ยิงปื นขึน้ ฟ้ า อาจฆ่ าผู้บริสุทธิ์ได้
ในช่วงเทศกาลต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น เทศกาลขึ้นปี ใหม่
สงกรานต์ ลอยกระทง งานสาคัญ เช่น งานแต่งงาน งานบวช
ขึ้นบ้านใหม่ งานศพ หรื อแม้แต่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
เช่น จันทรุ ปราคา สุ ริยปุ ราคา จะมีผคู ้ นจานวนไม่นอ้ ยที่นิยมยิง
ปื นขึ้นฟ้ า เพื่อให้เกิดเสี ยงดัง ถือเป็ นโชคลาง หรื อเพื่อแสดง
ความยิง่ ใหญ่ โดยมิได้คิดถึงผลกระทบ หรื อความเสี ยหายที่
เกิดขึ้น จากการยิงปื นขึ้นฟ้ าดังกล่าว หลายคนคิดว่าเมื่อยิงปื นขึ้นฟ้ าแล้ว ลูกกระสุ นหายไปบน
ท้องฟ้ า หรื อลูกกระสุ นที่ยงิ ขึ้นไปตกลงมา ก็ไม่สามารถทาอันตรายต่อชีวิต หรื อทรัพย์สินได้ แต่
จริ งๆ แล้วหาเป็ นเช่นนั้นไม่
ที่ผา่ นมา มีตวั อย่างคดีที่เกิดจากการยิงปื นขึ้นฟ้ า
หลายคดี เช่น
๑.วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๔ เด็กหญิง กัญญารัตน์
ว่านทอง อายุ ๘ ขวบ ถูกลูกกระสุ นปื นตกใส่ เสี ยชีวิต ที่
บ้านเลขที่ ๒๗๔/๙ หมู่ ๗ ตาบลอ่างทอง อาเภอ เมือง
จังหวัด ราชบุรี,

๒ ม.ค. ๒๕๕๔ กระสุ นทะลุหลังคาตกใส่ เด็กหญิง กัญญารัตน์ ว่ านทอง อายุ ๘ ขวบ ทีน่ อนหลับอยู่ในบ้ านกลางเมืองราชบุรี

ผบช.ภ. 7 แถลงข่ าว
จับกุม นายธนเดช ศิรเมธีพร
ผู้ต้องหารับสารภาพเป็ นผู้ยงิ ปื น
ในวันเกิดเหตุ

๒.วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กระสุ นปื นตกมาใส่ นางทัศนีย ์ จตุรานนท์ อายุประมาณ
๗๐ ปี ขณะนัง่ รอรถเมล์ ที่ศาลารอรถประจาทางใกล้ทางแยกเข้าซอยวัดเทียนลัด จังหวัดนครปฐม
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นางทัศนีย ์ จตุรานนท์ อายุ 70 ปี ถูกกระสุ นปื นเสี ยชี วติ ขณะนัง่ รอรถเมล์
เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2554 สภ.โพธิ แก้ว

๓. วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ นางสาว ลลิตา โตมี อายุ ๒๔ ปี ถูกลูกกระสุ นปื นมา
กระทบบริ เวณใบหน้า ขณะนอนหลับพักผ่อนภายในบ้านเลขที่ ๕/๑ หมู่ ๓ ตาบล หันสัง อาเภอ
บางปะหัน จังหวัด พระนครศรี อยุธยา, และ
๔. เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ นาง กิมไล้ จิระศิริโชติ อายุ ๖๗ ปี ถูกลูกกระสุ นปื น
ตกใส่ บริ เวณลานวัดหน้าพระร่ วง โรจนฤทธิ ภายในวัดพระปฐมเจดีย ์ ตาบล พระปฐมเจดีย ์ อาเภอ
เมือง จังหวัด นครปฐม ขณะมานัง่ สวดมนต์ขา้ มปี เป็ นต้น ยังมีเหตุการณ์อีกหลายเหตุการณ์ จาก
การยิงปื นขึ้นฟ้ าทาให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ หรื อเสี ยชีวิต
การยิงปื นขึ้นฟ้ า ที่พบการสู ญเสี ยชีวิต หรื อ
ทรัพย์สินเสี ยหาย ส่ วนใหญ่เกิดจากลูกกระสุ นปื น
รี วอลเวอร์ (ปื นลูกโม่) ขนาด .๓๘ SPECIAL , ลูก
กระสุ นปื นออโตเมติก ขนาด ๙ มม.LUGER และลูก
กระสุ นปื นออโตเมติก ขนาด .๔๕ (๑๑มม.)และส่ วนมากเกิดจากการยิงด้วยปื นพกซึ่ งเป็ นอาวุธปื น
แบบที่สามารถมีใบอนุญาตครอบครองได้

