
 
 

 

บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวตัน์น้ีเจริญกา้วหน้าและพฒันาไปมาก ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
สาเหตุท่ีท าให้มีการพฒันาการละเล่นท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงมีคนบางกลุ่มให้ความสนใจและ
ช่ืนชอบการเล่นส่ิงเทียมอาวุธปืนจนท าให้การละเล่นดงักล่าวพฒันากลายเป็นกีฬา โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งกีฬาท่ีใช้ปืน บีบีกนั เป็นอุปกรณ์ในการเล่น และแมว้่าปืน บีบีกนั จะถูกผลิตข้ึนมาเพื่อใช้ใน
วตัถุประสงคท่ี์ชอบดว้ยกฎหมายก็ตาม แต่อาจมีผูป้ระสงค์ร้ายน าไปพฒันาจนมีอานุภาพเท่าเทียม
กบัอาวุธปืนจริงและน าไปใช้ในทางท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายอนัจะท าให้สังคมเกิดความเสียหายได้ 
เช่นน้ี จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีมาตรการส าหรับการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเทียมอาวุธ
ปืนเพื่อเป็นการควบคุมการจ าหน่าย และป้องกนัไม่ให้มีการน าส่ิงเทียมอาวุธปืนไปใช้ในทางท่ีมิ
ชอบ 
 จากท่ีผูเ้ขียนไดศึ้กษาและวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบักฎหมายควบคุมส่ิงเทียมอาวุธปืนใน
ประเทศไทยนั้น จะเห็นไดว้่าพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิดดอกไมเ้พลิง 
และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 เป็นกฎหมายท่ีมีการบญัญติัและบงัคบัใชม้านานมากกวา่ 71 ปีแลว้ 
ซ่ึงเทคโนโลยใีนปัจจุบนัมีการพฒันาจนท าใหส่ิ้งเทียมอาวธุปืนนั้นมีความเหมือนจริงมาก รวมทั้งมี
อานุภาพรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัพระราชบญัญติัดงักล่าวท่ียงัคงลา้สมยัไม่มีการแกไ้ข
ให้มีความสอดคล้องกบัสภาพสังคมในปัจจุบนั โดยผูเ้ขียนได้ท าการศึกษาจากข่าวต่าง ๆ และ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงต่าง ๆ พบวา่มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการแกไ้ขพระราชบญัญติัอาวุธ
ปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิดดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 โดยควรตอ้งมีการ
ก าหนดมาตรการการควบคุมการจ าหน่าย การควบคุมการดดัแปลง และการควบคุมการใช้เคร่ือง
กระสุนของส่ิงเทียมอาวธุปืน ตลอดจนก าหนดบทลงโทษกรณีกระท าผดิใหมี้โทษเพิ่มมากข้ึน 
 อย่างไรก็ตาม ผูเ้ขียนไดท้  าการศึกษาวิเคราะห์มาตรการในการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิง
เทียมอาวุธปืนตามกฎหมายของประเทศไทยตามพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุ
ระเบิดดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ.2490 แลว้ เห็นวา่บทบญัญติัดงักล่าวยงัมีขอ้บกพร่อง
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อยู่หลายประการ อาทิ ความล้าหลงัของบทบญัญติัเก่ียวกบันิยามของส่ิงเทียมอาวุธปืนซ่ึงยงัไม่
ครอบคลุมส่ิงเท่ียมอาวุธปืนท่ีอาจมีข้ึนใหม่ในอนาคตท่ีมีลักษณะทันสมัยและเป็นอันตราย
เช่นเดียวกบับีบีกนั รวมถึงการท่ีพระราชบญัญติัดงักล่าวไม่ไดนิ้ยามความหมายของเคร่ืองกระสุน
ของส่ิงเทียมอาวุธปืน ซ่ึงอาจส่งผลให้มีการน าวสัดุอนัตรายมาท าเป็นเคร่ืองกระสุนโดยไม่มีการ
ควบคุม การท่ีพระราชบญัญติัดงักล่าวไม่มีมาตรการควบคุมความเร็วของการส่งลูกกระสุนของส่ิง
เทียมอาวุธปืน ซ่ึงหากมีความเร็วเท่าเทียมกบัอาวุธปืนจริง อาจก่อให้เกิดต่อความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อร่างกายของผูท่ี้ถูกยิง การท่ีไม่บทบญัญติัท่ีวางหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจ าหน่ายส่ิงเทียม
อาวุธปืนให้แก่ผูท่ี้มีอายุต  ่ากวา่ 18 ปี ท าให้ผูป้ระกอบการสามารถจ าหน่ายส่ิงเทียมอาวุธปืนให้แก่ผู ้
ซ้ือไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่ค  านึงถึงความสามารถ หรือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชส่ิ้งเทียมอาวธุ
ปืนของผูซ้ื้อ และสุดทา้ยในส่วนของอตัราโทษของผูท่ี้กระท าความผิดตามมาตรา 77 ซ่ึงก าหนด
บทลงโทษไวต้ ่าเกินไปจน ไม่สามารถใชย้บัย ั้งไม่ใหมี้การฝ่าฝืนหลกัเกณฑใ์นการกระท าท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัส่ิงเทียมอาวธุปืนได ้ 
 นอกจากน้ี ผูเ้ขียนไดท้  าการศึกษากฎหมายและมาตรการเก่ียวกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนของ
ต่างประเทศแลว้ ผูเ้ขียนเห็นวา่มาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนของต่างประเทศท่ีสามารถ
น ามาปรับใช้กบัประเทศไทยได้จะตอ้งมีความชัดเจนและครอบคลุมในด้านของค านิยามของส่ิง
เทียมอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนของส่ิงเทียมอาวุธปืน, ก าหนดมาตรการท่ีครอบคลุมเร่ืองของการ
จ าหน่ายส่ิงเทียมอาวุธปืนส าหรับเด็กและเยาวชน และมีอตัราโทษท่ีเหมาะสมกบัสภาพสังคมในยคุ
ปัจจุบนัอีกทั้งสามารถยบัย ั้งไม่ให้มีการฝ่าฝืนมาตรการดงักล่าวได ้ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่ากฎหมายของ
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหราชอาณาจกัร และสหรัฐอเมริกามีเน้ือหาท่ีเหมาะสมส าหรับการ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรการเก่ียวกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนของประเทศไทยท่ียงัมี
ขอ้บกพร่องและจ าเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ข 

