
 

บทที ่2 

ความเป็นมา แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัส่ิงเทยีมอาวุธปืน 

 ในปัจจุบนัส่ิงเทียมอาวธุปืนไดถู้กสร้างในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะปืนบีบีกนัท่ี
ถูกพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากมีผูท่ี้ช่ืนชอบส่ิงเทียมอาวุธปืนชนิดน้ีอยู่เป็นจ านวน
มาก ซ่ึงปืนบีบีกนัท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดคงหนีไม่พน้ปืนยาวไฟฟ้าและปืนสั้นอดัแก๊ส ซ่ึง
ปืนทั้งสองรุ่นน้ีเป็นปืนหลกัท่ีใชใ้นการเล่นกีฬาบีบีกนั โดยเป้าหมายส่วนใหญ่ของการ
พฒันาปืนบีบีกนั คือการท าให้ความรู้สึกเหมือนจริงมากท่ีสุดเวลายิง รวมถึงรูปลกัษณ์ 
วสัดุท่ีใช ้น ้าหนกั และความรู้สึกเวลาท่ีสัมผสั1  
 ปืนบีบีกนัถูกน าไปใช้โดยวตัถุประสงค์ท่ีหลากหลาย ทั้งโดยวตัถุประสงค์ท่ี
ชอบและไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ดงันั้น จึงควรท าความเขา้ใจก่อนว่าส่ิงเทียมอาวุธปืนนั้น
คืออะไร มีท่ีมาอยา่งไร มีวตัถุประสงคใ์นการใชอ้ยา่งไร กฎหมายเก่ียวกบัส่ิงเทียมอาวุธ
ปืนของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัมีการกล่าวถึงส่ิงเทียมอาวุธปืนไวอ้ยา่งไรบา้ง 
และทฤษฎีท่ีสามารถน ามาปรับใช้กับกฎหมายเก่ียวกับส่ิงเทียมอาวุธปืนมีทฤษฎี
อะไรบา้ง เพื่อจะไดพ้ิจารณาถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัส่ิงเทียมอาวุธปืน
ของประเทศไทยใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนโดยการพิจารณากฎหมายส่ิงเทียมอาวุธปืน
ของประเทศต่าง ๆ ท่ีมีความแตกต่างกนัทั้ งระบบกฎหมายและแนวความคิดในการ
ควบคุมส่ิงเทียมอาวธุปืนมาพิจารณาประกอบเพื่อเปรียบเทียบและเลือกหลกัเกณฑ์ท่ีเห็น
วา่เหมาะสมท่ีจะน ามาปรับใชก้บัสังคมไทยในปัจจุบนัต่อไป 
 
 
 

                                                           
1 นรินทร์ อยู่ดี.  (2553).  รวมข้อมูลบีบีกัน ฉบับสมบูรณ์ (พิมพค์ร้ังท่ี 1).  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
หนา้ 1. 
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2.1 ความเป็นมาและการพฒันาการของปืนอดัลมเบา  

 ในปี พ.ศ.2513 ประชาชนชาวญ่ีปุ่นให้ความสนใจและตอ้งการครอบครองอาวุธปืนเป็น
อย่างมาก ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้ประชาชนในประเทศญ่ีปุ่นบางรายครอบครองอาวุธปืนอย่างผิด
กฎหมาย เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงท าให้มีผูท่ี้คิดคน้ส่ิงเทียมอาวุธปืนซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธปืนเพื่อให้
ผูค้นชาวญ่ีปุ่นสามารถครอบครองได้โดยไม่ผิดกฎหมาย โดยเร่ิมจากการผลิตปืนสปริงซ่ึงปืน
ดงักล่าวมีล ากลอ้งหลายขนาดเพื่อใชย้ิงลูกกระสุนพลาสติกและกระสุนยาง โดยกระสุนมีลกัษณะ
เป็นวงกลมมีเส้นผา่ศูนยก์ลางขนาด 6 มม. และ 8 มม. ซ่ึงต่อมาไดมี้การพฒันาจากปืนท่ีใชพ้ลงังาน
จากสปริง กลายมาเป็นปืนท่ีถูกบรรจุดว้ยพลงังานจากแก๊ส  
 ต่อมาในช่วงกลางปี พ.ศ. 2533 ส่ิงเทียมอาวุธปืนเหล่าน้ีได้รับนิยมอยากมากในอเมริกา
เหนือ ซ่ึงในเวลาเดียวกนันั้นตลาดการคา้ส่ิงเทียมอาวธุปืนของญ่ีปุ่นตกต ่าลง แต่อยา่งไรก็ตาม ญ่ีปุ่น
สามารถกลบัเขา้มาสู้ในตลาดส่ิงเทียมอาวธุปืนไดจ้ากการขายปืนท่ีใชพ้ลงังานจาก AEG (Automatic 
Electric Gun) หรือปืนไฟฟ้าอตัโนมติั และในปี พ.ศ. 2543 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนไดเ้ขา้ร่วมวงการและส่งปืนของตนเขา้สู่ตลาด ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพท าให้เป็น
คู่แข่งส าคญัของประเทศญ่ีปุ่น และอีกไม่ก่ีปีต่อมา สินคา้จากประเทศจีนถูกส่งเขา้ตลาดเป็นจ านวน
มาก แต่เป็นสินคา้ระดบัต ่า2  
 ปืนอดัลมเบา หรือช่ือภาษาองักฤษเรียกกนัวา่ Air soft gun แต่บุคคลทัว่ไปนิยมเรียกกนัวา่ 
บีบีกนั ซ่ึงค าวา่ BB ความจริงแลว้ยอ่มาจากค าวา่ Ball Bullet หรือแปลเป็นภาษาไทยจะได้
ความหมายวา่ลูกกระสุนกลมๆ ซ่ึงค าวา่ บีบีกนั ในอดีตนั้นเป็นช่ือเรียกปืนอดัลมท่ีใชก้ระสุนโลหะ
ลูกปรายกลมๆ ท่ีมีเส้นผา่ศูนยก์ลางขนาด 0.177 คาลิเปอร์ ซ่ึงมีไวใ้ชส้ าหรับล่าสัตวเ์ล็กๆ ในยคุสมยั
นั้น แต่พอมีกลุ่มคนหวัใสดดัแปลงปืนลกัษณะน้ีใหมี้ความแรงลดลงส าหรับใชเ้ป็นปืนของเล่นของ
เด็กๆ โดยช่ือเรียก บีบีกนั น้ียงัคงเรียกติดปากมาจนถึงทุกวนัน้ี ซ่ึงช่ือเรียกท่ีถูกตอ้งส าหรับบีบีกนั 
ควรจะเรียกวา่ ปืนอดัลมเบาหรือ Air soft gun3 
 2.1.1 จุดเร่ิมต้นและพฒันาการของกฬีาบีบีกนั 
 ในช่วงระหวา่งการพฒันาปืนอดัลมเบา ผูค้นบางกลุ่มเร่ิมน าปืนอดัลมเบามาใชเ้ล่นเป็นกีฬา
ในสนาม หรือท่ีเรียกว่า Survival Game โดยกีฬาชนิดน้ีมีตน้ก าเนิดมาจากสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.

                                                           
2  Nuke BB Gun.   ( 2561) .   ป ร ะ วั ติ ปื น บี บี กั น  ( อ อ น ไ ล น์ ) .   เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก :  http: / / nuke-
bbgun.blogspot.com/2012/01/blog-post.html.[2561, 29 มกราคม]. 
3 อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์.  (2550).  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับปืนอัดลมเบาตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.
2490.  สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง. หนา้ 1. 
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1982 และกลายเป็นข่าวดงับนทีวีกบัในหนงัสือต่างๆ ซ่ึงดว้ยความโด่งดงัของกีฬาชนิดใหม่น้ีท าให้
มีการเผยแพร่ไปยงัประเทศต่างๆ อยา่งรวดเร็ว รวมถึงญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของปืนอดัลมเบาดว้ย 
ซ่ึงกีฬาชนิดน้ีสร้างปรากฏการณ์ใหม่ท่ีเปล่ียนสถานการณ์ปืนอดัลมเบาในประเทศญ่ีปุ่นอยา่งท่ีไม่
เคยมีมาก่อน และในเวลาเดียวกนันั้น ผูผ้ลิตปืนของเล่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีระบบยงิกระสุนออกมา
ดว้ยนั้น ก็เร่ิมคิดคน้ปืนของเล่นเพื่อใชใ้นสนามเล่นกลางแจง้เป็นคร้ังแรกอีกดว้ย 
 ช่วงเวลาที่กีฬา บีบีกนั ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศญ่ีปุ่นและมีข่าวดงัพาดหัว
ไปทัว่ประเทศก็คือช่วงประมาณปี ค.ศ.1985 ซ่ึงในช่วงปีนั้นต้องถือว่าเป็นปีท่ีมีการพฒันาปืน
อดัลมเบาอย่างจริงจงั พร้อมกบัได้เร่ิมก่อตั้งสมาคมปืนอดัลมเบาสัมพนัธ์แห่งประเทศญี่ปุ่น 
(Japan Air Soft Cooperation Association ) เป็นคร้ังแรก ซ่ึงในเวลานั้นทางสมาคมปืนอัดลม
เบาประเทศญี่ปุ่น (Air Soft Gun Kyokai) เดิมได้ถูกก่อตั้งข้ึนมาโดยเหล่าผูผ้ลิตปืนอดัลมเบา
ของประเทศญี่ปุ่น และสมาคมปืนโมเดลสัมพนัธ์แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Model Gun 
Production Cooperation Association ) ก็มาจากการรวมตวัก่อตั้งของผูผ้ลิตโมเดลนั่นเอง โดย
ในช่วงแรกนั้นสมาคมปืนโมเดลเป็นฝ่ายท่ีมองว่ากีฬา บีบีกนั  เป็นกีฬาอนัตราย เน่ืองจากการ
ที่ปืนอดัลมเบานั้นสามารถยิงลูกกระสุนออกไป ท าให้เกิดอนัตรายได้ และในอดีตสมาคมปืน
อดัลมเบาประเทศญี่ปุ่นก็ยงัมีความเห็นเช่นเดียวกนักบัสมาคมปืนโมเดล ซ่ึงขั้นตอนการ
ท างานของสมาคมในอดีตจึงมีลกัษณะเป็นแบบอนุรักษ์นิยม  
 ต่อมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1985 – 1987 เป็นช่วงเวลาที่มีผูนิ้ยมปืนของเล่น และมีร้านแต่ง
ปืนเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก และจากนั้นไม่นานก็มีการผลิตปืนแก๊สระบบฟูลออโต้ออกมาและ
ได้รับความนิยมสูงจนกลายเป็นข่าวดงัของวงการในช่วงเวลานั้น และที่น่าเหลือเช่ือก็คือปืน
อดัแก๊สฟูลออโตด้งักล่าวเป็นผลงานของน ักกีฬา  บีบีกนั  ที ่เ ป็นผู ผ้ลิตออกมาในขณะท่ี
บริษทัผูผ้ลิตปืนของเล่นในสมยันั้นยงัไม่มีจ  าหน่ายอีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้น แฟนปืนอีกกลุ่ม
หน่ึงได้ร่วมมือกบัร้านคา้ท าการพฒันาปืนระบบไฟฟ้าออกมาให้เห็นก่อนที่ผูผ้ลิตปืนไฟฟ้า
รายใหญ่จะผลิตออกมาถึง 5 ปีอีกด้วย ซ่ึงทั้งหมดน้ีแสดงให้เห็นว่าแฟนปืนอดัลมเบาชาว
ญ่ีปุ่นในขณะนั้นมีความรู้ด้านทฤษฎีเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างลูกกระสุนปืนอดัลมเบากบัล า
กล้องหรือความสัมพนัธ์ระหว่างยางรังเพลิงและอตัราความแม่นย  าล ้าหน้ากว่าผูผ้ลิตปืนอดัลม
เบารายใหญ่4  
 เมื่อปืนของเล่นเร่ิมเป็นที่นิยมหลกัจากปี ค.ศ.1986 เป็นตน้มา ก็มีค่ายปืนของเล่น
นอกเหนือจากค่ายปืนที่อยู ่ในสมาคมปืนอดัลมเบาประเทศญี่ปุ่นเร่ิมปรากฏตวัให้เห็นก ัน
                                                           
