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โดยที่อาวุธปนนัน้ันนเป
เปนอาวุธที่มีอานุ
าอันตรายตอชีวิตและ
านภาพรายแรงสามารถทํ
ยแร
รางกายของมนุ
กายของมนุ
ายของมนุษยไ ดออยยางรวดเร็ว และรุ
ละรุ
ะรุนแรง แตในขณะเดียวกันก็สามารถใชเปนอาวุธ
ใในการป
นการป
รปองกันตััวเองและทรัพยสินไดดวย ดังนั้นอาวุธปนจึงเปนอาวุธที่มีทั้งคุณและโทษ
ขึน้ อยูกัก บั วา ผูผมู อี าวุธปน ไวใ นครอบครองนั
นครอบครองนั
ง นั้ จะใชอาวุธปนไปในทางทีเ่ ปนคุณหรือเปนโทษ
ในบางกรณีประชาชนก็็มีความจําเปนตองมีอาวุธปนไวในความครอบครอง เพื่อปองกันตัวเอง

หรือทรัพยสิน และบางสวนก็ตองการมีอาวุธปนไวเพื่อการกีฬา หรือมีอาวุธปนไว
เพื่อเก็บสะสม ในสวนเจาหนาที่ของรัฐก็เชนกัน บางหนวยงานจําเปนตองมีอาวุธปนไว
เพือ่ การปฏิบตั หิ นาที่ ในการปราบปรามอาชญากรรม สวนผูก อ อาชญากรรมก็มคี วามตองการ
มีอาวุธปนเพือ่ ใชเปนเครือ่ งมือในการประกอบอาชญากรรม เนือ่ งจากทําใหการกระทําความผิด
หรือกออาชญากรรมนั้นเปนไปโดยสะดวกรวดเร็วและงายดาย
ป จ จุ บั น ได มี ก ารใช อ าวุ ธ ป น เป น เครื่ อ งมื อ ในการกระทํ า ความผิ ด อาญา
หรื อ ก อ อาชญากรรมเป น จํ า นวนมาก ทั้ ง นี้ อ าจเพราะมี ค วามสะดวกในการพกพา
และเปนอาวุธที่มีอานุภาพรายแรง สามารถทําอันตรายแกชีวิต รางกาย และทรัพยสินได
จึงทําใหผูพบเห็นเกิดความเกรงกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสิน
ของตนเองและบุคคลในครอบครัว ดังจะเห็นไดจากขาวเหตุการณตาง ๆ ตามสื่อวิทยุ
โทรทัศน หนังสือพิมพ หรือสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอืน่ อยางไรก็ตาม แมอาวุธปน
จะเปนเครือ่ งมือสําคัญทีใ่ ชในการกระทําความผิด แตในทางกลับกันอาวุธปนนัน้ ก็สามารถ
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สรางความอบอุน ใจใหแกผคู รอบครองเพือ่ ใชในการปองกันตัวได ในกรณีทเี่ จาหนาทีข่ องรัฐ
ผูมีหนาที่ดูแลความสงบเรียบรอยในสังคมไมสามารถปกปองคุมครองประชาชนไดอยาง
ทันทวงทีและทัว่ ถึง รวมทัง้ การขาดแคลนงบประมาณในการเฝาระวังการกออาชญากรรม
เชน การติดกลองวงจรปดในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะชวยในเรือ่ งการรักษาความปลอดภัย
การมีอาวุธปนไวในครอบครองของประชาชนในบางกรณีจงึ อาจมีความจําเปนเพือ่ ปองกัน
ชีวติ รางกาย และทรัพยสนิ ของตนและบุคคลในครอบครัว ดังนัน้ จึงตองพิจารณาถึงขอดี
และขอเสียของการมีอาวุธปนไวในครอบครอง การควบคุมการใช และการพกพาอาวุธปน
วาอยางไรเปนผลดีหรือผลเสียยิง่ หยอนกวากัน รวมทัง้ มาตรการในการครอบครอง ควบคุม
และใชอาวุธปน สําหรับประชาชนโดยทั่วไป
จากขอมูลขององคการระหวางประเทศดานการวางแผนและนโยบายปองกัน
การบาดเจ็บ จากการวางแผนและนโยบายจากการใชอาวุธปน “GUN POLICY” ระบุวา
ประเทศไทยมีอัตราการกออาชญากรรมจากปนสูงที่สุดในเอเชีย โดยทุก ๑๐๐,๐๐๐ คน
จะถูกฆาดวยอาวุธปน ๕.๓ คน และประเทศไทยมีพลเมืองครอบครองอาวุธปนมากที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมากกวาประเทศฟลิปปนสที่ขึ้นชื่อดานความรุนแรง
ถึง ๔ เทา หรือถูกฆาดวยอาวุธปนเพียง ๐.๒ คน เทานั้น และหากเปรียบเทียบกฎหมาย
วาดวยอาวุธปนของประเทศไทยกับกฎหมายวาดวยอาวุธปนของตางประเทศ ไมวา จะเปน
ประเทศที่มีการควบคุมอยางเขมงวด เชน ประเทศอังกฤษ หรือประเทศที่มีการควบคุม
อยางเสรี เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา จะพบวาทั้งประเทศที่มีการควบคุมอยางเขมงวด
และประเทศทีม่ กี ารควบคุมอยางเสรีตา งก็อนุญาตใหประชาชนมี ใช และพกพาอาวุธปนได
โดยถือวาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่จะปองกันตนเองและทรัพยสิน แตมีความ
แตกตางกันในเรื่องของมาตรการควบคุม หลักเกณฑการขออนุญาตมี ใช และพกพา
อาวุธปน การกําหนดเงือ่ นไข วิธกี ารตรวจสอบ และความเขมงวด ในการพิจารณาอนุญาต
โดยประเทศที่มีการควบคุมอยางเขมงวด มองวาหากประชาชนไมมีอาวุธปนไวใน
ครอบครองแลวอาชญากรรมยอมลดนอยลงหรือหมดสิน้ ไป ดังนัน้ จึงควรหามมิใหประชาชน
มีอาวุธปนไวในครอบครอง สวนประเทศทีม่ กี ารควบคุมอาวุธปนอยางเสรี มองวาการทีจ่ ะ
หามประชาชนมีอาวุธปนเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพทีป่ ระชาชนมีอยูเ พือ่ ปกปองตนเอง
และทรัพยสนิ ในเวลาทีร่ ฐั ไมสามารถใหความคุม ครองประชาชนไดจงึ สมควรใหประชาชน
มีอาวุธปนไวในครอบครอง
เมื่ออาวุธปนมักถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรม ทําให
รัฐตองพิจารณาในเรื่องการครอบครองและควบคุมอาวุธปนของประเทศไทย โดยการ
ปรับปรุง แกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปนที่มีอยูในปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติ
จุ ล นิิ ติ
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อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐
ซึ่งใชบังคับมาเปนระยะเวลายาวนานและไมเหมาะสมกับสภาพสังคมของประเทศไทย
ในปจจุบัน ทําใหเกิดชองวางในการบังคับใชกฎหมายในหลายประการ จึงควรปรับปรุง
แกไขใหสอดคลองกับสถานการณของบานเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนําแนวทางการ
ควบคุมอาวุธปนที่เปนขอดีทั้งของประเทศที่มีการควบคุมอยางเขมงวด และประเทศที่มี
การควบคุมอยางเสรี มาประยุกตใชเพื่อกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขในการควบคุม การมี
และใชอาวุธปนตามลักษณะและสภาพสังคมของประเทศไทย เพื่อใหกฎหมายสามารถ
บังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อประโยชนทางวิชาการดานกฎหมายในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการควบคุม
การใชอาวุธปนของประเทศไทย ภายใตพระราชบัญญัติ อาวุธปน เครือ่ งกระสุนปน วัตถุระเบิด
ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ นั้นวามีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด
หรือควรมีแนวทางอยางไรเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายมีประ สิทธิภาพ กองบรรณาธิการ
วารสาร “จุลนิติ” จึงพิจารณาเห็นสมควรขอทําการสัมภาษณและรับฟงความคิดเห็น
ทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตอ งานดานนิตบิ ญ
ั ญัติ
จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ ในประเด็นเรื่อง “แนวทาง
การสงเสริมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปนของประเทศไทย”
จาก นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง รองศาสตราจารย พันตํารวจโท
ดร. กฤษณพงค พูตระกูล ผูชวยอธิ
วยอ
ยอธิ
ารบดี
อธิกการ
ออธิ
าาร
ร ฝายรักษาความสงบเรียบรอย และประธาน
กรรมการคณะอาชญาวิ ทยาแล
ยาและการบริ
ยา
าและกา
และก
แล
ะกา
กาาร
การ
การบ
ารรบ
รบริ
บบริรหารงานยุ ติธรรม มหาวิ ทยาลั ย รั งสิ ต และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ดรร.
ร. ฐนั
ฐนันนดร
นดดร
ดดรรศศัักดิิ์ บวรนันทกุล อาจารยประจําคณะสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร มมห
มหาวิ
ยาลั
หาวท
าวิวท
วทย
ทิ ยาล
ยยา
าลัลยม
าล
ลยม
ยั มหิ
มหิดล
ทั้งนี้ เพืพืื่ออเเเปปปนนขขขอมูมลลทาง
ชาการอันจะเปนประโยชนตองานดานนิติบัญญัติ
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นายธนาคม จงจิระ

