือจิตใจ ตาม มาตรา 295 การ
ประทุษร้ายต้องกระท าแก่ “กายหรือจิตใจของบุคคล” มิใช่ท าแก่ทรัพย์สิน ชื่อเสียง เสรีภาพซึ่งอยู่ใน
ความหมายของการขู่เข็ญ การจับ การขัง เป็นการกระท าต่อเสรีภาพโดยสภาพแม้กระท าต่อตัวคนไม่

                                                           

 19 เรื่องเดียวกัน, หน้า 712. 
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เป็นการกระท าที่เป็นภัยแก่กายหรือจิตใจในตัวเอง แต่อาจมีการกระท าแก่กายในการจับหรือขัง เช่น 
ใช้ก าลังจับมือ รัดคอ มัดมือไว้ เป็นต้น ซึ่งการกระท าในส่วนนี้ ก็ต้องถือว่าเป็นการกระท าแก่กายด้วย 
ไม่แต่เพียงกระท าต่อเสรีภาพเท่านั้น การกระท าแก่กายได้แก่ท าให้เจ็บป่วยเปรอะเปื้อน เปียก ร้อน 
เย็นกว่าปกติจนถึงเป็นภัยต่อกาย เช่น เทอุจจาระรด ถ่ายปัสสาวะรดตัวคน เป็นต้น การกระท าต่อ
จิตใจ ได้แก่ท าให้ตกใจ ท าให้หมดสติ ไม่แต่เพียงเกิดความรู้สึกกลัว โกรธ หรือเสียใจน้อยใจ เจ็บใจ 
แค้นใจ ซึ่งเป็นแต่เพียงอารมณ์ขู่เข็ญว่าจะท าอันตราย เป็นการแสดงว่าจะท าให้เกิดภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ผู้
ถูกขู่เข็ญจะกลัวหรือไม่กลัวก็เป็นการขู่เข็ญอาจขู่ตรง  ๆ หรือใช้ถ้อยค าหรือกิริยาให้เข้าใจเช่นนั้นโดย
ไม่ขู่ตรง ๆ ก็ได้ การขู่ว่าจะท าร้ายอาจท าได้ทั้งที่ผู้ขู่ไม่ตั้งใจจะท าร้ายจริง ถ้าท าโดยเจตนาให้ผู้ถูกขู่
เข้าใจว่าจะถูกท าร้ายก็เป็นการขู่ เช่นใช้ปืนไม่มีกระสุนขู่ว่าจะยิง ซึ่งผู้ถูกขู่เข้าใจว่ามีกระสุนก็เป็นการขู่ 
ใช้ปืนไม่มีกระสุนขู่จริง ๆ แต่ผู้ถูกขู่เข้าใจว่าขู่เล่น ๆ ก็ส าเร็จเป็นการขู่ ผู้ถูกขู่ไม่กลัวก็ส าเร็จเป็นการขู่
แต่ไม่ส าเร็จเป็นการกรรโชก เป็นได้แค่พยายามกรรโชกเช่นเดียวกับขู่จริงแต่ผู้ถูกขู่ไม่กลัวข่มขืนใจผู้อ่ืน
ให้ยอมให้หรือยอมจะให้ เป็นการกระท าอันเป็นลักษณะของการประทุษร้ายหรือขู่เข็ญ เป็นการ
กระท าถัดจากการประทุษร้ายหรือขู่เข็ญ คือเรียกเอาประโยชน์โดยการประทุษร้ายหรือขู่เข็ญข่มขืนใจ 
ถ้าผู้กระท าร้ายไม่ได้ข่มขืนใจให้ยอมให้หรือยอมจะให้ แต่ผู้ถูกกระท าร้ายกลัวและขอให้ประโยชน์เสีย
เอง แม้ผู้กระท าร้ายหรือขู่จะรับเอาก็เป็นความคิดขึ้นภายหลังการประทุษร้ายหรือขู่เข็ญไม่เป็น
กรรโชก การข่มขืนใจนั้นเมื่อมีการประทุษร้ายหรือขู่เข็ญขึ้นแล้วก็มีความหมายแต่เพียงว่าเป็นการ
บังคับเอาโดยผู้ถูกขู่เข็ญมิได้สมัครใจการยอมให้หรือยอมจะให้โดยถูกบังคับเช่นนั้นไม่ใช่ยินยอมโดย
สมัครใจ ถ้าผู้ถูกประทุษร้ายหรือขู่เข็ญไม่กลัว แต่ยอมให้โดยเหตุอย่างอ่ืน เช่น เพ่ือจับกุมผู้กระท า
ความผิด ก็ไม่มีผลเป็นการข่มขืนใจ อาจเป็นเพียงขั้นพยายามกรรโชก อย่างไรก็ดี ถ้าผู้ถูกบังคับ
จ าเป็นต้องยอมให้เพราะถูกท าร้ายหรือกลัวจะถูกท าร้ายไม่เป็นการให้โดยสมัครใจ  แม้จะเตรียม
หลักฐานไว้เพ่ือจับกุมหรือเอาทรัพย์คืนภายหลัง เช่นท าเครื่องหมายไว้ที่ธนบัตร ก็ยังเป็นความผิด
ส าเร็จความผิดตามมาตรานี้  ส าเร็จเมื่อผู้ถูกข่มขืนใจยอมตามที่ถูกบังคับเช่นว่านั้นคือ ยอมให้
ประโยชน์ในเวลาที่บังคับเอานั้น หรือยอมจะให้ประโยชน์ในภายหน้าก็เป็นผลส าเร็จ ถ้ายอมให้
ประโยชน์อย่างอ่ืนแทนประโยชน์ที่เรียกเอา แต่ผู้กระท าไม่ยอมรับ ไม่ถือเป็นการยอมตามที่เรียกเอา
แต่ถ้าผู้ขู่เข็ญยอมจะรับเอาประโยชน์อ่ืนแทนประโยชน์ที่เรียกเอา ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ได้มาโดยการ
ข่มขืนใจ เป็นความผิดส าเร็จเช่นเดียวกัน การยอมให้หรือยอมจะให้ต้องเป็นผลจากการข่มขืนใจคือ
ยอม เพราะว่ากลัวการท าร้ายเป็นผลมาจากการประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะท าอันตรายดังกล่าว
มาแล้ว 
     2.2.3.3 ความผิดลหุโทษ 
     กรณีที่ผู้น าสิ่งเทียมอาวุธปืนไปข่มขู่ผู้อ่ืน เพ่ือให้ผู้อ่ืนหวาดกลัวเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 392 ซึ่งบัญญัติว่าผู้ใดท าให้ผู้อ่ืนเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการ
ขู่เข็ญ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ“ขู่เข็ญ” 
คือ แสดงว่าจะท าให้เกิดภัยแก่เขา จะเป็นภัยที่เกิดในทันทีหรือต่อไปภายหน้าก็ได้ อาจท าโดยกิริยา 
วาจาโดยตรงหรือโดยให้เข้าใจเช่นนั้น ต้องท าให้ผู้ถูกขู่ทราบถึงการขู่ว่าจะท าร้ายนั้น ศาลเคยวินิจฉัย
ว่าเงื้อขวานจะฟันและไล่ไปอีก 5-6 ศอก ไม่เป็นการขู่ตามมาตรานี้ แต่ต่อมาจึงมีกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า 
ศ. ถือมีดตรงเข้ามาจะแทง ม. ม. ว่าผมไม่สู้และวิ่งหนี แสดงว่า ม. กลัวภัยที่จะเกิดเป็นความผิดตาม
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มาตรานี้ แต่รวมเป็นส่วนหนึ่งของการพยายยามท าร้ายร่างกาย (ค าพิพากษาฎีกาที่ 40/2509) การ
กระท าตามมาตรานี้ ต้องเกิดผล คือ กลัวหรือตกใจ แต่ไม่ต้องเกิดผลต่อไปถึงยอมให้ท าอะไรดังมาตรา 
309 ถ้าขู่แต่ไม่กลัวไม่ตกใจ ก็ไม่ลงโทษฐานพยายาม เพราะยกเว้นตามมาตรา 105 ผู้เสียหายกลัว
หรือไม่ ดูที่พฤติการณ์ แม้จะบอกว่าไม่กลัว ตามพฤติการณ์ที่จ าเลยกับพวกเข้าไปในเคหสถานของ
ผู้เสียหายเวลาเที่ยงคืน ใช้อาวุธขู่ผู้เสียหายมิให้เกี่ยวข้องห้ามปราม การกระท าของจ าเลยกับพวก โดย
ปกติย่อมท าให้เกิดความกลัวหรือความตกใจ และผู้เสียหายไม่กล้าขัดขืนยอมปฏิบัติตามที่ขู่เข็ญแสดง
ว่า การขู่นั้นท าให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวแล้ว จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
392 แม้การขู่จะไม่สามารถท าร้ายได้จริง ถ้าเกิดผลคือ ผู้ถูกขู่กลัวก็เป็นความผิด เช่นใช้ปืนไม่มีกระสุน
ขู่จะยิง แต่ผู้ถูกขู่เชื่อว่ามีกระสุนดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติเกี่ยวกับการลงโทษกรณีที่บุคคลน าเอาสิ่ง
เทียมอาวุธปืน เช่น ปืนที่ใช้เพ่ือการกีฬา ปืนที่เป็นของเล่น หรือปืนที่เป็นของรางวัลมีไว้ใช้เพ่ือเก็บ
สะสม ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จะมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญาไม่ว่าจะเป็นการกรรโชก หรือไม่ก็
เป็นความผิดลหุโทษฐานท าให้บุคคลอ่ืนเกิดความกลัวหรือตกใจซึ่งมีโทษน้อยมากเมื่อเทียบกับการน า
อาวุธปืนจริงไปใช้ในการก่อเหตุทางอาญาทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเคยมีหนังสือหารือ  ถึงส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ 846/2551) สรุปความว่า นายณัฐพงษ์ กิ่งแก้ว ประธานชมรม 
บีบีกัน อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง ข้อหารือว่า บีบีกันเป็นอาวุธ
ปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
พ.ศ.2490 หรือไม่ และประชาชนที่ครอบครองบีบีกันอยู่ขณะนี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
หรือไม่ หากผิดกฎหมายต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องคณะกรรมการกฤษฎีกา 20 (คณะที่ 11) ได้
พิจารณาข้อหารือประกอบกับข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วมีความเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
       1) ประเด็นที่หนึ่ง ปัญหาที่ว่า ปืนบีบีกัน เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ.2490 หรือไม่นั้นเห็นว่า 
มาตรา 4 (1) และ (2) [1] แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2501 ได้ก าหนดบทนิยามค าว่า อาวุธปืนให้หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่ง
เครื่องกระสุนปืน โดยวิธีระเบิดหรือก าลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัย
อ านาจของพลังงานและก าหนดนิยามค าว่า “อาวุธปืน” ให้หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้
ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือก าลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด  ซึ่งต้อง

                                                           

  20 มาตรา 7 คณะกรรมการกฤษฎีกา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท าร่างกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือประกาศตามค าสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือ
มติของคณะรัฐมนตรี 
 2. รับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐหรือตามค าสั่ งของ
นายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตรี 
 3. เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้มีกฎหมายหรือแก้ไข
ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย 
  (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542)  



30 
 

อาศัยอ านาจของพลังงานและก าหนดบทนิยามค าว่า “เครื่องกระสุนปืน” ให้หมายความรวมตลอดถึง
กระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า วัตถุที่ ปืนบีบีกันใช้ส่งด้วยก าลังดัน
ของแก๊ส หรืออัดลมคือสิ่งที่ท ามาจากพลาสติกหรือเซรามิกสังเคราะห์ ซึ่งมิใช่เครื่องกระสุนปืน 
นอกจากนั้น ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า โดยสภาพโครงสร้างของ ปืนบีบีกันที่ผลิตจากพลาสติกและเหล็ก
ธรรมดาบางส่วน ซึ่งไม่มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะใช้ ปืนบีบีกันเป็นอาวุธส่งเครื่องกระสุนปืน
ได้ ดังนั้น ปืนบีบีกันจึงไม่เป็นอาวุธปืนตามบทนิยามค าว่า “อาวุธปืน” แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 
      2) ประเด็นที่สอง ปัญหาที่ว่า หาก ปืนบีบีกันเป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ประชาชนที่ครอบครอง ปืนบีบีกันอยู่ใน
ขณะนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ถือเป็นผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 หรือไม่นั้น เห็น
ว่า เมื่อได้ให้ความเห็นในประเด็นที่หนึ่งแล้วว่า ปืนบีบีกันไม่เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 จึงไม่จ าเป็นต้องพิจารณา
ในประเด็นนี้ กรมการปกครองมีหนังสือถึงผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติขอหารือว่า ปืนอัดลมเบาและ
เครื่องกระสุนปืน จะถือเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนตาม พระราชบัญญัติ
อาวุธปืนอาวุธปืนหรือไม่อย่างไร ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติตอบข้อหารือสรุปได้ว่า ปืนอัดลมเบา 
ปืนบีบีกันตามตัวอย่างที่กรมการปกครองส่งไปให้ตรวจพิสูจน์ เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนตามมาตรา 4 (5) 
แห่ง พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ เนื่องจากมีสภาพคล้ายอาวุธปืน แต่ไม่สามารถส่งเครื่องกระสุนปืนได้ 
และค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5793/2544 วินิจฉัยว่า ตามผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏว่า อาวุธปืนของ
กลางเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนพกชนิดอัดลมชนิดใช้ยิงกับลูกกระสุน พลาสติกทรงกลมขนาด 6 มิลลิเมตร 
ซึ่งใช้ยิงท าอันตรายแก่ชีวิตและวัตถุไม่ได้ มิใช่อาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาวัตถุท่ีเรียกว่า ปืนบีบีกันซึ่งกลไกการท างานเลียนแบบอาวุธปืนมีขนาด 
สีสัน รูปร่าง และน้ าหนักใกล้เคียงกับอาวุธปืน ยกเว้นกระสุนที่ท ามาจากเม็ดพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์
เซรามิคสังเคราะห์ ที่มีน้ าหนักเบาตั้งแต่ 0.12 กรัม ไปจนถึง 0.50 กรัม และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
มิลลิเมตร หรือ 8 มิลลิเมตร มีความเร็วต้นและแรงปะทะที่ 280 ฟุตต่อวินาที จึงมีความเห็นว่า ปืนบีบี
กันเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490  
 จากการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นนั้น เมื่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ไม่สามารถควบคุมการซื้อพกพาสิ่งเทียมอาวุธ
ปืนได ้ย่อมเป็นช่องว่างในการเกิดข้ึนของปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ อันเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม  
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2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมปืนบีบีกัน 
 
  2.3.1  แนวคิดและทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามหลักกฎหมายธรรมชาติและหลัก

กฎหมายบ้านเมือง 
  ทางนิติปรัชญามีปรัชญาหรือทฤษฎีกฎหมายที่ส าคัญสองทฤษฎี  คือ ทฤษฎีกฎหมาย
ธรรมชาติ  (The Natural Law Theory) และทฤษฎีกฎหมายบ้ าน เมือง  (The Positive Law 
Theory) ทั้งสองทฤษฎีมีแนวคิดที่ขัดแย้งกันอย่างมากพอสมควร ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
และการใช้อ านาจรัฐในการปกครองบ้านเมือง แต่ปรัชญากฎหมายบ้านเมืองดูจะมีอิทธิพลต่อนัก
กฎหมายทั้งหลายยิ่งกว่าปรัชญากฎหมายธรรมชาติ  ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะทฤษฎีกฎหมายบ้านเมืองมี
ลักษณะเป็นรูปธรรมมองเห็นได้ เข้าใจได้ง่ายกว่าปรัชญากฎหมายธรรมชาติ ซึ่งเป็นนามธรรมเข้าใจ
ยากปรัชญากฎหมายธรรมชาติมักจะถูกโจมตีว่า ไม่มีตัวตนแท้จริงเป็นเพียงความคิดนักปราชญ์21  
    2.3.1.1  ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ  
    ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ หมายถึง กฎหมายที่อ้างไว้ว่ามีอยู่ตามธรรมชาติ เกิดขึ้น
เอง มนุษย์ไม่ได้ท าขึ้น กฎหมายอยู่เหนือรัฐใช้ได้ไม่จ ากัดกาลเวลา กฎหมายขึ้นอยู่กับเหตุผลที่มีอยู่
ตามธรรมชาติความถูกความผิด ไม่อาจเปลี่ยนแปลงอ านาจหรือความอ าเภอใจของผู้มีอ านาจแห่งรัฐ 
เรื่องนี้ ซิเซโร (Cicero) ได้กล่าวอย่างไพเราะว่า “กฎหมายคือเหตุผลอันเป็นธรรมชาติเป็นสากลและ      
นิรันดร์” กฎหมายธรรมชาติจึงอยู่เหนือรัฐ หรือผู้ปกครองเป็นภาวะวิสัยจากผู้ปกครองกล่าวคือ 
“เหตุผลหรือความยุติธรรม” ขาดแต่สภาพบังคับเนื่องจากเป็นกฎหมายอุดมคติ แนวความคิดนี้เกิดข้ึน
เพ่ือโต้แย้งการใช้อ านาจการกดขี่ของผู้ปกครอง หรือ “จ ากัดอ านาจรัฐ” พร้อมคุ้มครอง” เสรีภาพ
ก่อให้เกิดนิติธรรมกับนิติรัฐโดยเฉพาะในซีกโลกตะวันตก ภายหลังการปฏิวัติอันรุ่งเรืองในอังกฤษ ค.ศ.
1688 การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ใน ค.ศ.1776 และการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ.1789 
“ชาวตะวันตกถือว่าสิ่งส าคัญส าหรับชีวิตมนุษย์คือเสรีภาพแต่เสรีภาพจะมีไม่ได้ถ้าใช้การมีอ านาจของ
ผู้ปกครองเป็นอัตวิสัย” (ขึ้นกับอ าเภอใจ) ต้องควบคุมหรือจ ากัดหรือจ ากัดการใช้อ านาจ โดยวาง
ขอบเขตหรือกฎเกณฑ์ไว้ กฎเกณฑ์นี้เป็น “ภาวะวิสัย” จากผู้ปกครอง (ไม่ขึ้นกับอ าเภอใจ) จากนั้น 
“เหตุผล” (ความยุติธรรม) และ “เสรีภาพ” ถูกรับรองไว้โดยรัฐธรรมนูญตลอดจนกฎหมายอ่ืนซ่ึงท าให้
ความจ าเป็นที่จะอ้างกฎหมายธรรมชาติโต้แย้งการกดขี่หมดไป “กฎหมายบ้านเมือง” จึงมีบทบาท
แทน ปัจจุบันธรรมชาติปรากฏในรูปของ “สิทธิมนุษยชน” 
    ผลของแนวความคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติ ก่อให้เกิดแนวความคิดพ้ืนฐานส าคัญใน
เรื่องสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งสิทธิมนุษยชนซึ่งได้ปรากฏให้เห็นมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ  18 จาก
เอกสารที่ประกาศคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลต่าง ๆ นับแต่ “The English Bill of Right” 
ในประเทศอังกฤษ ปี ค.ศ.1689 “American Declaration of Independence” ในประเทศอเมริกา 
ปี ค.ศ.1776 “Declaration of The Right of An Citizens” ของฝรั่งเศส ปี ค.ศ.1789 ซึ่งทั้งหมดได้
พัฒนาคลี่คลายต่อมาเป็น  UN’s Universal Declaration of Human Rights รู้จักกันดีในนาม

                                                           
21 กฎหมายชาวบ้าน, วิเคราะห์แนวคิดส านักกฎหมายธรรมชาติ, ค้นวันที่ 29 มีนาคม 

2558 จาก http://flaglaw.info 
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในปี ค.ศ.1948 ซึ่งสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐานตามปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ประวัติศาสตร์
อันยาวนานของปรัชญากฎหมายธรรมชาติ แสดงให้เห็นบทความส าคัญของปรัชญากฎหมายธรรมชาติ
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบกฎหมายของตะวันตก ยุคสมัยของโรมันเรื่อยมาให้มีความเหมาะสมและ
ความเป็นธรรมอยู่เสมอ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองต่างก็มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากปรัชญากฎหมายธรรมชาติโดยปรัชญากฎหมายธรรมชาติ
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการต่อสู้ทางอุดมคติ เพ่ือเป้าหมายสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนความเสมอภาค
ของมนุษย์ อันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้นเอง ปัจจุบันปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
หลักการพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพประชาชนในรัฐธรรมนูญของนานาอารยะประเทศ เป็นผลพวงของ
อิทธิพลความคิดกฎหมายธรรมชาติ ภายใต้พัฒนาการทางสังคมและการเมืองในปัจจุบันรวมทั้งวิธีคิด
ที่ปรับตัวลักษณะเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน อาจกล่าวได้ว่าปรัชญากฎหมายธรรมชาติยังคงส าแดงบทบาท
ทางความคิดอยู่ในสองลักษณะ (ซึ่งมีสัมพันธ์กันในระดับหนึ่ง) กล่าวคือ ในแง่ความคิดเป็นทฤษฎี
กฎหมายที่สนับสนุนอุดมคติทางกฎหมายเชิงจริยธรรม และในทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิซึ่งสนับสนุนเรื่อง
สิทธิมนุษยชน ส าหรับบทบาทของปรัชญากฎหมายธรรมชาติ ในแง่ทฤษฎีกฎหมายซึ่งสนับสนุนอุดม
คติทางกฎหมายเชิงจริยธรรม โดยสรุปแล้วแสดงออกที่ความคิดหรือความเชื่อเรื่องหลักอุดมคติที่อยู่
เหนือกฎหมายของรัฐ เพราะว่าสิทธิมนุษยชนคือสิทธิของมนุษย์หรือสิทธิในฐานะที่บุคคลเกิดมาเป็น
มนุษย์ เช่น สิทธิในร่างกาย ทรัพย์สิน สิทธิเสรีภาพต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลเป็น
ต้น ย่อมเกิดหรือมีขึ้นตามธรรมชาติและแนวความคิดของสังคม สิทธิมนุษย์จึงเป็นเรื่องอุดมการณ์ 
และแนวความคิดที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลซึ่งแต่ละประเทศย่อมมีอยู่ต่างกัน  จ าเป็นต้อง
ปรับใช้ให้เหมาะสมแก่สภาพสังคมแต่ละประเทศไปและเพ่ือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเหล่านั้น จึงเป็น
หน้าที่ของรัฐที่จะต้องด าเนินการปกครองไปในทางที่จะไม่เป็นปรปักษ์หรือขัดแย้งต่อหลักการเสรีภาพ
เหล่านั้น เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลงประเทศต่าง ๆ ได้รวมตัวตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นโดยมี
คณะกรรมการพิจารณาร่างเอกสารการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และมีการประกาศใช้ ชื่อว่า “ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” (Universal Declaration of Human Rights) องค์การสหประชาชาติ
ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 แม้ว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนดังกล่าวเป็น
เพียงมาตรการร่วมกันส าหรับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แต่ไม่มีฐานะเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
และไม่ก่อให้เกิดเป็นพันธะทางกฎหมายแก่บรรดาประเทศสมาชิกแห่งองค์การสหประชาชาติที่ร่วมลง
มติยอมรับปฏิญญาสากลฯ ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ
ควรปฏิบัติตามบทบัญญัติของปฏิญญาสากลฯ โดยเคร่งครัดอย่างน้อยที่สุดด้วยการยกเลิกแก้ไข
กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่ลิดรอนสิทธิมนุษยชนและพยายามบัญญัติกฎหมายภายในและ
ก าหนดมาตรการต่าง ๆ ให้สิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาสากล 
    2.3.1.2  หลักกฎหมายบ้านเมือง 
    แนวคิดของส านักกฎหมายธรรมชาติได้รับการบัญญัติเป็นกฎหมาย ลายลักษณ์
อักษรแล้ว เกิดกฎหมายที่ใช้บังคับในบ้านเมืองเพ่ิมขึ้นมากมาย ในระยะหลังเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงมี
การก าเนิดขยายตัวหรือฟ้ืนฟูรัฐชาติ สมัยใหม่ที่มีท่ีดินแน่นอนและการปกครองเหนือดินแดนที่แน่นอน
ตายตัว ชนชั้นกลางเริ่มมีอ านาจและมีเสรีภาพในสังคมมากขึ้นพร้อม ๆ กับการเสื่อมลงของศักดินา 
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โดยเฉพาะเมื่อแนวความคิดเรื่อง “อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน” ท าให้คนเชื่อว่า” เมื่ออ านาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชนแล้วแม้จะยกย่องอ านาจอธิปไตยให้เป็นอ านาจสูงสุดมีอาญาสิทธิ์ที่สมบูรณ์ไม่
มีขอบเขตจ ากัดเพียงใดก็คงไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนได้ความรู้สึกของคนทั่วไปจึงกลับกลาย
ไปรู้สึกว่าสิ่งที่บัญญัติขึ้นนั้นแท้ที่จริงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐาธิปัตย์  คือ รัฐาธิปัตย์จะบัญญัติ
กฎหมายเยี่ยงใดก็ได้ ภายหลังต่อมาแนวโน้มในการบัญญัติกฎหมายจึงเป็นลักษณ์ตามอ าเภอใจ เป็น
แนวคิดในทฤษฎีกฎหมายบ้านเมือง แม้ทฤษฎีกฎหมายบ้านเมืองจะก่อตัวขึ้นตามความต้องการของรัฐ
ในสมัยนั้นที่ต้องการความมั่นคงของอ านาจหรือความชัดเจนของกฎหมายที่จะบัญญัติขึ้นใช้เพ่ือการ
จัดระเบียบสังคมก าลังพัฒนารูปรัฐชาติสมัยใหม่ และเพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของราษฎรด้วย 
เมื่อทฤษฎีนี้ยังยืนยันความเชื่อที่ว่ากฎหมายเป็นอ านาจหรือค าสั่งของรัฐาธิปัตย์เช่นนี้จึงมีลักษณะเป็น
ดาบสองคมในตัวเอง สุดแล้วแต่คุณธรรมของรัฐาธิปัตย์ว่าเผด็จการหรืออธรรม ผลของปรัชญา
บ้านเมืองท าให้ค าว่า“กฎหมาย” ไม่ใช่เรื่องของเหตุผลอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องเจตจ านงหรืออ านาจของ
รัฐแทนแนวความคิดการบัญญัติกฎหมาย จึงเปลี่ยนจากการบัญญัติตามเหตุผลเป็นการบัญญัติโดย
อ านาจรัฐ 
 
  2.3.2  หลักการให้รัฐท าหน้าที่ดูแลรักษาความสงบสุขของสังคม 
  ทฤษฎีว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยของรัฐ ประกอบด้วยหลักกฎหมายในการ
มอบหมายให้รัฐท าหน้าที่ดูแลรักษาความสงบสุขของสังคม กล่าวคือ ทฤษฎีสัญญาประชาคม 
(Theory of The Social Compact) เกิดจากการน าความคิดเกี่ยวกับรัฐและความผูกพันระหว่าง
ราษฎรกับรัฐของนักปราชญ์ที่ชื่อ โทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) จอห์น ล็อค (John Locke) มอง
เตสกิเออ (Montesquieu) และรุสโซ (Jean Jacque Rousseau) ซึ่งน ามาอธิบายรวม ๆ กัน ทฤษฎี
นี้อธิบายว่า รัฐเกิดจากการที่มนุษย์มาอยู่รวมกันและต่างมอบอ านาจความเป็นใหญ่ที่ตนมีอยู่ให้
ผู้ปกครองหรือคณะผู้ปกครอง ที่เรียกการมอบอ านาจนี้เป็นภาษาละตินว่า “Pactum Subjectionis” 
หมายถึงสัญญาหรือข้อตกลงที่ประชาชนผู้อยู่ใต้อ านาจบังคับบัญชายอมรับรู้อ านาจของกษัตริย์หรือ
ผู้ปกครองแห่งรัฐ ภายใต้เงื่อนไขว่า กษัตริย์จะทรงใช้อ านาจนั้น เพ่ือประโยชน์และความสุขของ
ประชาชน ทฤษฎีนี้แพร่หลายมากในศตวรรษที่ 16 และ 17 ผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากในฝ่ายนี้คือ รุสโซ 
ซึ่งน าเอาความคิดนี้ไปผูกเรื่องเป็นหนังสือ “สัญญาประชาคม” (Social Contract หรือ Contract 
Social) อธิบายว่า เมื่อรัฐเกิดจากมนุษย์และรัฐบาลเอง เกิดความยินยอมพร้อมใจของประชาชน
เจตนารมณ์ของประชาชนในรัฐ รุสโซ เรียกว่า “เจตจ านงทั่วไป” (General Will) จึงต้องอยู่เหนือสิ่ง
อ่ืนใดแม้ผู้ปกครองก็ถูกผูกมัดว่าต้องปฏิบัติตาม ต่อมาในสมัยของ จอร์ชส์ บูรโด นักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสก็เห็นด้วยกับทฤษฎีนี้ไม่เรียกสัญญาประชาคมแต่เรียกว่า “ความยินยอมพร้อมใจ
ต่อการมีอ านาจทางการเมือง” (Lapuissance Et Le Consetement Au Pouvoir) บูรโด ได้อธิบาย
ว่า ต้องมีความชอบธรรมเป็นคุณสมบัติอยู่ด้วย (บรูโด ใช้ค าว่า “La Legitimite”) โดยอ้าง แมกซ ์เว็บ
เบอร์ (Max Weber) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมนีว่า ความชอบธรรมในการมีอ านาจทางการเมืองอาจ
มาจากนิติประเพณีคือ การสืบทอดอ านาจกันมาแต่โบราณ อาจมาจากบุญบารมีและเกียรติคุณของ
ผู้ปกครองเป็นสาย ๆ หรืออาจมาจากการได้รับอ านาจตามตัวบทกฎหมายก็ได้  และในที่สุดอาจมี
อ านาจโดยชอบธรรม เพราะการที่ประชาชนยินยอมทั้งที่ผู้ปกครองไม่ได้มีคุณงามความดีใด ๆ เป็น
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เหตุให้ผู้ปกครองด ารงสถานะอยู่ได้ เมื่อผู้ปกครองคนใดมีความชอบธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็น
คุณสมบัติของตนแล้ว ผู้ปกครองคนนั้นจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้ง่าย ประชาชนทั่วไปก็ยินยอมพร้อม
ใจต่อการที่ผู้นั้นมีอ านาจทางการเมืองในรัฐและถือว่าปกครองอยู่ได้ด้วยสัญญาประชาคมเช่นเดียวกัน 
จะฮึกเหิมว่าตนได้อ านาจปกครอง เพราะเป็นตัวแทนพระเจ้าไม่ได้  อย่างไรก็ตามบรรดาทฤษฎี
ทั้งหลายเกี่ยวด้วยก าเนิดของรัฐ ทฤษฎีที่ส าคัญที่สุดคือทฤษฎีวิวัฒนาการ มีลักษณะเป็นจริงมากกว่า
ทฤษฎีก่อน ๆ ทฤษฎีนี้มีสาระส าคัญว่า รัฐเกิดขึ้นจากวิวัฒนาการในทางการเมืองของมนุษย์  เมื่อ
เริ่มต้นมนุษย์รวมกันอยู่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ มีความผูกพันทางสายโลหิตมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ที่เรา
เรียกกลุ่มเล็ก ๆ นี้ว่าเป็นวงศาคณาญาติกัน ต่อมาคลี่คลายขยายตัวรวมเอากลุ่มชน ซึ่งอยู่ในสถานที่
เดียวกันหรือใกล้เคียงกันเข้ามาด้วยกันมีหัวหน้าร่วมกันมีศาสนาหรือลัทธิความเชื่ออันเดียวกัน 
ตลอดจนมีขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน สังคมประเภทนี้เรียกว่าเป็นสังคมร่วมเผ่าพันธุ์ หรือชาติ
พันธุ์ซึ่งย่อมกว้างขวางกว่าสังคมประเภทวงศาคณาญาติ ต่อมาสังคมเผ่าพันธุ์ขยายตัวขึ้นจนกลายเป็น
นครใหญ่ เช่น นครรัฐในกรีสสมัยโบราณ ในที่สุดหลายรัฐ หรือหลายนครรัฐก็รวมเข้าด้วยกันเป็น
จักรวรรดิมี การปกครองที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทฤษฎีวิวัฒนาการนี้ได้รับอิทธิพลมาจาก
ความคิดของ อริสโตเติล (Aristotle) เมื่อถือว่าการตั้งรัฐเป็นเรื่องของการเมืองแล้ว การที่มนุษย์เข้าไป
มีส่วนร่วมในวิวัฒนาการของรัฐจึงเท่ากับว่ามนุษย์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในวิวัฒนาการทางการเมืองด้วย
อย่างไม่อาจแยกจากกันได้ ทฤษฎีนี้ถือว่ารัฐเป็นสังคมการเมืองโดยมีมนุษย์เป็นสัตว์การเมืองและเป็น
สัตว์สังคม นักรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่ได้ถือว่า ทฤษฎีนี้มีลักษณะสมจริงเพราะอธิบายถึงก าเนิดของรัฐได้ใช้
ความรู้ในทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์อธิบายอย่างเป็นระเบียบรัฐคือสังคมการเมืองของมนุษย์  
อย่างไรก็ตามนักปราชญ์ยังคงถกเถียงกันเกี่ยวกับแง่คิดต่างในเรื่องของรัฐตามทฤษฎีต่าง ๆ ที่ตนยึดถือ 
เช่น แง่คิดเรื่องก าเนิดของรัฐ วิธีจัดระเบียบรัฐ อ านาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับคนในรัฐ  
นักปราชญ์ในอดีตครุ่นคิดและถกเถียงกันมากในเรื่องก าเนิดของรัฐ  เมื่อสืบย้อนหลังไปจะเห็นว่า
ความคิดในทางศาสนาเข้ามามีอิทธิพลไม่น้อย ท าให้มีทฤษฎีหลายทฤษฎีต่างก็ให้ค าตอบไม่ตรงกันใน
ยุคแรก ๆ เมื่อความเชื่อเรื่องพระเจ้ายังมีอิทธิพลอยู่มาก นักปราชญ์ก็เชื่อกันว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้าง
มนุษย์ ประทานดินแดนแก่มนุษย์ ประทานอ านาจตั้งรัฐบาลปกครองดินแดน และบางครั้งส่งตัวแทน
มาใช้อ านาจปกครองแทนพระเจ้า ทฤษฎีนี้เรียกว่า “ทฤษฎีเทวสิทธิ์” (Divine Right Theory) หรือ
เรียกว่า “ทฤษฎีเทวราชย์” (Divine King Theory) มีสาระส าคัญว่า 1. รัฐเกิดจากความประสงค์ของ
พระเจ้า 2. มนุษย์มิใช่ผู้มีส่วนในการสร้างรัฐ 3. ผู้ปกครองรัฐได้อ านาจปกครองรัฐมาจากพระเจ้า ผู้ใด
ฝ่าฝืนอ านาจรัฐหรือขัดขืนอ านาจของผู้ปกครองรัฐ ผู้นั้นฝ่าฝืนโองการพระเจ้า ถือว่าบาปและมี
ความผิด และ 4. ประชาชนในรัฐต้องเชื่อฟังผู้มีอ านาจในรัฐโดยเคร่งครัดในระยะใกล้เคียงกันนั้น 
ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติเริ่มพัฒนาเคียงคู่กันมา ทฤษฎีนี้ถือว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของรัฐและมีส่วน
การก่อตั้งรัฐ แต่อย่างไรก็ตามต่อมาได้มีอิทธิพลทางคริสต์ศาสนาเข้ามาแทรกแซงทฤษฎีนี้มากขึ้นจน
ค าว่า “ธรรมชาติ” ถูกบิดเบือนกลายเป็นเรื่องของพระเจ้าไปทฤษฎีนี้จึงกลืนหายไปกับทฤษฎีเทวสิทธิ์
อยู่ระยะหนึ่ง ต่อมามีทฤษฎีใหม่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันอีกสามทฤษฎีใหญ่  ๆ คือทฤษฎีพลก าลัง 
อธิบายว่ารัฐเกิดจากการยึดครองและการใช้ก าลังบังคับ ทฤษฎีนี้น าไปสู่ความเชื่อในเรื่องชาตินิยมและ
ความคิดว่ารัฐคืออ านาจหรืออ านาจรัฐคือความชอบธรรมในตัวเอง และอยู่เหนือศีลธรรมทั้งปวง 
ทฤษฎีนี้มีผู้น าไปแปลเป็นผลในทางปฏิบัติเป็นหลักฟาสซิสต์ของอิตาลี  และหลักนาซีหรือสังคม
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ชาตินิยมของเยอรมัน นอกจากนี้มีทฤษฎีสัญญาประชาคมและทฤษฎีวิวัฒนาการพัฒนาเคียงคู่กันอีก
สองทฤษฎีด้วยปรัชญาที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่ง นอกจากทฤษฎีก าเนิดของรัฐคือปรัชญาว่าด้วยการจัด
ระเบียบการปกครองในรัฐ ตั้งแต่สมัยกรีส สมัยนั้นปรัชญาเมธีต่าง ๆ ให้ความสนใจกับการจัดรูปแบบ
สถาบันการเมืองการปกครองเป็นอันมาก นครรัฐต่าง ๆ ในเวลานั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนครรัฐเอเธนส์ 
เป็นศูนย์กลางอารยธรรมทางการเมือง และเป็นตัวอย่างของนครรัฐที่เป็นระเบียบที่สุด ข้อส าคัญคือ 
รูปแบบการปกครองในระบบรัฐกรีส เมื่อครั้งนั้นมีอิทธิพลต่อรูปแบบการปกครองรัฐต่าง ๆ สมัยนี้ซึ่ง 
โสคราติส เพลโต อริสโตเติล เป็นนักปราชญ์การเมืองที่ส าคัญของกรีส ได้อธิบายไว้คือ อริสโตเติล
ปรัชญาเมธีกล่าวถึงรัฐไว้อย่างเป็นระเบียบมากที่สุด โสคราติส เน้นคุณธรรมศีลธรรมจรรยา เพลโต
เน้นหนักในทางการจัดรูปแบบของรัฐในอุดมคติมากกว่าอย่างอ่ืน เมื่อเพลโตเจริญวัยมากขึ้นอุดมคติก็
มีการเปลี่ยนแปลงไป ปรัชญาก็ย่อมพลอยเปลี่ยนแปลงตามด้วย อริสโตเติล เป็นนักปรัชญาที่พูดถึงรัฐ
อย่างชัดเจนเป็นคนแรก เรียกรัฐว่า โพลิส หมายถึงระเบียบองค์กรชั้นสูงของประชาคม อริสโตเติลถือ
ว่ารัฐเป็นประชาคมหรือท่ีรวมขอคนส่วนใหญ่ ระเบียบส าคัญของประชาคมคือการปกครองของรัฐบาล 
ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายดังที่เรียกกันเวลานี้ว่ารัฐธรรมนูญ อริสโตเติลได้วิเคราะห์รัฐธรรมนูญของรัฐต่าง 
ๆ ในเวลานั้นไว้เป็นอันมากซึ่งมากกว่า 158 ประเทศ ทั้งยังได้แบ่งรัฐธรรมนูญออกเป็นประเภท ๆ 
นอกจากนั้นยังเน้นหลักการปกครองโดยศีลธรรมและนิติธรรมที่เรียกในเวลาต่อมาคือ “The Rule of 
Law” อริสโตเติลตั้งข้อสังเกตว่า รัฐทั้งหลายจะมีวงจรทางการเมืองคล้าย ๆ กัน กล่าวคือ เริ่มต้นตั้งรัฐ
ขึ้นโดยมีผู้น าเพียงคนเดียวที่แข็งแรง กล้าหาญมีคุณธรรม อาจเรียกการปกครองรัฐนี้ว่า ราชาธิปไตย 
(Monarchy) ต่อมาคงจะมีผู้น าที่อ่อนแอหรือมิฉะนั้นก็เข้มแข็งเกินไปจนถึงขนาดโหดร้ายป่าเถื่อน 
คุณธรรมเริ่มหย่อนเกิดเป็นการปกครองแบบทรราชย์ จากนั้นคณะบุคคลจ านวนหนึ่งก็จะลุกฮือขึ้นยึด
อ านาจ ตั้งตนเป็นใหญ่ที่เรียกว่า อภิชนาธิปไตย (Aristocracy) นาน ๆ เข้าคณะบุคคลนี้จะกลับเข้าสู่
วงจนการแก่งแย่งอ านาจการหลงระเริงมัวเมาอ านาจเกิดเป็นการปกครองแบบเรียกว่า  คณาธิปไตย 
(Oligarchy) ต่อมาการปกครองแบบนี้ไม่มีผู้ใดทนทานต่อไปได้ คณะบุคคลที่มากกว่าจะลุกฮือขึ้นยึด
อ านาจแล้วตั้งการปกครองโดยคณะบุคคลที่มากกว่าขึ้นเรียกว่า ประชาธิปไตย (Democracy) วงจร
การเมืองนี้จะหมุนกลับไปสู่รูปแบบเดิมเมื่อประชาธิปไตยเสื่อมทรามลง มีการประท้วงหรือท าลาย
ระเบียบสังคมโดยฝูงชนผู้บ้าคลั่ง ในที่สุดจะมีคนดีตั้งตนเป็นผู้ปราบยุคเข็ญ แล้วสถาปนาคนเป็นใหญ่
เหมือนอย่างรูปแบบเดิม เรียกว่า ราชาธิปไตย และวงจรก็คงจะด าเนินไปตามที่กล่าวมาแล้ว 
อริสโตเติล ไม่พอใจในวงจรการเมืองนี้ได้คิดตั้งรูปแบบรัฐบาลขึ้นใหม่เรียกว่า โพลิตี (Polity) เชื่อว่า
เป็นลักษณะการปกครองที่น าเอาส่วนดีของระบบทั้งหลายมาไว้ด้วยกัน มีผู้กล่าวว่า โพลิตี คือรูปแบบ
หนึ่งของประชาธิปไตยเพราะปกครองโดยคณะบุคคลข้างมาก รับฟังเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน 
 