4 Mohican.  (2549).  ย้อนรอยประวตัิศาสตร์ตามรอยพัฒนาการ 20 ปี กีฬาบีบี.  นิตยาสาร GAME GUN เล่ม 19. 
หนา้ 71.  
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เร่ือยๆ แต่ละค่ายก็มีการพฒันาระบบการยิงกบัการคิดคน้เทคโนโลยีใหม่ๆ ออกมาใช้กนัอยู่
ตลอดเวลา จนในที่สุดก็มีปืนอดัลมระบบอดัแก๊สถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลาย ในขณะเดียวกนั
ก็มีการใช้ลูกกระสุนปืนอดัลมเบาบรรจุในแม๊กกาซีนเป็นจ านวนมาก ระบบการยิงแบบฟลูออ
โตก้็กลายมาเป็นพื้นฐานส าหรับใช้กบัปืนอดัลมเบามากข้ึน แต่ก็จ  าเป็นตอ้งใช้หน่วยบรรจุ
แก๊สขนาดใหญ่ตามไปด้วยเพื่อให้ปืนสามารถยิงแบบฟลูออโตไ้ด้เต็มประสิทธิภาพ ดงันั้น ถงั
บรรจุแก๊สในเวลานั้นจึงเป็นอีกหน่ึงในอุปกรณ์ส าคญัไปในทนัที ขอ้ดีของถงัแก๊สแบบน้ีคือ
สามารถปรับแรงให้มากข้ึนได้เพียงหมุนเพิ่มอตัราแรงดนัเท่านั้น ซ่ึงผลิตภณัฑ์ประเภทใช้
แก๊สแรงดนัสูงของบริษทั Asahi กบั JAC ในเวลานั้นถือว่าครองตลาดและมีใช้อยู่ในทุกสนาม
ก็ว่าได้ ซ่ึงต่อมาเมื่อสมาคมปืนอดัลมเบาประเทศญี่ปุ่นได้ก่อตั้ งข้ึนในเดือนมิถุนายน ค.ศ.
1986 พวกเขาก็ได้ท  าการออกกฎข้อบงัคบัการใช้ปืนอย่างเข้มงวด และให้มีกฎหมายส าหรับ
การควบคุมการใช้งานอีกด้วย 
 ความนิยมสูงสุดปืนของเล่นนั้นเร่ิมมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 นับจ านวนปืนที่ขายได้
ทั้งหมดประมาณ 3,000,000 กระบอก ในเวลาเดียวกันน้ีเองก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีผูน้  าปืนความ
แรงมากๆ มาใช้ในสนามจนกลายเป็นเร่ืองปกติไป ต่อมายอดขายปืนของเล่นก็ค่อยๆ ลดลง
หลงัจากปี ค.ศ.1989 แต่ว่ากีฬาบีบีกนัยงัคงด าเนินต่อไปด้วยความนิยมของแฟนปืนที่ใช้ปืน
แรงๆ ลงเล่นในสนามกนัเป็นจ านวนมาก จนกระทัง่ถึงปี ค.ศ.1990 ที่เกิดการเปล่ียนแปลงอีก
คร้ัง เมื่อมีแฟนบีบีก ันจ านวนมากที่ไม่นิยมปืนแรงเลิกเล่นกีฬาบีบีก ัน และหลายคนยงัได้
ต่อตา้นกีฬาบีบีกันด้วยเหตุผลท่ีว่ามีผูใ้ช้ปืนแรงมากเกินไปลงสนาม และในท่ีสุดปืนอดัลมเบา
ระบบแก๊สก็มาถึงเวลาซบเซาลง แต่ในสถานการณ์น้ีเองก็มีปืนอดัลมเบาระบบไฟฟ้าของ
บริษทั Tokyo Marui ปรากฏตวัข้ึน โดยมี บีบีกนั รุ่น FA-MAS เป็นปืนรุ่นแรกที่ใช้ระบบ
ไฟฟ้าในการยิง เร่ิมวางจ าหน่ายกันในปี ค.ศ.1991 แต่ก็ยงัไม่ได้เป็นที่ยอมรับของผูเ้ล่นปืนอัด
ลมเบามากนัก เน่ืองจากส่วนใหญ่ยงัคุ ้นเคยกบัปืนอดัลมเบาระบบแก๊สมากกว่า ท าให้รู้สึกว่า
ปืนที่ขบักระสุนด้วยมอเตอร์นั้นดูตลกและไม่มีความเร้าใจเท่าไหร่ อีกทั้งปืนระบบไฟฟ้านั้น
แรงยิงไม่เท่ากบัปืนระบบแก๊สด้วย5  
 อย่างไรก็ดี ปืนระบบไฟฟ้านั้นมีข้อดีมากกว่า เน่ืองจากมนัถูกออกแบบมาให้ใช้งาน
แบบมาตรฐาน ท าให้เกิดความยุติธรรมส าหรับผูเ้ล่นทุกคน และมีความแรงเหมาะสมกับการ
ใช้ในสนามได้อย่างปลอดภยัมากกว่าปืนอดัแก๊สในสมยันั้น เพราะผูใ้ช้สามารถปรับแรงดัน
แก๊สเองได ้ว ่าจะให ้แรงมากขนาดไหน แต่ถ ้าผู เ้ล ่นทั้งสองฝ่ายลงสนามด ้วยปืนไฟฟ้า
เหมือนกนัแล้ว ทุกคนก็จะอยู่ในสภาพเดียวกัน ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบ ท าให้การเล่น
                                                           
5 Mohican.  อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 4. หนา้ 72. 
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เกมน่าสนใจและมีความสนุกแบบเท่าเทียมกันอย่างชัดเจน ถ้าหากว่าไม่มีปืนไฟฟ้าออกมาก็
คงตอ้งมีกฎควบคุมความแรงของปืนอย่างเข ้มงวด มิเช่นนั้นก็เป็นได้ที่ปืนอดัลมเบาต ้อง
กลบัไปน ับห น่ึ งใหม ่อ ีกค ร้ั ง  ซ่ึ งถ ือว ่า โชคดีที ่ปืนไฟฟ้าปรากฏต วัออกมาถูกจ ังหวะ 
สถานการณ์ต่างๆ จึงดีข้ึนจนเราได้เห็นปืนแบบลูกเลื่อนและปืนแบบอื่นๆ ตามออกมาอีก
หลายต่อหลายรุ่นในปัจจุบนั6 
 2.1.2 ระบบการส่งกระสุนของปืนอัดลมเบา 
 ระบบการส่งกระสุนของปืนอดัลมเบานั้น มี 3 ระบบด้วยกนั คือ 
 1) ใช้ลูกสูบสปริงอดัอากาศ 
 2) ใช้แก๊ส และ 
 3) ใช้พลงังานมอเตอร์ไฟฟ้า 
 ไม่ว่าจะขบัเคล่ือนกระสุนด้วยรูปแบบไหนก็ตาม ผลลพัธ์ก็เหมือนกนั คือ เพื่ออดัลม
หรือแก๊สเพื่อส่งลูกกระสุนให้เคล่ือนจากล ากล้องสู่เป้าหมายด้วยความเร็วพอสมควร ซ่ึงหวงั
ผลได้ในระยะตั้งแต่ 10 เมตรลงมา โดยทั้งสามระบบน้ีต่างก็มีข ้อดีขอ้ด้อยแตกต่างก ัน จึง
ข้ึนอยู่กบัวิจารณญาณของคนทัว่ไปในการเลือกซ้ือ ซ่ึงปืนพกส่วนใหญ่จะยิงด้วยแรงอดัแก๊ส
ที่บรรจุในซองกระสุน บางบริษทัอาจจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า แต่ก็ไม่แรงเท่าในปืนพก และปืน
เล็กยาวรุ่นราคาค่อนขา้งต ่าจะท างานด้วยการดึงสไลด์หรือคนัร้ังลูกเลื่อนถอยหลงัอาศยัแรง
หดตวัสปริงขบัดนัลูกสูบให้อดัอากาศส่งกระสุน และตอ้งดึงลูกเล่ือนหน่ึงคร้ังต่อการยิงหน่ึง
นัด ซ่ึงท าให้ปืนพลงัสปริงลูกสูบยิงได้แค่เพียงทีละนัด7  
 ส่วนปืนเล็กยาวนั้นท างานได้ทั้งระบบแก๊สและมอเตอร์ไฟฟ้า ปืนเล็กยาวซุ่มยิงจะ
ท างานด้วยแก๊สเพราะต้องการความสมจริงจากการยิงทีละนัด ให้ผูย้ิงได้มีโอกาสดึงลูกเลื่อน
ถอยหลงัแล ้วเหนี่ยวไกทีละนัด ขาดอย่างเดียวที่ไม่เหมือนของจริงคือไม่มีการคดัปลอก
กระสุน แต่ถ้าเป็นปืนเล็กยาวธรรมดาที่สามารถยิงได้ทั้ งทีละนัด (Semi) และยิงชุด (Auto) ซ่ึง
ปืนดงักล่าวต้องท างานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเน่ืองจากมีระยะเวลาใช้งานนานกว่า ไม่ตอ้งห่วง
เร่ืองการดึงคนัร้ังลูกเล่ือน พอเสียบซองกระสุนแล้วปลดเซฟก็สวมบทบาทของผูก้่อการร้าย 
หรือทหารฝ่ายรัฐบาลกันได้เลย เน้นความสนุกสนานในการยิงกระสุนเป็นส าคญั8 
 “ความเร็วต้นกระสุน” หรือที่บางคนอาจจะได้พบเห็นในนิตยสารอาวุธปืนค าศ ัพท์
ค  าว่า “muzzle velocity” อนัเป็นความเร็วของกระสุนเมื่อพน้ปากล ากล้องปืน ตามปกติแล้ว

