
 
 

 

บทที ่4 

วเิคราะห์มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการควบคุมส่ิงเทียมอาวุธปืนบีบีกนั 

 
 จากการศึกษาความหมาย ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี และหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการควบคุม 
ส่ิงเทียมอาวุธปืน ตามพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิง 
เทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ผูศึ้กษาพบว่ายงัมีช่องว่างของกฎหมายและขอ้บกพร่องท่ีมีความจ าเป็น 
ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการมี ใช ้พกพาส่ิงเทียมอาวธุปืนและ 
บทก าหนดโทษ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพสังคมไทยในปัจจุบนั มิฉะนั้น รัฐจะขาด 
มาตรการทางกฎหมายท่ีจะบงัคบัการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสมดัง่เจตนารมณ์ 
ของกฎหมายอยา่งแทจ้ริง 
 ส าหรับประเทศไทย การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด 
ดอกไมเ้พลิงและส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ยงัไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนัเน่ืองจากยงั 
ไม่ครอบคลุมถึงส่ิงเทียมอาวุธปืนในเร่ืองของคุณสมบติัของผูค้รอบครองปืนบีบีกนั ซ่ึงปืนบีบีกนั 
สามารถสร้างความเสียหายไดใ้นระดบัหน่ึง หากปล่อยให้เด็กเป็นผูค้รอบครอง เด็กเหล่านั้นอาจใช้
ปืนบีบีกนัในทางท่ีผิด หรืออาจก่อให้เกิดอนัตรายได้ ดงันั้น จึงควรมีบทบญัญติัท่ีมีลกัษณะห้าม
จ าหน่ายปืนบีบีกนัให้แก่ผูท่ี้ยงัมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงก าหนดบทลงโทษท่ี
เหมาะสมและบญัญติัมาตรการทางกฎหมาย เก่ียวกบัอตัราความเร็วในการส่งลูกกระสุนของปืนบีบี
กนั เน่ืองจากอตัราความเร็วของการส่งลูกกระสุนในแต่ละระดบัจะส่งผลอนัตรายแตกต่างกนั ยิ่ง
อตัราความเร็วสูงเท่าไหร่ ยิง่ท  าใหผู้ถู้กยงิไดรั้บบาดเจบ็มากข้ึน โดยการจ ากดัอตัราความเร็วของการ
ส่งลูกระสุนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีไม่ก่อใหเ้กิดอนัตราย นอกจากน้ีบทลงโทษส าหรับผูท่ี้กระท าการฝ่าฝืน
มาตรา 52 นั้น เป็นโทษสถานเบาซ่ึงก าหนดโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนั
บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ซ่ึงท าให้ไม่มีผูใ้ดเกรงกลวัต่อกฎหมาย ซ่ึงควรแกไ้ขบทลงโทษให้หนกัข้ึน
อนัจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการควบคุมปืนบีบีกนั และสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
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4.1. มาตรการเกีย่วกบัการนิยามความหมายของส่ิงเทยีมอาวุธปืน และเคร่ืองกระสุนของ
ส่ิงเทยีมอาวุธปืน 
 

 ในปัจจุบนั พระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิง
เทียมอาวธุ ปืน พ.ศ.2490 มาตรา 4 อนุมาตรา 5 ไดนิ้ยามความหมายของส่ิงเทียมอาวธุปืนไวว้า่ “ส่ิง
ซ่ึงมีรูปและลกัษณะอนัน่าจะท าให้หลงเช่ือว่าเป็นอาวุธปืน” ซ่ึงเม่ือไดศึ้กษาถึงนิยามความหมาย
ของส่ิงเทียมอาวุธปืนของต่างประเทศแลว้ ผูเ้ขียนเห็นวา่ควรนิยามความหมายของค าวา่ “ส่ิงเทียม
อาวุธปืน” ให้ชดัเจนยิ่งข้ึน ทั้งน้ีเพื่อให้สะดวกในการบงัคบัใชม้าตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการ
ควบคุม และให้ครอบคลุมส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ีอาจมีข้ึนใหม่ในอนาคตท่ีมีลกัษณะทนัสมยัและเป็น
อนัตรายเช่นเดียวกบัปืนบีบีกนั 
 นอกจากน้ี ผูเ้ขียนเห็นว่าควรก าหนดนิยามความหมายของเคร่ืองกระสุนของส่ิงเทียม
อาวุธปืนไวด้ว้ย เน่ืองจากพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และ
ส่ิงเทียมอาวธุ ปืน พ.ศ.2490 ไดนิ้ยามความหมายเฉพาะเคร่ืองกระสุนปืนไวใ้นมาตรา 4 อนุมาตรา 2 
เท่านั้น แต่มิได้นิยามความหมายของเคร่ืองกระสุนของส่ิงเทียมอาวุธปืนไวด้้วย ทั้งน้ี เพราะใน
ปัจจุบันปืนบีบีกัน สามารถบรรจุกระสุนได้หลายชนิดด้วยกัน อาทิ กระสุนท่ีท ามาจากแก้ว 
พลาสติก เซรามิคสังเคราะห์ รวมถึงเหล็กและอลูมิเนียม ซ่ึงกระสุนแต่ละชนิดดงักล่าวหากน ามายงิ
โดยปืนบีบีกันแล้ว จะสามารถก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายตามชนิดของกระสุนได้ เช่น 
กระสุนท่ีท ามาจากพลาสติกอาจก่อให้เกิดแค่การระคายเคืองบริเวณผิวหนงั แต่หากกระสุนท่ีท ามา
จากแกว้หรือโลหะก็อาจก่อให้เกิดอนัตรายถึงขั้นทะลุชั้นผิวหนงัได้1  ดงันั้น จึงควรมีการควบคุม
ชนิดของลูกกระสุนของปืนบีบีกนั โดยอาจก าหนดให้เคร่ืองกระสุนของส่ิงเทียมอาวธุปืนตอ้งท ามา
จากพลาสติก หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ลคัด้ีเดอะชิสุห์.  (2560).  กระสุนบีบีกนันับร้อยฝังในร่างไซบีเรียนจรจดัแต่โชคดทีีม่ีชีวติรอดมาได้ (ออนไลน์). 
เขา้ถึงไดจ้าก: https://www.dogsclip.com/articles/381/.[2561, 16 มกราคม]. 
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4.2 มาตรการเกีย่วกบัการก าหนดอตัราความเร็วของการส่งลูกกระสุนของปืนบีบีกนั และ
วสัดุทีใ่ช้ท าลูกกระสุนของปืนบีบีกนั 
 

