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“แนวทางการส�งเสริมประสิทธิภาพ
การบังคับใช�กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธป�น

ของประเทศไทย”

 โดยท่ีอาวุธปนน้ันเปนอาวุธที่มีอานุภาพรายแรงสามารถทําอันตรายตอชีวิตและ

รางกายของมนุษยไดอยางรวดเร็ว และรุนแรง แตในขณะเดียวกันก็สามารถใชเปนอาวุธ

ในการปองกันตัวเองและทรัพยสินไดดวย ดังนั้นอาวุธปนจึงเปนอาวุธที่มีทั้งคุณและโทษ 

ขึน้อยูกบัวาผูมอีาวธุปนไวในครอบครองนัน้จะใชอาวธุปนไปในทางทีเ่ปนคณุหรอืเปนโทษ 

ในบางกรณีประชาชนก็มีความจําเปนตองมีอาวุธปนไวในความครอบครอง เพื่อปองกันตัวเอง

หรือทรัพยสิน และบางสวนก็ตองการมีอาวุธปนไวเพื่อการกีฬา หรือมีอาวุธปนไว

เพื่อเก็บสะสม ในสวนเจาหนาที่ของรัฐก็เชนกัน บางหนวยงานจําเปนตองมีอาวุธปนไว

เพือ่การปฏบิตัหินาที ่ในการปราบปรามอาชญากรรม สวนผูกออาชญากรรมกม็คีวามตองการ

มอีาวธุปนเพือ่ใชเปนเครือ่งมอืในการประกอบอาชญากรรม เนือ่งจากทาํใหการกระทาํความผดิ

หรือกออาชญากรรมนั้นเปนไปโดยสะดวกรวดเร็วและงายดาย

 ปจจุบันได มีการใช อาวุธปนเปนเคร่ืองมือในการกระทําความผิดอาญา

หรือกออาชญากรรมเปนจํานวนมาก ทั้งนี้อาจเพราะมีความสะดวกในการพกพา

และเปนอาวุธท่ีมีอานุภาพรายแรง สามารถทําอันตรายแกชีวิต รางกาย และทรัพยสินได 

จึงทําใหผูพบเห็นเกิดความเกรงกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสิน

ของตนเองและบุคคลในครอบครัว ดังจะเห็นไดจากขาวเหตุการณตาง ๆ ตามส่ือวิทยุ 

โทรทัศน หนังสือพิมพ หรือส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศประเภทอ่ืน อยางไรก็ตาม แมอาวุธปน

จะเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีใชในการกระทําความผิด แตในทางกลับกันอาวุธปนน้ันก็สามารถ
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โดยที่อาวุธป นเปนอาวุธที่มี านุภาพรายแร

รา กายของมนุษ  อยางรวดเร็ว ะรุนแรง แตใ

ใในการปองกัน เองและทรัพย ิ ไดดวย ดังนั้น

 ั    ง ั้

็

โดยท่ีอาวุธปนน้ันเปนอาวุธที่มีอาน

ายของมนุษยไดอยางรวดเร็ว และรุน

รปองกันตัวเองและทรัพยสินไดดวย 

กบัวาผูมอีาวธุปนไวในครอบครองนั้

โดยที่อาวุธป นนนััั้้นเปนอาวุธที่มี าน

ายของมนุษ ไ อยางรวดเร็ว ละรุน

รปองกันตััววเองและทรัพยสิ ไดดวย 

กบัวาาาผผูมีอาวุธปนไวในนคครอบครองนัน้
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“แนวทางการส�งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช�กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธป�นของประเทศไทย”

๒จุ ล นิิ ติ

สรางความอบอุนใจใหแกผูครอบครองเพ่ือใชในการปองกันตัวได  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ

ผูมีหนาที่ดูแลความสงบเรียบรอยในสังคมไมสามารถปกปองคุมครองประชาชนไดอยาง

ทนัทวงทแีละทัว่ถงึ รวมทัง้การขาดแคลนงบประมาณในการเฝาระวงัการกออาชญากรรม 

เชน การตดิกลองวงจรปดในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะชวยในเร่ืองการรักษาความปลอดภัย 

การมอีาวธุปนไวในครอบครองของประชาชนในบางกรณจีงึอาจมคีวามจาํเปนเพือ่ปองกนั

ชวีติ รางกาย และทรพัยสนิของตนและบคุคลในครอบครวั ดงัน้ัน จงึตองพจิารณาถงึขอดี

และขอเสียของการมีอาวุธปนไวในครอบครอง การควบคมุการใช และการพกพาอาวุธปน

วาอยางไรเปนผลดีหรอืผลเสียยิง่หยอนกวากนั รวมท้ังมาตรการในการครอบครอง ควบคุม 

และใชอาวุธปน สําหรับประชาชนโดยท่ัวไป   

 จากขอมูลขององคการระหวางประเทศดานการวางแผนและนโยบายปองกัน

การบาดเจ็บ จากการวางแผนและนโยบายจากการใชอาวุธปน “GUN POLICY” ระบุวา

ประเทศไทยมีอัตราการกออาชญากรรมจากปนสูงที่สุดในเอเชีย โดยทุก ๑๐๐,๐๐๐ คน 

จะถูกฆาดวยอาวุธปน ๕.๓ คน และประเทศไทยมีพลเมืองครอบครองอาวุธปนมากท่ีสุด

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมากกวาประเทศฟลิปปนสที่ขึ้นชื่อดานความรุนแรง 

ถึง ๔ เทา หรือถูกฆาดวยอาวุธปนเพียง ๐.๒ คน เทานั้น และหากเปรียบเทียบกฎหมาย

วาดวยอาวธุปนของประเทศไทยกบักฎหมายวาดวยอาวธุปนของตางประเทศ ไมวาจะเปน

ประเทศที่มีการควบคุมอยางเขมงวด เชน ประเทศอังกฤษ หรือประเทศที่มีการควบคุม

อยางเสรี เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา จะพบวาทั้งประเทศที่มีการควบคุมอยางเขมงวด 

และประเทศทีม่กีารควบคมุอยางเสรตีางก็อนุญาตใหประชาชนม ีใช และพกพาอาวธุปนได 

โดยถือวาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนท่ีจะปองกันตนเองและทรัพยสิน แตมีความ

แตกตางกันในเร่ืองของมาตรการควบคุม หลักเกณฑการขออนุญาตมี ใช และพกพา

อาวุธปน การกําหนดเง่ือนไข วิธีการตรวจสอบ และความเขมงวด ในการพิจารณาอนุญาต 

โดยประเทศท่ีมีการควบคุมอยางเขมงวด มองวาหากประชาชนไมมีอาวุธปนไวใน

ครอบครองแลวอาชญากรรมยอมลดนอยลงหรือหมดส้ินไป ดังน้ันจึงควรหามมิใหประชาชน

มีอาวธุปนไวในครอบครอง สวนประเทศทีม่กีารควบคมุอาวุธปนอยางเสรี มองวาการทีจ่ะ

หามประชาชนมีอาวุธปนเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพท่ีประชาชนมีอยูเพ่ือปกปองตนเอง

และทรพัยสนิ ในเวลาทีร่ฐัไมสามารถใหความคุมครองประชาชนไดจงึสมควรใหประชาชน

มีอาวุธปนไวในครอบครอง 

 เม่ืออาวุธปนมักถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการประกอบอาชญากรรม ทําให

รัฐตองพิจารณาในเรื่องการครอบครองและควบคุมอาวุธปนของประเทศไทย โดยการ

ปรับปรุง แกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปนที่มีอยูในปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติ
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อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ 

ซึ่งใชบังคับมาเปนระยะเวลายาวนานและไมเหมาะสมกับสภาพสังคมของประเทศไทย

ในปจจุบัน ทําใหเกิดชองวางในการบังคับใชกฎหมายในหลายประการ จึงควรปรับปรุง

แกไขใหสอดคลองกับสถานการณของบานเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนําแนวทางการ

ควบคุมอาวุธปนที่เปนขอดีทั้งของประเทศท่ีมีการควบคุมอยางเขมงวด และประเทศท่ีมี

การควบคุมอยางเสร ีมาประยุกตใชเพื่อกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขในการควบคุม การมี 