  2.3.3  หลักกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
  ประเทศไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็น
ประชาธิปไตย เมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกและได้มีการใช้ฉบับ  
ต่อ ๆ มาอีกหลายฉบับจนกระทั่งถึงปัจจุบัน คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้มี
การบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายของประชาชนไว้  อันเป็นแนวทฤษฎีของหลักกฎหมาย



36 
 

ธรรมชาติ เป็นหมวดที่ก าหนดขอบเขตของอ านาจแห่งรัฐ หรือรัฐบาลที่จะกระท าการใดอันจะ
กระทบกระเทือนถึงสิทธิและเสรีภาพของชาวไทยอีกด้วย 
     2.3.3.1 แนวคิดว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
      1)  การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แสดงให้เห็นถึงการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย แบ่งออกเป็น 12 ส่วน แต่ละส่วนมีเจตนารมณ์สรุปได้ ดังนี้  
    (1) การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐ  มีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองศักดิ์ศรี
ในความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยจากการใช้อ านาจใด ๆ โดยองค์กรของรัฐทุก
องค์กร  
    (2) ความเสมอภาค มีเจตนารมณ์เพ่ือก าหนดหลักความเสมอภาคและ
ไม่เลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความแตกต่างกันว่าย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน 
    (3) สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล มีเจตนารมณ์เพ่ือประกันสิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกายในเคหสถาน การเลือกที่อยู่อาศัย การเดินทาง เกียรติยศชื่อเสียง ความ
เป็นส่วนตัว    การสื่อสารของบุคคล การนับถือศาสนา การป้องกันมิให้รัฐบังคับใช้แรงงาน  
    (4) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม มีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับความ รับผิดทางอาญามิให้ต้องรับโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้
อยู่ในขณะที่กระท าความผิด คุ้มครองความเสมอภาค และการเข้าถึงได้โดยง่ายในกระบวนการ
ยุติธรรม การได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา 
    (5) สิทธิในทรัพย์สิน มีเจตนารมณ์เพ่ือประกันความมั่นคงในการถือ
ครองทรัพย์สินประกันสิทธิของผู้ถูกเวนคืนทรัพย์สินที่ต้องก าหนดค่าทดแทนที่เป็นธรรม  
    (6) สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ มีเจตนารมณ์เพ่ือประกัน
เสรีภาพในการประกอบอาชีพ การแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม ความปลอดภัย สวัสดิภาพ และการ
ด ารงชีพของคนท างาน  
    (7) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน มี
เจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคลและสื่อมวลชนด้วยการพูด การ
เขียน การพิมพ์ การโฆษณา การก าหนดมิให้รัฐจ ากัดเสรีภาพการแสดงออกของบุคคล เว้นแต่เพ่ือ
ความมั่นคงของรัฐ เพ่ือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง 
สิทธิในครอบครัวของบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือเพ่ือป้องกันความเสื่อมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชน อีกทั้งเพ่ือป้องกันมิให้รัฐสั่งปิด
กิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ คุ้มครองและจัดสรรคลื่นความถี่อย่างเป็น
ธรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วม และป้องกันการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ เพ่ือคุ้มครองให้
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย จึงป้องกันมิ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเข้าเป็น
เจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม 
รวมถึงการแทรกแซงทั้งทางตรงและทางอ้อม  

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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    (8) สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา มีเจตนารมณ์เพ่ือให้บุคคลมีความ
เสมอภาคในการได้รับการศึกษา ไม่น้อยกว่าสิบสองปีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า รัฐจะต้องจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเหมาะสมกับผู้เรียน คุ้มครอง
เสรีภาพทางวิชาการท่ีไม่ขัดต่อหน้าที่พลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
    (9) สิทธิในการได้รับบริการสาธารณ สุขและสวัสดิการจากรัฐ มี
เจตนารมณ์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการทางสาธารณสุขจากรัฐอย่างเสมอภาค เพ่ือการคุ้มครองสิทธิ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ การด ารงชีพของผู้สูงอายุ  
    (10) สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน  มี เจตนารมณ์ เพ่ือ
คุ้มครองการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ การรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การร้อง
ทุกข์  การโต้แย้ง  การปฏิบัติราชการในทางปกครองและเพ่ือคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการฟ้อง
หน่วยงานของรัฐ  
    (11)  เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม มีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครอง
เสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ คุ้มครองประชาชนให้ได้รับความ
สะดวกในการใช้พ้ืนที่สาธารณะ คุ้มครองการรวมกลุ่มเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร องค์กรเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน คุ้มครองการตั้งพรรคการเมือง เพ่ือ
สืบสานเจตนารมณ์ทางการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภา  
    (12) สิทธิชุมชน มีเจตนารมณ์เพ่ือรับรองสิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิ่น 
และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมคุ้มครองบุคคลการอนุรักษ์บ ารุงรักษา และการได้รับประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ  
    (13) สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ  มี เจตนารมณ์ เพ่ือคุ้มครองในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คุ้มครองบุคคลในการต่อต้านโดย
สันติวิธีต่อ   การกระท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองด้วยวิถีทางที่มิชอบ  
  หากได้พิจารณาแล้วสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ที่ได้รับการคุ้มครองโดย
รัฐธรรมนูญ จ าแนกได้ 3 ประเภท คือ 1. สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 2. สิทธิและเสรีภาพในทาง
เศรษฐกิจ และ 3. สิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมือง สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
นอกจากจะได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญแล้ว ในความเป็นประชาคมโลกที่มีความแตกต่างกัน
ตามอัตลักษณ์ของแต่ประเทศ มีวิถีปฏิบัติต่อประชาชนของตนแตกต่างกันเพ่ือให้มนุษย์ได้รับการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานเหมือนกัน จึงได้มีข้อตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับที่ประเทศภาคี
สมาชิกยึดถือปฏิบัติ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หากพบว่าประเทศภาคีสมาชิกใดละเมิด
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงย่อมได้รับการลงโทษ ตอบโต้ หรือน ามาตรการทางเศรษฐกิจมาก าหนด
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้  
    2) บทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
     มาตรา 31 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย. . .” มาตรานี้วาง
หลักคือ สิทธิเสรีภาพในร่างกาย เป็นของเราเองบุคคลใดจะมาท าละเมิดมิได้มาตรา 28 “บุคคลย่อม
อ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัด

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
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ต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน” บทบัญญัตินี้เป็นการวางหลักว่า บุคคลมีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ตราบเท่าที่ไม่ใช้สิทธินั้นไปละเมิดต่อบุคคลอ่ืน ดังนั้น การที่บุคคลใช้สิทธิในทางรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตร่างกายของตนโดยมีอาวุธปืน หรือสิ่งเทียมอาวุธปืน ไม่น าไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อน สะเทือนขวัญประชาชน ก็สามารถกระท าได้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ  
     มาตรา 29  
 
       การจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้

จะกระท ามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเฉพาะ เพ่ือการที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้และเพียงเท่าที่
จ าเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและ
เสรีภาพนั้นไม่ได้กฎหมายตามวรรคหนึ่งดังกล่าวต้องมีผลใช้บังคับ
เป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือ
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจงทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วยบทบัญญัติ
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้น ามาใช้กับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยอนุโลม 

 
     บทบัญญัติมาตรา 29 ไม่เพียงแต่ชี้ให้เห็นถึงรากฐานทางความคิดของหลัก
นิติรัฐ แต่ยังเป็นมาตรการที่จะน ามาใช้ใน การพิจารณาความชอบของกฎหมายที่ออกมาจ ากัดสิทธิ
ของประชาชนว่า มีความชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่อีกด้วย โดยทั่วไปแล้วรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้ยอมให้ฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายจ ากัดหรือให้อ านาจแก่ฝ่าย
บริหารจ ากัดสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้ก็เฉพาะเพียงบางอย่างหรือบางสถานการณ์เท่านั้น  เพ่ือจัด
ระเบียบแห่งการใช้สิทธิเสรีภาพเหล่านั้น  ไม่ให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนคนใดคนหนึ่ งไป
กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของราษฎรคนอ่ืน ๆ หรือเพ่ือรักษาไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะเท่านั้น 
ในเรื่องการมีหรือใช้อาวุธปืนของประชาชนถือว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  เพราะอาวุธปืนเป็นสิ่งที่
อันตรายร้ายแรงโดยสภาพมีทั้งคุณประโยชน์และโทษหลายประการ เมื่อมีความจ าเป็นจะต้องให้
ประชาชนมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง จ าต้องก าหนดมาตรการอันเป็นการควบคุม เพ่ือความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัย ทั้งนี้ การบัญญัติกฎหมายเพ่ือการควบคุมดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
ก าหนด มาตรา 29  คือควบคุมได้ตามท่ีจ าเป็นเท่านั้น จากแนวคิดกฎหมายธรรมชาติที่ว่าบุคคลมีสิทธิ
เสรีภาพในชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน ตลอดจนสิทธิเสรีภาพด้วยการมีและใช้อาวุธปืนอันมีอานุภาพ
ร้ายแรง ผู้ใดได้ครอบครองจะรู้ถึงการได้มีอ านาจและฮึกเหิมจนอาจเกิดความประมาท ซึ่งจะเป็น
อันตรายต่อสังคมส่วนรวมได้โดยง่าย รัฐในฐานะ ผู้ควบคุมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย
แก่สังคม จึงต้องก าหนดมาตรการในการควบคุมและจ ากัดการใช้อาวุธดังกล่าว มาตรการดังกล่าวถือ
เป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายธรรมชาติ อันที่จะมีอาวุธปืนเพื่อป้องกันตนเอง 
แต่ทางทฤษฎีกฎหมายบ้านเมืองรัฐสามารถกระท าได้เพราะกฎหมายบ้านเมืองเป็นค าสั่งของรัฐาธิปัตย์
ที่มีสภาพบังคับ รฐัจึงต้องใช้หลักนิติธรรมในการที่จะหาค าตอบจากแนวความคิดการควบคุมอ านาจรัฐ 
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  2.3.4  หลักกระบวนการนิติธรรม  
  หลักกระบวนการนิติธรรม22 ได้ให้หมายความว่า รัฐหรือบรรดาผู้บัญญัติกฎหมายอาญา ผู้
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอาญา ผู้ใช้กฎหมายอาญาจะต้องเคารพต่อกฎหมายด้วย รัฐจะไม่
ยอมให้มีการฝ่าฝืนส่วนหนึ่งส่วนใดของกฎหมายเพ่ือบังคับการให้เป็นไปกฎหมายส่วนอ่ืน  ๆ 
หมายความว่า ในการที่รัฐหรือเจ้าพนักงานของรัฐกระท าการใด ๆ ต้องยึดถือกฎหมายเนื้อหาหรือ
กฎหมายสารบัญญัติของรัฐโดยเคร่งครัดด้วยหลักกระบวนการนิติธรรมนี้ต่อต้านการใช้อ านาจโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายโดยการจ ากัดอ านาจของรัฐ เพราะว่ารัฐย่อมต้องการให้มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้ได้มากที่สุดก็จะใช้อ านาจเกินสมควรได้เสมอลักษณะส าคัญ
ประการหนึ่งของกฎหมายก็คือ กฎหมายต้องเป็นค าสั่งหรือข้อบังคับที่ใช้ได้เสมอไป หมายความว่า 
กฎหมายเมื่อประกาศมีผลบังคับใช้แล้วก็ใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดย
กระบวนการที่ถูกต้องตามขั้นตอนในภายหลังเพราะตราบใดที่ยังไม่มีการยกเลิกก็ต้องถือว่ากฎหมาย
นั้นยังมีอยู่จะหยิบยกขึ้นมาใช้เมื่อใดก็ยังคงมีผลบังคับใช้ได้ดังสุภาษิตกฎหมายที่กล่าวไว้ว่า “กฎหมาย
นอนหลับบางคราวแต่ไม่เคยตาย” (The Laws Sometime Sleep, Never Die) การกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.
2490 เป็นการกระท าผิดที่มีโทษทางอาญา ประเภท Mala Prohibits ซึ่งหมายถึงการกระท าผิดที่
กฎหมายได้บัญญัติไว้ว่าเป็นความผิดกล่าวคือการกระท านั้น ๆ ไม่ได้เป็นความชั่วหรืออาชญากรรม
ด้วยตัวของมันเองแต่อย่างใด หากแต่เป็นการกระท าที่กฎหมายก าหนดให้เป็นความผิด อาจแตกต่าง
กันตามเงื่อนไขต่าง ๆ กล่าวคือการกระท าหนึ่งอาจเป็นความผิดในประเทศหนึ่งหรือช่วงระยะเวลา
หนึ่ง แต่อาจไม่เป็นความผิดในอีกประเทศหรือในระยะเวลาอ่ืน Mala Prohibits มักจะเป็นความผิดที่
ไม่ผิดต่อกฎเกณฑ์อ่ืนของสังคม แต่รัฐก าหนดเอาว่าเป็นความผิดอาญาเพ่ือประโยชน์ของรัฐเอง 
     2.3.4.1  แนวคิดว่าด้วยทฤษฎีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
     โดยทั่วไปสังคมประชาธิปไตยประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมมิใช่เป้าหมาย
เพียงประการเดียวของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หากแต่ยังมีสิ่งซึ่งส าคัญอย่างเท่าเทียมกันคือ 
การให้ความคุ้มครองต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาอย่างเพียงพอ ค ากล่าวนี้แม้จะได้รับการ
ยอมรับในทางวิชาการ แต่มักก่อให้เกิดปัญหาทางปฏิบัติเสมอ ๆ เนื่องจากความขัดแย้งของค่าอันเป็น
พ้ืนฐานของระบบความยุติธรรมทางอาญา 2 ประการ ได้แก่ ค่าของสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล และ
ค่าประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย กล่าวคือ ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาในอารยประเทศจะต้อง
ได้รับปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและโดยยุติธรรม ขณะเดียวกันสังคมก็มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะจับกุม
และน าผู้กระท าผิดมาลงโทษ เป็นการยากส าหรับผู้บัญญัติกฎหมายและก าหนดนโยบายที่จะสร้าง

                                                           

 22 ประหยัด จริงจิตร, การศึกษาสภาพปัญหาและข้อขัดข้องในการประสานงานของ
หน่วยงานในกระบวนการยุตธรรม, ค้นวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 จาก http://elib.coj.go.th/ 
Article/bys26.pdf 
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ความสมดุลอย่างเหมาะสมระหว่างค่า 2 ประการดังกล่าว  นักอาชญาวิทยาชาวอเมริกันได้กล่าวถึง
รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่แตกต่างกัน 2 รูปแบบ23  
      1) รูปแบบที่มุ่งการควบคุมอาชญากรรมเป็นส าคัญ (The Crime Control 
Model) อาจกล่าวในภาษาไทยว่า “รูปแบบที่มุ่งการควบคุมอาชญากรรมเป็นส าคัญ”24 รูปแบบนี้ถือ
ได้ว่า การควบคุมปราบปรามอาชญากรรมเป็นหน้าที่อันส าคัญที่สุดของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา การที่จะรักษาความสงบสุขเรียบร้อยของสังคมไว้ได้นั้น จะต้องมีการควบคุมอาชญากรรมอย่าง
แน่นหนา กระบวนการด าเนินการจะต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วเฉียบพลันจากแนวคิดรูปแบบนี้เน้นหนัก
ที่การควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเต็มที่ ส่วนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลถือว่า
เป็นเรื่องรองลงไป 
     2) รูปแบบที่ยึดถือกฎหมายเป็นส าคัญ  (The Due Process Model)
รูปแบบนี้มีผู้เรียกในภาษาไทยว่า “รูปแบบที่ยึดถือกฎหมายเป็นส าคัญ”25 ในบางครั้งเรียกว่า 
“รูปแบบที่ยึดถือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน” หรือ “ทฤษฎีกระบวนการยุติธรรม”26 
ความหมายแห่งถ้อยค าต่างก็ใกล้เคียงกันรูปแบบกระบวนการนิติธรรมนี้ เป็นรูปแบบที่มุ่งคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลเป็นส าคัญ ดังนั้น อ านาจของเจ้าพนักงานและกระบวนการของรัฐจะต้องถูก
ควบคุมต่อต้านการใช้อ านาจโดยไม่ชอบโดยการจ ากัดอ านาจของรัฐ กล่าวได้ว่ารูปแบบนี้มีค่านิยมใน
เรื่องความเป็นธรรมดาตามขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมที่ตรงกันข้ามกับรูปแบบแรก เมื่อ
พิจารณาแนวคิดของรูปแบบทั้งสองจะเห็นได้ว่า ต่างก็มีเป้าหมายหลักท่ีตรงกันคือ มุ่งที่จะรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมเป็นส่วนรวม แต่วิถีทางที่น าไปสู่เป้าหมายหลักนั้นแตกต่าง
กัน ความแตกต่างระหว่างความคิดของทฤษฎีกระบวนการนิติธรรมและการควบคุมอาชญากรรมอยู่ที่
วิธีปฏิบัติหรือวิธีพิจารณาความ ทฤษฎีความคิดทางด้านการควบคุมอาชญากรรม อาจเป็นผลท าให้
สังคมยอมรับการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในบางประการ เช่น การจับกุมโดยมิชอบ 
การค้นโดยมิชอบ การสอบสวนโดยใช้ก าลังบังคับขู่เข็ญและล่อลวงหรืออ่ืน ๆ ส่วนกระบวนการนิติ
ธรรมเน้นทางด้านข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ ในกรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเมิด
กฎหมาย ศาลจะใช้ดุลพินิจให้ปล่อยตัวจ าเลยหรือให้พิจารณาคดีใหม่ได้ การแยกรูปแบบกระบวนการ
ทางอาญาออกเป็น 2 รูปแบบอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีระบบกฎหมายของประเทศใดที่ปฏิบัติตาม
แนวความคิดของรูปแบบทั้งสองเพียงแบบเดียว 

                                                           

 23 Herbert Packe, The Limit of the Criminal Sanction (California:  Stanford 
University, 1968), pp. 149-173 อ้างถึงใน สุรนาท วงศ์พรหมชัย, การตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
กับพยานหลักฐานในคดีอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต วิชากฎหมายอาญา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 47. 
 24 สุพิศ ปราณีตพลกรัง, กฎหมายลักษณะพยานว่าด้วยการด าเนินคดีแพ่ง-อาญา และฎีกา
ในปัญหาที่น่าสนใจ (กรุงเทพฯ: อฑตยา มิเล็นเนียม, 2544), หน้า 11-12. 
 25 เรื่องเดียวกัน, หน้า 32. 
 26 กุลพล พลวัน, สิทธิมนุษยชนกับสหประชาชาติ (กรุงเทพฯ: แอดวานซ์มีเดีย, 2520), หน้า 
152. 
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    2.3.4.2  แนวคิดว่าด้วยสิทธิปอ้งกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
    เหตุผลเกี่ยวกับหลักการใช้สิทธิป้องกันโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 68 ซึ่งประกอบด้วยเหตุผลที่ใช้อ านาจบุคคลใช้สิทธิป้องกันสิทธิของตนและ
บุคคลอ่ืน บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกระท าโดยป้องกัน ในประมวลกฎหมายอาญาและกระท าไว้เพ่ือ
ป้องกันภยันตรายไว้ล่วงหน้า ดังนี้ 
     1) เหตุผลที่ใช้อ านาจบุคคลใช้สิทธิป้องกัน 
     การที่กฎหมายอาญาของประเทศต่าง ๆ ทั้งในประเทศที่ใช้ระบบแบบ 
Common Law และประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Civil Law ให้อ านาจบุคคลในการป้องกันสิทธิของ
ตนและบุคคลอ่ืน กรณีที่ได้กระท าไปภายในขอบเขตจะมีผลให้ผู้กระท าไม่มีความรับผิดในทางอาญา
ทั้งนี้โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้ 
       (1) เหตุผลในทางกฎเกณฑ์ธรรมชาติการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
คือ สิทธิที่อยู่ในหลักกฎหมายธรรมชาติ ซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่บุคคลผู้ถูกประทุษร้าย ที่จะมีสิทธิ
ป้องกันตนเอง27 นอกจากนี้ถ้าจะกล่าวกันในแง่สัญชาติญาณของมนุษย์แล้วจะเห็นได้ว่ามนุษย์มี
สัญชาติญาณท่ีจะต้องต่อสู้เพ่ือความอยู่รอด เพ่ือเผชิญกับภัยธรรมชาติ ภัยจากสัตว์หรือภัยจากมนุษย์
ด้วยกัน สัญชาติญาณดังกล่าวควรจะได้รับการยอมรับจากกฎหมายตามสมควร มิฉะนั้นจะดูเสมือนว่า
กฎหมายปล่อยให้ประชาชนต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมเพียงล าพังโดยฝืนธรรมชาติมนุษย์ 
       (2) เหตุผลในการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายสืบ เนื่องมาจากสิทธิที่
อยู่ในหลักกฎหมายธรรมชาติ เมื่อมีการท าสัญญาประชาคมโดยที่การสละอ านาจให้รัฐบางประการ 
เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในสังคม แต่โดยเหตุที่รัฐไม่มีเครื่องมืออันเพียงพอในการป้องกันการ
กระท าความผิด ในปัจจุบันทันด่วน ถ้าไม่มีสิทธิป้องกันตนเองนี้ไว้แล้ว การปฏิบัติงาน ผู้กระท าจักต้อง
เสี่ยงยอมให้ผู้อื่นกระท าผิดกฎหมายแก่ตนได้ซึ่งไม่เป็นการถูกต้องนัก จึงได้รับบัญญัติให้สิทธิแก่บุคคล
ในการที่จะกระท าอะไรลงไปในสิ่งที่ผิดกฎหมายเพ่ือป้องกันตนหรือผู้อื่นได้ 
       (3) เหตุผลเรื่องรัฐไม่อาจคุ้มครองบุคคลได้อย่างทันท่วงที  เหตุผลที่
สนับสนุนเรื่องการไม่เอาผิด และโทษแก่ผู้กระท าการเพ่ือป้องกันตนเองหรือผู้อ่ืนได้มีมานานตั้งแต่
โบราณแล้วซึ่ง   นักปราชญาหลายท่าน ได้แก่ โครติอุส วูลฟ์ และคารารา จะเห็นว่าเมื่อเจ้าหน้าที่
บ้านเมืองไม่อาจให้ความคุ้มครองแก่เขาได้ทันท่วงทีแล้ว เขามีเหตุผลเพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกัน
ตนเองได้ รุสโซ เห็นว่าเมื่อเกิดการท าร้ายรุกรานโดยไม่ชอบธรรมแล้ว สัญญาระหว่างประชาคมก็เป็น
อันไม่ใช้บังคับต้องกลับสู่สภาพธรรมชาติและใช้ก าลังป้องกันตนเอง กีเยอ เห็นว่าต้องตอบภัยด้วยการ
ป้องกันคือการตอบแทนภัยอันเกิดจากการประทุษร้ายจึงเท่ากับหักกลบลบล้างกันไป 
       (4) เหตุผลในทางอาญาวิทยาและทัณฑวิทยา การลงโทษบุคคล
ผู้กระท าการป้องกันโดยชอบกฎหมาย มิได้มีประโยชน์และมิได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงโทษ 
เพ่ือให้ผู้นั้นกลับตัวเป็นคนดีแต่อย่างใด เพราะบุคคลผู้ใช้สิทธิป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้กระท า  

                                                           
27 Johnnes Andesnaes, The General Part of the Criminal Law of Norway, 

Transtated Thomas P. Oge (London: Sweet & Maxwell, 1965), p. 153. 
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เพ่ือป้องกันสิทธิของตนหรือผู้ อ่ืนให้พ้นจากภยันตรายอันเกิดจากการประทุษร้ายอันมิชอบด้วย
กฎหมาย มิได้มีเจตนาชั่วร้ายในการกระท าผิดทางอาญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายตาของกฎหมาย
อาญาไม่ถือว่า   การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นการเลวทรามแต่ประการใด 
       (5) เหตุผลในทางความถูกต้องและความไม่ถูกต้องเป็นเหตุผลที่มาจาก
ภาษิตของเยอรมันที่ว่า ความถูกต้องไม่จ าต้องอ่อนข้อให้ความไม่ถูกต้องเป็นเรื่องของการป้องกันเป็น
การขัดแย้งระหว่างความถูกต้องและความไม่ถูกต้อง ผู้ใช้สิทธิในการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายต้อง
อยู่ฝ่ายของความถูกต้อง ในขณะที่ผู้ประทุษร้ายจะอยู่ฝ่ายความไม่ถูกต้อง การประทุษร้ายที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายเป็นการกระท าที่กระทบต่อคุณธรรมของกฎหมายของผู้ ใช้สิทธิป้องกัน ย่อมก่อให้เกิด
สิทธิการโต้ตอบการประทุษร้าย 
     2) บทบัญญัติเกี่ยวกับการกระท าโดยป้องกันในประมวลกฎหมายอาญา 
    เพ่ือป้องกันสิทธิของตนหรือผู้อ่ืนให้พ้นอันตราย เกิดจากการประทุษร้ายอัน
ละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระท าพอสมควรแก่เหตุ  การกระท านั้นเป็น
การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิด ตามมาตรา 68 
    การกระท าเพ่ือป้องกัน หมายความว่า การที่บุคคลหนึ่งใช้ก าลังแก่อีกบุคคล
หนึ่ง เมื่อเขามีเหตุอันควรเชื่อว่า การใช้ก าลังเช่นนั้นจ าเป็นส าหรับการป้องกันตนเองหรือผู้อ่ืนจากการ
ถูกท าร้ายและส าหรับป้องกันทรัพย์ของตนเองหรือของผู้อ่ืนจากการถูกท าให้เสียหายหรือสูญหาย 
ผู้กระท าไม่มีความผิด ถ้าได้กระท าพอสมควรแก่เหตุ จากเหตุผลสนับสนุนอ านาจให้กระท าได้นี้คือ 
การยอมรับความจริงว่าปุถุชน เมื่อเผชิญหน้ากับภัยธรรมชาติคุกคามหรือภัยจากบุคคลก็ตามย่อม
จะต้องต่อสู้เพ่ือการอยู่รอด กฎหมายเรื่องการรับผิดในทางอาญาได้ยอมรับการกระท าอันเนื่องมาจาก
สัญชาติญาณดังกล่าวของคนธรรมดาทั่วไป แต่กฎหมายได้ให้อ านาจกระท าได้เพียง  การอันสมควรแก่
เหตุให้พ้นอันตรายเท่านั้น เพราะเป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเองต่อไป 
    3) การกระท าไว้เพ่ือเป็นการป้องกันภยันตรายไว้ล่วงหน้า 
    หลักการป้องกันทั้งในต่างประเทศและตามประมวลกฎหมายอาญา พบว่า
หลักส าคัญประการหนึ่ง อันเป็นเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดสิทธิการป้องกัน ที่นานาอารยประเทศให้การ
ยอมรับคือหลักเรื่องภยันตรายใกล้จะถึงกล่าวคือ กรณีที่ภยันตรายยังไม่เกิดขึ้นแต่ผู้กระท าคาดว่าจะ
เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น จะใช้สิทธิป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้หรือไม่โดยการตระเตรียมการ
ป้องกันภยันตรายจากการประทุษร้าย อันละเมิดต่อกฎหมายที่ยังไม่เกิดขึ้น เพียงแต่เชื่อว่าจะเกิดขึ้น
ในไม่ช้าได้เรียกว่า การกระท าไว้เพ่ือเป็นการป้องกันภยันตรายไว้ล่วงหน้าอาจเกิดจากเหตุผลหลัก 
ดังนี้28 
      (1) เหตุผลเรื่องความปลอดภัยของประชาชน หลักทุกคนมีสิทธิในชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอ่ืน ๆ ของตนหากผู้ใดล่วงละเมิดย่อมมีความผิด ดังนั้น บุคคลย่อมมีสิทธิ

                                                           
28 เอกพล ปริมา, การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย: ศึกษาเฉพาะกรณีการกระท าไว้เพื่อ