*

อธิบดีกรมการปกครอง
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จุลนิติ : ขอทราบถึ ง แนวความคิ ด ที ่ ม า และ
เจตนารมณที่สําคัญในการอนุญาตใหประชาชนมีการ
ครอบครองอาวุธปนของประเทศไทย
นายธนาคม จงจิ ร ะ : เนื ่ อ งจากอาวุ ธ ป น

เปนศาสตราวุธอันรายแรง สามารถที่จะทําอันตรายตอชีวิต
และรางกายบุคคลไดโดยงาย หากอยูในความครอบครอง
ของบุคคลและนําไปใชในทางมิชอบแลว ยอมจะกอความเสียหาย
ใหแกผอู น่ื และอาจทําใหไดรบั บาดเจ็บเปนอันตรายถึงชีวติ ได
ดังนั้น ความคิดที่จะออกกฎหมายควบคุมการมีอาวุธปน
ในครอบครองของบุคคล จึงมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๒๙๕ จนถึงป พ.ศ. ๒๔๕๕ จึงไดมีพระราชบัญญัติ
อาวุธปนและเครื่องกระสุนปนรัตนโกสินทร ศก ๑๓๑ และ
ไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปนมาโดยตลอด
ในประเทศไทยไดมีการออกกฎหมายควบคุมการมีอาวุธปน
ไวในครอบครองโดยเริม่ ตัง้ แต พ.ศ. ๒๔๗๗ ไดมกี ารประกาศใช
“พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด
และดอกไมเพลิง พ.ศ. ๒๔๗๗” ซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติม
ใหเหมาะสมกับสภาวการณ ๕ ครั้ง จนในที่สุดไดประกาศใช
“พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด
*ปริญญาตรี รัฐศาสตรการปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนที่ ๓๒

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๓๘)
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔)
หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุนที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔)
หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕).

จุ ล นิิ ติ

๔

ดอกไมเพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐” กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานทีม่ หี นาทีร่ บั ผิดชอบ
การดําเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งไดมีการบังคับใชมาตั้งแตวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๐
จนถึงปจจุบนั โดยมีการแกไขเพิม่ เติม ๙ ครัง้ ตามสภาพสังคมและนโยบายการควบคุมอาวุธปนของรัฐบาล
เนือ่ งจากเปนกฎหมายทีจ่ าํ เปนตองอาศัยดุลยพินจิ เปนหลัก จึงมีการเปลีย่ นแปลงตามกระแสสังคมไปดวย
ทัง้ นี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการบังคับใช ควบคุม กํากับดูแล
ตามพระราชบัญญัตฯิ โดยมีเจตนารมณทส่ี าํ คัญในการอนุญาตใหประชาชนมีการครอบครองอาวุธปน
ของประเทศไทย เนือ่ งจากปญหาอาชญากรรมทีภ่ าครัฐไมสามารถคุม ครองความปลอดภัยใหแกประชาชน
ไดตลอดเวลาหรือในเวลาที่มีเหตุรายจําเปนตามพฤติการณ ทําใหรัฐจะตองใหประชาชนมีสิทธิ
ในการปองกันชีวิตและทรัพยสินของตนเอง อันถือเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่กฎหมายรับรอง
แตการที่จะอนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปนดังกลาวไดอยางเสรี ถาไมมีหลักเกณฑการควบคุมที่เหมาะสม
หรือผูขออนุญาตไมรูจักวิธีใชที่ถูกตองก็จะทําใหเกิดโทษกับตนเองและสังคมยิ่งขึ้น จึงตองมี
การสรางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใชอาวุธปน เพื่อปองกันการนําอาวุธปนไปใชในทางมิชอบ
ดวยกฎหมาย ซึ่งในประเทศไทย การมีและใชอาวุธปนตองขอรับใบอนุญาตซื้อและใบอนุญาตให
มีและใชตอนายทะเบียนทองที่เปนสําคัญ
จุลนิติ : ขอทราบถึงมาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนแนวทางและประสบการณ
การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปนที่มีประสิทธิภาพของนานาอารยประเทศวามี
ความแตกตางจากประเทศไทยหรือไม อยางไร
นายธนาคม จงจิระ : กฎเกณฑที่ใชในการควบคุมคนในสังคมนั้นเรียกวา “กฎหมาย”

กฎหมายเปนเครื่องมือในการรักษาความสงบเรียบรอย การมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพหรือไมนั้น
ขึ้นอยูกับการบังคับใชกฎหมาย ถากฎหมายนั้น ไดรับการเคารพและปฏิบัติอยางเครงครัดก็จะเปน
ผลสัมฤทธิ์เอง

๕

มี.ค. - เม.ย. ๖๓

แนวทางการสงเสริมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายเกีย่ วกับอาวุธปนของประเทศไทย

กฎหมายที่ใชบังคับกันอยูทั่วโลกนั้น ยอมมีความแตกตางกันทั้งในดานเนื้อหา วิธีการ
และมาตรการบังคับใช รวมทั้งการกําหนดโทษที่แตกตางกัน เพราะกฎหมายของแตละประเทศ
ตางก็พัฒนามาจากพื้นฐานความคิด สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน สําหรับประเทศไทย
ใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว ออกโดยผูวาราชการจังหวัด หรืออธิบดีกรมตํารวจ แลวแตกรณีนั้น
ซึ่งหากกระทําความผิดหรือนําไปใชในทางที่ไมถูกตอง นายทะเบียนทองที่ยอมมีอํานาจพิจารณา
เพิกถอนได ตามพระราชบัญญัตอิ าวุธปน เครือ่ งกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปน
พ.ศ. ๒๔๙๐ (มาตรา ๒๒ ประกอบมาตรา ๖๖)
จุ ล นิ ต ิ : ในทั ศ นะของท า นเห็ น ว า ประเทศไทยมี ป  ญ หาเกี ่ ย วกั บ การควบคุ ม
อาวุธปนอยางไร และพระราชบัญญัตอ
ิ าวุธปน เครือ
่ งกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ มีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด หรือควรมีแนวทาง
แกไขอยางไรเพื่อใหกฎหมายสามารถใชบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลอง
กับสภาพสังคมไทยในปจจุบัน
นายธนาคม จงจิระ : ปจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน

วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนฉบับที่ ๑๐ แลว การควบคุม
โดยการตรวจสอบการมีและการใชอาวุธปน มีกระบวนการที่รัดกุม มีการตรวจสอบตั้งแตยื่นคํารอง
ขอใบอนุญาต อาทิ
(๑) เจาหนาที่ผูรับคํารองจะตองตรวจคุณสมบัติบุคคล และไมมีลักษณะตองหาม มีเอกสาร
ครบถวน หรือตรวจสอบอาวุธปน วามีการสวมทะเบียนหรือการปลอมปนหรือไมตรวจสอบประวัติ
อาชญากรโดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ หากมีขอสงสัยจะตองมีการตรวจสอบบุคคลอื่นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเอกสารบุคคล หรืออาวุธปน เมื่อไดความชัดเจนทั้งในเรื่องของคุณสมบัติของผูขออนุญาต
และเรื่องของอาวุธปนก็รวบรวมเอกสารเสนอนายทะเบียนเพื่ออนุญาตตอไป
(๒) เมื่อนายทะเบียนอาวุธปนไดรับเอกสารการขออนุญาตมีและใชอาวุธปน การจะพิจารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาต ตองเปนเรื่องที่อยูในดุลพินิจของนายทะเบียน เชน มีอาวุธปนกระบอกแรก
หรือหลายกระบอก ใชเพื่อวัตถุประสงคใด อาวุธปนมีขนาดรายแรงหรือไม มีหนาที่ในการปองกัน
จุ ล นิิ ติ