และใชอาวุธปนตามลักษณะและสภาพสังคมของประเทศไทย เพื่อใหกฎหมายสามารถ

บังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ดังน้ัน เพ่ือประโยชนทางวิชาการดานกฎหมายในประเด็นท่ีเก่ียวกับการควบคุม

การใชอาวุธปนของประเทศไทย ภายใตพระราชบัญญัติ อาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด 

ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ น้ันวามีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด 

หรือควรมีแนวทางอยางไรเพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายมีประ สิทธิภาพ กองบรรณาธิการ

วารสาร “จุลนิติ” จึงพิจารณาเห็นสมควรขอทําการสัมภาษณและรับฟงความคิดเห็น

ทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตองานดานนติบิญัญตัิ

จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและความเชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวของ ในประเด็นเร่ือง “แนวทาง

การสงเสริมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปนของประเทศไทย”

จาก นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง รองศาสตราจารย พันตํารวจโท 

ดร. กฤษณพงค พูตระกูล ผูชวยอธิการบดีฝายรักษาความสงบเรียบรอย และประธาน

กรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต และ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐนันดรศักดิ์ บวรนันทกุล อาจารยประจําคณะสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

 ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตองานดานนิติบัญญัติ

และประชาชนผูมีความสนใจโดยทัว่ไป ซึง่ทานผูอานสามารถตดิตามและศกึษารายละเอยีด

ในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี.้
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นนนจจุุุลนิติฉนจุลนิติ
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แนวทางการส�งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช�กฎหมายเก่ียวกับอาวุธป�นของประเทศไทย
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จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวความคิด ที่มา และ
เจตนารมณ�ที่สําคัญในการอนุญาตให�ประชาชนมีการ
ครอบครองอาวุธป�นของประเทศไทย

นายธนาคม จงจิระ : เนื ่องจากอาวุธปน
เปนศาสตราวุธอันรายแรง สามารถที่จะทําอันตรายตอชีวิต
และรางกายบุคคลไดโดยงาย หากอยูในความครอบครอง
ของบุคคลและนําไปใชในทางมิชอบแลว ยอมจะกอความเสียหาย
ใหแกผูอ่ืน และอาจทําใหไดรับบาดเจ็บเปนอันตรายถึงชีวิตได 
ดังนั้น ความคิดที่จะออกกฎหมายควบคุมการมีอาวุธปน
ในครอบครองของบุคคล จึงมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา 
พ.ศ. ๒๒๙๕ จนถึงป พ.ศ. ๒๔๕๕ จึงไดมีพระราชบัญญัติ
อาวุธปนและเครื่องกระสุนปนรัตนโกสินทร ศก ๑๓๑ และ
ไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปนมาโดยตลอด 
ในประเทศไทยไดมีการออกกฎหมายควบคุมการมีอาวุธปน
ไวในครอบครองโดยเร่ิมต้ังแต พ.ศ. ๒๔๗๗ ไดมีการประกาศใช 
“พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด 
และดอกไมเพลิง พ.ศ. ๒๔๗๗” ซึ ่งมีการแกไขเพิ ่มเติม
ใหเหมาะสมกับสภาวการณ ๕ คร้ัง จนในท่ีสุดไดประกาศใช 
“พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด 

นายธนาคม จงจิระ*

*ปริญญาตรี รัฐศาสตรการปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนท่ี ๓๒
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตรนายอําเภอ รุนท่ี ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๓๘)
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔)
หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุนท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔)
หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนท่ี ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕).

อธิบดีกรมการปกครอง
แนวทางการส�งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช�กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธป�นของประเทศไทย
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ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐” กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
การดําเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งไดมีการบังคับใชมาตั้งแตวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๐
จนถึงปจจุบัน โดยมีการแกไขเพ่ิมเติม ๙ คร้ัง ตามสภาพสังคมและนโยบายการควบคุมอาวุธปนของรัฐบาล 
เน่ืองจากเปนกฎหมายท่ีจําเปนตองอาศัยดุลยพินิจเปนหลัก จึงมีการเปล่ียนแปลงตามกระแสสังคมไปดวย 

ท้ังน้ี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนาท่ีรับผิดชอบในการบังคับใช ควบคุม กํากับดูแล
ตามพระราชบัญญัติฯ โดยมีเจตนารมณท่ีสําคัญในการอนุญาตใหประชาชนมีการครอบครองอาวุธปน
ของประเทศไทย เน่ืองจากปญหาอาชญากรรมท่ีภาครัฐไมสามารถคุมครองความปลอดภัยใหแกประชาชน
ไดตลอดเวลาหรือในเวลาที่มีเหตุรายจําเปนตามพฤติการณ ทําใหรัฐจะตองใหประชาชนมีสิทธิ
ในการปองกันชีวิตและทรัพยสินของตนเอง อันถือเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่กฎหมายรับรอง 
แตการที่จะอนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปนดังกลาวไดอยางเสรี ถาไมมีหลักเกณฑการควบคุมที่เหมาะสม
หรือผู ขออนุญาตไมรู จักวิธีใชที ่ถูกตองก็จะทําใหเกิดโทษกับตนเองและสังคมยิ ่งขึ ้น จึงตองมี
การสรางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใชอาวุธปน เพื่อปองกันการนําอาวุธปนไปใชในทางมิชอบ
ดวยกฎหมาย ซึ่งในประเทศไทย การมีและใชอาวุธปนตองขอรับใบอนุญาตซื้อและใบอนุญาตให
มีและใชตอนายทะเบียนทองท่ีเปนสําคัญ

จุลนิติ : ขอทราบถึงมาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนแนวทางและประสบการณ�
การบังคับใช�กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธป�นที่มีประสิทธิภาพของนานาอารยประเทศว�ามี
ความแตกต�างจากประเทศไทยหรือไม� อย�างไร

นายธนาคม จงจิระ : กฎเกณฑที่ใชในการควบคุมคนในสังคมนั้นเรียกวา “กฎหมาย” 
กฎหมายเปนเครื่องมือในการรักษาความสงบเรียบรอย การมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพหรือไมนั้น 
ขึ้นอยูกับการบังคับใชกฎหมาย ถากฎหมายนั้น ไดรับการเคารพและปฏิบัติอยางเครงครัดก็จะเปน
ผลสัมฤทธ์ิเอง
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แนวทางการส�งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช�กฎหมายเก่ียวกับอาวุธป�นของประเทศไทย

กฎหมายที่ใชบังคับกันอยูทั ่วโลกนั้น ยอมมีความแตกตางกันทั้งในดานเนื ้อหา วิธีการ 
และมาตรการบังคับใช รวมทั้งการกําหนดโทษที่แตกตางกัน เพราะกฎหมายของแตละประเทศ
ตางก็พัฒนามาจากพื้นฐานความคิด สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน สําหรับประเทศไทย 
ใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว ออกโดยผูวาราชการจังหวัด หรืออธิบดีกรมตํารวจ แลวแตกรณีนั้น 
ซึ่งหากกระทําความผิดหรือนําไปใชในทางที่ไมถูกตอง นายทะเบียนทองที่ยอมมีอํานาจพิจารณา
เพิกถอนได ตามพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน 
พ.ศ. ๒๔๙๐ (มาตรา ๒๒ ประกอบมาตรา ๖๖)

จุลนิติ : ในทัศนะของท�านเห็นว�าประเทศไทยมีป�ญหาเกี ่ยวกับการควบคุม
อาวุธป�นอย�างไร และพระราชบัญญัติอาวุธป�น เคร่ืองกระสุนป�น วัตถุระเบิด ดอกไม�เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธป�น พ.ศ. ๒๔๙๐ มีความเหมาะสมหรือไม� เพียงใด หรือควรมีแนวทาง
แก�ไขอย�างไรเพื่อให�กฎหมายสามารถใช�บังคับได�อย�างมีประสิทธิภาพ และสอดคล�อง
กับสภาพสังคมไทยในป�จจุบัน

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 
และเร่ืองของอาวุธปนก็รวบรวมเอกสารเสนอนายทะเบียนเพ่ืออนุญาตตอไป