การเป็นการป้องกันภยันตรายไว้ล่วงหน้า (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542), หน้า 62-63. 
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ที่จะป้องกันภยันตรายที่ก าลังจะมาถึงหรือก าลังเกิดขึ้นกับสิทธิต่าง ๆ ของตนได้โดยชอบธรรม โดย
ปกติเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม  และให้ความคุ้มครอง
ภยันตรายต่าง ๆ อันละเมิดต่อกฎหมายให้แก่ประชาชน ด้วยการใช้อ านาจรัฐตามที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายให้มีอ านาจกระท าได้ต่อผู้ฝ่าฝืนหรือผู้ก่อภยันตราย อันละเมิดต่อกฎหมายนั้น แต่ด้วยเหตุที่
ประชาชนอันเป็นพลเมืองของรัฐมีจ านวนมากกว่าก าลังเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สามารถให้ความคุ้มครองได้
อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจท าให้เกิดผลเลวร้ายเกินกว่าผู้รับภยันตรายจะ
แก้ไขได้ประชาชนจึงควรกระท าการป้องกันภยันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าก่อน  เพ่ือความ
ปลอดภัย ประกอบกับในสภาพสังคมปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ส่งผลต่อความหวาดกลัวภัยของประชาชนที่รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมมากขึ้น 
สิ่งที่ปรากฏเป็นรูปธรรมให้เห็นในปัจจุบันคือ การสร้างเหล็กดัดเพ่ือป้องกันมิให้มีผู้บุกรุกเข้าไปใน
สิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่พักอาศัย ตลอดจนการปักเศษแก้วหรือเหล็กแหลมคมตามรั้วบ้าน เป็นต้น 
      (2) เหตุผลในทางนโยบายอาญา โดยนโยบายอาญาของรัฐที่ส าคัญ
ประการหนึ่งคือการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  หากบุคคลใดใช้สิทธิป้องกันอาชญากรรมใน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ฉะนั้นหากบุคคลใดจะใช้สิทธิป้องกันอาชญากรรมในอนาคต
อันอาจจะเกิดข้ึนได้ตามสถานการณ์หรือแม้จะยังไม่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นก็ตามโดยที่บุคคลไม่มีเจตนา
ชั่วร้ายในการป้องกันภยันตรายล่วงหน้าแล้ว การที่กฎหมายจะลงทาบุคคลผู้กระท าการเพ่ือป้องกัน
สิทธิล่วงหน้าดังกล่าวน่าจะเป็นการขัดกับหลักนโยบายอาญาดังกล่าวข้างต้นซึ่งอาจมีผลท าให้บุคคลที่
เป็นพลเมืองดีต้องถูกลงโทษและหน้าจะไม่เป็นการยุติธรรมด้วยเลยที่จะใช้กฎหมายลงโทษคนดีเพ่ือ
รักษาคนไม่ดีไว้ ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงคิดใช้สิทธิป้องกันภยันตรายไว้ล่วงหน้าเพ่ือป้องกันมิให้บุคคล
นั้นได้รับภยันตรายจากการประกอบอาชญากรรม อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้เมื่อพิจารณาจากทั้งสอง
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น ควรอนุญาตให้ประชาชนสามารถกระท าการป้องกันตัวรวมทั้งการเตรียมการไว้
ล่วงหน้าได้ภายใต้บังคมของกฎหมาย ดังนี้คือ 1. การเตรียมการป้องกัน คือ การมีอาวุธปืนตาม 
“พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
พุทธศักราช 2490” และ 2. การใช้ก าลังป้อนกัน คือ การใช้อาวุธหรือใช้ก าลังป้องกันแก่ผู้กระท า
ละเมิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
   2.3.4.3  แนวความคิดการจัดท ากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในสังคม 
   ทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social Contract Theory) ถือเป็นรากฐานส าคัญของ
ระบอบประชาธิปไตยปัจจุบันมีที่มาจากนักคิดนักปราชญ์ยุโรปโดย ฮิวโก โกรติอุส (Hugo Grotius 
ค.ศ.1583-1645) อธิบายสภาวะตามธรรมชาติของมนุษย์ว่า ธรรมชาติของมนุษย์อยู่อย่างอิสระ ไม่
ขึ้นกับอ านาจใดต่อมาเมื่อมนุษย์ได้ตกลงกันก่อตั้งสังคมขึ้นเรียกความตกลงนี้ว่าสัญญาประชาคม 
(Social Contract) ต่อมาทฤษฎีนี้ได้เป็นแรงผลักดันที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดทฤษฎีสัญญาประชาคมมี 3 
รูปแบบ โดยนักปราชญ์  3 ท่านคือ โทมัส ฮอบบ์ (Thomas Hobbes ค.ศ.1588-1679) ซ่ึงเขียน
หนังสือ Leviathan (ค.ศ.1651) เสนอหลักการสัญญาสวามิภักดิ์ (Pactum Subjectiones) จอห์น 
ลอค  (John Locke ค.ศ.1632-1704) เขียนหนังสือ Two Treatises of Government (ค.ศ.1689) 
เสนอหลักการสัญญาสหภาพ (Pactum Unionis) ฌอง จาร์ก รุสโซ (Jean Jacques Rousseau  
ค.ศ.1712-1778) ปรากฏอยู่ในหนังสือ Du Contrat Social (ค.ศ.1762) แนวคิดทฤษฎีของนัก
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ปรัชญาแต่ละท่านก็แตกต่างกันไปในรายละเอียดแต่มีหลักใหญ่ร่วมกันประการหนึ่งคือ สัญญา
ประชาคม ต่อมาทฤษฎีสัญญาประชาคมได้เข้ามามีอิทธิพลส าคัญ  ต่อการน าแนวคิดกฎหมาย
ธรรมชาติและสิทธิธรรมชาติไปสร้างแนวคิด เป็นการจ ากัดอ านาจรัฐที่ไร้ขอบเขตในขณะนั้นและสร้าง
หลักประกันให้แก่ประชาชนผู้ใต้ปกครองให้ได้รับความคุ้มครองความมั่งคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมที่มนุษย์พึงมีพึงได้ ดังจะเห็น
ได้จากการปฏิวัติอเมริกาและการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นก้าวแรกสู่สิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน 
    ทฤษฎีสัญญาประชาคมกลายเป็นรากฐานส าคัญการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เพราะเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นของประชาคมการเมืองที่เป็นไปโดยใจสมัครผ่านสิ่งที่เรียกว่า  
สัญญาประชาคม เนื้อหาของทฤษฎีสัญญาประชาคมคือรัฐมีต้นก าเนิดมาจากมนุษย์ที่เป็นสมาชิกของ
สังคมการเมืองได้ลงความเห็นร่วมกัน  โดยเจตนาสร้าง “รัฐ” ยึดหลักของเจตนารมณ์ทั่วไป/
เจตนารมณ์ร่วม/เจตจ านงทั่วไป/เจตจ านงร่วม หรือความดีร่วม เพ่ือประโยชน์สุขร่วมกันของ
ประชาชนตามทฤษฎีนี้การสร้างและการด ารงอยู่ของรัฐต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์และความสุขของ
ประชาชนคือการปกป้องและสิ่งเสริมสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด  โดยที่มนุษย์
ทุกคนไม่ได้มอบสิทธิธรรมชาติให้แก่ผู้ใดหรือคณะใด  สิทธิธรรมชาตินี้ยังอยู่กับมนุษย์มนุษย์ทุกคนจึงมี
สิทธิทุกประการในรัฐที่ตนได้ร่วมก่อตั้งขึ้นมาประชาชนที่เป็นสมาชิกสังคมการเมืองย่อมมีสิทธิ
ธรรมชาติเสมอกันในรัฐที่ก่อตั้งขึ้นตามสัญญาประชาคม กรณีที่สมาชิกเสียงข้างน้อยได้รับผลกระทบ
จากการบริหารหรือมีความเชื่อแตกต่างจากเสียงข้างมากสิทธิของเสียงข้างน้อยเป็นสิทธิธรรมชาติโดย
สมบูรณ์ ดังนั้น ย่อมมีสิทธิที่จะให้รัฐพิทักษ์และส่งเสริมคุ้มครองสิทธิในความแตกต่างนั้น   สิทธิใน
สัญญาประชาคมจึงรวมถึงสิทธิในการท าสัญญาที่แตกต่างกัน  หากประชาคมยินยอมและตราบที่
สัญญานั้นไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อเจตนารมณ์ท่ัวไปของรัฐคือ ความสงบสุขและสิทธิเสรีภาพของทุกคน 
    กฎหมาย คือ ข้อบังคับของรัฐาธิปัตย์ ที่บัญญัติขึ้นเพ่ือใช้ควบคุมพฤติกรรมของ
พลเมือง หากใครฝ่าฝืน จะถูกลงโทษ 
    รัฐาธิปัตย์ คือ ผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐ (ของประเทศไทยรัฐาธิปัตย์ แบ่งออกเป็น 3 
ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ แต่ละฝ่ายก็จะมีอ านาจสูงสุดเฉพาะด้านของ
ตนเท่านั้น สรุปคือ รัฐาธิปัตย์ของไทยมีด้านบริหาร บัญญัติและตัดสินนั่นเอง)ส าหรับโทษจะมีโทษทาง
อาญา กับโทษทางแพ่ง โทษทางอาญามี 5 ขั้น (สถาน) ได้แก่ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรั บ ริบ
ทรัพย์สิน ส าหรับโทษทางแพ่งคือการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย เรียกว่า “ค่าสินไหมทดแทน” 
     1)  ลักษณะส าคัญของกฎหมาย 
     ความส าคัญของกฎหมาย แบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ 1. สร้างความสงบ
เรียบร้อยในสังคม และ 2. แก้ไขข้อขัดแย้งในสังคม จากเหตุผลดังกล่าวกฎหมายจึงถือเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวสังคมให้อยู่รอด ดังค ากล่าวว่า “มีสังคมที่ไหน มีกฎหมายที่นั่น”กฎหมาย มีลักษณะส าคัญ 4 
ประการ ดังนี้ 
      (1) ต้องเป็นค าสั่งหรือข้อบังคับของผู้มีอ านาจในรัฐ (รัฐาธิปัตย์) 
ส าหรับประเทศไทย องค์กรที่ท าหน้าที่ออกกฎหมาย ได้แก่ 
       (1.1) รัฐสภา ถือเป็นอ านาจหน้าที่ โดยตรง ในการบัญญั ติ
กฎหมายออกมาบังคับใช้ กฎหมายที่รัฐสภาบัญญัติได้แก่ พระราชบัญญัติ 
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       (1.2) รัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรี ในบางครั้งในยามบ้านเมืองมี
ความจ าเป็นรีบด่วนในการแก้ไขปัญหาของประเทศให้ฉับไว ถ้าหากรอให้รัฐสภาบัญญัติเป็น
พระราชบัญญัติก็จะไม่ทันการณ์ อาจน าความเสียหายมาสู่บ้านเมืองได้ กฎหมายสูงสุด  (รัฐธรรมนูญ) 
จึงให้อ านาจฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐบาลสามารถออกกฎหมายมาใช้บังคับ 
       ในยามฉุกเฉินเรียกกฎหมายนี้ว่า “พระราชก าหนด” ขณะใช้บังคับ
พระราชก าหนดนั้น ๆ ให้รีบน าพระราชก าหนดนั้นเสนอรัฐสภา หากรัฐสภาเห็นชอบด้วยพระราช
ก าหนดนั้นก็จะเป็นพระราชบัญญัติ ใช้บังคับได้ต่อไป แต่หากรัฐสภาไม่เห็นชอบด้วย พระราชก าหนด
นั้นเป็นอันตกไปคือให้เลิกใช้บังคับต่อไปนอกจากนี้ รัฐบาลยังสามารถออกกฎหมายในล าดับชั้นรอง ๆ 
ลงไปได้โดยที่ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายชั้นรองดังกล่าวคือ พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง 
กฎหมายทั้งสองชนิด พระราชกฤษฎีกาจะมีฐานะหรือศักดิ์สูงกว่ากฎกระทรวง เพราะว่ามหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธยการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ส่วนกฎกระทรวงผู้ลงนามประกาศใช้คือ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สรุปว่า กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล มี  3 ชนิด คือ พระราช
ก าหนด พระราชกฤษฎีกา  และกฎกระทรวง 
       (1.3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจในการออกกฎหมายใช้
บังคับภายในเขตพ้ืนที่ของตน ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายแม่บทหรือกฎหมายที่
อยู่ล าดับชั้นที่สูงกว่ากฎหมายส่วนท้องถิ่นมี 5 ชนิดได้แก่เทศบัญญัติ เป็นกฎหมายที่ เทศบาลหนึ่ง  ๆ 
ที่บัญญัติข้ึนมา เพ่ือบังคับใช้กับประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลของตนเอง 
       ข้อบังคับต าบล เป็นกฎหมายที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่ง ๆ 
บัญญัติขึ้นมาเพ่ือบังคับใช้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่ของตน 
       ข้อบัญญัติจังหวัด เป็นกฎหมายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
หนึ่ง ๆ บัญญัติขึ้นมา ใช้บังคับกับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดนั้น ๆ 
       ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เป็นกฎหมายที่กรุงเทพมหานคร 
บัญญัติขึ้นมาใช้บังคับกับประชาชนในพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร 
       ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เป็นกฎหมายที่เมืองพัทยา บัญญัติขึ้นมาใช้
บังคับกับประชาชนในพื้นท่ีของเมืองพัทยา อ าเภอบาลละมุง จังหวัดชลบุรี 
   (2) ต้องเป็นข้อบังคับ ใช้บังคับพลเมือง (บังคับสมาชิกของสังคมนั้น ๆ) 
   (3) ต้องบังคับทั่วไป คือ บังคับกับทุกคนที่อยู่ในราชอาณาจักร ค าว่า 
ราชอาณาจักร 
   (4) ต้องมีโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
      2)  ที่มาของกฎหมายหรือมูลเหตุที่ท าให้เกิดกฎหมาย 
      การที่มนุษย์มารวมกลุ่มกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ในสังคม
กลุ่มนั้น ๆ ย่อมจะต้องมีปัญหาขัดแย้งกันขึ้นในบางเรื่องหรือหลายเรื่อง สังคมจึงต้องก าหนดกฎเกณฑ์
เพ่ือให้กลุ่มคนในสังคมยึดถือปฏิบัติในแนวเดียวกัน ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดในสังคม
ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมนั้น ๆ บุคคลนั้นย่อมจะถูกลงโทษตามกฎเกณฑ์ของสังคม 
กฎเกณฑ์ของสังคมจึงเป็นกฎหมายที่สังคมตั้งขึ้น ใช้บังคับกับบุคคลในสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งไม่
เหมือนกัน  มูลเหตุที่ท าให้เกิดกฎหมายมีหลายประการอาทิเช่น 
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       (1) ผู้มีอ านาจสูงสุดของสังคมของรัฐหรือประเทศเป็นผู้ออกกฎค าสั่ง
หรือข้อบังคับขึ้นมาใช้กับประชาชนในสังคมหรือในรัฐของตน จนกลายเป็นกฎหมายขึ้นมา แม้บางครั้ง
บางสังคมผู้มีอ านาจสูงสุดของสังคมนั้น จะมิได้ออกกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับขึ้นมาใช้โดยตรงก็ตาม แต่
จากบทบาทอ านาจหน้าที่ของผู้น าทางสังคมที่มี่ส่วนผลักดันให้เกิดมีค าสั่งขึ้นมาใช้บังคับกับประชาชน
ในปกครอง อย่างนี้ก็ถือว่าผู้มีอ านาจสูงสุดของสังคมนั้นเป็นมูลเหตุที่ท าให้เกิดกฎหมายได้เช่นกัน 
       (2) ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาควบคุมคู่กับสังคม 
เป็นมูลเหตุท าให้เกิดชนิดของกฎหมายที่เรียกว่า กฎหมายจารีตประเพณีข้ึน ถ้าธรรมเนียมประเพณีใด
ที่ สั งคมส่วนใหญ่ ยอมรับยึดถือปฏิบั ติกันมา ถ้า มีผู้ หนึ่ งผู้ ใดขัดขืน ไม่ประพฤติปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี จะถูกสังคมนั้นลงโทษในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทรมานหรือก าจัดไปจากสังคม 
เป็นต้น 
       (3) ความเชื่อในเทพเจ้า วิญญาณบรรพบุรุษหรือค าสั่งสอนของศาสดา
ของศาสนาต่าง ๆ เป็นมูลเหตุอย่างหนึ่งที่ท าให้เกิดมีกฎหมายขึ้น ดังเห็นได้จากการที่ผู้น าสังคมสมัย
โบราณหรือในสมัยประวัติศาสตร์มีการออกค าสั่งหรือกฎเกณฑ์ โดยอ้างว่าเป็นค าบัญชาของพระผู้เป็น
เจ้า การอ้างเอาสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธามาใช้เป็นเครื่องมือ ย่อมได้รับการเชื่อฟังและ
ปฏิบัติตามจากประชาชนด้วยดี ดังในยุโรปสมัยกลาง สันตะปาปาหรือผู้น าของศาสนาจึงมักแอบอ้าง
ว่าค าสั่งนั้นเป็นเทวบัญชา หรือค าบัญชาของพระเจ้าเสมอ 
       (4) ความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมทางสังคม เป็นสิ่งหนึ่งท าให้เกิด
กฎหมายขึ้นเพราะทุกครั้งเมื่อสังคมวุ่นวาย คนในสังคมได้ไม่รับความยุติธรรม ย่อมจะต้องมีการตัดสิน
คดีความต่าง ๆ และเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมยิ่งขึ้น ผู้มีอ านาจในการตัดสินที่มีใจเป็นธรรมย่อมจะต้อง
นึกถึงความยุติธรรมที่บุคคลในสังคมจะพึงได้รับก่อนเสมอ เรื่องของความยุติธรรมนั้นถ้าพบว่า
กฎหมายในตอนใดเรื่องใดยังบกพร่อง ผู้มีอ านาจในการตัดสินความย่อมใช้ดุลยพินิจปรับให้ถูกต้อง
ตามแบบแผนของกฎหมาย หรือกฎธรรมชาติให้มากที่สุด การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้เกิดความ
ยุติธรรมดังกล่าวนี้ย่อมเป็นมูลเหตุที่ท าให้เกิดกฎหมายใหม่ ๆ ขึ้นมาใช้ในสังคมได้เสมอ 
       (5) ความคิดเห็นของนักปราชญ์ หรือนักวิชาการทางกฎหมาย เป็นสิ่ง
หนึ่งที่ท าให้เกิดกฎหมายขึ้นมาได้เช่นกัน กฎหมายที่ออกมาแม้จะละเอียดถี่ถ้วนสักเพียงใดก็ตามไม่
อาจใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสถานที่ทุกแห่งได้ ประกอบกับกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่
ละยุคแต่ละสมัย และผู้มีอ านาจก็ยึดนโยบายและแนวปฏิบัติแตกต่างกันไป ท าให้กฎหมายมีช่องว่าง
จนเป็นเหตุให้นักวิชาการทางกฎหมายได้เขียนบทความชี้แนะช่องโหว่หรือข้อบกพร่องของกฎหมาย 
จนมีผลท าให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์และกาลเวลาที่ได้
เปลี่ยนแปลงไป อาจกล่าวได้ว่าแนวความคิดเห็นต่าง ๆ ของนักวิชาการทางกฎหมายก็มีส่วนท าให้เกิด
กฎหมายใหม่ที่ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
       (6) ค าพิพากษาของศาลในบางประเทศ เช่น อังกฤษ ถือว่าค าพิจารณา
ของศาลเป็นที่มาของกฎหมาย เพราะศาลอังกฤษใช้กฎหมายจารีตประเพณีเป็นหลักในการพิจารณา
ตัดสินคดี โดยถือเอาผลของการตัดสินใจที่แล้วมาในคดีชนิดเดียวกันเป็นหลักในการตัดสินใจ แม้จะ
ต่างวาระต่างคู่กรณีกันก็ตาม โทษของคดีที่เกิดขึ้นภายหลังย่อมได้รับเท่ากันกับคดีที่เกิดขึ้นก่อน แม้
เมื่อตรากฎหมายขึ้นก็ได้ยึดเอาค าพิพากษาของศาลที่ได้พิจารณาไว้แล้วเป็นเป็นหลักกฎหมายสืบ



47 
 

ต่อมา ส าหรับประเทศไทย เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และประเทศอ่ืน ๆ ที่ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร 
มิได้ยึดถือเอาค าพิพากษาของศาลเป็นที่มาของกฎหมาย แต่จะยึดเอาค าพิพากษาของศาลเป็นเพียง
ส่วนประกอบหรือมูลเหตุที่ท าให้เกิดที่มาของกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ กฎหมายมาจากผู้มีอ านาจสูงสุด
ของสังคมของรัฐหรือประเทศจารีตประเพณีความเชื่อในเทพเจ้า วิญญาณบรรพบุรุษหรือค าสั่งสอน
ของศาสดาของศาสนาต่าง ๆ ความยุติธรรม หรือความเป็นธรรมทางสังคม ความคิดเห็นของนัก 
ปราชญ์ หรือนักวิชาการทางกฎหมาย และมาจากค าพิพากษาของศาล  
      3)  การจัดท ากฎหมาย  
      การจัดท ากฎหมายโดยทั่วไปมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
       (1) ขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมาย คือ ก่อนที่จะมีกฎหมายตัวจริง
ออกมาบังคับใช้ ต้องมีกฎหมายฉบับร่าง หรือร่างกฎหมายก่อน ร่างกฎหมายนั้นมีการเรียกตามชนิด
ของกฎหมาย เช่น ร่างรัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญฉบับร่าง ร่างพระราชบัญญัติคือพระราชบัญญัติฉบับ
ร่าง คราวนี้องค์กรหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบ้าง เป็นผู้มีอ านาจจัดท าและเสนอร่างกฎหมายขึ้นอยู่
กับอ านาจหน้าที่กฎหมายแม่บทก าหนดไว้ เช่น รัฐธรรมนูญก าหนดให้บุคคลผู้มีสิทธิเสนอร่าง
พระราชบัญญัติคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และประชาชนจ านวนห้าหมื่นคน เป็นต้น 
       (2) ขั้นพิจารณาร่างกฎหมาย การพิจารณาร่างกฎหมาย โดยทั่วไปมี
ตามวาระหรือ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
        (2.1) วาระรับหลักการ คือขั้นที่ พิจารณาความเหมาะสมว่า 
เหมาะ สมที่จะใช้บังคับกฎหมายนั้นหรือไม่ ถ้าองค์กรที่ท าหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายเห็นว่า
เหมาะสมถือว่าร่างกฎหมายได้ผ่านการพิจารณาในวาระหรือขั้นตอนที่ 1 
        (2.2) วาระการยกร่างกฎหมาย และการพิจารณารายละเอียดข้อ
กฎหมายเป็นรายมาตรา ขั้นตอนนี้ก็คือการน าร่างกฎหมายที่ผ่านวาระที่ 1 แล้วมอบให้กับคณะบุคคล
ที่มีความรู้ด้านนั้น ๆ ไปตกแต่งข้อความถ้อยค า เรียกว่า การน าร่างกฎหมายไปยกร่าง หลังจากตกแต่ง
หรือยกร่างเสร็จ ก็ให้เสนอเพ่ือให้องค์กรที่ท าหน้าที่พิจารณา ได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้พิจารณา
รายละเอียดไปทีละมาตราหรือทีละข้อ จนจบสิ้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยค าข้อความในที่
ประชุมนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อบังคับของกฎหมายแม่บทที่ก าหนดไว้ว่า ใครมีสิทธิจะขออภิปรายขอ
แก้ไข อย่างไร 
        (2.3) วาระสุดท้าย คือ การลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่าง
กฎหมายทั้งฉบับ หากสมาชิกสภา หรือคณะบุคคลที่ท าหน้าที่พิจารณาส่วนใหญ่เห็นชอบ น าไป
ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป แต่หากส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบให้ถือว่าร่างกฎหมายนั้นตกไป จะ
น าไปใช้บังคับกับประชาชนไม่ได้ 
       ข้อสังเกต องค์กรหรือคณะบุคคลที่ท าหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมาย คือ
สมาชิกสภานั้น ๆ เช่น องค์กรที่ท าหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  
       (3) วาระการประกาศใช้กฎหมาย เมื่อกฎหมายผ่านการลงมติเห็นชอบ
ในวาระที่ 3 แล้วให้น ากฎหมายนั้นไปประกาศกฎหมายโดยทั่วไปให้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
จึงจะมีผลบังคับใช้ได้ กฎหมายระดับท้องถิ่นให้ติดประกาศไว้ ณ ที่ท าการของส่วนการปกครอง
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ท้องถิ่นนั้น ๆ จนเวลาผ่านพ้นตามที่กฎหมายแม่บทก าหนด กฎหมายดังกล่าวก็จะมีผลบังคับใช้ 
ยกเว้นเฉพาะข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จะต้องประกาศลงในกรุงเทพกิจจานุเบกษา และจะต้อง
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาด้วย จึงจะมีผลบังคับใช้ได้ส าหรับความยากง่ายในการบัญญัติ
กฎหมายย่อมขึ้นอยู่กับชนิดและชั้นหรือศักดิ์แห่งกฎหมายที่จะบัญญัติ ถ้าเป็นการออกหรือบัญญัติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ย่อมมีความยุ่งยาก และใช้เวลาในการด าเนินการนานกว่ากฎหมายอ่ืน ๆ ที่มี
ศักดิ์ต่ ากว่า ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายในล าดับชั้นสูงสุด ถือเป็นกฎหมายแม่บทหรือ
กฎหมายหลักของกฎหมายอ่ืน ๆ ส าหรับการออกกฎหมายในล าดับชั้นรอง ๆ ย่อมมีความยุ่งยาก
น้อยลงไปตามล าดับชั้นของกฎหมาย  
       การอุดช่องว่างของกฎหมาย มี 2 วิธี ดังนี้ 
       1. ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ท่ัวไป 
       2. มีกฎหมายบัญญัติไว้ ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก าหนดหลักเกณฑ์ให้น าประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งมา
ใช้บังคับได้ถ้ากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติการขัดกันแห่ง
กฎหมาย ก าหนดให้ใช้กฎหมายทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคลอุดช่องว่าง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าถ้าไม่มีบทกฎหมายที่จะแยกมาปรับแก่คดีได้ 
ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามครรลองจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีให้วินิจฉัยคดีเทียบบท
กฎหมายที่ใกล้เคียงกันอย่างยิ่ง และถ้าบทกฎหมายนั้นก็ไม้มีด้วย ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป 
       การตีความมี 2 กรณ ีดังนี้ 
       1.  หลักการตีความในกฎหมายทั่วไป  
       ตีความตามตัวอกัษร คือ การหยั่งทราบความหมายของตัวอักษร 
       ตีความตามเจตนารมณ์ คือ การหยั่งทราบความหมายของถ้อยค าใน
บทกฎหมายจากเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายนั้น 
       2. หลักการตีความ ในกฎหมายพิเศษต้องตีความตัวอักษรโดย
เคร่งครัดห้ามขยายความให้เป็นโทษและต้องตีความให้ผลดีแก่ผู้ต้องหา 
      4)  การใช้กฎหมาย  
      กฎหมาย ใช้กับทุกคนที่อาศัยอยู่ในรัฐนั้นและกฎหมายใช้ในราชอาณาจักร 
ได้แก่ 
   (1) ส่วนของประเทศท่ีเป็นพื้นดิน แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง บาง 
   (2) ส่วนของทะเลอันเป็นอ่าวไทย และส่วนที่ห่างออกจากชายฝั่ง 200 
ไมล์ทะเล 
   (3) พ้ืนอากาศ เหนือ ข้อ 1 และ 2 
  ส าหรับการกระท าความผิดบนอากาศยานไทย และเรือไทย ไม่ว่าจะอยู่ที่
ไหนให้ถือว่ากระท าความผิดในราชอาณาจักรไทย และจะถูกลงโทษโดยกฎหมายไทย  
      5)  การยกเลิกกฎหมาย  
  โดยทั่วไปการยกเลิกกฎหมายมี 2 ลักษณะคือ ยกเลิกโดยตรงและยกเลิก
โดยปริยาย 
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  การยกเลิกโดยตรง คือ การระบุยกเลิกกฎหมายนั้น ๆ ไว้ในกฎหมายฉบับที่
ออกมาใช้บังคับใหม่ เป็นลักษณะการออกกฎหมายใหม่มายกเลิกกฎหมายเก่านั่นเอง 
  ส่วนการยกเลิกโดยปริยาย คือ การที่กฎหมายฉบับนั้น ๆ เลิกบังคับใช้ไป
เอง โดยที่ไม่ต้องมีกฎหมายฉบับใหม่ออกมา ระบุหรือบัญญัติให้ยกเลิกแต่ประการใดนั่นคือ กฎหมาย
ฉบับดังกล่าว อาจมีก าหนดระยะเวลาการบังคับใช้เอาไว้ในตัวมันเอง ดังนั้น เมื่อหมดระยะเวลาตามที่
ระบถุือว่ากฎหมายถูกยกเลิกไปเองโดยปริยาย  
  ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า “กฎหมาย” มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ 2 ประการ 
คือ “กฎหมายที่บัญญัติขึ้น” และ “กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย” การศึกษากฎหมายหรือการ
บริหารกฎหมายจะต้องค านึงถึง 2 ประการนี้ควบคู่กันไป แนวความคิดในการบังคับใช้กฎหมายที่
นับว่ามีคุณค่าพอสรุปได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายจะต้องประกอบด้วยความมีสมรรถภาพ ศีลธรรม 
จรรยาชอบด้วยความยุติธรรม และมีความเมตตาปราณี พร้อมด้วยเหตุผลอันชอบธรรม 
  การบังคับใช้กฎหมาย จะต้องมีดุลยภาคระหว่างอ านาจของรัฐและเสรีภาพ
พ้ืนฐานของประชาชน 
  การบังคับใช้กฎหมาย ต้องมีความยืดหยุ่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้ตาม
ความเหมาะสม โดยยึดหลักความยุติธรรมตามข้อเท็จจริงของแต่ละคดีเป็นส าคัญเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อส่วนรวม 
  กฎหมายบัญญัติขึ้นได้บัญญัติไว้โดยย่อ ๆ และแคบ ๆ เมื่อน ากฎหมายมาใช้
จะต้องพิจารณาเพ่ือปรับให้ยืดหยุ่นเข้ากับปัญหาข้อเท็จจริงและเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นเป็นหลัก
ส าคัญ 
  นอกจากนี้การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพจะต้องเป็นธรรมและ
รวดเร็ว โดยเฉพาะความรวดเร็วในการบังคับใช้จะมีผลการยับยั้งอาชญากรอย่างยิ่ง 
  การบังคับใช้กฎหมายจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับ “การวิพากษ์วิจารณ์
ประชาชน” เพราะพลังของสังคม เช่น กระแสหรือมติมหาชนมีอิทธิพลต่อการบังคับใช้กฎหมายเป็น
อย่างมาก 
  สาระส าคัญของการบังคับใช้กฎหมาย เมื่อก าหนดหน้าที่ให้บุคคล องค์กร
หรือส่วนราชการใดปฏิบัติแล้ว การปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดนั้นถือว่าต้องปฏิบัติโดย
เด็ดขาดอันเป็นหน้าที่ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องพิจารณาว่าองค์ประกอบของการ
บังคับใช้กฎหมายว่ามีอยู่อย่างไรบ้าง การบังคับใช้กฎหมายก็บ่งบอกอยู่ในตัวแล้วว่าจะต้องมี
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ กฎหมาย ผู้มีอ านาจใช้กฎหมายบังคับเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย และผู้
ถูกกฎหมายนั้นบังคับ ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น ๆ 
 



 
บทท่ี 3 

 
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมปืนบีบีกันของประเทศไทยและต่างประเทศ 

 
3.1  กฎหมายควบคุมบีบีกันของประเทศไทย 
 
 3.1.1  หลักการและเหตุผลของกฎหมาย 
 ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืน คือ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีอาวุธปืนใช้
ป้องกันตัว ป้องกันทรัพย์สิน การกีฬาหรือเพ่ือยิงสัตว์ แต่ในสังคมปัจจุบันจากสถานภาพการเกิด
อาชญากรรมต่าง ๆ มีการใช้อาวุธปืนผิดจากวัตถุประสงค์ของกฎหมายน าอาวุธปืนไปใช้ในการท าลาย
ชีวิตมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าจะน ามาใช้ในการตัดสินปัญหาครอบครัว ปัญหาความรัก ปัญหาการขัด
ผลประโยชน์ ฯลฯ เป็นผลท าให้ทรัพยากรทางด้านบุคคลของประเทศต้องสูญเสียชีวิตไปอย่างน่า
เสียดายยิ่ง และเป็นภาพที่สะท้อนสังคมปัจจุบันของประเทศไทย 
 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
พ.ศ.2490 ซึ่งได้มีการบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2490 จนถึงปัจจุบัน29 นอกจากนี้ตามที่
กฎหมายก าหนดข้อห้ามต่าง ๆ เกี่ยวกับการมีอาวุธปืนถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่อันนี้เกี่ยวกับนโยบาย
หรือการปกครองของประเทศ ในลักษณะความผิดที่เรียกว่า “ผิดเพราะกฎหมายห้าม”การห้ามมิให้
ประชาชนกระท าการอย่างใดอันถือว่าเป็นความผิด จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงสิทธิ์ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล 
เพ่ือให้เป็นการลิดลอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่สมควร การพิจารณาแนว
การควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทยว่า ตีกรอบในการควบคุมอาวุธปืน เจตนารมณ์ในการควบคุมใน
การพาอาวุธติดตัว ตลอดจนหลักเกณฑ์การขออนุญาตมี ใช้ และพกพาอาวุธปืนติดตัว และสภาพ
ปัญหาตามกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาอาชญากรรมที่รัฐไม่สามารถคุ้มครองความ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้ท าให้รัฐจ าต้องให้ประชาชนที่มีสิทธิในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของ 
ตนเอง อันถือเป็นสิทธิมนุษย์ชนชั้นพ้ืนฐานที่กฎหมายรับรอง แต่การที่จะอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืน
ดังกล่าวได้อย่างเสรี ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์การควบคุมที่เหมาะสมหรือผู้ขออนุญาตไม่รู้จักวิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง 
ก็จะท าให้เกิดโทษแก่ตนเองและสังคมยิ่งข้ึน 
 

                                                           