                                                           
6 Mohican.  อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 4. หนา้ 73. 
7 สรศกัด์ิ สุบงกช.  (2550).  คยุกนัข้างสนาม.  นิตยสาร GAME GUN เล่ม 22. หนา้ 74. 
8 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 74. 
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ปืนอดัลมเบาใหม่แกะกล่องจากโรงงานจะท าให้ความเร็วมาตรฐานอยู่ประมาณ 260 – 280 
ฟุตต่อวินาที ซ่ึงเป็นความเร็วของลูกปืนท่ีวิศวกรของบริษทัผลิตปืนอดัลมเบาออกแบบมาแล้ว
อย่างเหมาะสม ด้วยความเร็วเท่าน้ีจะไม่เป็นอนัตรายต่อช้ินส่วนต่างๆ ในห้องเกียร์ของปืน ทั้ง
เฟือง บุช ลูกสูบ มอเตอร์ เมื่อกระสุนวิ่งด้วยความเร็วเท่าน้ีมนัก็เป็นอนัตรายน้อยลงส าหรับผู ้
ที่ถูกยิง ซ่ึงหากชอบเล่นปืนอดัลมเบาแบบที่ไม่ตอ้งแต่งแรง เพียงแต่ตกแต่งภายนอก เช่น 
เปล่ียนเปลือกล ากล้อง (เอาเตอร์ แบเรล), พานทา้ย หรือซองกระสุน ก็จะท าให้อายุการท างาน
ของห้องเกียร์ที่เคล่ือนไหวขบักระสุนนั้นจะมีอายุการใช้งานนานมากข้ึนด้วย 
 อย่างท่ีได้กล่าวไวข้า้งต้น ปืนท่ีแต่งแรงนั้นอายุการใช้งานจะสั้ นลง แต่บางคนแม้ไม่
แต่งแรงก็ชอบที่จะแต่งปืนให้ช้ินส่วนบางช้ินเป็นเหล็ก หรืออลูมินัม ซ่ึงโดยปกติแล้วปืนอัด
ลมเบาที่มาจากบริษทัที่ผลิตจากประเทศญ่ีปุ่นนั้น ช้ินส่วนต่างๆ เกือบทุกช้ินจะเป็นพลาสติก 
มีบางกรณีที่มีผู ที้ ่พกพาปืนอดัลมเบาติดไวใ้นรถ เมื่อพบด่านตรวจยงัต ้องเจรจาก ันนาน
มากกว่าจะได้ขอ้ยุติเน่ืองจากยงัไม่มีกฎหมายที่เก่ียวข้องมาใช้บงัคบั ซ่ึงหากปืนนั้นได้ท าการ
ปรับแต่งเป็นเหล็ก หรืออลูมินัมทั้งหมดก็อาจเกิดปัญหาได้ ดงัที่มีข่าวว่าต ารวจจบัปืนอดัลม
เบาที่น าไปปรับแต่งจนเป็นโลหะทั้งกระบอก และผูที้่ครอบครองถูกส่งฟ้องต่อศาล ซ่ึงศาลก็
ประทบัรับฟ้องด้วยเหตุผลที่ว ่าปืนดงักล่าวเป็นโลหะ ซ่ึงอาจน าไปดดัแปลงเป็นอาวุธย ิง
กระสุนจริงได้ 
 2.1.3 วัตถุประสงค์การครอบครองปืนบีบีกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 โดยปกติ บีบีกนั นั้นไม่ใช่ส่ิงที่สามารถก่อให้เกิดอนัตรายโดยสภาพ เพราะ บีบีกัน 
ไม่ได้ถูกผลิตข้ึนมาเพื่อใช้ท าร้ายร่างกาย หรือเพื่อใช้ประกอบอาชญากรรมแต่อย่างใด ดงันั้น 
เพื่อให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ของการครอบครอง บีบีกนั โดยผูเ้ขียนจะแสดงให้เห็นว่าการ
ครอบครอง บีบีกนั โดยน ามาใช้ในทางที่ชอบด้วยกฎหมายมีอย่างไรบา้ง 
  2.1.3.1 การมีปืนบีบีกนั ไวเ้พื่อการสะสม 
  เ นื่องจากในปัจจุบนัปืนบีบีก นัท าออกมาได ้เหมือนอาว ุธ ปืนของจ ริงมาก 
โดยเฉพาะอย ่างยิ ่ง ปืนบีบีก ันที ่ท  า เลียนแบบอาว ุธสงครามซ่ึงบุคคลทัว่ไปไม่สามารถ
ครอบครองอาวุธสงครามได้ หรือแมก้ระทัง่อาวุธปืนทัว่ไปที่ไม่ใช่อาวุธสงครามหากผู ใ้ด
ตอ้งการจะครอบครองเพื่อสะสมก็ตอ้งมีการขอใบอนุญาตจากนายทะเบียนซ่ึงต่างจากปืนบีบี
กนั ท่ีผูค้รอบครองไม่ต้องขอใบอนุญาตแต่อย่างใด ดงันั้น การได้สะสมปืนบีบีกันจึงท าได้ง่าย
กว่าการสะสมอาวุธปืนของจริงซ่ึงเป็นงานอดิเรกของคนจ านวนไม่น้อยในปัจจุบนัน้ี 
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  2.1.3.2 การน าปืนบีบีกนัมาเล่นแบบรณยุทธ 
  การเล่นแบบรณยุทธ์หรือ ATPF (Air Soft Tactical Pistol Federation) หมายถึง
การน าเอาปืนอดัลม (ส่วนมากจะเป็นปืนสั้ นระบบอดัแก๊ส) มาใช้ในการเล่นภายใตก้ฎกติกา
ของการแข่งขนัยิงปืนของจริงแบบ IPSC (International Practical Shooting Confederation ) 
หรือก็คือการจบัเวลายิงเป้ากระดาษ โดยที่ผู ย้ ิงจะตอ้งใช ้เวลาให้น ้อยที่สุดและยิงให้ได้
คะแนนมากท่ีสุด 
  2.1.3.3 การน าปืนบีบีกนัมาเล่นแบบสงครามทางยุทธวิธี 
  การเล่นสงครามทางยุทธวิธีหรือที่เรียกว่า Survival Game นั้นหมายถึงการแบ่ง
ขา้งแล้วใช้ปืนบีบีก ันมายิงใส่กัน ซ่ึงการเล่นในรูปแบบดังกล่าวมีต้นก าเนิดมาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ใน ปี ค.ศ. 19829 ซ่ึงในปัจจุบนัการเล่นในแบบน้ีเป็นที่นิยมมากทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศเช่น ประเทศญี่ปุ่น, สหราชอาณาจกัร และอีกหลายประเทศในทวีป
อเมริกาและทวีปยุโรป เน่ืองจากในปัจจุบนัได้มีกฎที่ตั้ งข้ึนมาเพื่อใช้รักษาความปลอดภยัให้
ทั้งผูเ้ล่นและ บุคคลภายนอกไม่ให้ได้รับอนัตราย ดงัน้ี 
  (ก) การเล่นจะเล่นกันเฉพาะในสนามที่ท  าข้ึนมาโดยเฉพาะ ลกัษณะสนามมีทั้ งที่ 
เป็นสนามเปิดโล่งกลางแจง้และสนามที่สร้างภายในตึก ทั้งน้ีในหน่วยงานต ารวจหรือทหาร
บางแห่ง ของประเทศไทยก็ได้จดัท าสถานที่ไวเ้พื่อเล่นกีฬาประเภทน้ีโดยเฉพาะด้วย เช่นที่
สนามยุทธกีฬา ท่ีตั้งอยู่ท่ีราบ11 พนั.1 รอ. ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจกลาง ชมรมยุทธกีฬานครปฐม 
หรือที่สนาม ยุทธกีฬา กรมยุทธบริการทหารสูงสุด ที่ส่ีแยกวงศ์สว่าง กรุงเทพมหานคร เป็น
ตน้ 
  (ข) เมื่อผูเ้ล่นอยู่ในสนามจะต้องใส่เคร่ืองป้องกันอยู่เสมอโดยห้ามถอดออกเป็น 
อนัขาด โดยเคร่ืองป้องก ันก็จะแบ่งออกไปตามจุดที่สวมใส่ เช่น แว่นตาและหน้ากากก ัน
กระสุน ชุด เส้ือแขนยาวและกางเกงขายาว หรือถุงมือและหมวก เป็นตน้  
  (ค) การจ ากดัความแรงของปืนบีบีกนั ที่จะน ามาใช้เล่นยิงใส่กนัในสนาม ทั้งน้ี
เพราะแมจ้ะใส่เคร่ืองป้องกนัแล้ว แต่หากตวัปืนบีบีกนันั้นมีแรงส่งกระสุนที่มากเกินไป แม ้
จะใส่เคร่ืองป้องกันแล้วก็ยงัสามารถเกิดการบาดเจ็บข้ึนได้อยู่ดี ดงันั้น ก่อนที่จะลงสนามผู ้
เล่นทุกคนจะตอ้งน าปืนบีบีกนั ของตนมายิงผ่านเคร่ืองวดัความเร็วของลูกกระสุนปืน (Speed 
Tester) เสียก่อนโดยเคร่ืองวดัความเร็วของลูกกระสุนปืนในประเทศไทยนั้นจะแสดงผล
ออกมาเป็นหน่วย ฟุต ต่อวินาที (foot per second : fps) ซ่ึงในสนามที่เปิดให้เล่น Survival 

                                                           
9 สุวชิา กลินทะ.  (2552).  คมัภีร์ B.B. GUN  (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ: เกมสตาร์. หนา้ 17.   
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Game ในประเทศไทยก็มกัจ ากัดความเร็วของ กระสุนไม่ให้เกิน 400 ฟุตต่อวินาที (fps) เป็น
ส่วนใหญ่ 
  ทั้งน้ี การน าปืนบีบีก ันมาเล่นในลักษณะดังกล่าวนั้นจะมีประโยชน์อย่างมาก 
เพราะผู เ้ล่นจะลดความรู้สึกหวาดกลวัอาวุธปืนลง มีท่าทางการจบัอาวุธที่ถูกตอ้งมากข้ึน 
เน่ืองจากในสนามที่เปิดให้เล่นนั้นจะมีทั้งผูที้่ เป็นพลเรือนและเจา้หน้าที่ทหารหรือต ารวจ
มาร่วมเล่นด้วยกนัเสมอ ซ่ึงเจา้หน้าที่ทหารหรือต ารวจเหล่านั้นก็มกัจะมาสอนวิธีการใช้ปืนบี
บีกนัอย่างถูกต้อง เช่น ท่ายิงที่ถูกต้อง การจดัรูปขบวน การใช้สัญญาณมือ หรือกฎการรักษา
ความปลอดภยัใน การใช้ปืนบีบีกนั ซ่ึงมีอยู่ทั้งหมด 13 ขอ้10โดยที่กฎแห่งความปลอดภยัใน
การใช้ปืนบีบีกนับางขอ้นั้นก็จะเป็นประโยชน์ในการน ามาปรับใช้กบัอาวุธปืนของจริงต่อไป
ได้อีกด้วย โดยกฎการรักษาความปลอดภยัในการใช้ส่ิงเทียมอาวุธปืนทั้ง 13 ขอ้มีดงัต่อไปน้ี 
  (1) ตอ้งสวมแว่นป้องกันหรือหน้ากากป้องกันทุกคร้ังท่ีลงสนามหรือขณะท าการ
ยิงปืน 
  (2) ห้ามหันปากกระบอกปืนเล็งไปยงับุคคลอ่ืนหรือสัตว์อ่ืนไม่ว่าจะจงใจหรือไม่
ก็ตา 
  (3)  ห้ามน าปืนบีบีกันไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเช่นน าไปเป็นอาวุธในการท าร้าย
ผูอ่ื้น 
  (4) สวมปลอกนิรภยัครอบท่ีปากกระบอกปืนทุกคร้ังท่ีไม่ใช้งาน 
  (5) ไม่ควรหันปากกระบอกปืนเขา้หาตนเองเพราะอาจเกิดอุบติัเหตุปืนลั่นได้  
  (6)ไม่ควรหันปากกระบอกปืนไปยงัทิศทางที่มีบุคคลอ่ืนอยู่ ควรให้ปากกระบอก
ปืนหันลงสู่พื้นดินหรือทอ้งฟ้า 
  (7) ขณะท าความสะอาดปืนต้องใช้ความระมดัระวงัและหันปากกระบอกปืนไป
ในทิศทางท่ีปลอดภยักับบุคคลอ่ืนเสมอ  
  (8) ห้ามน าปืนออกมายิงในท่ีสาธารณะหรือบริเวณที่มีคนสัญจรไปมา  
  (9) การพกพาปืนบีบีกนั ตอ้งพกพาให้มิดชิดมีวสัดุจดัเก็บให้เรียบร้อย ไม่ควรถือ
อย่างโจ่งแจง้  
  (10) ในการจดัเก็บปืนควรจดัให้เป็นระเบียบมิดชิดห่างไกลจากมือเด็กและควร
ถอดแยก แบตเตอร่ี, ข้ึนเซฟห้ามไกและปลดแม๊กกาซีนกระสุนออกทุกคร้ัง  
  (11) ขณะถอดแม๊กกาซีนกระสุนออกอาจมีกระสุนคา้งในล ากล้อง หากไม่แน่ใจ
ว่ามีกระสุนหลงเหลืออยู่หรือไม่ให้ยิงกระสุนทิ้งออกมาในทิศทางที่ปลอดภยัก่อน  
                                                           