(๒)  เมื่อนายทะเบียนอาวุธปนไดรับเอกสารการขออนุญาตมีและใชอาวุธปน การจะพิจารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาต ตองเปนเรื่องที่อยูในดุลพินิจของนายทะเบียน เชน มีอาวุธปนกระบอกแรก
หรือหลายกระบอก ใชเพื่อวัตถุประสงคใด อาวุธปนมีขนาดรายแรงหรือไม มีหนาที่ในการปองกัน
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และปราบปรามผูกระทําผิดหรือไม หรือเปนเจาหนาที่ผูรักษาความสงบเรียบรอยหรือไม อาวุธปน
ที่ขออนุญาตซํ้าขนาดที่เคยมีอยูหรือไม กรณีการใชดุลพินิจของนายทะเบียนดังกลาว หากเห็นสมควร
ใหชี้แจง ตรวจสอบ สอบสวน หรือใหแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม ใหถือวาเปนกรณีที่ไมเขาลักษณะ
ท่ีจะพิจารณาตามเง่ือนไขดังกลาวขางตน

(๓)  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มีอํานาจในการตรวจสอบการพิจารณาของนายทะเบียน ถานายทะเบียนทองท่ีปฏิเสธการออกใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ ผูยื่นคําขอใบอนุญาตอาจอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวันนับแต
วันท่ีไดรับแจงการปฏิเสธเปนหนังสือ คําอุทธรณใหยื่นตอนายทะเบียนทองท่ีและใหนายทะเบียนเสนอ
คําอุทธรณน้ัน ตอรัฐมนตรีโดยมิชักชา คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหแจงเปนหนังสือไปยังผูย่ืนคําขอใบอนุญาต 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 

จุลนิติ : บทสรุปส�งท�ายและข�อเสนออื่น ๆ   

นายธนาคม จงจิระ : จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด 
ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ น้ี แมจะมีอายุมายาวนาน แตโดยรวมแลวในขอกฎหมาย
มีกระบวนการตรวจสอบกอนการไดรับอนุญาต ท่ีเปนไปดวยความรัดกุม และหากไดรับอนุญาตไปแลว
นายทะเบียนก็ยังสามารถเพิกถอนการอนุญาตได หากพิจารณาแลวเห็นถึงความไมชอบตาง ๆ 

 “อาวุธปน” คือ ศาสตราวุธท่ีมีอานุภาพรายแรง มีท้ังคุณและโทษ หากนําไปใชเพ่ือการปองกัน
ชีวิตและทรัพยสิน หรือนําไปใชเพื่อการทําลายลาง กออาชญากรรม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับผูที่ครอบครอง
ขณะนั้น การใชกฎหมายเพื่อการคัดกรองการมี ครอบครอง และใชอาวุธปน จึงถือเปนหลักเกณฑ
ท่ีสําคัญย่ิง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คือหนวยงานผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปนฯ น้ัน บุคลากรของฝายปกครองทุกคนยอมตระหนักดีถึงบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบ
ในการบังคับใช ควบคุมกํากับดูแลใหเปนไปดวยความโปรงใส ละเอียด รอบคอบ และเปนธรรม  

ปจจุบัน กรมการปกครองไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการดานการจัดเก็บขอมูลและตรวจสอบขอมูล
หัวกระสุนและปลอกกระสุนปน โดยสามารถจัดเก็บขอมูลดังกลาว สําหรับอาวุธปนท่ีขออนุญาตใหมได
ประมาณ วันละ ๒๐๐ กระบอก 
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แนวทางการส�งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช�กฎหมายเก่ียวกับอาวุธป�นของประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที ่๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ สํานักงานตํารวจมหาวิทยาลัยรังสิต อาคารประสิทธิ์พัฒนา 
ช้ัน ๒ มหาวิทยาลัยรังสิต

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวความคิด ที่มา และ
เจตนารมณ�ที ่สําคัญในการอนุญาตให�ประชาชนมีการ
ครอบครองอาวุธป�นของประเทศไทย  

รศ. พ.ต.ท. ดร.กฤษณพงค� พูตระกูล : เม่ือพิจารณา
กฎหมายวาดวยอาวุธปนของท่ัวโลกแลวจะพบวา แทบทุกประเทศ
ตางใหอํานาจพลเรือนหรือประชาชนครอบครองอาวุธปนได 
ซึ่งประเทศไทยก็เชนเดียวกันที่ใหประชาชนมีสิทธิครอบครอง
และใชอาวุธปนได ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนในการปองกันตัวหรือดูแล
ชีวิต รางกาย และทรัพยสินของตนเอง แตอยางไรก็ตาม จะข้ึนอยู
กับกฎหมายและบริบทของสังคมในแตละประเทศวามีความเขมงวด
ในการควบคุม และมีหลักเกณฑหรือระบบคัดกรองในการอนุญาต
ใหมี ใช และพกพาอาวุธปน ตลอดจนการตรวจสอบประวัติหรือ
ติดตามภายหลังท่ีมีการอนุญาตแลวมากนอยเพียงใด 

กลาวโดยสรุป แนวความคิดและที่มาที่สําคัญในการ
อนุญาตใหประชาชนมี ใช และพกพาอาวุธปนได เพราะถือเปน 
“สิทธิข้ันพ้ืนฐาน” ของประชาชนท่ีจะปกปองชีวิตและทรัพยสิน
ของตนเอง

รองศาสตราจารย� พันตํารวจโท ดร.กฤษณพงค� พูตระกูล*

ผู�ช�วยอธิการบดีฝ�ายรักษาความสงบเรียบร�อย และประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยา
และการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
แนวทางการส�งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช�กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธป�นของประเทศไทย

*สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาอาชญาวิทยา
และการบริหารงานยุติธรรม จากมหาวิทยาลัยมหิดล รวมท้ังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกดานสังคมวิทยา
(Sociology) จาก University of Aberdeen, United Kingdom. 
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จุลนิติ : ขอทราบถึงมาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนแนวทางและประสบการณ�
การบังคับใช�กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธป�นที่มีประสิทธิภาพของนานาอารยประเทศว�า
มีความแตกต�างจากประเทศไทยหรือไม� อย�างไร  

รศ. พ.ต.ท. ดร.กฤษณพงค� พูตระกูล : ในประเด็นคําถามขอน้ีอาจแยกพิจารณาออกได
เปน ๒ สวน กลาวคือ สวนแรก เก่ียวกับการขออนุญาตมีอาวุธปน พิจารณาแลวเห็นวาพระราชบัญญัติ
อาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธ พ.ศ. ๒๔๙๐ ท่ีใชบังคับอยูใน
ปจจุบันไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการขออนุญาตไวอยางชัดเจนพอสมควรในระดับหน่ึง โดยกําหนด
ใหผูขอมีและใชอาวุธปนตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด เชน เปนบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะ ไมเคยตองโทษ
จําคุกสําหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดอันเปนการฝาฝนตอกฎหมายเกี่ยวกับ
อาวุธปน และไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนตน แตอยางไรก็ตาม ภายหลัง
จากมีการอนุญาตใหแลวตามบทบัญญัติของกฎหมาย อาจจะตองมีการกําหนดมาตรการในการ
ติดตามภายหลังจากการไดรับอนุญาตไวดวย เชน ใหมีการตรวจสุขภาพจิตทุก ๑ - ๒ ป ตรวจสอบ
พฤติกรรมในการดํารงชีวิตวามีพฤติกรรมท่ีชอบใชความรุนแรง หรือมีปญหาทางดานบุคลิกภาพหรือไม 
เพื่อตรวจสอบวาผูที่ไดรับอนุญาตยังมีคุณสมบัติครบถวนหรือมีสุขภาพจิตที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม 
เพียงใด อันจะเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเพิกถอนหรือตออายุใบอนุญาตตอไป นอกจากนี้ 
อาจมีการเพ่ิมเติมในบทบัญญัติของกฎหมายกรณีบุคคลท่ีมีปญหาทางดานบุคลิกภาพ มีพฤติกรรมกาวราว 
พฤติกรรมตอตานสังคม แตไมถึงกับเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ก็อาจถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตในภายหลังไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
และผูเช่ียวชาญในดานตาง ๆ มารวมกันพิจารณา เปนตน