 29 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ฉบับปัจจุบันมีชื่อเรียกว่า “พระราชบัญญัติอาวุธปืน  เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490” การที่กฎหมายฉบับนี้ใช้ค าว่า 
“พ.ศ.” แทน “พุทธศักราช” เพราะว่าในห้วงระยะเวลาที่กฎหมายฉบับนี้ตราออกมาใช้บังคับได้ มี
การเปลี่ยนวิธีการเรียกปีก าหนดกฎหมายทั่วไปจากพุทธศักราชเป็น พ.ศ.โดยยังคงให้ใช้ค าว่า 
พุทธศักราช เฉพาะกับกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด 
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 3.1.2  กฎหมายควบคุมปืนบีบีกันของไทย 
 การควบคุมเครื่องกระสุนปืน เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งเทียมอาวุธปืนตาม 
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 เป็นพระราชบัญญัติที่มีโทษในทางอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายที่รัฐ
บัญญัติขึ้นเพ่ือก าหนดลักษณะของการกระท าที่ถือว่าเป็นความผิด และก าหนดบทลงโทษทางอาญา
ส าหรับความผิดนั้น โดยบัญญัติว่า การกระท าหรือไม่กระท าการอย่างใดเป็นความผิด 
 เนื่องจากกองพิสูจน์หลักฐานส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไดพิ้สูจน์และวินิจฉัยแล้วว่า ปืนบีบีกัน 
ไม่ใช่อาวุธปืนแต่เป็น “สิ่งเทียมอาวุธปืน” ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 ความหมายของ 
“อาวุธปืน” ให้หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิด ซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือก าลัง
ดันของแก๊ส หรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอ านาจของพลังงาน และส่วนหนึ่งส่วนใด
ของอาวุธนั้น ๆ รัฐมนตรีเห็นว่าส าคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง และห้ามมิให้ผู้ใดท า ซื้อ มี ใช้ สั่ง 
หรือน าเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่และ
ห้ามมิให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ให้มี
อาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจ าเป็น และเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ 
และไม่ว่ากรณีใด ๆ ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพ่ือ
นมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอ่ืนใด ส่วน “สิ่งเทียมอาวุธปืน” หมายความว่า สิ่งซึ่งมีรูป
และลักษณะอันน่าจะท าให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน (ความหมายตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 4 (5)) 
 ลักษณะและองค์ประกอบของปืนบีบีกันสามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
 1. ปืนที่จ าลองเลียนแบบอาวุธปืน ทั้งกลไกการท างาน ขนาด สีสัน รูปร่าง และน้ าหนัก 
ใกล้เคียงกับอาวุธปืนจริง  
 2. มีกลไกการท างานโดยใช้แก๊สหรืออัดลมเป็นแรงขับดันกระสุน ที่ท ามาจากพลาสติก หรือ
ผลิตภัณฑ์เซรามิคสังเคราะห์ ที่มีน้ าหนักเบา  
 3. แรงขับดันออกจากปากล ากล้องที่มีความเร็วต้นและแรงปะทะเป้าหมาย ไม่มีอานุภาพ
รุนแรงที่สามารถท าอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายได้ดังเช่นอาวุธปืนโดยทั่วไป  
 4. ปืนที่ผลิตจากพลาสติกและเหล็กธรรมดาบางส่วน จึงไม่มีความแข็งแรงทนทาน เพียง
พอที่จะใช้เป็นอาวุธส่งเครื่องกระสุนปืนได้ 
 ในกรณีการขออนุญาตการสั่งน าเข้า หรือค้าสิ่งเทียมอาวุธปืน  
 ผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ 
พ.ศ.2490 มีความประพฤติเป็นที่ไว้วางใจให้ท าการค้า จ าหน่าย ประกอบซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะสิ่ง
เทียมอาวุธปืน ให้เจ้าพนักงานพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบว่าเคยมีประวัติอย่างใดมาก่อนหรือไม่ 
ประกอบกับจะต้องเป็นผู้มีหลักทรัพย์เป็นหลักฐานพอที่จะตั้งร้านค้า เพ่ือท าการค้าจ าหน่าย ประกอบ 
ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะสิ่งเทียมอาวุธปืน โดยให้สอบสวนให้แน่ชัดว่าผู้ขออนุญาตมีทรัพย์เท่าใด 
หรือหลักทรัพย์อย่างใด ราคาเท่าใดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตแต่ผู้เดียว หรือมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับ
บุคคลอ่ืน นอกจากพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ จะได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่ขออนุญาตการสั่งน าเข้า 
หรือค้าสิ่งเทียม อาวุธปืนแล้ว พระราชบัญญัติดังกล่าวยังก าหนดเงื่อนไขการตรวจสอบควบคุมโดยการ
วางระเบียบ การขอและการออกใบอนุญาต ตลอดจนก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้กล่าวโดยเฉพาะคือ
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การที่บุคคลใดประสงค์จะสั่ง น าเข้า หรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืน จะต้องยื่นค าขอใบอนุญาตตามแบบ 
ป.1 และ ป.2 ส าหรับการจะน าเข้า และใบ ป.3 ส าหรับการจะค้าต่อนายทะเบียนท้องที่ตามแบบที่
กฎกระทรวง (พ.ศ.2490) ได้ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ โดยอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (กฎกระทรวง, วันที่ 19 กันยายน 2490) โดยในส่วนของ
สถานที่ท าการค้านั้น เจ้าพนักงานท้องที่ก็จะท าการส ารวจสถานที่ท าการค้าว่า เป็นที่มั่นคงแข็งแรง
เหมาะสมและตั้งอยู่ในย่านการค้าสะดวกแก่การควบคุมตรวจตราของนายทะเบียนท้องที่และ
เจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลเดียวหรือบุคคลกับนิติบุคคลที่มีผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน 
หรือนิติบุคคลกับนิติบุคคลที่มีผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน เคยได้รับอนุญาตให้ท าการค้าจ าหน่ายสิ่ง
เทียมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอยู่ในสถานที่ท าการค้าเดียวกันจะได้รับใบอนุญาตให้ท าการค้า
และจ าหน่ายสิ่งเทียมอาวุธปืน ในสถานที่ท าการค้าเดียวกันได้รวมทั้งสิ้นไม่เกินห้าใบอนุญาตเฉพาะ
สถานที่ท าการค้าที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครและไม่เกินหนึ่งใบอนุญาตส าหรับในจังหวัดอ่ืน 
หลังจากที่เจ้าพนักงานท้องที่สืบสวนสอบสวนผู้ขออนุญาตแล้ว จะต้องส่งส านวนทั้งหมดพร้อมด้วยค า
ขอรับอนุญาตไปยังกระทรวงมหาดไทย ประกอบการพิจารณาทุกคราวที่มีการขออนุญาต (ค าสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2535, ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535) โดยบุคคลใดประสงค์จะสั่ง น าเข้า 
หรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ ป.1 ต่อนายทะเบียนท้องที โดยนาย
ทะเบียนท้องที่จะอนุญาตให้ออกใบอนุญาตสั่ง น าเข้าตามแบบ ป.2 ส่วนการอนุญาตให้ค้าจะออกตาม
แบบ ป.5 
 คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตสั่ง น าเข้า หรือค้าสิ่งเทียมอาวุธปืนนั้น ได้มีหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาไว้โดยด าเนินการเช่นเดียวกับการขออนุญาตสั่ง  น าเข้า หรือค้าอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน ดังนี้ 
 1. เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ 
 2. ไม่เป็นบุคคลซึ่งไม่สามารถใช้อาวุธปืนได้โดยกายพิการหรือทุพพลภาพ 
 3. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไมส่มประกอบ หรือวิกลจริต 
 4. ประกอบสัมมาอาชีพ มีถิ่นที่อยู่ประจ าในท้องที่ที่ขออนุญาต และมีชื่อในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันอาจกระทบต่อความสงบเรียบ 
ร้อยของประชาชน 
 6. ไม่เคยต้องโทษจ าคุกในฐานความผิดที่กฎหมายก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  1) ไม่เป็นบุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกส าหรับความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 97 มาตรา 
111 มาตรา 120 มาตรา 177 มาตรา 183 มาตรา 249 มาตรา 250 มาตรา 293 ถึง มาตรา 303 
มาตรา 245 ถึง 257 และพ้นโทษยังไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษถึงวันยื่นค าขอใบอนุญาต เว้นแต่ใน
กรณีความผิดที่กระท าโดยความจ าเป็นหรือเพ่ือป้องกันหรือโดยถูกยั่วยุโทสะ 
   2) ไม่เป็นบุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกส าหรับความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ พ.ศ.2477 มาตรา 11 มาตรา 22 มาตรา 29 ถึง มาตรา 33 หรือพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ 
พ.ศ.2490 มาตรา 7 มาตรา 24 มาตรา 33 หรือมาตรา 38 
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   3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป ในระหว่างห้าปีนับย้อนขึ้นไป 
จากวันยื่นค าขอ ส าหรับความผิดอย่างอ่ืนนอกจากที่บัญญัติไว้ใน 6.1 และ 6.2 เว้นแต่ความผิดที่ได
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 7. ไม่เป็นบุคคลที่ต้องค าพิพากษาของศาลให้ปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป หรือจ าคุกแมว้่าใน 
แต่ครั้งเดียวฐานความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2477 และพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ  
พ.ศ.2490 และพ้นโทษครั้งสุดท้ายไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันยื่นค าขอใบอนุญาต 
  เอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาต 
  1)  บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา 
  2)  ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
  3) ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งร้านค้า 
  4)  หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งท าการค้าออกให้โดยเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีอ านาจ 
    (1) ใบทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ 
    (2) บัญชีส าหรับลงรายการยอดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.8) ของรอบที่
ผ่านมา 
 ในกรณีการน าสิ่งเทียมอาวุธไปใช้ในทางมิชอบ อาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ในประเทศไทย 
 1.  ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงโดยทั่วไป  
 กรณีที่ผู้น าสิ่งเทียมอาวุธปืนไปข่มขู่บุคคลอ่ืนให้กลัว หรือจ ายอมกระท าการใด ทั้งที่ไม่ยอม
หรือกระท าการนั้นกรณีเช่นนี้เป็นความผิดในการข่มขืนใจผู้อ่ืนโดยท าให้กลัวตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 309 ซึ่งบัญญัติว่าผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้กระท าการใด ไม่กระท าการใดหรือจ ายอมต่อสิ่ง
ใด โดยท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายเสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจ
นั้นเองหรือของผู้อ่ืนหรือโดยใช้ก าลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระท าการนั้น ไม่กระท าการนั้น 
หรือจ ายอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
ถ้าความผิดวรรคแรกได้กระท าโดยมีอาวุธปืนหรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป 
หรือได้กระท าให้ผู้ถูกข่มขืนใจท า ถอน ท าให้เสียหาย หรือท าลายเอกสารสิทธิอย่างใด ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับซึ่งเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาในหมวดของความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง อันเป็นความผิดต่อ
เสรีภาพโดยทั่วไปกล่าวคือ องค์ประกอบความผิดในส่วนการกระท าเริ่มต้นที่การท าให้กลัวว่าจะเกิด
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินกฎหมายไม่ใช้ค าว่า “ขู่เข็ญว่าจะท าอันตราย
ต่อชีวิต ฯลฯ” ดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 337 จึงท าให้การกระท าต่างกันไปมาก การท าให้กลัวว่าจะ
เกิดอันตรายไม่ได้หมายความจ ากัดแต่เฉพาะว่าผู้กระท าจะก่ออันตรายให้เกิดขึ้นโดยตนเองอาจเป็น
อันตรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือผู้อ่ืนก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้กระท าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยได้ต่ างกับ
การ “ขู่เข็ญว่าจะท าอันตราย” หมายความว่าผู้กระท าจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นโดยตนเองหรือให้ผู้อ่ืน
กระท าให้เกิดอันตรายนั้น อันตรายต่อชีวิตคือ ตาย อันตรายต่อร่างกายคงจะหมายความถึงกายหรือ
จิตใจได้รับความเสียหายจะถึงอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ตามมาตรา  295 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญาหรือไม่ก็ได้ ส่วนอันตรายต่อเสรีภาพหมายความถึงการจ าต้องกระท าหรือไม่กระท าการใด  ๆ 
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โดยไม่สมัครใจ เช่น ถูกกักขัง ถูกบังคับให้ย้ายที่อยู่  ที่ท าการ บังคับให้ไปหรือไม่ให้ไปไหนให้
เคลื่อนไหวหรือไม่ให้เคลื่อนไหวร่างกาย เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เช่น บังคับให้พูดให้เขียน
หรือไม่ให้พูดไม่ให้เขียน อันตรายต่อชื่อเสียง เช่น ถูกหมิ่นประมาท ถูกกระท าให้อับอายขายหน้า ท า
ให้อนาจารหรือเปิดความลับ อันตรายต่อทรัพย์สิน เช่นท าลายทรัพย์ เผาบ้าน รื้อหลังคา พังประตู
หน้าต่างไม่ให้อยู่ในบ้าน รวมทั้งทรัพย์สินไม่มีรูปร่าง คือ สิทธิที่มีราคาและถือเอาได้ เช่น สิทธิในหนี้ 
เป็นต้นว่าขู่จะไล่ออกจากงาน อันตรายต่อสิ่งเหล่านี้จะเป็นแก่ผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อ่ืนก็ได้ ไม่จ าเป็นที่
ผู้อื่นนั้นจะต้องมีสัมพันธ์อันใดกับผู้ถูกข่มขืนใจ ข้อส าคัญคือ ผู้กระท าคิดว่าได้รับผลจากการท าให้ผู้ถูก
ข่มขืนใจกลัวอันตรายที่จะเกิดแก่ผู้อ่ืนจึงได้กระท าไป การท าให้กลัวตามมาตรานี้ จะท าโดยวิธีใด ก็ได้ 
อาจท าโดยหลอกไม่คิดจะท าให้เกิดอันตรายจริงตามที่ขู่ก็ได้30  เช่นใช้ปืนไม่มีลูก หรือปืนของเล่น
หลอกว่าจะท าร้าย เป็นต้น ข่มขืนใจผู้อ่ืนคือ ท าให้ผู้อ่ืนจ าต้องท าไม่กระท าหรือยอมให้กระท า ข่มขืน
ใจอันเป็นการกระท าอันเดียวกับการท าให้กลัวหรือใช้ก าลังประทุษร้าย แต่หมายความตามไปอีกว่า
ต้องมีผลเกิดขึ้นคือ ความจ ายอมตามที่ถูกขืนใจ การกระท าที่เป็นการข่มขืนจึงเป็นการกระท าที่รวม
การท าให้กลัวหรือใช้ก าลังประทุษร้ายกับผลที่จ ายอมตามที่ถูกกระท าเข้าด้วยกัน ข่มขืนใจผู้อ่ืนเป็น
ข้อความที่บัญญัติขึ้นเพ่ือแสดงว่าการท าให้กลัวหรือใช้ก าลังประทุษร้ายต้องมีผลเกิดขึ้นเป็นการขืนใจ
ผู้ถูกกระท าโดยมีสัมพันธ์ระหว่างการกระท ากับผลนั้น เป็นการบังคับที่ผู้ถูกข่มขืนใจมิได้มีใจสมัคร 
กล่าวคือ การท าให้ผู้อื่นกลัวจะเกิดอันตรายหรือจะใช้ก าลังประทุษร้ายนั้น เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ารู้สึก
ว่าจ าต้องอนุโลมตามค าบังคับ มิใช่ท าโดยสมัครใจด้วยการวินิจฉัยตัดสินของตนเองโดยเสรี  ความผิด
ฐานนี้เป็นความผิดต่อเสรีภาพในการตัดสินใจ31 จ ายอมคงไม่หมายความเพียงผู้ถูกข่มขืนใจแสดงกิริยา
หรือวาจายอมเท่านั้นแต่ต้องมีการยอมรับการกระท าหรือเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแล้วด้วย 
เช่นยอมให้ผู้กระท ายืมรถของผู้ถูกข่มขืนใจขับขี่ไปชั่วคราว มิใช่เพียงแต่ผู้ถูกข่มขืนใจพูดว่ายอมเท่านั้น 
หากต้องมีการเอารถไปใช้แล้ว แม้แต่เพียงขณะหนึ่ง ไม่ต้องรอจนให้รถเสร็จตามต้องการจนเลิกใช้ 
ต่างกับการข่มขืนใจตามมาตรา 337 ที่เพียงแต่ยอมจะให้ก็จะเป็นความผิด การกระท า ไม่กระท า หรือ
จ ายอมต่อสิ่งใดตามที่บัญญัติไว้นี้ มีความหมายกว้างขวางไม่มีจ ากัด เช่นใช้ปืนจี้บังคับให้คนขับรถให้
นั่งเฉย ๆ เอามือวางไว้ที่พวงมาลัย เป็นต้น มาตรานี้จึงคลุมถึงความผิดฐานอื่น ๆ ได้อีกหลายฐาน เช่น 
ถ้าบังคับให้กระท าความผิด ก็เป็นการใช้ตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ถ้าบังคับให้ส่ง
ทรัพย์อาจเป็นกรรโชกหรือชิงทรัพย์ ถ้าบังคับให้จ ายอมต่อการกระท าทางเพศก็เป็นความผิดในฐาน
นั้น ๆเหล่านี้เป็นต้น จึงต้องแล้วแต่การกระท าที่ถูกบังคับนั้นท าให้เป็นความผิดฐานใดอีกหรือไม่  อาจ
เป็นความผิดหลายบทหรือหลายกระทงตามมาตรา 90 หรือ 91 แห่งประมวลกฎหมายอาญา แล้วแต่
กรณีดังนั้น ความผิดส าเร็จตามมาตรานี้ จะเป็นความผิดได้ก็ต่อเมื่อผู้ถูกข่มขืนใจได้กระท า ไม่กระท า
หรือจ ายอมต่อสิ่งที่ข่มขืนใจ แม้จะเพียงเล็กน้อยบางส่วนไม่เต็มตามที่ถูกข่มขืนใจก็ตามก็ย่อมเป็น
ความผิดส าเร็จแล้ว 
 
 

                                                           
30 จิตติ ติงศภัทิย์, เรื่องเดิม, หน้า 284. 
31 เรื่องเดียวกัน, หน้า 287. 
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 2. ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์  
 กรณีผู้น าสิ่งเทียมอาวุธปืนไปข่มขู่ผู้อ่ืนโดยประสงค์ต่อทรัพย์ ซึ่งบุคคลนั้นใช้สิ่งเทียมอาวุธปืน
ดังกล่าวเพ่ือให้บุคคลอ่ืนหลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนจริง กรณีเช่นนี้เป็นความผิดกรรโชกทรัพย์ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 ซึ่งบัญญัติว่าผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือ
ผู้อ่ืนได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยขู่เข็ญว่าจะท าอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ
ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญ หรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้น
กระท าความผิดฐานกรรโชก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิดห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทมาตรานี้มี
ข้อความท านองเดียวกันกับมาตรา 303 แห่งกฎหมายลักษณะอาญาเดิม แต่เปลี่ยนวัตถุแห่งการ
กระท าจากทรัพย์มาเป็นประโยชน์ลักษณะที่เป็นทรัพย์สินท าให้มีความหมายกว้างยิ่งขึ้นรวมตลอดถึง
ความผิดต่อสิทธิที่มีค่าเป็นเงิน ไม่เฉพาะแต่การกระท าต่อทรัพย์สินโดยตรงเท่านั้น32 การท าถอนหรือ
ท าลายหนังสือส าคัญตามมาตรา 303 เดิม ก็คงเป็นสิทธิซึ่งเป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน
นั่นเอง องค์ประกอบความผิดในส่วนการกระท าเริ่มต้นด้วยการ “ใช้ก าลังประทุษร้าย” ซึ่งมาตรา 1 
(6) ให้บทนิยามว่า หมายความว่า ท าการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคล ไม่ว่าจะท าด้วยใช้
แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอ่ืนใด และให้หมายความรวมถึงการกระท าใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลใดอยู่ใน
ภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะโดยใช้ยาท าให้มึนเมา สะกดจิต หรือใช้วิธีอ่ืนใดอันคล้ายคลึงกัน 
“ประทุษร้าย” หรือท าร้ายมีความหมายอย่างเดียวกัน คือ ท าให้เสียหาย เป็นภัย ตามความหมายใน
มาตรา 290 แต่มิได้มุ่งถึงผลที่เป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจตาม มาตรา 295 การประทุษร้ายต้อง
กระท าแก่ “กายหรือจิตใจของบุคคล” มิใช่ท าแก่ทรัพย์สิน ชื่อเสียง เสรีภาพซึ่งอยู่ในความหมายของ
การขู่เข็ญ การจับ การขังเป็นการกระท าต่อเสรีภาพโดยสภาพแม้กระท าต่อตัวคนไม่เป็นการกระท าที่
เป็นภัยแก่กายหรือจิตใจในตัวเอง แต่อาจมีการกระท าแก่กายในการจับหรือขัง เช่น ใช้ก าลังจับมือ รัด
คอ มัดมือไว้ เป็นต้น ซึ่งการกระท าในส่วนนี้ ก็ต้องถือว่าเป็นการกระท าแก่กายด้วย ไม่แต่เพียงกระท า
ต่อเสรีภาพเท่านั้น การกระท าแก่กายได้แก่ท าให้เจ็บป่วยเปรอะเปื้อน เปียก ร้อน เย็นกว่าปกติจนถึง
เป็นภัยต่อกาย เช่น เทอุจจาระรด ถ่ายปัสสาวะรดตัวคน เป็นต้น การกระท าต่อจิตใจ ได้แก่ท าให้
ตกใจ ท าให้หมดสติ ไม่แต่เพียงเกิดความรู้สึกกลัว โกรธ หรือเสียใจน้อยใจ เจ็บใจ แค้นใจ ซึ่งเป็นแต่
เพียงอารมณ์ขู่เข็ญว่าจะท าอันตราย เป็นการแสดงว่าจะท าให้เกิดภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ผู้ถูกขู่เข็ญจะกลัว
หรือไม่กลัวก็เป็นการขู่เข็ญอาจขู่ตรง  ๆ หรือใช้ถ้อยค าหรือกิริยาให้เข้าใจเช่นนั้นโดยไม่ขู่ตรง ๆ ก็ได้ 
การขู่ว่าจะท าร้ายอาจท าได้ทั้งที่ผู้ขู่ไม่ตั้งใจจะท าร้ายจริง ถ้าท าโดยเจตนาให้ผู้ถูกขู่เข้าใจว่าจะถูกท า
ร้ายก็เป็นการขู่ เช่นใช้ปืนไม่มีกระสุนขู่ว่าจะยิง ซึ่งผู้ถูกขู่เข้าใจว่ามีกระสุนก็เป็นการขู่  ใช้ปืนไม่มี
กระสุนขู่จริง ๆ แต่ผู้ถูกขู่เข้าใจว่าขู่เล่น ๆ ก็ส าเร็จเป็นการขู่ ผู้ถูกขู่ไม่กลัวก็ส าเร็จเป็นการขู่แต่ไม่
ส าเร็จเป็นการกรรโชก เป็นได้แค่พยายามกรรโชกเช่นเดียวกับขู่จริงแต่ผู้ถูกขู่ไม่กลัวข่มขืนใจผู้อ่ืนให้
ยอมให้หรือยอมจะให้ เป็นการกระท าอันเป็นลักษณะของการประทุษร้ายหรือขู่เข็ญ เป็นการกระท า
ถัดจากการประทุษร้ายหรือขู่เข็ญ คือเรียกเอาประโยชน์โดยการประทุษร้ายหรือขู่เข็ญข่มขืนใจ ถ้า
ผู้กระท าร้ายไม่ได้ข่มขืนใจให้ยอมให้หรือยอมจะให้ แต่ผู้ถูกกระท าร้ายกลัวและขอให้ประโยชน์เสียเอง 
แม้ผู้กระท าร้ายหรือขู่จะรับเอาก็เป็นความคิดขึ้นภายหลังการประทุษร้ายหรือขู่เข็ญไม่เป็นกรรโชก 

                                                           
32 เรื่องเดียวกัน, หน้า 712. 
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การข่มขืนใจนั้นเมื่อมีการประทุษร้ายหรือขู่เข็ญขึ้นแล้วก็มีความหมายแต่เพียงว่าเป็นการบังคับเอา
โดยผู้ถูกขู่เข็ญมิได้สมัครใจการยอมให้หรือยอมจะให้โดยถูกบังคับเช่นนั้นไม่ใช่ยินยอมโดยสมัครใจ ถ้า
ผู้ถูกประทุษร้ายหรือขู่เข็ญไม่กลัว แต่ยอมให้โดยเหตุอย่างอ่ืน เช่น เพ่ือจับกุมผู้กระท าความผิด ก็ไม่มี
ผลเป็นการข่มขืนใจ อาจเป็นเพียงขั้นพยายามกรรโชก อย่างไรก็ดี ถ้าผู้ถูกบังคับจ าเป็นต้องยอมให้
เพราะถูกท าร้ายหรือกลัวจะถูกท าร้ายไม่เป็นการให้โดยสมัครใจแม้จะเตรียมหลักฐานไว้เพ่ือจับกุมหรือ
เอาทรัพย์คืนภายหลัง เช่นท าเครื่องหมายไว้ที่ธนบัตร ก็ยังเป็นความผิดส าเร็จความผิดตามมาตรานี้ 
ส าเร็จเมื่อผู้ถูกข่มขืนใจยอมตามที่ถูกบังคับเช่นว่านั้นคือยอมให้ประโยชน์ในเวลาที่บังคับเอานั้น  หรือ
ยอมจะให้ประโยชน์ในภายหน้าก็เป็นผลส าเร็จ ถ้ายอมให้ประโยชน์อย่างอ่ืนแทนประโยชน์ที่เรียกเอา 
แต่ผู้กระท าไม่ยอมรับ ไม่ถือเป็นการยอมตามที่เรียกเอาแต่ถ้าผู้ขู่เข็ญยอมจะรับเอาประโยชน์อ่ืนแทน
ประโยชน์ที่เรียกเอา ก็ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ที่ได้มาโดยการข่มขืนใจ เป็นความผิดส าเร็จเช่นเดียวกัน 
ดังนั้นการยอมให้หรือยอมจะให้ต้องเป็นผลจากการข่มขืนใจ คือยอมเพราะกลัวการท าร้าย เป็นผล
จากการประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะท าอันตรายดังกล่าวมาแล้ว 
 3. ความผิดลหุโทษ  
 กรณีที่ผู้น าสิ่งเทียมอาวุธปืนไปข่มขู่ผู้ อ่ืนเพ่ือให้ผู้ อ่ืนหวาดกลัวเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 392 ซึ่งบัญญัติว่าผู้ใดท าให้ผู้อ่ืนเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็ญ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ“ขู่เข็ญ” คือ 
แสดงว่าจะท าให้เกิดภัยแก่เขา จะเป็นภัยที่เกิดในทันทีหรือต่อไปภายหน้าก็ได้ อาจท าโดยกิริยา วาจา
โดยตรงหรือโดยให้เข้าใจเช่นนั้น ซึ่งต้องท าให้ผู้ถูกขู่ทราบถึงการขู่ว่าจะท าร้ายนั้น ศาลเคยวินิจฉัยว่า
เงื้อขวานจะฟันและไล่ไปอีก 5-6 ศอก ไม่เป็นการขู่ตามมาตรานี้แต่ต่อมาจึงมีกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า ศ. 
ถือมีดตรงเข้ามาจะแทง ม. ม.ว่าผมไม่สู้และวิ่งหนีแสดงว่า ม. กลัวภัยที่จะเกิดเป็นความผิดตามมาตรา
นี้ แต่รวมเป็นส่วนหนึ่งของการพยายยามท าร้ายร่างกาย (ค าพิพากษาฎีกาที่ 40/2509) การกระท า
ตามมาตรานี้ ต้องเกิดผล คือ กลัวหรือตกใจ แต่ไม่ต้องเกิดผลต่อไปถึงยอมให้ท าอะไร ดังมาตรา 309 
ถ้าขู่แต่ไม่กลัวไม่ตกใจก็ไม่ลงโทษฐานพยายามเพราะยกเว้นตามมาตรา 105 ผู้เสียหายกลัวหรือไม่ ดูที่
พฤติการณ์แม้จะบอกว่าไม่กลัวตามพฤติการณ์ที่จ าเลยกับพวกเข้าไปในเคหสถานของผู้เสียหายเวลา
เที่ยงคืน ใช้อาวุธขู่ผู้เสียหายมิให้เกี่ยวข้องห้ามปราม การกระท าของจ าเลยกับพวก โดยปกติย่อมท าให้
เกิดความกลัวหรือความตกใจ และผู้เสียหายไม่กล้าขัดขืนยอมปฏิบัติตามที่ขู่เข็ญแสดงว่า การขู่นั้นท า
ให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวแล้วจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 392 แม้การขู่จะไม่
สามารถท าร้ายได้จริง ถ้าเกิดผลคือ ผู้ถูกขู่กลัวก็เป็นความผิด เช่นใช้ปืนไม่มีกระสุนขู่จะยิง แต่ผู้ถูกขู่
เชื่อว่ามีกระสุนดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติเกี่ยวกับการลงโทษกรณีที่บุคคลน าเอาสิ่งเทียมอาวุธปืน 
เช่น ปืนที่ใช้เพ่ือการกีฬา ปืนที่เป็นของเล่น หรือปืนที่เป็นของรางวัลมีไว้ใช้ เพ่ือเก็บสะสมน าไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์จะมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ไม่ว่าจะเป็นการกรรโชก หรือไม่ก็เป็นความผิดลหุ
โทษฐานท าให้บุคคลอ่ืนเกิดความกลัวหรือตกใจซึ่งมีโทษน้อยมากเมื่อเทียบกับการน าอาวุธปืนจริงไป
ใช้ในการก่อเหตุทางอาญาทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเคยมีหนังสือหารือ ถึงส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ 846/2551)  
 นอกจากนี้กฎหมายของต่างประเทศเป็นวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยให้ทราบถึงความแตกต่างกับ
กฎหมายของไทยในประเด็นต่าง ๆ และสามารถประเมินได้ถึงผลที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายใน



57 
 

ประเทศนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน ามาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของไทย การศึกษาครั้ง
นี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษากฎหมายของประเทศที่มีการเล่นกีฬาบีบีกันและเพ้นต์บอล ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยจะศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืน รายละเอียดต่อไปนี้ 
 
3.2  กฎหมายควบคุมบีบีกันของสหรัฐอเมริกา 
 
 3.2.1  หลักการและเหตุผลของกฎหมาย 
 สหรัฐอเมริกามีแนวทางการควบคุมที่ผ่อนคลายมาก เนื่องจากเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์
การต่อสู้เพ่ือสิทธิเสรีภาพมาโดยตลอด กฎหมายของสหรัฐอเมริกาไม่สามารถจ ากัดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนเกินกว่าความจ าเป็นในการปกครองประเทศ ทั้งยังก าหนดการมีอาวุธของประชาชนเป็น
สิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรับธรรมนูญ รัฐธรรมนูญบทแก้ไขที่ 2 สิทธิในกองทหารอาสาสมัคร บัญญัติ “กอง
ทหารอาสาสมัครซึ่งมีการจัดระเบียบอย่างดีเป็นสิ่งจ าเป็นต่อความมั่นคงของรัฐเสรีจะตัดสิทธิของ
ประชาชนที่จะมีและถืออาวุธมิได้” บทแก้ไขนี้ได้เขียนขึ้นเพ่ือคุ้มครองมลรัฐและกองทหารอาสาสมัคร
ประจ าท้องถิ่น ให้พ้นจากอ านาจของรัฐบาลกลางและได้เป็นที่ตกลงกันมานานแล้ว บทแก้ไขนี้ก าหนด
ขึ้นไว้เพ่ือป้องกันการแทรกแซงของรัฐบาลกลางในกองทหารอาสาสมัคร มิใช่เป็นการรับประกันว่า 
พลเมืองแต่ละคนมีสิทธิที่จะมีอาวุธไว้ในครอบครอง หรือถืออาวุธ ดังนั้น จึงความเห็นกันว่าบทแก้ไขนี้
ไม่ได้ผูกมัดมลรัฐ 
 ในการวางระเบียบเกี่ยวกับอาวุธปืน ศาลสูงสุดได้ให้ข้อสังเกตไว้ในคดีของ United States v. 
Cruikshank33 ว่า บทแก้ไขที่ 2 ไม่ได้รับรับประกันสิทธิของเอกชนใด ๆ ที่มีหรือใช้อาวุธปืน รัฐบาล
กลางมีสิทธิที่จะเก็บภาษีและวางระเบียบข้อบังคับเช่นนั้น ไม่ขัดกับบทแก้ไขที่ 2 อย่างไรก็ตาม
ระเบียบเกี่ยวกับอาวุธปืนก็เหมือนกับกฎหมายของรัฐบาลกลางอ่ืน ๆ คือจะต้องเป็นตามกระบวนการ
ที่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพ่ือป้องกันสิทธิในดิน รวมตลอดถึงทรัพย์สิน
และความปลอดภัยในชีวิตร่างกาย ยิ่งท าให้การมีอาวุธปืนเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสังคมสหรัฐอเมริกา 
ดังนั้น ประชาชนในสหรัฐอเมริกาจึงมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่า การมีอาวุธปืนเป็นสิทธิพ้ืนฐานของ
บุคคลเพียงแต่ยอมให้รัฐเข้ามาควบคุมได้บางส่วน เพ่ือความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของ
สังคมส่วนรวมเท่านั้น 
 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนตามกฎหมาย“พระราชบัญญัติควบคุมอาวุธปืน 
1968” บัญญัติขึ้นโดยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา สภานิติบัญญัติของ
สหรัฐอเมริกาประกาศจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัตินี้คือเพ่ือสนับสนุนผู้บังคับใช้กฎหมายกลาง 
กฎหมายมลรัฐ  และกฎหมายท้องถิ่น ในการต่อสู้กับอาชญากรรมและความรุนแรง พระราชบัญญัตินี้
มิได้มีจุดประสงค์ที่จะเพ่ิมภาระหรือจ ากัดแก่ผู้เคารพกฎหมายในการขอมี ครอบครอง หรือใช้อาวุธใน
การล่าสัตว์ กีฬา ป้องกันตัวหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ นอกจากจะมีเหตุผลจ าเป็นที่จะส่งเสริมบังคับใด ๆ 
นอกจากจะมีเหตุผลจ าเป็นที่จะส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้  

                                                           
33 United States v. Cruikshank (Suprem Court, 1875) 



58 
 

 บุคคลและใครก็ตาม หมายถึง รวมบุคคลใด ๆ นิติบุคคล บริษัท สมาคม องค์กร ห้างหุ้นส่วน 
สังคม หรือบริษัทท่ีมีผู้ลงทุนร่วมกัน 
 อาวุธ หมายถึง (A) อาวุธใด (รวมทั้งปืนอัดลม) ที่จะหรือถูกออกแบบ หรือถูกดัดแปลงไปเพ่ือ
ปล่อยหรือยิงวัตถุด้วยการจุดระเบิด (B) กรอบหรือภาชนะของอาวุธนั้น ๆ (C) เครื่องดับเสียงหรือ
เครื่องเก็บเสียงของอาวุธปืนหรือ (D) สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการท าลายใด ๆ ค าดังกล่าวไม่รวมถึงอาวุธปืน
โบราณ 
 ปืนล่าสัตว์ (Shotgun) หมายถึง อาวุธที่ถูกออกแบบ ดัดแปลง ท าขึ้นหรือท าใหม่ และมี
เจตนาที่จะใช้ยิงในป่าและถูกออกแบบหรือดัดแปลงและท าขึ้นหรือท าใหม่ให้ใช้พลังงานจากวัตถุ
ระเบิดในปลอกกระสุน ผ่านปากกระบอกเรียบท าการยิงจ านวนมาก หรือการปล่อยกระสุนเดียว
ส าหรับแต่ละครั้งที่เหนี่ยวไก  
 ปืนล่าสัตว์ล ากล้องสั้น (Shot- Barreled shotgun) หมายถึง ปืนล่าสัตว์ ที่มีล ากล้องสั้นกว่า 
18 นิ้ว หนึ่งหรือหลายล ากล้อง และอาวุธใด ๆ ที่ท าจากปืนล่าสัตว์ (ไม่ว่าจะท าโดยการดัดแปลง 
แก้ไข หรืออ่ืน ๆ) หากอาวุธนั้นถูกแก้ไขให้มีความยาวทั้งหมดน้อยกว่า 26 นิ้ว 
 ปืนไรเฟิล (Rifle) หมายถึง อาวุธที่ถูกออกแบบ ดัดแปลง ท าขึ้นหรือท าใหม่และเจตนาจะใช้
ยิงในป่า และถูกออกแบบหรือดัดแปลงและท าขึ้นหรือท าใหม่ให้ใช้พลังงานจากวัตถุระเบิดในกล่องดิน
ระเบิดหรือโลหะเพ่ือยิงกระสุนนัดเดียวผ่านปากกระบอกปืนไรเฟิลในการเหนี่ยวไกแต่ละครั้ง 
 ปืนไรเฟิลล ากล้องสั้น (Shot- Barreled Rifle) หมายถึง ปืนไรเฟิลที่มีล ากล้องสั้นกว่า 16 นิ้ว  
หนึ่งหรือหลายล ากล้อง และอาวุธใด ๆ ที่ท าจากปืนไรเฟิล (ไม่ว่าจะท าโดยการดัดแปลง แก้ไข หรือ
อ่ืน ๆ) หากอาวุธนั้นถูกแก้ไขให้มีความยาวทั้งหมดน้อยกว่า 26 นิ้ว 
 ตัวแทนจ าหน่าย (Dealer) หมายถึง (A) บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายส่งหรือขายปลีก
อาวุธปืน (B) บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการซ่อมอาวุธปืนหรือการท าหรือการประกอบล ากล้อง
พิเศษ พานท้ายของปืน หรือกลไกปืนให้กับอาวุธปืน (C) บุคคลใด ๆ ที่เป็นผู้รับจ าน า ค าว่า ผู้แทน
จ าหน่ายที่ได้รับอนุญาต หมายถึงผู้แทนจ าหน่ายใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตตามข้อก าหนดในบทนี้ 
 ปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติ (Semiautomatic Rifle) หมายถึง ปืนไรเฟิลที่สามารถยิง ซ่ึงไม่ต้อง
บรรจุกระสุน โดยใช้พลังงานของตลับลูกปืน ในการถอดตลับและบรรจุกระสุนรอบใหม่และต้องอาศัย
การเหนี่ยวไกเพียงยิงแต่ละตลับ  
 ปืนสั้น (Handgun) (A) อาวุธปืนที่มีพานท้ายและถูกออกแบบให้สามารถถือและยิงได้ด้วยมือ
เดียว (B) ชิ้นส่วนใด ๆ ที่สามารถประกอบเป็นอาวุธ (A) ได ้
 การขออนุญาต มาตรา 923 
  
   (a) ไม่มีบุคคลใดจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจน าเข้า ผลิตหรือจัดจ าหน่าย

อาวุธปืน หรือน าเข้า  ผลิตหรือจัดจ าหน่ายกระสุน จนกว่าจะได้สมัครและได้รับ
อนุญาต จากคณะรัฐมนตรีให้กระท าการดังกล่าวได้ 

   ใบสมัคร เป็นไปตามรูปแบบและประกอบด้วย ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับ
พิจารณาความเหมาะสมที่จะได้รับใบอนุญาตตามที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้เท่านั้น 
รวมทั้งมีรูปถ่าย และลายพิมพ์นิ้วมือของผู้สมัครด้วย ผู้สมัครแต่ละคนต้องเสีย
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ค่าธรรมเนียมในการรับใบอนุญาตและต้องเสียค่าธรรมเนียมที่แยกออกมาอีกส่วน
หนึ่งส าหรับแต่ละธุรกิจที่ผู้สมัครท าอยู่ 

   (b) บุคคลใด ๆ ที่ต้องการเป็นนักสะสม ที่ได้รับอนุญาตต้องสมัครขอ
ใบอนุญาตนั้นจากคณะรัฐมนตรี 

   ใบสมัคร เป็นไปตามรูปแบบและประกอบด้วยข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับ
พิจารณาความเหมาะสม ที่จะได้รับอนุมาตราที่ระบุในข้อก าหนด  ค่าธรรมเนียม
ส าหรับใบอนุญาตดังกล่าวคือ $ 10 ต่อปี ใบอนุญาตภายใต้อนุมาตรานี้จะใช้กับ
ธุรกรรมที่เก่ียวกับของหายากหรือโบราณวัตถุ 

 
 ผู้มีอ านาจในการอนุญาต มาตรา 923 (a) ไม่มีบุคคลใด จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจน าเข้า 
ผลิต หรือจัดจ าหน่ายอาวุธปืน หรือน าเข้า ผลิตหรือจัดจ าหน่ายกระสุน จนกว่าจะได้สมัครและได้รับ
ใบอนุญาตจากคณะรับมนตรีให้กระท าการดังกล่าวได้ 
 การเพิกถอนใบอนุญาต มาตรา 923 (e) คณะรัฐมนตรีอาจเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้
ภายใต้มาตรานี้ หากทราบหรือมีโอกาสได้ยินว่าผู้ถือใบอนุญาตนั้น มีเจตนาจะฝ่าฝืนข้อก าหนดใด ๆ 
ในบทนี้หรือกฎเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีระบุไว้ในบทนี้ 
 บทลงโทษ มาตรา 924  
 

      (a) 
(1)  นอกเหนือจากที่ระบุในอนุมาตรานี้ อนุมาตรา (b), (c) หรือ (f) ของ

มาตรานี้ หรือในมาตรา 929 ใครก็ตาม 
 (A) จงใจปล่อยเอกสาร หรือแสดงข้อมูลที่บทนี้ก าหนดให้เก็บไว้ใน

บันทึกขอองผู้ที่ได้รับอนุญาตในบทนี้ ข้อมูลที่ใช้กับใบอนุญาต ข้อยกเว้นหรือการ
ช่วยเหลือ ภายใต้ข้อก าหนดของหน้าที่เป็นเท็จ 

 (B) จงใจฝืนอนุมาตรา (a) (4) (f) (k) (r) (v) หรือ (w) ของมาตรา 922 
 (C) จงใจน าเข้ามายังสหรัฐอเมริกา หรือครอบครองอาวะปืน หรือ

กระสุนปืนที่ฝ่าฝืนมาตรา 922 (1) หรือ 
 (D) จงใจฝ่าฝืนข้อก าหนดในบทนี้จะถูกปรับภายใต้ title นี้ จ าคุกไม่

เกิน 5 ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
(2)  ใครก็ตามจงใจฝ่าฝืนอนุมาตรา (a) (b) (d) (g) (h) (i) (j) หรือ (o) ของ

มาตรา 922 จะถูกปรับตามท่ีก าหนดใน title นี้ ถูกจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือท้ังจ าทั้ง
ปรับ 

