
 
 

  

บทที ่3 

การบังคบัใช้กฎหมายเกีย่วกบัส่ิงเทยีมอาวุธปืนของต่างประเทศและ 
ประเทศไทย กรณอีาวุธปืนบีบีกนั 

 แมว้า่ส่ิงเทียมอาวุธปืนประเภทปืนบีบีกนั จะมีอานุภาพการท าลายไม่รุนแรงเทียบเท่ากบั
อาวธุปืนจริง แต่หากผูใ้ดถูกยงิโดยปืนบีบีกนั ในระยะประชิดและโดนจุดส าคญั เช่น บริเวณใบหนา้ 
ดวงตา ผูน้ั้นก็อาจไดรั้บบาดเจ็บสาหัสได ้ประกอบกบัปัจจุบนัปืนบีบีกนัมีจ าหน่ายผา่นช่องทางท่ี
หลากหลาย ผูซ้ื้อจึงสามารถมีปืนบีบีกันไวใ้นครอบครองอย่างง่ายดาย ซ่ึงการท่ีไม่มีมาตรการ
ควบคุมการจ าหน่ายน้ีเองอาจเป็นเหตุน าไปสู่การครอบครองโดยมีวตัถุประสงคต่์างกนัออกไป อาทิ
การครอบครองเพื่อการกีฬา หรือเพื่อการสะสม รวมไปถึงมีไวเ้พื่อน าไปก่ออาชญากรรม ท าร้าย
ร่างกาย หรือข่มขู่บุคคลอ่ืนได ้
 ดงันั้น เพื่อให้เห็นกฎหมายท่ีเก่ียวกับส่ิงเทียมอาวุธปืนในต่างประเทศว่ามีการบญัญัติ
หลกัเกณฑ์รวมถึงบทลงโทษไวแ้ตกต่างกนัอย่างไรบา้ง และหากประเทศไทยตอ้งการท่ีจะแกไ้ข
พระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิดดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนแลว้ ควรจะบญัญติักฎหมายออกมาในลกัษณะใดจึงจะเหมาะสม
กบัสภาพสังคมของประเทศไทยในปัจจุบนั 
 
3.1 การบังคบัใช้กฎหมายควบคุมส่ิงเทยีมอาวุธปืนในต่างประเทศ  

 การศึกษาถึงกฎหมายของต่างประเทศเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยให้ทราบถึงความแตกต่างใน
แง่ของขอ้ดีและขอ้เสียระหว่างกฎหมายของไทยกบักฎหมายของต่างประเทศ ซ่ึงเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการน ามาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของไทยให้มีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาพ
สังคมในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายของแต่ละประเทศต่างก็พัฒนามาจากพื้นฐาน
แนวความคิด สภาพแวดล้อมและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง โดยผูเ้ขียนได้เลือกศึกษากฎหมายของ
ประเทศท่ีมีการเล่นกีฬาบีบีกนั เช่นเดียวกบัประเทศไทย ได้แก่ สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา 
และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยจะศึกษาเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การควบคุมส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ี
เก่ียวกบัการจ าหน่าย อตัราความแรงในการส่งลูกกระสุน รวมถึงบทลงโทษในของแต่ละประเทศ 
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ซ่ึงในบทน้ีจะกล่าวถึงการควบคุมส่ิงเทียมอาวธุปืนของทั้ง 3 ประเทศ อนัมีลกัษณะภาพรวมของการ
ควบคุมส่ิงเทียมอาวธุปืนท่ีใชบ้งัคบัของประเทศเหล่านั้น ดงัน้ี 
 3.1.1 กฎหมายควบคุมส่ิงเทยีมอาวุธปืนของสหราชอาณาจักร 
 กฎหมายท่ีวางหลักเกณฑ์ในการกระท าท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงเทียมอาวุธปืนของสหราช
อาณาจกัร จะมีอยู ่2 ฉบบัคือ The Firearms Act 1968 และ The Violent Crime Reduction Act 2006 
ทั้ งน้ี เน่ืองจากในสหราชอาณาจกัร นั้ นจะมีการแบ่งประเภทของส่ิงเทียมอาวุธปืนออกเป็น 2 
ประเภทตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบบั โดยท่ีส่ิงเทียมอาวุธปืนทั้งสองประเภทท่ีถูกนิยามในกฎหมายแต่
ละฉบบันั้นจะถูกน ามาแยกปรับใชก้บัหลกัเกณฑ์ท่ีระบุไวใ้นกฎหมายฉบบันั้น ๆ ทั้งน้ี ก็เพื่อความ
สะดวกในการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการควบคุมส่ิงเทียมอาวธุปืนต่างประเภทกนั 
 โดยใน The Firearms Act 1968 section 57 A ไดว้างหลกัเกณฑ์และนิยามความหมายของ
ปืนอดัลมเบา (Airsoft gun) ทั้งในเร่ืองของลกัษณะของปืนอดัลมเบา ลูกกระสุนท่ีใชส้ าหรับปืนอดั
ลมเบา และความแรงในการส่งลูกกระสุนของปืนอดัลมเบา โดยใน (1) และ (2) ไดนิ้ยามความหมาย
ของปืนอัดลมเบา (Airsoft gun) ไว้ว่า ปืนอัดลมเบาหมายถึงส่ิงท่ีไม่ถือว่าเป็นอาวุธปืนตาม
วตัถุประสงค์ของพระราชบญัญติัน้ี โดยเป็นอาวุธประเภทล ากล้อง ใช้กระสุนท่ีท าจากพลาสติก
ขนาดเล็กเท่านั้น และมีความแรงในการส่งลูกกระสุนไม่เกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 
 ส่วนขอ้ก าหนดใน (3) ไดนิ้ยามความหมายของลูกกระสุนพลาสติกขนาดเล็ก ซ่ึงตอ้งท า
จากพลาสติกทั้งหมด หรือบางส่วน มีลกัษณะเป็นทรงกลม และตอ้งมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่เกิน 
8 มิลลิเมตร และใน (4) ได้ก าหนดให้ความแรงในการส่งลูกกระสุนโดยแยกเป็นปืนอดัลมเบาท่ี
สามารถยิงออกไปไดต่้อเน่ืองมากกวา่ 2 คร้ังข้ึนไปโดยไม่ตอ้งมีการร้ังลูกเล่ือน จะตอ้งมีความแรง
ไม่เกิน 1.3 จูลย ์(joules) หรือไม่เกินกวา่ 375 ฟุตต่อวนิาที (fps) ส่วนปืนอดัลมเบาท่ีนอกเหนือจากน้ี 
ก าหนดความแรงไม่เกิน 2.5 จูลย ์(joules) หรือไม่เกินกวา่ 520 ฟุตต่อวนิาที (fps)1 

                                                           
1 Exception for airsoft guns 
 (1) An “airsoft gun” is not to be regarded as a firearm for the purposes of this Act. 
 (2) An “airsoft gun” is a barrelled weapon of any description which— 

(a) is designed to discharge only a small plastic missile (whether or not it is also capable of 
discharging any other kind of missile), and 

(b) is not capable of discharging a missile (of any kind) with kinetic energy at the muzzle of the 
weapon that exceeds the permitted level. 
 (3) “Small plastic missile” means a missile that— 

(a) is made wholly or partly from plastics, 
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 ทั้งน้ี หากผูใ้ดท าการฝ่าฝืนโดยการดดัแปลง หรือเพิ่มอตัราความแรงของส่ิงเทียมอาวุธ
ปืน กฎหมายถือว่าการกระท าดงักล่าวเป็นความผิด โดยใน The Firearms Act 1968 section 21 (A) 
ก าหนดให้ผูท่ี้กระท าความผิดดงักล่าวตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินระดบั (Level) 3 (ไม่เกิน 1,000 
ปอนด)์ 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปืนอัดลมเบา (Airsoft gun) จะมีความแรงไม่เกินกว่าท่ีกฎหมาย
ก าหนด แต่หากน าไปใช้โดยไม่ระมดัระวงัก็อาจก่อให้เกิดอนัตรายแก่ร่างกายได้ ดังตวัอย่างค า
พิพากษาเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม ค.ศ. 2017 ของศาลสูงเมืองบริสตอล สหราชอาณาจกัร ท่ีพิพากษาจ าคุก 
2 ปี นายเจ (นามสมมติ) ในขอ้หาใชปื้น airgun ยงิศรีษะของเด็กชายเอช (นามสมมติ) อายุ 18 เดือน 
ท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณหอพกัในเมืองบริสตอล จนไดรั้บอนัตรายสาหัสแก่ร่างกาย ซ่ึงกระสุนปืนบีบีกนั
ได้ฝังบริเวณศีรษะของเด็กชายดังกล่าว ซ่ึงแพทยย์งัไม่สามารถผ่าตดัออกได้ เน่ืองจากกระสุน
ดงักล่าวอยู่ใกลก้บัเส้นเลือดท่ีอยู่ใกลก้บัสมอง ซ่ึงปัจจุบนัเด็กชายดงักล่าวไดใ้ช้ชีวิตอยู่ดว้ยความ
ทรมาน2  
 นอกจากน้ีกฎหมายของสหราชอาณาจกัร ยงัมีมาตรการควบคุมการจ าหน่ายส่ิงเทียมอาวุธ
ปืนเอาไวใ้น Firearms Act 1968 section 24A โดยหากมีการขายส่ิงเทียมอาวุธปืนให้แก่บุคคลท่ีมี
อายุต  ่ ากว่า 18 ปีแล้วก็จะเป็นความผิดฐานจ าหน่ายส่ิงเทียมอาวุธปืนให้แก่ผูเ้ยาว์ (Supplying 
imitation firearms to minors)3โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

                                                                                                                                                                      

(b) is spherical, and 
(c) does not exceed 8 millimetres in diameter. 

 (4) The permitted kinetic energy level is— 
(a) in the case of a weapon which is capable of discharging two or more missiles successively without 

repeated pressure on the trigger, 1.3 joules; 
 (b) in any other case, 2.5 joules 

2 BBCNEW.   ( 2017) .   Commons airgun debate over airgun control after toddler shot in head (Online) . 
Available: http://www.bbc.com/news/uk-england-bristol-41552854.[2018, 1 May]. 
3 Supplying imitation firearms to minors 
 (1) It is an offence for a person under the age of eighteen to purchase an imitation firearm. 
 (2) It is an offence to sell an imitation firearm to a person under the age of eighteen. 
 (3) In proceedings for an offence under subsection (2) it is a defence to show that the person charged 
with the offence— 

(a) believed the other person to be aged eighteen or over; and 
(b) had reasonable ground for that belief. 
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 การกระท าท่ีถือวา่เป็นความผดิในฐานน้ีไดแ้ก่  
 (1) ผูซ้ื้อส่ิงเทียมอาวธุปืนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี มีความผดิ  
 (2) ผูท่ี้ขายส่ิงเทียมอาวธุปืนใหแ้ก่บุคคลท่ีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี มีความผดิ  
 (3) บุคคลตาม (2) อาจยกเป็นขอ้ต่อสู้ไดว้า่ตนส าคญัผิดวา่ผูท่ี้ซ้ือส่ิงเทียมอาวธุ ปืนไปจาก
ตนนั้นมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป โดยตอ้งมีเหตุผลอนัสมควรในความเช่ือนั้นดว้ย  
 (4) การท่ีจะพิสูจน์ขอ้ความตามขอ้ (3) ตอ้งปรากฏว่ามีพยานหลกัฐานเพียงพอ และฝ่าย
ตรงขา้มยงัไม่สามารถพิสูจน์ไดโ้ดยปราศจากขอ้สงสัยท่ีสมเหตุสมผล  
 ในส่วนของอตัราโทษส าหรับการกระท าท่ีเป็นความผิดในฐานน้ีคือ โทษจ าคุกไม่เกิน 51 
สัปดาห์หรือปรับไม่เกินระดับ (Level) 5 (ไม่เกิน 5,000 ปอนด์) หรือทั้งจ  าทั้งปรับ4ซ่ึงอตัราโทษ
ปรับนั้นเป็นโทษปรับขั้นสูงสุดท่ีก าหนดไวใ้น Criminal Justice Act 2003 นอกจากน้ี อตัราโทษ
ดังกล่าวน้ีก็เป็นอัตราโทษในความผิดท่ีไม่ร้ายแรงท่ีสามารถฟ้องต่อศาล Magistrate ได้ หรือท่ี
เรียกวา่ความผดิ summary offences5 
 อย่างไรก็ตาม มีตวัอย่างค าพิพากษาเก่ียวกบัการใช้ปืน Air gun ของเยาวชนในสหราช
อาณาจกัร โดยในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2001 ศาลสูงของเมืองนิวคลาสเซิล ได้มีค  าพิพากษา
จ าคุกนายดี (นามสมมติ) อายุ 18 ปี เป็นระยะเวลาสองปีคร่ึง และส่งนายดาว (นามสมมติ) อาย ุ17 ปี
ยงัสถานพินิจเป็นระยะเวลา 18 เดือน ในความผิดท่ีทั้งคู่ร่วมกนัใช้อาวุธปืน Air gun ยิงใส่ตาซ้าย
ของเด็กหญิงนิ (นามสมมติ) ท าให้เธอสูญเสียดวงตาขา้งซ้าย  ซ่ึงจากค าพิพากษาดงักล่าวท าให้เห็น
วา่อายขุองผูใ้ชห้รือครอบครองซ่ึงส่ิงเทียมอาวุธปืนเป็นส่ิงท่ีควรให้ความส าคญั เน่ืองจากเยาวชนท่ี
มีอายุต  ่ากว่า 18 ปี เป็นช่วงวยัท่ีก าลงัคึกคะนอง และอาจขาดความย ั้งคิดในการกระท าการบางส่ิง 

                                                                                                                                                                      

 (4) For the purposes of this section a person shall be taken to have shown the matters specified in 
subsection (3) if— 

(a) sufficient evidence of those matters is adduced to raise an issue with respect to them; and 
(b) the contrary is not proved beyond a reasonable doubt. 

4 Section 24A (1) or (2) Acquisition by a minor of an imitation firearm and supplying him. Summary. In 
England and Wales, 51 weeks or a fine of level 5 on the standard scale, or both. 
5 The National Archives.  (2018).  Criminal Justice Act 2003 section 280 (Online).  Available: 

http://www.legislation.gov.uk.[2018, 5 February]. 
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โดยไม่ทนันึกถึงผลท่ีจะตามมาในภายหลงั โดยเฉพาะการใชอ้าวุธ หรือส่ิงท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย
ต่อร่างกาย6 
 ส่วน The Violent Crime Reduction Act 2006 ได้ก าหนดนิยามของส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ี
เสมือนจริง (Realistic Imitation firearms) หมายถึงส่ิงเทียมอาวุธปืน (Imitation firearm) ท่ีมีรูปร่าง
เหมือนอาวุธปืนจริงอยา่งแยกกนัไม่ออก โดยไม่หมายความรวมถึงอาวุธปืนจริงท่ีไม่สามารถใชง้าน
ไดห้รืออาวุธปืนโบราณ7  แต่ทั้งน้ี การท่ีจะถือไดว้า่ส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ีมีรูปร่างเหมือนอาวุธปืนจริง
อย่างแยกกนัไม่ออกไดน้ั้น ก็ต่อเม่ือมีขอ้เท็จจริงว่าการแยกส่ิงเทียมอาวุธปืนนั้นออกจากอาวุธปืน
จริงจะกระท าไดเ้ฉพาะ 
 (1) โดยอาศยัผูเ้ช่ียวชาญ  
 (2) มีการตรวจสอบในระบบปิด (close examination) หรือ  
 (3) มีการทดลองบรรจุกระสุนหรือยงิกระสุนออกมา  
 อย่างไรก็ตาม การท่ีจะถือว่าส่ิงเทียมอาวุธปืนสามารถแยกออกจากอาวุธปืนจริงได้ก็
ต่อเม่ือขนาดรูปร่าง หรือสีท่ีปรากฏส่วนใหญ่ (เกิน 50 % ของส่วนท่ีเห็นได)้ ของส่ิงเทียมอาวุธปืน
นั้น ไม่เหมือนกบัอาวุธปืนจริง ซ่ึงนอกจากน้ีแลว้รัฐมนตรีกระทรวงความมัน่คง (Minister of State 
for Security, Counterterrorism, crime and Policing) ยงัสามารถท่ีจะออกกฎเพื่อท าความเข้าใจ
เก่ียวกับการพิจารณารายละเอียดของขนาด รูปร่าง หรือสีของส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ีจะน ามาใช้
เปรียบเทียบระหว่างส่ิงเทียมอาวุธปืนกบัอาวุธปืนจริงได ้โดยในปัจจุบนัก็ไดมี้การก าหนดไวเ้ป็น
หลกัเกณฑ์ขอ้หน่ึงวา่8 “เฉพาะส่ิงเทียมอาวธุปืนท่ีมีขนาดกวา้งไม่เกิน 38 มิลลิเมตร และมีความยาว
ไม่เกิน 70 มิลลิเมตร เท่านั้นท่ีจะถือวา่ไม่เหมือนกบัอาวธุปืนจริง เฉพาะส่ิงเทียมอาวธุปืนท่ีมีท าดว้ย
วสัดุโปร่งใส หรือมีสีท่ีปรากฏส่วนใหญ่ (ตอ้งมีปริมาณเกินกวา่ 50 % ของส่วนท่ีเห็นไดใ้นส่ิงเทียม
อาวุธปืนนั้น) เป็นสีแดง ส้ม เหลือง เขียว ชมพู ม่วง หรือสีฟ้า และเป็นสีท่ีสวา่งดว้ยเท่านั้นท่ีจะถือ
วา่ไม่เหมือนกบัอาวธุปืนจริง” 
 นอกจากน้ี ใน The Violent Crime Reduction Act 2006 ยงัได้ระบุไวอ้ย่างชัดเจนว่าหาก
เป็นอาวุธปืนจริงท่ีไม่สามารถใช้งานไดแ้ลว้หรืออาวุธปืนโบราณก็จะถือวา่เป็นเพียงส่ิงเทียมอาวุธ