สําหรับสวนท่ีสอง เก่ียวกับการบังคับใชกฎหมาย มีความเห็นวา ประเทศไทยยังมีปญหาในการ
บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปนพอสมควร โดยบางกรณีแมจะพบวาเปนการกระทําความผิด
แตก็ดูเหมือนจะไมสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับ
การพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะเวนแตไดรับใบอนุญาตใหพาอาวุธปนติดตัว 
ซ่ึงถือเปนขอหามเด็ดขาดโดยไมจํากัดวาเปนเวลาและสถานท่ีใด แตท่ีผานมาพบวา บางคนมีการพกพา
อาวุธปนโดยอางวาเปนกรณีท่ีตองมีติดตัวเพราะถือวามีเหตุจําเปน หรืออางวาตนเปนผูไดรับมอบหมาย

4-20 NEW-MAC6.indd   94-20 NEW-MAC6.indd   9 8/18/20   3:34 PM8/18/20   3:34 PM



๑๐จุ ล นิิ ติ

แนวทางการส�งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช�กฎหมายเก่ียวกับอาวุธป�นของประเทศไทย

ใหชวยเหลือราชการซึ่งจําเปนตองมีหรือใชอาวุธปนเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทั้งนี้ 
เพ่ือเปนกรณียกเวนใหตนไมตองมีความรับผิด อันแตกตางจากกรณีของตางประเทศอยางในทวีปเอเชีย 
เชน ประเทศญ่ีปุน และประเทศสิงคโปร ท่ีมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เขมงวด หรือในประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งมีชื่อเสียงในดานการเปนประเทศที่มีกฎหมายควบคุมอาวุธปนอยางเสรี โดยมี
การบัญญัติรับรองใหการมีและใชอาวุธปนของประชาชนเปนสิทธิขั้นพื้นฐานไวในรัฐธรรมนูญ
อยางชัดเจน และประเทศอังกฤษซึ่งแมจะมิไดบัญญัติรับรองสิทธิดังกลาวไวอยางชัดเจนก็ตาม 
แตทั้งสองประเทศจะมีการบังคับใชกฎหมายเพื่อควบคุมตรวจสอบการมีและใชอาวุธปนภายหลัง
จากการอนุญาตแลวอยางเขมงวด

นอกจากน้ี จากขอมูลสถิติอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนโดยการใชอาวุธปนตามท่ีปรากฏในวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแสดงใหเห็นวา ประเทศไทย
มีอัตราการกออาชญากรรมจากอาวุธปนสูงท่ีสุดในทวีปเอเชีย โดยทุก ๑๐๐,๐๐๐ คน จะถูกฆาดวยอาวุธปน
จํานวน ๕.๓ คน และประเทศไทยยังมีการครอบครองอาวุธปนมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนดวย 
โดยเปนจํานวนท่ีสูงกวาประเทศฟลิปปนสซ่ึงมีปญหาเก่ียวกับความรุนแรงและยังมีการลักพาตัวมากถึง
๔ เทา รวมท้ังสถิติเก่ียวกับกรณีการตายท่ีเกิดข้ึนจากความรุนแรงโดยอาวุธปนในทวีปตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
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
ประเทศไทยไดมีการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับอาวุธปนท่ีมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
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อน่ึง ในสวนของการติดตามและตรวจสอบ
การมีหรือใชอาวุธปนภายหลังไดรับอนุญาตแลวน้ัน
มีตัวอยางของประเทศที่อาจจะนํามาพิจารณา
เปนตัวอยางได ก็คือ “ประเทศสหรัฐอเมริกา”
จะมีระบบลงทะเบียนท่ีสามารถตรวจสอบถ่ินท่ีอยู
ของผูครอบครอง รวมทั้งติดตามไดวาปจจุบัน
อาวุธปนที่ไดรับอนุญาตอยูในความครอบครอง
ของใคร และใน “ประเทศญี่ปุน” จะกําหนดให
ตองแจงสถานที่ที ่เก็บอาวุธปนไวใหเจาหนาที่
ไดรับทราบและสามารถตรวจสอบไดในภายหลังดวย
กลาวคือ หากสุมตรวจแลวอาวุธปนน้ันตองเก็บไว
ตามสถานที่ที่ไดแจง มิฉะนั้น จะมีความผิด
และตองไดรับโทษ รวมท้ังการซ้ือลูกกระสุนปน
ก็ตองแจงดวยวาซื้อมาจากรานใด และหาก
ตองการจะซ้ือใหม นอกจากจะตองไปซ้ือตามราน
ที่ไดแจงไวแลว ยังตองนําปลอกกระสุนปน
ไปคืนดวย ซึ่งมาตรการดังกลาวเปนวิธีการที่
สงผลใหสถิติการกออาชญากรรมโดยอาวุธปน

ของประเทศญ่ีปุนมีจํานวนนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศไทย และมีขอมูลท่ีไดรับจากทูตตํารวจ
ของสถานทูตญี่ปุนประจําประเทศไทยไดแสดงใหเห็นวา “สัดสวนระหวางจํานวนตํารวจซึ่งเปน
ผูบังคับใชกฎหมายและตองดูแลความสงบเรียบรอยของสังคมตอจํานวนประชากรทั้งประเทศ”
ของประเทศญี่ปุนมีจํานวนที่นอยกวาประเทศไทย กลาวคือ ประเทศญี่ปุนมีจํานวนตํารวจประมาณ
๒๘๐,๐๐๐ คน แตมีจํานวนประชากรมากถึงประมาณ ๑๒๘ ลานคน ซ่ึงคิดเปนสัดสวนตํารวจ ๑ คน
ตอประชากร ๔๕๗ คน ในขณะท่ีประเทศไทยมีจํานวนตํารวจประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ คน และมีจํานวน
ประชากรประมาณ ๗๐ ลานคน ซ่ึงคิดเปนสัดสวนตํารวจ ๑ คน ตอประชากรเพียง ๓๐๔ คน เทาน้ัน
ดังนั้น สัดสวนที่แสดงดังกลาวจึงอาจดูขัดแยงกับขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
ของประเทศไทยที่มักจะกลาวมาโดยตลอดวามีสาเหตุสืบเนื่องมาจากสัดสวนระหวางจํานวนตํารวจ
ตอจํานวนประชากรที่มีจํานวนนอยหรือไมเพียงพอ เพราะเมื่อเปรียบเทียบแลวจะเห็นวาตํารวจ
ของประเทศญี่ปุน ๑ คน ตองดูแลประชาชนมากกวาประเทศไทย แตสถิติในการกออาชญากรรม
รายแรง เชน คดีฆาหรือพยายามฆาของประเทศไทยกลับมีจํานวนที่สูงกวาประเทศญี่ปุนมากกวา
ถึงเกือบ ๕ เทา อันสะทอนใหเห็นไดวาสัดสวนระหวางจํานวนตํารวจกับประชากรมิใชประเด็นปญหา
ท่ีแทจริง แตมีปญหามาจากระบบติดตามและควบคุมตรวจสอบการมีและใชอาวุธปน รวมท้ังการบังคับ
ใชกฎหมายท่ีอาจจะยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

ไ

ไ
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แนวทางการส�งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช�กฎหมายเก่ียวกับอาวุธป�นของประเทศไทย

จุลนิติ : ในทัศนะของท�านเห็นว�าประเทศไทยมีป�ญหาเก่ียวกับการควบคุมอาวุธป�น
อย�างไร และพระราชบัญญัติอาวุธป�น เครื่องกระสุนป�น วัตถุระเบิด ดอกไม�เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธป�น พ.ศ. ๒๔๙๐ มีความเหมาะสมหรือไม� เพียงใด หรือควรมีแนวทาง
แก�ไขอย�างไรเพื่อให�กฎหมายสามารถใช�บังคับได�อย�างมีประสิทธิภาพ และสอดคล�องกับ
สภาพสังคมไทยในป�จจุบัน  