(3) ผู้แทนจ าหน่าย ผู้น าเข้า ผู้ผลิต หรือนักสะสม ที่ได้รับอนุญาตใด ๆ ที่
จงใจ 

(4) ฝ่าฝืน อนุมาตรา (m) ของมาตรา 922 จะถูกปรับตามที่ก าหนดใน 
title นี้ จ าคุกไม่เกิน 1 ปี ทั้งปรับ 
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(5)  ใครก็ตามที่ฝ่าฝืน 922 (g) จะถูกปรับตามที่ก าหนด ใน title นี้ถูก
จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือท้ัง 

จ าทั้งปรับ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาจ าคุกจะถูกก าหนดภายใต้ย่อหน้านี้จะ
ไม่เกิดขึ้นพร้อมกับระยะเวลาจ าคุกภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายอ่ืน ยกเว้น กรณี
จ าคุกไม่เกิน 5 ปี ที่เกิดจาย่อหน้านี้ การฝ่าฝืนมาตรา 922 (g) ถือว่าเป็นการลงโทษ
สถานของ 

(6) ใครก็ตามที่จงใจฝ่าฝืนอนุมาตรา (s) หรือ (t) ของมาตรา 922 จะถูก
ปรับตามที่ก าหนดใน title นี้จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
      (b) ใครก็ตามตั้งใจกระท าความผิดที่มีบทลงโทษเกิน 1 ปี หรือรู้หรือมีเหตุอัน
น่าเชื่อถือว่าจะถูกจ าคุกเกิน 1 ปี จากข้อคดีนั้นท าการขนลงเรือ ขนส่ง หรือรับอาวุธ
ปืน หรือกระสุนปืนระหว่างรัฐหรือระหว่างประเทศจะถูกปรับตามที่ title นี้ก าหนด 
จ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือท้ังจ า ทั้งปรับ 

 
 โทษการครอบครองอาวุธปืนและอาวุธอันตรายในสถานที่ราชการ มาตรา 930 
 

(a) นอกเหนือจากที่ระบุในอนุมาตรา ( ) บุคคลใดก็ตามที่จงใจครอบครอง 
หรือแสดงอาวุธปืน หรืออาวุธอันตรายอื่น ๆ ในสถานที่ราชการ (ยกเว้น สถานที่ของ
ศาล) หรือมีความพยายามเท่านั้นจะถูกปรับตามที่ title นี้ ก าหนดหรือจ าคุกไม่เกิน 
1 ปี หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

(b) บุคคลใดก็ตามจงใจหรือพยายามครอบครอง หรือแสดงอาวุธปืน หรือ
อาวุธอันตรายในสถานที่ราชการ โดยมีเวลาใช้อาวุธนั้นก่อคดีอาชญากรรม จะถูก
ปรับตามที่ title นี้ก าหนด หรือถูกจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

(c) บุคคลที่ฆ่า หรือพยายามฆ่าบุคคลใด ๆ ในการฝ่าฝืนอนุมาตรา (a) หรือ 
(b) หรือการปะทะกะกันในสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืน หรืออาวุธ
อันตรายจะถูกลงโทษตามท่ีระบุในมาตรา 1111, 1112 และ 1113 

(d) อนุมาตรา (a) ไม่รวมถึง 
 (1) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือลูกจ้าง

ของประเทศ ของรัฐ  
 หรือหน่วยงานทางการเมืองที่มีอ านาจตามกฎหมาย ในการเข้าร่วม

หรือควบคุมการป้องกัน ตรวจสอบ การสืบสวน หรือการฟ้องร้อง การฝ่าฝืน
กฎหมาย   ใด ๆ 

 (2) การครอบครองอาวุธปืนหรืออาวุธอ่ืน ๆ โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาล หรือ
สมาชิกกองทัพ 

 ถ้าการครอบครองนั้นได้รับอ านาจตามกฎหมาย 
 (3) การถืออาวุธปืน หรืออาวุธอันตรายอ่ืน ๆ ในสถานที่ราชการที่ถูก

กฎหมายในกรณีการล่า หรือวัตถุประสงค์อ่ืนที่ถูกกฎหมาย 
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(e) (1) นอกเหนือจากที่ ระบุ ใน (2) ใครก็ตามที่ จงใจ หรือพยายาม
ครอบครอง หรือแสดงอาวุธ 

ปืนในศาล จะถูกปรับตามที่ title นี้ก าหนด จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ (2) ตาม (1) ไม่ใช้กับสิ่งที่ระบุใน (1) หรือ (2) ของอนุมาตรา (c) 

(f) มาตรานี้ไม่จ ากัดอ านาจศาลสหรัฐอเมริกา ในการลงโทษ หรือการ
ประกาศกฎออกค าสั่ง 

ข้อจ ากัด หรือข้อห้ามในการครอบครองอาวุธในศาล หรือการด าเนินคดี 
ตลอดจนบริเวณท่ีอยู่ในขอบข่ายของอาคารนั้น 

 
 3.2.2  หลักกฎหมายควบคุมบีบีกันของสหรัฐอเมริกา 
 ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง ปืนอัดลมเบาไม่จัด เป็นอาวุธปืน และกฎหมายที่น ามาใช้
ส าหรับคนทุกเพศทุกวัย ผู้ที่อายุต่ ากว่า 18 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อ ปืนอัดลมเบาผ่านเคาน์เตอร์ใน
ร้านค้า แต่บุคคลใด ๆ ไม่ว่าอายุใดก็ตามสามารถใช้ปืนอัดลมเบาได้ ข้อกฎหมายนี้น ามาใช้เหมือนกัน
ในทุกรัฐ อย่างไรก็ตามในเมืองใหญ่บางเมือง ค าจ ากัดความของอาวุธปืน หรือ Firearm หมายถึง ปืน
ที่ใช้ยิงสปริง หรืออัดลม ท าให้ปืนอัดลมเบา น ามารวมในข้อกฎหมายของอาวุธปืน ตัวอย่างเช่น ปืน
อัดลมเบา ที่ใช้ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สามารถซื้อโดยบุคคลที่มีอายุมากกว่า 18 ปี อย่างไรก็ตามไม่มี
กฎหมายระบุ ก าหนดอายุของคนที่จะขายปืนอัดลมเบา ที่จะขายปืนอัดลมเบาโดยทั่วไป แล้วของเล่น
ประเภทปืน หรือที่ดูเหมือน หรือปืนเลียนแบบอาวุธปืน จะต้องมองมีส่วนปลายที่ทาสีส้มไว้ระหว่าง
การจัดส่งและการขนส่ง 
 แม้ว่าปืนอัดลมเบาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีขายทั่วไปในขนาด 6mm (0.24in.) หรือมี
ปลายกระบอกปืนสีส้ม เพ่ือจ าแนกออกจากปืนจริง แต่ก็ไม่ได้ถูกกฎหมายก าหนดจากรัฐบาลกลาง 
ผู้ผลิตและผู้น าเข้า อาจอ้างถึง ส่วนที่ 272 ของ หัวข้อที่ 15 กฎระเบียบของรัฐบาลกลาง ในเรื่อง
การค้าต่างประเทศ  (15 CFR 272) ซึ่งบัญญัติว่า “ต้องไม่มีบุคคลใด ที่ผลิต เข้าสู่การพาณิชย์ทางเรือ 
ทางการขนส่ง หรือรับของเล่นใด ๆ ที่มีลักษณะเหมือน หรือเลียนแบบอาวุธปืนโดยไม่มีการท า
เครื่องหมายตามที่ระบุไว้  สิ่งนี้อาจรวมถึงการท าปลายกระบอกปืนให้มีสีส้ม  ปลั๊กกระบอกปืนสีส้ม  
การทาสีสดบนด้านนอกของปืนของเล่น หรือโครงปืนที่ท าจากวัสดุใส อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดเหล่านี้
ไม่ได้น าไปใช้กับ” ปืนบีบีแบบเก่า ปืนอัดลม หรือปืนแบบใช้สปริง หรือทั้งหมดรวมกัน ดังนั้น การใช้
ภาษาเช่นนี้ ท าให้ปืนอัดลมเบา ได้รับการยกเว้น จากข้อก าหนดนี้ท าให้มีการระบุไว้ใน หมวดเดียวกับ 
ปืนบีบี ปืนกระสุนแบบกลม ปืนลม และปืนเพนต์บอล ท าให้ไม่มีผู้ขายรายใด ที่ขาย หรือผลิต ปืนโดย
มีปลายกระบอกสีส้ม และส่วนมากก็จะผลิตในแบบเลียนแบบอาวุธปืนจริง เครื่องหมายการค้าของ 
ปืนอัดลมเบาจะต้องเอาออก หากผู้ผลิตไม่มีใบอนุญาตการผลิตปืนจริง ตัวอย่างเช่น Classic Army มี
ข้อตกลงย่อย ActionSportGames® A/ S (ASG) ถือสิทธิทั่วโลกส าหรับ Armalite และอ่ืน ๆ ดังนั้น
เครื่องหมายการค้าสามารถอยู่ในอาวุธปืนของ Armalite ได้ ทางปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายอาจจะ
ใช้ได้ หรือพลาดไป บุคคลหนึ่งอาจได้รับปืน ที่ไม่มีใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากรด้วยเครื่องหมายการค้า 
ขณะที่ปืนที่ได้รับใบอนุญาตอาจถูกยึดที่ด่านศุลกากรได้ ในช่วงต้นปี 2007 สภาผู้แทนราษฎร
สหรัฐอเมริกา มีมติที่จะอนุญาตการน าเข้า และต้องมีเครื่องหมายการค้า แม้จะไม่มีข้อตกลงที่ส าเร็จ 
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ระหว่าง ผู้ผลิตอาวุธปืนจริง และผู้ผลิตปืนเลียนแบบ นอกจากนี้ยังมีความคล้ายคลึงกันระหว่างปืนแท้
และอาวุธปืนอัดลมเบาเลียนแบบ ที่เกือบจะท าให้บุคลากรที่มีการบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น  ถ้าปืนอัด
ลมเบาจะด าเนินการอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะ 
 จากสถิติการก่ออาชญากรรมโดยใช้อาวุธได้เพ่ิมสูงขึ้น กฎหมายระดับรัฐได้ถูกเสนอขึ้นโดย 
Brady Bill ในปี ค.ศ.1993 ได้มีการก าหนดมาตรการในการซื้ออาวุธชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ
อาวุธระหว่างรัฐด้วยกันเองหรือรัฐกับประชาชน ต้องรอระยะเวลาในการพิจารณามีก าหนดเวลา 5 วัน 
ต่อมาในปี ค.ศ.1994 ได้มีกฎหมายป้องกันอาชญากรรม บัญญัติห้ามมิให้สร้าง น าเข้า หรือมีไว้ใน
ครอบครองอาวุธปืนร้าย และมีการปรับปรุงเรื่อยมาจนกระทั่งปี 1998 ได้มีการบัญญัติหลักกฎหมาย
อาวุธปืนของสหรัฐอเมริกา (Gun Control 1968) ได้ให้ความหมายของอาวุธปืนว่า อาวุธปืน หมายถึง
อาวุธใด ๆ รวมทั้งปืนอัดลมที่จะหรือถูกออกแบบหรือถูกดัดแปลงไป เพ่ือปล่อยหรือยิงวัตถุด้วยการจุด
ระเบิดรวมทั้งกรอบหรือภาชนะของอาวุธนั้น ๆ เครื่องดับเสียง หรือเครื่องเก็บเสียงของอาวุธปืนหรือ
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการท าลายใด ๆ ค าดังกล่าวไม่รวมถึงอาวุธปืนโบราณ จากหลักกฎหมายอาวุธปืนของ
สหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกามีการก าหนดแน่ชัดว่า หากจะเป็นอาวุธปืนได้นั้นต้องสามารถ
ปล่อยหรือยิงวัตถุด้วยการระเบิดได้ไม่ว่าจะเป็นปืนอัดลม หรือปืนของเล่นหากถูกดัดแปลงให้สามารถ
ยิงหรือปล่อยวัตถุด้วยการระเบิดได้ก็ถือว่าเป็นอาวุธปืน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญที่สุดของการ
เป็นอาวุธปืนตามกฎหมายนี้  
 เมื่อน าสาระส าคัญของกฎหมายอาวุธปืนของสหรัฐอเมริกาเรื่องความหมายของอาวุธปืนเพ่ือ
วิเคราะห์เรื่องของปืนอัดลมจะเห็นได้ว่าปืนอัดลมเบาที่ใช้ในยุทธกีฬาไม่ถือว่าเป็นอาวุธปืนตาม
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากปืนอัดลมเบาใช้แรงลมในการปล่อยหรือยิงวัตถุเท่านั้นไม่สามารถ
ปล่อยหรือยิงวัตถุได้ด้วยการระเบิด ปืนอัดลมเบาที่ใช้ในยุทธกีฬาจึงไม่ถือเป็นอาวุธปืนตามกฎหมาย
ของสหรัฐอเมริกา กฎหมายของสหรัฐอเมริกามีความชัดเจนในเรื่องการก าหนดว่า ให้สิ่งใดเป็นอาวุธ
ปืน เนื่องจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกาจะค านึงถึงว่าสิ่งที่จะเป็นอาวุธปืนได้จะต้องมีอานุภาพรุนแรง
จนสามารถท าอันตรายสาหัสต่อร่างกายมนุษย์ได้จึงจะถือว่าเป็นอาวุธปืน 
 ข้อก าหนดในแต่ละท้องถิ่น 
 แคลิฟอร์เนีย ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่จะขาย ปืนอัดลมเบา/ปืนบีบี ให้กับผู้ที่อายุต่ ากว่า 
18 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ และปืนอัดลมเบาทุกกระบอก จะต้องมีการติดปลายกระบอกสีส้ม
ส าหรับการขายและการขนส่ง นอกจากนี้ในปี ค.ศ.2016 ปืนอัดลมเบา ต้องติดไฟฟลูออเรสเซนต์ 
ตรงที่เหนี่ยวไก และด้ามจับ (ด้วยข้อก าหนดเพ่ิมเติม ส าหรับปืนไรเฟิล หรือปืนยาว) ระหว่างปี ค.ศ.
1987 ในนิวยอร์กซิตี้  พบว่า มีการใช้ปืนเลียนแบบ หรือปืนของเล่น มากกว่า 1400 กระบอกมา
ประกอบ ความผิดทางอาญา ที่ถูกยึดโดยต ารวจมหานครนิวยอร์ก; ประมาณร้อยละ 80 เพ่ิมขึ้นจาก 4 
ปี ก่อนหน้านี้บนพ้ืนฐานของความตั้งใจที่จะออกกฎหมาย เพ่ือรับมือกับปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของการ
กระท าผิดทางอาญา ที่เกี่ยวข้องกับปืนของเล่น หรือปืนเลียนแบบนครนิวยอร์กแนะน าแนวทางใหม่
เพ่ือ ควบคุมการผลิต การน าเข้า การจัดจ าหน่ายและ การขาย ปืนเลียนแบบดังกล่าว โดยก าหนดว่า
ปืนของเล่น หรือปืนเลียนแบบ จะต้องท าจาก พลาสติกใสหรือสีสด นอกจากนี้ นครนิวยอร์กท าให้การ
ครอบครองปืนพก หรือปืนไรเฟิล หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน ที่มีการยิงด้วยการใช้สปริง หรือการอัด
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อากาศ เป็นเรื่องผิดกฎหมาย หากไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องดูข้อกฎหมาย การก ากับดูแล นครนิวยอร์ก
ซิต้ี 10-131 (ข) และข้อกฎหมาย บริหารจัดการ นครนิวยอร์กซิตี้  10-131 (g) (1) (ก). [58] 

1. กฎหมายควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนของนิวยอร์ก  
 ต้องการของเล่นที่แท้จริง หรืออาวุธเลียนแบบที่ท าขึ้นด้วยพลาสติกที่มีสีสดใส เมืองนิวยอร์ก
ท าการครอบครองอาวุธปืน หรือไรเฟิล หรือเครื่องมือที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอ านาจที่เหมาะสม ไม่เป็นไป
ตามกฎหมายที่ไร้ใบอนุญาต ดูประมวลกฎหมายการบริหารเมืองนิวยอร์ก 10-131 (b) และประมวล
กฎหมายการบริหารเมืองนิวยอร์ก 10-31 (g) (1) (a)  
 2. กฎหมายควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนของรัฐมิชิแกน 
 กฎหมายควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนของรัฐมิชิแกน ยอมรับการซื้อปืนแอร์ซอฟต์กัน  อย่างไรก็
ตาม พวกมันต้องมีปลอกสีส้มบนปลายกระบอกปืน 
 3. กฎหมายควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนของรัฐเท็กซัส 
 กฎหมายควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนของรัฐเท็กซัส ยอมรับปืนแอร์ซอฟต์กันให้เป็นเจ้าของแต่ว่า
ในหลายเมืองต้องการปืนแอร์ซอฟต์กันชั่วคราวเท่านั้น ขณะที่ภายนอกเมืองจ ากัด 
 4. กฎหมายควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนของรัฐอิลลินอยส์  
 กฎหมายควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนของรัฐอิลลินอยส์ พิจารณาการขนส่งหรือการจ าหน่ายปืน
แอร์ซอฟต์กันที่ผิดกฎหมาย ท าให้ถูกกฎหมายตอนนี้เพ่ือเปลี่ยนปลอกสีส้มของปืนแอร์ซอฟต์กัน 
 5.  กฎหมายควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนของรัฐมินเนสโซต้า 
 กฎหมายควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนของรัฐมินเนสโซต้า เป็นเรื่องผิดกฎหมายส าหรับเด็กที่มี
อายุต่ ากว่า 14 ปี ที่จะครอบครองปืนแอร์ซอฟต์กัน ไม่แม้แต่อยู่ภายใต้การตรวจสอบของผู้ปกครอง
หรือผู้ใหญ่ และเป็นเรื่องผิดกฎหมายส าหรับเด็กคนอ่ืนที่อายุต่ ากว่า 18 ปี ที่จะซื้อปืนแอร์ซอฟต์โดย
ไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง เมืองเซนต์ปอลและมินเนโปลิส ปืนแอร์ซอฟต์กันไม่สามารถที่
น ามาใช้ในภาครัฐไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ปืนแอร์ซอฟต์กันไม่สามารถน ามาใช้ในที่สาธารณะได้ มันเป็น
เรื่องถูกกฎหมายที่จะครอบครองปืนแอร์ซอฟต์กันในเมืองเหล่านี้ได้นานเท่ากับที่พวกมันถูกขนส่งมา  
 6. กฎหมายควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนของรัฐอาร์คันซอ  
 รัฐอาร์คันซอ ได้ผ่านพระราชบัญญัติ ให้ควบคุมปืนแอร์ซอฟต์กัน พระราชบัญญัติแจ้งว่าอาวุธ
เลียนแบบเหล่านี้  เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุคคล เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ร่าง
กฎหมายไม่สามารถก าหนดได้ว่าอาวุธเป็นของจริงหรือไม่ พระราชบัญญัติไม่ได้ควบคุมอาวุธ
เลียนแบบ (รวมถึงปืนแอร์ซอฟต์กัน) ซึ่งใส่สีสันให้มากกว่าสีด า น้ าตาล ฟ้า เงิน หรือโลหะ ไม่ใช่อาวุธ
เลียนแบบซึ่งสร้างข้ึนด้วยวัสดุโปร่งแสงหรือโปร่งใส ก าหนดรายละเอียดของอาวุธให้ทุกคนได้ทราบ 
 กฎหมายควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนของรัฐอาร์คันซอ  
 รัฐบัญญัติเพ่ือคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนรัฐอาร์คันซอ โดย
ลดความเป็นไปได้ที่อาวุธปืนเทียมจะถูเข้าใจผิดว่าเป็นของจริงและเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน  (ชื่อรอง รัฐ
บัญญัติอาร์แคนซอว่า ด้วยอาวุธปืนเทียมส าหรับเด็ก (The Arkansas Children’s Imitation 
Firearm Act)) การประชุมสามัญแห่งรัฐอาร์คันซอให้บังคับใช้กฎหมายต่อไปนี้ 
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   มาตรา 1 การประชุมสามัญเห็นว่า  
  (1) เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่โรงเรียน และบุคคลอ่ืน เข้าใจผิดว่า
อาวุธจ าลอง (Replica Weapons) ซึ่งเด็กถือเอาไว้เป็นอาวุธจริงย่อมท าให้สุขภาพ 
และความปลอดภัยของชาวอาร์คันซอตกอยู่ในภาวะเสี่ยง 
  (2) พลเรือน รวมทั้งเด็ก ถูกฆ่าตายในรัฐอาร์คันซอและในรัฐอ่ืน ๆ เมื่อปืน
ของเล่น (Toy Gun) ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นปืนจริง หรือปืนจริงถูกเข้าใจผิดว่าเป็นของ
เล่น  
  (3) มีความเสี่ยงที่ผู้หนึ่งผู้ ใดจะถูกเจ้าหน้าที่ยิง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่
สามารถระบุรูปแบบอาวุธที่ชัดเจน  
  (4) เป็นการเสียเวลาและทรัพยากรในการต้องส่งหน่วยแก้ไขสถานการณ์
ด้านอาวุธ (Armed Response Team) เข้าดูเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับอาวุธเทียม  
 

 มาตรา 2 ให้แก้ไขประมวลกฎหมาย (Code) รัฐอาร์คันซอ ลักษณะ (Title) 20 หมวด 27  
โดยเพิ่มเติมอนุมาตรา ซึ่งมีใจความ ดังนี้ 
 

20-27-2101 นิยาม 
(a) ค าว่า “อาวุธเทียม” ตามที่ใช้ในมาตรานี้หมายถึงของเล่นซึ่งมีสภาพเหมือนทุก
ประการ (Identical in Appearance) กับอาวุธปืนของจริง ที่สร้างขึ้น ออกแบบ 
และผลิตขึ้นหลัง    ค.ศ.1898 ได้แก่  
  (1) ปืนอัดแก็ส (Air-soft gun) 
  (2) ปืนจ าลอง (Replica nonguns) 
  (3) ปืนฉีดน้ า (Water gun) 
(b) “อาวุธปืนเทียม” ไม่ได้หมายรวมถึง 
  (1) อาวุธปืนโบราณจ าลองเพ่ือการสะสมและใช้ยิงจริงไม่ได้ (Nonfiring) ที่สร้าง 
ขึ้นก่อน ค.ศ.1898 
 (2) ปืนบีบีแบบดั้งเดิม (Traditional BB) ปืนเพนต์บอล หรือปืนยิงกระสุนเพล
เล็ท (Pellet-firing Air Guns) ซึ่งใช้แรงดันอากาศในการยิงกระสุน หรือ  
 (3) เครื่องมือ (Device) 
  (A) ซึ่งปลั๊กแข็งสีส้ม (Orange Solid Plug) หรือรางปืนยึดติดโดยถาวรกับ 
ปลายของล ากล้องปืน (Muzzle end) หรือล ากล้องปืน (Barrel) ที่มีความลึกไม่เกิน
กว่า 16 มิลลิเมตร  
(6 มิลลิเมตร) 
  (B) ซึ่งพ้ืนผิวภายนอกทั้งหมดเป็นสีอื่น นอกเหนือจากสีด า สีน้ าตาล  
สีน้ าสีเงิน หรือสีโลหะ  
  (C) ซึ้งสร้างขึ้นด้วยวัสดุโปร่งใส (Transparent) หรือกึ่งโปร่งแสง  
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(Translucent) ที่ช่วยให้สามารถสังเกตเห็นส่วนประกอบทั้งหมด (Complete 
Contents) ของเครื่องมือได้  
20-27-2102 ห้ามจ าหน่ายอาวุธปืนเทียม 
บทลงโทษ 

(a) การขายหรือการเสนอขายอาวุธปืนเทียมภายในรัฐนี้  ไม่ว่าทาง
ไปรษณีย์หรือโดยวิธีการอ่ืนใดก็ตาม ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น ตามที่
อนุมาตรา  
  (b) ของมาตรานี้ก าหนดไว้  

(b) บุคคลสามารถขายหรือเสนอขายปืนเทียม ถ้าเครื่องมือดังกล่าวมี
จุดประสงค์เพ่ือ 
   (1) การส่งออกระหว่างรัฐ (Interstate) หรือไปต่างประเทศ 
   (2) การใช้งานโดยชอบด้วยกฎหมายในการสร้างภาพยนตร์ 
   (3) การใช้งานในการแข่งขันกีฬาหรือการแข่งขันที่ได้รับการรับรอง
หรือมีกติกาก าหนด  
   (4) การใช้งานในกิจการกลาโหมในทางการทหารหรือพลเรือน หรือ
พิธีการ (Ceremonial Activity) หรือ  
   (5) การจัดแสดงสาธารณะ (Public Display) ที่ได้รับอนุญาตจาก
โรงเรียนรัฐ หรือเอกชน (Public or Private Schools) 
  (c) ให้อัยการระดับนคร (City Attorney)  ห รื อ อั ย ก า ร ผู้ ฟ้ อ ง ค ดี 
(Prosecuting Attorney) น าคดีผู้ละเมิดอนุมาตรา (a) เข้าพิจารณา โดยมีระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันดอลลาร์สหรัฐ (1,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ส าหรับการละเมิดแต่
ละกรณ ี

 
 7. กฎหมายควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนของรัฐโรดไอแลนด์ 
 กฎหมายควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนของรัฐโรดไอแลนด์รัฐบัญญัติว่าด้วยความผิดทางอาญา 

 
กีฬาเพ้นต์บอล 
มาตรา 1 ให้แก้ไขมาตรา 11-47-42 ของกฎหมายทั่วไป (General Laws) 

ในหมวด (Chapter) 11-47 ที่มีชื่อเรียกว่า “อาวุธ” ดังนี้ 
11-47-42 ห้ามใช้อาวุธอ่ืนใดนอกจากอาวุธปืน (Firearms) 
(a) (1) ห้ามบุคคลใดถือ หรือครอบครอง หรือพยายามใช้อุปกรณ์ หรือ

อาวุธ เรียกโดยทั่วไปว่า กระบอง (Blackjack), หน้าไม้ (Slingshot), ไม้ตะบองของ
ต ารวจ (Billy), กระบองแซนด์ คลับ (Sandclub), ถุงทราย (Sandbag), สนับโลหะ 
(Metal Knuckles), ถุงมือ (Slap Glove), กระบองสั้น (Bludgeon), ปืนชอตไฟฟ้า 
(Stungun) หรือที่ เรียกกันว่าอาวุธ “กังฟู” (Kung-Fu Weapons) เพ่ือท าร้าย
บุคคลอ่ืนและห้ามบุคคลใดถือหรือครอบครอง กริช (Dagger), ดาบสั้นสองคม 
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(Dirk), มีดสั้น (Stilleto), ไม้ตะพดซ่อนดาบ (Sword-in-Cane), มีดโบวี่ (Bowie 
Knife) หรืออาวุธที่คล้ายคลึงกันที่ใช้ฟันหรือแทงผู้อ่ืน  โดยมีเจตนาไม่ชอบด้วย
กฎหมายเพ่ือท าร้ายผู้อ่ืน และห้ามบุคคลใดสวม หรือถือด้วยวิธีปิดบังซ่อนเร้นซึ่ง
อุปกรณ์หรืออาวุธดังกล่าว หรือมีดโกน (Razor) หรือมีดชนิดใดก็ตามที่มีใบมีด 
(Blade) ยาวเกินสาม 3 นิ้ว โดยวัดจากด้ามจับซึ่งใบมีดปักอยู่จนถึงปลายใบมีด 
หรืออาวุธ อ่ืนใดเป็นชนิดหรือมีคุณสมบัติ เดียวกันนี้  ห้ามบุคคล ใดถือ หรือ
ครอบครอง หรือพยายามใช้ปืนเพนต์บอล (Paintball Gun) ท าร้ายผู้อ่ืน เว้นแต่จะ
เป็นไปตามท่ีมาตรา  

11-47-63 และ  11-47-64 ก าหนด ผู้ ใดละเมิดสิ่ งที่  65 อนุมาตรานี้ 
(Subsection) ก าหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันดอลลาร์สหรัฐ (1,000 
ดอลลาร์สหรัฐ) หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ยึดอาวุธที่ตรวจ
พบ  

(2) ใน ระหว่ างที่ ถู ก จ าคุ ก ใน เรือนจ าผู้ ใหญ่  (Adult Correctional 
Institutions) บุคคลใด 

ที่ละเมิดสิ่งที่อนุมาตรานี้ก าหนด ต้องระวางโทษปรับไม่ต่ ากว่าหนึ่งพัน
ดอลลาร์สหรัฐ (1,000 ดอลลาร์สหรัฐ) แต่ไม่เกินสามพันดอลลาร์สหรัฐ (3,000 
ดอลลาร์สหรัฐ) หรือจ าคุกไม่ต่ ากว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้
ยึดอาวุธที่ตรวจพบ  

 (b) ห้ามบุคคลจ าหน่ายให้กับผู้มีอายุต่ ากว่า 18 ปี โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์ 

 อักษรจากผู้ปกครองของผู้เยาว์  (Minor’s Parent) หรือผู้ปกครอง
ผู้ เยาว์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legal guardian) ซึ่ งระเบิดกลิ่นเหม็น  (Stink 
Bomb), กระบอง (Blackjack) หน้ าไม้  (Slingshot), ไม้ตะบองต ารวจ (Bill), 
กระบองแซนด์คลับ  (Sand club), ถุงทราย (Sandbag), สนับโลหะ (Metal 
knuckles), ถุงมือ (Slap Glove), กระบองสั้น (Bludgeon), ปืนชอตไฟฟ้า (Stun 
gun), ปืนเพนต์บอล (Paintball Gun) หรือเรียกโดยทั่วไปว่าอาวุธ “กังฟู” (Kung-
Fu Weapons), กริช (Dagger), ดาบสั้นสองคม (Dirk), มีดสั้น (Stiletto), ดาบที่อยู่
ในฝัก (Sword-in-cane), มีดโบวี่ (Bowie Knife), หรือมีดโกน (Razor) หรือมีด
ชนิดใดก็ตามที่มีใบมีด (Blade) ยาวเกินกว่าสาม (3) นิ้ว ตามที่อนุมาตรา (a) 
อธิบายไว้ หรือดาวหลายแฉก (Multi-pronged Star) มีปลายแหลมคม ที่ออกแบบ
เพ่ือใช้เป็นอาวุธ ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า ดาวกระจายแบบจีน (Chinese Throwing 
Star) ยกเว้น ผู้สอนศิลปะป้องกันตัวและได้รับอนุญาตตามมาตรา  5-43-1 จึง
สามารถถือและครอบครองดาวหลายแฉกที่มีปลายแหลมคมได้ เฉพาะประกอบการ
สอนเท่านั้น ผู้ใดละเมิดสิ่งที่อนุมาตรานี้ก าหนดต้องระวางโทษปรับ ไม่ต่ ากว่า 1,000 
ดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่เกิน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือจ าคุกไม่ต่ ากว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 
5 ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ และให้ยึดอาวุธที่ตรวจพบ 
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มาตรา 2 หมวด 11-47 ของกฎหมายทั่วไปที่มีชื่อว่า “อาวุธ” ให้แก้ไขตาม
มาตราต่อไปนี้ 

11-47-64 การใช้ปืนเพนต์บอล (a) ปืนเพนต์บอลใช้ได้เฉพาะพ้ืนที่ที่
ก าหนดไว้ส าหรับการใช้ปืนเพนต์บอลเพ่ือนันทนาการ (Recreational Paintball 
Gun) 

(b) ผู้ใช้งานปืนเพนต์บอลเพ่ือนันทนาการต้องสวมเครื่องแต่งกายและ
แว่นตาป้องกันอุบัติเหตุ (Protective Clothing and Eyewear) 

(c) ไม่เวลาใดก็ตาม ห้ามขนย้ายปืนเพนต์บอลโดยวางปืนเพนต์บอลไว้ใน
ห้องโดยสารของรถยนต์ ขณะท าการขนย้ายปืนเพนต์บอลออกนอกพื้นที่ที่ก าหนดไว้ 
ส าหรับการใช้ปืนเพนต์บอลเพ่ือนันทนาการ ปืนเพนต์บอลต้องไม่บรรจุกระสุน 
(Unloaded) ถังบรรจุก๊าซ (Gas Cylinder) ต้องแยกออกจากตัวปืนเพนต์บอล 
หรือไม่มีก๊าซอยู่ในถัง และต้องบรรจุไว้ในกล่องปิดมิดชิด (Closed Cases) ขณะที่
ท าการขนย้ายโดยถือด้วยตนเองมาตรา 3 รัฐบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้เมื่อผ่านการ
เห็นชอบ เมื่อพิจารณาลักษณะของปืนเพ้นต์บอลรูปร่างลักษณะแตกต่างจากปืนจริง
ค่อนข้างชัดเจน (ไม่รวมปืนชนิด Woods ball) แต่ปืนเพ้นต์บอลนั้นมี “ไก” ปืน
เช่นเดียวกับ บีบีกัน หรือปืนจริง ส าหรับข้อแตกต่างปืนเพนต์บอลกับบีบีกัน ซึ่งทั้ง
สองชนิดนี้ เป็นคนละอย่างกัน แม้ว่าจะมีการเป็นกีฬาประเภทประลองยุทธ์
เหมือนกัน และมีกฎที่ใกล้เคียงกัน แต่เพนต์บอลกับบีบีกันจะมีจุดที่แตกต่างกัน
อย่างเห็นได้ชัด ดังนี้  

1. ลูกกระสุนเพนต์บอลจะเป็นเจลลาติน เมื่อโดนยิงไปกระทบอะไรจะ
แตกเป็นสี ขณะที่ลูกกระสุนบีบีกันนั้นเป็นพลาสติกคล้ายกับลูกปืนอัดลมทั่วไปที่ยิง
โดนแล้วไม่มีสี  

2. ปืนเพนต์บอลนั้นเป็นปืนอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ มีรูปร่ างไม่
เหมือนปืนจริง แต่บีบีกันเป็นปืนอัดลมเบาที่ท าหน้าตาออกมาเหมือนปืนจริงหลาย
รุ่น และ  

3. ชุดป้องกัน เนื่องจากบีบีกันนั้นยิงได้แรงกว่าท าให้ผู้ เล่นบีบีกันต้องใส่
ชุดที่หนากว่า แม้ว่า ปืนเพ้นต์บอลซึ่งมีรูปร่างลักษณะแตกต่างจากปืนจริงค่อนข้าง
ชัดเจน ตามกฎหมายของรัฐโรดไอแลนด์ ได้รวมปืนเพ้นต์บอลไว้ในค าจ ากัดความ
ของ อาวุธปืน (Weapons Law) ดังนี้  

“ any type of gun or contrivance arranged to discharge or 
throw shot, shell, bullets, arrows, darts, pellets, stones, BB shot 
paintball gun or other missiles or projectiles within the limits of the 
city at any time for any reason whatsoever. . .”  