10 Mohican.  (2550).  Combat Training.  GAME GUNS MAGAZINE เล่มท่ี 25. หนา้ 68.   
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  (12) ในการถือปืนบีบีกันหากไม่พร้อมท่ีจะยิงให้วางน้ิวไวท่ี้นอกโกร่งไกทุกคร้ัง  
  (13) หากปืนปืนบีบีกัน มีปัญหาควรน าส่งให้ช่างผูเ้ช่ียวชาญแก้ไขไม่ควรถอดร้ือ
ช้ินส่วนด้วยตวัเอง 
  นอกจากน้ี สนามที่ใช้เล่นปืนบีบีกนัในประเทศไทยยงัมีความพิเศษแตกต่างจาก
ของประเทศอื่นตรงที่สนามของหน่วยงานทางทหารที่จะมีการน าเอายุทโธปกรณ์ทางทหาร
ของจริงมาเป็นส่ิงประกอบฉากด้วย เช่น สนามที่โรงเรียนเตรียมทหารเขาชะโงก จงัหวดั
นครนายก ได้น าเอาเรือหลวงท่าจีนที่เป็นเรือรบชั้นฟรีเกตที่ปลดระวางแล้วมาใช้เป็นสนาม
เล่นปืนบีบีกนั ซ่ึงถือว่ามีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในระดบันานาชาติ เพราะในหลาย
ประเทศยงัไม่มีสนามที่สมจริงเช่นน้ี  ซ่ึงผู เ้ขียนเห็นว ่าหากมีการประสานงานระหว ่าง
หน่วยงานราชการที่เปิดสนามเล่นปืนบีบีก ัน กบัหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวที่ดีแล้วก็จะ
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ ช่ืนชอบการเล่นปืนบีบีกัน ให้มาท่องเที่ยวและเล่น
ปืนบีบีกนัในประเทศไทยอนัจะเป็นการดึงดูดเม็ดเงินเขา้ประเทศได้เป็นจ านวนมาก11 
  2.1.3.4 การน าปืนบีบีกนัมาใช้ฝึกซ้อมในการปฏิบติัหน้าที่ของทหารหรือต ารวจ 
  ในปัจจุบนัมีบริษทัที่ผลิตปืนบีบีกันส าหรับใช้ฝึกซ้อมส าหรับทหารหรือ ต ารวจ
โดยเฉพาะอยู่ 2 บริษทั คือบริษทั Systema Engineering ของประเทศญ่ีปุ่น และบริษทั Celcius 
Technology ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ปืนบีบีกนัที่ใช้ในการ
น้ีจะถูกเรียกว่า Professional Training Weapons หรือ PTW เน่ืองจากปืนบีบีกนั ดงักล่าวจะมี
ขนาด, รูปร่าง และน ้ าหนักเช่นเดียวกบัอาวุธปืนของจริงอย่างไม่ผิดเพี้ ยน อีกทั้งสามารถน า
อุปกรณ์เสริมของอาวุธปืนจริงมาใช้กับส่ิงเทียมอาวุธปืนดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ฝึกซ้อมได้อีกด้วย ดงันั้น บุคคลทัว่ไปจะไม่สามารถครอบครองปืนบีบีก ันประเภทน้ีได้เลย 
ทั้งน้ี ปืนบีบีกนัประเภทดงักล่าวจะถูกใช้โดยหน่วยงานราชการของแต่ละประเทศเท่านั้น ซ่ึง
ในปัจจุบนัปืนบีบีก ันที่ผลิตโดยบริษทัดังกล่าวได้ถูกน าไปใช้ในการฝึกซ้อมของหน่วยงาน
ทหารหรือ ต ารวจแล้วในหลายประเทศ เช่นในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์, ราชอาณาจักร
สเปน และประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตน้12 
  ส าหรับในประเทศไทยก็พบว ่ามีการน า เอาปืนบีบีก ันมาใช ้ในการฝึกของ
หน่วยงานทางราชการเช่นกองทพัไทยและส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงในบางคร้ังก็จะพบว่า

                                                           
11 SPETSNAZ.  (2550).  งานส ารวจพืน้ทีแ่ละสาธิตกจิกรรมเพือ่โครงการจดัสร้างสนามกฬีาเซอร์ไววลัเกมของ
โรงเรียนเตรียมทหาร เขาชะโงก นครนายก.  GAME GUNS MAGAZINE. หนา้ 88.   
12 Chris the speller.  (2011).  Airsoft gun (Online).  Available from:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Airsoft_gun#Usage.[2016, 22 May].  
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มีการน าปืนบีบีก ันที่ถูกลกัลอบน าเข ้ามาในประเทศไทยโดยเลี่ยงเสียภาษีนั้น มาส่งมอบให้
ทหารหรือต ารวจเพื่อน ามาใช้ฝึกซ้อมแทนที่จะถูกน าไปท าลายทิ้งดงัเช่นส่ิงผิดกฎหมายอย่าง
อ่ืนอยู่เป็นระยะ13 
 2.1.4 อันตรายที่เกิดแก่ร่างกายจากการใช้ปืนบีบีกัน  
 การน าปืนปืนบีบีกนัมายิงใส่ตวับุคคลด้วยกนัเองโดยไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันจนเกิด
อนัตรายแก่กายนั้น นอกจากจะปรากฏเป็นข่าวให้เห็นในหนังสือพิมพ์อยู ่เสมอแล้ว14ยงัมี
ตวัเลขทางสถิติและการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงอนัตรายจากการใช้ปืนบีบี
กนั ดงัน้ี  
 1) อนัตรายท่ีได้รับจากการใช้ปืนบีบีกันอย่างไม่เหมาะสม   
 ในประเทศไทยได้มีการส ารวจตวัเลขสถิติเก่ียวกบัผูป่้วยที่ได้รับบาดเจ็บจากปืนบีบี
กนั โดยท่ีส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.15โดย รศ.นพ.อดิศกัด์ิ 
ผลิตผลการพิมพ์ ผูจ้ดัการแผนงานความปลอดภยัในเด็กได้เปิดเผยตวัเลขของเด็กที่บาดเจ็บ
จากส่ิงเทียมอาวุธปืนประเภทปืนอดัลมหรือปืนปืนบีบีกนั จากทัว่ประเทศว่ามีค่าเฉลี่ยอยู ่ที่  
4,792 รายต่อปี 
 ในส่วนของรายละเอียดเก่ียวกบัผูที้่ได้รับบาดเจ็บจากการใช้ปืนบีบีกนั นั้นจะพบว่า
ส่วนใหญ่แล ้วผู ที้ ่ได ้ร ับบาดเจ ็บจากการใช ้ปืนบีบีก นั  จะ เ ป็นเด ็กดงั ที ่ปรากฏจากการ
ตรวจสอบโรงพยาบาล 4 แห่งของกรุงเทพมหานครแล้วพบว่ามีเด็กท่ีอายุน้อยกว่า 15 ปีได้รับ
บาดเจ็บจากการใช้ปืนบีบีกนั คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของเด็กผูบ้าดเจ็บทั้งหมด และจากขอ้มูลของ
กระทรวงสาธารณสุขก็พบตวัเลขสถิติที่ใกล้เคียงกนั คือ มีเด็กบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุของเล่น
ปืนคิดเป็นร้อยละ 0.3 โดยส่วนใหญ่จะเกิดอาการบาดเจ็บข้ึนกับเด็กเพศชายในช่วงอายุ 5-9 ปี 
และอาการบาดเจ็บดงักล่าวมกัจะเป็นอาการบาดเจ็บในบริเวณดวงตามากท่ีสุด  
 ผูเ้ขียนเห็นว่าตวัเลขสถิติดงักล่าวนั้นช้ีให้เห็นได้ว่าในปัจจุบนัปืนบีบีกัน มีอยู่อย่าง
แพร่หลายในประเทศไทยและการที่เด็กใช้ปืนบีบีกัน โดยปราศจากความระมดัระวงัหรือใช้
ปืนบีบีกนั โดยไม่ได้อยู่ในความดูแลของผูป้กครองแล้วก็ย่อมท าให้เกิดอนัตรายแก่กายเช่น
อาการบาดเจ็บต่างๆ ตามมาได้เสมอ 

                                                           
13 สรศกัด์ิ สุบงกช.  (2550).  พธีิการส่งมอบปืนบีบีให้หน่วยงานรักษาความมั่นคงฯ. GAME GUNS MAGAZINE. 
หนา้ 86.   
14 ชยัสิทธ์ิ ตราชูธรรม.  (2544, 12 มกราคม).  ปืนปลอมท าเด็กตาบอด.  มติชน, หนา้ 29.   
15 คณะธรรมสารสนเทศ.  (2553).  ปืนอดัลมอนัตรายเดก็ตาบอดพุ่งลิว่ (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก:  
http://www.thaipost.net/x-cite/291110/30759.[2560, 29 พฤศจิกายน]. 
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 2) ลกัษณะของปืนบีบีกนัที่มีความอนัตรายเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 แมว้่าปืนบีบีกนัจะสามารถยิงกระสุนพลาสติกเส้นผ่านศูนยก์ลาง 6 มิลลิเมตร หรือ
กระสุนชนิดอื่นที่มีลกัษณะเป็นของแข็งออกมาได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปืนบีบีก ัน จะ
ก่อให้เกิดอนัตรายแก่กายได้เสมอไปเนื่องจากปืนบีบีกนั แต่ละกระบอกนั้นก็จะมีแรงส่ง
กระสุนที่ต่างก ัน ดงันั้น จึงควรมีการก าหนดตวัเลขมาตรฐานเกี่ยวกับความแรงของการส่ง
กระสุนเอาไวด้้วยว่าตวัเลขของแรงส่งกระสุนเท่าใดจึงจะเป็นตวัเลขที่เหมาะสมที่ไม่อาจท า
ให้เกิดอนัตรายแก่กายได้ โดยให้มีค่าเป็นฟุตต่อวินาที (fps) 
 ทั้ง น้ี  ส าน ักงานกองทุนสน ับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพได ้ม ีการตรวจสอบ
มาตรฐานปืนบีบีกนั หรือปืนอดัลมที่วางขายในประเทศไทยโดยวิธีการสุ่มตรวจตวัอย่างทั้ง
ชนิดปืนสั้ นและปืนยาว ปรากฏผลออกมาว่า จากปืนจ านวน 27 กระบอกที่ได้สุ่มมานั้น มีปืน
บีบีกนั หรือปืนอดัลมท่ีไม่ผ่านการทดสอบถึง 25 กระบอก หรือคิดเป็น 92.5 % ของปืนอดัลม
ที่น ามาทดสอบทั้งหมดโดยใช้เกณฑ์วดัความเร็วของกระสุน หากเกินกว่า 30 เมตรต่อวินาที
จะถือว่าเป็นอนัตรายเกินกว่ามาตรฐาน และเกณฑ์วดัค่าพลงังานจลน์ของกระสุน โดยที่หาก
เป็นกระสุนแข็งจะต้องมีพลงังานจลน์ไม่เกิน 0.08 จูลย ์และหากเป็นกระสุนอ่อนจะต้องมี
พลงังานจลน์ไม่เกิน 0.5 จูลย  ์
 นอกจากน้ี  ยงัมีการตรวจสอบโดยส าน ักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผูบ้ ริโภค
ร่วมกบัศูนยป์ระสานการทดสอบสินคา้ ท าการสุ่มตรวจตวัอย่างโดยน าปืนบีบีก ัน จ านวน 5 
กระบอก มาท าการทดสอบที่ห้องปฏิบติัการ 3 แห่งได้แก่ ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ (NECTEC), กองพิสูจน์หลกัฐาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และห้องปฏิบตัิการ
เอกชน บริษทั อินเตอร์เทคเทสติ้งเซอร์วิสเซส ประเทศไทย จ ากดั เพื่อวิเคราะห์อนัตรายของ
กระสุนปืนอดัลม ซ่ึงจากการทดสอบดงักล่าว พบว่าความแรงของกระสุนปืนอดัลมมีค ่า
มากกว่า 0.08 จูลย ์ซ่ึงเกินมาตรฐานของเล่นท่ีเป็นลกัษณะปืนท่ีใช้ยิงได้16 
 จากผลการตรวจสอบมาตรฐานของปืนบีบีกันนั้น แสดงให้เห็นว่าหากใช้หลกัเกณฑ์
มาตรฐานดังกล่าวในการก าหนดความแรง และความเร็วของกระสุนที่ถือว่าเป็นอนัตรายจน
ไม่สามารถน ามาวางขายในท้องตลาดได้บ ้างแล้ว จะพบว่าปืนบีบีก ันที่วางจ าหน่ายอยู ่ใน
ประเทศไทยแทบทั้งหมดนั้นไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งส้ิน 
 
 
                                                           
16 ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค.  (2550).  ข้อมูลปืนอัดลม (พิมพค์ร้ังท่ี 1).  กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค. หนา้ 5. 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับส่ิงเทียมอาวุธปืน 