รศ. พ.ต.ท. ดร.กฤษณพงค� พูตระกูล : พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน 
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งประกาศใชบังคับตั ้งแตวันที ่
๙ กันยายน ๒๔๙๐ เปนตนมา เปนกฎหมายเก่ียวกับอาวุธปนท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน ซ่ึงนับระยะเวลา
จากวันที่ประกาศใชจนมาถึงปจจุบันแลวเปนเวลาหลายสิบป ซึ่งถือไดวาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน 
สมควรไดรับการแกไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดรับกับสภาพสังคมในปจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไป 
โดยเฉพาะในปจจุบันควรตองมีหลาย ๆ  มาตรการเพ่ือใหผูท่ีกอเหตุความรุนแรงโดยใชอาวุธปนมีโอกาส
จะกอเหตุไดนอยที่สุด ไดแก ระบบการตรวจสอบและการควบคุมอาวุธปนที่มีการขออนุญาตจะตอง
ทําอยางเขมงวดและจริงจัง เชน ตามกฎหมายไดกําหนดไววา ผูไดรับอนุญาตจะตองไมเปนบุคคลวิกลจริต
หรือจิตฟนเฟอน แตหลังจากที่ออกใบอนุญาตใหไปแลวไมมีการตรวจสอบสภาพจิตใจหรือพฤติกรรม
ของผูไดรับใบอนุญาตอีกเลย ซึ่งในเวลาตอมาผูครอบครองอาวุธปนบางรายอาจมีความเครียดมาก 
มีความบกพรองทางจิต และไมไดรับการรักษาเน่ืองจากไมรูตัวเองวามีอาการทางจิต หรือบางคนอาจจะ
ยังไมมีความผิดปกติทางจิต วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน แตมีพฤติกรรมที่กาวราว ชอบใชความรุนแรง 
หรือมีพฤติกรรมตอตานสังคม เปนตน ก็ได ดังน้ัน จึงควรมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายวาผูท่ีไดรับใบอนุญาต
ใหมีอาวุธปนตองไดรับการตรวจสภาพจิตใจจากแพทย นักจิตวิทยา หรือผูเช่ียวชาญท่ีเก่ียวของ ทุก ๑ - ๒ ป
และควรกําหนดระยะเวลาใหมีการตออายุใบอนุญาตใหมีอาวุธปนเพ่ือติดตามผูไดรับใบอนุญาตใหมาพบ
และตรวจสอบขอมูลใหเปนปจจุบันดวย
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นอกจากน้ี ควรจะมีระบบควบคุม โดยจัดทําฐานขอมูลผูไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนวาปจจุบัน
ไดพักอาศัยอยูที่ใดหรือมีการยายภูมิลําเนาหรือไม เพื่อจะไดทราบวาปจจุบันมีที่อยูตามที่ไดแจงไว
จริงหรือไม เน่ืองจากอาวุธปนอาจจะมีการโอนลอยไวก็ได ซ่ึงเปนชองวางท่ีทําใหผูท่ีครอบครองอาวุธปน
อาจนําปนไปกอเหตุความรุนแรงได

สวนรานที่จําหนายกระสุนปนตองกําหนดใหมีการขอหลักฐานหรือบัตรประจําตัวประชาชน
จากผูซ้ือกระสุนปนและบันทึกขอมูลผูซ้ือไวในระบบทุกครั้ง โดยเฉพาะขอมูลเลขท่ีใบอนุญาตอาวุธปน 
ดังตัวอยางของประเทศญ่ีปุนท่ีกําหนดใหการซ้ือกระสุนปน ตองนําปลอกกระสุนท่ีใชแลวไปคืนท่ีรานกอน
จึงจะสามารถซื้อกระสุนใหมในครั้งตอไปได โดยปลอกกระสุนที่นํามาคืนก็ตองมีจํานวนเทากับ
ที่ซื้อไปครั้งกอน หรือแมกระทั่งการสมัครเปนสมาชิกสนามยิงปนก็ควรตรวจสอบขอมูลของปนวา
เปนของผูท่ีนํามาหรือไม หรือไดรับการอนุญาตถูกตองหรือไม ตลอดจนใหอํานาจเจาหนาท่ีสามารถตรวจสอบ
ขอมูลสวนบุคคลในดานตาง ๆ ได เชน การเขาถึงขอมูลทางอินเตอรเน็ตและการใชสื่อสังคมออนไลน
ของผูไดรับใบอนุญาตใหมีอาวุธปนได เพื่อใหทราบถึงสภาวะจิตใจของผูไดรับใบอนุญาตใหมีอาวุธปน 
เชน อาจมีการโพสตขอความลงในส่ือสังคมออนไลนวามีความเครียด แสดงความกาวราว หรือการคนหา
ขอมูลทางอินเตอรเน็ตในส่ิงท่ีไมถูกตอง หรือมีการโชวภาพอาวุธปนเพ่ือเปนการขมขู ฉะน้ัน หากเจาหนาท่ี
สามารถเขาไปดูการเขาถึงขอมูลไดในระดับหนึ่ง ก็ถือเปนหนึ่งในมาตรการที่จะชวยปองกันปญหา
การใชความรุนแรงดวยอาวุธปน และเปนการปองกันอาชญากรรมในเชิงรุก

นอกจากนี้ ในการแกไขหรือปรับปรุงกฎหมายควรมีคณะกรรมการที่มาจากหลายภาคสวน
ที่เกี่ยวของทั้งตํารวจ ทหาร ฝายปกครอง จิตแพทย นักอาชญาวิทยา และผูมีประสบการณในการใช
อาวุธปน รวมถึงเหยื่อจากการถูกทํารายจากอาวุธปนมารวมพูดคุยหรือปรึกษาหารือกันดวย เพ่ือจะได
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แนวทางการส�งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช�กฎหมายเก่ียวกับอาวุธป�นของประเทศไทย

ขอมูล ขอเสนอแนะ และแนวความคิดท่ีจะเปนประโยชนตอการนํามาใชแกไขหรือปรับปรุงแกไขกฎหมาย
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน

แตอยางไรก็ตาม สิ่งที่ไดกลาวมาทั้งหมดไมรวมถึงการกออาชญากรรมโดยการใชอาวุธปน
ท่ีไมมีทะเบียน หรืออาวุธปนท่ีประกอบข้ึนเอง หรือลักลอบนําเขามาจากตางประเทศ

จุลนิติ : บทสรุปส�งท�ายและข�อเสนอแนะอื่น ๆ  

รศ. พ.ต.ท. ดร.กฤษณพงค� พูตระกูล : ในการตรากฎหมายเพ่ือแกไขปรับปรุงบทบัญญัติ
ตาง ๆ  หรือกําหนดบทลงโทษใหมีความรุนแรงข้ึน แมวาจะไดพยายามอุดชองวางของกฎหมายหรือใหมี
บทลงโทษที่รายแรงเพียงใด แตการดําเนินการดังกลาวจะไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ถาผูบังคับใช
กฎหมายมิไดดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรมหรือเปนไปอยางมืออาชีพ
เพราะแทจริงแลวผูบังคับใชกฎหมายจะตองมีองคความรูและมีความเขาใจในขอกฎหมายอยางถองแท 
ในประการท่ีสําคัญผูท่ีมีความเก่ียวของทุกฝายตองมีความตระหนัก ยอมรับ และตองเคารพตอการบังคับใช
กฎหมายดังกลาวดวยเชนกัน กฎหมายจึงจะสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อยางแทจริง 
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จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวความคิด ที ่มา และ
เจตนารมณ�ที ่สําคัญในการอนุญาตการครอบครอง
อาวุธป�นของประเทศไทย

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. ฐนันดร�ศักด์ิ บวรนันทกุล :
แนวความคิดที่จะออกกฎหมายควบคุมการมีอาวุธปนไวในความ
ครอบครองของบุคคลในประเทศไทย มีมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา
ในป พ.ศ. ๒๒๙๕ เริ่มตั้งแตการออก “กฎใหแกผูรักษาเมืองผูรั้ง
กรมการเมือง จ.ศ. ๑๔๔” เพื่อกําหนดหลักเกณฑการแจงตําหนิ
รูปพรรณปนที ่ลูกบานมีไวสําหรับตนเอง จากนั ้นตอมาก็ไดมี
ขอบังคับเก่ียวกับอาวุธปน ซ่ึงเทาท่ีปรากฏสวนใหญมักอยูในรูปของ
ประกาศ อาทิ “ประกาศต้ังผูจับคนยิงปนในแขวงกรุงเทพฯ โดยมิได
ขออนุญาต” และ “ประกาศเร่ืองยิงปนใหขออนุญาตกอน” เปนตน 
จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๔๕๕ จึงไดมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวของ
ในระดับพระราชบัญญัติ กลาวคือ พระราชบัญญัติอาวุธปน และ
เคร่ืองกระสุนปน รัตนโกสินทรศก ๑๓๑ โดยพระราชบัญญัติฉบับน้ี
ไดกําหนดหามมิใหผูใดทํา หรือซอมแซม หรือคาขาย หรือมีอาวุธปน 
สวนอาว ุธป นและเคร ื ่องกระส ุนป นที ่ใช ในการทําสงคราม
ในราชอาณาจักรโดยมิไดรับอนุญาตจากรัฐบาล สวนอาวุธปน
และเครื่องกระสุนที่ใชในการทําสงครามหามมิใหออกใบอนุญาต
ในการนําเขา ทํา ซ้ือขาย หรือซอมแซมเปนอันขาด แตใหใชบังคับ
เฉพาะกรุงเทพมหานคร  

