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บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและทีม่ำของปัญหำ 

 ในสมยัก่อนผูท่ี้มีอ ำนำจในกำรปกครองยอ่มคำดหวงัใหป้ระชำชนหรือผูท่ี้อยูภ่ำยใตอ้  ำนำจ
ปกครองอยู่อย่ำงสงบสุขไม่เอำเปรียบซ่ึงกนัและกนั เช่นน้ี กำรปกครองของผูมี้อ ำนำจปกครองจึง
จ ำเป็นตอ้งใชอ้ ำนำจรัฐเป็นหลกัส ำคญัในกำรปกครอง รวมถึงกำรใชอ้ำวุธในกำรควบคุม เน่ืองจำก
อำวุธถือเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมืออนัเป็นหลกัส ำคญัท่ีก่อให้เกิดควำมสงบสุขได ้และส่วนของผู ้
อยูใ่ตป้กครองเอง กฎหมำยก็ยงัก ำหนดให้สำมำรถครอบครองอำวุธและใชอ้ำวุธไปในทำงป้องกนั
ชีวิตและทรัพยสิ์นของตนเองได ้แต่อยำ่งไรก็ตำมในสังคมยอ่มมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอยูร่่วมกนั ซ่ึง
ต้องยอมรับว่ำตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู ้มี อิทธิพลหรือผู ้กว้ำงขวำงนั้ น อำวุธปืนถือเป็น
ส่วนประกอบท่ีส ำคญัท่ีเป็นเคร่ืองมือใหก้บับุคคลเหล่ำนั้น มีทั้งกำรครอบครองอำวธุปืนโดยถูกตอ้ง
ตำมกฎหมำยและท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมำยไวเ้ป็นจ ำนวนมำก โดยในส่วนของอำวุธปืนท่ีไม่ชอบดว้ย
กฎหมำยนั้นจะเห็นไดจ้ำกข่ำวอำชญำกรรมท่ีปรำกฏอยูบ่่อยคร้ังวำ่มีกำรน ำเอำอำวธุปืนหรือส่ิงเทียม
อำวธุปืนท่ีดดัแปลงแลว้ไปใชใ้นกำรก่ออำชญำกรรมหรือกระท ำควำมผดินั้นๆ ซ่ึงแต่เดิมอำวุธปืนมี
ไวใ้ช้เพื่อป้องกนัภยนัตรำยท่ีเกิดข้ึน ต่อมำดว้ยยุคสมยัโลกำภิวตัน์ มีควำมเจริญกำ้วหน้ำไปอย่ำง
รวดเร็ว จึงมีกำรพฒันำระบบและรูปแบบของอำวุธปืนโดยมีลกัษณะคลำ้ยกบัอำวุธปืน ซ่ึงเรียกว่ำ 
“ส่ิงเทียมอำวธุปืน” เช่น ปืนบีบีกนั เป็นตน้ 
 ในอดีตส่ิงเทียมอำวุธปืนนั้นถูกผลิตข้ึนมำเพื่อวตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมำย เช่น กำร
สะสมส่ิงเทียมอำวุธปืนเป็นงำนอดิเรก, กำรน ำส่ิงเทียมอำวุธปืนมำใช้เป็นของประดบั, กำรน ำส่ิง
เทียมอำวุธปืนมำใชใ้นกำรเล่นกีฬำ หรือกำรน ำส่ิงเทียมอำวธุปืนมำใชใ้นกำรฝึกซอ้มของหน่วยงำน
ต ำรวจหรือทหำร เป็นตน้ อย่ำงไรก็ตำมนับตั้งแต่ท่ีมีกำรประดิษฐ์ส่ิงเทียมอำวุธปืนข้ึนมำ ก็เกิด