ทั้งนี้ตามรายงานของการบาดเจ็บ (โดยเฉพาะที่ดวงตา) เกิดจากการยิงปืน
เพ้นต์บอลจากเด็กและวัยรุ่นที่บริเวณหลังบ้านและสวนหลัง บ้านของตัวเอง ซึ่งมี
จ านวนมากจนน่าตกใจ ทางรัฐ รัฐโรดไอแลนด์ จึงได้ก าหนดวิธีการพกพาปืนเพ้นต์
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บอลไว้โดยเฉพาะไว้ ดังนี้ 1. ปืนเพ้นต์บอลสามารถใช้ได้ในบริเวณที่ออกแบบมา
ส าหรับกีฬาเพ้นต์บอลเท่านั้น 2. เสื้อผ้าและหน้ากากป้องกันใบหน้าและดวงตา
จะต้องสวมใส่อยู่เสมอ 3. ปืนเพ้นต์บอลจะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่นั่งผู้โดยสาร ในตัว
รถ และจะต้องไม่บรรจุลูก ถังแก๊สหรือถังแอร์จะต้องแยกออกจากปืนเพ้นต์บอลโดย
สิ้นเชิง และ 4. ปืนเพ้นต์บอลจะต้องบรรจุอยู่ในซอง หรือกล่องบรรจุปืนเพ้นต์บอล
โดยมิดชิดเมื่อเดินถือ ทั้งนี้ทางรัฐโรดไอแลนด์ ได้ออกมาแถลงการณ์ถึงการออก
กฎหมายดังกล่าวว่าไม่ได้มีจุดประสงค์จะแบนกีฬาเพ้นต์บอลหรือปืนเพ้นต์บอล (ซึ่ง
โดยปกติหาซื้อได้ง่ายมาก สามารถหาซื้อได้ทั้งปืนเพ้นต์บอลและลูกเพ้นต์บอลได้ใน 
Walmart) เพียงแต่ต้องการป้องกันจากการที่เด็กหรือวัยรุ่นน าปืนเพ้นต์บอลไปยิง
สิ่งต่าง ๆ นอกสถานที่  

 
 8. กฎหมายควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนของรัฐแมสซาซูเซตส์ 
 กฎหมายควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนของรัฐแมสซาซูเซตส์ ส่วน 5 อาชญากรรม บทลงโทษ และ
กระบวนการในคดีอาญา ลักษณะ 1 อาชญากรรมและบทลงโทษ หมวด 269 อาชญากรรมต่อความ
สงบสุขของประชาชน (ขอยกเฉพาะมาตราที่เก่ียวข้องกับสิ่งเทียมอาวุธปืน)  
 มาตรา 10 (a) (5) (6) และมาตรา 12 B มาตรา 10 (a) ผู้ใดก็ตาม ยกเว้นผู้ได้รับ 
การยกเว้นตามกฎหมาย จงใจมีไว้ในครอบครองหรือจงใจมีไว้ในการควบคุมของตนภายในรถยนต์ซึ่ง
อาวุธปืนตามค านิยามใน มาตรา 121 ของหมวด 141 ไม่ว่าจะบรรจุกระสุนหรือไม่ก็ตาม โดยไม่ได้ (5) 
ปฏิบัติตามในเรื่องการครอบครองปืนลมไรเฟิล หรือปืนบีบีกันตามข้อบังคับใน มาตรา 12 B รวมทั้ง 
ผู้ใดจงใจมีไว้ในครอบครอง หรือจงใจมีไว้ในการควบคุมของตนภายในรถยนต์ ซึ่งปืนไรเฟิล หรือปืนสั้น 
(Short Guns) ไม่ว่าจะบรรจุกระสุนหรือไม่ก็ตาม โดยไม่ได้ (6) ปฏิบัติตามในเรื่องการครอบครองปืน
ลมไรเฟิล หรือปืนบีบีกันตามข้อบังคับ ในมาตรา 12 B ต้องระวางโทษจ าคุกในเรือนจ าของรัฐ (State 
Prison) ไม่น้อยกว่า 2 ปีครึ่งแต่ไม่เกิน 5 ปี หรือไม่น้อยกว่า 18 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปีครึ่งในสถานคุม
ขัง (Jail) หรือสถานดัดสันดาน (House of Correction) ไม่ให้ลดโทษตามค าตัดสินดังกล่าวให้เหลือต่ า
กว่า 18 เดือน หรือระงับโทษ (Suspended) และผู้กระท าผิดตามอนุมาตรานี้ไม่มีสิทธิรับการคุม 
ความประพฤติ (Probation) การพักการลงโทษ (Parole) การให้ออกไปท างานภายนอกเรือนจ าโดย
ไม่มีการควบคุม (Work Release) หรือการอนุญาตให้นักโทษออกจากเรือนจ าได้ก่อนครบก าหนดโทษ
โดยมีเงื่อนไข (Furlough) หรือการลดโทษจากการมีความประพฤติดี (Good Conduct) จนกว่าได้รับ
โทษตามค าพิพากษาดังกล่าวแล้ว 18 เดือน อย่างไรก็ตามผู้อ านวยการเรือนจ า (Commissioner of 
Correction) อาจให้ผู้กระท าผิดตามอนุมาตรานี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ภายใต้การควบคุม 
(Custody) ของเจ้าหน้าที่เรือนจ าแห่งนั้น ตามค าแนะน าของพัศดี ผู้อ านวยการเรือนจ า หรือบุคคลอ่ืน
ผู้รับผิดชอบเรือนจ า (Other Person in Charge of a Correctional Institution) ก็ได้โดยการปล่อย
ตัวชั่วคราวต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ เท่านั้นคือไปงานศพญาติ  ไปเยี่ยมญาติป่วยหนัก 
(Critically Ill) หรือไปรับบริการทางการแพทย์หรือทางจิตเวช (Psychiatric) ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นบริการที่
เรือนจ านั้น ๆ ไม่มีการด าเนินคดีตามอนุมาตรานี้ไม่สามารถให้ทัณฑ์บน (Continued Without a 
Finding) หรือรอลงอาญา (Placed on file) ได ้ 
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 มาตรา 12 B ปืนลมไรเฟิล การครอบครองโดยผู้เยาว์ การยิงมาตรา 12 B ห้ามผู้เยาว์ที่มีอายุ
ต่ ากว่า 18 ปี มีปืนลมไรเฟิล หรือที่เรียกว่าปืนบีบีกันไว้ในการครอบครอง ขณะที่อยู่ในสถานที่ซึ่ง
สาธารณะชน (Public) มีสิทธิเข้าไปได้ เว้นแต่ว่าผู้เยาว์จะมีผู้ใหญ่หนึ่งคน (An Adult) อยู่ด้วยหรือ
ผู้ เยาว์เป็นผู้ถือใบอนุญาตกิจกรรมกีฬาหรือการล่าสัตว์  (Holder of a Sporting or Hunting 
License) หรือมีหนังสืออนุญาต (Permit) จากหัวหน้าต ารวจของเมือง (Chief of Police of the 
Town) ซึ่งผู้เยาว์พ านักอยู่ให้อนุญาตแก่ผู้เยาว์ในการครอบครองดังกล่าว ห้ามผู้ใดยิงปืนบีบี กัน 
กระสุนเพลเล็ท หรือวัตถุอ่ืนออกจากปืนลมไรเฟิล หรือที่เรียกว่าปืนบีบีกัน จากหรือตามถนน ซอย 
(Alley) ทางสาธารณะ (Public Way) หรือทางรถไฟ ที่ดินสงวนส าหรับทางรถไฟ (Railway Right of 
Way) และห้ามผู้เยาว์ที่อายุต่ ากว่า 18 ปียิงปืนบีบีกัน กระสุนเพลเล็ท หรือวัตถุอ่ืนออกจากปืนลมไร
เฟิล หรือที่เรียกว่า ปืนบีบีกัน ยกเว้นผู้เยาว์จะมีผู้ใหญ่หนึ่งคนอยู่ด้วย หรือเป็นผู้ถือใบอนุญาตกิจกรรม
กีฬาหรือการล่าสัตว์ ผู้ใดก็ตามที่ละเมิดมาตรานี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 ดอลลาร์และให้ยึดปืน
ลมไรเฟิล หรือปืนบีบีกัน หรืออาวุธอ่ืนโดยปืนลมไรเฟิล หรือปืนบีบีกัน หรืออาวุธอ่ืนที่ยึดจากการ
กระท าความผิดตามมาตรานี้  ให้ส่งไปยังผู้บังคับการต ารวจของรัฐ ตามการอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรของศาล (Written Authority of the Court) ซึ่งผู้บังคับการต ารวจของรัฐสามารถก าจัดสิ่งของ
ดังกล่าวได้ด้วยขั้นตอนตามที่อธิบายไว้ใน มาตรา 10  
 9. บทบัญญัติ กฎหมายฟลอริด้า34  
 หัวข้อที่  XLVI 
 ประมวลกฎหมายอาญา บทที่ 790 เรื่อง อาวุธและอาวุธปืน  
 

790.22 การใช้ปืนบีบี ปืนอัดลม หรือ ก๊าซ หรือ อาวุธไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ 
โดยผู้เยาว์อายุต่ ากว่า 16 ปี ข้อ จ ากัด; การครอบครอง อาวุธปืนโดย ผู้เยาว์อายุต่ า
กว่า 18 ปี บทลงโทษ  

(1) การใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ใด ๆ ของปืนบีบี ปืนอัดลม หรือก๊าซ หรืออาวุธ
ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ โดยผู้เยาว์อายุต่ ากว่า 16 ปี ถือเป็นสิ่งต้องห้าม เว้นแต่อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลและการแสดงตัวของผู้ใหญ่ และได้รับความยินยอมจาก
ผู้ปกครองของผู้เยาว์นั้น  

(2) ส าหรับผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบ ต่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์ ที่มีอายุต่ ากว่า 16 
ปี จะมีเจตนาอนุญาตให้ผู้เยาว์ ใช้หรือครอบครอง ปืนบีบี ปืนอัดลม หรือก๊าซ หรือ
อาวุธไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ การละเมิดบทบัญญัติของ อนุมาตรา (1) ในมาตรานี้ ถือ
เป็นการท าผิดทางอาญาในระดับที่สอง โดยมีบทลงโทษ ตามที่บัญญัติไว้ใน s 
775.082 หรือ s 775.083 

(3) ผู้เยาว์อายุต่ ากว่า 18 ปีอาจจะไม่ได้มีอาวุธปืน ที่ไม่มีการบรรจุกระสุน 
ภายในบ้าน เว้นแต่   

                                                           
34 Markey, Introduced the Following Bill; Which was Referred to the 

Committee on Energy and Commerce (N.p.: n.p., 2012), pp. 1-17.  
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 (ก) ผู้เยาว์ มีส่วนในกิจกรรมการล่าสัตว์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายคือ 
  1.  มีอายุอย่างน้อย 16 ปีบริบูรณ์ หรือ 
  2.  มีอายุน้อยกว่า 16 ปีและ อยู่ภายใต้การดูแลของ ผู้ใหญ่ 
 (ข) ผู้เยาว์ มีส่วนร่วมในการแข่งขันนักแม่นปืน ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

หรือการฝึก หรือกิจกรรม หรือกิจกรรมการยิงปืน ที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมี : 
  1.  อายุอย่างน้อย 16 ปีบริบูรณ์ หรือ 
  2.  มีอายุน้อยกว่า 16 ปีและ อยู่ภายใต้การดูแลของ ผู้ใหญ่ 
 (ค) ปืนไม่มีการบรรจุกระสุน และถูกขนส่งโดยผู้เยาว์โดยตรง ไปยัง

หรือจาก สถานการณ์ ตามท่ีระบุไว้ใน วรรค (ก) หรือ (ข) 
(4)  
 (ก) พ่อแม่ หรือ ผู้ปกครองของผู้เยาว์หรือผู้ใหญ่อ่ืน ๆ รับผิดชอบใน

สวัสดิภาพของผู้เยาว์ เป็นผู้ที่ จงใจ อนุญาตให้ผู้เยาว์ ใช้อาวุธปืน เพ่ือการละเมิด
มาตรา (3) การกระท าผิดทางอาญาในระดับที่ 3 มีบทโทษตามที่บัญญัติไว้ใน s 
775.082, S 775.083 หรือ s 775.084 

 (ข) หาก พ่อแม่โดยก าเนิด หรือ พ่อแม่บุญธรรมไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง
ดูแล หรือไม่ได้ดูแล หรือผู้ปกครองตามกฎหมายใด ๆ ของผู้เยาว์ ที่พบว่า ผู้เยาว์ ได้
ครอบครองปืน และมีการละเมิด อนุมาตรา (3) ศาลอาจ เห็นสมควร ว่าผู้ปกครอง 
ดังกล่าว จะต้องเข้ารับ การอบรมเลี้ยงดูผู้เยาว์ ตามที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวง
ยุติธรรมผู้เยาว์และเยาวชน หาก มีการด าเนินคดีกับผู้เยาว์ ในครั้งแรก ศาลอาจ
เห็นสมควรว่า ผู้ปกครองจะต้องเข้าร่วมการอบรม หรือกิจกรรมบริการชุมชน
ร่วมกับผู้เยาว์ 

 (ค) คณะกรรมาธิการ ที่ปรึกษาด้านความยุติธรรมแก่ผู้ เยาว์และ
เยาวชน หรือกรมด้านความยุติธรรมผู้เยาว์และเยาวชน ต้องจัดท าโครงการบริการ
ชุมชนที่เหมาะสม ไปยังผู้ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือทางเลือกของศาลในการ
ด าเนินการตามมาตรานี้ คณะกรรมการหรือหน่วยงานจะน าเสนอการด าเนินงาน
ของโครงการบริการชุมชนในแต่ละรอบ และส่งแผนงานที่จะด าเนินการเมื่ อได้รับ
อนุมัติจากผู้ประสานงาน  

 (ง) ส าหรับวัตถุประสงค์ของมาตรานี้  บริการชุมชนอาจจะมีให้บริการ
ในที่สาธารณะเช่นเดียวกับทรัพย์สินส่วนตัวโดยแสดงการอนุญาตจากเจ้าของ
ทรัพย์สิน บริการชุมชนใด ๆ ที่มีให้บริการในส่วนตัวจะถูก จ ากัด ให้สิ่งต่าง ๆ เช่น 
การลบภาพกราฟิตี้ และการฟื้นฟูสถานที่จอดรถ  

(5)  
 (ก) ผู้เยาว์ ที่เป็นผู้ใดฝ่าฝืน อนุมาตรา (3) ยอมรับ การกระท าผิดทาง

อาญา ในระดับที่หนึ่ง  ส าหรับความผิดครั้งแรกอาจใช้ระยะเวลาการคุมขัง นานถึง 
3 วันในสถานที่กักกัน  จากนั้นไปรับโทษ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และจะต้อง
ด าเนินการให้บริการชุมชน เป็นเวลา 100 ชั่วโมง และ : 
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  1. หาก ผู้เยาว์ มีอายุที่สามารถ ท าใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ศาล
อาจสั่งให้กระทรวงด้านความปลอดภัยทางหลวงและยานพาหนะมีสิทธิที่จะเพิก
ถอนหรือระงับการออกใบอนุญาตขับรถของผู้เยาว์หรือ ตัดสิทธิ์ขับรถได้นาน 1 ปี  

  2. ถ้าใบอนุญาตขับรถของผู้เยาว์หรือสิทธิ์ขับรถ อยู่ภายใต้การ
ระงับหรือเพิกถอนด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ศาลสั่งกระทรวงด้าน ความปลอดภัยทาง
หลวงและยานพาหนะ ขยายระยะเวลาของการระงับหรือเพิกถอนได้ออกไปนานถึง 
1 ปี 

  3. หากผู้เยาว์ ยังไม่มีสิทธิ์ ที่จะขอใบอนุญาตขับรถหรือขับรถ
พิเศษให้ศาลสั่งกระทรวงด้าน ความปลอดภัยทางหลวงและยานพาหนะ ระงับการ
ออกใบอนุญาตขับรถของผู้เยาว์หรือสิทธิ์ ได้นานถึง 1 ปีหลังจากวันที่ ผู้เยาว์มีสิทธิ
ขออนุญาตใบขับข่ีรถยนต์    

 (ข) ส าหรับความผิดครั้งที่สองหรือ การฝ่าฝืน อนุมาตรา (3) การ
กระท าผิดทางอาญาในระดับที่สามและให้ระยะเวลาการคุมขังนานถึง 15 วัน ใน
สถานที่กักกัน จากนั้นไปรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติและต้องด าเนินการให้บริการ
ชุมชน ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง และไม่เกิน 250 ชั่วโมง : 

  1. หาก ผู้เยาว์ มีอายุที่สามารถ ท าใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ศาล
อาจ สั่งให้ กระทรวงด้าน ความปลอดภัยทางหลวงและยานพาหนะมีสิทธิที่จะเพิก
ถอนหรือระงับการออกใบอนุญาตขับรถของผู้เยาว์หรือ ตัดสิทธิ์ขับรถได้นาน 2 ปี 

  2. ถ้าใบอนุญาตขับรถของผู้เยาว์หรือสิทธิ์ขับรถ อยู่ภายใต้การ
ระงับหรือเพิกถอนด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ศาลสั่งกระทรวงด้าน ความปลอดภัยทาง
หลวงและยานพาหนะ ขยายระยะเวลาของการระงับหรือเพิกถอน ได้ออกไปนานถึง 
2 ปี 

  3. หากผู้เยาว์ ยังไม่มีสิทธิ์ ที่จะขอใบอนุญาตขับรถหรือขับรถ
พิเศษให้ศาลสั่งกระทรวงด้าน ความปลอดภัยทางหลวงและยานพาหนะ ระงับการ
ออกใบอนุญาตขับรถของผู้เยาว์หรือสิทธิ์ ได้นานถึง 2 ปีหลังจากวันที่ ผู้เยาว์ มีสิทธิ 
ขออนุญาตใบขับขี่รถยนต์ ส าหรับวัตถุประสงค์ของอนุมาตรานี้ บริการชุมชนจะต้อง
ด าเนินการ ใน ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือสภาพแวดล้อมทางการแพทย์อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องผู้ป่วยที่บาดเจ็บและบาดแผลจากกระสุนปืน 

(6)  อาวุธปืนใด ๆ ที่ครอบครองหรือใช้โดย ผู้เยาว์ ที่ละเมิดมาตรานี้ถูกยึด
ทันทีโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและก าจัดให้สอดคล้องกับ s 790.08 (1)-(6) 

(7)  ให้น าบทบัญญัติ ใน มาตรานี้เพ่ิมเติม บทบัญญัติอ่ืน ๆ ทั้งหมด ของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการครอบครอง การใช้ หรือการน าปืนออกมาแสดง ให้เห็น  

(8) แม้จะมี s 985.24 หรือ s 985.25 (1) หากผู้เยาว์ถูกกล่าวหาว่า มีการ
กระท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือมีไว้ในครอบครองของอาวุธปืน รวมทั้ง
การละเมิดอนุมาตรา (3) การกระท าผิดกฎหมายใด ๆ ในระหว่างที่ผู้ เยาว์
ครอบครองอาวุธปืนนั้น ผู้เยาว์จะถูกคุมขังอยู่ในสถานกักกันที่เชื่อถือได้ เว้นแต่
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อัยการอนุญาตปล่อย ผู้เยาว์และจะได้ไต่สวน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากท่ีถูกน าตัว
ไปขัง ศาลอาจสั่งให้ผู้เยาว์ ถูกกักบริเวณ ใน สถานกักกันที่เชื่อถือได้ ใน ช่วงเวลาที่
ระบุไว้ตาม  985.26 (1)-(5) ถ้าศาลพบว่าผู้เยาว์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน s 
985.255 หรือถ้าศาลพบหลักฐานที่ชัดเจนและน่าเชื่อว่าผู้เยาว์เป็นอันตราย ต่อ
ผู้เยาว์เอง หรือต่อชุมชน กรมยุติธรรมผู้เยาว์และเยาวชนจะต้องเตรียมความพร้อม 
ส าหรับผู้เยาว์ทุกข้อหา ภายใต้มาตรานี้ระบุระยะเวลาการคุมขังและข้อมูลด้านระชา
กรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แต่ไม่ จ ากัด เพศอายุและ เชื้อชาติของผู้เยาว์นั้น  ไม่
ว่าผู้เยาว์ จะมี ตัวแทนจากที่ปรึกษาส่วนตัว หรือ ทนายความพิทักษ์สิทธิ์ หรือ การ
กระท าผิดกฎหมายในปัจจุบัน และ บันทึกของผู้เยาว์ก่อนหน้านี้ รวมทั้ง คดีที่ยังอยู่
ระหว่างด าเนินการใด ๆ ดังนั้น ผู้พิพากษามีอ านาจ ในการพิจารณาว่าผู้เยาว์ ควร
จะยังคงอยู่ในสถานกักกันที่เชื่อถือได้ภายใต้มาตรานี้ ต่อไป ค าสั่งกักตัวผู้เยาว์อยู่ใน
สถานกักกันปลอดภัยเพราะผู้เยาว์ นั้นมีความอันตรายที่ชัดเจนต่อตัวผู้เยาว์เองหรือ
ชุมชนจะต้องท าเป็นลายลักษณ์ อักษร โดยระบุความจ าเป็นในการกักตัวและ
ผลประโยชน์ ต่อผู้เยาว์หรือชุมชนโดยการวางมาตรฐานใน กักกันรักษาความ
ปลอดภัยและต้อท าส าเนาของแบบฟอร์ม ที่จัดโดยกระทรวง    

(9) แม้จะมีการใช้ s 985.245 หาก พบว่าผู้เยาว์ กระท าผิดกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้หรือมีไว้ในครอบครองอาวุธปืนที่ก าหนดไว้ใน s 790.001 อ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากการละเมิดมาตรา (3) หรือการกระท าผิดกฎหมายใน ช่วงที่ผู้เยาว์
ครอบครองอาวุธปืนและผู้เยาว์ไม่ได้ เข้าสู่โครงการ กระทรวงยุติธรรมผู้เยาว์และ
เยาวชน ที่นอกเหนือไปจากการลงโทษอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติศาลอาจสั่งให้: 

 (ก) ส าหรับความผิดครั้งแรก ผู้เยาว์ถูกกักบริเวณ เป็นเวลา 15 วัน ใน 
สถานที่กักกันที่ปลอดภัย; และ 

  1. ให้บริการชุมชน เป็นเวลา 100 ชั่วโมง และอาจ 
  2. อยู่ในการดูแลของ ชุมชนหรือในโปรแกรมความมุ่งมั่นส าหรับ 

คนที่ไม่ได้เป็นประชากร ผู้เยาว์ จะไม่ได้รับการประกันตัว ก่อนการจะพิจารณา
พิพากษา ส าหรับ วัตถุประสงค์ของอนุมาตรานี้ บริการชุมชนจะต้องด าเนินการ ถ้า
เป็นไปได้ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือสภาพแวดล้อม
ทางการแพทย์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง กับผู้ป่วยที่บาดเจ็บ และมีบาดแผล จากกระสุนปืน 

 (10)  ถ้าผู้ เยาว์จะพบว่ามีกระท าความผิดตาม อนุมาตรา (9) ศาลจะ
ก าหนดบทลงโทษต่อไปนี้นอกเหนือไปจากการลงโทษใด ๆ ตามวรรค (9) (ก) หรือ
วรรค (9) (ข): 

 (ก) ส าหรับความผิดครั้งแรก: 
  1. หาก ผู้เยาว์ มีอายุที่สามารถ ท าใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ศาล

อาจ สั่งให้กระทรวงด้าน ความปลอดภัยทางหลวงและยานพาหนะมีสิทธิที่จะเพิก
ถอนหรือระงับการออกใบอนุญาตขับรถของผู้เยาว์หรือ ตัดสิทธิ์ขับรถได้นาน 1 ปี  
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  2. ถ้าใบอนุญาตขับรถของผู้เยาว์หรือสิทธิ์ขับรถ อยู่ภายใต้การ
ระงับหรือเพิกถอนด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ศาลสั่งกระทรวงด้าน ความปลอดภัยทาง
หลวงและยานพาหนะ ขยายระยะเวลาของการระงับหรือเพิกถอน ได้ออกไปนานถึง 
1 ปี 

  3. หากผู้เยาว์ ยังไม่มีสิทธิ์ ที่จะขอใบอนุญาตขับรถหรือขับรถ
พิเศษให้ศาลสั่งกระทรวงด้าน ความปลอดภัยทางหลวงและยานพาหนะ ระงับการ
ออกใบอนุญาตขับรถของผู้เยาว์หรือสิทธิ์ ได้นานถึง 1 ปีหลังจากวันที่ ผู้เยาว์ มีสิทธิ
ขออนุญาตใบขับข่ีรถยนต์    

 (ข)  ส าหรับความผิดครั้งที่สอง  
  1. หาก ผู้เยาว์ มีอายุที่สามารถท าใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ศาล

อาจสั่งให้ กระทรวงด้าน ความปลอดภัยทางหลวงและยานพาหนะมีสิทธิที่จะเพิก
ถอนหรือระงับการออกใบอนุญาตขับรถของผู้เยาว์หรือ ตัดสิทธิ์ขับรถได้นาน 2 ปี 

  2. ถ้าใบอนุญาตขับรถของผู้เยาว์หรือสิทธิ์ขับรถ อยู่ภายใต้การ
ระงับหรือเพิกถอนด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ศาลสั่งกระทรวงด้าน ความปลอดภัยทาง
หลวงและยานพาหนะ ขยายระยะเวลาของการระงับหรือเพิกถอน ได้ออกไปนานถึง 
2 ปี 

  3. หากผู้เยาว์ ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะขอใบอนุญาตขับรถหรือขับรถ
พิเศษให้ศาลสั่งกระทรวงด้าน ความปลอดภัยทางหลวงและยานพาหนะ ระงับการ
ออกใบอนุญาตขับรถของผู้เยาว์หรือสิทธิ์ ได้นานถึง 2 ปีหลังจากวันที่ ผู้ เยาว์มีสิทธิ
ขออนุญาตใบขับข่ีรถยนต์    

 
3.3  กฎหมายควบคุมบีบีกันของสหพันธรัฐมาเลเซีย 
 
  มาเลเซีย เป็นอาณานิคมของอังกฤษมาจนกระทั่งวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2500 (ค.ศ.1957) 
จึงได้รับเอกราชและสถาปนาประเทศเป็น “สหพันธรัฐมลายา” ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.
2506 (ค.ศ.1963) ได้มีการเปลี่ยนชื่อให้เป็น “สหพันธรัฐมาเลเซีย” และได้ใช้ชื่อนี้มาจนบัดนี้ 
สหพันธรัฐมาเลเซีย จัดรูปรัฐบาลแบบรัฐสภา มีพระมหากษัตริย์ (ยงดิ เปอตวน อากง) เป็นประมุขมี
นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลและจัดรูปแบบประเทศเป็นรัฐรวม 13 มลรัฐ แบบสหพันธรัฐ 
 
 3.3.1  หลักเกณฑ์การควบคุมอาวุธปืนและบีบีกัน 
   3.3.1.1 กฎหมายอาวุธปืนของสหพันธรัฐมาเลเซีย Arm Act, 1960 (Act. 20) 
   อาวุธปืน ปี 1960 ซึ่งก าหนดให้ใช้บังคับแก่อาวุธปืน สิ่งเทียมอาวุธปืน และกระสุน
ปืน 
   มาตรา 1 กฎหมายฉบับนี้เรียกว่า กฎหมายอาวุธปืน 1960 
   มาตารา 2 (1) ในฉบับนี้ นอกจากจะมีข้อก าหนดไว้เป็นอย่างเช่น 
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   “อาวุธปืน” หมายถึง อาวุธใด ๆ ที่มีล ากล้องยิงให้ตายได้โดยการบรรจุลูกกระสุน 
หรือจรวดอย่างอ่ืนเข้าไปส าหรับยิงออกมาจากปากล ากล้องนั้น และให้หมายรวมถึงอาวุธที่ออกแบบ
หรือให้ปรับใช้ หรือสามารถปรับใช้ในการยิงด้วยของเหลวหรือแก๊ส หรืออ่ืนใดที่เป็นอันตรายแก่ชีวิต
และทรัพย์สินได้ กับให้หมายรวมถึงปืนลมที่เป็นปืนสั้น ปืนยาว ปืนกล ปืนพก และส่วนประกอบใด ๆ 
ของอาวุธดังกล่าวนั้น เป็นเครื่องอุปกรณ์ใด ๆ ของอาวุธดังกล่าวที่ออกแบบหรือใช้ ปรับใช้เพ่ือให้เกิด
เสียงหรือแสงวับแววน้อยลงจากการยิงด้วยอาวุธดังกล่าวนั้นด้วย 
   “ใบอนุญาตอาวุธปืน” หมายถึง อนุญาตที่ออกให้ตามก าหนดไว้ในมาตรา 4 
   “ใบอนุญาตพาอาวุธปืน” หมายถึง การอนุญาตให้พาและใช้อาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนที่ออกให้ตามมาตรา 4 
   “อธิบดีกรมต ารวจ” หมายถึง ผู้บัญชาการต ารวจที่มีอ านาจควบคุมต ารวจแห่ง
มาเลเซีย ไม่ว่าในท้องที่ใด หรือรัฐใด 
   “ปืนสั้น” หมายถึง อาวุธปืนอย่างใด ๆ ซึ่งมีความยาวของล ากล้องวัดจาก ปาก
กระบอกถึงจุดที่มีการระเบิดในการยิงไม่เกินเก้านิ้ว 
   3.3.1.2 ในกรณีเกี่ยวกับพ้ืนที่ซึ่งปกครองโดยอธิบดีกรมต ารวจ นอกเหนือจาก 
อธิบดีกรมต ารวจแห่งรัฐพื้นที่นั้นตั้งอยู่ กฎหมายฉบับนี้ให้ถือว่า อธิบดีกรมต ารวจแห่งรัฐมีความหมาย
อย่างเดียวกับอธิบดีต ารวจผู้ปกครองพ้ืนที่นั้น 
   หลักแห่งการขออนุญาตและพกพาในการขออนุญาตเกี่ยวกับอออาวุธปืน จะมี 2 
ลักษณะ คือ การขออนุญาตมีอาวุธปืน และการขอพกพาใช้อาวุธปืน 
   มาตรา 3 (1) ตามกฎหมายฉบับนี้และกฎหมายข้อบังคับใด ๆ ที่ออกแบบตาม
กฎหมายฉบับนี้จะไม่มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง ยึดถือ หรือควบคุมซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน
ใด ๆ นอกจากเขาจะได้เป็นผู้ถือใบอนุญาตอาวุธปืนที่ออกให้แก่เขาตามมาตรา 4 
   มาตรา 3 (2) กรณีตามมาตรา 3 (1) บุคคลอาจมีหรือใช้อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุน
ปืนได้ภายในขอบเขตของการอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายที่ออกให้แก่เขาตามมาตรา 4 
   ทั้งนี้ จะมีผลบังคับเป็นใบอนุญาตอาวุธปืนในส่วนเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนที่ออกให้แก่บุคคลบางคนด้วย 
   แต่อย่างไรก็ตาม มาตรา 6 ได้บัญญัติเป็นข้อยกเว้นของมาตรา 3 ไว้ คือ 
   มาตรา 6 (1) มาตรา 3 จะไม้ใช้บังคับแก่พระราชาธิบดี หรือแก่ผู้ปกครองรัฐหรือเจ้า
ผู้ครองนครแห่งรัฐใด ๆ 
   ทั้งนี้ จะได้มีการแจ้งต่ออธิบดีกรมต ารวจ เดือนมิถุนายนของทุกปี โดยบุคคลซึ่ง
พระราชาธิบดี หรือผู้ครองรัฐ หรือเจ้าครองนคร แต่งตั้งให้รายละเอียดของอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ปืนทั้งหมดที่อยู่ในครอบครอง หรือยึดถือ หรือความควบคุมของพระราชาธิบดี หรือผู้ปกครองรัฐ หรือ
เจ้าผู้ครองนคร ซึ่งไม่มีใบอนุญาตอาวุธปืนนั้น 
   (2) ภายใต้บังคับมาตรา 3 . . . 
   (ช) บุคคลอาจดพกพา หรือใช้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตอาวุธปืน หรือใบอนุญาตพกพา 
ดังนี้ 
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    (ช) .1 ปืนขนาดเล็กไม่เกิน .22 คาลิเบอร์ และเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวที่สถานฝึก
ยิงปืนขนาดเล็ก โดยเจ้าของหรือผู้จัดการยิง หรือแสดงการยิงดังกล่าว มอบอาวุธปืน หรือเครื่อง
กระสุนปืนดังกล่าวให้ และสถานฝึกยิง หรือที่แสดงการยิงดังกล่าวได้จัดให้มีขึ้นตามใบอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรและตามเง่ือนไขที่ออกโดยอธิบดีต ารวจแห่งรัฐ ที่สถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ 
    (ช) .2 อาวุธและกระสุนลูกซ้อมฝึกยิง ที่ใช้ในการแสดงละคร หรือการแสดงท านอง 
เดียวกัน หรือในการแข่งขันกีฬา ซึ่งบุคคลได้มีส่วนอยู่ด้วยในการนับ ถ้าหากได้รับอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากอธิบดีต ารวจแห่งรัฐ ที่การแสดงและการแข่งขันดังกล่าวมีขึ้นโดยต้องใช้อาวุธปืน 
หรือเครือ่งกระสุนปืนดังกล่าว ในการแสดง หรือการแข่งขันกีฬาดังกล่าวด้วย    
    3.3.1.3 บุคคลจะไม่ถูกถือว่าฝ่าฝืน มาตรา 3 ด้วยเหตุผลเพียงว่าในระหว่างเดือน
มิถุนายนของปีใดเขามีไว้ ในครอบครอง หรือยึดถือ หรือใช้ควบคุม หรือพกพา หรือใช้ซึ่งอาวุธ หรือ
เครื่องกระสุนปืนโดยไม่มีใบอนุญาต หรือค าอนุญาต ถ้าหากบุคคลนั้นได้มีอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุน
ปืนไว้ในครอบครองของงาน หรือได้รับอนุญาตให้พกพาและใช้อาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน ในวันที่ 
30 มิถุนายนของปีเดียวกัน ตามข้อก าหนดของใบอนุญาตพกพาแล้ว 

  
3.3.2  การขออนุญาต 
 
   มาตรา 4 (1) ค าขอส าหรับใบอนุญาตอาวุธปืน หรือใบอนุญาตพกพาอาวุธ
ปืนให้ท าตามแบบที่ก าหนดไว้ ยื่นต่ออธิบดีกรมต ารวจแห่งรัฐซึ่งผู้ยื่นค าขอ มีถิ่นที่
อยู่และให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในแบบค าขอดังกล่าว 
   (2) ตามกฎหมายฉบับนี้ และกฎข้อบังคับใดออกตามกฎหมายฉบับนี้ 
อธิบดีกรมต ารวจจะอนุญาตตามค าขออนุญาตอาวุธปืน หรือใบอนุญาตให้พกพา
อาวุธปืนฉบับใดก็ได้ตามควรแก่กรณี ถ้าเป็นที่พอใจแก่เขาว่าค าขอนั้นมีเหตุผลอันดี
ในการให้ผู้ขอมีไว้ในครอบครอง ยึดถือ ไว้หรือควบคุม หรือพกพาและใช้ได้ตามควร
แก่กรณี ซึ่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามที่ระบุรายละเอียดไว้ในค าขอนั้น และ
ในกรณีนี้ให้ผู้ขอมีอ านาจกระท าการใดได้เท่าที่จะไม่เป็นอันตรายต่อสาธารณชน 
หรือผลประโยชน์ของสาธารณชน  
 (3) ใบอนุญาตอาวุธปืน หรือใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนฉบับหนึ่ง  ๆ จะ
เป็นไปตามแบบที่ก าหนดไว้และจะก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดใด ๆ ให้ผู้ยึดถือ
ปฏิบัติได้ ลักษณะสภาพและจ านวน หรือเครื่องหมายบ่งบอกอ่ืน ๆ ของอาวุธปืนที่
ออกใบอนุญาตให้ในส่วนเกี่ยวกับเครื่องกระสุนปืนก็จะมีก าหนดไว้ให้ยึดไว้เป็น
จ านวนเท่าใด ในเวลาหนึ่งใดกับรายการอื่น ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาตนั้น 
 (4) รายการต่าง ๆ ของใบอนุญาตอาวุธปืน หรือใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน
ทุก ๆ ใบที่ออกให้ หรือที่ออกให้ใหม่ตามมาตรานี้จะลงไว้ในทะเบียนซ่ึงอธิบดีต ารวจ
แห่งรัฐเก็บรักษาไว้ตามรูปแบบและวิธีการและสถานที่ดังที่อาจจะให้ไว้ 
 (5) ถ้ามีค าขอใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธ หรือเครื่องกระสุนปืนที่ ไม่มี
ตัวอักษรหรือตัวเลข หรือเครื่องหมายอย่างอ่ืนท านองเดียวกันนี้ซึ่งอาจจะได้มีการ
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ระบุไว้เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะออกใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานผู้รับค าขอจะลง
เครื่องหมายที่อาวุธ หรือเครื่องกระสุนปืน ตามที่รู้หรือปรากฏขึ้นในภายหลังแล้วได้
ตามควรแก่กรณี แต่กระท าดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสียหาย หรือลอกเลียนแบบ
ตัวอักษร หรือตัวเลข หรือเครื่องหมายอ่ืนดังกล่าวนั้น 

 
 3.3.3  ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต มาตรา 4 (4) 

 
มาตรา 4 (1) ค าขอส าหรับใบอนุญาตอาวุธปืน หรือใบอนุญาตพกพาอาวุธ

ปืนให้ท าตามแบบที่ก าหนดไว้ ยื่นต่ออธิบดีกรมต ารวจแห่งรัฐ ซึ่งผู้ยื่นค าขอมีถิ่นที่
อยู่ และให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในแบบค าขอดังกล่าว 

อย่างไรก็ตามยังมีเงื่อนไข ว่ามีผู้มีอ านาจในการอออกใบอนุญาตอาจจะไม่
อนุญาตได้ตามมาตรา 30 (1) (2) (3) (4) และ มาตรา 31 

มาตรา 30  
(1) อธิบดีกรมต ารวจ หรือเจ้าพนักงานต ารวจมีอ านาจ หรือออกใบอนุญาต

ให้มี หรือพกพา ความหมายนี้อันให้ไว้ตามมาตรา 57 ด้วยความเห็นชอบของอธิบดี
กรมต ารวจที่มีอ านาจเหนือเขาได้ 

(ก) ไม่อนุญาตตามค าขอรับใบอนุญาตให้มี หรือพกพาที่ไม่ระบุเหตุผล
เพ่ือการนั้น 

(ข) ไม่อนุญาตตามค าขอให้ออกให้ใหม่ หรือเพิกถอน หรือหยุดใช้
ชั่วคราว ซึ่งใบอนุญาตให้มี 

หรือพกพาใด ๆ ที่ออกตามกฎหมายนี้ เพ่ือเหตุผลแห่งความปลอดภัย
สาธารณะ หรือประการอ่ืน ๆ โดยจดแจ้งไว้ให้ปรากฏ 