                                                           
6 BBCNEW.  (2002).  Two jailed over airgun 'blinding' (Online).  Available: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/1897298.stm.[2018, 1 March]. 
7 The National Archives. (2006).  Violent Crime Reduction Act 2006 section 38 (Online).  Available:  
http://www.legislation.gov.uk[2018, 5 February]. 
8 The National Archives.  (2006).  The Violent Crime Reduction Act 2006 (Realistic Imitation Firearms) 
Regulations 2007 section 6 and 7 (Online).  Available: http://www.legislation.gov.uk.[2018, 5 February].   
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ปืน (Imitation firearm) ธรรมดาเท่านั้ น โดยท่ีจะยงัไม่ถือว่าส่ิงดังกล่าวเป็นส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ี 
เสมือนจริง (Realistic Imitation Firearms)  
 กล่าวโดยสรุป กฎหมายควบคุมส่ิงเทียมอาวธุปืนของสหราชอาณาจกัร ก็ยงัมีขอ้บกพร่อง
ในส่วนของค านิยาม เน่ืองจากไม่มีการระบุชนิดของส่ิงเทียมอาวุธปืนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้เห็น
เป็นรูปธรรม ซ่ึงเม่ือพิจารณาแล้วท าให้เห็นได้ว่าการท่ีกฎหมายควบคุมส่ิงเทียมอาวุธปืนของ 
สหราชอาณาจกัร ไม่มีการก าหนดถึงส่ิงท่ีจะไม่อยูใ่นความควบคุมของกฎหมายส่ิงเทียมอาวุธปืนไว้
อยา่งชดัเจน ทั้งโดยการบญัญติัเป็นตวัอยา่งใหเ้ห็นหรือการบญัญติัเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรมใน
การแบ่งแยกส่ิงท่ีจะถือว่าเป็นส่ิงเทียมอาวุธปืนกบัส่ิงท่ีไม่มีอนัตรายพอท่ีจะถือไดว้า่เป็นส่ิงเทียม
อาวธุปืน อนัเป็นประเด็นปัญหาในเร่ืองของการพิจารณาลกัษณะของส่ิงเทียมอาวธุปืน 
 3.1.2 กฎหมายควบคุมส่ิงเทยีมอาวุธปืนของสหรัฐอเมริกา 
 เน่ืองจากรูปแบบกฎหมายในสหรัฐอเมริกานั้ นจะแบ่งออกเป็นกฎหมายส่วนกลาง 
(Federal Law) กับกฎหมายในระดับมลรัฐ (State Law) ดังนั้ น ในการพิจารณาถึงกฎหมายท่ีใช้
ควบคุมส่ิงเทียมอาวธุปืนจึงตอ้งพิจารณาทั้งกฎหมายส่วนกลาง (Federal Law) กบักฎหมายในระดบั
มลรัฐ (State Law) ไปพร้อมกัน โดยกฎหมายในระดับมลรัฐ (State Law) ท่ีน ามาศึกษานั้ นคือ
กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เน่ืองจากกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเทียมอาวธุปืนในแต่ละมลรัฐมี
ความใกลเ้คียงกนั โดยท่ีอาจมีการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเทียมอาวธุปืนบางอยา่งท่ีเป็นความผดิใน
มลรัฐหน่ึงแต่ไม่เป็นความผิดในอีกมลรัฐหน่ึง ซ่ึงเม่ือไดพ้ิจารณากฎหมายของแต่ละมลรัฐแลว้ จะ
พบว่ากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงเทียมอาวุธปืนของมลรัฐแคลิฟอร์เนียนั้ นมีความชัดเจนและ
ครอบคลุมการกระท าต่าง ๆ มากท่ีสุด จึงเหมาะสมอยา่งยิ่งท่ีจะน ามาปรับปรุงและพฒันากฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงเทียมอาวธุปืนในประเทศไทย 
 กฎหมายกลาง (Federal Law) ของหรัฐอเมริกามีนั้ นช่ือว่า The Code of Laws of the 
United States9ซ่ึงในบทบัญญัติ ท่ีกล่าวถึงส่ิงเทียมอาวุธปืนนั้ นจะหมายถึงส่ิงท่ีอยู่ในนิยาม
ความหมายของค าว่า “ส่ิงเทียมอาวุธปืน” (Imitation firearm) ทั้ งหมดไม่ว่าจะใช้ค  าอ่ืนใดในการ
เรียกก็ตาม เช่น “ของเล่นท่ีมีรูปร่างเหมือนอาวุธปืน” (firearm toy) หรือ “ส่ิงท่ีมีรูปร่างเหมือนอาวุธ
ปืน” (look-alike firearm) ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีล้วนอยู่ในความหมายของส่ิงเทียมอาวุธปืนตามกฎหมาย
ดงักล่าวน้ีดว้ย  

                                                           
9 Cornell Law School.  (2000).  Code of Laws of the United States Title 15 Commerce and Trade CHAPTER 
76—IMITATION FIREARMS § 5001. Penalties for entering into commerce of imitation firearms (Online). 
Available: http://www.law.cornell.edu/uscode/.[2018, 5 February].   
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 ทั้งน้ี ในกฎหมายฉบบัดงักล่าวได้ให้นิยามของ “ส่ิงเทียมอาวุธปืน” (Imitation firearm) 
หมายถึง ส่ิงท่ีลอกแบบมาจากอาวุธปืนจริงทั้ งน้ีเฉพาะอาวุธปืนจริงท่ีมีการออกแบบ หรือผลิต
ออกมาตั้งแต่ ค.ศ. 1898 เป็นตน้ไปเท่านั้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของปืนอดัลมเบาท่ียิงกระสุนท่ีไม่ใช่
กระสุนโลหะ (air-soft gun firing nonmetallic projectiles), ปืนฉีดน ้ า (water gun), ปืนของเล่น (toy 
gun) หรือส่ิงท่ีมีลกัษณะเหมือนปืนแต่ไม่สามารถยิงกระสุนออกมาได ้(replica nongun) ก็ตาม แต่
ไม่มีความหมายรวมถึง  
 (1) ปืนเทียมท่ีลอกแบบมาจากปืนโบราณซ่ึงมีตน้แบบมาจากอาวุธปืนจริงท่ีมีการผลิตมา
ก่อนปี ค.ศ. 1898 ไม่วา่จะอยูใ่นรูปของปืนของเล่น, ปืนบีบีกนั หรือปืนเพนทบ์อลก็ตาม  
 (2) ปืนลม (air guns)  
 (3) เคร่ืองประดบัรูปทรงเหมือนอาวุธปืนท่ีใชว้างบนโต๊ะ หรือท่ีใชส้วมใส่ เช่น สร้อยคอ 
สร้อยขอ้มือ พวงกุญแจท่ีมีความกวา้งไม่เกิน 38 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน 70 มิลลิเมตร10 
 เม่ือพิจารณาค านิยามของค าวา่ “ส่ิงเทียมอาวธุปืน” ในกฎหมายส่วนกลางแลว้จะพบวา่ไม่
มีการใช้ตวัเลขแรงส่งกระสุนมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาในการแยกส่ิงเทียมอาวุธปืนออกจาก
อาวุธปืนของจริงอยา่งท่ีปรากฏในกฎหมายของสหราชอาณาจกัร ก็ตาม แต่ในกฎหมายดงักล่าวก็มี
หลกัเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรมโดยการยกตวัอย่างไวอ้ย่างชัดเจนแล้วว่าส่ิงใดบา้งท่ีจะถือไดว้่าเป็นส่ิง
เทียมอาวุธปืน ซ่ึงก็ได้แก่ปืนอัดลมเบาท่ียิงกระสุนท่ีไม่ใช่กระสุนโลหะ (air-soft gun firing 
nonmetallic projectiles) ปืนฉีดน ้ า (water gun) ปืนของเล่น (toy gun) หรือส่ิงท่ีมีลกัษณะเหมือนปืน
แต่ไม่สามารถยิงกระสุนออกมาได้ (replica nongun) ท่ีลอกแบบมาจากอาวุธปืนจริงซ่ึงมีการ
ออกแบบหรือผลิตออกมาตั้งแต่ ค.ศ. 1898 มาจนถึงปัจจุบนั 
 นอกจากน้ี ในกฎหมายส่วนกลางก็มีการกล่าวถึงส่ิงท่ีมีรูปร่างคลา้ยอาวธุปืนประเภทอ่ืนท่ี
จะไม่ถูกควบคุมตามกฎหมายน้ีเอาไวอ้ยา่งชดัเจน กล่าวคือมีการยกตวัอยา่งไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ส่ิงท่ีมี
รูปร่างคล้ายอาวุธปืนประเภทใดบา้งท่ีจะไม่ถูกควบคุมตามกฎหมายน้ี เช่น ส่ิงท่ีลอกแบบมาจาก
อาวุธปืนโบราณท่ีมีการผลิตออกมาก่อนปี ค.ศ. 1898, ปืนลม (air guns) หรือเคร่ืองประดบัรูปทรง
เหมือนอาวุธปืนท่ีมีขนาดไม่เกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะแลว้เท่านั้นท่ีจะไม่ถือว่าเป็น 
“ส่ิงเทียมอาวธุปืน” ท่ีจะถูกควบคุมตามกฎหมายน้ี 
 ในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (The California penal code) 
ไดก้  าหนดนิยามของส่ิงเทียมอาวธุปืน (Imitation firearm)11  หมายถึง  

                                                           
10 The U.S Government Printing Office.  (1989).  Code of Federal Regulations, Title 15, Subtitle B, Chapter 
XI, Part 1150, section 1150.1 (Online).  Available: http://www.gpo.gov.[2018, 5 February].   
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 (1) ส่ิงท่ีใช้ยิงกระสุนบีบีกัน (กระสุนทรงกลมท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 6 
มิลลิเมตร) หรืออุปกรณ์บีบีกนั ไม่วา่โดยอาศยัแรงดนัอากาศ, แก๊ส หรือกลไกสปริงก็ตาม  
 (2) ปืนของเล่น  
 (3) แบบจ าลองของอาวธุปืน  
 (4) ส่ิงท่ีมีรูปร่างภายนอกเหมือนอาวุธปืนท่ีใชอ้ยูจ่ริงจนท าให้บุคคลธรรมดาเขา้ใจผิดได้
วา่เป็นอาวธุปืน  
 จะเห็นไดว้า่กฎหมายดงักล่าวมีการระบุตวัอยา่งไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้วา่ส่ิงใดบา้งท่ีจะถือวา่
เป็นส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ีจะถูกควบคุมตามกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย กล่าวคือ หากเป็นส่ิงท่ีไม่
เขา้ข่ายของตวัอยา่งท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎหมายน้ีแลว้ก็ไม่ถือวา่เป็นส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ีจะถูกควบคุมใน
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ส่วนท่ีว่าส่ิงท่ีไม่เขา้ข่ายนั้นจะถูกควบคุมโดยถือว่าเป็นอาวุธปืนของจริง หรือ
อาจไม่ถูกควบคุมเพราะถือไม่ไดว้า่เป็นส่ิงเทียมอาวุธปืนและอาวุธปืนของจริงเลยทั้งส้ินนั้น ก็ตอ้ง
ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาลกัษณะของส่ิงนั้นต่อไป 
 ในส่วนของมาตรการเร่ืองการจ าหน่ายส่ิงเทียมอาวุธปืนจะไม่มีปรากฏในกฎหมาย
ส่วนกลาง (Federal Law) แต่จะปรากฏอยู่ในกฎหมายของมลรัฐบางมลรัฐเท่านั้น เช่น ในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ซ่ึงมาตรการควบคุมการจ าหน่ายส่ิงเทียมอาวุธปืนตามกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ก็จะมีลกัษณะจ ากดัอายขุองผูค้รอบครองส่ิงเทียมอาวุธปืนเท่านั้น ซ่ึงปรากฏอยูใ่น The Penal Code 
of California section 19910-19915 โดยท่ีการกระท าท่ีจะถือวา่เป็นความผิดตามกฎหมายของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนียนั้นจะสามารถแยกออกได้เป็น 2 ประการ คือ การจ าหน่ายซ่ึงอุปกรณ์บีบีกนัให้แก่
ผูเ้ยาว ์และการจดัหาใหซ่ึ้งอุปกรณ์บีบีกนัใหแ้ก่ผูเ้ยาว ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 (1) การจ าหน่ายอุปกรณ์บีบีกนัใหผู้เ้ยาว ์
 ผูท่ี้ขายส่ิงท่ีใชย้ิงกระสุนบีบีกนั หรืออุปกรณ์บีบีกนัให้แก่ผูเ้ยาว ์(บุคคลท่ีอายุยงัไม่ครบ 
18 ปี บริบูรณ์) มีความผิดลหุโทษ (Misdemeanor)12 มีอตัราโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 
1,000 ดอลลาร์ หรือทั้งจ  าทั้งปรับ13 

                                                                                                                                                                      
11 Legislative Counsel of California.   ( 1873) .   CALIFORNIA PENAL CODE section 16700 ( Online) . 
Available: http://www.leginfo.ca.gov.[2018, 5 February].   
12 Section 19. Except in cases where a different punishment is prescribed by any law of this state, every offense 
declared to be a misdemeanor is punishable by imprisonment in the county jail not exceeding six months, or by 
fine not exceeding one thousand dollars ($1,000), or by both. 
13 Legislative Counsel of California.   ( 1873) .  CALIFORNIA PENAL CODE section 19910 ( Online) . 
Available: http://www.leginfo.ca.gov.[2018, 5 February].   
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 (2) การจดัหาใหซ่ึ้งอุปกรณ์บีบีกนั ใหแ้ก่ผูเ้ยาว ์
 ผูท่ี้จดัหาให้ซ่ึงส่ิงท่ีใช้ยิงกระสุนบีบีกนั หรืออุปกรณ์บีบีกนัให้ผูเ้ยาว ์(บุคคลท่ีอายุยงัไม่
ครบ 18 ปี บริบูรณ์) โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผูป้กครอง มีความผิดลหุโทษ 
(Misdemeanor) มีอตัราโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์ หรือทั้งจ  าทั้งปรับ14   
 ทั้งน้ี ค  าวา่ “จดัหาให”้ หมายถึง 
 (1) การใหย้มื 
 (2) การใหเ้คล่ือนยา้ย โดยไม่เก่ียวกบัการจ าหน่าย 
 เม่ือได้วิเคราะห์ถึงการควบคุมการจ าหน่ายส่ิงเทียมอาวุธปืนตามกฎหมายของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย พบวา่ประเภทของส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ีจะถูกควบคุมในความผิดฐานดงักล่าวไดแ้ก่ส่ิง
เทียมอาวุธปืนประเภทบีบีกัน เท่านั้นส่วนส่ิงเทียมอาวุธปืนประเภทอ่ืนท่ีไม่สามารถยิงกระสุน
ออกมาได ้เช่น แบบจ าลองของอาวุธปืนท่ีไม่สามารถยิงกระสุนปืนบีบีกนั ออกมาได ้หรือส่ิงเทียม
อาวุธปืนท่ีสามารถยิงกระสุนออกมาไดแ้ต่กระสุนท่ียิงออกมานั้นไม่ใช่กระสุนปืนบีบีกนั เช่นปืน
ของเล่นท่ียงิลูกดอกพลาสติกนั้นก็จะไม่อยูใ่นความควบคุมของความผดิฐานน้ี  
 (3) การกระท าท่ีจะเป็นความผิดได้แก่การขายหรือการจดัหาส่ิงเทียมอาวุธปืนให้ผูเ้ยาว ์
ทั้งน้ีผูท่ี้จะมีความผิดจะมีเฉพาะตวัผูข้ายหรือผูจ้ดัหาส่ิงเทียมอาวุธปืนให้เท่านั้น โดยท่ีผูซ้ื้อหรือผูท่ี้
รับมอบส่ิงเทียมอาวธุปืนท่ีเป็นผูเ้ยาว ์(บุคคลท่ีอายยุงัไม่ครบ 18 ปี บริบูรณ์) จะไม่มีความผดิดว้ยเลย 
และในส่วนของค าวา่ “การจดัหาให้” (furnish) นั้นก็มีการก าหนดความหมายไวโ้ดยเฉพาะแลว้ว่า
หมายถึงการเคล่ือนยา้ยส่ิงเทียมอาวุธปืนในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผูเ้ยาวโ์ดยท่ีไม่มีวตัถุประสงค์ในการ
คา้ขายนั่นเอง นอกจากน้ียงัมีขอ้สังเกตอีกว่าเฉพาะในการกระท าท่ีเป็นการ “จดัหาให้” เท่านั้นท่ี
จะต้องพิจารณาต่อไปว่าได้รับการยินยอมจากผูป้กครองของผูเ้ยาว์ท่ีเป็นผูรั้บส่ิงเทียมอาวุธปืน
หรือไม่ หากไดรั้บการยินยอมแลว้ก็จะไม่เป็นความผิด แต่ในส่วนของการกระท าท่ีเป็นการ “ขาย” 
ส่ิงเทียมอาวุธปืนให้ผูเ้ยาวน์ั้นจะไม่ค  านึงว่าผูเ้ยาวน์ั้นจะไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครองหรือไม่
เลยก็เป็นความผดิไดแ้ลว้  
 (4) ในส่วนของอตัราโทษนั้นจะเห็นไดว้า่กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียก าหนดให้การ
กระท าดงักล่าวเป็นความผดิเล็กนอ้ย หรือความผดิลหุโทษ (Misdemeanor) มีอตัราโทษจ าคุกไม่เกิน 
6 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์ หรือทั้งจ  าคุกและปรับเท่านั้น ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่การท่ีบทบญัญติั
ในเร่ืองดงักล่าวมีอตัราโทษเล็กน้อยก็เพราะว่าผูท่ี้ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ดังกล่าวยงัไม่อาจถือได้ว่ามี