ปัญหำท่ีเก่ียวกบักำรน ำส่ิงเทียมอำวุธปืนไปดดัแปลง รวมถึงน ำใช้โดยผิดวตัถุประสงค์ท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยต่ำงๆ ตำมมำไม่ว่ำจะเป็นควำมเสียหำยทำงด้ำนชีวิตร่ำงกำย หรือทรัพยสิ์นก็ตำม 
ดงันั้น ถึงแมว้ำ่ส่ิงเทียมอำวุธปืนจะถูกผลิตมำเพื่อวตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมำยแต่วำ่ในแต่ละ
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ประเทศก็จะมีกำรบญัญติักฎหมำยเพื่อควบคุมส่ิงเทียมอำวุธปืนภำยในประเทศของตนข้ึนมำเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหส่ิ้งเทียมอำวธุปืนถูกน ำไปใชน้อกเหนือจำกวตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมำยนัน่เอง  
ปัญหำดงักล่ำวไม่ได้เกิดข้ึนเฉพำะแต่ในต่ำงประเทศเท่ำนั้น ซ่ึงเกิดข้ึนกบัประเทศไทยด้วย ซ่ึง
ประเทศไทยก็เป็นประเทศท่ีมีกำรน ำเข้ำส่ิงเทียมอำวุธปืนจำกต่ำงประเทศเพื่อมำจ ำหน่ำย
ภำยในประเทศไทยเป็นจ ำนวนมำก ดงันั้น จึงมีปัญหำท่ีตำมมำภำยหลงัเช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนท่ีมี
ส่ิงเทียมอำวธุปืนวำงจ ำหน่ำยภำยในประเทศ 
 ประเทศไทยมีพระรำชบญัญติัท่ีบงัคบัใช้เก่ียวกบัอำวุธปืน คือ พระรำชบญัญติัอำวุธปืน 
เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิดดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอำวุธปืน พ.ศ.2490 ซ่ึงตลอดเวลำท่ีผ่ำนมำ
ทั้งอำวุธปืน ส่วนประกอบท่ีใชป้ระกอบอำวุธปืน และท่ีส ำคญัอยำ่งยิ่ง คือ ส่ิงเทียมอำวุธปืนนั้น ได้
พฒันำอยำ่งต่อเน่ืองจนเกือบเทียบเท่ำอำวุธปืนจริง ทั้งรูปลกัษณ์ภำยนอก รวมทั้งสมรรถนะในกำร
ยิง ซ่ึงในอนำคตส่ิงเทียมอำวุธปืนอำจจะพฒันำเคร่ืองกระสุนปืนให้มีพลงัท ำลำยลำ้งรุนแรงมำกข้ึน 
ทั้ งยงัเพิ่มควำมเร็วของเคร่ืองกระสุนปืนท่ีพุ่งออกจำกล ำกล้องให้เทียบเท่ำอำวุธปืนจริงก็ได้ 
นอกจำกน้ีรูปลกัษณ์ภำยนอกของส่ิงเทียมอำวุธปืนในปัจจุบนัยงัอำจท ำให้บุคคลทัว่ไปท่ีพบเห็น
เขำ้ใจได้ว่ำเป็นอำวุธปืนจริงด้วยเช่นกนั เน่ืองจำกมีลกัษณะคล้ำยกบัอำวุธปืนเป็นอย่ำงมำก ซ่ึง
บุคคลท่ีมีส่ิงเทียมอำวุธปืนเช่นวำ่น้ีไวใ้นครอบครองอำจจะน ำไปประกอบอำชญำกรรม หรือสร้ำง
ควำมเดือนร้อนให้แก่สังคม หรืออำจเป็นกลุ่มนกัเรียน หรือกลุ่มวยัรุ่นท่ีคึกคะนองน ำติดตวัไปก่อ