(2) เมื่อใบอนุญาตให้มีหรือพกพาใด ๆ ถูกเพิกถอน หรืองดใช้ให้บุคคลที่
ยึดถือใบอนุญาตดังกล่าวไว้ส่งมอบใบอนุญาตดังกล่าวแก่สถานีต ารวจที่ใกล้ที่สุดโดย
มิชักช้า 

(3) ใบอนุญาตให้มี หรือพกพาทุกฉบับให้ถือว่าตกอยู่ภายใต้ เงื่อนไขหรือ
ข้อจ ากัดตามที่เจ้าพนักงานผู้ออกให้ได้ระบุหรือสลักหลังไว้ในใบอนุญาตให้มี หรือ
พกพาที่ออกให้นั้น 

(4) บุคคลใดไม่พอใจ การไม่อนุญาตตามค าขอให้ออก หรือให้ออกใหม่ ซึ่ง
ใบอนุญาตให้มี หรือพกพา หรือเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งก าหนดโดยเจ้าพนักงาน ผู้ออก
ใบอนุญาตให้มี หรือพกพา หรือต่อการถูกเพิกถอน หรืองดใช้ใด ๆ ซึ่งใบอนุญาตให้
มี หรือพกพาอาจยื่นอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อรัฐมนตรีภายใน 1 เดือน นับ
แต่วันที่ไม่อนุญาต วันที่ออกข้อก าหนดวันเพิกถอน หรืองดใช้ดังกล่าว ค าวินิจฉัย
ของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด 

มาตรา 31 รัฐมนตรีอาจออกค าสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนหรือ
ใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนใด ๆ ก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องให้เหตุผลเพื่อการนั้น 
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อายุของใบอนุญาตมีและใบอนุญาตให้พกพาและใช้มาตรา 4 (4) 
ใบอนุญาตอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืน หากมิได้มีการยกเลิก 

หรือเพิกถอนเสียก่อน จะสิ้นอายุลงในวันที่ 30 ของเดือนมิถุนายน ต่อไปจากวันที่
ออกให้ แต่อธิบดีกรมต ารวจแห่งรัฐ ผู้ที่ ถือใบอนุญาตนั้นมีถิ่นที่อยู่อาจต่อการ
อนุญาตให้ใหม่ เป็นเวลาหนึ่งปีต่อไปนับแต่วันที่ 30 ของเดือนมิถุนายนดังกล่าวและ
อาจต่อให้ไปเรื่อย ๆ นับแต่เวลาดังกล่าวนั้นและบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ให้ใช้บังคับ
แก่การออกใบอนุญาตอาวุธปืน หรืออนุญาตพกพาใหม่ดังกล่าวนั้นด้วย 

 
 3.3.4  โทษเกี่ยวกับใบอนุญาต  
 บัญญัติในมาตรา 8 ดังนี้ 
  

มาตรา 8 บุคคลใดฝ่าฝืนกฎตามฉบับนี้ 
(ก) มีไว้ในครอบครอง ยึดถือ หรือควบคุม หรือพกพา หรือใช้ ซึ่งอาวะปืน 

หรือเครื่องกระสุน 
ปืนใด ๆ โดยไม่มีใบอนุญาตอาวุธปืน หรือใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน

ดังกล่าว หรือกระท าการอ่ืนใด นอกจากที่ได้รับอนุญาตไว้ในอนุญาตอาวุธปืน หรือ
ใบพกพา หรือในกรณีเครื่องกระสุนปืนมีไว้เกินจ านวนที่ได้รับอนุญาต หรือ 

(ข) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือข้อจ ากัดในใบอนุญาตอาวุธปืน หรือ
ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนซึ่งตนยึดถือได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นริงกิต หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
 3.3.5  เงื่อนไขภายหลังได้รับอนุญาต 
 

มาตรา 7 (1) ในกรณีอาวุธปืนสูญหาย หรือถูกท าลาย หรือเครื่องกระสุน
ปืนสูญหาย บุคคลซึ่งมีชื่อในใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปืน หรือกระสุนปืนนั้นกับ
บุคคลอ่ืนใด ซ่ึงได้ครอบครองอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนนั้นไว้ก่อนที่วันสูญหาย 
หรือถูกท าลายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งสถานีต ารวจที่ใกล้ที่สุดกับที่อยู่ของบุคคล
ดังกล่าวนั้นโดยเร็วที่สุด เท่าที่จะท าได้แต่ต้องกระท าภายในสิบสี่วัน นับแต่ได้รู้ถึง
การสูญหาย หรือถูกท าลายดังกล่าวและการละเลยไม้แจ้งภายในก าหนดดังกล่าว 
บุคคลที่ว่านั้นทุกคนจะถูกลงโทษ ปรับไม่เกินหนึ่งพันริงกิต 

(1) บุคคลใดซึ่ง 
 (ก) โดยเจตนาท าให้สูญหาย ท าลาย เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ปลอม

หรือแปลงซึ่งเครื่องหมายใด ๆ ที่ใช้ส าหรับเป็นเครื่องก าหนดตัวอาวุธปืน หรือเครื่อง
กระสุนปืนใด ๆ ของผู้ผลิตอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนดังกล่าว หรือที่ก าหนดไว้
ตามใบอนุญาตอาวุธปืนนั้น ๆ หรือที่คิดไว้ตามก าหนดมาตรา 4 (6) 
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 (ข) โดยเจตนาฉ้อโกง ท าเครื่องหมายที่อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน
ใด ๆ ด้วยเครื่องหมายให้เหมือน หรือตั้งใจให้เหมือนกับเครื่องหมายใด ๆ ดังระบุไว้
ในวรรค (ก) 

 (ค) โดยเจตนาท าลายอาวุธปืนใด ๆ โดยมิได้รับอนุญาต เป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากอธิบดีกรมต ารวจแห่งรัฐต้องระวางทาจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสองพันริงกิต หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 28 ถ้าใบอนุญาตให้มี หรือพกพาอาวุธปืนที่ออกให้ตามกฎหมายนี้ 
ถูกท าลาย ลบเลือน ฉีกขาด หรือสูญหาย ให้บุคคลผู้มี ซื้อ ในใบอนุญาตให้มี หรือ
พกพาดังกล่าว ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต ให้มี หรือพกพา
นั้น และหากเป็นที่พอใจของเจ้าพนักงานดังกล่าว ค าขอยื่นมาด้วยสุจริตถูกต้อง โดย
เสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดแล้ว ก็ให้ออกใบอนุญาตให้มีหรือพกพา ฉบับใหม่มี
ข้อความเหมือนฉบับที่ถูกท าลาย ลบเลือน ฉีกขาด หรือสูญหายนั้นแก่ผู้ขอ 

มาตรา 38 (1) จะไม่มีบุคคลใดท าให้กระบอกปืนใด ๆ สิ้นลง นอกจาก
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือล่วงหน้า
จากอธิบดีกรมต ารวจแห่งรัฐที่ผู้ประกอบการเป็นธุรกิจอยู่ 

(2) จะไม่มีบุคคลใดเปลี่ยนแปลงสภาพของอาวุธปืนซึ่ งก่อนเปลี่ยนแปลง
สภาพนั้นเป็นอาวุธปืนที่ถูกผลิตขึ้นเพ่ือมิให้สามารถใช้ยิงกระสุนผ่านออกไปจากล า
กล้องปืนนั้นได้ 

(3) บุคคลใดฝ่าฝืนอรุมาตรา (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษในแต่ละความผิด
จ าคุกไม่เกินสิบสี่ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นริงกิต หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

(4) บุคคลใดมีไว้ในครอบครองของตนซึ่งอาวุธปืนที่ถูกท าให้สิ้นลงโดยมิได้
รับอนุญาตเป็น 

หนังสือตามอนุมาตรา (1) หรืออาวุธปืนที่ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพดังกล่าว
ข้างต้นต้องระวางโทษเช่นที่ก าหนดไว้ในอนุมาตรา (3) นั้น 

 
 3.3.6  บทลงโทษผิดเงื่อนไขภายหลังรับอนุญาต 
 

มาตรา 43 บุคคลใด ๆ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบัญญัติใด ๆ ในกฎหมายนี้ 
หรือตามกฎข้อบังคับใด ๆ ที่ออกตามกฎหมายนี้และไม่มีบทก าหนดโทษไว้
โดยเฉพาะต้องระวางทาจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันริงกิต หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

มาตรา 45 (1) บุคคลทุกคนจึงได้รับการพิสูจน์ยืนยัน ว่ามีไว้ในครอบครอง
ของตน หรือภายใต้ความควบคุมของตน ซึ่งสิ่งใด ๆ ที่บรรจุอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน หรือสิ่งเหมือนอาวุธปืน เว้นแต่จะมีข้อแก้ตัวพิสูจน์ให้เห็นว่ามิได้เป็นเช่นนั้น 

(2) ผู้ครอบครองทุกคนซึ่งบ้านเรือนใด ๆ หรืออาคารต่าง ๆ ในที่ซึ่งอาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืน 
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หรือสิ่งเทียมของอาวุธปืนใด ๆ ถูกพบให้ถือว่าผู้มีไว้ในการครอบครอง ซึ่ง
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือสิ่งเทียมของอาวุธปืนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ตามความมุ่ง
หมายแห่งกฎหมายนี้ จนกว่าจะพิสูจน์ให้เห็นว่า มิได้เป็นเช่นนั้น 



 
บทท่ี 4 

 
บทวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมปืนบีบีกัน 

 
 จากการศึกษา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์การควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 
พบว่า ยังมีช่องว่างของกฎหมายซึ่งยังไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากมาตรการทาง
กฎหมายการบังคับใช้พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 ไม่ครอบคลุมถึงสิ่งเทียมอาวุธปืนในเรื่อง
ของการขอใบอนุญาตมี ใช้ พกพาสิ่งเทียมอาวุธปืน ท าให้มีการใช้ หรือพกพาสิ่งเทียมอาวุธปืนในที่
สาธารณะกระท าได้โดยอิสระ ขาดมาตรการควบคุม สุ่มเสี่ยงต่อการกระท าความผิดได้ ซึ่งอาจเป็นผล
มาจากสิ่งเทียมอาวุธปืนบางชนิดสามารถกระท าอันตรายต่อร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้และยัง
กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการพัฒนาทางเทคโนโลยีส่งผลให้การพัฒนาซึ่ง
สิ่งเทียมอาวุธปืนให้มีความเหมือน หรือความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิมมาก ซึ่งแต่ก่อนนั้นสิ่งเทียม
อาวุธปืนจะไม่มีความเหมือนจริง สามารถแยกแยะออกได้ว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนกับอาวุธปืน แต่ด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้แยกแยะสิ่งเทียมอาวุธปืนกับอาวุธปืนได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ 
รูปทรง ลวดลาย สี หรือเก่ียวกับน้ าหนัก เช่น สิ่งเทียมอาวุธปืนประเภทปืนบีบีกัน เพ้นต์บอล เป็นต้น 
 ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอประเด็นปัญหา ส าหรับใช้วิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมปืนบีบี
กัน โดยมีประเด็นปัญหาต่อไปนี้ 
 
4.1  นิยามความหมายของปืนบีบีกันตามกฎหมาย 
 
 4.1.1  ความหมายของอาวุธปืนตามกฎหมายไทย  
 ความหมายของอาวุธปืนตามกฎหมายไทย แบ่งอาวุธปืนออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้แบ่ง
อาวุธปืนออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้ 
 ประเภทที่ 1 อาวุธปืนสาหรับเอกชนใช้นั้นเป็นอาวุธปืนธรรมดาที่กฎหมายอนุญาตให้
ประชาชนทั่วไปมีไว้ใช้ได้ ทั้งในการกีฬาและการเก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ ดังนั้นอาวุธปืนประเภทที่  1 จึง
แยกได ้2 ประเภทคือ 1. อาวุธปืนที่อยู่ในสภาพดี 2. อาวุธปืนชารุดจนใช้ยิงไม่ได้ 
 ประเภทที่ 2 อาวุธปืนสงครามซึ่งไม่อนุญาตให้เอกชนใช้เรียกว่า “อาวุธปืนใช้เฉพาะแต่ใน
สงคราม” โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอานาจออกกฎกระทรวงก าหนดว่าอาวุธปืนชนิด
ใด เป็นอาวุธปืนใช้เฉพาะแต่ในสงครามบ้างกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่  11 (พ.ศ.
2522) ข้อ 2 ดังนี้อาวุธปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา 7 หรือมาตรา 24 จะต้อง
เป็นอาวุธชนิดและขนาดดังต่อไปนี้ 
 1. อาวุธปืนชนิดล ากล้องมีเกลียวที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากล ากล้องไม่เกิน 1.44 
มิลลิเมตร 
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 2.  อาวุธปืนชนิดลากล้องไม่มีเกลียว ดังนี้ 
   1)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากลากล้องไม่ถึง 20 มิลลิเมตร 
   2)  ปืนบรรจุปากปืนลูกซองหรือปืนพลุสัญญาณ 
 3. อาวุธปืนชนิดที่เครื่องกลไกสาหรับบรรจุกระสุนเองให้สามารถยิงซ้ าได้ดังต่อไปนี้ 
  1)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากลากล้องไม่ถึง 160 มิลลิเมตร 
  2)  ปืนลูกซอง 
  3)  ปืนลูกกรดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากลากล้องไม่ถึง 5.6 มิลลิเมตร 
 4. อาวุธปืนชนิดเครื่องบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ 
 5. อาวุธปืนชนิดไม่ใช้กระสุนปืน เป็นที่บรรจุวัตถุเคมีที่ท าให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษ 
หรือไม่ใช่ เครื่องกระสุนปืนที่บรรจุเชื้อโรคเชื้อเพลิงหรือวัตถุกัมมันตภาพรังสี35 
 ความหมายของ “สิ่งเทียมอาวุธปืน” หมายความว่า สิ่งซึ่งมีรูปและลักษณะอันน่าจะท าให้
หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน (ความหมายตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 4 (5)) 
 จากบทนิยามของสิ่งเทียมอาวุธปืนของไทย สิ่งใดก็ตามท่ีมีรูปและลักษณะอันท าให้หลงเชื่อว่า
เป็นอาวุธปืนจะเป็นเพียง “สิ่งเทียมอาวุธปืน” ไม่ใช่ “อาวุธปืน” ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.
2490 จากนิยามความหมาย สิ่งเทียมอาวุธปืนแล้ว ปืนบีบีกัน ไม่ใช่อาวุธปืนแต่เป็น “สิ่งเทียมอาวุธ
ปืน” 
 
 4.1.2  กฎหมายการควบคุมอาวุธปืนของสหรัฐอเมริกา  
 บัญญัติหลักกฎหมายอาวุธปืนของสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง (Gun 
Control 1968) ได้ให้ความหมายของอาวุธปืนว่า “อาวุธปืน หมายถึงอาวุธใด ๆ รวมทั้งปืนอัดลมที่จะ
หรือถูกออกแบบหรือถูกดัดแปลงไป เพ่ือปล่อยหรือยิงวัตถุด้วยการจุดระเบิดรวมทั้งกรอบหรือภาชนะ
ของอาวุธนั้น ๆ เครื่องดับเสียง หรือเครื่องเก็บเสียงของอาวุธปืนหรือสิ่งประดิษฐ์เพ่ือการท าลายใด ๆ 
ค าดังกล่าวไม่รวมถึงอาวุธปืนโบราณ” จากหลักกฎหมายอาวุธปืนของสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่า หาก
จะเป็นอาวุธปืนได้นั้นต้องสามารถปล่อย หรือยิงวัตถุด้วยการระเบิดได้ไม่ว่าจะเป็นปืนอัดลม หรือปืน
ของเล่นหากถูกดัดแปลงให้สามารถยิงหรือปล่อยวัตถุด้วยการระเบิดได้ก็ถือว่าเป็นอาวุธปืน  และเพ่ือ
วิเคราะห์เรื่องของปืนอัดลมจะเห็นได้ว่าภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางปืนอัดลมเบาปืนอัดลมเบาที่
ใช้ในยุทธกีฬาไม่ถือว่าเป็นอาวุธปืนตามกฎหมาย เนื่องจากปืนอัดลมเบาใช้แรงลมในการปล่อยหรือยิง
วัตถุเท่านั้น ไม่สามารถปล่อย หรือยิงวัตถุได้ด้วยการระเบิด ปืนอัดลมเบาที่ใช้ในยุทธกีฬาจึงไม่ถือเป็น
อาวุธปืนตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายของสหรัฐอเมริกามีความชัดเจนในเรื่องการก าหนดว่าให้สิ่งใดเป็น
อาวุธปืน เนื่องจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกาจะค านึงถึงว่าสิ่งที่จะเป็นอาวุธปืนได้ จะต้องมีอานุภาพ
รุนแรงจนสามารถท าอันตรายสาหัสต่อร่างกายมนุษย์ได้จึงจะถือว่าเป็นอาวุธปืน 
 

                                                           

 35 สมพร พรหมหิตาธร, เรื่องเดิม, หน้า 8-11. 
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 4.1.3  กฎหมายอาวุธปืนของสหพันธรัฐมาเลเซีย  
 กฎหมายอาวุธปืนของสหพันธรัฐมาเลเซีย ก าหนดให้ใช้บังคับแก่อาวุธปืน สิ่งเทียมอาวุธปืน 
และกระสุนปืน ตาม มาตรา 1 กฎหมายฉบับนี้เรียกว่า กฎหมายอาวุธปืน 1960 มาตารา 2 (1) ใน
ฉบับนี้นอกจากจะมีข้อก าหนดไว้เป็นอย่างเช่น “อาวุธปืน” หมายถึง อาวุธใด ๆ ที่มีล ากล้องยิงให้ตาย
ได้โดยการบรรจุลูกกระสุนหรือจรวดอย่างอ่ืนเข้าไปส าหรับยิงออกมาจากปากล ากล้องนั้น และให้
หมายรวมถึงอาวุธที่ออกแบบ หรือให้ปรับใช้ หรือสามารถปรับใช้ในการยิงด้วยของเหลวหรือแก๊ส 
หรืออ่ืนใดที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ กับให้หมายรวมถึงปืนลมที่เป็นปืนสั้น ปืนยาว ปืนกล 
ปืนพก และส่วนประกอบใด ๆ ของอาวุธดังกล่าวนั้น เป็นเครื่องอุปกรณ์ใด ๆ ของอาวุธดังกล่าวที่
ออกแบบหรือใช้ ปรับใช้เพ่ือให้เกิดเสียงหรือแสงวับแววน้อยลงจากการยิงด้วยอาวุธดังกล่าวนั้นด้วย 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรนิยาม
ความหมายของ “สิ่งเทียมอาวุธปืน” ของไทยให้มีการควบคุมโดยก าหนดรายละเอียดและสาระส าคัญ
ของสิ่งเทียมอาวุธปืน มีจุดประสงค์ให้นิยามความหมายชัดเจนและครอบคลุม หากไม่มีการนิยาม
ความหมายดังกล่าว การควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนซึ่งรวมถึงปืนบีบีกันจะไม่สามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังตาม มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 เพ่ือ
สะดวกในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม และบัญญัติให้อ านาจรัฐมนตรีซึ่ง
เป็นผู้มีอ านาจใช้กฎหมายนี้สามารถออกกฎกระทรวงเพ่ิมเติมได้ เพ่ือใช้ครอบคลุมสิ่งเทียมอาวุธปืน
อาจจะมีขึ้นใหม่ในอนาคต ซึ่งมีลักษณะทันสมัยและเป็นอันตรายเทียบเท่าอาวุธปืนจริง มาตรา 4 (2) 
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 แม้ว่าปืนอัดลมเบาจะใช้ก าลังดันของแก๊ส หรืออัดลมในการส่ง
ลูกกระสุนออกไปก็ไม่ถือว่าปืนอัดลมเป็น “อาวุธปืน” ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 
เพราะว่าลูกกระสุนของปืนอัดลมเบาไม่จัดอยู่ในลักษณะของเครื่องกระสุน  ตามมาตรา 4 (2) 
เนื่องจากลูกกระสุนของปืนอัดลมเบาเป็นกระสุนพลาสติก หรือกระสุนผลิตภัณฑ์เซรามิคสังเคราะห์ที่
ไม่สามารถท าอันตรายแก่ร่างกายมนุษย์อย่างสาหัสได้ และหากพิจารณาในส่วนของกฎหมายอาญาว่า
ปืนอัดลมเบา จัดเป็นอาวุธตามมาตรา 1 (5) บัญญัติว่า “อาวุธ” ไว้คือสิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพแต่
ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ จากการศึกษาพบว่า ปืนอัด
ลมเบาตามสภาพของลักษณะภายนอกที่มีสภาพไม่ต่างจากอาวุธปืน แต่ปืนอัดลมไม่สามารถท า
อันตรายสาหัสให้แก่ร่างกายของมนุษย์ได้ตามมาตรา 1 (5) ประมวลกฎหมายอาญาได้เนื่องจากปืนอัด
ลมเบาใช้กระสุนของปืนอัดลมเบานั้นเป็นกระสุนพลาสติก หรือกระสุนผลิตภัณฑ์เซรามิคสังเคราะห์ มี
ความเร็วต้นและแรงปะทะที่ต่ ามากเพียง 280 ฟุต/วินาที จึงไม่สามารถท าให้เกิดอันตรายสาหัสแก่
ร่างกายมนุษย์ได้ แต่หากน าปืนอัดลมเบาไปใช้ในการกระท าความผิดตามกฎหมาย จะถือว่าปืนอัดลม
เบานั้นเป็นอาวุธ จากบทบัญญัติในมาตรา 1 (5) ประมวลกฎหมายอาญามีการกล่าวถึง สิ่งที่ไม่เป็น
อาวุธโดยสภาพแต่ได้ใช้ หรือเจตนาจะใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ ถือว่าเป็น
อาวุธตามมาตรานี้เช่นกัน เมื่อวิเคราะห์ตามสภาพแล้วปืนอัดลมเบาไม่จัดว่าเป็น  “อาวุธ” ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและ “อาวุธปืน” ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 ซึ่งปืนอัดลมจะจัด
อยู่ในประเภทใดในส่วนนี้กฎหมายได้ก าหนดนิยามค าว่า “สิ่งเทียมอาวุธปืน” ไว้คือ สิ่งซึ่งมีรูปและ
ลักษณะอันน่าจะท าให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนซึ่งตรงกับลักษณะของปืนอัดลมเบา ส่วนนี้กฎหมาย
ไม่ได้มองถึงองค์ประกอบภายใน หรือผลที่เกิดจากการใช้อาวุธปืน แต่เป็นการมองในส่วนของลักษณะ
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ภายนอก ลักษณะของสิ่งที่ท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าเป็นอาวุธปืนเพียงแค่เห็นภายนอก ปืนอัดลมเบาซึ่งมี
ลักษณะภายนอกเหมือนอาวุธปืนทุกประการ จึงถือว่าปืนอัดลมเบาเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนตามมาตรา 4 
(5) พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ 
 
4.2  การขอใบอนุญาตและคุณสมบัติของบุคคลผู้มีปืนบีบกีัน 
 
 4.2.1  การขอใบอนุญาตและคุณสมบัติของบุคคลผู้มีปืนบีบีกันของไทย  
 ผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ 
พ.ศ.2490 มีความประพฤติเป็นที่ไว้วางใจให้ท าการค้า จ าหน่าย ประกอบซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะสิ่ง
เทียมอาวุธปืน ให้เจ้าพนักงานพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบว่าเคยมีประวัติอย่างใดมาก่อนหรือไม่ 
ประกอบกับจะต้องเป็นผู้มีหลักทรัพย์เป็นหลักฐานพอที่จะตั้งร้านค้า เพ่ือท าการค้าจ าหน่าย ประกอบ 
ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะสิ่งเทียมอาวุธปืน โดยให้สอบสวนให้แน่ชัดว่าผู้ขออนุญาตมีทรัพย์เท่าใด 
หรือหลักทรัพย์อย่างใด ราคาเท่าใดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตแต่ผู้เดียว หรือมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับ
บุคคลอ่ืน นอกจากพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ จะได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่ขออนุญาตการสั่งน าเข้า  
หรือค้าสิ่งเทียมอาวุธปืนแล้ว พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวยังก าหนดเงื่อนไขการตรวจสอบควบคุมโดย
การวางระเบียบ การขอและ การออกใบอนุญาต ตลอดจนก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้กล่าว
โดยเฉพาะคือการที่บุคคลใดประสงค์จะสั่ง น าเข้า หรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืน จะต้องยื่นค าขอ
ใบอนุญาตตามแบบ ป.1 และ ป.2 ส าหรับการจะน าเข้า และใบ ป.3 ส าหรับการจะค้าต่อนาย
ทะเบียนท้องที่ตามแบบที่กฎกระทรวง (พ.ศ.2490) ได้ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ 
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยในส่วนของสถานที่ท าการค้า
นั้น เจ้าพนักงานท้องที่ก็จะท าการส ารวจสถานที่ท าการค้าว่า เป็นที่มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมและตั้งอยู่
ในย่านการค้าสะดวกแก่การควบคุมตรวจตราของนายทะเบียนท้องที่และเจ้าหน้าที่  ในกรณีที่ผู้ขอ
อนุญาตเป็นบุคคลเดียวหรือบุคคลกับนิติบุคคลที่มีผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน หรือนิติบุคคลกับนิติ
บุคคลที่มีผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน เคยได้รับอนุญาตให้ท าการค้าจ าหน่ายสิ่งเทียมอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืนอยู่ในสถานที่ท าการค้าเดียวกันจะได้รับใบอนุญาตให้ท าการค้าและจ าหน่ายสิ่งเทียม
อาวุธปืน ในสถานที่ท าการค้าเดียวกันได้รวมทั้งสิ้นไม่เกินห้าใบอนุญาตเฉพาะสถานที่ท าการค้าที่ตั้งอยู่
ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครและไม่เกินหนึ่งใบอนุญาตส าหรับในจังหวัดอ่ืน หลังจากที่เจ้าพนักงาน
ท้องที่สืบสวนสอบสวนผู้ขออนุญาตแล้ว จะต้องส่งส านวนทั้งหมดพร้อมด้วยค าขอรับอนุญาตไปยัง
กระทรวงมหาดไทย ประกอบการพิจารณาทุกคราวที่มีการขออนุญาต (ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที ่
109/2535, ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535) โดยบุคคลใดประสงค์จะสั่ง น าเข้า หรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธ
ปืนให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ ป.1 ต่อนายทะเบียนท้องที โดยนายทะเบียนท้องที่จะอนุญาต
ให้ออกใบอนุญาตสั่ง น าเข้าตามแบบ ป.2 ส่วนการอนุญาตให้ค้าจะออกตามแบบ ป.5 
 คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตสั่ง น าเข้า หรือค้าสิ่งเทียมอาวุธปืนนั้น ได้มีหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาไว้โดยด าเนินการเช่นเดียวกับการขออนุญาตสั่ง  น าเข้า หรือค้าอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน ดังนี้ 
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 1. เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ 
 2. ไม่เป็นบุคคลซึ่งไม่สามารถใช้อาวุธปืนได้โดยกายพิการหรือทุพพลภาพ 
 3. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือวิกลจริต 
 4. ประกอบสัมมาอาชีพ มีถิ่นที่อยู่ประจ าในท้องที่ที่ขออนุญาต และมีชื่อในทะเบียนบ้านตาม
กฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันอาจกระทบต่อความสงบเรียบ 
ร้อยของประชาชน 
 6. ไม่เคยต้องโทษจ าคุกในฐานความผิดที่กฎหมายก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  1) ไม่เป็นบุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกส าหรับความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 97 มาตรา 
111  มาตรา 120 มาตรา 177 มาตรา 183 มาตรา 249 มาตรา 250 มาตรา 293 ถึง มาตรา 303 
มาตรา 245 ถึง 257 และพ้นโทษยังไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษถึงวันยื่นค าขอใบอนุญาต    เว้นแต่
ในกรณีความผิดที่กระท าโดยความจ าเป็นหรือเพ่ือป้องกันหรือโดยถูกยั่วยุโทสะ 
  2) ไม่เป็นบุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุก ส าหรับความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อ 
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2477 มาตรา 11 มาตรา 22 มาตรา 29 ถึง มาตรา 33 หรือ
พระราชบัญญัติอาวุธ  ปืนฯ พ.ศ.2490 มาตรา 7 มาตรา 24 มาตรา 33 หรือมาตรา 38 
  3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป ในระหว่างห้าปีนับย้อนขึ้นไปจากวัน
ยื่นค าขอ ส าหรับความผิดอย่างอ่ืนนอกจากที่บัญญัติไว้ใน 6.1 และ 6.2 เว้นแต่ความผิดที่ไดกระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 7. ไม่เป็นบุคคลที่ต้องค าพิพากษาของศาลให้ปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป หรือจ าคุกแม้ว่าใน แต่
ครั้งเดียวฐานความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2477 และพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.
2490 และพ้นโทษครั้งสุดท้ายไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันยื่นค าขอใบอนุญาต 
 
 4.2.1  การขอใบอนุญาตและคุณสมบัติของบุคคลผู้มีปืนบีบีกันของสหรัฐอเมริกา 
 การควบคุมอาวุธปืนตามกฎหมาย“พระราชบัญญัติควบคุมอาวุธปืน 1968” บัญญัติขึ้นโดย
วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา สภานิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกาประกาศจุดมุ่งหมาย
ของพระราชบัญญัตินี้คือ เพ่ือสนับสนุนผู้บังคับใช้กฎหมายกลาง กฎหมายมลรัฐ และกฎหมายท้องถิ่น 
ในการต่อสู้กับอาชญากรรมและความรุนแรง พระราชบัญญัตินี้มิได้มีจุดประสงค์ที่จะเพ่ิมภาระหรือ
จ ากัดแก่ผู้เคารพกฎหมายในการขอมี ครอบครอง หรือใช้อาวุธในการล่าสัตว์ กีฬา ป้องกันตัวหรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ นอกจากจะมีเหตุผลจ าเป็นที่จะส่งเสริมบังคับใด ๆ นอกจากจะมีเหตุผลจ าเป็นที่จะ
ส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ ซึ่ง “บุคคลและใครก็ตาม หมายถึง รวมบุคคลใด ๆ นิติบุคคล 
บริษัท สมาคม องค์กร ห้างหุ้นส่วน สังคม หรือบริษัทที่มีผู้ลงทุนร่วมกัน” จากการควบคุมอาวุธปืน
ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ประชาชนในสหรัฐอเมริกาจึงมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าการมีอาวุธ
ปืนเป็นสิทธิพ้ืนฐานของบุคคลเพียงแต่ยอมให้รัฐเข้ามาควบคุมได้บางส่วน เพื่อความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยของสังคมส่วนรวมเท่านั้น ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางปืนอัดลมเบาไม่จัดเป็น
อาวุธปืน และกฎหมายที่น ามาใช้ส าหรับคนทุกเพศทุกวัย ผู้ที่อายุต่ ากว่า 18 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อ 
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ปืนอัดลมเบาผ่านเคาน์เตอร์ในร้านค้า แต่บุคคลใด ๆ ไม่ว่าอายุใดก็ตามสามารถใช้ปืนอัดลมเบาได้ ข้อ
กฎหมายนี้น ามาใช้เหมือนกันในทุกรัฐ 
 การขออนุญาต มาตรา 923 
 (a) ไม่มีบุคคลใดจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจน าเข้า ผลิตหรือจัดจ าหน่ายอาวุธปืน หรือน าเข้า  
ผลิต หรือจัดจ าหน่ายกระสุน จนกว่าจะได้สมัครและได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีให้กระท าการ
ดังกล่าวได ้
 ใบสมัคร เป็นไปตามรูปแบบและประกอบด้วยข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับพิจารณาความเหมาะสม
ที่จะได้รับใบอนุญาตตามที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้เท่านั้น รวมทั้งมีรูปถ่าย และลายพิมพ์นิ้วมือของ
ผู้สมัครด้วย ผู้สมัครแต่ละคนต้องเสียค่าธรรมเนียมในการรับใบอนุญาตและต้องเสียค่าธรรมเนียมที่
แยกออกมาอีกส่วนหนึ่งส าหรับแต่ละธุรกิจที่ผู้สมัครท าอยู่ 
 (b) บุคคลใด ๆ ที่ต้องการเป็นนักสะสม ที่ได้รับอนุญาตต้องสมัครขอใบอนุญาตนั้นจาก
คณะรัฐมนตรี 
 ใบสมัคร เป็นไปตามรูปแบบและประกอบด้วยข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับพิจารณาความเหมาะสม 
ที่จะได้รับอนุมาตราที่ระบุในข้อก าหนด ค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาตดังกล่าวคือ $ 10 ต่อปี 
ใบอนุญาตภายใต้อนุมาตรานี้จะใช้กับธุรกรรมที่เกี่ยวกับของหายากหรือโบราณวัตถุ 
 ผู้มีอ านาจในการอนุญาต มาตรา 923 (a) 
 (a) ไม่มีบุคคลใด จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจน าเข้า ผลิต หรือจัดจ าหน่ายอาวุธปืนหรือน าเข้า 
ผลิตหรือจัดจ าหน่ายกระสุน จนกว่าจะได้สมัครและได้รับใบอนุญาตจากคณะรับมนตรีให้กระท าการ
ดังกล่าวได ้
 การเพิกถอนใบอนุญาต มาตรา 923 (e) 
 (e) คณะรัฐมนตรีอาจเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้ภายใต้มาตรานี้ หากทราบหรือมีโอกาสได้
ยินว่าผู้ถือใบอนุญาตนั้น มีเจตนาจะฝ่าฝืนข้อก าหนดใด ๆ ในบทนี้หรือกฎเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้
ในบทนี ้
 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนตามกฎหมายของสหพันธรัฐมาเลเซีย หลักแห่งการ
ขออนุญาตและพกพาในการขออนุญาตเกี่ยวกับอออาวุธปืน มี 2 ลักษณะ คือ การขออนุญาตมีอาวุธ
ปืน และการขอพกพาใช้อาวุธปืน 
 มาตรา 3 (1) ตามกฎหมายฉบับนี้และกฎหมายข้อบังคับใด ๆ ที่ออกแบบตามกฎหมายฉบับ
นี้จะไม่มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง ยึดถือ หรือควบคุมซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนใด  ๆ 
นอกจากเขาจะได้เป็นผู้ถือใบอนุญาตอาวุธปืนที่ออกให้แก่เขาตามมาตรา 4 
 มาตรา 3 (2) กรณีตามมาตรา 3 (1) บุคคลอาจมีหรือใช้อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนได้
ภายในขอบเขตของการอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายที่ออกให้แก่เขาตามมาตรา 4 
 ทั้งนี้ จะมีผลบังคับเป็นใบอนุญาตอาวุธปืนในส่วนเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่
ออกให้แก่บุคคลบางคนด้วย 
 แต่อย่างไรก็ตาม มาตรา 6 ได้บัญญัติเป็นข้อยกเว้นของมาตรา 3 ไว้ คือ 
 มาตรา 6 (1) มาตรา 3 จะไม้ใช้บังคับแก่พระราชาธิบดี หรือแก่ผู้ปกครองรัฐหรือเจ้าผู้ครอง
นครแห่งรัฐใด ๆ 



86 

 