 ในปัจจุบนั อาวุธปืนบีบีกนัสามารถท าการเพิ่มสมรรถนะเพื่อให้มีความรุนแรงเพิ่มมาก
ข้ึน อาทิ การปรับสปริงใหมี้ความแข็งมากข้ึน หรือการน าเอาวสัดุจ าพวกแกว้หรือเหล็กมาใชท้  าเป็น
ลูกกระสุนปืนบีบีกนั นอกจากน้ี อาวุธปืนบีบีกนัยงัสามารถดดัแปลงใหมี้ลกัษณะใกลเ้คียงกบัอาวธุ
ปืนจริงได ้ ซ่ึงหากไม่มีการควบคุมการดดัแปลงหรือสมรรถนะของอาวุธปืนบีบีกนั อาจท าให้ผูท่ี้
คิดร้ายสามารถน าอาวธุปืนบีบีกนั ท่ีดดัแปลงหรือเสริมสมรรถนะแลว้นั้น น าไปใชเ้ป็นอาวธุในการ
ก่ออาชญากรรมได ้ 
 ทั้งน้ี ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดมี้หนงัสือ ท่ี มท 0307.4/10220 ลงวนัท่ี 3 ตุลาคม 2551 
ถึงส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงมีประเด็นว่า นายณัฐพงษ์ ก่ิงแกว้ ประธานชมรมบีบีกนั 
อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย มีหนงัสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง ขอหารือวา่ปืนบีบีกนั เป็นอาวุธปืน
ตามพระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 
2490 หรือไม่ และประชาชนท่ีครอบครองปืนบีบีกัน อยู่ขณะน้ีมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ดงักล่าวหรือไม่ หากผดิกฎหมายตอ้งปฏิบติัอยา่งไรใหถู้กตอ้ง 
 กรมการปกครองไดมี้หนงัสือถึงผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติขอหารือวา่ปืนอดัลมเบาและ
เคร่ืองกระสุนปืนบีบีกัน จะถือเป็นอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน หรือส่ิงเทียมอาวุธปืนตาม
พระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 
2490 หรือไม่อย่างไร ซ่ึงส านกังานต ารวจแห่งชาติตอบขอ้หารือสรุปไดว้่าปืนอดัลมเบา (บีบีกนั) 
ตามตวัอย่างท่ีกรมการปกครองส่งไปให้ตรวจพิสูจน์ เป็นส่ิงเทียมอาวุธปืนตามมาตรา 4 (5) แห่ง
พระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 
2490 เน่ืองจากมีสภาพคลา้ยอาวุธปืน แต่ไม่สามารถส่งเคร่ืองกระสุนปืนได ้และค าพิพากษาศาล
ฎีกาท่ี 5793/2544 วินิจฉยัวา่ ตามผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏวา่อาวุธปืนของกลางเป็นส่ิงเทียมอาวธุ
ปืนพกชนิดอดัลมชนิดใชย้งิกบัลูกกระสุนพลาสติกทรงกลมขนาด 6 มิลลิเมตร ซ่ึงใชย้ิงท าอนัตราย
แก่ชีวิตและวตัถุไม่ได้ มิใช่อาวุธปืนตามพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด 
ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 
 คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยไดพ้ิจารณาวตัถุท่ีเรียกว่าบีบี
กนั ซ่ึงกลไกการท างานเลียนแบบอาวุธปืน มีขนาด สีสัน รูปร่างและน ้ าหนกัใกลเ้คียงกบัอาวุธปืน 
ยกเวน้กระสุนท่ีท ามาจากเม็ดพลาสติกหรือผลิตภณัฑ์เซรามิคสังเคราะห์ ท่ีมีน ้ าหนกัเบาตั้งแต่ 0.12 
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กรัม ไปจนถึง 0.50 กรัม และมีเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 มิลลิเมตร หรือ 8 มิลลิเมตร มีความเร็วตน้และ
แรงปะทะท่ี 280 ฟุตต่อวินาที จึงมีความเห็นว่า บีบีกนั เป็นอาวุธปืนตามพระราชบญัญติัอาวุธปืน
เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และให้กรมการ
ปกครองไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลว้เห็นวา่ ปัจจุบนัมีการน าเขา้ บีบีกนั จ  านวนมากโดยมิได้
รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ีทั้งในลกัษณะอาวุธปืนและส่ิงเทียมอาวุธปืน และมีการจดัตั้ง
ชมรมหรือสนาม บีบีกนั หลายแห่งในหลายจงัหวดั โดยผูน้ าเขา้หรือผูค้รอบครองเขา้ใจว่า บีบีกนั 
ไม่ใช่อาวุธปืน หากแจง้เวียนมติคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีมติวา่ บีบี
กนั เป็นอาวุธปืนตามพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิง
เทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อถือปฏิบติั ประชาชนผูค้รอบครอง บีบีกนั 
ในขณะน้ีโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องท่ี  อาจเป็นผู ้ฝ่าฝืนมาตรา 7 แห่ง
พระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 
2490 และมาตรา 72 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวไดก้ าหนดระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี 
และปรับตั้งแต่สองพนัถึงสองหม่ืนบาท ซ่ึงมีผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก แต่เน่ืองจาก
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ค าพิพากษาศาลฎีกา  และคณะกรรมการ ร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย มีความเห็นเก่ียวกบั บีบีกนั แตกต่างกนั และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนและการบงัคบัใชก้ฎหมาย จึงขอหารือดงัน้ี 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 11) ไดพ้ิจารณาขอ้หารือของกระทรวงมหาดไทยโดย
ไดรั้บฟังค าช้ีแจงจากผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) และผูแ้ทนส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ แลว้ ปรากฏขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมวา่ บีบีกนั เป็นค าท่ีใชเ้รียกปืนอดัลมเบาท่ีจ าลองเลียนแบบ
ขนาด สีสัน รูปร่าง และน ้ าหนกัใกลเ้คียงกบัอาวุธปืนจริง มีกลไกการท างานโดยใชแ้ก๊สหรืออดัลม
เป็นแรงขบัดนัวตัถุท่ีท ามาจากพลาสติกหรือเซรามิคสังเคราะห์ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 6 
มิลลิเมตร หรือ 8 มิลลิเมตร น ้ าหนกัตั้งแต่ 0.12 กรัม ไปจนถึง 0.50 กรัม ท่ีเรียกวา่ Ball Bullet หรือ 
BB ดว้ยแรงขบัดนัออกจากปากล ากลอ้งท่ีมีความเร็วตน้และแรงปะทะเป้าหมายประมาณ 200 ถึง 
500 ฟุตต่อวินาที ไม่มีอานุภาพรุนแรงท่ีสามารถท าอนัตรายต่อชีวิตหรือร่างกายไดด้งัเช่นอาวุธปืน
โดยทัว่ไป และโดยสภาพโครงสร้างของ บีบีกนั ท่ีผลิตจากพลาสติกและเหล็กธรรมดาบางส่วนจึง
ไม่มีความแขง็แรงทนทานเพียงพอท่ีจะใชเ้ป็นอาวธุส่งเคร่ืองกระสุนปืนได้2 