กำรทะเลำะววิำทท ำร้ำยร่ำงกำยกนัเกิดควำมหวำดกลวัวุน่วำยในสังคม และกำรกระท ำดงักล่ำวก็อำจ
เขำ้ข่ำยควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำได ้ซ่ึงจำกท่ีผูเ้ขียนไดศึ้กษำและคน้ควำ้ขอ้เท็จจริงต่ำงๆ 
ผูเ้ขียนพบถึงปัญหำอนัเกิดจำกกำรใชส่ิ้งเทียมอำวธุปืนไดด้งัน้ี 
 เน่ืองจำกปัจจุบนัพระรำชบญัญติัอำวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน ว ัตถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และ
ส่ิงเทียมอำวุธปืน พ.ศ.2490 มำตรำ 4 อนุมำตรำ 5 ไดนิ้ยำมควำมหมำยของส่ิงเทียมอำวุธปืนไวว้ำ่ 
“ส่ิงซ่ึงมีรูปและลักษณะอันน่ำจะท ำให้หลงเช่ือว่ำเป็นอำวุธปืน” ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่ำควรนิยำม
ควำมหมำยของค ำวำ่ “ส่ิงเทียมอำวุธปืน” ให้ชดัเจนยิ่งข้ึน เน่ืองจำกในปัจจุบนัมีกำรพฒันำรูปแบบ
ของส่ิงเทียมอำวุธปืนในรูปแบบท่ีหลำกหลำย อำทิ ส่ิงเทียมอำวุธปืนท่ีใช้พลงังำนในกำรส่งลูก
กระสุนปืนจำกก๊ำซ ส่ิงเทียมอำวุธปืนท่ีใช้พลงังำนในกำรส่งลูกกระสุนปืนจำกไฟฟ้ำ กำรส่งลูก
กระสุนปืนจำกแรงดนัลม เป็นตน้ และให้คลอบคลุมส่ิงเทียบอำวุธปืนท่ีอำจมีข้ึนใหม่ในอนำคตท่ีมี
ลกัษณะทนัสมยัและเป็นอนัตรำยเช่นเดียวกบัปืนบีบีกนั 
 นอกจำกน้ี ปัจจุบนัปืนบีบีกนัสำมำรถบรรจุกระสุนไดห้ลำยชนิดดว้ยกนั เช่น กระสุนท่ีท ำ
มำจำกแกว้ พลำสติก เซรำมิคสังเครำะห์ รวมถึงเหล็กและอลูมิเนียม วตัถุท่ีดดัแปลงอ่ืน ๆ ซ่ึงกระสุน
แต่ละชนิดดงักล่ำวหำกน ำมำยิงโดยปืนบีบีกนั แลว้ จะสำมำรถก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ร่ำงกำย
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ตำมชนิดของกระสุนได ้เช่น กระสุนท่ีท ำมำจำกพลำสติกอำจก่อให้เกิดแค่กำรระคำยเคืองบริเวณ
ผิวหนงั แต่หำกกระสุนท่ีท ำมำจำกแกว้หรือโลหะก็อำจก่อให้เกิดอนัตรำยถึงขั้นทะลุชั้นผิวหนงัได้1  
แต่เน่ืองจำกพระรำชบญัญติัอำวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิดดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอำวุธ
ปืน พ.ศ.2490 ไดใ้ห้ค  ำนิยำมของค ำวำ่ “เคร่ืองกระสุนปืน” ไวว้ำ่ “หมำยควำมรวมตลอดถึงกระสุน
โดด กระสุนปรำย กระสุนแตก ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ทั้งชนิดท่ีมีหรือไม่มีกรด