                                                           
14 Legislative Counsel of California.   ( 1873) .   CALIFORNIA PENAL CODE section 19915 ( Online) . 
Available: http://www.leginfo.ca.gov.[2018, 5 February].   
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เจตนาท่ีชัว่ร้ายมากนกัและยงัไม่ปรากฏความเสียหายจากการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ดงักล่าวแต่อย่างใด
เลย หากจะมีความเสียหายก็คงมีแต่ความเส่ียงท่ีส่ิงเทียมอาวุธปืนอยูใ่นความครอบครองของผูเ้ยาวท่ี์
อาจใชส่ิ้งเทียมอาวุธปืนโดยขาดความระมดัระวงัจนท าให้เกิดอนัตรายแก่กายต่อตนเองหรือบุคคล
อ่ืนไดเ้ท่านั้น จึงสมควรแลว้ท่ีจะยงัไม่ถือวา่การฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ในเร่ืองดงักล่าวนั้นเป็นความผิดท่ี
ร้ายแรง 
 3.1.3 กฎหมายควบคุมส่ิงเทยีมอาวุธปืนของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้นจะปรากฏอยู่
ในกฎหมาย The weapons Act หรือในภาษาเยอรมนัเรียกว่า Waffengesetz ซ่ึงแม้ว่าในกฎหมาย
ฉบบัดงักล่าวจะไม่ได้มีมาตราท่ีก าหนดนิยามของค าว่าส่ิงเทียมอาวุธปืนเอาไวโ้ดยเฉพาะเหมือน
อยา่งในกฎหมายของประเทศอ่ืน แต่เม่ือพิจารณาจากตวับทมาตราในฐานความผิดเก่ียวกบัส่ิงเทียม
อาวุธปืนในกฎหมายฉบบัดงักล่าวแลว้จะพบว่ามีการแบ่งแยกประเภทของส่ิงเทียมอาวุธปืนชนิด
ต่าง ๆ แทรกไวอ้ยูต่ามบทบญัญติัท่ีก าหนดการกระท าท่ีเป็นความผิดนั้น ๆ ดว้ยซ่ึงเม่ือพิจารณาจาก
ตวับทมาตราท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนทั้งหมดแลว้จะสามารถก าหนดนิยามส่ิงเทียมอาวุธปืน
และสามารถแบ่งแยกส่ิงเทียมอาวธุปืนออกเป็นประเภทต่าง ๆ ไดด้งัน้ี  
 1) ปืนปลอม (Fake Gun) หมายถึง  
 (1.1) ปืนท่ีมีลกัษณะโดยรวมภายนอกเหมือนอาวธุปืนจริง ซ่ึงไม่ไดใ้ชแ้ก๊สร้อนในการส่ง
กระสุน 
 (1.2) แบบจ าลองของปืนท่ีมีลกัษณะเหมือนกบัปืนตามขอ้ 1.1 หรือ 
 (1.3) ปืนท่ีมีลกัษณะเหมือนกบัปืนตามขอ้ 1.1 ซ่ึงไม่สามารถใชง้านได ้15 
 วตัถุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใช้เป็นของเล่นหรือเล่น ซ่ึงอาจเป็น
ของสะสมทางประวติัศาสตร์ หรือเป็นส่ิงท่ีใชป้ระกอบการจดักิจกรรมตามประเพณี โดยมีขนาดเล็ก
กวา่หรือใหญ่กวา่ร้อยละ 50 ของอาวธุปืนจริง ใชว้สัดุท่ีเป็นสีนีออนหรือท่ีไม่มีลกัษณะเป็นอาวธุปืน
จริง และมีจุดประสงคเ์พื่อเป็นของเล่น 
 2) ปืนอดัลมเบา (Airsoft gun) ท่ีมีพลงังานจลน์ในการส่งกระสุนไม่เกิน 0.5 จูลย ์(Joules) 
กฎหมายถือว่าเป็นปืนอดัลมเบาชนิดนั้นเป็นปืนของเล่น (Toy Guns) แต่หากปืนอดัลมดงักล่าวมี
พลงังานจลน์ในการส่งกระสุนระหวา่ง 0.5 ถึง 7.5 จูลย ์(Joules) หรือมีความเร็วในการส่งลูกกระสุน
จากแกกระบอกราว 250 ถึง 900 ฟุตต่อวนิาที (Foot Per Second) เช่นน้ี กฎหมายถือวา่เป็นปืนอดัลม

                                                           
15 German Federal Ministry of Justice.  (2002) . Weapons Act (WaffG)  Annex 1, Part 1, Chapter 1, no. 1.6 
(Online).  Available: http://www.gesetze-im-internet.de.[2018, 5 February].     
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ยาว (Air Rifles)16  ซ่ึงหากพลงังานจลน์ในการส่งกระสุนเกินกว่าน้ีจะถูกจดัให้เป็นอาวุธปืนจริง 
โดยส่ิงเทียมอาวธุปืนประเภทน้ีในกฎหมายของเยอรมนัไม่ไดก้  าหนดนิยามไวโ้ดยเฉพาะแต่ปรากฏ
การใช้ขอบเขตของพลังงานจลน์ในช่วงดังกล่าวมาใช้พิจารณากับความผิดฐานต่าง ๆ ทั้ งน้ี
โดยทัว่ไปแลว้จะมีการเรียกช่ือส่ิงเทียมอาวธุปืนประเภทน้ีวา่ "free firearms” 
 นอกจากน้ี แมว้่ากฎหมายควบคุมส่ิงเทียมอาวุธปืนของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะ
มิไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการจ าหน่ายส่ิงเทียมอาวุธปืนไวโ้ดยชดัแจง้ แต่กฎหมายดงักล่าวก็ได้
ก าหนดมาตรการการครอบครองส่ิงเทียมอาวุธปืนไวโ้ดยมีลักษณะเป็นการก าหนดอายุของผู ้
ครอบครองส่ิงเทียมอาวุธปืน ซ่ึงจะมีบทบญัญติัท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์ในการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อายขุองผูค้รอบครองส่ิงเทียมอาวธุปืนไวใ้นรูปแบบต่างกนั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 (1) เฉพาะบุคคลท่ีมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปเท่านั้ นท่ีสามารถจดัการหรือ
ด าเนินการใด ๆ กบัส่ิงเทียมอาวธุปืนท่ีมีพลงังานจลน์ในการส่งกระสุนไม่เกิน 7.5 จูลย ์(joules)17 
 ผูท่ี้กระท าการฝ่าฝืนขอ้กฎหมายดงักล่าวไม่วา่จะท าไปโดยเจตนาหรือประมาท กฎหมาย
ถือว่าเป็นความผิด ซ่ึงต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 ยูโร ซ่ึงอัตราโทษดังกล่าวถือว่าเป็น
ความผดิลหุโทษ (Misdemeanours) และส่ิงเทียมอาวธุปืนดงักล่าวอาจถูกริบได้18 
 (2) การโฆษณาส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ีมีพลังงานจลน์ในการส่งกระสุนไม่เกิน 7.5 จูลย ์
(joules) นั้ น หากเป็นการกระท าไปเพื่อการค้าแล้วต้องระบุข้อความว่า “ส่ิงเทียมอาวุธปืนนั้ น
ครอบครองไดเ้ฉพาะผูท่ี้มีอาย ุ18 ปีข้ึนไป” เสมอ  
 หากบุคคลผูโ้ฆษณานั้นเป็นผูค้า้ส่ิงเทียมอาวุธปืนดว้ย ในการโฆษณานั้นตอ้งระบุถึงช่ือ
ผูค้า้ ท่ีอยูผู่ค้า้และ เคร่ืองหมายการคา้ของผูค้า้ดว้ย 
 หากผูท่ี้โฆษณานั้นไม่ใช่ผูค้า้ส่ิงเทียมอาวุธปืนก็ไม่จ  าตอ้งระบุรายละเอียดอ่ืนนอกจาก
ขอ้ความวา่ “ส่ิงเทียมอาวุธปืนนั้นครอบครองไดเ้ฉพาะผูท่ี้มีอาย ุ18 ปีข้ึนไป” ทั้งน้ี ผูโ้ฆษณาท่ีไม่ใช่

                                                           
16 Legal issues in airsoft.  (Online). Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_issues_in_airsoft.[2018, 5 
February].     
17 German Federal Ministry of Justice.  (2002).  Weapons Act Section 2(1), 53(1), no.2, 53(2), 54(2) (Online). 
Available: http://www.gesetze-im-internet.de.[2017, 11 October]. 
18 German Federal Ministry of Justice.  (1998).  German Criminal Code Section 12 (2) (Online).  Available: 
http://www.gesetze-im-internet.de.[2017, 11 October]. 
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ผูค้า้ส่ิงเทียมอาวุธปืนนั้นจะตอ้งท าบนัทึกเก่ียวกบัรายละเอียดของการคา้ส่ิงเทียมอาวุธปืนดงักล่าว
เก็บไวเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และตอ้งยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบบนัทึกดงักล่าวไดด้ว้ย19 
 การฝ่าฝืนในเร่ืองดงักล่าวไม่วา่จะท าไปโดยเจตนาหรือประมาทก็ตาม ถือวา่เป็นความผิด 
โทษส าหรับความผิดฐานน้ีคือโทษปรับไม่ เกิน 10,000 ยูโร ซ่ึงถือว่าเป็นความผิดลหุโทษ 
(Misdemeanours) และส่ิงเทียมอาวธุปืนดงักล่าวอาจถูกริบได้20 
 (3) การโอนส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ีมีพลังงานจลน์ในการส่งกระสุน7.5 จูลย์ (joules) นั้ น 
จะตอ้งเป็นการโอนใหก้บัผูรั้บโอนท่ีมีสิทธิเท่านั้น  
 การฝ่าฝืนในเร่ืองดงักล่าวไม่วา่จะท าไปโดยเจตนาหรือประมาทก็ตาม ถือวา่เป็นความผิด 
โทษส าหรับความผิดฐานน้ีคือโทษปรับไม่ เกิน 10,000 ยูโร ซ่ึงถือว่าเป็นความผิดลหุโทษ 
(Misdemeanours) และส่ิงเทียมอาวธุปืนดงักล่าวอาจถูกริบได้21 
 กล่าวโดยสรุป ในประเด็นการแบ่งแยกส่ิงเทียมอาวุธปืนออกจากอาวุธปืนของจริงนั้น
กฎหมายของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไดใ้ชห้ลกัเกณฑ์ในเร่ืองความแรงของการส่งกระสุนใน
การแบ่งแยกส่ิงเทียมอาวุธปืนออกจากอาวุธปืนของจริง เช่นเดียวกบัในกฎหมาย The Firearms Act 
1968 ของสหราชอาณาจกัร แต่ในรายละเอียดของตวัเลขจะมีความแตกต่างกบัของสหราชอาณาจกัร
บา้งแต่ไม่ห่างกนัมากนกั กล่าวคือตามกฎหมายของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หากส่ิงเทียมอาวุธ
ปืนดงักล่าวมีพลงังานจลน์ในการส่งกระสุนเกินกวา่ 7.5 จูลย ์(Joules) หรือมีความเร็วลูกกระสุนจาก
ปากกระบอกราว 900 ฟุตต่อวนิาที (fps) ก็จะถูกจดัให้เป็นอาวุธปืนของจริง แต่หากมีแรงส่งกระสุน
ท่ีนอ้ยกวา่นั้นก็จะถือวา่เป็นส่ิงเทียมอาวุธปืน และหากเป็นส่ิงท่ีมีลกัษณะภายนอกเหมือนอาวุธปืน
จริงแต่ไม่สามารถยงิกระสุนใด ๆ ออกมาไดก้็จะยงัถือวา่เป็นส่ิงเทียมอาวธุปืนอยู ่
 นอกจากน้ี ในกฎหมายส่ิงเทียมอาวธุปืนของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะมีการก าหนด
ประเภทของส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ีจะเป็นวตัถุในการกระท าความผิดแต่ละฐานไว้อย่างชัดเจน 
เช่นเดียวกบัในกฎหมายส่ิงเทียมอาวธุปืนของสหราชอาณาจกัร แต่กฎหมายของสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีจะบญัญติัความผดิท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนทุกประเภทรวมไวใ้นกฎหมายฉบบัเดียว
คือ Weapons Act แตกต่างกบัในสหราชอาณาจกัรท่ีมีการแยกบญัญติักฎหมายเก่ียวกบัส่ิงเทียมอาวุธ
                                                           
19 German Federal Ministry of Justice.   (2002) .   Weapons Act Section 35 (1)  No.2, Section 53 (1)  No.17, 
Section 54 (2) (Online).  Available: http://www.gesetze-im-internet.de.[2018, 8 February].   
20 German Federal Ministry of Justice.  (2002).  Weapons Act Section 53 (1) No.17, Section 54 (2) (Online).  
Available: http://www.gesetze-im-internet.de.[2018, 8 February].   
21 German Federal Ministry of Justice.  (2002).  Weapons Act Section 34 (1), Section 53 (1) No.16, Section 54 
(2) (Online).  Available: http://www.gesetze-im-internet.de.[2018, 8 February].   