                                                           
2 บนัทึกส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง  บีบีกนั เป็นอาวธุปืนตามพระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุน
ปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 หรือไม่ เร่ืองเสร็จท่ี 846/2551 
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 นอกจากน้ี ยงัมีข่าวท่ีเก่ียวกบัความเสียหายอนัเกิดจากการใช้ปืนบีบีกัน โดยเม่ือเวลา 
22.00 น. ของวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2556 สถานีต ารวจภูธรเมืองนนทบุรี รับแจง้เหตุว่ามีผูถู้กยิงดว้ย
ปืนบีบีกนั จ  านวน 4 ราย ไดรั้บบาดเจบ็และกระสุนฝังใน เขา้รับการรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลนนทเวช 
ทราบช่ือ น.ส.วี (นามสมมติ) อายุ 26 ปี กระสุนจากปืนบีบีกนัฝังท่ีแกม้ซ้าย 1 แผล เหตุเกิดท่ีหน้า
ปากทางเข้าซอยงามวงศ์วาน 23 , น.ส.พี (นามสมมติ) อายุ 49 ปี ถูกยิงเข้าท่ีกกหูด้านขวา หน้า
ธนาคารกรุงเทพ สาขางามวงศว์าน , น.ส.ปอ (นามสมมติ) อาย ุ21 ปี ถูกยงิเขา้ท่ีแกม้ดา้นซา้ย จ านวน 
1 แผล ท่ีทางเขา้ซอยงามวงศว์าน 27 และ น.ส.รัก (นามสมมติ) อายุ 36 ปี ถูกยิงเขา้ท่ีแกม้ดา้นซ้าย
จ านวน 1 แผล หนา้แกรนดพ์ลาซ่า ตรงขา้มหา้งเดอะมอลล ์สาขางามวงศว์าน 
 แพทยต์อ้งผา่ตดัเอากระสุนออกมา พบวา่เป็นหวักระสุนปืนบีบีกนั แบบลูกพลาสติกสีด า 
จากการสอบสวนทั้งหมดให้การว่า ขณะก าลงัเดินอยูท่ี่ริมถนนงามวงศ์วาน จู่ๆ รู้สึกเจ็บท่ีแกม้ จึง
เอามือจบัดูและพบวา่มีเลือดไหลออกมา และเหมือนมีเมด็กลมฝังอยูท่ี่แกม้ จึงรีบไปโรงพยาบาล  
3เบ้ืองตน้ เจา้หน้าท่ีต ารวจจะตรวจสอบกลอ้งวงจรปิดตามเส้นทางเพื่อหาตวัผูต้อ้งสงสัยท่ีก่อเหตุ 
เพราะถึงแมจ้ะเป็นปืนอดัลมแต่ก็มีความผิด คาดวา่จะเป็นพวกโรคจิตหรือผูช้ายท่ีผิดหวงัจากความ
รัก จึงน าปืนอดัลมออกมาไล่ยิงชาวบา้นจนไดรั้บบาดเจ็บ เพราะเท่าท่ีดูผูเ้สียหายทั้งหมดเป็นผูห้ญิง
และยงัเป็นคนหนา้ตาดี  
 ในประเทศไทยนั้น ยงัไม่มีมาตรการหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดอัตรา
ความเร็วในการส่งลูกกระสุนแต่อย่างใด แต่ในกฎหมายของสหราชอาณาจกัรไดก้ าหนดความเร็ว
ของการส่งลูกกระสุนปืน Air gun เอาไวใ้น Firearms Act 1968 โดยในบทท่ี 27 มาตรา 57A (4) 
ก าหนดให้ความแรงส่งกระสุน Air gun ไวท่ี้ 2.5 จูลย์ หรือความเร็วของการส่งลูกกระสุนปืน
ประมาณ 464 ฟุตต่อวนิาที หากผูใ้ดฝ่าฝืนจะตอ้งระวางโทษปรับ 1,000 ปอนด ์ตามมาตรา 21 (A) 
 จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่อตัราความเร็วในการส่งลูกกระสุนของปืนบีบีกนั ก็
ดี วตัถุท่ีใชท้  าเป็นลูกกระสุนก็ดี รวมถึงน ้ าหนกัและขนาดของวตัถุท่ีใชท้  าเป็นลูกกระสุนก็ดีนั้น มี
ผลต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัร่างกายของมนุษย ์หรือส่ิงมีชีวติ ผูเ้ขียนเห็นวา่ควรก าหนดอตัรา
ความเร็วในการส่งลูกกระสุนของปืนบีบีกนั รวมถึงวตัถุและขนาดท่ีใชเ้ป็นลูกกระสุนของปืนบีบี
กนั ไวใ้นประกาศแนบทา้ยพระราชพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไม้
เพลิงและส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 ดว้ย โดยอาจก าหนดปริมาณตามค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตามท่ีได้กล่าวไวข้า้งต้น ซ่ึงในกฎหมายควบคุมอาวุธปืนบีบีกัน ของประเทศญ่ีปุ่นได้
ก าหนดความเร็วของลูกกระสุนดว้ยแรงขบัดนัออกจากปากล ากลอ้งท่ีมีความเร็วตน้ และแรงปะทะ
                                                           