แก๊ส เช้ือเพลิง เช้ือโรค ไอพิษ หมอกหรือควนั หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด 
ท่ีมีคุณสมบติัคลำ้ยคลึงกนั หรือเคร่ืองหรือส่ิงส ำหรับอดัหรือท ำ หรือใชป้ระกอบเคร่ืองกระสุนปืน” 
แต่ไม่ไดใ้ห้ค  ำนิยำมส ำหรับเคร่ืองกระสุนของส่ิงเทียมอำวุธปืนไวแ้ต่อยำ่งใด ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงเห็น
ว่ำมีควำมจ ำเป็นตอ้งมีกำรควบคุมชนิดของลูกกระสุนของปืนบีบีกนั เพื่อป้องกนัอนัตรำยท่ีอำจ
เกิดข้ึน 
 อยำ่งไรก็ตำม กระทรวงมหำดไทย โดยกรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั ไดเ้ปิดเผยว่ำ 
จำกสถิติกำรบำดเจ็บจำกปืนอดัลมในประเทศไทยพบว่ำ ในแต่ละปีมีเด็กอำยุต  ่ำกว่ำ 15 ปี ไดรั้บ
บำดเจ็บจำกปืนอัดลม ประมำณ 4,792 คนต่อปี โดยอันตรำยจำกกำรเล่นปืนอัดลมเกิดจำก
ล ำแสงเลเซอร์ ควำมเร็ว และควำมแรงของกระสุนปืน ส่งผลใหไ้ดรั้บบำดเจบ็บริเวณผวิหนงั ดวงตำ 
อำจถึงขั้นท ำใหต้ำบอดได้2  
 ปัญหำต่อมำ เน่ืองจำกปัจจุบนัมีกำรคำ้อำวธุปืนบีบีกนัไดอ้ยำ่งเสรี โดยไม่มีมำตรกำรจ ำกดั
กำรจ ำหน่ำยท่ีชัดเจน ท ำให้ผูท่ี้สนใจรวมถึงเด็กและเยำวชนท่ีช่ืนชอบปืนบีบีกนัสำมำรถเขำ้ไป
ติดต่อซ้ือขำยกบัผูจ้  ำหน่ำยไดโ้ดยตรงโดยปรำศจำกมำตรกำรควบคุมใด ๆ ซ่ึงพระรำชบญัญติัอำวุธ
ปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิดดอกไม ้เพลิงและส่ิงเทียมอำวธุปืน พ.ศ.2490 มีเพียงมำตรำเดียวท่ี
ก ำหนดมำตรกำรเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยส่ิงเทียมอำวธุปืน คือ มำตรำ 523 เท่ำนั้น ซ่ึงมำตรกำรดงักล่ำว
ไม่เพียงพอต่อกำรควบคุมกำรจ ำหน่ำยอำวธุปืนบีบีกนั กล่ำวคือ ผูจ้  ำหน่ำยยงัสำมำรถจ ำหน่ำยอำวธุ
ปืนบีบีกนัให้แก่ผูซ้ื้อได้อย่ำงอิสระ โดยไม่ค  ำนึงว่ำผูซ้ื้อจะมีอำยุเท่ำใด หรือมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เก่ียวกบักำรใชปื้นบีบีกนัหรือไม่ ซ่ึงอำจเป็นเหตุให้เด็กหรือเยำวชนท่ีไม่มีควำมรู้เร่ืองกำรใชปื้นบีบี
กนั น ำปืนบีบีกนัไปใชใ้นทำงท่ีผิด หรือน ำไปใชใ้นทำงท่ีอำจเกิดอนัตรำยแก่ผูอ่ื้นได ้ดงันั้น จึงควร
ก ำหนดมำตรกำรส ำหรับผูป้ระกอบกำร หรือร้ำนคำ้ท่ีจ  ำหน่ำยอำวุธปืนบีบีกนั เพื่อเพิ่มกำรควบคุม