 
 5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.2.1 แก้ไขเพิม่นิยามความหมายของ “ส่ิงเทยีมอาวุธปืน” และเพิม่นิยามความหมายของ 
“เคร่ืองกระสุนของส่ิงเทยีมอาวุธปืน” 
  5.2.1.1 ควรระบุตวัอยา่งวา่ส่ิงใดบา้งท่ีจะถือวา่เป็นส่ิงเทียมอาวธุปืนเอาไวอ้ยา่งชดัเจน
ในบทนิยามของส่ิงเทียมอาวุธปืนเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการตีความว่าส่ิงใดบา้งท่ีจะถือว่าเป็นส่ิง
เทียมอาวุธปืนอีก โดยควรก าหนดนิยามของ “ส่ิงเทียมอาวุธปืน” ใหม่ ให้หมายถึง “ส่ิงซ่ึงมีรูปและ
ลกัษณะอนัน่าจะท าให้หลงเช่ือวา่เป็นอาวุธปืน ไม่วา่จะสามารถยิงเคร่ืองกระสุนของส่ิงเทียมอาวธุ
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ปืนไดห้รือไม่ โดยการยิงตอ้งอาศยัแรงส่งเคร่ืองกระสุนมาจากพลงังานแก๊ส ไฟฟ้า หรือการอดัลม
เท่านั้น และมีความแรงไม่เกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศแนบทา้ยพระราชพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี 
ไม่รวมถึงอาวธุปืนประดิษฐ ์หรือดดัแปลง”  
  5.2.1.2 ควรก าหนดชนิดของวสัดุท่ีสามารถน ามาใช้ท าเป็นของลูกกระสุนของส่ิง
เทียมอาวธุปืน โดยก าหนดให้เคร่ืองกระสุนของส่ิงเทียมอาวธุปืนจะตอ้งท ามาจากพลาสติก หรือส่ิง
อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกนั อนัจะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายร้ายแรงแก่ร่างกาย เช่น ก าหนดนิยามของ 
“เคร่ืองกระสุนของส่ิงเทียมอาวุธปืน” หมายถึง “กระสุนท่ีท ามาจากพลาสติก หรือเซรามิก
สังเคราะห์ ไม่มีส่วนประกอบของสารท่ีก่อให้เกิดการประทุ มีขนาดและน ้ าหนักไม่เกินกว่าท่ี
ก าหนดไวใ้นประกาศแนบทา้ยพระราชพระราชบญัญติัน้ี” 
 5.2.2 ก าหนดมาตรการเกีย่วกบัการจ าหน่ายส่ิงเทยีมอาวุธปืน 
  5.2.2.1 ควรก าหนดขอ้ห้ามส าหรับผูจ้  าหน่ายส่ิงเทียมอาวุธปืน โดยห้ามมิให้มีการ
จ าหน่ายส่ิงเทียมอาวธุปืนใหแ้ก่บุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี 
  5.2.2.2 ควรแกไ้ขบทลงโทษตามมาตรา 77 โดยก าหนดบทลงโทษใหห้นกัข้ึน จากเดิม
ท่ีก าหนดใหมี้โทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ใหแ้กไ้ขโดย
ผูท่ี้ฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ซ่ึงมี
บทลงโทษเช่นเดียวกับกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (The Penal Code of 
California) 
 5.2.3 ก าหนดอัตราความเร็วของการส่งลูกกระสุนของปืน บีบีกัน และวัสดุที่ใช้ท าลูก
กระสุนของปืน บีบีกนั 
 ควรก าหนดอตัราความเร็วในการส่งลูกกระสุนของปืน บีบีกนั รวมถึงวตัถุและขนาดท่ีใช้
เป็นลูกกระสุนของปืน บีบีกนั ไวใ้นประกาศแนบทา้ยพระราชพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ือง
กระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิงและส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ดว้ย โดยอาจก าหนดความเร็ว
ของการส่งลูกกระสุนปืนของ บีบีกนั ตามค าวินิจฉยัของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 11) เร่ือง
เสร็จท่ี 846/2551 ท่ีก าหนดให้แรงขบัดนัออกจากปากล ากลอ้งตอ้งมีความเร็วตน้และแรงปะทะ
เป้าหมายประมาณ 200 ถึง 500 ฟุตต่อวินาที รวมถึงก าหนดให้ลูกกระสุน บีบีกนั ตอ้งเป็นวตัถุท่ีท า
มาจากพลาสติกหรือเซรามิคสังเคราะห์ โดยตอ้งมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 6 มิลลิเมตร ถึง 8 
มิลลิเมตร และมีน ้าหนกัตั้งแต่ 0.12 กรัม แต่ไม่เกิน 0.50 กรัม 
  