3 Sanook.   (2556) .   โรคจิตใช้ปืนบีบีกันยิงใส่สาว 4 ราย กระสุนฝังแก้ม (ออนไลน์ ) .   เข้า ถึงได้จาก: 
https://www.sanook.com/news/1170492/.[2560, 1 พฤศจิกายน]. 
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เป้าหมาย ซ่ึงก าหนดใหมี้ความเร็วไม่เกิน 320 ฟุตต่อวนิาที เพราะไม่มีอานุภาพร้ายแรงท่ีสามารถท า
อนัตรายต่อชีวิตหรือร่างกายไดด้งัเช่นอาวธุปืนโดยทัว่ไป หากความเร็วเกินกวา่ท่ีก าหนดใหถื้อเป็น
อาวุธท่ีสามารถท าอนัตรายต่อร่างกายไดโ้ดยสภาพและให้ถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาตอ้ง
ไดรั้บโทษ เน่ืองจากประสิทธิภาพความร้ายแรงของปืนบีบีกนั ดูท่ีความเร็วของกระสุนท่ียงิออกไป 
โดยความเร็วดงักล่าวมีหน่วยวดัเป็นฟุตต่อวินาที ( Foot Per Second หรือ FPS) 

 

4.3 มาตรการเกีย่วกบัการจ าหน่ายปืนบีบีกนัให้แก่ผู้ทีม่อีายุต ่ากว่า 18 ปี 

 ปัจจุบนั เน่ืองจากการจ าหน่ายปืนบีบีกนัสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ผูป้ระกอบการเป็น
จ านวนมาก เพราะปืนบีบีกนัมีราคาแพงและมีผูท่ี้ช่ืนชอบอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือผูท่ี้มี
อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ซ่ึงอาจยงัไม่มีความรู้เก่ียวกบัปืนบีบีกนัมากพอและน าปืนบีบีกนัไปใชใ้นทางท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่บุคคลอ่ืนได ้ประกอบกบัการจ าหน่ายปืนบีบีกนัสามารถท าไดโ้ดยอิสระโดยท่ี
พระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิดดอกไม ้เพลิงและส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ.2490 
มีเพียงมาตราเดียวท่ีก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการจ าหน่ายส่ิงเทียมอาวุธปืน คือ มาตรา 524  เท่านั้น 
ซ่ึงมาตรการดงักล่าวไม่เพียงพอต่อการควบคุมการจ าหน่ายอาวุธปืนบีบีกนั กล่าวคือ ผูจ้  าหน่ายยงั
สามารถจ าหน่ายอาวธุปืนบีบีกนัใหแ้ก่ผูซ้ื้อไดอ้ยา่งอิสระ โดยไม่ค  านึงวา่ผูซ้ื้อจะมีอายุเท่าใด หรือมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชปื้นบีบีกนัหรือไม่ ท าให้ในปัจจุบนัมีการคา้ขายปืนบีบีกนัไดอ้ยา่ง
เสรี 
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมีข่าวการจบักุมผูท่ี้ขายปืนบีบีกนัผา่นส่ือสังคมออนไลน์อยู่เป็น
จ านวนมาก ตวัอยา่งเช่น เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2557 เจา้หนา้ท่ีต ารวจน าก าลงัเขา้จบักุมนายมี (นาม
สมมติ) อายุ 30 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 72 ถนนเอกชยั ซอย 83 แขวงและเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
พร้อมของกลางอาวธุปืนบีบีกนัแบบลูกโม่ ดดัแปลงใส่กระสุนปืนจริงขนาด .22 จ านวน 2 กระบอก 
กระสุนปืนขนาด .22 จ านวน 29 นัด กระสุนปืนขนาด .32 จ านวน 6 นัด กระสุนปืนขนาด7.65 
จ านวน 3 นดั กระสุนปืนขนาด .38 จ านวน 1 นดั ซองพก 2 อนั กล่องใส่กระสุน 1 ใบ และยาบา้ 70 
เมด็ 
 เจา้หน้าท่ีต ารวจไดเ้ปิดเผยว่า สืบเน่ืองจากก่อนหน้าน้ีฝ่ายสืบสวนสามารถจบักุมผูเ้สพ
ยาบา้ไดร้ายหน่ึง เม่ือท าการสอบสวนขยายผลทราบวา่ ซ้ือยาบา้มาจากนายมี เอเยน่ตย์า่นบางบอน 