                                                           
1 ลคัด้ีเดอะชิสุห์.  (2560).  กระสุนบีบีกนันับร้อยฝังในร่างไซบีเรียนจรจัดแต่โชคดทีี่มีชีวิตรอดมาได้ (ออนไลน์). 
เขำ้ถึงไดจ้ำก: https://www.dogsclip.com/articles/381/.[2561, 16 มกรำคม]. 
2 พิญำวนัออน.  (2558).  เตือนอันตรายจากการเล่นปืนอัดลม (ออนไลน์).  เขำ้ถึงไดจ้ำก: 
http://www.thaihealth.or.th/Content/27508-เตือนอนัตรำยจำกกำรเล่นปืนอดัลม.htm.[2560, 1 พฤศจิกำยน]. 
3 มำตรำ 52 หำ้มมิใหผู้ใ้ดสัง่ น ำเขำ้ หรือคำ้ซ่ึงส่ิงเทียมอำวธุปืน เวน้แต่ไดรั้บใบอนุญำตจำกนำยทะเบียนทอ้งท่ี 
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กำรใช้ปืนบีบีกนัของผูท่ี้มีอำยุต  ่ำกว่ำ 18 ปี และควรก ำหนดบทลงโทษส ำหรับผูป้ระกอบกำรท่ีท ำ
กำรฝ่ำฝืนใหมี้ควำมเหมำะสมกบัสภำพสังคมในปัจจุบนัโดยก ำหนดบทลงโทษใหห้นกัข้ึน  
 นอกจำกน้ี ในพระรำชบญัญติัอำวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิดดอกไมเ้พลิง และส่ิง
เทียมอำวุธปืน พ.ศ.2490 ยงัไม่มีมำตรกำรควบคุมในเร่ืองของอตัรำควำมเร็วของกำรส่งลูกกระสุน
ปืนบีบีกนั ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นวำ่ในปัจจุบนัมีผูท่ี้ลกัลอบท ำกำรดดัแปลงอำวุธปืนบีบีกนัให้มีสมรรถนะ
ใหมี้ควำมแรงเพิ่มข้ึนโดยวธีิกำรปรับสปริงให้มีควำมแข็งมำกข้ึน รวมถึงกำรน ำเอำวสัดุจ ำพวกแกว้ 
เหล็ก และอลูมิเนียมมำใชเ้ป็นวสัดุในกำรท ำลูกกระสุนปืนบีบีกนั ซ่ึงกำรกระท ำเช่นน้ีอำจก่อให้เกิด
อนัตรำยร้ำยแรงต่อผูท่ี้ถูกยิงไดห้ำกถูกยิงโดนอวยัวะส ำคญั นอกจำกน้ี ผูเ้ขียนยงัพบวำ่มีกำรน ำเอำ
อำวุธปืนบีบีกันไปท ำกำรดัดแปลงให้มีสมรรถนะ และอำนุภำพเท่ำเทียมกับอำวุธปืนจริง ซ่ึงผู ้
คิดร้ำยอำจน ำอำวุธปืนบีบีกนัท่ีท ำกำรดดัแปลงแลว้ไปใชใ้นกำรก่ออำชญำกรรมได ้รวมถึงใช้เป็น
อำวธุในกำรกระท ำควำมผดิตำมประมวลกฎหมำยอำญำได ้
 ดงันั้น ด้วยปัญหำขอ้เท็จจริง ปัญหำขอ้กฎหมำย และควำมจ ำเป็นท่ีได้กล่ำวแลว้ขำ้งตน้ 
ผูเ้ขียนเห็นวำ่ควรท ำกำรศึกษำวิจยักฎหมำยควบคุมส่ิงเทียมอำวธุปืนของประเทศไทย และกฎหมำย
ควบคุมส่ิงเทียมอำวุธปืนของต่ำงประเทศ รวมถึงก ำหนดมำตรกำรทำงกฎหมำยท่ีชดัเจนเก่ียวกบัส่ิง
เทียมอำวุธปืนในพระรำชบญัญติัอำวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียม
อำวุธปืน พ.ศ.2490 เพื่อประโยชน์ในกำรน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแกไ้ขกฎหมำยท่ีจะ
ใชค้วบคุมกำรใชส่ิ้งเทียมอำวธุปืนในประเทศไทยต่อไป 
  