๖

และปราบปรามผูกระทําผิดหรือไม หรือเปนเจาหนาที่ผูรักษาความสงบเรียบรอยหรือไม อาวุธปน
ที่ขออนุญาตซํ้าขนาดที่เคยมีอยูหรือไม กรณีการใชดุลพินิจของนายทะเบียนดังกลาว หากเห็นสมควร
ใหชี้แจง ตรวจสอบ สอบสวน หรือใหแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม ใหถือวาเปนกรณีที่ไมเขาลักษณะ
ที่จะพิจารณาตามเงื่อนไขดังกลาวขางตน
(๓) นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มีอาํ นาจในการตรวจสอบการพิจารณาของนายทะเบียน ถานายทะเบียนทองทีป่ ฏิเสธการออกใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ ผูยื่นคําขอใบอนุญาตอาจอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงการปฏิเสธเปนหนังสือ คําอุทธรณใหยื่นตอนายทะเบียนทองที่และใหนายทะเบียนเสนอ
คําอุทธรณนน้ั ตอรัฐมนตรีโดยมิชกั ชา คําวินจิ ฉัยของรัฐมนตรีใหแจงเปนหนังสือไปยังผูย น่ื คําขอใบอนุญาต
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนออื่น ๆ
นายธนาคม จงจิระ : จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด

ดอกไมเพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ นี้ แมจะมีอายุมายาวนาน แตโดยรวมแลวในขอกฎหมาย
มีกระบวนการตรวจสอบกอนการไดรับอนุญาต ที่เปนไปดวยความรัดกุม และหากไดรับอนุญาตไปแลว
นายทะเบียนก็ยังสามารถเพิกถอนการอนุญาตได หากพิจารณาแลวเห็นถึงความไมชอบตาง ๆ
“อาวุธปน” คือ ศาสตราวุธที่มีอานุภาพรายแรง มีทั้งคุณและโทษ หากนําไปใชเพื่อการปองกัน
ชีวิตและทรัพยสิน หรือนําไปใชเพื่อการทําลายลาง กออาชญากรรม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับผูที่ครอบครอง
ขณะนั้น การใชกฎหมายเพื่อการคัดกรองการมี ครอบครอง และใชอาวุธปน จึงถือเปนหลักเกณฑ
ทีส่ าํ คัญยิง่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คือหนวยงานผูม หี นาทีร่ บั ผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปนฯ นั้น บุคลากรของฝายปกครองทุกคนยอมตระหนักดีถึงบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ
ในการบังคับใช ควบคุมกํากับดูแลใหเปนไปดวยความโปรงใส ละเอียด รอบคอบ และเปนธรรม
ปจจุบัน กรมการปกครองไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการดานการจัดเก็บขอมูลและตรวจสอบขอมูล
หัวกระสุนและปลอกกระสุนปน โดยสามารถจัดเก็บขอมูลดังกลาว สําหรับอาวุธปนทีข่ ออนุญาตใหมได
ประมาณ วันละ ๒๐๐ กระบอก

๗

มี.ค. - เม.ย. ๖๓

แนวทางการสงเสริมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายเกีย่ วกับอาวุธปนของประเทศไทย

รองศาสตราจารย พันตํารวจโท ดร.กฤษณพงค พูตระกูล*
ผูชวยอธิการบดีฝายรักษาความสงบเรียบรอย และประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยา
และการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
แนวทางการสงเสริมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปนของประเทศไทย
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เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ สํานักงานตํารวจมหาวิทยาลัยรังสิต อาคารประสิทธิ์พัฒนา
ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยรังสิต

จุ ล นิ ต ิ : ขอทราบถึ ง แนวความคิ ด ที ่ ม า และ
เจตนารมณ ท ี ่ ส ํ า คั ญ ในการอนุ ญ าตให ป ระชาชนมี ก าร
ครอบครองอาวุธปนของประเทศไทย
รศ. พ.ต.ท. ดร.กฤษณพงค พูตระกูล : เมือ่ พิจารณา

กฎหมายวาดวยอาวุธปนของทัว่ โลกแลวจะพบวา แทบทุกประเทศ
ตางใหอํานาจพลเรือนหรือประชาชนครอบครองอาวุธปนได
ซึ่งประเทศไทยก็เชนเดียวกันที่ใหประชาชนมีสิทธิครอบครอง
และใชอาวุธปนได ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชนในการปองกันตัวหรือดูแล
ชีวติ รางกาย และทรัพยสนิ ของตนเอง แตอยางไรก็ตาม จะขึน้ อยู
กับกฎหมายและบริบทของสังคมในแตละประเทศวามีความเขมงวด
ในการควบคุม และมีหลักเกณฑหรือระบบคัดกรองในการอนุญาต
ใหมี ใช และพกพาอาวุธปน ตลอดจนการตรวจสอบประวัติหรือ
ติดตามภายหลังที่มีการอนุญาตแลวมากนอยเพียงใด
กลาวโดยสรุป แนวความคิดและที่มาที่สําคัญในการ
อนุญาตใหประชาชนมี ใช และพกพาอาวุธปนได เพราะถือเปน
“สิทธิขน้ั พืน้ ฐาน” ของประชาชนทีจ่ ะปกปองชีวติ และทรัพยสนิ
ของตนเอง

*สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาอาชญาวิทยา

และการบริหารงานยุตธิ รรม จากมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทัง้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกดานสังคมวิทยา
(Sociology) จาก University of Aberdeen, United Kingdom.
จุ ล นิิ ติ
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จุลนิติ : ขอทราบถึงมาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนแนวทางและประสบการณ
การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปนที่มีประสิทธิภาพของนานาอารยประเทศวา
มีความแตกตางจากประเทศไทยหรือไม อยางไร
รศ. พ.ต.ท. ดร.กฤษณพงค พูตระกูล : ในประเด็นคําถามขอนี้อาจแยกพิจารณาออกได