โดยให้เบาะแสเพิ่มเติมดว้ยวา่นายมี มีพฤติกรรมเป็นภยัต่อสุจริตชนทัว่ไปเพราะพกพาอาวุธปืนติด

                                                           
4 มาตรา 52 หา้มมิใหผู้ใ้ดสัง่ น าเขา้ หรือคา้ซ่ึงส่ิงเทียมอาวธุปืน เวน้แต่ไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ี 



71 

ตวัและชอบโชวใ์ห้ผูอ่ื้นเห็นเป็นประจ า จึงสั่งการให้ก าลงัฝ่ายสืบสวนเร่งเดินทางไปตรวจสอบพบ
นายมี ยนือยูบ่ริเวณหนา้บา้นหลงัหน่ึงในซอยเอกชยั 77 ตามท่ีไดรั้บขอ้มูลจริง 
 เจา้หนา้ท่ีไดข้อตรวจคน้พบยาบา้ 70 เมด็ ในกระเป๋ากางเกงขาสั้นของผูต้อ้งหา จากนั้นจึง
ขอความร่วมมือให้พาไปตรวจหาของกลางเพิ่มเติมท่ีห้องพกัก็พบอาวุธปืนบีบีกัน แบบลูกโม่ 
ดดัแปลงใส่กระสุนจริงขนาด .22 จ  านวน 2 กระบอก และเคร่ืองกระสุนปืนขนาดต่าง ๆ จ านวนมาก
ซุกซ่อนอยูจึ่งควบคุมตวัส่งพนกังานสอบสวนทอ้งท่ีท่ีท าการจบักุมเพื่อสอบปากค าและด าเนินคดี
ตามกฎหมาย 
ส่วนอาวุธปืนบีบีกนัดดัแปลงใชก้ระสุนจริงท่ีตรวจพบนั้นเพราะตนชอบเล่น จึงหาซ้ือของมือสอง
เกรดดี ๆ ตามเวบ็ไซตม์ากระบอกละ 3,000-3,500 บาท จากนั้นใชค้วามรู้ทางช่างท่ีมีติดตวัอยูบ่า้งท า
การดดัแปลงชุดลัน่ไก เข็มแทงชนวน และเปล่ียนบูทท่ีรังเพลิงให้สามารถบรรจุกระสุนขนาด .22 
และใชย้งิกระสุนจริงได ้ท่ีผา่นมาพอดดัแปลงเสร็จแลว้ตนน าไปทดลองยงิปรากฏวา่สามารถใชไ้ดดี้ 
ยงิไปหลายนดัปืนก็ไม่ช ารุดเสียหาย สามารถใชป้้องกนัตวัไดดี้ระดบัหน่ึงจึงเสนอขายใหพ้รรคพวก
ไปบ้างแล้ว ราคากระบอกละ 8,000-8,500 บาท ตั้ งใจจะดัดแปลงปืนขายบนเว็บไซต์และตาม
โซเชียลเหมือนกนัเพราะสามารถท าก าไรไดดี้ไม่แพก้ารขายยาบา้ แต่ก็มาโดนต ารวจบุกเขา้จบักุม
เสียก่อน 5 
 นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2560 ท่ีกองบงัคบัการสายตรวจและปฏิบติัการพิเศษ 
ร่วมจบักุมนายดี (นามสมมติ) อายุ 37 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 91/61 หมู่ 8 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ และนายสอ (นามสมมติ) อายุ 37 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 25 หมู่ 15 ต.รอบเมือง อ.เมือง
ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พร้อมของกลาง อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ ขนาด.38 จ านวน 10 กระบอก อุปกรณ์
ในการดัดแปลงสภาพปืนบีบีกัน เป็นอาวุธปืนจ านวน 200 ชุด เคร่ืองกระสุนปืน 200 นัด และ
เคร่ืองมือในการดดัแปลงสภาพปืน เช่น โม่ปืน ล าปลอ้ง สปริงแหนม จ านวนหลายรายการ สามารถ
จบักุมไดท่ี้ร้านรับส่งพสัดุดอกชน ซอยประชาอุทิศ 90 แขวงและเขตทุ่งครุ กทม. ต่อเน่ืองบา้นเลขท่ี 
39/538 ซอยประชาอุทิศ 125 แขวงและเขตทุ่งครุ กทม. 
 เจา้หน้าท่ีต ารวจกล่าวว่า การจบักุมคร้ังน้ีสืบเน่ืองจากการขายปืนและส่ิงเทียมอาวุธปืน
ผา่นทางส่ือสังคมออนไลน์ และมีการส่งของผา่นพสัดุไปรษณียเ์จา้หนา้ท่ีจึงท าการสืบสวนจนทราบ
วา่ผูต้อ้งหาทั้ง 2 คน ไดล้กัลอบจ าหน่ายอาวุธปืนผา่นทางโซเชียลมีเดียเจา้หนา้ท่ีจึงท าการล่อซ้ือจน
สามารถจบักุมนายอุดมไดข้ณะท่ีก าลงัน าอาวธุปืนไปส่งท่ีไปรษณีย ์จากนั้นขยายผลจบักุมนายสิทธิ