1.2 วตัถุประสงค์กำรศึกษำ 

 1. เพื่อศึกษำประวติั แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัส่ิงเทียมอำวธุปืน 
 2. เพื่อศึกษำมำตรกำรทำงกฎหมำยเก่ียวกบัส่ิงเทียมอำวธุปืนของต่ำงประเทศและประเทศ
ไทย 
 3. เพื่อศึกษำเปรียบเทียบทำงกฎหมำยเก่ียวกบัส่ิงเทียมอำวุธปืนของต่ำงประเทศและ
ประเทศไทย โดยเฉพำะกรณีอำวธุปืนบีบีกนั 
 4. เพื่อเสนอแนะแนวทำงแกไ้ขบทบญัญติัทำงกฎหมำยบำงประกำรและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
ส่ิงเทียมอำวธุปืน 
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1.3 สมมติฐำนกำรศึกษำ 

 ปัญหำกำรไม่ มีค  ำ นิยำมของค ำว่ำ  “ ส่ิง เทียมอำวุธปืน” ตำมมำตรำ 4  (5)  แห่ง
พระรำชบญัญติัอำวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอำวุธปืน พ.ศ.
2490 และกำรท่ีพระรำชบญัญติัดงักล่ำวมิไดมี้กำรก ำหนดอตัรำควำมเร็วในกำรส่งลูกกระสุนของ
ปืนบีบีกนั และก ำหนดวสัดุท่ีใช้ในกำรท ำลูกกระสุนปืนบีบีกนั รวมถึงมำตรกำรท่ีเก่ียวกับกำร
ควบคุมกำรจ ำหน่ำยส่ิงเทียมอำวุธปืนให้แก่ผูท่ี้มีอำยุต  ่ำกว่ำ 18 ปี นั้น จะส่งผลเสียในกำรควบคุม
ของรัฐ ดงันั้น จึงควรแกไ้ขพระรำชบญัญติัอำวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และ
ส่ิงเทียมอำวธุปืน พ.ศ.2490 เพื่อป้องกนัควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใชส่ิ้งเทียมอำวธุปืน 

 

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 ท ำกำรศึกษำปัญหำกฎหมำยเก่ียวกบักำรนิยำม กำรก ำหนดบทลงโทษ และอตัรำโทษของ
ส่ิงเทียมอำวุธปืนตำมพระรำชบญัญติัอำวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิง
เทียมอำวธุปืน พ.ศ.2490 โดยไม่รวมถึงกำรจ ำหน่ำยทำงออนไลน์ รวมถึงศึกษำเปรียบเทียบกฎหมำย
ควบคุมส่ิงเทียมอำวธุปืนของต่ำงประเทศ 

 

1.5 วธิีด ำเนินกำรศึกษำ 

 กำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงเอกสำร (Documentary Research) โดยรวบรวมขอ้มูลและ
เอกสำรท่ีเก่ียวข้องจำกหนังสือกฎหมำย บทควำมวำรสำร รำยงำนกำรวิจัย ส่ืออินเตอร์เน็ต
บทบญัญติัของกฎหมำยไทยและกฎหมำยต่ำงประเทศรวมทั้งวิทยำนิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งน ำมำศึกษำ
วเิครำะห์อยำ่งเป็นระเบียบ 
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1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท  ำให้ทรำบถึงประวติั แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัส่ิงเทียมอำวุธปืน 
 2. ท  ำให้ทรำบถึงมำตรกำรทำงกฎหมำยเก่ียวกบัส่ิงเทียมอำวุธปืนของต่ำงประเทศและ
ประเทศไทย 
 3. ท  ำให้ทรำบถึงปัญหำทำงกฎหมำยเก่ียวกับส่ิงเทียมอำวุธปืนของต่ำงประเทศและ
ประเทศไทย โดยเฉพำะกรณีอำวธุปืนบีบีกนั 
 4. ท  ำให้ทรำบถึงแนวทำงแกไ้ขบทบญัญติัทำงกฎหมำยบำงประกำรและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
กำรควบคุมส่ิงเทียมอำวธุปืนในประเทศไทย 
 

1.7 ค ำนิยำมศัพท์ 

 ส่ิงเทียมอำวธุปืน หมำยถึง ส่ิงซ่ึงมีรูปและลกัษณะอนัน่ำจะท ำใหห้ลงเช่ือวำ่เป็นอำวธุปืน 
 ปืนบีบีกนั หมำยถึง ปืนท่ีใชย้ิงลูกกระสุนท่ีมีทรงกลม โดยแรงส่งลูกกระสุนตอ้งมิใช่มำ
จำกกำรจุดระเบิด 
 ปืนอดัลมเบำ หมำยถึง ปืนท่ีท ำงำนดว้ยกำรดึงสไลดห์รือคนัร้ังลูกเล่ือนถอยหลงัอำศยัแรง
หดตวัสปริงขบัดนัลูกสูบให้อดัอำกำศส่งกระสุน และตอ้งดึงลูกเล่ือนหน่ึงคร้ังต่อกำรยงิหน่ึงนดั ซ่ึง
ท ำใหปื้นพลงัสปริงลูกสูบยงิไดแ้ค่เพียงทีละนดั 

  

 