เปน ๒ สวน กลาวคือ สวนแรก เกี่ยวกับการขออนุญาตมีอาวุธปน พิจารณาแลวเห็นวาพระราชบัญญัติ
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่ใชบังคับอยูใน
ปจจุบนั ไดกาํ หนดหลักเกณฑเกีย่ วกับการขออนุญาตไวอยางชัดเจนพอสมควรในระดับหนึง่ โดยกําหนด
ใหผูขอมีและใชอาวุธปนตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนด เชน เปนบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ ไมเคยตองโทษ
จําคุกสําหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดอันเปนการฝาฝนตอกฎหมายเกี่ยวกับ
อาวุธปน และไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนตน แตอยางไรก็ตาม ภายหลัง
จากมีการอนุญาตใหแลวตามบทบัญญัติของกฎหมาย อาจจะตองมีการกําหนดมาตรการในการ
ติดตามภายหลังจากการไดรับอนุญาตไวดวย เชน ใหมีการตรวจสุขภาพจิตทุก ๑ - ๒ ป ตรวจสอบ
พฤติกรรมในการดํารงชีวติ วามีพฤติกรรมทีช่ อบใชความรุนแรง หรือมีปญ
 หาทางดานบุคลิกภาพหรือไม
เพื่อตรวจสอบวาผูที่ไดรับอนุญาตยังมีคุณสมบัติครบถวนหรือมีสุขภาพจิตที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม
เพียงใด อันจะเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเพิกถอนหรือตออายุใบอนุญาตตอไป นอกจากนี้
อาจมีการเพิม่ เติมในบทบัญญัตขิ องกฎหมายกรณีบคุ คลทีม่ ปี ญ
 หาทางดานบุคลิกภาพ มีพฤติกรรมกาวราว
พฤติกรรมตอตานสังคม แตไมถงึ กับเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟน เฟอนไมสมประกอบ ก็อาจถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตในภายหลังไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทีม่ อี งคประกอบจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
และผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ มารวมกันพิจารณา เปนตน
สําหรับสวนที่สอง เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย มีความเห็นวา ประเทศไทยยังมีปญหาในการ
บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปนพอสมควร โดยบางกรณีแมจะพบวาเปนการกระทําความผิด
แตก็ดูเหมือนจะไมสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับ
การพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบ า น หรือทางสาธารณะเวนแตไดรบั ใบอนุญาตใหพาอาวุธปนติดตัว
ซึ่งถือเปนขอหามเด็ดขาดโดยไมจํากัดวาเปนเวลาและสถานที่ใด แตที่ผานมาพบวา บางคนมีการพกพา
อาวุธปนโดยอางวาเปนกรณีทต่ี อ งมีตดิ ตัวเพราะถือวามีเหตุจาํ เปน หรืออางวาตนเปนผูไ ดรบั มอบหมาย
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ใหชวยเหลือราชการซึ่งจําเปนตองมีหรือใชอาวุธปนเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทั้งนี้
เพือ่ เปนกรณียกเวนใหตนไมตอ งมีความรับผิด อันแตกตางจากกรณีของตางประเทศอยางในทวีปเอเชีย
เชน ประเทศญีป่ นุ และประเทศสิงคโปร ทีม่ กี ารบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เขมงวด หรือในประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งมีชื่อเสียงในดานการเปนประเทศที่มีกฎหมายควบคุมอาวุธปนอยางเสรี โดยมี
การบัญญัติรับรองใหการมีและใชอาวุธปนของประชาชนเปนสิทธิขั้นพื้นฐานไวในรัฐธรรมนูญ
อยางชัดเจน และประเทศอังกฤษซึ่งแมจะมิไดบัญญัติรับรองสิทธิดังกลาวไวอยางชัดเจนก็ตาม
แตทั้งสองประเทศจะมีการบังคับใชกฎหมายเพื่อควบคุมตรวจสอบการมีและใชอาวุธปนภายหลัง
จากการอนุญาตแลวอยางเขมงวด
นอกจากนี้ จากขอมูลสถิตอิ าชญากรรมทีเ่ กิดขึน้ โดยการใชอาวุธปนตามทีป่ รากฏในวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแสดงใหเห็นวา ประเทศไทย
มีอตั ราการกออาชญากรรมจากอาวุธปนสูงทีส่ ดุ ในทวีปเอเชีย โดยทุก ๑๐๐,๐๐๐ คน จะถูกฆาดวยอาวุธปน
จํานวน ๕.๓ คน และประเทศไทยยังมีการครอบครองอาวุธปนมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนดวย
โดยเปนจํานวนทีส่ งู กวาประเทศฟลปิ ปนสซง่ึ มีปญ
 หาเกีย่ วกับความรุนแรงและยังมีการลักพาตัวมากถึง
๔ เทา รวมทั้งสถิติเกี่ยวกับกรณีการตายที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงโดยอาวุธปนในทวีปตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ก็แสดงอยางชัดเจนวา ประเทศไทยและประเทศฟลิปปนสเพียง ๒ ประเทศ
ในทวีปเอเชียเทานั้นที่มีจํานวนการตายโดยอาวุธปนมากกวาประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อคํานวณ
เปนรอยละของการตายที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงโดยอาวุธปนตอจํานวนประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน
ประเทศไทยมีจํานวนมากถึงรอยละ ๗.๔๘ ประเทศฟลิปปนสมีจํานวนรอยละ ๔.๖๔ และประเทศ
สหรัฐอเมริกามีจํานวนรอยละ ๓.๕๕ ซึ่งขอมูลและสถิติตาง ๆ ดังกลาวเปนขอสังเกตที่สําคัญวา
ประเทศไทยไดมีการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปนที่มีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
จุ ล นิิ ติ
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อนึง่ ในสวนของการติดตามและตรวจสอบ
การมีหรือใชอาวุธปนภายหลังไดรบั อนุญาตแลวนัน้
มีตัวอยางของประเทศที่อาจจะนํามาพิจารณา
เปนตัวอยางได ก็คือ “ประเทศสหรัฐอเมริกา”
จะมีระบบลงทะเบียนทีส่ ามารถตรวจสอบถิน่ ทีอ่ ยู
ของผูครอบครอง รวมทั้งติดตามไดวาปจจุบัน
อาวุธปนที่ไดรับอนุญาตอยูในความครอบครอง
ของใคร และใน “ประเทศญี่ปุน” จะกําหนดให
ตองแจงสถานที่ที่เก็บอาวุธปนไวใหเจาหนาที่
ไไดรบั ทราบและสามารถตรวจสอบไดในภายหลังดวย
กลาวคือ หากสุม ตรวจแลวอาวุธปนนัน้ ตองเก็บไว
ตามสถานที่ที่ไดแจง มิฉะนั้น จะมีความผิด
และตองไดรับโทษ รวมทั้งการซื้อลูกกระสุนปน
ก็ตองแจงดวยวาซื้อมาจากรานใด และหาก
ตองการจะซือ้ ใหม นอกจากจะตองไปซือ้ ตามราน
ที่ไดแจงไวแลว ยังตองนําปลอกกระสุนปน
ไไปคืนดวย ซึ่งมาตรการดังกลาวเปนวิธีการที่
สงผลใหสถิติการกออาชญากรรมโดยอาวุธปน
ของประเทศญีป่ นุ มีจาํ นวนนอยมากเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศไทย และมีขอ มูลทีไ่ ดรบั จากทูตตํารวจ
ของสถานทูตญี่ปุนประจําประเทศไทยไดแสดงใหเห็นวา “สัดสวนระหวางจํานวนตํารวจซึ่งเปน
ผูบังคับใชกฎหมายและตองดูแลความสงบเรียบรอยของสังคมตอจํานวนประชากรทั้งประเทศ”
ของประเทศญี่ปุนมีจํานวนที่นอยกวาประเทศไทย กลาวคือ ประเทศญี่ปุนมีจํานวนตํารวจประมาณ
๒๘๐,๐๐๐ คน แตมีจํานวนประชากรมากถึงประมาณ ๑๒๘ ลานคน ซึ่งคิดเปนสัดสวนตํารวจ ๑ คน
ตอประชากร ๔๕๗ คน ในขณะที่ประเทศไทยมีจํานวนตํารวจประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ คน และมีจํานวน
ประชากรประมาณ ๗๐ ลานคน ซึ่งคิดเปนสัดสวนตํารวจ ๑ คน ตอประชากรเพียง ๓๐๔ คน เทานั้น
ดังนั้น สัดสวนที่แสดงดังกลาวจึงอาจดูขัดแยงกับขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
ของประเทศไทยที่มักจะกลาวมาโดยตลอดวามีสาเหตุสืบเนื่องมาจากสัดสวนระหวางจํานวนตํารวจ
ตอจํานวนประชากรที่มีจํานวนนอยหรือไมเพียงพอ เพราะเมื่อเปรียบเทียบแลวจะเห็นวาตํารวจ
ของประเทศญี่ปุน ๑ คน ตองดูแลประชาชนมากกวาประเทศไทย แตสถิติในการกออาชญากรรม
รายแรง เชน คดีฆาหรือพยายามฆาของประเทศไทยกลับมีจํานวนที่สูงกวาประเทศญี่ปุนมากกวา
ถึงเกือบ ๕ เทา อันสะทอนใหเห็นไดวาสัดสวนระหวางจํานวนตํารวจกับประชากรมิใชประเด็นปญหา
ทีแ่ ทจริง แตมปี ญ
 หามาจากระบบติดตามและควบคุมตรวจสอบการมีและใชอาวุธปน รวมทัง้ การบังคับ
ใชกฎหมายที่อาจจะยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
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จุลนิติ : ในทัศนะของทานเห็นวาประเทศไทยมีปญ
 หาเกีย
่ วกับการควบคุมอาวุธปน
อยางไร และพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ มีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด หรือควรมีแนวทาง
แกไขอยางไรเพื่อใหกฎหมายสามารถใชบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
สภาพสังคมไทยในปจจุบัน
รศ. พ.ต.ท. ดร.กฤษณพงค พูตระกูล : พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน

วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งประกาศใชบังคับตั้งแตวันที่
๙ กันยายน ๒๔๙๐ เปนตนมา เปนกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปนที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ซึ่งนับระยะเวลา
จากวันที่ประกาศใชจนมาถึงปจจุบันแลวเปนเวลาหลายสิบป ซึ่งถือไดวาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน
สมควรไดรับการแกไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเพื่อใหสอดรับกับสภาพสังคมในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะในปจจุบนั ควรตองมีหลาย ๆ มาตรการเพือ่ ใหผทู ก่ี อ เหตุความรุนแรงโดยใชอาวุธปนมีโอกาส
จะกอเหตุไดนอยที่สุด ไดแก ระบบการตรวจสอบและการควบคุมอาวุธปนที่มีการขออนุญาตจะตอง
ทําอยางเขมงวดและจริงจัง เชน ตามกฎหมายไดกาํ หนดไววา ผูไ ดรบั อนุญาตจะตองไมเปนบุคคลวิกลจริต
หรือจิตฟนเฟอน แตหลังจากที่ออกใบอนุญาตใหไปแลวไมมีการตรวจสอบสภาพจิตใจหรือพฤติกรรม
ของผูไดรับใบอนุญาตอีกเลย ซึ่งในเวลาตอมาผูครอบครองอาวุธปนบางรายอาจมีความเครียดมาก
มีความบกพรองทางจิต และไมไดรบั การรักษาเนือ่ งจากไมรตู วั เองวามีอาการทางจิต หรือบางคนอาจจะ
ยังไมมีความผิดปกติทางจิต วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน แตมีพฤติกรรมที่กาวราว ชอบใชความรุนแรง
หรือมีพฤติกรรมตอตานสังคม เปนตน ก็ได ดังนัน้ จึงควรมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายวาผูท ไ่ี ดรบั ใบอนุญาต
ใหมอี าวุธปนตองไดรบั การตรวจสภาพจิตใจจากแพทย นักจิตวิทยา หรือผูเ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วของ ทุก ๑ - ๒ ป
และควรกําหนดระยะเวลาใหมกี ารตออายุใบอนุญาตใหมอี าวุธปนเพือ่ ติดตามผูไ ดรบั ใบอนุญาตใหมาพบ
และตรวจสอบขอมูลใหเปนปจจุบันดวย
จุ ล นิิ ติ

๑๒

นอกจากนี้ ควรจะมีระบบควบคุม โดยจัดทําฐานขอมูลผูไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนวาปจจุบัน
ไดพักอาศัยอยูที่ใดหรือมีการยายภูมิลําเนาหรือไม เพื่อจะไดทราบวาปจจุบันมีที่อยูตามที่ไดแจงไว
จริงหรือไม เนือ่ งจากอาวุธปนอาจจะมีการโอนลอยไวกไ็ ด ซึง่ เปนชองวางทีท่ าํ ใหผทู ค่ี รอบครองอาวุธปน
อาจนําปนไปกอเหตุความรุนแรงได
สวนรานที่จําหนายกระสุนปนตองกําหนดใหมีการขอหลักฐานหรือบัตรประจําตัวประชาชน
จากผูซื้อกระสุนปนและบันทึกขอมูลผูซื้อไวในระบบทุกครั้ง โดยเฉพาะขอมูลเลขที่ใบอนุญาตอาวุธปน
ดังตัวอยางของประเทศญีป่ นุ ทีก่ าํ หนดใหการซือ้ กระสุนปน ตองนําปลอกกระสุนทีใ่ ชแลวไปคืนทีร่ า นกอน
จึงจะสามารถซื้อกระสุนใหมในครั้งตอไปได โดยปลอกกระสุนที่นํามาคืนก็ตองมีจํานวนเทากับ
ที่ซื้อไปครั้งกอน หรือแมกระทั่งการสมัครเปนสมาชิกสนามยิงปนก็ควรตรวจสอบขอมูลของปนวา
เปนของผูท น่ี าํ มาหรือไม หรือไดรบั การอนุญาตถูกตองหรือไม ตลอดจนใหอาํ นาจเจาหนาทีส่ ามารถตรวจสอบ
ขอมูลสวนบุคคลในดานตาง ๆ ได เชน การเขาถึงขอมูลทางอินเตอรเน็ตและการใชสื่อสังคมออนไลน
ของผูไดรับใบอนุญาตใหมีอาวุธปนได เพื่อใหทราบถึงสภาวะจิตใจของผูไดรับใบอนุญาตใหมีอาวุธปน
เชน อาจมีการโพสตขอ ความลงในสือ่ สังคมออนไลนวา มีความเครียด แสดงความกาวราว หรือการคนหา
ขอมูลทางอินเตอรเน็ตในสิง่ ทีไ่ มถกู ตอง หรือมีการโชวภาพอาวุธปนเพือ่ เปนการขมขู ฉะนัน้ หากเจาหนาที่
สามารถเขาไปดูการเขาถึงขอมูลไดในระดับหนึ่ง ก็ถือเปนหนึ่งในมาตรการที่จะชวยปองกันปญหา
การใชความรุนแรงดวยอาวุธปน และเปนการปองกันอาชญากรรมในเชิงรุก
นอกจากนี้ ในการแกไขหรือปรับปรุงกฎหมายควรมีคณะกรรมการที่มาจากหลายภาคสวน
ที่เกี่ยวของทั้งตํารวจ ทหาร ฝายปกครอง จิตแพทย นักอาชญาวิทยา และผูมีประสบการณในการใช
อาวุธปน รวมถึงเหยื่อจากการถูกทํารายจากอาวุธปนมารวมพูดคุยหรือปรึกษาหารือกันดวย เพื่อจะได
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ขอมูล ขอเสนอแนะ และแนวความคิดทีจ่ ะเปนประโยชนตอ การนํามาใชแกไขหรือปรับปรุงแกไขกฎหมาย
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
แตอยางไรก็ตาม สิ่งที่ไดกลาวมาทั้งหมดไมรวมถึงการกออาชญากรรมโดยการใชอาวุธปน
ที่ไมมีทะเบียน หรืออาวุธปนที่ประกอบขึ้นเอง หรือลักลอบนําเขามาจากตางประเทศ
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ
รศ. พ.ต.ท. ดร.กฤษณพงค พูตระกูล : ในการตรากฎหมายเพือ่ แกไขปรับปรุงบทบัญญัติ

ตาง ๆ หรือกําหนดบทลงโทษใหมคี วามรุนแรงขึน้ แมวา จะไดพยายามอุดชองวางของกฎหมายหรือใหมี
บทลงโทษที่รายแรงเพียงใด แตการดําเนินการดังกลาวจะไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ถาผูบังคับใช
กฎหมายมิไดดาํ เนินการบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรมหรือเปนไปอยางมืออาชีพ
เพราะแทจริงแลวผูบังคับใชกฎหมายจะตองมีองคความรูและมีความเขาใจในขอกฎหมายอยางถองแท
ในประการทีส่ าํ คัญผูท ม่ี คี วามเกีย่ วของทุกฝายตองมีความตระหนัก ยอมรับ และตองเคารพตอการบังคับใช
กฎหมายดังกลาวดวยเชนกัน กฎหมายจึงจะสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อยางแทจริง

จุ ล นิิ ติ

๑๔

ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. ฐนันดรศกั ดิ์ บวรนันทกุล*
อาจารยประจําคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
แนวทางการสงเสริมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปนของประเทศไทย
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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จุ ล นิ ต ิ : ขอทราบถึ ง แนวความคิ ด ที ่ ม า และ
เจตนารมณ ท ี ่ ส ํ า คั ญ ในการอนุ ญ าตการครอบครอง
อาวุธปนของประเทศไทย
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. ฐนันดรศกั ดิ์ บวรนันทกุล :

แนวความคิดที่จะออกกฎหมายควบคุมการมีอาวุธปนไวในความ
ครอบครองของบุคคลในประเทศไทย มีมาตัง้ แตสมัยกรุงศรีอยุธยา
ในป พ.ศ. ๒๒๙๕ เริ่มตั้งแตการออก “กฎใหแกผูรักษาเมืองผูรั้ง
กรมการเมือง จ.ศ. ๑๔๔” เพื่อกําหนดหลักเกณฑการแจงตําหนิ
รู ป พรรณป น ที ่ ล ู ก บ า นมี ไว ส ํ า หรั บ ตนเอง จากนั ้ น ต อ มาก็ ไ ด ม ี
ขอบังคับเกีย่ วกับอาวุธปน ซึง่ เทาทีป่ รากฏสวนใหญมกั อยูใ นรูปของ
ประกาศ อาทิ “ประกาศตัง้ ผูจ บั คนยิงปนในแขวงกรุงเทพฯ โดยมิได
ขออนุญาต” และ “ประกาศเรื่องยิงปนใหขออนุญาตกอน” เปนตน
จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๔๕๕ จึงไดมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวของ
ในระดับพระราชบัญญัติ กลาวคือ พระราชบัญญัติอาวุธปน และ
เครื่องกระสุนปน รัตนโกสินทรศก ๑๓๑ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้
ไดกาํ หนดหามมิใหผใู ดทํา หรือซอมแซม หรือคาขาย หรือมีอาวุธปน
ส ว นอาวุ ธ ป น และเครื ่ อ งกระสุ น ป น ที ่ ใช ใ นการทํ า สงคราม
ในราชอาณาจักรโดยมิไดรับอนุญาตจากรัฐบาล ส ว นอาวุ ธ ป น
และเครื่องกระสุนที่ใชในการทําสงครามหามมิใหออกใบอนุญาต
ในการนําเขา ทํา ซื้อขาย หรือซอมแซมเปนอันขาด แตใหใชบังคับ
เฉพาะกรุงเทพมหานคร
*สําเร็จการศึกษา : น.บ., น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลับธรรมศาสตร, ศศ.ม. (ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ),