                                                           
5 ไทยรัฐออนไลน์.  (2557).  พ่อค้ายาบ้าหัวใสดัดแปลง’บีบีกัน’ใส่กระสุนจริงขาย (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก: 
https://www.thairath.co.th/content/439323.[2560, 1 พฤศจิกายน]. 

https://www.thairath.co.th/content/439323
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ศกัด์ิไดภ้ายในบา้นพกัทาวน์เฮาส์สูง 3 ชั้นท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีลกัลอบผลิตอาวุธปืน จากการตรวจคน้
สามารถตรวจยดึของกลางไดอี้กหลายรายการ 
 เน่ืองจากมีการจ าหน่ายส่ิงเทียมอาวธุปืนไดอ้ยา่งอิสระดงัตวัอยา่งข่าวขา้งตน้น้ี และการท่ี
พระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิดดอกไม ้เพลิงและส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ.2490
ยงัไม่มีมาตรการในการควบคุมการจ าหน่ายให้แก่ผูท่ี้ยงัมีอายไุม่ถึง 18 ปี เช่นน้ี จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ี
ท าใหเ้กิดเหตุอนัตรายท่ีเกิดจากการใชส่ิ้งเทียมอาวธุปืนของผูท่ี้ยงัมีอายไุม่ถึง 18 ปี ดงักรณีท่ีเด็กชาย
บิน (นามสมมติ) อายุ 8 ปี ตอ้งนอนพกัรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า หลงัเกิดอุบติัเหตุถูก
กระสุนปืนอดัลมท่ีซ้ือมาจากตลาดนดัใกลบ้า้น ยิงเขา้ท่ีบริเวณดวงตา ขณะเล่นกบัเพื่อนวยัเดียวกนั 
ซ่ึงจกัษุแพทย์ประจ าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแพทย์ กล่าวว่า อาการของน้องบินยงัไม่รุนแรง
เหมือนกบัคนไขร้ายอ่ืนๆ เน่ืองจากกระสุนปืนอดัลมไม่ไดท้  าลายเลนส์แกว้ตา จึงไม่รุนแรงถึงขั้นตา
บอด มีเพียงอาการอกัเสบบวม และมีเลือดคัง่ในดวงตา ซ่ึงไดใ้ห้นอนพกัรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล 7 
วนั เพื่อรอดูอาการ6   
 อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในส่วนของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายส่ิงเทียมอาวุธ
ปืนของต่างประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่าในแต่ละประเทศจะมีมาตรการควบคุม และบทลงโทษท่ี
ค่อนข้างรุนแรงส าหรับผูท่ี้จ  าหน่ายปืนบีบีกันให้แก่ผูซ้ื้อท่ีมีอายุต  ่ากว่า 18 ปี โดยกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกานั้นจะมีก าหนดบทลงโทษในส่วนของกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และมลรัฐ
โรดไอแลนด์ ซ่ึงมลรัฐโรดไอแลนด์ได้ก าหนดมาตรการเก่ียวกับการจ าหน่ายปืนเพ้นท์บอล 
(Paintball gun) ซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัปืนบีบีกนั ไวใ้นกฎหมายทัว่ไปของมลรัฐโรดไอแลนด์ 
(Rhode Island General laws 2012) มาตรา 11-47-42 (b) ท่ีก าหนดห้ามบุคคลจ าหน่ายให้กบัผูมี้อายุ
ต  ่ากว่า 18 ปี โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูป้กครองของผูเ้ยาว ์(Minor’s parent) 
หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ยาว์ (Legal guardian) ซ่ึงปืนเพน้ท์บอล (Paintball gun) ยกเวน้
ผูส้อนศิลปะป้องกนัตวั ผูใ้ดละเมิดส่ิงท่ีอนุมาตราน้ีก าหนดตอ้งระวางโทษปรับไม่ต ่ากวา่หน่ึงพนั
ดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่เกินสามพนัดอลลาร์สหรัฐ หรือจ าคุกไม่ต ่ากวา่หน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี หรือทั้ง
จ  าทั้งปรับ ส่วนกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียท่ีเก่ียวกบัการจ าหน่ายส่ิงเทียมอาวธุปืนจะปรากฏอยู่
ใน The Penal Code Of California section 19910 โดยท่ีการกระท าท่ีจะถือว่าเป็นความผิดตาม
กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นคือการจ าหน่ายซ่ึงอุปกรณ์บีบีกนั ให้แก่ผูเ้ยาว ์โดยผูท่ี้ขายส่ิงท่ี
ใช้ยิงกระสุนบีบีกนั หรืออุปกรณ์บีบีกนัให้แก่ผูเ้ยาว ์(บุคคลท่ีอายุยงัไม่ครบ 18 ปี บริบูรณ์)  ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์ หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
                                                           