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. ฐนันดร�ศักด์ิ บวรนันทกุล*

อาจารย�ประจําคณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวทางการส�งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช�กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธป�นของประเทศไทย

*สําเร็จการศึกษา : น.บ., น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลับธรรมศาสตร, ศศ.ม. (ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ), 
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา), ปริญญาเอก ดานอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม, ประกาศนียบัตรช้ันสูงดาน ADR (lund), 
กฎหมายส่ิงแวดลอม (IUCN/UNEP), Casino crime investigation (ILEA), anti-terrorism (FBI), ปจจุบันเปนอาจารยประจํา 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ปริญญาเอก (นานาชาติ) สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล.
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แนวทางการส�งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช�กฎหมายเก่ียวกับอาวุธป�นของประเทศไทย

ในเวลาตอมา ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวของมาโดยตลอด จนกระท่ังป พ.ศ. ๒๔๙๐ 
จึงไดมีการประกาศใช “พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื ่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง 
และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐" ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคในการใหประชาชนมีอาวุธปนเพียง 
๓ ประการ กลาวคือ เพ่ือใชปองกันตัวหรือปองกันทรัพยสินภายในเคหสถานหรือบาน ใชเพ่ือการกีฬา 
และการลาสัตวเทาน้ัน ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับน้ีไดใชบังคับมาจนถึงปจจุบัน หลังจากน้ันไดมีการแกไข
เพ่ิมเติมอีก ๙ คร้ัง โดยมีการแกไขเพ่ิมเติมคร้ังลาสุดเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๓ 

จุลนิติ : ขอทราบถึงมาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนแนวทางและประสบการณ�
การบังคับใช�กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธป�นที่มีประสิทธิภาพ ของนานาอารยประเทศ
ว�ามีความแตกต�างจากประเทศไทยหรือไม� อย�างไร 

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. ฐนันดร�ศักด์ิ บวรนันทกุล : เน่ืองจากอาวุธปนเปนวัตถุ
ที่สามารถกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและรางกายของบุคคลไดโดยงาย ตลอดจนอาจจะเปนเครื่องมือ
ในการประกอบอาชญากรรม ทุกประเทศจึงตองมีกฎหมายบัญญัติรับรองไวเพ่ือควบคุมการครอบครอง
อาวุธปน ซึ่งแตละประเทศอาจกําหนดรายละเอียดที่แตกตางกันออกไป จะพบวาบางประเทศมีการ
กําหนดมาตรการควบคุมท่ีเขมงวด ในขณะท่ีบางประเทศอาจกําหนดมาตรการควบคุมท่ีคอนขางเสรี ท้ังน้ี 
ข้ึนอยูกับสภาพสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันไป แตโดยสวนใหญมักจะมีหลักการท่ีคลายกัน
เก่ียวกับการผลิต ขออนุญาต การพกพา การใชอาวุธปน เปนตน 

ในสวนของกฎหมายตางประเทศเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปนที่นาสนใจนั้น ไดแก กฎหมาย
ควบคุมอาวุธปนของประเทศอังกฤษ เน่ืองจากกลาวไดวา ประเทศอังกฤษมีกฎหมายควบคุมอาวุธปน
ที่คอนขางเขมงวดที่สุดในโลก ตลอดจนเปนประเทศผูนําในเรื่องของกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
และเปนตนแบบของกฎหมายอาวุธปนในหลายประเทศ โดยมีมาตรการท่ีนาสนใจ เชน การกําหนดให
ปนพกเปนอาวุธท่ีตองหามและตองไดรับการอนุญาตเปนกรณีพิเศษ ในสวนการย่ืนขอใบอนุญาตจะตอง
มีเหตุผลท่ีดีและชัดเจนในการครอบครอง การอางแคสิทธิในการปองกันตนเองเทาน้ันจะถือวาไมมีเหตุผล
จําเปนในการรับรองใหครอบครองอาวุธปน และการเก็บรักษาอาวุธปนเปนอยางดีและปลอดภัย
ก็ถือเปนเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งที่นํามาพิจารณาอนุญาตใหสามารถครอบครองอาวุธปนดวย 
นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดแบงประเภทความรายแรงของอาวุธปนไวเปนระดับเพื่อความเขมขนในการ
ขออนุญาตและบทกําหนดโทษท่ีแตกตางกันในแตละระดับไวอยางชัดเจน

สวนสหรัฐอเมริกานั้น กลาวไดวาเปนประเทศที่มีชื่อเสียงในการมีกฎหมายควบคุมอาวุธปน
อยางเสรี อยางไรก็ตาม สืบเน่ืองมาจากเหตุการณการฆาตกรรมหมูโดยการใชอาวุธปน เม่ือป ค.ศ. ๒๐๑๒ 
เปนตนมา จึงทําใหตระหนักถึงการท่ีจะตองมีการควบคุมอาวุธปนท่ีเขมงวดย่ิงข้ึน โดยตอมาในป ๒๐๑๖
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไดมีการประกาศนโยบายยับยั้งความรุนแรงจากอาวุธปน รวมท้ังมาตรการ
ในการเพ่ิมการตรวจสอบประวัติของผูซ้ืออาวุธปนอีกดวย 

สําหรับกฎหมายอาวุธปนท่ีเขมงวดท่ีสุดของประเทศในกลุมอาเซียน คือ กฎหมายควบคุมอาวุธปน
ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะมีระบบการตรวจสอบตอเนื่องไมขาดตอน เพราะใบอนุญาตอาวุธปน
และใบอนุญาตพกอาวุธปนมีอายุเพียงหน่ึงปเทาน้ัน จึงตองมีการขอตอใบอนุญาตใหม ทําใหรัฐสามารถ
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ทราบความเคล่ือนไหวการใชอาวุธปนซ่ึงเปนประโยชนตอการควบคุมการใชอาวุธปนในการกระทําความผิด
ไดเปนอยางดี และมาเลเซียยังใหความสําคัญกับการดูแลรักษาอาวุธปนภายหลังจากท่ีไดรับใบอนุญาตแลว 
เพราะถาผูท่ีไดรับใบอนุญาตแลวละเลยไมดูแลปลอยใหอาวุธปนสูญหายอาจตองไดรับโทษทางอาญาดวย

 นอกจากนี้ จากการศึกษาพบวา การอนุญาตใหมีอาวุธปนในตางประเทศสวนใหญแลว
จะอนุญาตใหมีปนยาวมากกวาปนสั้น นาจะเปนเพราะการมีปนยาวแสดงถึงการมีไวเฝาทรัพยสิน 
และการพกพาออกนอกบานจะสามารถสังเกตงายกวาปนส้ัน แตท้ังน้ี แนวทางของตางประเทศดังท่ีกลาว
มาขางตนอาจจะไมสามารถนําเอามาปรับใชกับประเทศไทยไดทั้งหมด เนื่องจากอาจมีความแตกตาง
ในเร่ืองพ้ืนฐานแนวความคิด สภาพแวดลอมประเพณี และอ่ืน ๆ แตก็อาจนํามาพิจารณาประกอบกับ
สภาพปญหาในการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาวุธปน
แลวนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
เก่ียวกับการควบคุมอาวุธปนท่ีสอดคลองกับสภาพสังคมไทย
ในปจจุบัน

จุลนิติ : ในทัศนะของท�านเห็นว�าประเทศไทย
มีป�ญหาเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธป�นอย�างไร
และพระราชบัญญัติอาวุธป�น เครื่องกระสุนป�น 
วัตถุระเบิด ดอกไม�เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธป�น 
พ.ศ. ๒๔๙๐ มีความเหมาะสมหรือไม� เพียงใด 
หรือควรมีแนวทางแก�ไขอย�างไร เพื่อให�กฎหมาย
สามารถใช�บังคับได�อย�างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล�องกับสภาพสังคมไทยในป�จจุบัน