ศศ.ม. (มานุษยวิทยา), ปริญญาเอก ดานอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม, ประกาศนียบัตรชั้นสูงดาน ADR (lund),
กฎหมายสิง่ แวดลอม (IUCN/UNEP), Casino crime investigation (ILEA), anti-terrorism (FBI), ปจจุบนั เปนอาจารยประจํา
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ปริญญาเอก (นานาชาติ) สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล.
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ในเวลาตอมา ไดมกี ารแกไขเพิม่ เติมกฎหมายทีเ่ กีย่ วของมาโดยตลอด จนกระทัง่ ป พ.ศ. ๒๔๙๐
จึงไดมีการประกาศใช “พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง
และสิง่ เทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐" ซึง่ เปนกฎหมายทีม่ วี ตั ถุประสงคในการใหประชาชนมีอาวุธปนเพียง
๓ ประการ กลาวคือ เพื่อใชปองกันตัวหรือปองกันทรัพยสินภายในเคหสถานหรือบาน ใชเพื่อการกีฬา
และการลาสัตวเทานั้น ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดใชบังคับมาจนถึงปจจุบัน หลังจากนั้นไดมีการแกไข
เพิ่มเติมอีก ๙ ครั้ง โดยมีการแกไขเพิ่มเติมครั้งลาสุดเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๓
จุลนิติ : ขอทราบถึงมาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนแนวทางและประสบการณ
การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปนที่มีประสิทธิภาพ ของนานาอารยประเทศ
วามีความแตกตางจากประเทศไทยหรือไม อยางไร
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐนันดรศักดิ์ บวรนันทกุล : เนื่องจากอาวุธปนเปนวัตถุ

ที่สามารถกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและรางกายของบุคคลไดโดยงาย ตลอดจนอาจจะเปนเครื่องมือ
ในการประกอบอาชญากรรม ทุกประเทศจึงตองมีกฎหมายบัญญัตริ บั รองไวเพือ่ ควบคุมการครอบครอง
อาวุธปน ซึ่งแตละประเทศอาจกําหนดรายละเอียดที่แตกตางกันออกไป จะพบวาบางประเทศมีการ
กําหนดมาตรการควบคุมทีเ่ ขมงวด ในขณะทีบ่ างประเทศอาจกําหนดมาตรการควบคุมทีค่ อ นขางเสรี ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก บั สภาพสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมทีแ่ ตกตางกันไป แตโดยสวนใหญมกั จะมีหลักการทีค่ ลายกัน
เกี่ยวกับการผลิต ขออนุญาต การพกพา การใชอาวุธปน เปนตน
ในสวนของกฎหมายตางประเทศเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปนที่นาสนใจนั้น ไดแก กฎหมาย
ควบคุมอาวุธปนของประเทศอังกฤษ เนื่องจากกลาวไดวา ประเทศอังกฤษมีกฎหมายควบคุมอาวุธปน
ที่คอนขางเขมงวดที่สุดในโลก ตลอดจนเปนประเทศผูนําในเรื่องของกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
และเปนตนแบบของกฎหมายอาวุธปนในหลายประเทศ โดยมีมาตรการที่นาสนใจ เชน การกําหนดให
ปนพกเปนอาวุธทีต่ อ งหามและตองไดรบั การอนุญาตเปนกรณีพเิ ศษ ในสวนการยืน่ ขอใบอนุญาตจะตอง
มีเหตุผลทีด่ แี ละชัดเจนในการครอบครอง การอางแคสทิ ธิในการปองกันตนเองเทานัน้ จะถือวาไมมเี หตุผล
จําเปนในการรับรองใหครอบครองอาวุธปน และการเก็บรักษาอาวุธปนเปนอยางดีและปลอดภัย
ก็ถือเปนเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งที่นํามาพิจารณาอนุญาตใหสามารถครอบครองอาวุธปนดวย
นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดแบงประเภทความรายแรงของอาวุธปนไวเปนระดับเพื่อความเขมขนในการ
ขออนุญาตและบทกําหนดโทษที่แตกตางกันในแตละระดับไวอยางชัดเจน
สวนสหรัฐอเมริกานั้น กลาวไดวาเปนประเทศที่มีชื่อเสียงในการมีกฎหมายควบคุมอาวุธปน
อยางเสรี อยางไรก็ตาม สืบเนือ่ งมาจากเหตุการณการฆาตกรรมหมูโ ดยการใชอาวุธปน เมือ่ ป ค.ศ. ๒๐๑๒
เปนตนมา จึงทําใหตระหนักถึงการทีจ่ ะตองมีการควบคุมอาวุธปนทีเ่ ขมงวดยิง่ ขึน้ โดยตอมาในป ๒๐๑๖
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไดมีการประกาศนโยบายยับยั้งความรุนแรงจากอาวุธปน รวมทั้งมาตรการ
ในการเพิ่มการตรวจสอบประวัติของผูซื้ออาวุธปนอีกดวย
สําหรับกฎหมายอาวุธปนทีเ่ ขมงวดทีส่ ดุ ของประเทศในกลุม อาเซียน คือ กฎหมายควบคุมอาวุธปน
ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะมีระบบการตรวจสอบตอเนื่องไมขาดตอน เพราะใบอนุญาตอาวุธปน
และใบอนุญาตพกอาวุธปนมีอายุเพียงหนึง่ ปเทานัน้ จึงตองมีการขอตอใบอนุญาตใหม ทําใหรฐั สามารถ
จุ ล นิิ ติ

๑๖

ทราบความเคลือ่ นไหวการใชอาวุธปนซึง่ เปนประโยชนตอ การควบคุมการใชอาวุธปนในการกระทําความผิด
ไดเปนอยางดี และมาเลเซียยังใหความสําคัญกับการดูแลรักษาอาวุธปนภายหลังจากทีไ่ ดรบั ใบอนุญาตแลว
เพราะถาผูท ไ่ี ดรบั ใบอนุญาตแลวละเลยไมดแู ลปลอยใหอาวุธปนสูญหายอาจตองไดรบั โทษทางอาญาดวย
นอกจากนี้ จากการศึกษาพบวา การอนุญาตใหมีอาวุธปนในตางประเทศสวนใหญแลว
จะอนุญาตใหมีปนยาวมากกวาปนสั้น นาจะเปนเพราะการมีปนยาวแสดงถึงการมีไวเฝาทรัพยสิน
และการพกพาออกนอกบานจะสามารถสังเกตงายกวาปนสัน้ แตทง้ั นี้ แนวทางของตางประเทศดังทีก่ ลาว
มาขางตนอาจจะไมสามารถนําเอามาปรับใชกับประเทศไทยไดทั้งหมด เนื่องจากอาจมีความแตกตาง
ในเรื่องพื้นฐานแนวความคิด สภาพแวดลอมประเพณี และอื่น ๆ แตก็อาจนํามาพิจารณาประกอบกับ
สภาพปญหาในการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาวุธปน
แลวนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขเพิม่ เติมกฎหมาย
เกีย่ วกับการควบคุมอาวุธปนทีส่ อดคลองกับสภาพสังคมไทย
ในปจจุบัน
จุลนิติ : ในทัศนะของทานเห็นวาประเทศไทย
มีปญหาเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปนอยางไร
และพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน
พ.ศ. ๒๔๙๐ มีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด
หรือควรมีแนวทางแกไขอยางไร เพื่อใหกฎหมาย
สามารถใช บ ั ง คั บ ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
สอดคลองกับสภาพสังคมไทยในปจจุบัน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐนันดรศักดิ์ บวรนันทกุล : ในปจจุบันแมวาจะมี

พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐
เพื่อควบคุมการมีและใชอาวุธปน แตประชาชนก็สามารถมีและใชอาวุธปนกันอยางกวางขวาง ไมวาจะ
ดวยการนําอาวุธปนไปประกอบอาชญากรรมหรือนําไปเปนเครื่องมือในการตัดสินปญหาขอขัดแยง
ที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งจากสภาพความเปนจริงดังกลาวจึงเห็นวาประเทศไทยเรายังคงมีปญหาเกี่ยวกับ
การควบคุมอาวุธปนหลายประการ ดังตอไปนี้
ประการแรก ปญหาการควบคุมปริมาณการครอบครองอาวุธปนโดยไดรบั อนุญาต ซึง่ มีสาเหตุ
จากการทีก่ ฎหมายไมไดจาํ กัดจํานวนการถือครองอาวุธปนของแตละบุคคล ทําใหเปนชองทางของผูท ม่ี ี
กําลังทรัพยและชื่นชอบอาวุธปน ใชสิทธิในการครอบครองอาวุธปนเปนจํานวนมาก ซึ่งจากขอเท็จจริง
พบวา มีผูไดรับอนุญาตบางคนมีอาวุธปนในครอบครองจํานวนมากกวา ๑๐ กระบอก หรือมากกวา
๑๐๐ กระบอก ในขณะที่คนทั่วไปจะมีอาวุธปน ๑ กระบอก ที่ใชในวัตถุประสงคเดียวกันคือในการ
ปองกันตัวหรือทรัพยสิน ซึ่งเปนการอนุญาตที่เกินความจําเปนและอาจเปนการใชดุลพินิจของ
นายทะเบียนที่แตกตางกันในการอนุญาตใหครอบครองแตละราย

๑๗
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แนวทางการสงเสริมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายเกีย่ วกับอาวุธปนของประเทศไทย

นอกจากนี้ ปญหาการควบคุมปริมาณอาวุธปนยังมีสาเหตุมาจาก “โครงการจัดหาอาวุธปน
เพื่อเปนสวัสดิการแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอื่น ๆ ที่มีความประสงคขออนุญาตมีและ
ใชอาวุธปน” ซึง่ เปนโครงการทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ แกไขปญหาการเบิกอาวุธปนหลวงซึง่ เปนทรัพยสนิ ทางราชการ
ที่ตองผานการใชกันหลายมือ ทําใหอาวุธปนอาจมีการเสื่อมสภาพหรือไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
สงผลใหเจาหนาที่ของรัฐสวนใหญจึงมีความตองการจะซื้ออาวุธปนไวเปนของตัวเอง หนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของจึงมีแนวคิดที่จะชวยเหลือจัดสวัสดิการใหดวยการสั่งซื้อครั้งละจํานวนมากเพื่อที่จะซื้อได
ในราคาที่ถูกกวาราคาตลาด ซึ่งแตเดิมจะมีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเปนผูริเริ่มโครงการ
ตอมาภายหลังโครงการลักษณะนีก้ ข็ ยายไปยังหนวยงานอืน่ ๆ ดวย ซึง่ ในทางปฏิบตั กิ จ็ ะเปดใหเจาหนาที่
ที่มีความประสงคอยากไดปนสวัสดิการทําการจองเพื่อไปจายเปนคามัดจําใหแกโรงงานผลิตอาวุธปน
แตดว ยจํานวนการสัง่ ซือ้ เปนปริมาณมากจึงสงผลตอการผลิตทีต่ อ งใชระยะเวลานาน จนเจาหนาทีบ่ างคน
รอไมไหวก็เลยทิ้งจอง ทําใหเกิดปญหาอาวุธปนเหลือคางสต็อกจํานวนมาก หนวยงานรัฐที่จัดโครงการ
จึงจําตองระบายสินคาก็เลยนําเสนอขายใหเจาหนาที่ในหนวยงานอื่น ทําใหเปนกลไกที่ทําใหปริมาณ
อาวุธปนในไทยมีจํานวนสูงขึ้นมากและเปดโอกาสใหมีการครอบครองปนโดยไมจําเปน
ประการที่สอง ปญหาการตรวจสอบประวัติเกี่ยวกับอาวุธปน เนื่องจากใบอนุญาตอาวุธปน
มีอายุตลอดเวลาที่ผูรับใบอนุญาตเปนเจาของอาวุธปนนั้น จึงไมมีการตรวจสอบอาวุธปนวายังอยู
หรือไม มีสภาพเชนไร ปจจุบันใครเปนผูครอบครอง เนื่องจากบางครั้งมีกรณีซื้อขายอาวุธปนกัน
ในลักษณะโอนลอยหรือซื้อขายกันเองโดยไมผานรูปแบบการโอนกรรมสิทธิ์ใหถูกตองกับฝายปกครอง
ขอเท็จจริงกลายเปนวา ผูค รอบครองอาวุธปนกลับไมใชเจาของทีแ่ ทจริง ซึง่ ทําใหระบบฐานขอมูลทะเบียน
อาวุธปนไมเปนปจจุบนั ซึง่ นายทะเบียนจะทราบก็ตอ เมือ่ ไดมกี ารนําอาวุธปนไปใชในการกระทําความผิด
หรือกออาชญากรรมแลว จึงไมสามารถนําไปสูก ารควบคุมการครอบครองอาวุธปนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึง่ ปญหาดังกลาวนีไ้ ดมผี เู สนอแนวทางแกไขปญหาวา รัฐควรกําหนดอายุใบอนุญาตใหมแี ละใชอาวุธปน
ใหมรี ะยะเวลาทีช่ ดั เจน เพือ่ ทีจ่ ะสามารถควบคุมและตรวจสอบความถูกตองไดในเวลาทีผ่ ถู อื ใบอนุญาต
มาขอตอใบอนุญาต ซึง่ เห็นดวยวาเปนการควบคุมและตรวจสอบการครอบครองอาวุธปนในอีกแนวทางหนึง่
ที่นาสนใจ แตควรตองพิจารณาใหถี่ถวนถึงขอดีขอเสียและความเปนไปไดในทางปฏิบัติดวย
ประการทีส่ าม ปญหาการพกพาอาวุธปนติดตัวโดยไมไดรบั อนุญาต ซึง่ หากพิจารณาวัตถุประสงค
ของกฎหมายควบคุมอาวุธปนในเรื่องเพื่อใชปองกันตัว จะเห็นไดวากฎหมายมีความมุงหมายที่จะให
ผูค รอบครองอาวุธปนใชปอ งกันตัวหรือทรัพยสนิ ภายในเคหสถาน โดยไมไดมคี วามมุง หมายใหนาํ ออกมาใช
ในสถานที่สาธารณะแตอยางใด เพราะการพกพาอาวุธปนออกไปยังสถานที่ตาง ๆ อาจเปนการสงเสริม
ใหเกิดการกระทําความผิดหรือเกิดอาชญากรรมไดงา ยขึน้ เมือ่ ผูพ กพาไมสามารถควบคุมอารมณของตน
หรืออาจเกิดการบันดาลโทสะ หรือเกิดความรูส กึ ฮึกเหิม แตหากผูก ระทําความผิดไมมอี าวุธปนอยูใ นมือ
การกระทําความผิดหรือการกออาชญากรรมก็อาจไมเกิดขึ้น หรือจะมีระดับความรุนแรงนอยลง
กวาการมีอาวุธปนอยูในมือ เชนนี้จะเห็นไดวา การพกพาอาวุธปนจึงเปนปจจัยหนึ่งที่นํามาซึ่งปญหา
ความรุนแรงหรือปญหาอาชญากรรมตามมา แมวากฎหมายจะไดจํากัดการพกพาอาวุธปนที่จะตอง
มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปนจากนายทะเบียนกอน กลาวคือใบ ป. ๔ และมีขอหามไมใหพกพาติดตัว
จุ ล นิิ ติ
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ไปในเมือง หมูบ า น หรือทางสาธารณะแตกฎหมายก็ไดกาํ หนด
ขอยกเวนไว เชน กรณีมเี หตุสมควรตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๗๑๑ และกรณีมเี หตุจาํ เปนและเรงดวนตามสมควร
แกพฤติการณ ตามมาตรา ๘ ทวิ๒ แหงพระราชบัญญัติ
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ เพื่อใหเจาหนาที่ใชดุลพินิจ
ผ อ นผั น ตามข อ เท็ จ จริ ง ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น เป น รายกรณี ไ ปตาม
ความเหมาะสม แตในทางปฏิบัตินั้นกลับกลายเปนการ
สรางชองทางใหเจาหนาที่ใชดุลพินิจในการเลือกปฏิบัติ
เพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
ประการทีส่ ่ี ปญหาการจัดการอาวุธปนประดิษฐ
ปนไมมที ะเบียน หรือ “ปนเถือ่ น” ซึง่ คนทัว่ ไปสามารถเขาถึง
ไดงายราคาถูกกวาอาวุธปนที่มีทะเบียน เนื่องดวยอาศัย
การผลิตจากโรงกลึงธรรมดาทีไ่ มจาํ เปนตองใชกลไกทางเทคโนโลยี
โ ที ซ่ี บั ซอ น ไไมตอ งผลิตเปน จํานวนมาก
และยังสามารถหาวัตถุดิบเพื่อมาผลิตอุปกรณตาง ๆ ไดโดยงาย เชน การทําปนลูกซองไทยประดิษฐ
ที่ยิงดวยการหักลํา หรือการนําปนบีบี (BB Gun) ที่เปนสิ่งเทียมอาวุธปนแลวนํามาดัดแปลงลํากลอง
ลูกโมและเข็มแทงชนวน จนเปนปนที่ใชยิงกระสุนจริงได หรือแมแตการทําปลอกลดเสียงติดลํากลอง
อาวุธปน เปนตน นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงสภาพความรุนแรงเกีย่ วกับอาวุธปนในสังคมของประเทศไทย
ในปจจุบนั แลวจะพบวา คนรายหรือผูก ระทําความผิดมีแนวโนมจะใชอาวุธปนเถือ่ นเปนเครือ่ งมือในการ
กออาชญากรรมตาง ๆ มากขึ้น
ประการทีห่ า ความเหมาะสมของบทลงโทษตามกฎหมาย เชน อัตราโทษสําหรับความผิดฐาน
มีอาวุธปนโดยไมไดรบั อนุญาตจากนายทะเบียน มีโทษจําคุกตัง้ แต ๑ ปถงึ ๑๐ ป และปรับตัง้ แต ๒,๐๐๐ บาท
๑