6 ไทยรัฐออนไลน์ .   (2554) .   ปืนอัดลมพลาดโดนตา 8 ขวบ หวิดบอด  (ออนไลน์ ) .  เข้า ถึงได้จาก: 
https://www.sanook.com/news/1014218/.[2560, 1 พฤศจิกายน]. 

https://www.sanook.com/news/1014218/%20%20สบ
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 ส่วนกฎหมายของสหราชอาณาจกัรมีมาตรการควบคุมการจ าหน่ายส่ิงเทียมอาวุธปืน
เอาไวใ้น The Firearms Act 1968 section 24A โดยหากมีการขายส่ิงเทียมอาวุธปืนให้แก่บุคคลท่ีมี
อายุต  ่ากว่า 18 ปีแล้วก็จะเป็นความผิดฐานจ าหน่ายส่ิงเทียมอาวุธปืนให้แก่ผู ้เยาว์ (Supplying 
imitation firearms to minors) โดยการกระท าท่ีถือวา่เป็นความผิดในฐานน้ีไดแ้ก่ ผูซ้ื้อส่ิงเทียมอาวธุ
ปืนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี และผูท่ี้ขายส่ิงเทียมอาวธุปืนใหแ้ก่บุคคลท่ีอายุต  ่ากวา่ 18 ปี โดยในส่วนของ
อตัราโทษส าหรับการกระท าท่ีเป็นความผิดในฐานน้ีคือ โทษจ าคุกไม่เกิน 51 สัปดาห์หรือปรับไม่
เกิน 5,000 ปอนด์ หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ซ่ึงอตัราโทษปรับนั้นเป็นโทษปรับขั้นสูงสุดท่ีก าหนดไวใ้น 
Criminal Justice Act 2003 
 นอกจากน้ี แมว้่ากฎหมายควบคุมส่ิงเทียมอาวุธปืนของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะ
มิไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการจ าหน่ายส่ิงเทียมอาวุธปืนไวโ้ดยชดัแจง้ แต่ใน The Weapons Act 
section 35 (1) ก็ไดก้  าหนดมาตรการการโฆษณาการจ าหน่ายส่ิงเทียมอาวุธปืนไวโ้ดยมีลกัษณะเป็น
การแจง้อายุของผูท่ี้มีสิทธิซ้ือส่ิงเทียมอาวุธปืน กล่าวคือ การโฆษณาส่ิงเทียมอาวุธปืนท่ีมีพลงังาน
จลน์ในการส่งกระสุนไม่เกิน 7.5 จูลย ์(joules) นั้น หากเป็นการกระท าไปเพื่อการคา้แลว้ตอ้งระบุ
ขอ้ความวา่ “ส่ิงเทียมอาวธุปืนนั้นครอบครองไดเ้ฉพาะผูท่ี้มีอาย ุ18 ปีข้ึนไป” เสมอ หากมีการฝ่าฝืน
ในเร่ืองดงักล่าวไม่ว่าจะท าไปโดยเจตนาหรือประมาทก็ตาม กฎหมายถือว่าเป็นความผิด ผูฝ่้าฝืน
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 ยโูร และส่ิงเทียมอาวธุปืนดงักล่าวอาจถูกริบได ้
 จากการเปรียบเทียบตวับทกฎหมายของประเทศไทยและของต่างประเทศ จะเห็นว่า
กฎหมายของต่างประเทศจะก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการจ าหน่ายอาวุธปืนบีบีกนั โดยห้ามมิให้
จ  าหน่ายให้แก่ผูท่ี้มีอายุต  ่ากว่า 18 ปี หากผูใ้ดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางอาญา แต่ในส่วนของ
พระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิงและส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 
2490 นั้น ไม่ไดมี้ก าหนดมาตรการดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 สรุป พระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิดดอกไมเ้พลิงและส่ิงเทียม
อาวุธปืน พ.ศ.2490 เป็นกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา แต่วตัถุประสงค์ของกฎหมายน้ีมิไดมุ้่งถึงการ
กระท าอนัเป็นการทบกระเทือนต่อความมัน่คงของสังคมโดยตรงดังเช่นกฎหมายอาญาท่ีเป็น
ความผดิอนัเห็นไดใ้นตวัเอง แต่ความผดิตามพระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด
ดอกไม ้เพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 น้ี ถือเป็นความผิดเทคนิค ซ่ึงหมายถึงเป็นความผิด
เพราะกฎหมายระบุวา่เป็นความผิด (Mala Prohibita) ดงันั้น ผูใ้ดสั่ง น าเขา้ หรือคา้ ซ่ึงส่ิงเทียมอาวธุ