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. ฐนันดร�ศักดิ์ บวรนันทกุล :  ในปจจุบันแมวาจะมี
พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐
เพ่ือควบคุมการมีและใชอาวุธปน แตประชาชนก็สามารถมีและใชอาวุธปนกันอยางกวางขวาง ไมวาจะ
ดวยการนําอาวุธปนไปประกอบอาชญากรรมหรือนําไปเปนเครื่องมือในการตัดสินปญหาขอขัดแยง
ที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งจากสภาพความเปนจริงดังกลาวจึงเห็นวาประเทศไทยเรายังคงมีปญหาเกี่ยวกับ
การควบคุมอาวุธปนหลายประการ ดังตอไปน้ี

 ประการแรก ปญหาการควบคุมปริมาณการครอบครองอาวุธปนโดยไดรับอนุญาต ซ่ึงมีสาเหตุ
จากการท่ีกฎหมายไมไดจํากัดจํานวนการถือครองอาวุธปนของแตละบุคคล ทําใหเปนชองทางของผูท่ีมี
กําลังทรัพยและช่ืนชอบอาวุธปน ใชสิทธิในการครอบครองอาวุธปนเปนจํานวนมาก ซ่ึงจากขอเท็จจริง
พบวา มีผูไดรับอนุญาตบางคนมีอาวุธปนในครอบครองจํานวนมากกวา ๑๐ กระบอก หรือมากกวา 
๑๐๐ กระบอก ในขณะที่คนทั่วไปจะมีอาวุธปน ๑ กระบอก ที่ใชในวัตถุประสงคเดียวกันคือในการ
ปองกันตัวหรือทรัพยสิน ซึ่งเปนการอนุญาตที่เกินความจําเปนและอาจเปนการใชดุลพินิจของ
นายทะเบียนท่ีแตกตางกันในการอนุญาตใหครอบครองแตละราย
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แนวทางการส�งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช�กฎหมายเก่ียวกับอาวุธป�นของประเทศไทย

นอกจากนี้ ปญหาการควบคุมปริมาณอาวุธปนยังมีสาเหตุมาจาก “โครงการจัดหาอาวุธปน
เพื่อเปนสวัสดิการแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอื่น ๆ ที่มีความประสงคขออนุญาตมีและ
ใชอาวุธปน” ซ่ึงเปนโครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือแกไขปญหาการเบิกอาวุธปนหลวงซ่ึงเปนทรัพยสินทางราชการ
ที่ตองผานการใชกันหลายมือ ทําใหอาวุธปนอาจมีการเสื่อมสภาพหรือไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
สงผลใหเจาหนาที่ของรัฐสวนใหญจึงมีความตองการจะซื้ออาวุธปนไวเปนของตัวเอง หนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของจึงมีแนวคิดที่จะชวยเหลือจัดสวัสดิการใหดวยการสั่งซื้อครั้งละจํานวนมากเพื่อที่จะซื้อได
ในราคาที่ถูกกวาราคาตลาด ซึ่งแตเดิมจะมีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเปนผูริเริ่มโครงการ 
ตอมาภายหลังโครงการลักษณะน้ีก็ขยายไปยังหนวยงานอ่ืน ๆ  ดวย ซ่ึงในทางปฏิบัติก็จะเปดใหเจาหนาท่ี
ที่มีความประสงคอยากไดปนสวัสดิการทําการจองเพื่อไปจายเปนคามัดจําใหแกโรงงานผลิตอาวุธปน 
แตดวยจํานวนการส่ังซ้ือเปนปริมาณมากจึงสงผลตอการผลิตท่ีตองใชระยะเวลานาน จนเจาหนาท่ีบางคน
รอไมไหวก็เลยท้ิงจอง ทําใหเกิดปญหาอาวุธปนเหลือคางสต็อกจํานวนมาก หนวยงานรัฐท่ีจัดโครงการ
จึงจําตองระบายสินคาก็เลยนําเสนอขายใหเจาหนาที่ในหนวยงานอื่น ทําใหเปนกลไกที่ทําใหปริมาณ
อาวุธปนในไทยมีจํานวนสูงข้ึนมากและเปดโอกาสใหมีการครอบครองปนโดยไมจําเปน

 ประการที่สอง ปญหาการตรวจสอบประวัติเกี่ยวกับอาวุธปน เนื่องจากใบอนุญาตอาวุธปน
มีอายุตลอดเวลาที่ผูรับใบอนุญาตเปนเจาของอาวุธปนนั้น จึงไมมีการตรวจสอบอาวุธปนวายังอยู
หรือไม มีสภาพเชนไร ปจจุบันใครเปนผูครอบครอง เนื่องจากบางครั้งมีกรณีซื้อขายอาวุธปนกัน
ในลักษณะโอนลอยหรือซื้อขายกันเองโดยไมผานรูปแบบการโอนกรรมสิทธิ์ใหถูกตองกับฝายปกครอง 
ขอเท็จจริงกลายเปนวา ผูครอบครองอาวุธปนกลับไมใชเจาของท่ีแทจริง ซ่ึงทําใหระบบฐานขอมูลทะเบียน
อาวุธปนไมเปนปจจุบัน ซ่ึงนายทะเบียนจะทราบก็ตอเม่ือไดมีการนําอาวุธปนไปใชในการกระทําความผิด
หรือกออาชญากรรมแลว จึงไมสามารถนําไปสูการควบคุมการครอบครองอาวุธปนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงปญหาดังกลาวน้ีไดมีผูเสนอแนวทางแกไขปญหาวา รัฐควรกําหนดอายุใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน
ใหมีระยะเวลาท่ีชัดเจน เพ่ือท่ีจะสามารถควบคุมและตรวจสอบความถูกตองไดในเวลาท่ีผูถือใบอนุญาต
มาขอตอใบอนุญาต ซ่ึงเห็นดวยวาเปนการควบคุมและตรวจสอบการครอบครองอาวุธปนในอีกแนวทางหน่ึง
ท่ีนาสนใจ แตควรตองพิจารณาใหถ่ีถวนถึงขอดีขอเสียและความเปนไปไดในทางปฏิบัติดวย

ประการท่ีสาม ปญหาการพกพาอาวุธปนติดตัวโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงหากพิจารณาวัตถุประสงค
ของกฎหมายควบคุมอาวุธปนในเรื่องเพื่อใชปองกันตัว จะเห็นไดวากฎหมายมีความมุงหมายที่จะให
ผูครอบครองอาวุธปนใชปองกันตัวหรือทรัพยสินภายในเคหสถาน โดยไมไดมีความมุงหมายใหนําออกมาใช
ในสถานท่ีสาธารณะแตอยางใด เพราะการพกพาอาวุธปนออกไปยังสถานท่ีตาง ๆ  อาจเปนการสงเสริม
ใหเกิดการกระทําความผิดหรือเกิดอาชญากรรมไดงายข้ึน เม่ือผูพกพาไมสามารถควบคุมอารมณของตน 
หรืออาจเกิดการบันดาลโทสะ หรือเกิดความรูสึกฮึกเหิม แตหากผูกระทําความผิดไมมีอาวุธปนอยูในมือ 
การกระทําความผิดหรือการกออาชญากรรมก็อาจไมเกิดขึ้น หรือจะมีระดับความรุนแรงนอยลง
กวาการมีอาวุธปนอยูในมือ เชนนี้จะเห็นไดวา การพกพาอาวุธปนจึงเปนปจจัยหนึ่งที่นํามาซึ่งปญหา
ความรุนแรงหรือปญหาอาชญากรรมตามมา แมวากฎหมายจะไดจํากัดการพกพาอาวุธปนที่จะตอง
มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปนจากนายทะเบียนกอน กลาวคือใบ ป. ๔ และมีขอหามไมใหพกพาติดตัว
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มี.ค. - เม.ย. ๖๓๑๙

ไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะแตกฎหมายก็ไดกําหนด
ขอยกเวนไว เชน กรณีมีเหตุสมควรตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๗๑๑ และกรณีมีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควร
แกพฤติการณ ตามมาตรา ๘ ทวิ๒ แหงพระราชบัญญัติ
อาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ
ส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ เพ่ือใหเจาหนาท่ีใชดุลพินิจ
ผอนผันตามขอเท็จจริงที ่เกิดขึ ้นเปนรายกรณีไปตาม
ความเหมาะสม แตในทางปฏิบัตินั้นกลับกลายเปนการ
สรางชองทางใหเจาหนาที่ใชดุลพินิจในการเลือกปฏิบัติ
เพ่ือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