43 
 

ปืนมาบญัญติัอยู่ใน Firearms Act 1968 และ Violent Crime Reduction Act 2006 แยกต่างหากจาก
กนัตามประเภทของส่ิงเทียมอาวุธปืน โดยท่ีหลกัเกณฑ์ในการแบ่งประเภทส่ิงเทียมอาวุธปืนของ
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะพิจารณาจากความสามารถในการส่งกระสุนของส่ิงเทียมอาวุธปืน 
โดยหากส่ิงเทียมอาวธุปืนดงักล่าวมีพลงังานจลน์ในการส่งกระสุนเกิน 0.5 จูลส์ แต่ไม่เกิน 7.5 จูลส์ 
แล้วก็จะถูกจดัให้เป็นส่ิงเทียมอาวุธปืนประเภท free firearms ส่วนส่ิงเทียมอาวุธปืนประเภทปืน
ปลอม (Fake Gun) นั้นจะหมายถึงส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ีพิจารณาแค่จากสภาพภายนอกวา่เหมือนอาวุธ
ปืนของจริงโดยไม่ตอ้งค านึงถึงพลงังานจลน์ในการส่งกระสุนเลย 
 ในส่วนของหลักเกณฑ์การครอบครองส่ิงเทียมอาวุธปืนตามกฎหมายของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีมีเฉพาะส่ิงเทียมอาวุธประเภทปืนอดัลมยาว (Air Rifles) ท่ียิงกระสุนพลาสติก
ออกมาไดห้รือปืนบีบีกนั ท่ีมีพลงังานจลน์ในการส่งกระสุนเกิน 0.5 จูลส์ แต่ไม่เกิน 7.5 จูลส์ เท่านั้น 
กล่าวคือ หากเป็นส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ีมีแรงส่งกระสุนนอ้ยกวา่ 0.5 จูลส์ หรือเป็นส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ี
ไม่สามารถยงิกระสุนพลาสติกใด ๆ ออกมาไดเ้ลย กฎหมายถือวา่เป็นส่ิงเทียมอาวธุปืนประเภท Toy 
Guns ซ่ึงไม่อยู่ในหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัอายุของผูค้รอบครองตามกฎหมายของสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีแต่อยา่งใด ซ่ึงการกระท าท่ีจะเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ดงักล่าวสามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็น 3 กรณี  
 กรณีแรก คือการจดัการกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนโดยผูท่ี้จดัการมีอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่วา่จะเป็น
การจดัการในรูปแบบใดก็ตาม เช่น การเป็นผูค้รอบครอง ผูส่้งมอบ ผูพ้กพา ผูผ้ลิต ผูด้ดัแปลง ผู ้
ซ่อมแซม หรือผูท้  าการคา้ขาย ซ่ึงกฎหมายของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะก าหนดความผดิไวก้บั
ทุกฝ่ายไม่วา่จะเป็นฝ่ายผูส่้งมอบหรือฝ่ายท่ีรับมอบส่ิงเทียมอาวธุปืน และไม่วา่การกระท าท่ีเก่ียวกบั
ส่ิงเทียมอาวุธปืนนั้นจะเป็นการกระท าท่ีเก่ียวกบัการคา้หรือไม่ก็ตาม และแมว้่าจะเป็นการกระท า
ของบุคคลเพียงคนเดียวเช่นการเป็นเจา้ของ การพกพา หรือการดดัแปลงส่ิงเทียมอาวุธปืน หาก
บุคคลดงักล่าวมีอายไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์แลว้ก็เป็นความผดิทั้งส้ินซ่ึงตวัเลขอายุ 18 ปีดงักล่าวนั้นก็มา
จากการบรรลุนิติภาวะเม่ืออายุ 18 ปี ตามกฎหมายของเยอรมนั  ทั้งน้ี ไม่วา่บุคคลดงักล่าวจะกระท า
ไปโดยเจตนาหรือประมาทก็ตาม22 
 กรณีท่ีสองไดแ้ก่การโฆษณาส่ิงเทียมอาวธุปืนโดยวตัถุประสงคใ์นทางการคา้โดยไม่ระบุ
ข้อความว่า “ส่ิงเทียมอาวุธปืนนั้นครอบครองได้เฉพาะผูท่ี้มีอายุ 18 ปีข้ึนไป” ในการโฆษณา
ดงักล่าวหรือในกรณีท่ีผูโ้ฆษณาและผูค้า้ส่ิงเทียมอาวธุปืนเป็นบุคคลคนเดียวกนัไม่ระบุถึงช่ือผูค้า้, ท่ี

                                                           
22 German Federal Ministry of Justice.   ( 2009) .   German Civil Code Section 2, Beginning of majority 
(Online).  Available: http://www.gesetze-im-internet.de.[2018, 8 February].   
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อยู่ผูค้า้และเคร่ืองหมายการคา้ของผูค้า้ หรือในกรณีท่ีผูโ้ฆษณาท่ีไม่ใช่ผูค้า้ส่ิงเทียมอาวุธปืนไม่
จดัท าบนัทึกเก่ียวกบัรายละเอียดของการค้าส่ิงเทียมอาวุธปืนดังกล่าวเก็บไวเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี 
หรือไม่ยินยอมให้เจา้หน้าท่ีตรวจสอบบนัทึกดงักล่าวทั้งน้ีไม่ว่าบุคคลดงักล่าวจะกระท าไปโดย
เจตนาหรือประมาทก็ตาม  
 บทบญัญติัในส่วนน้ีเป็นการบญัญติัให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การครอบครองส่ิงเทียม
อาวธุปืนท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้วา่ผูท่ี้ครอบครองส่ิงเทียมอาวธุปืนจะตอ้งมีอายุ 18 ปีข้ึนไปนัน่เอง โดย
ในเร่ืองของการโฆษณาในการคา้ส่ิงเทียมอาวุธปืนน้ีก็จะเป็นการก าหนดหน้าท่ีให้ผูโ้ฆษณาระบุ
ขอ้ความเก่ียวกบัอายุของผูท่ี้จะสามารถครอบครองส่ิงเทียมอาวุธปืนได้ในการโฆษณาแต่ละคร้ัง
ดว้ย หากฝ่าฝืนผูโ้ฆษณาก็จะมีความผดิ  
 กรณีสุดทา้ยไดแ้ก่การโอนส่ิงเทียมอาวุธปืนให้ผูรั้บโอนท่ีไม่มีสิทธิ หมายถึงการโอนส่ิง
เทียมอาวุธปืนให้กบับุคคลท่ียงัไม่สามารถครอบครองส่ิงเทียมอาวุธปืนไดต้ามกฎหมายหรือบุคคล
ท่ีอายไุม่ถึง 18 ปีนั้นเอง โดยท่ีหากมีการโอนส่ิงเทียมอาวธุปืนให้กบัผูท่ี้อายุไม่ถึง 18 ปีแลว้ ผูโ้อนก็
จะมีความผิดฐานน้ี (ไม่ว่าผูโ้อนจะมีอายุเท่าใดก็ตาม) ส่วนผูรั้บโอนท่ีมีอายุไม่ถึง 18 ปีนั้นก็จะมี
ความผดิฐานฝ่าฝืนหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอายขุองผูค้รอบครองส่ิงเทียมอาวธุปืน 
 

3.2 กฎหมายควบคุมส่ิงเทยีมอาวุธปืนของประเทศไทย 

 การควบคุมอาวธุปืนของประเทศไทยเร่ิมมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2450 โดยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ได้ทรงตรากฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 ข้ึนใช้บงัคบัโดยมี
บทบัญญัติเก่ียวกับเร่ืองปืนบ้างเล็กน้อยเป็นความผิดในส่วนลหุโทษ ปรับไม่เกินร้อยบาท ใน
ลกัษณะความผิดท่ีผูใ้ดพกพาอาวธุปืนท่ีบรรจุกระสุนเขา้ไปในหมู่บา้น ในเมือง ในท่ีชุมนุมชน และ
หา้มเด็ดขาดไม่ให้น าเขา้ไปในงานนกัขตัฤกษ ์ส่วนการซ้ือขายแลกเปล่ียนโอนอาวุธปืนยงัคงกระท า
กนัอยูอ่ยา่งเสรี จ  ากดัสิทธิเฉพาะการพกพาเขา้ไปในสถานท่ีตอ้งหา้มเท่านั้น 
 จนถึงสมยัรัชกาลท่ี 6 ปืนในเมืองไทยไดแ้พร่หลายมากข้ึน ทรงมีพระราชด าริว่าควรจะ
ให้มีการจดทะเบียนอยา่งในไพรัชประเทศท่ีเจริญแลว้ จึงทรงใหต้รากฎหมายปืนข้ึนใชใ้นเมืองไทย
เป็นฉบบัแรกในปี ร.ศ.131 (พ.ศ.2455) มีขอ้ความส าคญัวา่ผูท่ี้ครอบครองปืนอยูก่่อนแลว้ให้น าปืน
ไปให้ทางอ าเภอตอกเลขทะเบียนและออกใบอนุญาตให้ ต่อไปถา้จะมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนโอน
อาวุธปืนจะตอ้งได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนอ าเภอเสียก่อน ส่วนการพกพาอาวุธปืนคงให้
เป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายลกัษณะอาญาดงักล่าวมาแลว้23 
                                                           
23 ทวนทอง.  (2525).  กฎหมายปืนเป็นปัญหาขึน้มาเมื่อใด.  นิตยสารอาวธุปืน. หนา้ 1 - 7. 
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 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงเทียมอาวุธปืนในประเทศไทยนั้น เร่ิมมีคร้ังแรกเม่ือมีการ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธ
ปืน พ.ศ. 2490 ซ่ึงก่อนท่ีจะมีการตราพระราชบญัญติัฉบบัน้ีออกมาบงัคบัใช ้ประเทศไทยมีการตรา
กฎหมายท่ีกล่าวถึงเฉพาะอาวุธปืนของจริงเท่านั้น24ซ่ึงในประเทศไทยมีกฎหมายเก่ียวกบัอาวุธอยู่
หลายฉบบั แต่ก็ไม่มีกฎหมายฉบบัใดเลยท่ีมีการกล่าวถึงส่ิงเทียมอาวุธปืนไม่ว่าจะในส่วนของบท
นิยามหรือส่วนของบทบญัญติัในการกระท าท่ีเป็นความผิด อาทิ กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 
โดยกฎหมายดงักล่าวถูกตราข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 5 โดยท่ีมีบทบญัญติัท่ีกล่าวถึงค านิยามของค าว่า 
“ศาสตราวธุ” เอาไวว้า่ 
 “มาตรา 6 (15) ศาสตราวุธนั้น ท่านหมายความวา่ เคร่ืองประหาร อนัสามารถจะใชก้ระท า
แก่ร่างกายใหแ้ตกหกับุบสลายไดถึ้งสาหสั คือ ปืน ดาบ หอก แหลน หลาว มีด แลกระบองเปนตน้”  
 จะเห็นไดว้า่ในนิยามความหมายของค าวา่ “ศาสตราวธุ” ในมาตราท่ี 6 อนุมาตราท่ี 15 นั้น
ได้มีการบญัญติัเอาไวอ้ย่างชัดเจนแล้วว่า “ศาสตราวุธ” หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถใช้ท าอนัตรายแก่
ร่างกายจนถึงขั้นอนัตรายสาหสัไดเ้ท่านั้น และมีการยกตวัอยา่งถึงส่ิงท่ีจะถือไดว้า่เป็นศาสตราวธุใน
มาตราดงักล่าวเอาไวด้ว้ยวา่ไดแ้ก่ ปืน ดาบ หอก แหลน หลาว มีด และกระบอง 
 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาจากสภาพของส่ิงเทียมอาวุธปืนไม่วา่จะเป็นส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ีสามารถ
ยิงกระสุนออกมาไดห้รือไม่ก็ตาม จะเห็นไดว้า่โดยสภาพของส่ิงเทียมอาวุธปืนนั้นไม่สามารถท่ีจะ
ท าอนัตรายถึงสาหัสได้เลย และส่ิงเทียมอาวุธปืนนั้นก็ไม่อยู่ในตัวอย่างในบทนิยามของค าว่า
ศาสตราวุธดว้ย ดงันั้น “ส่ิงเทียมอาวุธปืน” จึงไม่อยู่ในนิยามของค าว่าศาสตราวุธท่ีจะถูกควบคุม
ตามกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 แต่อยา่งใด  
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 สภาผูแ้ทนราษฎรไดย้กร่างพระราชบญัญติัอาวุธปืนข้ึนมาโดยไดมี้
การแกไ้ขเพิ่มเติมหลายคร้ังจนไดก้ฎหมายอาวธุปืนฉบบัล่าสุดคือ “พระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ือง
กระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490” อนัเป็นกฎหมายแม่บท
เก่ียวกบัอาวธุปืนท่ีใชม้าจนถึงปัจจุบนั 
 พระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธ
ปืน พ.ศ. 2490 เป็นกฎหมายฉบบัแรกท่ีมีการก าหนดนิยามของค าวา่ส่ิงเทียมอาวุธปืนเอาไว ้ทั้งน้ี ก็
เพื่ออุดช่องวา่งของกฎหมายฉบบัก่อนหนา้น้ีท่ีไม่ไดมี้การกล่าวถึงส่ิงเทียมอาวธุปืนเลย ดงัจะเห็นได้
จากเหตุผลในการออกกฎหมายฉบบัน้ีท่ีไดเ้ขียนไวว้า่  

                                                           
24 สวนิต สตงคุณห์.  (2544).  ปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน:ศึกษาในเชิงกฎหมาย
เปรียบเทยีบ.  วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 



46 
 

 “โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ยอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด 
และดอกไมเ้พลิง กบัควบคุมส่ิงเทียมอาวธุปืน...”  
 จากเหตุผลในการออกพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 นั้นจะแสดงใหเ้ห็นไดว้า่เหตุท่ีตอ้งออกพระราชบญัญติัอาวุธ
ปืนฯ น้ีก็เพราะวา่กฎหมายเก่ียวกบัอาวธุในฉบบัก่อนๆเช่นกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 นั้นไม่มี
การกล่าวถึงส่ิงเทียมอาวธุปืนเลยดงันั้นพระราชบญัญติัดงักล่าวน้ีจึงตอ้งมีการกล่าวถึงส่ิงเทียมอาวุธ
ปืนโดยการก าหนดบทนิยามของส่ิงเทียมอาวธุปืนเอาไวเ้ป็นการเฉพาะดงัน้ี  
 มาตรา ท่ี 4 (5) “ "ส่ิงเทียมอาวุธปืน" หมายความวา่ ส่ิงซ่ึงมีรูปและลกัษณะอนัน่าจะท าให ้
หลงเช่ือวา่เป็นอาวธุปืน” 
 ทั้งน้ี ภายหลงัจากท่ีพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง 
และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 ไดท้  าการก าหนดนิยามของค าวา่ส่ิงเทียมอาวุธปืนเอาไวแ้ลว้ ต่อมา
ก็ได้มีการออกกฎหมายฉบบัอ่ืน ๆ ท่ีกล่าวถึงส่ิงเทียมอาวุธปืนประเภทต่าง ๆ เอาไวด้้วยเช่นกัน 
เพียงแต่วา่ในกฎหมายฉบบัอ่ืนนั้นจะไม่ไดใ้ชค้  าวา่ “ส่ิงเทียมอาวุธปืน” อยา่งชดัเจนแต่จะใชค้  าอ่ืน
แทน เช่นค าวา่ “ปืนอดัลมเบาท่ีจ าลองเลียนแบบอาวุธปืนจริง” ตามประกาศคณะกรรมการว่าดว้ย
ฉลาก โดยให้หมายความว่า “ส่ิงซ่ึงมีรูปและลกัษณะท่ีท าให้หลงเช่ือว่าเป็นอาวุธปืนใช้ส าหรับยิง
กระสุนท่ีท าจากวสัดุต่าง ๆ เช่น พลาสติก เซรามิก แต่ไม่รวมถึงกระสุนปืน มีกลไกการท างานโดย
ใชก้ าลงัดนัของแก๊ส หรืออดัลม หรือเคร่ืองกลไกอยา่งใดอยา่งหน่ึง และจะมีการติดเลเซอร์หรือน า
เลเซอร์มาติดตั้งกบัตวัปืนภายหลงัหรือไม่ก็ได”้25 
 นอกจากน้ี ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีออกตามความในพระราชบญัญติั
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เร่ือง แกไ้ขมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมของเล่น 
เล่ม 1 (แกไ้ขคร้ังท่ี 1) ยงัไดใ้หค้วามหมายของของเล่นท่ีใชพุ้่งหรือยิงหรือของเล่นท่ีมีเคร่ืองพุ่งหรือ
ยงิไวด้ว้ย โดยก าหนดไวใ้นขอ้ 4.2.11 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 4.2.11 ของเล่นท่ีใชพุ้ง่หรือยงิหรือของเล่นท่ีมีเคร่ืองพุง่หรือยงิ 
  4.2.11.1 ขอ้ก าหนดทัว่ไป 
  (1) ส่วนปลายของของเล่นท่ีใชพุ้ง่ ตอ้งมีรัศมีไม่นอ้ยกวา่ 2 มิลลิเมตร 