 สิทธิเสรีภาพเป็นส่ิงจ าเป็นที่ต ้องอยู ่เคียงคู่ก ับบุคคลในรัฐที่ปกครองระบอบเสรี
ประชาธิปไตย (Liberal Democracy)  เพราะสิทธิเสรีภาพเป็นส่ิงที่ช่วยให้บุคคลสามารถ
ก าหนดชะตาชีวิตของตนได้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถพฒันาบุคลิกภาพของตนได้อย่าง
เต็มท่ี รัฐธรรมนูญของรัฐท่ีปกครองด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตยจึงต้องรับรองสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลไวโ้ดยชัดแจ้ง17 
 แมว้ ่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยจะไม่ได ้ก าหนดสิทธิและเสรีภาพที่
เก่ียวกบัปืนบีบีก ัน แต่เน่ืองจากมีบุคคลที่เก่ียวข้องกับปืนบีบีกัน ไม่ว่าจะเป็นผูใ้ช้ ผูจ้  าหน่าย 
รวมถึงผูค้รอบครองไวเ้พื่อสะสม ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีก็ควรที่จะได้รับความคุ ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพตามที่ก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย เช่นเดียวกบับทบญัญัติใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยท่ีได้คุ ้มครองผูท่ี้เก่ียวข้องกับอาวุธปืนจริง ดงัน้ี 
 2.2.1 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  
 สิทธิ (Right) หมายถึงประโยชน์หรืออ านาจที่กฎหมายรับรองและคุ ้มครองให้แก่
บุคคล ในการที่จะกระท าการหรืองดเวน้กระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อประโยชน์ของตน 
และสามารถเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนกระท าการหรืองดเวน้กระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อให้
เป็นไปตามสิทธิของตนได้ ฉะนั้นกล่าวได้ว่าสิทธิก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นอยู่เสมอ สิทธิ
จึงคู่กบัหน้าที่เสมอส่วนกฎหมายที่ให้การรับรอง คุม้ครอง หรือปกป้องสิทธิของบุคคลนั้นจะ
เป็นกฎหมายเอกชนหรือมหาชนก็ได้ความหมายของสิทธิขา้งตน้เป็นความหมายของสิทธิ 
ตามความหมายทัว่ไป แต่สิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้น ถือเป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชน (das 
subjective oeffcntliche Recht) ซ่ึงหมายถึงอ านาจที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศได้บญัญติัรับรองคุม้ครองให้แก่บุคคลในการที่จะกระท าการหรืองดเวน้การ
กระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องให้แก่บุคคลใดในการห้ามไม่ให้
บุคคลอื่นเขา้มาแทรกแซงในขอบเขตแห่งสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตนโดยเฉพาะอย่างยิ ่ง
องค์กรรัฐ และในบางกรณีได้ก่อให้เกิดสิทธิ เรียกร้องให้รัฐด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง
เพื ่อให้การใช ้สิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้นสามารถกระท าได ้ สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึง เ ป็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัรัฐ และผูกพนัองค์กรผูใ้ช้อ  านาจของรัฐทั้งหลายที่จะต้องให้

                                                           
17 สุริยา ปานแป้น,อนุวฒัน์ บุญนนัท.์  (2560).  กฎหมายรัฐธรรมนูญ (พิมพค์ร้ังท่ี 9). กรุงเทพฯ:วญิญูชน. หนา้ 22. 
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ความเคารพ และคุม้ครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญดงักล่าว เพื่อให้สิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้นมีผล
ในทางปฏิบติั18 
 เสรีภาพ (Liberty) หมายถึง สภาพการณ์ที่บุคคลมีอิสรภาพในการกระท าการหรือ
งดเวน้การกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงตามความต้องการของตน19โดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ครอบง าจากอ านาจของบุคคลอ่ืน ส่วนกฎหมายที่บญัญติัรับรอง คุม้ครองหรือปกป้องเสรีภาพ
ของบุคคลจะเป็นกฎหมายมหาชนหรือเอกชนก็ได้ ซ่ึงเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเป็นเสรีภาพ
ตามกฎหมายมหาชนที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศได้บญัญ ัติ
รับรองคุม้ครองให้แก่ บุคคลในการตดัสินใจที่จะกระท าการงดเวน้กระท าการอย่างใดอย่าง
หน่ึงได้ด้วยตนเองโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือครอบง าจากอ านาจของบุคคลอ่ืนและไม่ต้องให้
รัฐหรือบุคคลอื่นด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อให้การใช้เสรีภาพของบุคคลนั้นสามารถ
เกิดข้ึนได้ เสรีภาพจึงไม่ก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่บุคคลอ่ืนแต่อย่างใด20 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยมีบทบญัญตัิที่เกี่ยวขอ้งกบัสิทธิและเสรีภาพใน
ชีว ิตและร่างกายไวใ้นมาตรา 28 วรรคแรก “บุคคลย ่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีว ิตและ
ร่างกาย” ซ่ึงบทบญัญติัดงักล่าวน้ีเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลเอาไวว้่าบุคคลย่อมมีสิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ดงันั้น การที่บุคคลใดจะครอบครองหรือใช้อาวุธปืนเพื่อรักษา
ชีวิตของตนย่อมท าได้ ซ่ึงหลกัการดงักล่าวก็สามารถน ามาปรับใช้ก ับส่ิงเทียมอาวุธปืนได้
เช่นกนั กล่าวคือ แมว้่าส่ิงเทียมอาวุธปืนจะไม่มีประสิทธิภาพในการท าอนัตรายถึงชีวิตได้
เช่นเดียวกบัอาวุธปืนจริง แต่ส่ิงเทียมอาวุธปืนก็สามารถน ามาใช้เพื่อปกป้องชีวิตหรือร่างกาย
ได้ แต่อย่างไรก็ตามการใช้ส่ิงเทียมอาวุธปืนก็ต้องมีขอบเขตที่จะไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอ่ืนด้วย 
 2.2.2 สิทธิในทรัพย์สิน 
 เป็นที่ยอมรับก ันโดยทัว่ไปในบรรดารัฐเสรีประชาธิปไตยในปัจจุบนัว่าสิทธิใน
ทรัพยสิ์น เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอนัจ าเป็นแก่การพฒันาบุคลิกภาพของปัจเจกบุคคล ระบบ
กฎหมายและรัฐเกิดข้ึนก็เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิดงักล่าวน้ี และเพื่อให้ปัจเจกบุคคลได ้มี
หลกัประกันอนัมัน่คงว่ารัฐจะไม่ใช้อ  านาจดงักล่าวรุกล ้ าคุกคามสิทธิในทรัพยสิ์นของตน 
หลายๆ ประเทศที่ย ึดมัน่ในหลกันิติรัฐจึงได ้น าสิทธิในทรัพยสิ์นมาบญัญตัิรับรองไวใ้น

                                                           
18 บรรเจิด สิงคเนติ.  (2547).  หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (พิมพ์คร้ังท่ี 2).
กรุงเทพฯ: วญิญูชน. หนา้ 58. 
19 วรพจน์ วศิรุตพิชญ.์  (2538).  สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (พิมพค์ร้ังท่ี 1).  กรุงเทพฯ: วญิญูชน. หนา้ 22. 
20 สุริยา ปานแป้น,อนุวฒัน์ บุญนนัท.์  อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 17. หนา้ 22. 
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รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญจึงเป็นหลักประกนัแห่งความมีอยู่ของสิทธิในทรัพยสิ์นของเอกชน
อนัถือเป็นสถาบนัทางกฎหมายหน่ึงในทางสังคม21 
 ส าหร ับประ เทศไทย เ อ ง เ มื ่อม ีก า ร เป ลี ่ยนแปล งกา รปกครองจาก ร ะบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นระบอบประชาธิปไตยตามแนวทางของประเทศตะวนัตกโดยมี
รัฐธรรมนูญเป็นกติกาที่ใช้ในการปกครองประเทศ รัฐธรรมนูญของไทยแทบทุกฉบบัก็ได้
บญัญตัิรับรองสิทธิของบุคคลในทรัพยสิ์นไวว้ ่าย ่อมได้รับการคุม้ครอง ดงัจะเห็นได้จาก
มาตรา 37 วรรคแรกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ซ่ึงก าหนดไวว้ ่า 
“บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพยสิ์นและการสืบมรดกขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากัดสิทธิเช่นว่าน้ี 
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญตัิ” บทบญัญตัิดงักล่าวน้ีย่อมมีผลผูกพนัทุกองค์กรของรัฐที่
จะตอ้งเคารพต่อสิทธิในทรัพยสิ์นของบุคคล นั่นคือบุคคลมีอิสระอย่างเต็มที่ในการใช้สอย 
จ าหน่าย และได้มาซ่ึงดอกผลแห่งทรัพยสิ์น มีสิทธิติดตามและเอาคืนซ่ึงทรัพยสิ์นของตนเอง
จากบุคคลผูที้่ไม่มีสิทธิจะยึดถือไวแ้ละมีสิทธิขดัขวางมิให้ผูอ่ื้นสอดเขา้เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น
ของตนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย สิทธิในทรัพยสิ์นจึงเป็นอ านาจตดัสินใจเกี่ยวก ับการใช้
ประโยชน์ในทรัพยสิ์นของเอกชนซ่ึงรัฐจะเขา้มาก้าวก่ายแทรกแซงไม่ได้ หากจะมีการจ าก ัด
สิทธิดงักล่าวก็จะตอ้งกระท าโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเท่านั้น  
 โดยนัยน้ีย่อมแสดงให้เห็นอยู่ในตวัว่าสิทธิในทรัพยสิ์นมิใช่สิทธิเด็ดขาด สมบูรณ์
และล่วงละเมิดมิได ้หากแต่เป็นสิทธิที่อยูด่ว้ยภาระหนา้ที่ที่มีต่อสังคมดว้ย ดงันั้น เมื่อมีกรณีท่ี
มีความจ าเป็นต้องรักษาไวซ่ึ้งประโยชน์มหาชน รัฐก็ชอบที่จะใช้อ านาจวางขอบเขตแห่งการ
ใช้สิทธิในทรัพยสิ์นของบุคคลได้ว่าจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อสิทธิของบุคคลอื่น 
และจะตอ้งเป็นไปเพื่อรักษาไวซ่ึ้งความดีงามร่วมกันของสังคมส่วนรวม 
 การวางขอ้จ ากดัการใช้สิทธิลกัษณะน้ีเป็นกรณีที่ทุกคนในสังคมต่างมีส่วนร่วม
รับภาระเท่าเทียมกัน รัฐจึงไม่ตอ้งจ่ายค่าทดแทนให้เพื่อความเสียหายอนัเกิดข้ึนจากความไม่
สะดวกบางประการในการใช้สอยทรัพยสิ์นของผูเ้ป็นเจา้ของ เช่น ที่ดินที่อยู่บริเวณฐานทพั
อากาศอาจถูกห้ามมิให้มีการก่อสร้างอาคารสูง ทั้งน้ี เพื่อความปลอดภยัในการข้ึนลงของ
เคร่ืองบินเป็นตน้ 
 2.2.3 สิทธิในการประกอบอาชีพ 
 นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผูที้่ประกอบอาชีพเก่ียวกับส่ิงเทียมอาวุธปืนใน
ลกัษณะต่างๆ เช่น ผูค้า้ส่ิงเทียมอาวุธปืน ก็นับว่าเป็นบุคคลที่จะตอ้งได้รับการคุม้ครองสิทธิ
                                                           