ประการท่ีส่ี ปญหาการจัดการอาวุธปนประดิษฐ
ปนไมมีทะเบียน หรือ “ปนเถ่ือน” ซ่ึงคนท่ัวไปสามารถเขาถึง
ไดงายราคาถูกกวาอาวุธปนที่มีทะเบียน เนื่องดวยอาศัย
การผลิตจากโรงกลึงธรรมดาท่ีไมจําเปนตองใชกลไกทางเทคโนโลยีท่ีซับซอน ไมตองผลิตเปนจํานวนมาก
และยังสามารถหาวัตถุดิบเพื่อมาผลิตอุปกรณตาง ๆ ไดโดยงาย เชน การทําปนลูกซองไทยประดิษฐ
ที่ยิงดวยการหักลํา หรือการนําปนบีบี (BB Gun) ที่เปนสิ่งเทียมอาวุธปนแลวนํามาดัดแปลงลํากลอง 
ลูกโมและเข็มแทงชนวน จนเปนปนที่ใชยิงกระสุนจริงได หรือแมแตการทําปลอกลดเสียงติดลํากลอง
อาวุธปน เปนตน นอกจากน้ี หากพิจารณาถึงสภาพความรุนแรงเก่ียวกับอาวุธปนในสังคมของประเทศไทย
ในปจจุบันแลวจะพบวา คนรายหรือผูกระทําความผิดมีแนวโนมจะใชอาวุธปนเถ่ือนเปนเคร่ืองมือในการ
กออาชญากรรมตาง ๆ มากข้ึน 

 ประการท่ีหา ความเหมาะสมของบทลงโทษตามกฎหมาย เชน อัตราโทษสําหรับความผิดฐาน
มีอาวุธปนโดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน มีโทษจําคุกต้ังแต ๑ ปถึง ๑๐ ป และปรับต้ังแต ๒,๐๐๐ บาท

โ ี ี่  ไ  

๑ มาตรา ๓๗๑  ผูใดพาอาวุธไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุสมควร หรือพาไป
ในชุมนุมชนท่ีไดจัดใหมีข้ึนเพ่ือนมัสการ การร่ืนเริงหรือการอ่ืนใด ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาท และใหศาลมีอํานาจ
ส่ังใหริบอาวุธน้ัน.

๒ มาตรา ๘ ทวิ  หามมิใหผูใดพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับใบอนุญาตใหมี
อาวุธปนติดตัว เวนแตเปนกรณีท่ีตองมีติดตัวเม่ือมีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ

 ไมวากรณีใด หามมิใหพาอาวุธปนไปโดยเปดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนท่ีไดจัดใหมีข้ึน เพ่ือนมัสการ การร่ืนเริง 
การมหรสพหรือการอ่ืนใด 

 ความในมาตราน้ี มิใหใชบังคับแก
(๑) เจาพนักงานผูมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทหารและตํารวจ ซ่ึงอยูในระหวางการปฏิบัติหนาท่ี

 (๒) ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๕ วรรคหน่ึง (๑) (ข) หรือ (ค) 
ซึ่งอยูในระหวางการปฏิบัติหนาที่เพื่อการปองกันประเทศ หรือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือรักษาทรัพยสิน
อันสําคัญของรัฐ

 (๓) ประชาชนผูไดรับมอบใหมีและใชตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (ง) ซึ่งอยูในระหวางการชวยเหลือราชการ
และมีเหตุจําเปนตองมี และใชอาวุธปนในการน้ัน.
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๒๐จุ ล นิิ ติ

แนวทางการส�งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช�กฎหมายเก่ียวกับอาวุธป�นของประเทศไทย

ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท แตความผิดฐานพกพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะ 
มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และสําหรับความผิดฐานพกพาอาวุธปน
ไปในชุมนุมชนมีอัตราโทษจําคุกต้ังแต ๖ เดือนถึง ๕ ป และปรับต้ังแต ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท 
ซ่ึงจะเห็นไดวาโทษของการพกพาอันเปนสาเหตุในการกอใหเกิดอาชญากรรม กลับมีระวางโทษเบากวา
โทษมีอาวุธปนโดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน เปนตน 

 จุลนิติ : บทสรุปส�งท�ายและข�อเสนอแนะอื่น ๆ 

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. ฐนันดร�ศักด์ิ บวรนันทกุล : การเปดโอกาสใหบุคคลพกพา
อาวุธปนอยางเสรีอาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยของสวนรวมหรือคนในสังคมไทยในปจจุบัน
เปนอยางมาก ดังนั ้น จึงจําเปนตองมีการควบคุมการมีไวในครอบครอง การพกพาอาวุธปน 
ตลอดจนการใชอาวุธปนดังกลาวตามสมควรแกกรณี อยางไรก็ตาม ปญหาเรื่องอาวุธปนเปนเรื่อง
ที ่ละเอียดออนและการแกไขปญหานั้นตองมีความละเอียดและรอบคอบ เพราะหากแกปญหา
ไมตรงจุดจะยิ่งกลายเปนปญหาลูกโซตามมาอีกมากมาย การพยายามนําแนวทางของตางประเทศ
มาใชไมไดหมายความวาจะเหมาะสมหรือเปนแนวทางท่ีดี (Best practice) สําหรับประเทศไทยเสมอไป
หากยังมีขอโตแยงและไมมีหลักฐานบงช้ีท่ีเปนรูปธรรม เชน หากเรามองวาปญหาอยูท่ีการมีปริมาณปน
มากเกินไป แตไมมีหลักฐานที่ยืนยันหรือรับรองชัดเจนวา คนที่มีปนหลายกระบอกเปนผูที่ใชปน
ในการกออาชญากรรม หรืออาจเปนไปไดวาปริมาณปนไมไดเกี ่ยวของกับการกออาชญากรรม 
เน่ืองจากผูกอเหตุใชอาวุธปนประดิษฐเองหรือปนเถ่ือน เปนตน

ในสวนนี้ขอฝากขอสังเกตเกี่ยวกับอาวุธปนที่ใชในการกออาชญากรรม ซึ่งโดยทั่วไปแลวมักจะ
พิจารณากันเพียงแค ๒ สวน สวนแรกคือ ปริมาณคดีเก่ียวกับการครอบครองอาวุธปนท่ีใชกออาชญากรรม 
และสวนท่ีสองคือ ปริมาณคดีท่ีมีการใชอาวุธปนในการประกอบอาชญากรรม ซ่ึงเห็นวาการมุงพิจารณา
เพียงแค ๒ สวนดังกลาวอาจไมครบถวน กลาวคือ ควรจะตองพิจารณาตอไปในรายละเอียดดวยวา 
อาวุธปนท่ีใชในการกระทําความผิดหรือกออาชญากรรมน้ันเปนปนประเภทใด เพราะหากเปนอาวุธปนเถ่ือน
หรือปนผิดกฎหมายซึ่งคนรายหรือผูกระทําความผิดมีแนวโนมจะใชอาวุธปนเถื่อนเปนเครื่องมือ
ในการกออาชญากรรมตาง ๆ มากขึ้น การมุงไปสรางมาตรการเพื่อควบคุมหรือจํากัดการมีอาวุธปน
ท่ีถูกตองตามกฎหมายเพียงประการเดียว อาจไมใชแนวทางแกไขปญหาไดอยางถูกจุด ฉะน้ัน การทบทวน
และหามาตรการปองกันการครอบครองอาวุธปนท่ีเอาไปใชในการกระทําความผิดน้ัน จึงจําเปนตองหา
ทางควบคุมใหมีความเขมงวดเด็ดขาด ท้ังระบบการติดตามปนท่ีมีทะเบียนอยูในระบบ และการเฝาระวัง
กวาดลางปนเถ่ือนดวย จึงจะสงผลใหการใชและพัฒนากฎหมายเพ่ือเปนกลไกสําคัญในการแกไขปญหา
เก่ียวกับอาวุธปนท่ีใชในการกออาชญากรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความละเอียดรอบคอบ เหมาะสม
กับสภาพการณปจจุบันของประเทศไทยตอไป 
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