                                                           
25 ประกาศคณะกรรมการวา่ดว้ยฉลาก ฉบบัท่ี 34 พ.ศ.2554. 
  เร่ือง ให้ปืนอดัลมเบาท่ีจ าลองเลียนแบบอาวธุปืนจริงเป็นสินคา้ท่ีควบคุมฉลาก ซ่ึงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 38 ง เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 30 และ 31 แห่ง
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522. 
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  (2) วสัดุยืดหยุน่ไดท่ี้ใชเ้ป็นพื้นผวิกระแทก เม่ือทดสอบความทนแรงดึง และความทน
โมเมนต์บิด ตาม มอก.685 เล่ม 3 แลว้ วสัดุท่ีหุ้มหรือวสัดุแม่เหล็ก ตอ้งไม่หลุด ไม่มีขอบคม ไม่มี
ปลายแหลมคม 
  (3) ของเล่นท่ีใชย้งิ ตอ้งใชไ้ดเ้ฉพาะกบัลูกท่ีใหม้ากบัของเล่นนั้นเท่านั้น และตอ้งผา่น
การทดสอบการกระแทกตาม มอก.685 เล่ม 3 
  4.2.11.2 ของเล่นท่ีใชพุ้ง่โดยเด็กเป็นผูก้  าหนดพลงังานจลน์ท่ีใช ้
  (1) ส่วนปลายของหลาวหรือลูกดอกต้องไม่ท าจากโลหะ ยกเว้นในกรณีท่ีต้อง
เก่ียวขอ้งกบัแม่เหล็ก ใหท้  าจากวสัดุแม่เหล็กได ้
  (2) ของเล่นท่ีใชพุ้ง่ในรูปของเคร่ืองบินและลูกยิง เช่น ปืนและปืนพกอดัสปริงหนา้ไม้
และไมซ้าง จะตอ้งไม่ท าจากโลหะ ไม่มีปลายแหลมคม พื้นผิวท่ีอดักระแทกของของเล่นท่ีใชพุ้่งนั้น 
ตอ้งมีวสัดุยดืหยุน่ เช่น ยาง และมีพื้นท่ีหนา้ตดัไม่นอ้ยกวา่ 3 ตารางเซนติเมตร 
  4.2.11.3 ของเล่นท่ีใชย้งิโดยตวัของเล่นก าหนดพลงังานจลน์ท่ีใช ้
  (1) ของเล่นท่ีเลียนแบบอาวุธปืน ท่ีปลายกระบอกปืนต้องมีแถบสีแสด (brighten 
orange) กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 6 มิลลิเมตร 
  (2) ลูกยงิท่ีใชต้อ้งไม่ท าจากโลหะและไม่มีปลายแหลมคม 
  (3) พลงังานจลน์เฉล่ียของของเล่นท่ีใช้ยิง เม่ือทดสอบการเคล่ือนท่ีวิถีโคง้ของของ
เล่นตาม มอก.685 เล่ม 3 แล้ว จะต้องไม่เกิน 0.08 จูลย์ ส าหรับลูกยิงท่ีแข็ง โดยไม่มีพื้นผิวอัด
กระแทกท่ียดืหยุน่และ 0.5 จูลย ์ส าหรับลูกยงิท่ียดืหยุน่หรือลูกยงิท่ีมีพื้นผวิอดักระแทกท่ียดืหยุน่ 
  (4) กรณีลูกยิงใชพ้ลงังานจลน์เฉล่ียมากกวา่ 0.08 จูลย ์ส่วนพื้นผิวอดักระแทก ตอ้งมี
การป้องกนัดว้ยวสัดุยืดหยุ่น เช่น ยาง เม่ือทดสอบการเคล่ือนท่ีวิถีโคง้ของของเล่น ตามมอก.685 
เล่ม 3 แลว้ค่าพลงังานจลน์เฉล่ียต่อหน่วยพื้นท่ีของพื้นผิวอดักระแทกยืดหยุน่ตอ้งไม่เกิน 0.16 จูลย ์
ต่อตารางเซนติเมตร”26 
 เม่ือพิจารณาถึงค านิยามท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเทียมอาวธุปืนในกฎหมายฉบบัอ่ืนแลว้ พบวา่ใน
ปัจจุบนัมุมมองทางกฎหมายเก่ียวกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนในประเทศไทยมีการขยายออกไปจากเดิม
มาก กล่าวคือ การควบคุมการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนจะไม่ได้มีอยู่เพียงเฉพาะใน
พระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 
                                                           
26 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2280 พ.ศ.2540. ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม พ.ศ.2511  
 เร่ือง แกไ้ขมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมของเล่น เล่ม 1 (แกไ้ขคร้ังท่ี 1) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 
ตอนท่ี81ง ฉบบัประกาศ ทัว่ไป (9 ตุลาคม 2540).   
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2490 เท่านั้น แต่จะมีการควบคุมการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเทียมอาวธุปืนในขอบเขตของกฎหมาย
ฉบบัอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
  3.2.1 เง่ือนไขการบังคับใช้กฎหมายควบคุมส่ิงเทียมอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไม้เพลงิ และส่ิงเทยีมอาวุธปืน พ.ศ.2490 
 ก่อนท่ีจะมีบทบญัญติัในการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนตาม พระราชบญัญติั 
อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน ว ัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 นั้ น ใน
ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีกล่าวถึงการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาวุธอยู่หลายฉบบั แต่ก็ไม่มีกฎหมาย
ฉบบัใดเลยท่ีมีการกล่าวถึงการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนเอาไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้งไม่
ปรากฏวา่มีค าพิพากษาท่ีกล่าวถึงการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเทียมอาวธุปืนในกฎหมายดงักล่าวดว้ย 
ตวัอยา่งเช่น  
 (1) พระราชบญัญติักฎหมายทอ้งน ้ า บุกรุก ห้ามยิงปืน และการเท่ียวอาละวาดของพวก
กลาสี  
 พระราชบญัญติัดงักล่าวเป็นกฎหมายท่ีตราข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 4 ซ่ึงประกาศใช้เม่ือวนั
ศุกร์ เดือน 6 ข้ึน 1 ค  ่า ปีวอก โทศก ซ่ึงถึงแมว้า่กฎหมายดงักล่าวจะไม่มีบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบันิยาม
ของอาวธุปืนหรือส่ิงเทียมอาวธุปืน แต่ก็มีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการหา้มยงิปืน ในตอนหน่ึงมีความวา่  
 “...อน่ึง ถา้จะยิงปืนคาบศิลาแลปืนนกหลอก ตามวงัเจา้กรมแลเจา้ยงัไม่ไดต้ั้งกรมแลบา้น
ขา้ราชการผูใ้หญ่ผูน้อ้ยจะตั้งป้อมหดับุตรหลานญาติพี่นอ้งบ่าวไพร่ให้ช านิช านาญในการยิงปืนเล็ก
ก็ได ้แต่ให้จดหมายไปบอกต่อเจา้พนกังานกรมมหาดไทย กรมพระกะลาโหม ให้รู้ก าหนดเวลาทุก
วนัฤาในวนัมีก าหนด เจา้พนกังานกรมมหาดไทยจะไดใ้ห้กรมพระแสงไปตรวจตราดูป้อมท่ีจะหัด
ยงิใหพ้น้ทางคนเดินไปมา เม่ือหดัยงินั้นจะไดไ้ม่ถูกเป็นอนัตราย  
 อน่ึง ถา้ยงิสัตวก์็ยิงไดแ้ต่ท่ีป่าท่ีทุ่งนาท่ีมิใช่ท่ีวดัท่ีบา้นมิใช่ทางคนท่ีเดินไปมา ถา้จะยิงใน
วดัท่ีบา้นท่ีหนทางคนไปมาผูท่ี้จะยิงลางทีคนดีบา้ง คนเมาสุราบา้ง ไม่ทนัเห็นคนก็จะไปถูกคนป่วย
เจบ็ตาย คร้ันไปเอาตวัผูท่ี้ยงิถูกคนตายนั้นมาจะปรับไหมท าโทษตามกฎหมายวา่ยิงคนตาย ผูท่ี้ยงินั้น
ก็เถียงว่าหาไดแ้กล้งยิงคนไม่ ตอ้งทุง้เถียงโอกเอกกนักว่าจะตดัสินตกลงก็ยาก ปืนนั้นก็เป็นอาวุธ
ทางไกลอาจท่ีจะท าลายชีวิตคนได้กว่าจกัษุคนเห็น คือบงัฝา บงัตน้ไม ้ไม่เห็นได้ด้วยจกัษุ ปืนก็
ตลอดไปถูกคนตายได ้เหตุน้ีจึงไดต้ั้งกฎหมายไวห้้ามมิให้ยิงปืนเล็กในท่ีวดัท่ีบา้นถึงท่ีป่าท่ีทุ่งก็ดี 
ห้ามมิให้ยิงช้าง มา้แลโค กระบือแลสัตว ์ท่ีเจา้ของหวงห้ามเล้ียงไวถ้า้ผูใ้ดมิฟังขืนยิงปืนให้ผิดแต่
กฎหมายน้ี จะตอ้งปรับไหมเงินตั้งแต่160 บาท ข้ึนไป แล 400 บาทลงมา ตามยิงมากแลน้อยตาม
กฎหมาย ถูกช้าง มา้ โค กระบือสุกรเป็ดไก่สัตวมี์เจา้ของเล้ียงอยู่ท  าให้ตาย จะตอ้งคิดเงินให้ตาม
ราคาของๆเจา้ของตามของมากแลนอ้ยอีกส่วนหน่ึง ถา้คนฝ่ายไทยยงิถูกคนป่วยเจ็บตายจะปรับไหม
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ท าโทษ ตามกฎหมายเดิมในประเทศสยาม ถา้คนต่างประเทศยิงถูกคนป่วยเจ็บตาย กงสุลจะปรับ
ไหมท าโทษตามกฎหมาย” 
 อยา่งไรก็ตาม กฎหมายฉบบัดงักล่าวไดถู้กยกเลิกไปในสมยัรัชกาลท่ี 527 
 เม่ือพิจารณากฎหมายฉบบัน้ีแลว้จะเห็นไดว้่ากฎหมายฉบบัดงักล่าวไม่มีการกล่าวถึงส่ิง
เทียมอาวธุปืนเลย ทั้งน้ีเพราะวา่กฎหมายดงักล่าวใชบ้งัคบัเฉพาะการกระท าความผิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อาวุธปืนของจริงเท่านั้น และแมว้า่จะมีการกล่าวถึงอาวุธปืนในกฎหมายฉบบัดงักล่าวก็ตามแต่ก็คง
ไม่สามารถตีความเกินเลยวา่ค าวา่ “ปืน” ในกฎหมายนั้นให้มีความหมายรวมถึง “ส่ิงเทียมอาวุธปืน” 
ดว้ยแต่อยา่งใด ทั้งน้ีก็เพราะค าวา่ “ปืน” ในพระราชบญัญติักฎหมายทอ้งน ้ า บุกรุก ห้ามยงิปืน ฯลฯ 
ดงักล่าวเม่ือพิจารณาจากบริบทของกฎหมายนั้นแลว้จะไดค้วามวา่มีความหมายถึงส่ิงท่ีมีอานุภาพใน
การท าลายสูงจนถึงขนาดท่ีสามารถเป็นอนัตรายถึงชีวิตผูอ่ื้นไดเ้ท่านั้น ดงันั้นเม่ือส่ิงเทียมอาวุธปืน
ไม่ใช่ส่ิงท่ีสามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตผู ้อ่ืนได้โดยสภาพแล้วส่ิงเทียมอาวุธปืนจึงไม่อยู่ใน
หลกัเกณฑต์ามพระราชบญัญติัน้ีแต่อยา่งใด  
 (2) กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127  
 จากท่ีไดก้ล่าวไวใ้นตอนตน้แลว้วา่กฎหมายดงักล่าวไม่มีการก าหนดนิยามของค าวา่ “ส่ิง
เทียมอาวุธปืน” เอาไวแ้ต่อย่างใด จะมีก็เฉพาะบทนิยามของค าว่า “ศาสตราวุธ” ซ่ึงในกฎหมาย
ดงักล่าวก็มีบทบญัญติัส่วนหน่ึงกล่าวถึงการห้ามพกพาศาสตราวุธเขา้ไปในท่ีสาธารณะ หรือ ใน
สถานท่ีท่ีมีการจดังานเอาไว ้ผูท่ี้ฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้มีความผิดลหุโทษ มีโทษปรับไม่เกิน
หน่ึงร้อยบาท ซ่ึงมีเน้ือหาในส่วนของการกระท าท่ีเป็นองคป์ระกอบความผิดดงัน้ี  
 “มาตรา 335 ความผิดลหุโทษในฐานกระท าให้เกิดภยนัตรายแก่สาธารณชน แลให้
สาธารณชนปราศจากความสุขสบาย…  
 (2) ผูใ้ดถืออาวุธ ซ่ึงอาจท าให้เป็นท่ีหวาดเสียวแก่สาธารณชน หรือมีศาสตราวุธพาไปใน
ถนนทางหลวง หรือท่ีประชุมชนสาธารณะสถานต่าง ๆ โดยมนัมิไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานอนั
ชอบดว้ยกฎหมายให้พาไปได ้ท่านว่ามนักระท าผิด ตอ้งระวางโทษชั้น 1 แลให้ริบศาสตราวุธนั้น
เสียดว้ย  
 แต่ความในขอ้น้ี หาไดห้มายความถึงการท่ีถืออาวุธไม่ประจุไปเพื่อประโยชน์ในการยิง
สัตวอ์นัชอบดว้ยกฎหมายนั้นดว้ยไม่  
 (3) ผูใ้ดมีศาสตราวุธไม่วา่อยา่งใด ๆ เขา้ไปในท่ีประชุมชนเวลามีงานนกัขตัฤกษ ์ท่านว่า
มนัมีความผดิ ตอ้งระวางโทษชั้น 1 แลใหริ้บอาวธุนั้นเสียดว้ย...” 

                                                           
27 เทพชู ทบัทอง.  (2542).  ยงิปืนไล่ราหู.  นิตยสารอาวธุปืน. หนา้ 122.   
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 จะเห็นได้ว่าในความผิดดังกล่าวไม่มีการกล่าวถึงการพกพาส่ิงเทียมอาวุธปืนในท่ี
สาธารณะแต่อย่างใดเลยและเม่ือพิจารณาจากค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีกล่าวถึงความผิดฐานพกพา
ศาสตราวุธในมาตราท่ี 335 อนุมาตราท่ี 2 และ 3 แล้วจะเห็นได้ว่า การพกพาอาวุธปืนท่ีจะเป็น
ความผิดฐานพกพาศาสตราวุธได้จะตอ้งเป็นการพกพาอาวุธปืนของจริงเท่านั้น ตวัอย่างเช่น ค า
พิพากษาศาลฎีกาท่ี 743/2463 “ซ่อนปืนเบรานิงพร้อมดว้ยกระสุน 6 นดั ตามถนนหลวงเป็นผดิตาม
มาตราน้ี”28 
 ทั้ งน้ีในค าพิพากษาอ่ืน ๆ เก่ียวกับความผิดฐานพกพาศาสตราวุธตามมาตราท่ี 335 
อนุมาตราท่ี 2 และ 3 ของกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 ก็จะวินิจฉัยในท านองเดียวกนัวา่จะเป็น
ความผิดฐานน้ีได้ตอ้งเป็นการพกพาอาวุธปืนของจริงเท่านั้นโดยไม่เคยปรากฏว่ามีค าพิพากษาท่ี
ก าหนดใหก้ารพกพาส่ิงเทียมอาวธุปืนเป็นความผดิเลย  
 ภายหลงั ในสมยัรัชกาลท่ี 6 ก็ไดมี้การตรากฎหมายปืนข้ึนใชใ้นประเทศไทยแยกออกมา
ต่างหากเป็นฉบบัแรกในปี ร.ศ. 131 ช่ือวา่ “พระราชบญัญติัอาวุธปืน แลเคร่ืองกระสุนปืน รัตนโกสิ
นทรศก 131 (พ.ศ. 2455)” ซ่ึงเน้ือหาสาระส าคัญของกฎหมายฉบับน้ีจะเป็นการก าหนดให้ผูท่ี้
ครอบครองปืนอยู่ก่อนแลว้ให้น าปืนไปให้ทางอ าเภอตอกเลขทะเบียนและออกใบอนุญาตให้ และ
ถา้จะมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนโอนอาวธุปืนจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนอ าเภอเสียก่อน 
ซ่ึงกฎหมายอาวุธปืนฉบบัดงักล่าวก็มีผลใช้บงัคบัเฉพาะกบัอาวุธปืนของจริงเท่านั้นไม่รวมถึงส่ิง
เทียมอาวุธปืนแต่อย่างใด ส่วนการควบคุมการพกพาอาวุธปืนก็ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 เช่นเดิม29 ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าการควบคุมการพกพาอาวุธใน
กฎหมายนั้นไม่รวมถึงการพกพาส่ิงเทียมอาวธุปืนดว้ย 
 ต่อมา เม่ือมีการตราพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง 
และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 แลว้ ในพระราชบญัญติัดงักล่าวก็ไดมี้การก าหนดหลกัเกณฑ์ใน
การกระท าท่ีเก่ียวกับส่ิงเทียมอาวุธปืนข้ึนมา ซ่ึงหลักเกณฑ์ในเร่ืองดังกล่าวก็ได้แก่หลักเกณฑ์
เก่ียวกบัการคา้ส่ิงเทียมอาวุธปืน เช่นหลกัเกณฑ์ในการสั่ง, น าเขา้ และการคา้ส่ิงเทียมอาวุธปืนซ่ึง
หากมีการฝ่าฝืนหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงักล่าวแลว้ก็จะมีความผดิและตอ้งไดรั้บโทษทางอาญา  
 มีขอ้สังเกตว่าตั้งแต่ท่ีมีการตราพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯฉบบัน้ีมาจนถึงปัจจุบนัก็ไม่
ปรากฏวา่มีการเพิ่มเติมหลกัเกณฑใ์นการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเทียมอาวธุปืนแต่อยา่งใดเลย ทั้งน้ี
ถึงแมว้า่ต่อมาจะมีการออกกฎหมายแกไ้ขพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯน้ีหลายคร้ัง แต่ส่วนใหญ่แลว้ก็
                                                           
28 หยุด แสงอุทัย.  (2548).  ค าอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127  (พิมพ์คร้ังท่ี 6).  กรุงเทพฯ: วิญญูชน.    
หนา้ 510. 
29 ทวนทอง.  อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 23. หนา้ 5.  