21 ศุภเชษฐ์ คูสุวรรณ.  (2540).  ความชอบธรรมทางกฎหมายของการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในระบบกฎหมาย
ไทย.  วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 1. 
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และเสรีภาพในการประกอบอาชีพเช่นกัน ซ่ึงในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยมาตราที่ 
40 ได้บญัญติัไวว้่า  
 มาตรา 40 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจ ากดัเสรีภาพตามวรรค
หน่ึงจะกระท ามิได้ เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมายที่ตราข้ึนเพื่อรักษา
ความมัน่คงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม การป้องกนัหรือขจดัการ
กีดกนัหรือการผูกขาด การคุม้ครองผูบ้ริโภค การจดัระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่
จ  าเป็นหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน”  
 จากบทบญัญติัดงักล่าวจะเห็นได้ว่าบุคคลทัว่ไปย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
ดงันั้น ผูที้่ประกอบอาชีพเกี่ยวก ับส่ิงเทียมอาวุธปืนก็ย ่อมได้รับการคุ ้มครองตามกฎหมาย 
ปราศจากการถูกจ ากัดเสรีภาพอย่างไม่เป็นธรรม 
 อย่างไรก็ดี การท่ีจะมีกฎหมายเพื่อควบคุมการประกอบอาชีพเก่ียวกับส่ิงเทียมอาวุธ
ปืนก็อาจมีได้หากว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นเป็นไปเพื่อรักษาความมัน่คงหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม การป้องกนัหรือขจดัการกีดกนัหรือการผูกขาด การ
คุม้ครองผูบ้ริโภค การจดัระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จ  าเป็นหรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะอย่างอ่ืน ดงัท่ีได้บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญมาตราที่ 40 วรรค 2  
 เมื่อพิจารณาจากตวับทขา้งตน้แล้วพบว่า มาตรา 5222  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืน 
เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มีวตัถุประสงค์
เพื ่อที่ตอ้งการจดัระเบียบการคา้ส่ิงเทียมอาวุธปืนโดยก าหนดให้ผูค้ ้าต ้องมีใบอนุญาตท า
การคา้เพื่อที่เจา้หน้าที่จะได้ตรวจสอบการคา้ส่ิงเทียมอาวุธปืนได้ ซ่ึงสอดคล้องกบัมาตรา 40 
วรรค 2 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
 

2.3 ทฤษฎีการก าหนดความผิดอาญา และการก าหนดให้การกระท าใดเป็นความผิด
อาญา 
 
 แมว้่ารัฐจะมีอ านาจในการก าหนดกฎหมายที่จะใช้เพื่อความป้องกันสังคมภยนัตราย
ต่างๆ  เพื ่อให ้ส ังคมมีความสงบเ รียบร้อย  แต่ก ็ม ิใช่ว ่าร ัฐจะสามารถก าหนดกฎหมาย 
โดยเฉพาะกฎหมายอาญาได้ตามใจชอบ การท่ีรัฐจะก าหนดว่าการกระท าอย่างใดเป็นความผิด

                                                           
22 พระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490.  มาตรา 5. 
หา้มมิใหผู้ใ้ดสัง่ น าเขา้ หรือคา้ซ่ึงส่ิงเทียมอาวธุปืน เวน้แต่ไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ี 
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อาญามีความเก่ียวขอ้งกบัหลกัศีลธรรม จารีตประเพณี และความคิดเห็นของสังคมโดยรวมที่
น าเสนอผ่านทางตวัแทนของประชาชนที่ไปท าหน้าที่ออกกฎหมาย และแมว้่าจะอาศยัหลัก
ศีลธรรมและจารีตประเพณีมาเป็นแนวทางในการก าหนดกฎหมาย แต่การกระท าบางอย่างที่
ถึงแมว้่าจะผิดศีลธรรมหรือจารีตประเพณีมากมายเพียงใด แต่ไม่จ  าเป็นว่าจะตอ้งผิดกฎหมาย
อาญาเสมอไป เช่น การด่ืมสุราถือว่าผิดศีลธรรม แต่ไม่ถือว่าผิดกฎหมายอาญาจนกว่าจะมี
กฎหมายบญัญติัว่าการกระท านั้นเป็นความผิด 
 2.3.1 ทฤษฎีการป้องกันการกระท าที่อาจเป็นภยันตรายต่อผู้อ่ืน 
 ศาสตราจารย ์เอช แอล เอ ฮาร์ต (H.L.A. Hart) แห่งมหาวิทยาลยัอ๊อกซ์ฟอร์ดได้
น าเสนอแนวคิดเสรีนิยมของ จอห์น สจ๊วต มิลล์ ( John Stuart Mill) ที่เขียนไวใ้นหนังสือช่ือ 
On Liberty มาอธิบาย โดยศาสตราจารยฮ์าร์ตได้หยิบยกค ากล่าวของมิลล์มากล่าวอ ้างใน
หนังสือของตนเองช่ือ Law, Liberty and Morality ไวด้งัน้ี 
 “...เหตุผลในการใช้อ านาจเหนือบุคคลในสังคมที่เจริญแล้วมีอยู่เพียงประการเดียว
เท่านั้นคือ เพื่อป้องกันภยัอนัจะเกิดข้ึนแก่บุคคลอ่ืน...” การที่จะใช้อ านาจโดยอา้งเหตุว่า “...
เพื่อให้กายและใจของบุคคลนั้นดีข้ึน ย่อมไม่เป็นการเพียงพอ บุคคลไม่อาจที่จะถูกบงัคบัโดย
ชอบธรรมให้กระท าหรือละเวน้กระท าโดยอา้งว่าจะท าให้เขาดีข้ึน หรือจะท าให้เขามีความสุข
ข้ึน หรือในสายตาของผูอื้่นการกระท าหรือละเวน้การกระท า จะท าให้บุคคลนั้นฉลาดหรือ
ถูกตอ้งข้ึน...”23 
 จากขอ้ความดงักล่าวจะเห็นได้ว่าแนวคิดของจอห์น สจวต มิลล์ ยึดถือหลักการ
ป้องกนัภยัที่จะเกิดข้ึนแก่บุคคลอื่นเป็นหลกัในการพิจารณาว่ารัฐควรจะก าหนดกฎหมาย
อาญามาบงัคบัควบคุมการกระท านั้นหรือไม่เพียงใด ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าการมีกฎหมายอาญาน้ี
ก็เพื่อเป็นการป้องกนัการกระท าที่อาจเป็นภยนัตรายต่อผูอ่ื้น (harm to others) มาใช้เป็นหลัก
ในการพิจารณาว่าการกระท าลกัษณะอย่างไรควรเป็นความผิดอาญา 
 แต่กรณีที่รัฐจะถือเอาหลกัการเป็นภยนัตรายต่อผูอื้่น เท่ากบัว่ารัฐปฏิเสธหลกัความ
ยินยอมไม่ยกเวน้ความผิด เพราะหากรัฐถือว่าผูถู้กกระท าผิดยินยอม การกระท าของผูก้ระท าก็
ไม่เป็นภยัต่อผูถู้กกระท าผิดอีกต่อไป อย่างไรก็ดี การที่รัฐจะถือว่าการกระท าที่ได้รับความ
ยินยอมนั้นไม่เป็นความผิด จะถูกตอ้งหรือไม่ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีนักกฎหมายตอ้งพิจารณาต่อไป  
กล่าวโดยสรุป เมื่อพิจารณาทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นจะพบว่าการปกป้องสิทธิในร่างกายของ
ผูอื้่นนั้นเป็นส่ิงที่ควรให้ความส าคญัอย่างยิ่ง การลงโทษผูที้่กระท าความผิดเพียงอย่างเดียว
                                                           
23 เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ.  (2559).  ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 (พิมพค์ร้ังท่ี 10).  กรุงเทพฯ: ส านกัอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยส์ภา. หนา้ 3. 
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ย่อมไม่เพียงพอที่จะช่วยท าให้จิตใจผูน้ั้นดีข้ึนได้ เช่นน้ี ในการก าหนดการกระท าใดว่าควร
เป็นความผิดอาญา และรัฐจะน ามาบญัญตัิเป็นกฎหมายอาญาเพื่อคุม้ครองป้องกันสังคม รัฐ
ควรอาศยัหลกัการป้องกันภยนัตรายต่อผูอื้่น (harm to others) มาใช้ในสนับสนุนการบญัญัติ
กฎหมายอาญา 
 2.3.2 ทฤษฎีความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม 
 ทฤษฎีความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม (Inter-group conflict theory) คือทฤษฎีท่ีอธิบายว่า
คนทุกคนในสังคมจะต้องสังกัดกลุ่มอย่างน้อย 1 กลุ่ม และเมื่อกลุ่มดงักล่าวมีแนวความคิดที่
ขดัแยง้กบักลุ่มอ่ืนก็จะเกิดการปะทะกันโดยเป้าหมายในการปะทะก็คือการควบคุมกลุ่มของ
ฝ่ายตรงขา้มให้ได้ทั้งหมด ซ่ึงหลกัการดงักล่าวน้ีก็น ามาใช้ในการก าหนดการกระท าที่เป็น
ความผิดทางอาญาด้วย กล่าวคือ เมื่อกลุ่มที่มีแนวความคิดแตกต่างกนัมีขอ้ขดัแยง้กนั แต่ละ
ฝ่ายก็จะพยายามท าให้แนวความคิดของฝ่ายตนควบคุมอีกฝ่ายให้ได้ เช่นโดยการใช้จ  านวน
เสียงขา้งมากในการออกกฎหมายให้แนวคิดของกลุ่มตนเป็นท่ียอมรับในสังคมและก าหนดให้
การกระท าของฝ่ายตรงขา้มเป็นความผิดทางอาญาเป็นตน้  
 แมว้่าจะมีการก าหนดให้การกระท าของอีกฝ่ายเป็นความผิดทางอาญาแล้วก็ไม่ใช่ว่า
กลุ่มท่ีพ่ายแพน้ั้นจะสลายตวัไปเลย กล่าวคือเน่ืองจากว่าสมาชิกในกลุ่มท่ีพ่ายแพน้ั้นยงัมีความ
ภกัดีในแนวคิดของกลุ่มตนเองอยู่และคิดว่าการกระท าของตนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มจึงไม่คิด
ว่าการกระท าของตนเป็นความผิดทางอาญาแมว้่าในมุมมองของคนจากกลุ่มอ่ืนจะมองว่าการ
กระท าดงักล่าวเป็นความผิดทางอาญาก็ตาม หรืออาจมองในอีกแง่มุมหน่ึงได้ว่า การที่คนใน
กลุ่มกระท าการที่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาก็เพื่อเป็นการดิ้นรนเพื่อให้กลุ่มของตนเป็นที่
ยอมรับต่อไปนั่นเอง 
 จากทฤษฎีความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มน้ีจะสามารถใช้อธิบายกฎหมายเกี่ยวกบั ส่ิง
เทียมอาวุธปืนในประเทศไทยได้ว่า การที่กฎหมายเก่ียวกับส่ิงเทียมอาวุธปืนในปัจจุบนัไม่มี
การ บญัญตัิเกี่ยวกบัการกระท าความผิดที่เกี่ยวข ้องกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนเอาไวม้ากนักเป็น
เพราะว่ากลุ่มคน ท่ีมีแนวความคิดว่าการกระท าความผิดท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงเทียมอาวุธปืนยงัไม่
เป็นอนัตรายถึงขั้นที่จะ เป็นความผิดตามกฎหมายอาญาเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ดงันั้น
กฎหมายเก่ียวกบัส่ิงเทียมอาวุธ ปืนในประเทศไทยจึงตอ้งสอดคล้องกบัแนวคิดของบุคคลใน
กลุ่มน้ีมากกว่าที่จะไปสอดคล้องกบั แนวคิดของคนส่วนน้อยที่มองว่าการกระท าความผิดที่
เก่ียวขอ้งกับส่ิงเทียมอาวุธปืนนั้นเป็นอนัตราย ร้ายแรงจนถึงขั้นต้องมีการบญัญตัิการกระท า
ความผิดทางอาญาท่ีเก่ียวข้องกบัส่ิงเทียมอาวุธปืน เพิ่มเติม 
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2.4 แนวคิดการก าหนดโทษทางอาญา  