มาตรา ๓๗๑ ผูใดพาอาวุธไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุสมควร หรือพาไป
ในชุมนุมชนทีไ่ ดจดั ใหมขี น้ึ เพือ่ นมัสการ การรืน่ เริงหรือการอืน่ ใด ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึง่ พันบาท และใหศาลมีอาํ นาจ
สั่งใหริบอาวุธนั้น.
๒
มาตรา ๘ ทวิ หามมิใหผูใดพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับใบอนุญาตใหมี
อาวุธปนติดตัว เวนแตเปนกรณีที่ตองมีติดตัวเมื่อมีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ
ไมวากรณีใด หามมิใหพาอาวุธปนไปโดยเปดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ไดจัดใหมีขึ้น เพื่อนมัสการ การรื่นเริง
การมหรสพหรือการอื่นใด
ความในมาตรานี้ มิใหใชบังคับแก
(๑) เจาพนักงานผูม หี นาทีร่ กั ษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทหารและตํารวจ ซึง่ อยูใ นระหวางการปฏิบตั หิ นาที่
(๒) ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (ข) หรือ (ค)
ซึ่งอยูในระหวางการปฏิบัติหนาที่เพื่อการปองกันประเทศ หรือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือรักษาทรัพยสิน
อันสําคัญของรัฐ
(๓) ประชาชนผูไดรับมอบใหมีและใชตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (ง) ซึ่งอยูในระหวางการชวยเหลือราชการ
และมีเหตุจําเปนตองมี และใชอาวุธปนในการนั้น.

๑๙

มี.ค. - เม.ย. ๖๓

แนวทางการสงเสริมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายเกีย่ วกับอาวุธปนของประเทศไทย

ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท แตความผิดฐานพกพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะ
มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และสําหรับความผิดฐานพกพาอาวุธปน
ไปในชุมนุมชนมีอัตราโทษจําคุกตั้งแต ๖ เดือนถึง ๕ ป และปรับตั้งแต ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท
ซึง่ จะเห็นไดวา โทษของการพกพาอันเปนสาเหตุในการกอใหเกิดอาชญากรรม กลับมีระวางโทษเบากวา
โทษมีอาวุธปนโดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน เปนตน
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐนันดรศักดิ์ บวรนันทกุล : การเปดโอกาสใหบุคคลพกพา

อาวุธปนอยางเสรีอาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยของสวนรวมหรือคนในสังคมไทยในปจจุบัน
เป น อย า งมาก ดั ง นั ้ น จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารควบคุ ม การมี ไว ใ นครอบครอง การพกพาอาวุ ธ ป น
ตลอดจนการใชอาวุธปนดังกลาวตามสมควรแกกรณี อยางไรก็ตาม ปญหาเรื่องอาวุธปนเปนเรื่อง
ที่ละเอียดออนและการแกไขปญหานั้นตองมีความละเอียดและรอบคอบ เพราะหากแกปญหา
ไมตรงจุดจะยิ่งกลายเปนปญหาลูกโซตามมาอีกมากมาย การพยายามนําแนวทางของตางประเทศ
มาใชไมไดหมายความวาจะเหมาะสมหรือเปนแนวทางทีด่ ี (Best practice) สําหรับประเทศไทยเสมอไป
หากยังมีขอ โตแยงและไมมหี ลักฐานบงชีท้ ่ีเปนรูปธรรม เชน หากเรามองวาปญหาอยูท ก่ี ารมีปริมาณปน
มากเกินไป แตไมมีหลักฐานที่ยืนยันหรือรับรองชัดเจนวา คนที่มีปนหลายกระบอกเปนผูที่ใชปน
ในการกออาชญากรรม หรืออาจเปนไปไดวาปริมาณปนไมไดเกี่ยวของกับการกออาชญากรรม
เนื่องจากผูกอเหตุใชอาวุธปนประดิษฐเองหรือปนเถื่อน เปนตน
ในสวนนี้ขอฝากขอสังเกตเกี่ยวกับอาวุธปนที่ใชในการกออาชญากรรม ซึ่งโดยทั่วไปแลวมักจะ
พิจารณากันเพียงแค ๒ สวน สวนแรกคือ ปริมาณคดีเกีย่ วกับการครอบครองอาวุธปนทีใ่ ชกอ อาชญากรรม
และสวนทีส่ องคือ ปริมาณคดีทม่ี กี ารใชอาวุธปนในการประกอบอาชญากรรม ซึง่ เห็นวาการมุง พิจารณา
เพียงแค ๒ สวนดังกลาวอาจไมครบถวน กลาวคือ ควรจะตองพิจารณาตอไปในรายละเอียดดวยวา
อาวุธปนทีใ่ ชในการกระทําความผิดหรือกออาชญากรรมนัน้ เปนปนประเภทใด เพราะหากเปนอาวุธปนเถือ่ น
หรือปนผิดกฎหมายซึ่งคนรายหรือผูกระทําความผิดมีแนวโนมจะใชอาวุธปนเถื่อนเปนเครื่องมือ
ในการกออาชญากรรมตาง ๆ มากขึ้น การมุงไปสรางมาตรการเพื่อควบคุมหรือจํากัดการมีอาวุธปน
ทีถ่ กู ตองตามกฎหมายเพียงประการเดียว อาจไมใชแนวทางแกไขปญหาไดอยางถูกจุด ฉะนัน้ การทบทวน
และหามาตรการปองกันการครอบครองอาวุธปนทีเ่ อาไปใชในการกระทําความผิดนัน้ จึงจําเปนตองหา
ทางควบคุมใหมคี วามเขมงวดเด็ดขาด ทัง้ ระบบการติดตามปนทีม่ ที ะเบียนอยูใ นระบบ และการเฝาระวัง
กวาดลางปนเถือ่ นดวย จึงจะสงผลใหการใชและพัฒนากฎหมายเพือ่ เปนกลไกสําคัญในการแกไขปญหา
เกีย่ วกับอาวุธปนทีใ่ ชในการกออาชญากรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความละเอียดรอบคอบ เหมาะสม
กับสภาพการณปจจุบันของประเทศไทยตอไป

จุ ล นิิ ติ
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