51 
 

มกัเป็นการแกไ้ขเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัอาวุธปืนของจริงไม่เก่ียวกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนแต่อยา่งใด
ดงัท่ีจะ เห็นไดจ้ากการใหเ้หตุผลในทา้ยพระราชบญัญติั แกไ้ขฉบบัต่าง ๆ ซ่ึงมกัจะกล่าวถึงประเด็น
ดงัต่อไปน้ี30  
 (ก) การก าหนดวา่ส่ิงใดเป็นอาวธุปืนท่ีใชเ้ฉพาะแต่ในการสงคราม  
 (ข) เปิดโอกาสให้บุคคลท่ีมีอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย (ปืนเถ่ือน) น าอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิดดังกล่าวมาขอรับอนุญาตเพื่อให้
ถูกตอ้งตาม กฎหมายและเพื่อลดโอกาสในการน าอาวธุปืนเถ่ือนไปใชใ้นการโจรกรรม  
 (ค) แกไ้ขอตัราค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิดให้เหมาะสม 
เม่ือไดค้  านึงถึงค่าของเงินในปัจจุบนั  
 (ง) ก าหนดให้ศาลใช้ดุลพินิจในการพิพากษาคดีเก่ียวกบับทลงโทษผูมี้เคร่ืองกระสุนปืน 
เพียงเล็กนอ้ยใหไ้ดรั้บโทษโดยความเป็นธรรม31 
 จะมีก็แต่เฉพาะใน ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับท่ี 4432 ท่ีได้มีการ 
ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนในส่วนอตัราโทษให้สูงข้ึน กล่าวคือ มีการเปล่ียน
เฉพาะ อตัราโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนหลกัเกณฑใ์นการคา้ส่ิงเทียมอาวุธปืน ในมาตราท่ี 77 และ 85 
โดยมี การเพิ่มอตัราโทษปรับจากเดิมท่ีมีอตัราโทษปรับไม่เกินหน่ึงร้อยบาทเป็นปรับไม่เกินหน่ึง
พนับาท ส่วน อตัราโทษจ าคุกยงัคงเดิมคือจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน โดยอาศยัเหตุผลในการแก้ไข
อตัราโทษปรับวา่ เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และความเป็นไปของบา้นเมืองในระยะนั้น และ
เพื่อใหมี้การรักษา ความสงบสุขและลดจ านวนความรุนแรงในการก่ออาชญากรรมลง  
 แต่เม่ือได้พิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงเทียมอาวุธปืนฉบับอ่ืนนอกเหนือจาก 
พระราชบญัญติัอาวุธปืนเคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 
2490 แลว้ก็จะพบว่า มีหลกัเกณฑ์ ในการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนใน รูปแบบต่าง ๆ 
ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติฉบับอ่ืนด้วยเช่น การควบคุมฉลากของส่ิงเทียมอาวุธปืนตาม 
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 หรือการควบคุมมาตรฐานความปลอดภยัของส่ิงเทียม 
อาวธุปืนตามพระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เป็นตน้  

                                                           
30 หมายเหตุทา้ยพระราชบญัญติั อาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน (ฉบบั
ท่ี 3) พ.ศ. 2501.  ราชกจิจานุเบกษา, เล่ม 75 ตอนท่ี72 หนา้ 449. 
31 หมายเหตุทา้ยพระราชบญัญติั อาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน (ฉบบั
ท่ี 5) พ.ศ. 2517.  ราชกจิจานุเบกษา, เล่ม 91 ตอนท่ี109 ฉบบัพิเศษ หนา้ 22.    
32 ค  าสัง่ของคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดินฉบบัท่ี 44.  ราชกจิจานุเบกษา, เล่ม 93 ตอนท่ี134 ฉบบัพิเศษ หนา้ 61.  
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 อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้่าในปัจจุบนัจะมีกฎหมายท่ีระบุนิยามของค าว่าส่ิงเทียมอาวุธปืน 
เอาไวโ้ดยเฉพาะ และมีการก าหนดการกระท าท่ีเป็นความผิดเอาไวท้ั้งในพระราชบญัญติัอาวุธปืน
เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และในกฎหมายฉบบั
อ่ืนแลว้ก็ตาม แต่ผูเ้ขียนยงัเห็นวา่มุมมองทางกฎหมายเก่ียวกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนในประเทศไทยยงัมี 
ปัญหาอยู ่ทั้งน้ีเน่ืองจากการก าหนดนิยามความหมายของค าวา่ส่ิงเทียมอาวธุปืนท่ีไม่ชดัเจนและการ 
ก าหนดการกระท าความผิดท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงเทียมอาวุธปืนเอาไวน้้อยเกินไปท าให้กฎหมายท่ี
เก่ียวกบั ส่ิงเทียมอาวุธปืนของประเทศไทยในปัจจุบนัไม่ครอบคลุมถึงการกระท าต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัส่ิงเทียมอาวุธปืนอยา่งแทจ้ริง ดงัจะเห็นไดจ้ากความเห็นทางกฎหมายเก่ียวกบัส่ิงเทียมอาวธุปืนท่ี
หน่วยงาน ราชการต่าง ๆ มกัมีความเห็นท่ีไม่ตรงกนัอนัเน่ืองมาจากมุมมองทางกฎหมายเก่ียวกบัส่ิง
เทียมอาวุธปืน ท่ีไม่ชดัเจนนัน่เอง ซ่ึงจากปัญหามุมมองทางกฎหมายเก่ียวกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ีไม่
ชดัเจนนั้นก็จะน าไปสู่ปัญหาอ่ืน ๆ ได ้ตวัอย่างเช่น การท่ีเจา้หน้าท่ีต ารวจมองวา่ บีบีกนั เป็นอาวุธ
ปืนของจริง แต่กฤษฎีกาและศาลมองวา่เป็นส่ิงเทียมอาวุธปืน หรือการท่ี สคบ. มองวา่ บีบีกนั ควรท่ี
จะถูกควบคุม มาตรฐานการผลิตแต่ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมมองว่าไม่อยู่ใน
อ านาจของตนท่ีจะควบคุมเป็นตน้33 
 3.2.2 วิธีปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลงิ และส่ิงเทยีมอาวุธปืน พ.ศ.2490 
 กฎหมายท่ีกล่าวถึงการคา้ส่ิงเทียมอาวุธปืนในประเทศไทยจะปรากฏอยู่ใน 2 ลกัษณะ 
ลกัษณะแรกคือกฎหมายท่ีกล่าวถึงการคา้ส่ิงเทียมอาวุธปืน ซ่ึงจะปรากฏในพระราชบญัญติั อาวุธ
ปืน  เค ร่ืองกระสุนปืน  ว ัต ถุระ เบิด  ดอกไม้เพ ลิง และส่ิ งเที ยมอาวุธ ปืน  พ .ศ . 2490 และ 
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ลกัษณะท่ีสองคือกฎหมายท่ีกล่าวถึงการโอนส่ิงเทียม
อาวุธปืนซ่ึงปรากฏอยู่ในร่างพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง 
และส่ิงเทียมอาวุธปืน ท่ีอยู่ในชั้นพิจารณาร่างกฎหมายฉบบัดงักล่าว โดยท่ีกฎหมายดงักล่าวจะ
ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัขั้นตอนการคา้และการโอนส่ิงเทียมอาวุธปืนในลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงหากมี
การฝ่าฝืนบทบญัญติัในขั้นตอนดงักล่าวแลว้ก็จะมีความผดิทางอาญา 
 ในปัจจุบนัมีกฎหมายท่ีวางหลักเกณฑ์เก่ียวกับการค้าส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ีใช้บังคบัใน
ประเทศไทยอยู ่2 ฉบบั ฉบบัแรกคือพระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 ท่ีวางหลกัเกณฑใ์นเร่ืองของขั้นตอนการน าเขา้ส่ิงเทียมอาวุธ
                                                           
33 สคบ.  (2554).  จบัมือภาคพีสูิจน์อันตราย’ปืนอัดลมเลเซอร์ (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก: 

http://www.ryt9.com/s/bmnd/1078778. 



53 
 

ปืนจากต่างประเทศเข้ามาภายในประเทศและหลักเกณฑ์ เก่ียวกับการค้าส่ิงเทียมอาวุธปืน
ภายในประเทศไทย ส่วนกฎหมายอีกฉบบัคือพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ท่ีวาง
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัฉลากท่ีระบุรายละเอียดเก่ียวกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนประเภทปืนอดัลมเบาท่ีจ าลอง
เลียนแบบอาวธุปืนจริงท่ีวางขายในประเทศไทย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1) หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการคา้ส่ิงเทียมอาวธุปืนตามพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุน
ปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490  
 ในพระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธ
ปืน พ.ศ. 2490 นั้นจะควบคุมการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมทางการคา้ส่ิงเทียมอาวุธปืนไวเ้พียง
แค่ การสั่ง น าเขา้ และค้าส่ิงเทียมอาวุธปืนเท่านั้น โดยมีขอ้สังเกตว่าการกระท าอ่ืนท่ีเก่ียวกับส่ิง
เทียมอาวุธปืนเช่น การท า ซ้ือ มี ใช ้หรือจ าหน่ายส่ิงเทียมอาวธุปืนนั้นสามารถกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ขออนุญาตจากทางการแต่อย่างใด34 ดงันั้น เม่ือพิจารณาจากบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการค้าส่ิงเทียม
อาวธุปืนตามพระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธ
ปืน พ.ศ. 2490 แลว้ จะสามารถแบ่งหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการคา้ส่ิงเทียมอาวธุปืนท่ีมีผลบงัคบัใช้
อยูใ่นปัจจุบนัออกไดเ้ป็น 2 เร่ืองดงัน้ี 
 (1.1) หลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ในการ สั่ง น าเขา้ หรือคา้ ส่ิงเทียมอาวธุปืน  
 บทบญัญติัในพระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิง
เทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 มีมาตราท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงักล่าวและอตัราโทษหากมีการ
ฝ่าฝืนหลกัเกณฑด์งักล่าวไวด้งัน้ี  
 มาตรา 52 ห้ามมิให้ผูใ้ดสั่ง น าเขา้ หรือคา้ซ่ึงส่ิงเทียมอาวุธปืน เวน้แต่ไดรั้บ ใบอนุญาต
จากนายทะเบียนทอ้งท่ี  
 มาตรา 77 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 47 หรือมาตรา 52 หรือไม่ปฏิบัติตาม ค าสั่งนายทะเบียน
ทอ้งท่ีตามมาตรา 51 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับ ไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้ง
จ  าทั้งปรับ 
 ทั้งน้ี ในส่วนของค าวา่ “สั่ง” และ “น าเขา้” ท่ีจะถือวา่เป็นการกระท าความผิดตามมาตรา 
52 ประกอบกบัมาตรา 77 นั้น ในมาตรา 4 ของพระราชบญัญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุ
ระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ก็ไดใ้ห้ค  านิยามในส่วนของค าว่า “สั่ง” และ 
“น าเขา้” ท่ีจะถือว่าเป็นการกระท าความผิดฐาน “สั่ง น าเขา้ หรือคา้ ส่ิงเทียมอาวุธปืนโดยมิไดรั้บ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ี” ตามมาตราดงักล่าวไวด้งัน้ี  
                                                           
34 สมพร พรหมหิตาธร.  (2535).  ย่อหลกักฎหมายปืน (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ: นิติธรรม. หนา้ 45. 
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 มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี  
 ... (7) "สั่ง" หมายความวา่ ใหบุ้คคลใดส่งหรือน าเขา้มาจากภายนอกราชอาณาจกัร  
 (8) "น าเขา้" หมายความวา่ น าเขา้มาจากภายนอกราชอาณาจกัรไม่วา่โดยวธีิใด ๆ 
 ส่วนค าว่า “คา้” นั้น ไม่ไดมี้การก าหนดค านิยามไว ้จึงน่าจะตีความค าว่า “คา้” ท่ีปรากฏ
 ในมาตรา 52 ตามความหมายทัว่ไปท่ีหมายถึงการซ้ือขายสินคา้35 
 เม่ือพิจารณามาตราดงักล่าวแลว้จึงสามารถสรุปไดว้่า ในการสั่ง, น าเขา้ หรือคา้ส่ิงเทียม
อาวุธปืนในประเทศไทยนั้น บุคคลท่ีจะกระท าการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจาก
นายทะเบียนทอ้งท่ีก่อนด้วยเสมอ การฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองดงักล่าวจะถือว่าเป็นความผิดและมี
โทษทางอาญาซ่ึงในส่วนของความผดินั้นจะสามารถแยกเป็นการกระท าต่าง ๆ ไดด้งัต่อไปน้ี  
 (ก) ผูท่ี้ท  าการสั่งให้บุคคลอ่ืนน าส่ิงเทียมอาวุธปืนจากภายนอกราชอาณาจกัรเขา้มาใน
ราชอาณาจกัร โดยไม่ไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ี  
 (ข) ผูท่ี้น าเขา้ส่ิงเทียมอาวุธปืนจากนอกราชอาณาจกัรเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยไม่ไดรั้บ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ี  
 (ค) ผูท่ี้ท  าการคา้ซ่ึงส่ิงเทียมอาวุธปืนในราชอาณาจกัรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนาย
ทะเบียนทอ้งท่ี  
 ในส่วนของ “นายทะเบียนทอ้งท่ี” ท่ีจะเป็นผูอ้อกใบอนุญาตในการสั่ง, น าเขา้ หรือคา้ส่ิง
เทียมอาวุธปืนนั้นก็มีประกาศกระทรวงมหาดไทย36  ก าหนดรายละเอียดในส่วนของผูท่ี้จะเป็นนาย
ทะเบียนท่ีมีอ านาจออกใบอนุญาตให้ สั่ง น าเข้า หรือค้าส่ิงเทียมอาวุธปืนไวว้่าหมายถึง อธิบดี
กรมการปกครอง ผูว้่าราชการจงัหวดั นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอผูเ้ป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอ 
ข้ึนอยูก่บัวา่ผูท่ี้จะขอใบอนุญาตนั้นจะไปขอใบอนุญาตในเขตการปกครองใด  
 ทั้งน้ี ในประกาศฉบบัดงักล่าวยงัก าหนดให้บุคคลดงักล่าวเป็นเจา้หน้าท่ีตรวจสอบส่ิง
เทียมอาวุธปืนในร้านคา้ด้วย กล่าวคือนอกจากบุคคลเหล่าน้ีจะมีหน้าท่ีในการออกใบอนุญาตสั่ง 
น าเขา้ หรือคา้ส่ิงเทียมอาวธุปืนแลว้ก็ยงัมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบส่ิงเทียมอาวุธปืนดงักล่าววา่ไดท้  า
การสั่ง น าเขา้ หรือ คา้ในประเทศไทยอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ดว้ย 