 สังคมส่วนใหญ่รับรู้สภาพของอาชญากรรมในแง่ของความร้ายแรง ความเป็น
อนัตรายและลกัษณะความน่าต าหนิได้ของการกระท าความผิด หากสังคมตอ้งการใช้กฎหมาย
ในการป้องกนัสังคมจากอาชญากรรมตอ้งให้ความส าคญัจากผลการกระท าหรือความร้ายแรง
ของอาชญากรรม  
 ผลของการกระท าหรือความเสียหายอนัเกิดจากอาชญากรรมที่เกิดข้ึนกบัสังคมที่จะ
น ามาเป็นหลกัในการก าหนดความผิดอาญาสามารถแยกออกได้ ดงัน้ี24 
 1) ความเสียหายหรือผลกระทบของการกระท านั้น ๆ (Harm) หรือระดับความเป็น
อนัตรายต่อสังคม (The degree of social danger) การก าหนดความผิดอาญาตอ้งให้น ้ าหนัก
กบัความเป็นอนัตราย การพิจารณาถึงระดบัของความเป็นอนัตรายงัส่งผลถึงการก าหนด
รูปแบบการลงโทษ ส่วนปัจจยัในการพิจารณาความเสียหายนั้น ตอ้งดูลกัษณะของอนัตรายที่
คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นอนัตรายและลกัษณะของความเป็นอนัตรายตอ้งมุ่งไปยงัสภาวะ
อนัตรายต่อส่วนรวมด้วย การกระท าที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นอนัตรายหรือการคุกคามส่ิงที่
กฎหมายประสงค์ที่จะคุม้ครองหรือคุณธรรมทางกฎหมาย โดยพิจารณาการกระท าของ
ผูก้ระท านั้นใกล้ชิดต่ออนัตรายหรือจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณธรรม25  ทางกฎหมายที่
แฝงอยู่ในความผิดฐานนั้น ๆ หรือไม่ ประกอบกบัค านึงถึงความรู้สึกหวาดกลัวต่อภยนัตราย
ในความรู้สึกของชุมชนเป็นเกณฑ์ในการตดัสินด้วย  
 2) ลกัษณะความรุนแรงของการกระท าหรือความก้าวร้าว (Aggressive) ของการ
กระท า (Gravity of offence) เป็นที่ยอมรับได้หากการบทบญัญติักฎหมายอาญาจะก าหนดให้
ผูที้่กระท าความผิดมีลกัษณะของความรุนแรงหรือความก้าวร้าวของการกระท า (Aggressive) 
มากตอ้งได้รับโทษหนักมากข้ึนตามไปด้วย เป็นหลกัการที่สอดคล้องกบัเหตุผลและเป็นท่ี
ยอมรับโดยทัว่ไปจากคนส่วนใหญ่ของสังคม 
 3) ลกัษณะปฏิกิริยาตอบสนองหรือความหวาดกล ัวของคนส่วนใหญ่ในสังคม 
(Social Response) ผลของการกระท าความผิดที่สังคมรับรู้นั้นไม่ได้เกิดจากตวัผูก้ระท าหรือ
บรรทดัฐานในสังคมที่ถูกล่วงละเมิดเป็นหลกั หากแต่ว ่าเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นล ักษณะ

                                                           
24 สกิล นิศารัตน์.  (2545).  กฎหมายอาญาและการลงโทษทีเ่หมาะสม:แนวคดิทางด้านปรัชญาและความยุติธรรม
ทางสังคม. วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบญัฑิต สาขานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 9. 
25 สุรสิทธิ แสงวิโรจน์พฒัน์.  (2536).  ผลของการกระท าในทางอาญา: ศึกษาเฉพาะกรณีผลที่เป็นอันตราย. 
วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบญัฑิต สาขานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 25. 
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กระบวนการตอบสนองของสังคมภายใตช้่วงเวลาปกติหรือในสภาวการณ์ปกตินั้นเองส่วน
การลงโทษทางอาญามีวตัถุประสงค์เป็นการป้องกันสังคม (Protection of Society) เมื่อมีการ
กระท าความผิดเกิดข้ึน หากสามารถน าตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษได้ ท าให้ผู ที้ ่คิดจะ
กระท าความผิดเกิดความเกรงกลัวว่าหากตนเองกระท าความผิดเช่นนั้นก็ต้องถูกลงโทษและ
จะเป็นการยบัย ั้งการกระท าความผิดการลงโทษผูก้ระท าความผิดนอกจากจะมีผลให้การยบัย ั้ง
การกระท าผิดซ ้ าท าให้ผูอ่ื้นเกิดการเกรงกลวัไม่กล้าเอาเยี่ยงอย่างอนัเป็นการยบัย ั้งการกระท า
ผิดโดยทัว่ไปอีกด้วย สุดทา้ยเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขผูก้ระท าผิด (Corrections) หรือเป็น
การดดันิสัย (Reformation) การการที่ผูก้ระท าผิดถูกลงโทษจะท าให้เขาส านึกได้บา้งว่าไม่
ควรกระท าความผิดและตลอดเวลาท่ีถูกคุมขงัก็จะได้รับการอบรม แก้ไข ฝึกวิชาชีพ26 
 2.4.1 วัตถุประสงค์ในการลงโทษเพ่ือยับยั้งไม่ให้มีการกระท าความผิดซ ้า 
 แนวคิดน้ีมีจุดเ ร่ิมตน้มาจากส านักความคิด Classical School โดยส านักความคิด
ดงักล่าวมองว่ามนุษยส์ามารถคิด และสามารถตดัสินใจกระท าส่ิงใด ๆ ได้เองโดยอิสระ (free 
will) และปราศจากการควบคุมจากจิตวิญญาณหรือปิศาจจากภายนอก ซ่ึงทฤษฎีดงักล่าว
ช้ีให้เห็นว่าการกระท าความผิดทางอาญานั้นเกิดจากการตดัสินใจของบุคคลนั้น ๆ เอง ซ่ึงหาก
บุคคลดงักล่าวชั่งน ้ าหนักระหว่างผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการกระท าความผิดทาง
อาญา และเห็นว่าผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับนั้นมีมากกว่าตน้ทุนความเส่ียงที่ตนจะต้องเสีย
ไป และได้ตดัสินใจที่จะลงมือกระท าความผิด เช่นน้ี สังคมก็ควรเพิ่มความเส่ียงที่จะได้รับ
จากการกระท าความผิด (cost) และลดผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการกระท าความผิดทาง
อาญา (benefits) ไปพร้อมกนั เพื่อที่จะท าให้คนในสังคมนั้นตดัสินใจที่จะกระท าความผิด
น้อยลง  
 โดยเคร่ืองมือที่จะใช้ควบคุมการแสดงเจตจ านงหรือพฤติกรรมที่ดีที่สุดก็คือความ
กลวั โดยเฉพาะความกลวัที่จะได้รับอนัตรายแก่กาย ดงันั้น การลงโทษในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การท าให้ได ้รับบาดเจ็บ การท าให้ได ้รับความอบัอาย หรือการท าให้เสียชื่อเสียง จึงถูก
น ามาใช้เป็นหลกัเพื ่อให้เกิดความกล ัว และในทา้ยที่สุดก็จะน าความกลวัที่จะถูกลงโทษ
ดงักล่าวมาใช้ควบคุม เจตจ านงหรือพฤติกรรมได้ หรืออาจมองในอีกแง่มุมหน่ึงได้ว่า เมื่อมี
การก าหนดบทลงโทษให้กบัการ ฝ่าฝืนกฎหมายแล้ว บุคคลที่คิดจะลงมือกระท าความผิด

                                                           
26 สหธน รัตนไพจิตร.  (2527).  ความประสงค์ของการลงโทษอาญา, ศึกษาเฉพาะประเทศไทยสมัยใช้กฎหมาย
ลักษณะอาญาและประมวลกฎหมายอาญา.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบญัฑิต สาขานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 55. 
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ต่างๆ ก็จะตอ้งน าโทษที่ตนจะได้รับมาเทียบกับ ประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการที่ตนกระท า
การฝ่าฝืนกฎหมายเสมอ 
 นอกจากน้ีซีซาร์ แบคคาเรีย (Cesare Beccaria) ยงัได้วางหลักเกี่ยวกับการก าหนด
โทษในความผิดแต่ละฐานเอาไวว้่า การลงโทษ (Punishments) จะตอ้งได้สัดส่วนกบัความ
ร้ายแรง (Seriousness)  ของความผิดฐานนั้น ๆ และตอ้งพิจารณาว่าการกระท าความผิด
ดงักล่าวก่อให้เกิดอนัตรายแก่สังคมมากแค่ไหน กล่าวคือ ยิ่งเป็นการกระท าความผิดที่ท  าให้
ส ังคมเกิดอนัตรายมากแค่ไหนก็ตอ้งมีอตัราโทษที่มากเพื ่อป้องก ัน (deterrence)  ไม่ให้
ผูก้ระท าผิดตดัสินใจลงมือกระท าความผิดนั่นเอง27 
 อย่างไรก็ตาม การก าหนดอตัราโทษทางอาญานั้นจะตอ้งมีขอบเขตเสมอ โดยต้อง
ก าหนดอตัราโทษให้มีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะยบัย ั้งไม่ให้บุคคลใดตดัสินใจกระท า
ความผิดได้ กล่าวคือ หากเป็นอตัราโทษที่ต  ่าที่สุดที่จะท าให้บุคคลชั่งน ้ าหนักแล้วเห็นว่าโทษ
ที่จะได้รับมีมากกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับแล้ว บุคคลเช่นว่านั้นก็จะตดัสินใจที่จะไม่ลงมือ
กระท าความผิด  
 ทั้งน้ี การก าหนดอตัราโทษที่มากเกินไปก็เป็นส่ิงต้องห้ามเช่นกัน เน่ืองจากหากมี
การก าหนดอตัราโทษที่มากเกินกว่าที ่จ  า เป็นในการยบัย ั้งความผิดนั้นแล ้ว ผลที่ได ้ก็คือ
นอกจากจะไม่สามารถยบัย ั้งไม่ให้บุคคลกระท าความผิดในเร่ืองดงักล่าวได้แล้ว ยงัเป็นการ
ส่งเสริมการกระท าความผิดอื่นในทางอ้อมอีกด้วย เพราะเมื่อมีการก าหนดอตัราโทษที่มาก
เกินความจ าเป็นแล้วก็จะท าให้บุคคลที่กระท าความผิดดงักล่าวต้องกระท าความผิดฐานอื่น
เพื่อปกปิดการกระท าความผิดอนัเดิมเสมอ28 
 นอกจากน้ี  การลงโทษที่จะได ้ผล เ ป็นการยบัย ั้ง น้ีจะมีประสิทธิภาพก็ต ่อ เ มื ่อ
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่างคือ 
 1) มีความแน่นอน (Certainty) หมายถึง ถ ้าเกิดการกระท าความผิดแล ้ว บุคคลที่
กระท าความผิดนั้นจะตอ้งได้รับโทษอย่างแน่นอน กล่าวคือ การบญัญตัิกฎหมายว่าบุคคลที่
กระท าความผิดจะได้รับโทษอย่างแน่นอนแมว้่าจะเป็นโทษที่น้อยเพียงใดก็ตามย่อมมีผล
บงัคบัให้เกิดความสงบแก่สังคมได้มากกว่าการก าหนดโทษที่หนักแต่มีช่องทางที่จะท าให้ไม่
ตอ้งได้รับโทษก็ได้ 