ลูกกระสุ นปื นที่ถูกยิงขึ้นไปบนฟ้ าเวลาตกลงมาสู่ พ้นื ดินถึงได้มีความรุ นแรงทาอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินได้ นั้น สามารถอธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ได้
เมื่อยิงปื นลูกกระสุ นจะถูกดันด้วยแรงระเบิดของดินส่ งกระสุ นปื นออกไปทางปากลา
กล้องปื น ถ้ายิงปื นขึ้นฟ้ า ผูย้ งิ อาจยิงในลักษณะทามุม ๔๕, ๖๐ หรื อ ๙๐ องศา ลูกกระสุ นออกจาก
ปากลากล้องปื น วิ่งไปด้วยความเร็ วทั้งในแนวระดับและแนวดิ่ง เป็ นลักษณะการเคลื่อนที่วิถีโค้ง
(Projectile) ถ้าเป็ นลูกกระสุ นปื นรี วอลเวอร์ขนาด .๓๘ ลูกกระสุ นมีน้ าหนัก ประมาณ ๑๐ กรัม ยิง
ขึ้นฟ้ าทามุม ๔๕ องศา ลูกกระสุ นปื นจะขึ้นไปสู งสุ ด ๕๒๙ เมตร(๑,๗๔๕.๗ ฟุต) วิ่งไปได้
ระยะทาง ๑,๒๓๕ เมตร(๔,๐๗๕.๕ ฟุต) หรื อถ้ายิงขึ้นฟ้ าทามุม ๖๐ องศา ลูกกระสุ นปื นจะขึ้นไป
สู งสุ ด ๗๒๔ เมตร(๒,๓๘๙.๒ ฟุต) วิง่ ไปได้ระยะทาง ๙๘๗ เมตร(๓,๒๕๗.๑ ฟุต) ลูกกระสุ น
เมื่อขึ้นไปสู งสุ ด ความเร็ วในแนวดิ่งเป็ นศูนย์และเริ่ มตกลงใน
แนวดิ่ง โดยมีแรงดึงดูดของโลก ซึ่ งมีอตั ราเร่ งประมาณ ๓๒
ฟุต/วินาที๒ ซึ่ งความเร็ ว (terminal velocity) ของลูกกระสุ นที่ตก
จากแรงดึงดูดของโลก ตกลงมาด้วยความเร็ ว ประมาณ ๓๐๐ ถึง
๖๐๐ ฟุต/วินาที (อ้างอิงจาก Spent Bullets and Their Injuries
;The Result of Firing Weapons Into The Sky) ขึ้นกับชนิด
ขนาดของลูกกระสุ นปื น มุมของการยิงขึ้นฟ้ า และจากการศึกษา
กรณี ลูกกระสุ นปื นที่มีผลต่อร่ างกายมนุษย์
ระบุวา่ ความเร็ ว
ประมาณ ๑๕๐ ฟุต/วินาที ส่ งผลต่อการบาดเจ็บของเนื้อเยือ่ และ
ความเร็ วที่มากขึ้นสามารถทาให้กระดูกหักได้ (อ้างอิงจาก Wound Ballistics ;Theory and Practice)
ดังนั้นการยิงปื นขึ้ นฟ้ า (วิถีโค้ง) พบว่าลูกกระสุ นปื นเคลื่ อนที่ ตกลงมาจะมี ค่าความเร็ วปลาย
(terminal velocity)ประมาณ ๓๐๐ ถึง ๖๐๐ ฟุต/วินาที มีแรงมากพอที่จะทาให้กระดูกหักหรื อทะลุ
เข้าไปในกะโหลกศีรษะได้ นัน่ ก็คือ อาจทาให้คนที่ไม่รู้เรื่ องอะไร ถูกลูกกระสุ นที่ยงิ ขึ้นฟ้ าดังกล่าว
ได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ หรื อ ถูกทรัพย์สิน อาคาร บ้านเรื อน รถยนต์ ก็จะเกิดความเสี ยหายได้ จึง
ไม่ควรยิงปื นขึ้นฟ้ า ถ้าเกิดอันตรายต่อชีวิตร่ างกาย หรื อทรัพย์สินของผูอ้ ื่น ผูย้ งิ ต้องถูกลงโทษตาม
กฎหมายอาญา และ พ.ร.บ.อาวุธปื น ฉะนั้น อย่างยิงปื นขึ้นฟ้ าเด็ดขาด
“หยุดยิงปื นขึน้ ฟ้ า เพราะผลของมัน นามาซึ่งความสู ญเสี ยทั้งชีวติ และทรัพย์ สิน”
กลุ่มงานตรวจอาวุธปื นและเครื่องกระสุ น
กองพิสูจน์ หลักฐานกลาง สานักงานพิสูจน์ หลักฐานตารวจ