                                                           
35 ชิดชนก เหลือสินทรัพย.์  (2542).  ศูนยส์ารสนเทศ ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
(ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก: http://rirs3.royin.go.th 
36 ประกาศกระทรวงมหาดไทย.  
 เร่ือง แต่งตั้งนายทะเบียน เจา้พนกังาน และเจา้หนา้ท่ี ตามพระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน 
วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 122 ตอนพิเศษ 6 ง. 
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 จากรายละเอียดเก่ียวกบั “ใบอนุญาต” และ “นายทะเบียนทอ้งท่ี” ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้จะ
ท าให้สามารถเขา้ใจได้วา่เอกสารท่ีจะใช้ในการขออนุญาต สั่ง, น าเขา้ หรือคา้ส่ิงเทียมอาวุธปืน มี
หนา้ตาเป็นอยา่งไร และ “นายทะเบียนทอ้งท่ี” หมายถึงผูใ้ดบา้ง ดงันั้นในการขออนุญาต สั่ง, น าเขา้ 
หรือคา้ส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ีท าโดยใช้ใบอนุญาตไม่ถูกตอ้ง หรือ ผูท่ี้ท  าการอนุญาตนั้นไม่ใช่นาย
ทะเบียนทอ้งท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ก็จะเป็นความผิดฐาน “สั่ง น าเขา้ หรือคา้ ส่ิงเทียมอาวุธ
ปืนโดยมิไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ี” ตามพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน 
วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 ไดเ้ช่นกนั 
 แนวทาง หลกัเกณฑ์ วิธีปฏิบติั เง่ือนไขในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต มี
ดงัน้ี 
 (1) บุคคลใดประสงคจ์ะคา้ซ่ึงส่ิงเทียมอาวุธปืน ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ี 
(ขอ้ 1. ตามคู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตคา้ส่ิงเทียมอาวธุปืน) 
 (2) เจา้หนา้ท่ีท่ีตรวจสอบแลว้เห็นวา่ ค  าขอไม่ถูกตอ้งหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใด
จะแจง้ยื่นผูย้ื่นค าขอทราบและแก้ไขไม่ได้ในทนัที ให้จดัท าบนัทึกความบกพร่อง และก าหนด
ระยะเวลาและลงนามทั้ งสองฝ่ายไวใ้นบันทึกนั้น (ข้อ 2. ตามคู่มือส าหรับประชาชน : การขอ
อนุญาตคา้ส่ิงเทียมอาวธุปืน) 
 (3) นายทะเบียนทอ้งท่ีจะรวบรวม และพิจารณาพยานหลกัฐานท่ีตนเห็นวา่จ าเป็นแก่การ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อการใช้ดุลยพินิจเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ผู ้ขอรับ
ใบอนุญาตตอ้งให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงและมีหนา้ท่ีแจง้พยานหลกัฐานท่ีตนทราบ
แก่นายทะเบียน (ขอ้ 3. ตามคู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตคา้ส่ิงเทียมอาวธุปืน) 
 (4) กรณีไม่อนุญาตนายทะเบียนทอ้งท่ี แจง้ผลการพิจารณาและแจง้สิทธิในการอุทธรณ์
ต่อรัฐมนตรีภายใน 30 วนั (ขอ้ 4. ตามคู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตคา้ส่ิงเทียมอาวธุปืน) 
 (5) กรณีอนุญาต นายทะเบียนทอ้งท่ีจะออกใบอนุญาตใหค้า้ซ่ึงส่ิงเทียมอาวธุปืน (แบบ ป.
5) ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วนัท่ีออก (ขอ้ 5. ตามคู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตคา้ส่ิง
เทียมอาวธุปืน) 
 ทั้งน้ี หน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือกรมการปกครอง โดยผูท่ี้จะขอใบอนุญาตจะต้องน า
เอกสารหลกัฐานไปยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ณ ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการ
ปกครอง ส าหรับทอ้งท่ีภายในกรุงเทพมหานคร และท่ีวา่การอ าเภอ ส าหรับทอ้งท่ีต่างจงัหวดั ซ่ึงจะ
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ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ 1 วนั พิจารณา 20 วนั และอนุมติั 10 วนั ซ่ึงระยะเวลาในการขอ
ใบอนุญาตรวม 31 วนั โดยมีอตัราค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาตฉบบัละ 10 บาท 37 
 อย่างไรก็ตาม แมว้่าปัจจุบนัร่างพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด 
ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. ....38  ยงัอยูใ่นระหวา่งพิจารณาและยงัไม่แน่วา่จะ
มีการประกาศใช้เม่ือไหร่ ซ่ึงระยะเวลานับแต่วนัท่ีมีการเสนอร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวจนถึง
ปัจจุบนัล่วงเลยมากวา่ 7 ปีแลว้ (เสนอร่างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554)  
 ทั้งน้ี สาระส าคญัในร่างพระราชบญัญัติดงักล่าวมีแนวทางท่ีจะแก้ไขในส่วนของบท
นิยามของค าวา่ “ส่ิงเทียมอาวุธปืน” ตามมาตรา 4 (5) และการกระท าท่ีเป็นความผิดในมาตราท่ี 52 
ประกอบกบัอตัราโทษท่ีบญัญติัไวใ้นมาตราท่ี 77 รวมถึงค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 ในส่วนของการแกไ้ขเพิ่มเติมบทนิยามของค าว่า “ส่ิงเทียมอาวุธปืน” นั้น ร่างกฎหมาย
ดงักล่าวก าหนดให้ค  าวา่ “ส่ิงเทียมอาวุธปืน” หมายความวา่ “ส่ิงซ่ึงมีรูปและลกัษณะอนัน่าจะท าให ้
หลงเช่ือวา่เป็นอาวธุปืน และให้หมายความรวมถึงวตัถุท่ีมีลกัษณะคลา้ยอาวุธปืนตามประเภท ชนิด 
หรือขนาดซ่ึงรัฐมนตรีจะไดป้ระกาศระบุไวใ้นราชกิจจานุเบกษา” 39 ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นวา่หากมีการระบุ
ชนิด ประเภท หรือลกัษณะของส่ิงเทียมอาวธุปืนไวโ้ดยเฉพาะแลว้ จะท าใหมี้ความชดัเจนในแง่ของ
ตวับทกฎหมาย โดยไม่ตอ้งตีความดงัเช่นในอดีตอีกต่อไป  
 ในส่วนของการกระท าท่ีเป็นความผิดนั้น ร่างกฎหมายดงักล่าวก าหนด “ห้ามมิให้ผูใ้ดท า 
ซ้ือ มี ใช้ สั่ง น าเขา้ หรือคา้ซ่ึงส่ิงเทียมอาวุธปืน ท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดประเภท ชนิด ขนาด 
ลกัษณะ ตลอดจนขอ้จ ากดัของความเร็วตน้ปากล ากลอ้ง หรือ ส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีส าคญัของส่ิงเทียม
อาวุธปืน เวน้แต่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องท่ี” 40 ซ่ึงให้การท่ีร่างกฎหมายดังกล่าว

                                                           
37 อ าเภอ เมืองอุตรดิตถ์ .  (2560).  การขออนุญ าต ค้าส่ิ ง เที ยมอาวุธ ปืน  (ออนไลน์ ).  เข้าถึงได้จาก : 
https://www.mutt.go.th/บริการประชาชน/ทะเบียนปืน/คา้ส่ิงเทียมปืน.[2561, 2 กมุภาพนัธ์]. 
38 ร่างพระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน (ฉบบัท่ี..)พ.ศ. ... 
เสนอโดยคณะรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560   
39 ร่างพระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน (ฉบบัท่ี..)พ.ศ. ... 
เสนอโดยคณะรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 (ร่างมาตรา 5 
แกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา 4 (4) (5) และ(6)) 
40 ร่างพระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน (ฉบบัท่ี..)พ.ศ. ... 
เสนอโดยคณะรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 (ร่างมาตรา 21 
แกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา 52/1) 
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เพิ่มเติมค าว่า “ซ้ือ, มี และใช้” ส่ิงเทียมอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องท่ีนั้ น 
หมายความวา่นอกจากกฎหมายจะควบคุมเฉพาะท่ีตวัผูข้ายในการ สั่ง, น าเขา้ หรือคา้ ส่ิงเทียมอาวุธ
ปืนแลว้ ร่างกฎหมายดงักล่าวยงัจะก าหนดให้ตวัผูซ้ื้อจะตอ้งมีใบอนุญาตในการ ซ้ือ, มี และใช้ส่ิง
เทียมอาวธุปืนดงักล่าวดว้ย 
 ในส่วนของการแกไ้ขอตัราโทษนั้น ในร่างกฎหมายดงักล่าวยงัไม่มีการก าหนดอตัราโทษ
ใหม่ส าหรับผูไ้ม่ปฏิบติัตามมาตรา 52 ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่าในการร่างกฎหมายดงักล่าวโดยเฉพาะใน
ส่วนของการก าหนดอตัราโทษส าหรับความผิดอนัเก่ียวกบัการซ้ือ มี ใช้ สั่ง น าเขา้ หรือคา้ซ่ึงส่ิง
เทียมอาวุธปืน ควรแกไ้ขปรับปรุงอตัราโทษให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ของบา้นเมืองในปัจจุบนั
ดว้ย โดยกฎหมายในปัจจุบนัก าหนดระวางโทษไวท่ี้โทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกิน
หน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ อนัเป็นเพียงอตัราโทษส าหรับความผดิลหุโทษเท่านั้น  
 นอกจากน้ีในร่างพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง 
และส่ิงเทียมอาวุธปืน (ฉบบัท่ี..) พ.ศ.... ท่ีก าลงัอยู่ในชั้นพิจารณานั้นยงัได้ก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงบญัชีอตัราค่าธรรมเนียมให้มีอตัราสูงข้ึนเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนัน้ีแล้วดว้ย แต่จะเรียกเก็บเพียงใดนั้นก็ให้เป็นไปตามท่ีจะ
ก าหนดในกฎกระทรวงต่อไป41  ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่านอกจากการเพิ่มค่าธรรมเนียมน้ีจะน าไปใช้เพิ่ม
ค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาตในการสั่ง, น าเข้า และการค้าส่ิงเทียมอาวุธปืนแล้ว อัตรา
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวยงัอาจน าไปใช้กบัค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาตในการซ้ือ, มี และใช้ส่ิง
เทียมอาวธุปืนดว้ย  
 (1.2) หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้ปฏิบติัในการ สั่ง น าเขา้ หรือคา้ส่ิงเทียมอาวธุปืน  
 ในการสั่ง, น าเขา้ หรือคา้ส่ิงเทียมอาวุธปืนนั้น นอกเหนือไปจากท่ีจะตอ้งมีใบอนุญาตท่ี
ออกโดยนายทะเบียนทอ้งท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 53 ตามพระราชบญัญติัอาวุธปืนท่ีไดก้ล่าวไว้
ขา้งตน้แลว้ พระราชบญัญติัอาวุธปืนยงัมีการวางกฎเกณฑ์ในส่วนของรายละเอียดในการ สั่ง, น าเขา้ 
หรือคา้ส่ิงเทียมอาวธุปืนเอาไวอี้กซ่ึงหากมีการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ดงักล่าวก็จะเป็นความผิดและมีโทษ
ทางอาญาเช่นกนั  
 บทบญัญติัในพระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิง
เทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 มีมาตราท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงักล่าวและอตัราโทษหากมีการ
ฝ่าฝืนเอาไวด้งัน้ี  

                                                           
41 ร่างพระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. ... 
เสนอโดยคณะรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 (ร่างมาตรา 41) 
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 มาตรา 16 ในการน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน ใหผู้น้ าเขา้แจง้เป็นหนงัสือและ
ส่งมอบอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนไวแ้ก่พนักงานศุลกากร ณ ด่านท่ีแรกมาถึงจากนอก
ราชอาณาจกัร เวน้แต่ในกรณีซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดให้มอบแก่พนักงาน
ศุลกากร ณ ด่านอ่ืน  
 เม่ือพนักงานศุลกากรไดรั้บหนังสือแจง้และรับมอบอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนไว้
แลว้ ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงันายทะเบียนทอ้งท่ีท่ีใกลท่ี้สุด  
 แต่ถา้ผา่นเขา้มาในทอ้งท่ีท่ีไม่มีด่านศุลกากร ใหผู้น้  าเขา้แจง้เป็นหนงัสือและส่งมอบอาวุธ
ปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนไวแ้ก่นายทะเบียนทอ้งท่ี หรือผูท้  าการแทนนายทะเบียนทอ้งท่ีท่ีใกลท่ี้สุด
โดยไม่ชกัชา้ 
 มาตรา 30 ผูรั้บอนุญาตให้สั่งอาวุธปืน หรือเคร่ืองกระสุนปืนตอ้งน าใบอนุญาต นั้นไป
แสดงต่ออธิบดีกรมศุลกากรหรือเจา้พนกังานซ่ึงอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายเพื่อการน้ีก่อนสั่ง  
 มาตรา 37 ผูรั้บใบอนุญาตคนใด ใบอนุญาตส้ินอายุและไม่ได้ต่ออายุอีก ต้องจดัการ
จ าหน่ายอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนท่ีมีอยู่ หรือส่งออกนอกราชอาณาจกัรให้หมด ภายใน
ก าหนดหกเดือน นับแต่วนั ท่ีใบอนุญาตส้ินอายุในระหว่างเวลานั้ น ถ้านายทะเบียนท้องท่ี 
เห็นสมควรเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน จะเรียกมาเก็บรักษาเสียเอง หรือเขา้ควบคุม การ
เก็บรักษาก็ได้ แต่ตอ้งให้เจา้ของได้รับความสะดวกตามสมควรในอนัท่ีจะจดัการจ าหน่าย หรือ
ส่งออกนอกราชอาณาจกัรซ่ึงอาวธุปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนนั้น  
 เม่ือครบก าหนดหกเดือนแลว้ ถ้ายงัจ  าหน่ายหรือส่งออกนอกราชอาณาจกัร ไม่หมดให้
ผูรั้บใบอนุญาตส่งมอบอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนท่ีเหลืออยู่แก่นายทะเบียน ท้องท่ีภายใน
ก าหนดเจด็วนั 
 เม่ือไดรั้บมอบอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนตามวรรคสองแลว้ให้นายทะเบียน จดัการ
ขายทอดตลาดอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนนั้นภายหลงัท่ีไดป้ระกาศขายทอดตลาดและ แจง้ให้
เจา้ของทราบแลว้ตามสมควร ไดเ้งินสุทธิเท่าใดใหส่้งมอบแก่เจา้ของ  
 มาตรา 53 ในการสั่ง น าเขา้ หรือคา้ส่ิงเทียมอาวธุปืน ใหน้ ามาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 
มาตรา 19 มาตรา 30 มาตรา 31 และมาตรา 37 มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม  
 มาตรา 85 ผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญติัเก่ียวกบัส่ิงเทียมอาวุธปืนตามมาตรา 16 วรรคหน่ึง หรือ
วรรคสาม มาตรา 30 หรือมาตรา 37 วรรคสอง ซ่ึงไดน้ ามาใชบ้งัคบั โดยอนุโลมตามมาตรา 53 ตอ้ง
ระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 
 เม่ือพิจารณามาตราดงักล่าวแลว้จะเห็นไดว้า่ ในขอ้ปฏิบติัในส่วนของรายละเอียดในการ 
สั่ง น าเขา้ หรือคา้ส่ิงเทียมอาวุธปืนนั้น แม้ว่าการกระท าท่ีกฎหมายบงัคบัตามมาตรา 16 30 และ
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มาตรา 37 จะเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีใช้กบัอาวุธปืนของจริงก็ตามแต่หลกัเกณฑ์ดงักล่าวก็ถูกอนุโลมให้
น ามาใช้กบัส่ิงเทียมอาวุธปืนโดยมาตราท่ี 53 และมาตรา 85 ดว้ย และเม่ือพิจารณามาตราดงักล่าว
ประกอบกนัแลว้จะสามารถแยกการกระท าต่าง ๆ ท่ีเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนขอ้ปฏิบติัในส่วนของ
รายละเอียดในการ สั่ง น าเขา้ หรือคา้ส่ิงเทียมอาวธุปืนไดด้งัต่อไปน้ี42  
 (ก) น าเขา้ส่ิงเทียมอาวธุปืนโดยไม่แจง้เป็นหนงัสือและไม่ส่งมอบส่ิงเทียมอาวุธปืนไวแ้ก่
พนกังานศุลกากร ณ ด่านแรกท่ีมาถึงจากนอกราชอาณาจกัร  
 (ข) น าเขา้ส่ิงเทียมอาวุธปืนผา่นเขา้มาในทอ้งท่ีท่ีไม่มีด่านศุลกากรโดยไม่แจง้เป็นหนงัสือ
และไม่ส่งมอบส่ิงเทียมอาวธุปืนไวแ้ก่นายทะเบียนทอ้งท่ีหรือผูท้  าการแทนนายทะเบียนทอ้งท่ีท่ีใกล้
ท่ีสุดโดยไม่ชกัชา้  
 (ค) ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหส้ั่งส่ิงเทียมอาวธุปืนเพื่อการคา้ไม่น าใบอนุญาตไปแสดงต่ออธิบดี
กรมศุลกากร หรือเจา้พนกังานซ่ึงอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายก่อนสั่ง 
 (ง) ไม่ส่งมอบส่ิงเทียมอาวธุปืนท่ีเหลืออยูแ่ก่นายทะเบียนทอ้งท่ีภายในก าหนด 7 วนั เม่ือ
ครบก าหนด 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีใบอนุญาตส้ินอายแุละไม่ไดต่้ออายอีุก  
 จะสังเกตไดว้า่ ผูท่ี้จะตกเป็นผูก้ระท าความผิดในความผดิฐานน้ีก็ไดแ้ก่ ผูน้  าเขา้ ผูส้ั่ง และ 
ผูค้า้ส่ิงเทียมอาวุธปืน เช่นเดียวกนักบับุคคลในฐานความผิด “สั่ง น าเขา้ หรือคา้ ส่ิงเทียมอาวุธปืน
โดยมิไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ี” ตามมาตรา 52 ประกอบมาตรา 77 ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 
จึงอาจกล่าวไดว้า่ความผิดฐานฝ่าฝืนขอ้ปฏิบติัในส่วนของรายละเอียดในการ สั่ง, น าเขา้ หรือคา้ส่ิง
เทียมอาวุธปืนตามมาตรา 53 ประกอบกับมาตรา 85 น้ี เป็นการก าหนดรายละเอียดของขั้นตอน
เก่ียวกบัการน าเขา้, สั่ง และการคา้ ให้มีขั้นตอนท่ีมากข้ึนนอกเหนือไปจากการขอใบอนุญาตจาก
นายทะเบียนทอ้งท่ีตามมาตรา 52 ประกอบมาตรา 77 ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ท่ีแลว้นัน่เอง  
 ทั้งน้ีในพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียม
อาวธุปืน พ.ศ. 2490 ก็ไดก้  าหนดเหตุยกเวน้ความผดิส าหรับส่ิงเทียมอาวธุปืนบางประเภทเอาไวด้งัน้ี  
 มาตรา 5 พระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่มาตรา 8 ทว ิมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่  
 (1) อาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืนของ  
 (ก) ราชการทหารและต ารวจท่ีมีหรือใชใ้นราชการ  