                                                           
27 George B.Vold.  (2002).  Theoretical criminology.  Oxford University Press, Inc. United States of America. 
page 17. 
28 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 18. 
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 2) มีความรวดเร็ว (Prompt) หมายถึงการที่สามารถตดัสินลงโทษได้ทนัทีไม่ชักช้า 
ทั้งน้ีก็เพราะว่ายิ ่งมีการก าหนดให้ระยะเวลาระหว่างการกระท าความผิดกบัการลงโทษให้
น้อยได้เท่าไหร่ก็จะยิ่งท าให้ความยุติธรรมมีมากข้ึนเท่านั้น  
 3) มีความรุนแรงของโทษ (Severity) ซ่ึงหมายถึงโทษที่ได้รับต้องรุนแรงพอที่จะ
เป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลในสังคมตดัสินใจที่จะกระท าความผิดอย่างที่ได้กล่าวไวข้า้งต้น
แล้วนั่นเอง29 
 2.4.2 การค านวณอัตราโทษทางอาญาด้วยด้วยหลักนิติเศรษฐศาสตร์  
 นิต ิเศรษฐศาสตร์ (Law and Economics)  หรือ เศรษฐศาสตร์ว ิเคราะห์ว ่าด ้ว ย
กฎหมาย ( Economic Analysis of Law)  เป็นศาสตร์ว ่าด ้วยการศึกษาประเด็นส าค ัญทาง
กฎหมาย ทฤษฎีกฎหมาย การตีความกฎหมาย การออกแบบกฎหมาย การประเมินคุณค่าของ
กฎหมาย และผลกระทบของกฎหมายต่อพฤติกรรมของตวัละครที่เก่ียวข้องในสังคม โดยใช้
ระเบียบวิธีหรือวิธีว ิทยา ( Methodology)  ทางเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก (Neoclassical 
Economics)  เ ป็นกรอบและ เค รื่ อ งม ือมาตรฐานในการว ิเ คราะห์ โดย เฉพาะอย ่า งยิ ่ง 
แบบจ าลองว่าด้วยการเลือกอย่างมีเหตุมีผล (Rational Choice Model) 
 นิติเศรษฐศาสตร์ให้ความส าคญักับมิติด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ของกฎหมาย 
ระบบกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม และมีเป้ าหมายเพื่อบรรลุสวสัดิการสังคมสูงสุด 
(Social Welfare) โดยมุ่งเน้นการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่ิงจูงใจ 
(Incentive Structure) หรือกฎกติกา (Rule of the Game) ต่อพฤติกรรมของคน ( Individual 
Behavior) ทั้งผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย และผูอ้ยู ่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย รวมถึงการออกแบบ
กฎหมายให้สามารถใช้ก ากบัควบคุมพฤติกรรมของคนในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดบัสวสัดิการของสังคม  
 กฎหมายในมุมมองของนิติเศรษฐศาสตร์คือเคร่ืองมือในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของคนในสังคมไปสู่แนวทางที่สังคมพึงปรารถนา เช่น การไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคม 
ก ารไม ่ท าอ นัตรายต ่อชีว ิตและทร ัพย ส์ินของผู อื้ ่น  ก ารออกแบบส ัญญา ที ่ก ่อ ให ้เ ก ิด
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงป้องปรามยบัย ั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาของสังคม 
เช่น การก่ออาชญากรรมด้านต่าง ๆผ่านบทลงโทษทางกฎหมาย ทั้งการลงโทษที่เป็นตวัเงิน 
(Monetary Sanction) เช่น ค่าปรับ และการลงโทษที่ไม่เป็นตวัเงิน (Nonmonetary Sanction) 

                                                           
29 George B.Vold.  อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 27. หนา้ 19. 
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เช่น การจ าคุก การภาคทณัฑ์ การกกับริเวณ การประหารชีวิต การประจานต่อสาธารณะ เป็น
ตน้30 
 ประเด็นท่ีนิติเศรษฐศาสตร์ให้ความสนใจ คือ หลกัคิดว่าด้วยบทลงโทษทางอาญาที่
เหมาะสม (Optimal Criminal Sanction) ซ่ึงการออกแบบระบบลงโทษทางอาญาที่เหมาะสม
จ าตอ้งเขา้ใจลกัษณะแบบแผนของพฤติกรรมของอาชญากรเสียก่อน เพื่อให้สามารถออกแบบ
โครงสร้างส่ิงจูงใจเพื ่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของอาชญากรได ้อย ่างมีประสิทธิผล โดย
จุดเร่ิมต ้นของการศึกษา “เศรษฐศาสตร์อาชญากรรม” (Economic of Crime) คือบทความ 
Crime and Punishment:  An Economic Approach ข อ ง  Gary Becker ( 1 9 6 8 )  ซึ ่ ง  Becker 
บุกเบิกการศึกษานิติเศรษฐศาสตร์ด้วยการใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์อย่างแบบจ าลองว่า
ด้วยการเลือกอย่างมีเหตุมีผล (Rational Choice Model) มาอธิบายโลกอาชญากรรม31 
 เบคเคอร์ (Becker) ได้อธิบายไวว้่า การตดัสินใจที่จะกระท าความผิดของบุคคลใด
นั้น ข้ึนอยู่กบัว่า ผลประโยชน์ที่บุคคลผูน้ั้นคาดหมายว่าจะได้รับ (expected gain) นั้น มีมาก
หรือน้อยกว่าการลงโทษที่บุคคลผูน้ั้นคาดว่าจะได้รับ (expected punishment) กล่าวคือ หาก
ผลประโยชน์ที่บุคคลใดคาดหมายว่าจะได้รับ (expected benefits) มีมากกว่าการลงโทษที่
บุคคลผูน้ั้นคาดหมายว่าจะได้รับ (expected costs) บุคคลดงักล่าวก็จะตดัสินใจลงมือกระท า
ความผิด แต่ถ้าหากผลประโยชน์ที่คาดหมายว่าจะได้รับมีน้อยกว่าบทลงโทษที่คาดหมายว่าจะ
ได้รับ บุคคลดงักล่าวก็จะถูกยบัย ั้ง (deter) ไม่ให้กระท าความผิด ดงันั้น หากรัฐต้องการไม่ให้
มีอาชญากรรมเกิดข้ึนในสังคมแล้ว รัฐก็มีทางเลือกอยู่สองประการ ประการแรกคือการเพิ่ม
ตน้ทุนของอาชญากรในการประกอบอาชญากรรม เช่น การเพิ่มโทษให้สูงข้ึน หรือประการที่
สองคือรัฐต ้องลดผลประโยชน์ที่อาชญากรจะได ้รับ เช่นตดัโอกาสที่อาชญากรจะได ้รับ
ผลประโยชน์จากการประกอบอาชญากรรม เป็นตน้ ทั้งน้ีก็เพื่อให้เกิดการยบัย ั้งอาชญากรรมที่
เหมาะสม (optimal deterrence) 
 นอกจ าก นี้  ต น้ท ุนค าดหม า ย ของผู ก้ ร ะท า ค ว ามผ ิด  ( expected costs)  แ ล ะ
ผลประโยชน์คาดหมายที่ผูก้ระท าความผิดจะได้รับ (expected benefits) นั้น จะไม่ได้พิจารณา
จากเพียงตวัเลขอตัราโทษ (magnitude of the punishment) หรือมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีผูก้ระท า
ความผิดคาดหมายว่าจะได้รับ (value) เท่านั้น แต่จะตอ้งค านึงถึงโอกาสในการจบักุมผูก้ระท า

                                                           
30 สถาบนัรพีพฒันศกัด์ิ ส านกังานศาลยติุธรรมร่วมกบัมูลนิธิสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย.  (2553).  การ
วเิคราะห์กฎหมายและกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์.  กรุงเทพฯ: ศาลยติุธรรม. หนา้ 25. 
31 ปกป้อง จันวิทย์.   (2555) .   ความรู้ เบื้องต้นว่าด้วยนิติ เศรษฐศาสตร์  (ออนไลน์ ) .  เข้า ถึงได้จาก : 
http://pokpong.org/wp-content/uploads/intro_lawandecon_presentation.pdf .[2561, 1 กมุภาพนัธ์]. 

http://pokpong.org/wp-content/uploads/intro_lawandecon_presentation.pdf
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ความผิด (probability of apprehension) และโอกาสในการหลบหนีจากกระบวนการยุติธรรม 
(probability of escape) ด้วย กล่าวคือ ในการที่จะท าให้การยบัย ั้งอาชญากรรมให้ได้ผลนั้น
จะตอ้งท าการเพิ่มตวัเลขของอตัราโทษ (magnitude of the punishment) ให้สูงข้ึนหรือเพิ ่ม
โอกาสในการจบักุมผูก้ระท าความผิด (probability of apprehension)  ให้มากข้ึนโดยต ้อง
ให้ผลที่ได ้ออกมามากกว่า  มูลค่าของทรัพยสิ์นที่ผู ก้ระท าความผิดคาดหมายว่าจะได ้รับ 
(value) และโอกาสในการหลบหนีจากกระบวนการยุติธรรม (probability of escape) เสมอ 
โดยท่ีการเพิ่มอตัราโทษ (magnitude of the punishment) นั้นสามารถท าได้โดยการเพิ่มตัวเลข
ค่าปรับหรือระยะเวลาจ าคุก ส่วนการเพิ่มโอกาสในการจบักุมผูก้ระท าความผิด (probability 
of apprehension)  นั้นก็ท าได ้โดยการเพิ ่มปริมาณก าลงัของ เจา้พน ักงานต ารวจหรือ เพิ ่ม
อุปกรณ์ในการท างานของกระบวนการยุติธรรมให้มากข้ึน เป็นตน้32 
 กล่าวโดยสรุป จากทฤษฎีแนวคิดในการก าหนดโทษที่ได ้กล่าวมานั้น สามารถ
อธิบายแนวคิดในการก าหนดโทษของการกระท าความผิดที่เก่ียวข้องกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนได้
ว่า ในกฎหมายที่บญัญตัิถึงการกระท าความผิดที่เกี่ยวข ้องกับส่ิงเทียมอาวุธปืนของประเทศ
ไทยในปัจจุบนั เช่น พระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และ
ส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 นั้นมีการก าหนดอตัราโทษที่ต  ่า เกินไปจนไม่มีประสิทธิภาพ
พอที่จะควบคุมไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าวได้ เน่ืองจากความรุนแรงของโทษ เช่น
จ านวนค่าปรับหรือระยะเวลาจ าคุกเป็นอตัราโทษที่ต  ่าเพราะเป็นอตัราโทษของความผิดลหุ
โทษเท่านั้น ซ่ึงเมื่อน ามาเปรียบเทียบกบัผลประโยชน์ที่ผูที้่ฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าวจะได้รับ
จากการกระท าความผิดทางอาญา เช่น ผลก าไรที่จะได้จากการคา้ส่ิงเทียมอาวุธปืนโดยผิด
กฎหมายซ่ึงมีมูลค่าสูงมากแล้ว จะเห็นได้ว่าผลประโยชน์จากการกระท าความผิดทางอาญามี
มากกว่าความเส่ียงท่ีผูท่ี้ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวจะได้รับจากการกระท าความผิด การยบัย ั้งการ
กระท าความผิดท่ีเก่ียวกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนจึงไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
 ดงันั้น เพื่อให้กฎหมายมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะยบัย ั้งการกระท าความผิดที่
เก่ียวกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนเกิดข้ึนได้ จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องเพิ่มอตัราโทษให้มีผลออกมามากกว่า
ผลประโยชน์ท่ีผูก้ระท าความผิดคาดหมายว่าจะได้รับ 
 สรุป การครอบครองปืนบีบีกันนั้นมีด้วยกันหลายวตัถุประสงค์ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมี

ไวเ้พื่อใช้ในกิจกรรมนันทนาการหรือการเล่นเป็นกีฬา ซ่ึงเป็นที่เห็นได้โดยชัดแจ้งว่าในการ
                                                           
32 Gary S. Becker.  (1974).  Crime and Punishment : An Economic Approach.  The Economics of Crimes and 
Punishment. P 24.   
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ยิงแต่ละคร้ังย่อมอาจก่อให้เกิดอนัตรายแก่ร่างกายของผูที้่ถูกยิงได้ถ้ามิได้สวมเคร่ืองป้องกัน 

และใช้งานปืนบีบีกันอย่างถูกวิธี อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการน าปืนบีบีกันไปใช้ในทางที่

สร้างสรรค์ตามที่ได้กล่าวไวแ้ล้ว ยงัมีบุคคลบางกลุ่มน าปืนบีบีก ันไปท าการดัดแปลงท าให้มี

สมรรถภาพแรงข้ึน และน าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ซ่ึงลกัษณะเป็นการละเมิดต่อชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของผูอื้่น เช่นน้ี จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎหมายที่ควบคุมการจ าหน่าย อตัรา

ความเร็ว รวมถึงวสัดุที่ใช ้ท  าลูกกระสุนของอาวุธปืนบีบีกนัที่ช ัดเจน อีกทั้งมีอตัราโทษท่ี

เหมาะสมกบัการกระท าความผิดนั้น ๆ เพื่อเป็นการยบัย ั้งมิให้มีการกระท าความผิด 

 