 ทั้งนี้ จะได้มีการแจ้งต่ออธิบดีกรมต ารวจ เดือนมิถุนายนของทุกปี โดยบุคคลซึ่งพระราชาธิบดี 
หรือผู้ครองรัฐ หรือเจ้าครองนคร แต่งตั้งให้รายละเอียดของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนทั้งหมดที่อยู่
ในครอบครอง หรือยึดถือ หรือความควบคุมของพระราชาธิบดี หรือผู้ปกครองรัฐ หรือเจ้าผู้ครองนคร 
ซึ่งไม่มีใบอนุญาตอาวุธปืนนั้น 
 (2) ภายใต้บังคับมาตรา 3 . . . 
 (ช) บุคคลอาจดพกพา หรือใช้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตอาวุธปืน หรือใบอนุญาตพกพา ดังนี้ 
  (ช) .1 ปืนขนาดเล็กไม่เกิน .22 คาลิเบอร์ และเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวที่สถานฝึกยิงปืน
ขนาดเล็ก โดยเจ้าของหรือผู้จัดการยิง หรือแสดงการยิงดังกล่าว มอบอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน
ดังกล่าวให้ และสถานฝึกยิง หรือที่แสดงการยิงดังกล่าวได้จัดให้มีขึ้นตามใบอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรและตามเง่ือนไขที่ออกโดยอธิบดีต ารวจแห่งรัฐ ที่สถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ 
   (ช) .2 อาวุธและกระสุนลูกซ้อมฝึกยิง ที่ใช้ในการแสดงละคร หรือการแสดงท านอง 
เดียวกัน หรือในการแข่งขันกีฬา ซึ่งบุคคลได้มีส่วนอยู่ด้วยในการนับ ถ้าหากได้รับอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากอธิบดีต ารวจแห่งรัฐ ที่การแสดงและการแข่งขันดังกล่าวมีขึ้นโดยต้องใช้อาวุธปืน 
หรือเครื่องกระสุนปืนดังกล่าว ในการแสดง หรือการแข่งขันกีฬาดังกล่าวด้วย    
 (3) บุคคลจะไม่ถูกถือว่าฝ่าฝืน มาตรา 3 ด้วยเหตุผลเพียงว่าในระหว่างเดือนมิถุนายนของ 
ปีใดเขามีไว้ ในครอบครอง หรือยึดถือ หรือใช้ควบคุม หรือพกพา หรือใช้ซึ่งอาวุธ หรือเครื่องกระสุน
ปืนโดยไม่มีใบอนุญาต หรือค าอนุญาต ถ้าหากบุคคลนั้นได้มีอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนไว้ใน
ครอบครองของงาน หรือได้รับอนุญาตให้พกพาและใช้อาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน ในวันที่ 30 
มิถุนายนของปีเดียวกัน ตามข้อก าหนดของใบอนุญาตพกพาแล้ว 
 การขออนุญาต 
 มาตรา 4 (1) ค าขอส าหรับใบอนุญาตอาวุธปืน หรือใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนให้ท าตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ ยื่นต่ออธิบดีกรมต ารวจแห่งรัฐซึ่งผู้ยื่นค าขอ มีถิ่นที่อยู่และให้ระบุรายละเอียดต่าง  ๆ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในแบบค าขอดังกล่าว 
 (2) ตามกฎหมายฉบับนี้ และกฎข้อบังคับใดออกตามกฎหมายฉบับนี้ อธิบดีกรมต ารวจจะ
อนุญาตตามค าขออนุญาตอาวุธปืน หรือใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนฉบับใดก็ได้ตามควรแก่กรณีถ้า
เป็นที่พอใจแก่เขาว่าค าขอนั้นมีเหตุผลอันดีในการให้ผู้ขอมีไว้ในครอบครอง ยึดถือ ไว้หรือควบคุม 
หรือพกพาและใช้ได้ตามควรแก่กรณี ซึ่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามที่ระบุรายละเอียดไว้ในค า
ขอนั้น และในกรณีนี้ให้ผู้ขอมีอ านาจกระท าการใดได้เท่าที่จะไม่เป็นอันตรายต่อสาธารณชนหรือ
ผลประโยชน์ของสาธารณชน  
 (3) ใบอนุญาตอาวุธปืน หรือใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนฉบับหนึ่ง  ๆ จะเป็นไปตามแบบที่
ก าหนดไว้และจะก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดใด ๆ ให้ผู้ยึดถือปฏิบัติได้ ลักษณะสภาพและจ านวน 
หรือเครื่องหมายบ่งบอกอ่ืน ๆ ของอาวุธปืนที่ออกใบอนุญาตให้ในส่วนเกี่ยวกับเครื่องกระสุนปืนก็จะมี
ก าหนดไว้ให้ยึดไว้เป็นจ านวนเท่าใด ในเวลาหนึ่งใดกับรายการอื่น ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาตนั้น 
 (4) รายการต่าง ๆ ของใบอนุญาตอาวุธปืน หรือใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนทุก ๆ ใบที่ออกให้ 
หรือที่ออกให้ใหม่ตามมาตรานี้จะลงไว้ในทะเบียนซึ่งอธิบดีต ารวจแห่งรัฐเก็บรักษาไว้ตามรูปแบบและ
วิธีการและสถานที่ดังที่อาจจะให้ไว้ 
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 (5) ถ้ามีค าขอใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธ หรือเครื่องกระสุนปืนที่ไม่มีตัวอักษรหรือตัวเลข หรือ
เครื่องหมายอย่างอ่ืนท านองเดียวกันนี้ซึ่งอาจจะได้มีการระบุไว้เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะออกใบอนุญาต
ให้เจ้าพนักงานผู้รับค าขอจะลงเครื่องหมายที่อาวุธ หรือเครื่องกระสุนปืน ตามที่รู้หรือปรากฏขึ้นใน
ภายหลังแล้วได้ตามควรแก่กรณี แต่กระท าดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสียหาย หรือลอกเลียนแบบ
ตัวอักษร หรือตัวเลข หรือเครื่องหมายอ่ืนดังกล่าวนั้น 
 ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต มาตรา 4 (4) 
 มาตรา 4 (1) ค าขอส าหรับใบอนุญาตอาวุธปืน หรือใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนให้ท าตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ ยื่นต่ออธิบดีกรมต ารวจแห่งรัฐ ซึ่งผู้ยื่นค าขอมีถิ่นที่อยู่ และให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในแบบค าขอดังกล่าว 
 อย่างไรก็ตามยังมีเงื่อนไข ว่ามีผู้มีอ านาจในการอออกใบอนุญาตอาจจะไม่อนุญาตได้ตาม
มาตรา 30 (1) (2) (3) (4) และ มาตรา 31 
 มาตรา 30 (1) อธิบดีกรมต ารวจ หรือเจ้าพนักงานต ารวจมีอ านาจ หรือออกใบอนุญาตให้มี 
หรือพกพา ความหมายนี้อันให้ไว้ตามมาตรา 57 ด้วยความเห็นชอบของอธิบดีกรมต ารวจที่มีอ านาจ
เหนือเขาได ้
 (ก) ไม่อนุญาตตามค าขอรับใบอนุญาตให้มี หรือพกพาที่ไม่ระบุเหตุผลเพื่อการนั้น 
 (ข) ไม่อนุญาตตามค าขอให้ออกให้ใหม่ หรือเพิกถอน หรือหยุดใช้ชั่วคราวซึ่ง 
ใบอนุญาตให้มีหรือพกพาใด ๆ ที่ออกตามกฎหมายนี้ เพ่ือเหตุผลแห่งความปลอดภัยสาธารณะ หรือ
ประการอื่น ๆ โดยจดแจ้งไว้ให้ปรากฏ 
 (2) เมื่อใบอนุญาตให้มีหรือพกพาใด ๆ ถูกเพิกถอน หรืองดใช้ให้บุคคลที่ยึดถือใบอนุญาต
ดังกล่าวไว้ส่งมอบใบอนุญาตดังกล่าวแก่สถานีต ารวจที่ใกล้ที่สุดโดยมิชักช้า 
 (3) ใบอนุญาตให้มี หรือพกพาทุกฉบับให้ถือว่าตกอยู่ภายใต้ เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดตามที่เจ้า
พนักงานผู้ออกให้ได้ระบุหรือสลักหลังไว้ในใบอนุญาตให้มี หรือพกพาที่ออกให้นั้น 
 (4) บุคคลใดไม่พอใจ การไม่อนุญาตตามค าขอให้ออก หรือให้ออกใหม่ ซึ่งใบอนุญาตให้มี 
หรือพกพา หรือเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งก าหนดโดยเจ้าพนักงาน ผู้ออกใบอนุญาตให้มี หรือพกพา หรือต่อการ
ถูกเพิกถอน หรืองดใช้ใด ๆ ซึ่งใบอนุญาตให้มี หรือพกพาอาจยื่นอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
รัฐมนตรีภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ไม่อนุญาต วันที่ออกข้อก าหนดวันเพิกถอน หรืองดใช้ดังกล่าว  
ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด 
 มาตรา 31 รัฐมนตรีอาจออกค าสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้พกพา
อาวุธปืนใด ๆ ก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องให้เหตุผลเพ่ือการนั้น 
 อายุของใบอนุญาตมีและใบอนุญาตให้พกพาและใช้มาตรา 4 (4) 
 ใบอนุญาตอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืน หากมิได้มีการยกเลิก หรือเพิกถอน
เสียก่อน จะสิ้นอายุลงในวันที่ 30 ของเดือนมิถุนายน ต่อไปจากวันที่ออกให้ แต่อธิบดีกรมต ารวจแห่ง
รัฐ ผู้ที่ถือใบอนุญาตนั้นมีถิ่นที่อยู่อาจต่อการอนุญาตให้ใหม่ เป็นเวลาหนึ่งปีต่อไปนับแต่วันที่ 30 ของ
เดือนมิถุนายนดังกล่าวและอาจต่อให้ไปเรื่อย ๆ นับแต่เวลาดังกล่าวนั้นและบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ให้
ใช้บังคับแก่การออกใบอนุญาตอาวุธปืน หรืออนุญาตพกพาใหม่ดังกล่าวนั้นด้วย 
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 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนแล้ว ผู้วิจัยพบว่า มาตรการ
การควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 ไม่ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับ
การครอบครอง หรือพกพาแต่ประการใด จึงควรมีมาตรการในการให้อนุญาตพาติดตัวไปนอกบ้าน 
หรือสถานที่สาธารณะเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการน าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 มีเจตนารมณ์บัญญัติขึ้นเพ่ือใช้ก าหนดมาตรการป้องกันบุคคลผู้มีอาวุธปืน
เท่านั้น กล่าวคือ ให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืนเพ่ือป้องกันตัว และทรัพย์สิน เพ่ือการกีฬาและเพ่ือล่าสัตว์ 
ดังที่บัญญัติไว้ มาตรา 7 “ห้ามมิให้ผู้ใดท า ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือน าเข้าซึ่งอาวุธปืน หรือ เครื่องกระสุนปืน
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่” ทั้งนี้ไม่ได้ก าหนดไว้ว่า ผู้ที่มีสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ใน
ครอบครองได้ ต้องมีใบอนุญาตให้มีสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในความครอบครองก่อนซึ่งไม่ครอบคลุมถึงปืน
บีบีกัน การมีปืนบีบีกันไว้ในความครอบครอง จึงไม่เป็นความผิดซึ่งแตกต่างจากเรื่องอาวุธปืนที่
กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองจะต้องได้รับอนุญาตก่อน จึงท าให้มีผู้ต้องการมีสิ่ง
เทียมอาวุธปืนพยายามซื้อหาให้ได้มาไว้ครอบครองเป็นจ านวนมากขึ้น ทั้งนี้ การสั่ง น าเข้า หรือค้าซึ่ง
สิ่งเทียมอาวุธปืน “น าเข้า” หมายความว่า น าเข้ามาจากภายนอกราชอาณาจักรไม่ว่าโดยวิธีใด  ๆ 
(มาตรา 4 (8) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ) การสั่ง น าเข้า หรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนต้องได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่  (มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490) หากมิได้
ปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียนท้องที่แล้ว บุคคลดังกล่าวมีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.
2490) จากบทบัญญัติดังกล่าว การที่จะสั่ง น าเข้า หรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนนั้น จ าต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องที่ก่อนจึงจะด าเนินการกระท าการดังกล่ าวได้ มิฉะนั้นจะเกิดโทษทางอาญาแก่
บุคคลผู้ฝ่าฝืน มาตรา 8 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดย
ไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัว เมื่อมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตาม
ควรแก่พฤติการณ์ ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้น
เพ่ือนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอ่ืนใดซึ่งไม่ครอบคลุมถึงสิ่งเทียมอาวุธปืนเช่นกัน     
การพกพาสิ่งเทียมอาวุธปืนจึงไม่เป็นความผิดแต่อย่างใด ประกอบกับไม่มีการห้ามในการซื้อสิ่งเทียม
อาวุธปืน เด็กและวัยรุ่นต่างมีไว้ในครอบครองและด้วยการที่วุฒิภาวะยังไม่เพียงใน การตัดสินใจอาจ
น าเอาสิ่งเทียมอาวุธปืนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ มิได้น าไปใช้เพ่ือเกมกีฬา หรือตามวัตถุอันแท้จริง อีกทั้ง
ท าให้บุคคลที่พบเห็นเกิดความสับสนและหลงผิดได้ด้วยความที่สิ่งเทียมอาวุธปืนได้พัฒนาให้เหมือน
ของจริงมากท่ีสุด หากยังเป็นสาเหตุให้ร้านค้าที่ท าการซื้อขายสิ่งเทียมอาวุธปืนท า การซื้อกันอย่างเสรี
โดยปราศจากหลักเกณฑ์ควบคุม และได้พยายามดัดแปลงประสิทธิภาพให้สิ่งเทียมอาวุธปืนให้มี
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับปืนของจริงมากท่ีสุด อันเป็นผลให้เกิดปัญหาในทางสังคมอันเนื่องมาจากใช้
ผิดวัตถุประสงค์ได้ มาตรา 9 วรรคหนึ่ง “ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนให้ออก
ให้แก่บุคคลส าหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์ ” จากบทบัญญัติ
ดังกล่าว แสดงเห็นได้ว่า ความจ าเป็นในการออกมาตรการเพ่ือควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนในสมัยนั้นยัง
ไม่มี จึงต้องควบคุมเพียงอาวุธปืนเพียงเท่าทีก าหนดตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเท่านั้น  
มาตรา 52 วัตถุประสงค์ของการท า ซื้อ มี ใช้สิ่งเทียมอาวุธปืน “ห้ามมิให้ผู้ใดสั่ง น าเข้า หรือค้าซึ่งสิ่ง
เทียมอาวุธปืน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที” มาตรา 53 “ในการสั่งน าเข้า หรือค้า
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สิ่งเทียมอาวุธปืนให้น ามาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 30 มาตรา 31 และ
มาตรา 37 มาใช้บังคับ โดยอนุโลม” ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 ไม่มีมาตรการควบคุม
การท า ซื้อ มี ใช้ซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืน ก าหนดมาตรการควบคุมไว้เฉพาะการท า ซื้อ มี ใช้ ซึ่งอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืน จึงไม่ครอบคลุมถึงการท า ซื้อ มี ใช้ ซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืน และ บทบัญญัติมาตรา 
52 มาตรา 53 หากปรากฏว่า ผู้ใดท า ซื้อ มี ใช้ ซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืน ผู้นั้นหาได้มีความผิดตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 เป็นผลให้ผู้กระท าการดังกล่าว ไม่มีความผิดและมีโอกาสท า ซื้อ 
มี ใช้โดยมิชอบ ผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์ มาใช้ง่ายขึ้น กล่าวคือ แทนที่จะใช้เพ่ือเป็นเกมกีฬา หรือ
เพ่ือเป็นของเล่น แต่กลับน ามาใช้ในการก่อเหตุอาชญากรรม เช่น การจี้ ปล้น หรือข่มขู่ผู้อ่ืน   เป็นต้น 
เป็นเหตุซ่ึงน ามาซึ่งความเดือดร้อนในสังคม  
 
4.3  ความรับผิดชอบและบทลงโทษของผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย 
 
 4.3.1  ความรับผิดชอบและบทลงโทษของผู้ฝ่าฝืนกฎหมายของไทย 
 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 เป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญา แต่วัตถุประสงค์ของ
กฎหมายนี้มิได้มุ่งถึงการกระท าอันเป็นการทบกระเทือนต่อความมั่นคงของสังคมโดยตรง  ดังเช่น
กฎหมายอาญาที่เป็นความผิดอันเห็นได้ในตัวเอง แต่ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.
2490 นี้ ถือเป็นความผิดเทคนิค ซึ่งหมายถึงเป็นความผิดเพราะกฎหมายระบุว่าเป็นความผิด (Mala 
Prohibita) ดังนั้น ผู้ใดสั่ง น าเข้า หรือค้า ซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต จึงถือว่าไม่ถูกต้องโดยผลแห่งกฎหมายอันมีวัตถุประสงค์  เพียงเพ่ือป้องกัน หรือควบคุมสิ่ง
เทียมอาวุธปืน ซึ่งจัดเป็นการควบคุมทางอ้อม มิใช่เป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรง 
 การก าหนดความรับผิดและบทลงโทษเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ เนื่องจากบทลงโทษผู้ที่  
ฝ่าฝืนตามมาตรา 52 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 ซึ่งบัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดสั่ง น าเข้า หรือ
ค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่โดยตามมาตรา  77 ตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 ก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนโดยให้ลงโทษเพียงจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ ยังมีโทษต่ ามากส าหรับผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา 52 ท า
ให้มีผู้ฝ่าฝืนกันมากเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนที่จะได้รับจากการฝ่าฝืนนั้น พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ 
พ.ศ.2490 การพิจารณาลงโทษตามความผิดนี้ จึงเห็นควรพิจารณาให้เหมาะสมแก่การกระท า  ทั้งนี้ 
ปัจจุบันมีมาตรการลงโทษที่ค่อนข้างจ ากัด มี 2 ประการคือ โทษปรับหรือจ าคุก ศาลไม่สามารถใช้
ดุลพินิจเลือกลงโทษจ าเลยให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์ได้ โทษจ าคุกบางครั้ง   ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
หากเป็นการกระท าโดยเจตนาการท า ซื้อ มี ใช้ ทั้งไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่ประการใด  
 
 4.3.2  บทลงโทษตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 
 บทลงโทษ มาตรา 924 
 (a) (1) นอกเหนือจากที่ระบุในอนุมาตรานี้ อนุมาตรา (b), (c) หรือ (f) ของมาตรานี้ หรือใน
มาตรา 929 ใครก็ตาม 
 (A) จงใจปล่อยเอกสาร หรือแสดงข้อมูลที่บทนี้ก าหนดให้เก็บไว้ในบันทึกขอองผู้ที่ได้รับ 
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อนุญาตในบทนี้ ข้อมูลที่ใช้กับใบอนุญาต ข้อยกเว้นหรือการช่วยเหลือ ภายใต้ข้อก าหนดของหน้าที่
เป็นเท็จ 
 (B) จงใจฝืนอนุมาตรา (a) (4) (f) (k) (r) (v) หรือ (w) ของมาตรา 922 
 (C) จงใจน าเข้ามายังสหรัฐอเมริกา หรือครอบครองอาวะปืน หรือกระสุนปืนที่ฝ่าฝืนมาตรา 
922 (1) หรือ 
 (D) จงใจฝ่าฝืนข้อก าหนดในบทนี้จะถูกปรับภายใต้ title นี้ จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 
 (2) ใครก็ตามจงใจฝ่าฝืนอนุมาตรา (a) (b) (d) (g) (h) (i) (j) หรือ (o) ของมาตรา 922 จะถูก
ปรับตามที่ก าหนดใน title นี้ ถูกจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 (3) ผู้แทนจ าหน่าย ผู้น าเข้า ผู้ผลิต หรือนักสะสม ที่ได้รับอนุญาตใด ๆ ที่จงใจ 
 (4) ฝ่าฝืน อนุมาตรา (m) ของมาตรา 922 จะถูกปรับตามที่ก าหนดใน title นี้ จ าคุกไม่เกิน 
1 ปี ทั้งปรับ 
 (5) ใครก็ตามที่ฝ่าฝืน 922 (g) จะถูกปรับตามที่ก าหนด ใน title นี้ถูกจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาจ าคุกจะถูกก าหนดภายใต้ย่อหน้านี้จะไม่เกิดขึ้นพร้อมกับ
ระยะเวลาจ าคุกภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายอ่ืน ยกเว้น กรณีจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ที่เกิดจาย่อหน้านี้ 
การฝ่าฝืนมาตรา 922 (g) ถือว่าเป็นการลงโทษสถานของ 
 (6) ใครก็ตามที่จงใจฝ่าฝืนอนุมาตรา (s) หรือ (t) ของมาตรา 922 จะถูกปรับตามที่ก าหนดใน 
title นี้จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 (b) ใครก็ตามตั้งใจกระท าความผิดที่มีบทลงโทษเกิน 1 ปี หรือรู้หรือมีเหตุอันน่าเชื่อถือว่าจะ
ถูกจ าคุกเกิน 1 ปี จากข้อคดีนั้นท าการขนลงเรือ ขนส่ง หรือรับอาวุธปืน หรือกระสุนปืนระหว่างรัฐ
หรือระหว่างประเทศจะถูกปรับตามท่ี title นี้ก าหนด จ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือท้ังจ า ทั้งปรับ 
 โทษการครอบครองอาวุธปืนและอาวุธอันตรายในสถานที่ราชการ มาตรา 930 
 (a) นอกเหนือจากที่ระบุในอนุมาตรา ( ) บุคคลใดก็ตามที่จงใจครอบครอง หรือแสดงอาวุธ
ปืน หรืออาวุธอันตรายอื่น ๆ ในสถานที่ราชการ (ยกเว้น สถานที่ของศาล) หรือมีความพยายามเท่านั้น
จะถูกปรับตามท่ี title นี้ ก าหนดหรือจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 (b) บุคคลใดก็ตามจงใจหรือพยายามครอบครอง หรือแสดงอาวุธปืน หรืออาวุธอันตรายใน
สถานที่ราชการ โดยมีเวลาใช้อาวุธนั้นก่อคดีอาชญากรรม จะถูกปรับตามที่ title นี้ก าหนด หรือถูก
จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 (c) บุคคลที่ฆ่า หรือพยายามฆ่าบุคคลใด ๆ ในการฝ่าฝืนอนุมาตรา (a) หรือ (b) หรือการ
ปะทะกะกันในสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืน หรืออาวุธอันตรายจะถูกลงโทษตามที่
ระบุในมาตรา 1111, 1112 และ 1113 
 (d) อนุมาตรา (a) ไม่รวมถึง 
 (1) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือลูกจ้างของประเทศ  
ของรัฐ หรือหน่วยงานทางการเมืองที่มีอ านาจตามกฎหมาย ในการเข้าร่วมหรือควบคุมการป้องกัน 
ตรวจสอบ การสืบสวน หรือการฟ้องร้อง การฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ 
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 (2) การครอบครองอาวุธปืนหรืออาวุธอ่ืน ๆ โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาล หรือสมาชิกกองทัพถ้าการ
ครอบครองนั้นได้รับอ านาจตามกฎหมาย 
 (3) การถืออาวุธปืน หรืออาวุธอันตรายอ่ืน ๆ ในสถานที่ราชการที่ถูกกฎหมายในกรณีการล่า 
หรือวัตถุประสงค์อ่ืนที่ถูกกฎหมาย 
 (e) (1) นอกเหนือจากที่ระบุใน (2) ใครก็ตามที่จงใจ หรือพยายามครอบครอง หรือแสดง
อาวุธปืนในศาล จะถูกปรับตามที่ title นี้ก าหนด จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ (2) ตาม (1) ไม่
ใช้กับสิ่งที่ระบุใน (1) หรือ (2) ของอนุมาตรา (c) 
 (f) มาตรานี้ไม่จ ากัดอ านาจศาลสหรัฐอเมริกา ในการลงโทษ หรือการประกาศกฎออกค าสั่ง
ข้อจ ากัด หรือข้อห้ามในการครอบครองอาวุธในศาล หรือการด าเนินคดี ตลอดจนบริเวณที่อยู่ใน
ขอบข่ายของอาคารนั้น 
 
 4.3.3  บทลงโทษตามกฎหมายของสหพันธรัฐมาเลเซีย 
 มาตรา 43 บุคคลใด ๆ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบัญญัติใด ๆ ในกฎหมายนี้ หรือตามกฎ
ข้อบังคับใด ๆ ที่ออกตามกฎหมายนี้และไม่มีบทก าหนดโทษไว้โดยเฉพาะต้องระวางทาจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันริงกิต หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา 45 (1) บุคคลทุกคนจึงได้รับการพิสูจน์ยืนยัน ว่ามีไว้ในครอบครองของตน หรือ
ภายใต้ความควบคุมของตน ซึ่งสิ่งใด ๆ ที่บรรจุอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือสิ่งเหมือนอาวุธปืน เว้น
แต่จะมีข้อแก้ตัวพิสูจน์ให้เห็นว่ามิได้เป็นเช่นนั้น 
 (2) ผู้ครอบครองทุกคนซึ่งบ้านเรือนใด ๆ หรืออาคารต่าง ๆ ในที่ซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน หรือสิ่งเทียมของอาวุธปืนใด ๆ ถูกพบให้ถือว่าผู้มีไว้ในการครอบครอง ซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน หรือสิ่งเทียมของอาวุธปืนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ตามความมุ่งหมายแห่งกฎหมายนี้ จนกว่าจะพิสูจน์ให้
เห็นว่า มิได้เป็นเช่นนั้น 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนแล้ว ผู้วิจัยพบว่า ความผิด
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 เป็นความผิดประเภทที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดมิใช่
ความผิดในตัวเอง อันจะเกิดจากความชั่วร้ายของผู้กระท าผิดซึ่งโทษปรับที่ก าหนดไว้จ านวน 1,000 
บาท หากพิจารณาในแง่ของความเหมาะสมของการลงโทษถือว่าได้สัดส่วนดีแล้ว แต่ถ้ามองในแง่
ทฤษฎีการลงโทษ โทษปรับดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลในทางป้องกันหรือยับยั้งการกระท าผิดแต่อย่างใด 
ทั้งยังไม่อาจท าให้ผู้กระท าผิดเกิดความหลาบจ า เพราะเงินค่าปรับจ านวน 1,000 บาท ถือว่าเป็น
จ านวนเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับความเสียหายที่สังคมโดยรวมได้รับ ประกอบกับบทก าหนดโทษตาม 
มาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 47 มาตรา 52 
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนายทะเบียนท้องที่ตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ” ซึ่งถือว่าเป็นบทลงโทษที่เบามาก จึงท าให้ผู้สั่ง น าเข้า หรือ
ค้าไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายท าให้มีการสั่งน าเข้า หรือค้ากันอย่างเสรี ผู้วิจัยเห็นว่าควรก าหนด
บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนให้หนักโดยให้มีอัตราโทษจ าคุกและโทษปรับในอัตราที่สูง หรือมีบทลงโทษที่รุนแรง
มากกว่าความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เพราะในปัจจุบันปืนบีบีกันมีอานุภาพการท าลายอาจไม่รุนแรง
เทียบเท่ากับอาวุธปืนที่สามารถใช้งานได้ในระยะไกล แต่ปืนบีบีกันหากถูกยิงระยะประชิดและโดน
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จุดส าคัญ เช่น บริเวณใบหน้า ดวงตา ฟัน ผู้ถูกยิงย่อมได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ ประกอบกับการมีระบบ
การท างานของปืนบีบีกันใช้ระบบแก๊สและไฟฟ้า ซึ่งลักษณะภายนอกเหมือนกับปืนจริงจนแทบจะแยก  
ไม่ออกเนื่องจากผู้ผลิตพยายามที่สร้างขึ้นให้เหมือนอาวุธปืนจริงมากที่สุด ทั้งขนาด น้ าหนัก สีสัน บาง
รุ่นวัสดุที่ใช้ท าก็เป็นโลหะแข็งมีความเหมือนมาก ด้วยความเหมือนจึงท าให้เป็นที่นิยมของนักเล่นปืน
โดยทั่วไป และผู้ที่ชื่นชอบเก็บสะสมไว้เป็นคอเล็กชั่นตามความชอบของแต่ละคนและความแรงของลูก
กระสุนปืนบีบีกันถูกปรับแต่งให้เพ่ิมความแรงของกระสุนขึ้นอีก โดยมีอุปกรณ์เสริมและของแต่ง
มากมาย เพ่ือเสริมความแรงให้กับปืนคู่ใช้ได้อย่างง่ายขึ้น จนสามารถสัมผัสถึงความแตกต่างได้อย่าง
เห็นได้ชัด การแต่งปืนแต่ละรุ่น แต่ละแบบซึ่งแตกต่างกัน ซึ่งหากผู้ที่มีเจตนาที่ไม่ดีย่อมน าเอาไปใช้ก่อ
ความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนในสังคม เมื่อมองในแง่ของความปลอดภัยของสังคม ควรมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
สิ่งเทียมอาวุธปืนโดยก าหนดรายละเอียดและสาระส าคัญของสิ่งเทียมอาวุธปืน และมีผลบังคับใช้อย่าง
เคร่งครัด ป้องกันการกระท าความผิดหรือการประกอบอาชญากรรมต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการลดอาชญากรรม 
 



 
บทท่ี  5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 หลักเกณฑ์ในทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุม
ปืนบีบีกันของประเทศไทยและต่างประเทศในบทที่ 3 ตลอดจนปัญหาที่ได้วิเคราะห์มาแล้วในบทที่ 4 
จึงท าให้เห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของประเทศไทยยังไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
เนื่องจากมาตรการทางกฎหมายการบังคับใช้พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ยังไม่ครอบคลุมถึงสิ่งเทียมอาวุธปืนในเรื่องของการขอ
ใบอนุญาตมี ใช้ พกพา สิ่งเทียมอาวุธปืนจึงท าให้มีการใช้หรือพกพาสิ่งเทียมอาวุธปืนในที่สาธารณะ
กระท าได้โดยอิสระ ขาดมาตรการควบคุม สุ่มเสี่ยงต่อการกระท าความผิดซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนบางชนิด
สามารถกระท าอันตรายต่อร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ และยังส่งผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน  
 
5.1  บทสรุป 
 
 สิ่งเทียมอาวุธปืนที่มีไว้เพ่ือใช้เล่น หรือการกีฬา เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าโทษหากน าไปใช้
ให้ถูกทาง โดยผู้เล่น ผู้ใช้ หรือมีไว้ในครอบครอง เนื่องจากการเล่นปืนบีบีกันเป็นการสร้างทักษะใน
การใช้อาวุธขั้นพื้นฐาน และให้ความรู้สึกกับผู้เล่นเหมือนอาวุธปืนจริง นอกจากนี้มีข้าราชการทั้งทหาร 
ต ารวจหลายหน่วยงานนิยมเล่นปืนบีบีกัน โดยส่งเสริมและใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี เนื่องจากมี
ความประหยัดกว่ากระสุนปืนจริงหลายเท่า แต่หากน าสิ่งเทียมอาวุธปืนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ให้มี  
การพกพาโดยง่ายย่อมท าให้ผู้ที่มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ น าเอาสิ่งเทียมอาวุธปืนไปก่อเหตุต่างๆ ซึ่งจะ
กลายเป็นว่าสิ่งเทียมอาวุธปืนที่มีไว้เพ่ือใช้เล่น หรือการกีฬา เมื่อน าไปใช้ผิดประเภทจะกลายเป็น
อุปกรณใ์นการก่ออาชญากรรม 
 ในปัจจุบันกฎหมายอาวุธปืนของประเทศไทยมีพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ใช้บังคับอยู่เพียงฉบับเดียว และกฎหมายที่
มีอยู่ได้ใช้มานานและมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ส าคัญ อาจท าให้กฎหมายล้าสมัยและสิ่งเทียม
อาวุธปืนตามกฎหมายไม่คลอบคลุมถึงปืนบีบีกันที่จะใช้บังคับควบคุมการก่ออาชญากรรม ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้สิ่งเทียมอาวุธปืนมีความเหมือนจริงมากที่สุด 
ได้พยายามดัดแปลงประสิทธิภาพให้สิ่งเทียมอาวุธปืนให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับปืนของจริงมาก
ที่สุด ดังจะเห็นได้จากปืนบีบีกันได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ หากมองเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของปืนบีบีกัน
เพียงอย่างเดียวก็แทบจะมีลักษณะไม่ผิดไปจากอาวุธปืนจริง ลักษณะของปืนบีบีกันแล้วคือปืนอัดลม
ชนิดเบา ลอกเลียนแบบปืนจริงในอัตราส่วน 1 : 1 ใช้กระสุนทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
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มิลลิเมตร และ 8 มิลลิเมตร ซึ่งถูกจัดเป็นกีฬาในลักษณะเกมผจญภัย แต่ในทางกลับกันกฎหมายที่ใช้
บังคับกับสิ่งเทียมอาวุธปืนที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วกลับเป็นกฎหมายที่มีการบัญญัติและบังคับใช้มา
นานมาก ซึ่งไม่สามารถครอบคลุมถึงวิวัฒนาการในการดัดแปลงสิ่งเทียมอาวุธปืน รวมถึงความรับผิด
และบทลงโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ไม่รุนแรง ซึ่งมีโทษต่ ามากส าหรับผู้ฝ่าฝืน ตาม มาตรา 52 จึง
ท าให้มีผู้ฝ่าฝืนกันมาก ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแล้วพบว่า จ าเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ควรต้องมี  
การก าหนดมาตรการการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืน การขออนุญาตซื้อ การขออนุญาตพกพา ตลอดจน
บทก าหนดโทษกรณีกระท าผิดให้มีโทษรุนแรงขึ้น  
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย 
 1. ควรมีแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งถือเป็นกฎหมายอาญาประเภทหนึ่งจึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องตีความ
โดยเคร่งครัด จากนิยามความหมายสิ่งเทียมอาวุธปืนแล้วควรนิยามความหมายของ “สิ่งเทียมอาวุธ
ปืน” โดยให้มีการควบคุมเพ่ิมเติมโดยก าหนดรายละเอียดและสาระส าคัญของสิ่งเทียมอาวุธปืน โดย
เพ่ิมความชัดเจนของความหมายของบทนิยามของค าว่า “สิ่งเทียมอาวุธปืน”  เป็น “สิ่งเทียมอาวุธปืน
อันตราย” โดยให้ “สิ่งเทียมอาวุธปืน” คงความหมายไว้เช่นเดิม และก าหนดรายละเอียดและ
สาระส าคัญของสิ่งเทียมอาวุธปืนและจุดประสงค์ให้นิยามความหมายชัดเจนและครอบคลุมอาจจะมี
ขึ้นใหม่ในอนาคต ซึ่งมีลักษณะทันสมัยและเป็นอันตรายเทียบเท่าอาวุธปืนจริง ตามมาตรา 4 (5) แห่ง
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ดังนี้  
 “สิ่งเทียมอาวุธปืนอันตราย” หมายความว่า สิ่งเทียมอาวุธปืนซึ่งมีรูปและลักษณะ ขนาด 
สีสันเช่นเดียวกับอาวุธปืน และใช้ส่งล าแสงเลเซอร์  หรือใช้ส่งสิ่งเทียมเครื่องกระสุนปืนโดยก าลัง
แรงดันของแก๊ส หรืออัดลม หรือเครื่องกลไกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพลังงานไฟฟ้า ต้องอาศัยอ านาจ
ของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งเทียมอาวุธปืนนั้นๆ ด้วยความเร็วเฉลี่ยปลายปืนไม่เกิน 400 
ฟุต/วินาที ให้หมายความรวมถึงสิ่งเทียมอาวุธปืนอันตรายที่ก าหนดกฎกระทรวง” 
 ความเร็วไม่เกิน 400 ฟุต/วินาที ไม่มีอานุภาพร้ายแรงที่สามารถท าอันตรายต่อชีวิตหรือ
ร่างกายได้ดังเช่นอาวุธปืนโดยทั่วไป หากความเร็วเกินกว่าที่ก าหนดให้ถือเป็นอาวุธที่สามารถท า
อันตรายต่อร่างกายได้โดยสภาพ และให้ถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาต้องได้รับโทษ เนื่องจาก
ประสิทธิภาพความร้ายแรงของสิ่งเทียมอาวุธปืนชนิดนั้น 
 2. เนื่องจากการครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนในประเทศไทยมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเกี่ยวกับการครอบครอง การขอใบอนุญาต และคุณสมบัติของบุคคลผู้มีปืนบีบีกัน  รวมถึง
วัตถุประสงค์การน าไปใช้ไว้โดยเฉพาะ ควรจะต้องมีการก าหนดให้ชัดเจน โดยการมีสิ่งเทียมอาวุธปืน
จึงจ าต้องมีมาตรการในการให้อนุญาตพาติดตัวไปนอกบ้าน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการน าไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์ ผู้ที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์อาจน าสิ่งเทียมอาวุธปืนบีบีกันไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยอาศัยช่อง
โหว่ทางกฎหมายนี้ใช้ในการก่อเหตุได้อย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย เพราะเมื่อถูกจับได้ก็รับโทษสถาน
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เบา หากไม่มีข้อหาร้ายแรงอ่ืนๆ ผลคดีที่ เกี่ยวกับอาวุธปืนเหล่านี้มักเป็นบทลงโทษปรับหรือรอลง
อาญาเป็นส่วนใหญ่ จึงมีผลให้ผู้กระท าความผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย แต่เมื่อมีการน าเอาสิ่งเทียม
อาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุอาชญากรรมผู้เสียหายย่อมต้องกลัว  ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีมาตรทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืน โดยก าหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนให้รุนแรงขึ้น ให้มีอัตราโทษจ าคุก
และโทษปรับในอัตราที่สูง หรือมีบทลงโทษที่รุนแรงมากกว่าความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเพ่ือป้องกัน
บุคคลน าไปใช้เป็นเครื่องมือ หรือช่องทางในการกระท าความผิดกฎหมาย ทั้งนี้เหตุที่ผู้วิจัยได้แสดง
แนวคิดดังกล่าว เป็นเพียงเหตุผลตามการศึกษาของผู้วิจัยในครั้งนี้เท่านั้น  เป็นแนวทางในการแก้ไข
กฎหมายควบคุมปืนบีบีกันที่เหมาะสมกับประเทศไทย ในการจัดการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนให้มี
ความรัดกุม ครอบคลุม ชัดเจน และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย และความ
ปลอดภัยแก่ประชาชน ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ  
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