                                                           
42 รชฏ เจริญฉ ่ า, ทวี ลีศิริชยักุล และ สมยศ สมานเกียรติสกุล, พระราชบญัญติั อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุ
ระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุ พ.ศ. 2490 ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2538 จดัพิมพ ์พ.ศ. 2539 พร้อมดว้ย 
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทย ค าสัง่คณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน ประมวลขอ้หารือ และค าสั่ง
ฟ้องและไม่ฟ้องของส านกังานอยัการสูงสุด และการตั้งขอ้กล่าวหา, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพนิ์ติธนศาสตร์, 
2539), หนา้ 169, 171 และ 173   
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 (ข) หน่วยราชการท่ีมีหรือใช้เพื่อป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน  
 (ค) หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีและใชใ้นการป้องกนัและรักษาทรัพยสิ์นอนัส าคญั
ของรัฐ  
 (ง) ราชการทหารและต ารวจตาม (ก) หรือหน่วยราชการตาม (ข) ท่ีมอบให้ประชาชนมี
และใชเ้พื่อช่วยเหลือราชการของทหารและต ารวจ หรือของหน่วยราชการ แลว้แต่กรณี…  
 หน่วยราชการหรือรัฐวสิาหกิจตามวรรคหน่ึง (1) (ข) หรือ (ค) รวมทั้งชนิด ขนาดและการ
ก าหนดจ านวน ตลอดจนการมีและใช ้การเก็บรักษา การพาติดตวั การซ่อมแซมหรือเปล่ียนลกัษณะ 
และการอย่างอ่ืนท่ีจ าเป็นเพื่อการรักษาความปลอดภยัอนัเก่ียวกบัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุ
ระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน ท่ีใหห้น่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจดงักล่าวมีและใชห้รือ
มอบใหป้ระชาชนมีและใชเ้พื่อช่วยเหลือราชการนั้น ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติในมาตราน้ีแล้วจะได้ความว่าส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ีใช้ในหน่วย
ราชการจะไดรั้บการยกเวน้จากทุกความผิดท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี กล่าวคือในความผิด
ฐาน “สั่ง น าเขา้ หรือคา้ ส่ิงเทียมอาวธุปืนโดยมิไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ี” ตามมาตรา 
52 ประกอบกบัมาตรา 77 และ ความผิดฐาน “ฝ่าฝืนขอ้ปฏิบติัในส่วนของรายละเอียดในการ สั่ง 
น าเขา้ หรือคา้ส่ิงเทียมอาวุธปืน” ตามมาตรา 53 ประกอบมาตรา 85 ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ยอ่มเขา้เหตุ
ยกเวน้ความผิดน้ีดว้ย หากแต่อาจยงัมีขอ้ขดัขอ้งในการพิจารณาถึงหน่วยงานราชการ หรือชนิดและ
ขนาดของส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ีจะเขา้ขอ้ยกเวน้ความผิดในมาตราท่ี 5 น้ีอยู ่เน่ืองจากในวรรคทา้ยของ
มาตราน้ีได้ก าหนดไวว้่า หน่วยงานราชการ หรือชนิดและขนาดของส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ีจะเข้า
ขอ้ยกเวน้ความผิดในมาตราน้ีจะถูกระบุโดยกฎกระทรวง ซ่ึงในปัจจุบนัถึงแมว้า่จะมีกฎกระทรวงท่ี
ออกตามความในมาตราน้ีแลว้ก็ตามแต่กฎกระทรวงดงักล่าวนั้นระบุเฉพาะชนิดและขนาดของอาวุธ
ปืน(ของจริง) เคร่ืองกระสุนปืน และวตัถุระเบิดท่ีเขา้เหตุยกเวน้ความผิดน้ีเท่านั้น โดยไม่ไดก้ล่าวถึง
ชนิดและขนาดของส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ีเขา้เหตุยกเวน้ความผิดตามมาตราน้ีเลย43  จึงอาจกล่าวไดว้่า
ในทางปฏิบติัแลว้ขอ้ยกเวน้ความผิดดงักล่าวยงัไม่สามารถน ามาใชก้บัส่ิงเทียมอาวุธปืนในความผิด
ฐาน “สั่ง น าเขา้ หรือคา้ ส่ิงเทียมอาวธุปืนโดยมิไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ี” ตามมาตรา 
52 ประกอบกบัมาตรา 77 และ ความผิดฐาน “ฝ่าฝืนขอ้ปฏิบติัในส่วนของรายละเอียดในการ สั่ง 
น าเขา้ หรือคา้ส่ิงเทียมอาวธุปืน” ตามมาตรา 53 ประกอบมาตรา 85 ไดจ้ริง 
                                                           
43 กฎกระทรวง การมีและใชอ้าวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืนของหน่วย
ราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใชเ้พ่ือช่วยเหลือราชการ พ.ศ. 2553, ราชกิจจานุเบกษา, 
เล่ม 127 ตอนท่ี 18 ก หนา้ 7 (12 มีนาคม 2553).   
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 นอกจากน้ี ในส่วนมาตรการเร่ืองการก าหนดความแรงของลูกกระสุนปืน เม่ือพิจารณา
กฎหมายท่ีก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับความแรงของลูกกระสุนของส่ิงเทียมอาวุธปืนรวมทั้ ง
องคป์ระกอบความผิดและอตัราโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ดงักล่าวของสหราชอาณาจกัร
แล้วนั้น ผูเ้ขียนเห็นว่าเร่ืองดงักล่าวเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับประเทศไทยท่ียงัไม่ปรากฏหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัความแรงของลูกกระสุนของส่ิงเทียมอาวุธปืนเลย ทั้งท่ีเม่ือพิจารณาจากข่าวท่ีปรากฏใน
ประเทศไทยแลว้จะพบวา่มีการดดัแปลงส่ิงเทียมอาวุธปืนให้สามารถยิงกระสุนปืนของจริงปรากฏ
ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานแล้ว ดังนั้น ถ้าหากว่าในอนาคตจะมีการปรับปรุงกฎหมายของ
ประเทศไทยในส่วนของการก าหนดหลกัเกณฑ์และการกระท าท่ีเป็นความผิดประกอบกบัอตัรา
โทษเม่ือมีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ทางผู ้เขียนก็ขอเสนอประเด็นความเห็นท่ีจะใช้
ประกอบการพิจารณาต่อไปดงัน้ี 
 (1) ควรบญัญัติการกระท าท่ีเป็นความผิดให้ชัดเจนว่าความแรงของลูกกระสุนของส่ิง
เทียมอาวุธปืนถึงขั้นไหนจึงจะเป็นความผิด เช่น ระบุวา่หากความแรงของลูกกระสุนของส่ิงเทียม
อาวุธปืนเกินกวา่ 450 ฟุตต่อวินาที กฎหมายถือวา่ส่ิงเทียมอาวุธปืนนั้นเป็น “อาวุธปืน” ตามท่ีมีค า
นิยามในพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน 
พ.ศ. 2490 และตอ้งรับผิดเช่นเดียวกบัอาวุธปืน ทั้งน้ี ก็คงตอ้งมีการแกไ้ขนิยามของค าว่าส่ิงเทียม
อาวุธปืนให้มีความชดัเจนกวา่ท่ีปรากฏในกฎหมายปัจจุบนัวา่มีความแตกต่างจากอาวุธปืนอยา่งไร 
(เช่น การก าหนดความแรงของกระสุนท่ีจะถือว่าเป็นอาวุธปืน) เพื่อท่ีจะสามารถน านิยามท่ีแก้ไข
แลว้ดงักล่าวมาใชพ้ิจารณาประกอบกบัความอนัเก่ียวกบัส่ิงเทียมอาวธุปืนน้ีต่อไปได ้ 
 (2) ควรบัญญัติให้ชัดเจนว่าส่ิงเทียมอาวุธปืนประเภทท่ีสามารถยิงกระสุนพลาสติก
ออกมาไดเ้ท่านั้นท่ีจะอยูใ่นหลกัเกณฑ์ของความผิดฐานน้ีได ้เพราะโดยสภาพของโครงสร้างและ
กลไกภายในแลว้ เฉพาะส่ิงเทียมอาวุธปืนประเภทท่ีสามารถยิงกระสุนพลาสติกออกมาไดเ้ท่านั้นท่ี
จะสามารถถูกดดัแปลงให้สามารถยิงกระสุนของจริงท่ีมีอนัตรายถึงชีวิตได ้หากเป็นส่ิงเทียมอาวุธ
ปืนท่ีไม่สามารถยิงกระสุนใด ๆ ออกมาไดเ้ช่นปืนโมเดลท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองประดบัตกแต่งนั้นส่ิงเทียม
อาวุธปืนลักษณะดงักล่าวย่อมไม่สามารถท่ีจะถูกดดัแปลงให้กลายเป็นอาวุธปืนของจริงได้โดย
สภาพเพราะไม่มีโครงสร้างหรือกลไกท่ีจะรองรับส าหรับการยิงกระสุนปืนของจริงได้เลยจึงไม่
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งบญัญติักฎหมายใหค้รอบคลุมไปถึงส่ิงเทียมอาวธุปืนลกัษณะดงักล่าวดว้ย  
 (3) ในส่วนของอตัราโทษนั้นผูเ้ขียนเห็นว่าควรก าหนดให้การฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ในเร่ือง
ความแรงของลูกกระสุนของส่ิงเทียมอาวุธปืนเป็นความผิดร้ายแรง โดยผูเ้ขียนเห็นว่าอตัราโทษ
ส าหรับความผิดดงักล่าวไม่ควรเป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีสามารถฟ้องต่อศาลแขวงได ้
เพราะความแรงของลูกกระสุนของส่ิงเทียมอาวุธปืนยอ่มสัมพนัธ์กบัความบาดเจ็บท่ีอาจเกิดข้ึนแก่
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ร่างกายของมนุษย์ ยิ่งลูกกระสุนมีความแรงมากเท่าไหร่ยิ่งท าให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บมากข้ึน
เท่านั้น อีกทั้งหากมีการน าส่ิงเทียมอาวุธปืนไปท าการดดัแปลงให้มีความแรงเพิ่มข้ึน และสามารถ
ใชย้ิงกระสุนปืนของจริงไดก้็หมายความวา่ส่ิงท่ีถูกดดัแปลงนั้นมีอานุภาพเท่าเทียมกบัอาวุธปืนจริง 
เสมือนหน่ึงวา่การกระท าดงักล่าวเป็นการผลิตปืนเถ่ือนชนิดหน่ึง เช่นน้ี จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ก าหนดอตัราโทษใหเ้ป็นโทษส าหรับความผดิร้ายแรงจึงจะเหมาะสม  
 ทั้งน้ี ในส่วนของการก าหนดตวัเลขอตัราโทษนั้นวา่ควรท่ีจะมีจ านวนค่าปรับหรือไม่ใน
จ านวนเท่าไหร่ หรือควรท่ีจะมีระยะเวลาจ าคุกนานเพียงใดในความผดิฐานน้ี ผูว้ิจยัเห็นวา่คงจะตอ้ง
ท าการศึกษาต่อไปจากข้อเท็จจริงอ่ืนทางสังคม เช่นความเสียหายท่ีสังคมได้รับจากการฝ่าฝืน
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการดดัแปลงส่ิงเทียมอาวุธปืน หรือผลประโยชน์ท่ีผูท้  าการฝ่าฝืนกฎหมายใน
เร่ืองดงักล่าวจะไดรั้บ ซ่ึงในกรณีน้ีก็อาจน าผลก าไรท่ีผูด้ดัแปลงส่ิงเทียมอาวุธปืนไดจ้ากการรับจา้ง
ดดัแปลงส่ิงเทียมอาวธุปืนมาพิจารณาประกอบดว้ยก็ได ้ทั้งน้ี ก็เพื่อท่ีจะน าตวัเลขดงักล่าวมาค านวณ
ต่อไปวา่อตัราโทษของค่าปรับหรือระยะเวลาจ าคุกมากนอ้ยเพียงใดถึงจะท าให้เกิดผลเป็นการยบัย ั้ง 
(Deterrence) ไม่ใหมี้การฝ่าฝืนหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการดดัแปลงส่ิงเทียมอาวธุปืนได ้ 
 สรุป เม่ือพิจารณากฎหมายท่ีก าหนดนิยามของค าวา่ส่ิงเทียมอาวุธปืนของแต่ละประเทศ
แลว้จะเห็นไดว้า่กฎหมายของแต่ละประเทศนั้นก็จะมีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนัไป และเน่ืองจาก
กฎหมายท่ีควบคุมส่ิงเทียมอาวุธปืนในประเทศไทยยงัมีความบกพร่องอยู่ในหลายดา้น ทั้งในดา้น
ของความไม่ชดัเจนในบทบญัญติัของนิยาม มาตรการควบคุมการจ าหน่าย การก าหนดความเร็วของ
ลูกกระสุน รวมถึงวสัดุท่ีใชท้  าลูกกระสุนปืนบีบีกนั ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการ
ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัส่ิงเทียมอาวธุปืนดงักล่าวต่อไป ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ห็นถึงการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ควบคุมส่ิงเทียมอาวธุปืนของแต่ละประเทศชดัเจนยิง่ข้ึน สามารถดูไดจ้ากตารางเปรียบเทียบ ดงัน้ี  
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เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการจ าหน่ายปืนบีบีกนั 

ประเทศ กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั บทลงโทษผูฝ่้าฝืน บทกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่าย
ปืนบีบีกนั 

ไทย พระราชบญัญติั
อาวธุปืน เคร่ือง
กระสุนปืน วตัถุ

ระเบิด ดอกไมเ้พลิง
และส่ิงเทียมอาวธุ
ปืน พ.ศ. 2490 

มาตรา 77 ระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหน่ึงพนับาทหรือทั้ง

จ าทั้งปรับ 

มาตรา 52 หา้มมิใหผู้ใ้ดสัง่ น าเขา้ หรือ
คา้ซ่ึงส่ิงเทียมอาวธุปืน เวน้แต่ไดรั้บ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ี 

สหพนัธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

Weapons Act 1972 ระวางโทษปรับไม่เกิน 
10,000 ยโูร และส่ิงเทียม
อาวธุปืนดงักล่าวอาจถูกริบ

ได ้

การโฆษณาส่ิงเทียมอาวธุปืนท่ีมี
พลงังานจลน์ในการส่งกระสุนไม่เกิน 

7.5 จูลย ์(joules) นั้น หากเป็นการ
กระท าไปเพื่อการคา้แลว้ตอ้งระบุ
ขอ้ความวา่ “ส่ิงเทียมอาวธุปืนนั้น

ครอบครองไดเ้ฉพาะผูท่ี้มีอาย ุ18 ปีข้ึน
ไป 

สหรัฐอเมริกา  
(มลรัฐ

โรดไอแลนด)์ 

The Rhode Island 
General laws 2012 

ระวางโทษปรับไม่ต ่ากวา่
หน่ึงพนัดอลลาร์สหรัฐ แต่
ไม่เกินสามพนัดอลลาร์

สหรัฐ หรือจ าคุกไม่ต ่ากวา่
หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 11-47-42 (b) หา้มบุคคลจ าหน่าย
ปืนเพน้ทบ์อลใหก้บัผูมี้อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี 
โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากผูป้กครองของผูเ้ยาว ์หรือ
ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ยาวย์กเวน้

ผูส้อนศิลปะป้องกนัตวั 

สหรัฐอเมริกา  
(มลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย) 

The Penal Code of 
California 

ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 
เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 
ดอลลาร์ หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

การจ าหน่ายซ่ึงอุปกรณ์ บีบีกนั ใหแ้ก่
ผูเ้ยาว ์โดยผูท่ี้ขายส่ิงท่ีใชย้งิกระสุน บีบี
กนั หรืออุปกรณ์ บีบีกนั ใหแ้ก่บุคคลท่ี

อายยุงัไม่ครบ 18 ปี บริบูรณ์ 

สหราช
อาณาจกัร 

The Firearms Act 
1968 

ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 51 
สปัดาห์หรือปรับไม่เกิน
5,000 ปอนด ์หรือทั้งจ าทั้ง

ปรับ 

มาตรา 24A (1), (2) ผูซ้ื้อส่ิงเทียมอาวธุ
ปืนมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี หรือผูข้ายส่ิงเทียม
อาวธุปืนใหแ้ก่ผูท่ี้มีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี มี

ความผิด 
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เปรียบเทียบการก าหนดอตัราความเร็วของการส่งลูกกระสุนของปืน บีบีกนั 

ตารางเปรียบเทียบการก าหนดอตัราความเร็วของการส่งลูกกระสุนของปืน บีบีกนั 

ประเทศ กฎหมายท่ีใช้
บงัคบั 

บทลงโทษผูฝ่้าฝืน อตัราความเร็วของการส่งลูก
กระสุนของปืนบีบีกนั 

ไทย พระราชบญัญติั
อาวธุปืน เคร่ือง
กระสุนปืน วตัถุ
ระเบิด ดอกไม้

เพลิงและส่ิงเทียม
อาวธุปืน พ.ศ. 

2490 

ไม่มี ไม่มี 

สหพนัธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

The Weapons 
Act 

(Waffengesetz 
1972) 

ปรับไม่เกิน 10,000 
ยโูร 

ก าหนดใหค้วามเร็วไม่เกิน 7.5 
จูลย ์หรือประมาณ 900 ฟุตต่อ

วนิาที 

สหราช
อาณาจกัร 

The Firearms Act 
1968 

ปรับ 1,000 ปอนด์ ก าหนดใหค้วามเร็วไม่เกิน 2.5 
จูลย ์หรือประมาณ 464 ฟุตต่อ

วนิาที 
 

 

 