ปืนไวใ้นความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงถือว่าไม่ถูกต้องโดยผลแห่งกฎหมายอันมี
วตัถุประสงคเ์พียงเพื่อป้องกนัหรือควบคุมส่ิงเทียมอาวธุปืนซ่ึงจดัเป็นการควบคุมทางออ้ม มิใช่เป็น
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การก่ออาชญากรรมร้ายแรงการพิจารณาลงโทษตามความผิดน้ีจึงควรพิจารณาให้เหมาะสมแก่การ
กระท า  
 โทษตามพระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิดดอกไมเ้พลิงและส่ิงเทียม 
อาวธุปืน พ.ศ.2490 ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนันั้น มีมาตรการลงโทษท่ีค่อนขา้งจ ากดัเพียง 2 ประการคือ โทษ
ปรับ หรือจ าคุก ศาลไม่สามารถใช้ดุลพินิจเลือกลงโทษจ าเลยให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์ได ้โทษ
จ าคุกบางคร้ังไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์หากเป็นการกระท าโดยเจตนาท า ซ้ือ มี ใชท้ั้งไม่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมแต่ประการใด เม่ือพิจารณาถึงทฤษฎีการลงโทษ เพราะความผิดตาม พระราชบญัญติัอาวุธ
ปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิดดอกไมเ้พลิงและส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ.2490 เป็นความผดิประเภท
ท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นความผดิมิใช่ความผดิในตวัเอง (Mala in se) อนัจะเกิดจากความชัว่ร้ายของ
ผูก้ระท าผดิ 
 เน่ืองจากปัจจุบนัมีการจ าหน่ายปืนบีบีกนัอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นร้านคา้ปลีก หรือ
ร้านคา้บนอินเตอร์เน็ต ท าให้บุคคลทัว่ไปรวมถึงเด็กและเยาวชนสามารถซ้ือปืนบีบีกนั ได้อย่าง
ง่ายดายโดยปราศจากการควบคุม ประกอบกบักฎหมายท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัได้ก าหนดบทลงโทษ
สถานเบาส าหรับผูค้า้ เป็นเหตุใหผู้ค้า้ยอมท่ีจะกระท าความผิด เน่ืองจากจ านวนเงินจากการขายนั้นมี
มากกว่าค่าปรับตามกฎหมายเป็นจ านวนมาก โดยมาตรา 777  ก าหนดโทษปรับไวจ้  านวน 1,000 
บาท ซ่ึงถ้าพิจารณาในแง่ความเหมาะสมของการลงโทษถือว่าได้สัดส่วนดีแลว้ แต่ถ้ามองในแง่
ทฤษฎีการลงโทษ โทษปรับดงักล่าวไม่ก่อให้เกิดผลในทางป้องกนัหรือยบัย ั้งการกระท าผิดแต่อยา่ง
ใด ทั้งยงัไม่อาจท าให้ผูก้ระท าผิดเกิดความหลาบจ า เพราะเงินค่าปรับจ านวน 1,000 บาท ถือวา่เป็น
จ านวนเล็กนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัความเสียหายท่ีสังคมโดยรวมไดรั้บ 
 ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการก าหนดขอ้ห้ามส าหรับผูจ้  าหน่ายอาวธุปืนบีบี

กนั เพื่อเป็นมาตรการหน่ึงท่ีจะช่วยควบคุมการครอบครองอาวุธปืนบีบบีกนั และห้ามมิให้มีการ

จ าหน่ายปืนบีบีกนัให้แก่บุคคลท่ีมีอายุต  ่ากว่า 18 ปี โดยก าหนดบทลงโทษให้หนักข้ึน จากเดิมท่ี

ก าหนดให้มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ให้แกไ้ขเป็น 

มีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ซ่ึงบทลงโทษดงักล่าวน้ีมี

ลักษณะคล้ายกับบทลงโทษตามกฎหมายควบคุมส่ิงเทียมอาวุธปืนของมลรัฐโรดไอแลนด์ 

สหรัฐอเมริกา 

                                                           
7 มาตรา 77 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 47 หรือมาตรา 52 หรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งนายทะเบียนทอ้งท่ีตามมาตรา 51 ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 


