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วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งศึกษาบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืน กล่าวคือ มาตรา 

371 ของประมวลกฎหมายอาญา  และพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ และมาตรา 72 ทวิ ทั้งยังศึกษากฎหมาย
เกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนของต่างประเทศ อันได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก กรุงวอชิงตัน 
ดีซี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร์ เพ่ือดูแนวทางที่ต่างประเทศใช้ ปฏิบัติ และแนวคิดในการ
พัฒนากฎหมายของต่างประเทศ โดยการศึกษานี้จะศึกษาเฉพาะการพกพาอาวุธปืนที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือ อาวุธปืนที่มีทะเบียน เนื่องจากได้ตระหนักถึงปัญหาอาชญากรรมอันเกิดขึ้นจากการ
พกพาอาวุธปืนไปยังที่เมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ เพื่อศึกษาถึงปัญหาของบทบัญญัติกฎหมายใน
เรื่องของการพกพาอาวุธปืน และปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน
ติดตัว เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนของประเทศไทย 
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน 

ผลการศึกษาพบว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนและหลักเกณฑ์และวิธีการออก
ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวยังมีปัญหาบางประการ กล่าวคือ ปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของ
บทบัญญัตขิองการพกพาอาวุธปืน ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะและวิธีการพาอาวุธปืน และความหมายของ
ค าว่า “อาวุธปืน” ปัญหาเกี่ยวกับการพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง
ข้อยกเว้นในเรื่อง “เหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์” ปัญหาเรื่องความเหมาะสมของ
บทลงโทษ ซึ่งการพกพาอาวุธปืนกระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณะ กระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยของสังคม และเป็นสาเหตุหนึ่งในการก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมนั้นมีโทษเบากว่าโทษการ
มีอาวุธปืนอันไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนไว้เพ่ือใช้ป้องกันตัวภายในบ้านหรือเคหสถาน และ 
ปัญหาเรื่องการก าหนด กฎ ระเบียบ เงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นขอใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว อัน
เกี่ยวกับคุณสมบัติและวิธีการขอมีใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว 

ผู้เขียนจึงได้เสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนโดยผ่านองค์กรนิติ
บัญญัติเพ่ือให้มีการกลั่นกรองกฎหมายและออกกฎกระทรวงในเรื่องการก าหนดลักษณะและการพา
อาวุธปืน ก าหนดนิยามค าว่า “อาวุธปืน” และ “เหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ ให้ 

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก าหนดโทษของการฝ่าฝืนบทบัญญัติเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนให้สูงกว่า
โทษมีอาวุธปืนอันไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ในการขอออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวนั้น
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มีการก าหนดคุณสมบัติ หลักฐานการยื่นขออนุญาตขอมีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวเพ่ิมมากขึ้น 
เช่น หลักฐานใบรับรองแพทย์เก่ียวกับสุขภาพจิต ก าหนดวัตถุประสงค์ในการขอใบอนุญาตพกพาอาวุธ
ปืนให้ชัดเจน จัดให้มีการฝึกอบรมการยิงปืนและก าหนดให้มีการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ เพ่ือให้
ทราบได้ว่าบุคคลผู้มาขอใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวนั้นสามารถใช้ปืนได้โดยวิธีที่ถูกต้องและใช้ปืน
เป็น ก าหนดอาชีพส าหรับผู้สามารถขอใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน และมีการจ ากัดจ านวนกระสุนที่
สามารถพกพาได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้กฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนสามารถใช้บังคับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน 

 
 



 
ABSTRACT 
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This thesis aims to analyze about the carrying firearms laws which are under 

Sections 371 of The Criminal code and under Section 8 bis. and Section 72 bis. of 
Firearm, Ammunition, Explosives, Fireworks and the Equivalent of Firearms Act 
B.E.2490.Moreover, it studies the related laws from New York, Washington DC, Japan 
and Singapore for being an guideline used by international. The research focuses on 
legal carrying firearms or registered firearms because I realize that the criminal 
problem is occurred when a firearm is carried to town, village or public way. This 
thesis researches into the regulations to bear a firearms and criterions to launch a 
license for finding the pathway to rectify the related laws in Thailand functionally 
and harmoniously.   

The result of the research concluded that the carrying firearms regulations and 
the criterions of bearing firearms are malfunction: the unclear regulations to carry a 
firearms, the definition of "firearms", the problem of illegal possession, the problem 
of “necessity and emergency appropriate to the circumstances", the problem of 
improper of penalty, The penalty for carrying a firearms, which affects the safety of 
the public and the peace of society, is one of causing the crime; which less penalty 
than penalties for illegal firearms possession in order to protect a home or dwelling, 
and the issue of regulatory conditions to carry a firearms permit concerning the 
features and how to apply for a license to carry a firearms.  

The author suggests that amending The laws of carrying pistol tough-out 
legislation for screening the regulations and for launching ministerial regulation to 
definite the definition of "firearms" and “necessity and emergency appropriate to the 
circumstances" more clearly. Furthermore, the penalty of carrying firearms illegally is 
more intense than possessing the illegal firearms. To request a license for carrying a 
firearms, the applicant should be more strictly qualified in various aspects such as 
proof of medical evidence on mental health, Purpose of obtaining a license to carry 
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handgun, Obtained gunnery training, Required the written examination and practical 
handgun control ability, Career and set a limit to the number of carrying bullets. At 
the end of the day, the laws related to carrying firearms should be amended 
functionally and harmoniously in present Thai society.   



กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เรื่องปัญหาเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยนี้  ส าเร็จลุล่วงได้
เนื่องมาจากผู้เขียนได้รับความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล ค าปรึกษา ข้อแนะน า ความคิดเห็นและ
ก าลังใจจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองศาสตราจารย์ปิยะนุช  โปตะวณิช หรือที่ผู้เขียน
เรียกว่าท่านอาจารย์ปิยะนุชที่ได้กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษา ข้อชี้แนะ ข้อแนะน า และข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน ตลอดจนสละแรงกายและให้ก าลังใจแก่ผู้เขียนใน
การท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ตลอดมา โดยเฉพาะเวลาที่ผู้เขียนท้อแท้จนตั้งใจจะเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
แต่ท่านอาจารย์  ปิยะนุชก็ได้ให้ข้อคิดก าลังใจ และให้ค าปรึกษาจนได้ส าเร็จลุล่วงได้ในที่สุด 
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง ด้วยความเคารพรักเสมือนมารดาคนที่สอง 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สัตยา อรุณธารี ที่ได้สละเวลาให้ค าปรึกษาและค าแนะน า
ที่ดีหลายสิ่ง สละเวลาตรวจทานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก ที่กรุณา
สละเวลามาเป็นประธานกรรมการและกรรมการตามล าดับในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของผู้เขียน 
และได้กรุณาพิจารณาและตรวจสอบ รวมไปถึงให้ค าแนะน า ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ในการท าและ
แก้ไขวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณ  คณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอดและสร้างความรู้ให้แก่ผู้เขียน ขอขอบคุณเพ่ือนๆที่รักทุกคน
ของผู้เขียน ส าหรับก าลังใจและความช่วยเหลือที่มีให้มาโดยตลอด ท้ายสุด ผู้เขียนขอขอบพระคุณ 
และขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แด่นายกฤตย์ เอกกาญธนกร และนาง
ปุณณัฐฐา เอกกาญธนกร ผู้ซึ่งเป็นบิดามารดาของผู้เขียน โดยบิดาของข้ าพเจ้าเป็นผู้ได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์นี้ บิดามารดาของผู้เขียนช่วยส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นเตือน และเป็น
ก าลังใจที่ส าคัญตลอดจนเป็นแรงใจที่ส าคัญยิ่งของผู้เขียนตลอดมา เนื่องจากผู้เขียนต้องการท าให้บิดา
มารดาของผู้เขียนมีความสุขกับความส าเร็จในครั้งนี้ จนท าให้การศึกษาครั้งนี้ประสบผลส าเร็จได้ตามที่
ตั้งใจ 
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 
 

“ที่ใดมีมนุษย์ ที่นั้นมีสังคม ที่ใดมีสังคม ที่นั้นมีกฎหมาย ด้วยเหตุนั้น ที่ใดมีมนุษย์ ที่นั้น จึงมี
กฎหมาย” (Ubi homo, ibi societas. Ubi societas, ibi jus, Ergo ubi homo, ibi jus)1  
เนื่องจากกฎหมายมีการตราขึ้นเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์และพฤติกรรมของคนในสังคมเพ่ือให้คนในสังคม
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ดังนั้นเมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตร กล่าวคือ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ จึงต้องมีการพัฒนากฎหมายหรือค้นหาข้อความคิดทางกฎหมายใหม่ๆขึ้นมา
เพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เนื่องด้วยสังคมนั้น ไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ การเมือง การปกครอง 
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตร ซึ่งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจึงเป็นเหตุผลส าคัญในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง เพ่ิมเติม หรือแม้กระทั่งยกเลิก
กฎหมายที่ไม่มีความทันสมัยหรือไม่สอดรับกับสังคมในปัจจุบันหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้ร่างกฎหมายได้มีเจตนารมณ์ในการร่างกฎหมายนั้นขึ้นมาได้ ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองต่อ
ตามความต้องการ ควบคุม ป้องกัน ก่อให้เกิดการสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีความสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีตกาล การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะรวดเร็ว และเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา การเพ่ิม
ของจ านวนประชากร ปัญหาการว่างงาน ปัญหาทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสินค้ามีราคาแพงขึ้น 
เป็นต้น อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลกระทบถึงสุขภาพจิตของ
ประชาชน เป็นปัญหาต่อสังคมอย่างมาก  สิ่งที่เป็นปัญหาและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมอย่างเห็น
ได้ชัด คือ ปัญหาด้านอาชญากรรม  ซึ่งอาชญากรรมนั้นสามารถเกิดขึ้นทุกเวลา ทุกสถานที่ และ
สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน อันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจและทรัพย์สินของประชาชน 
ดังจะเห็นได้จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ ซึ่งมีให้เห็นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวันของคนในสังคมจนอาจเรียกได้ว่าเป็นเรื่องปกติ แต่แม้อาชญากรรมจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
จนเป็นเรื่องปกติในสังคม แต่ยังคงก่อให้เกิดความหวาดกลัวแก่ประชาชน ท าให้ประชาชนเกิดความ
วิตกกังวลในการด ารงชีวิตประจ าวัน เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต  ร่างกายของตนและคนใน
ครอบครัวอันเป็นที่รัก หรือแม้กระทั่งเกิด อันตรายต่อทรัพย์สินต่างๆ ของตน ท าให้สังคมขาดความ
สงบสุขและเมื่อสังคมขาดความสงบสุข จึงส่งผลกระทบกระเทือนต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ความ

                                                           
1สมยศ เชื้อไทย, ควำมรู้กฎหมำยทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 15 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 

2551), หน้า 41. 
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เป็นอยู่ การเมือง การปกครอง และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จาก
การที่ Thomas Hobbs นักปรัชญาการเมืองชาวอังกฤษ ได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับรัฐว่า “รัฐที่ขาด
ความสงบเรียบร้อยก็คือรัฐที่ไม่มีรัฐบาล” จากแนวคิดของ Thomas Hobbs ดังกล่าวย่อมแสดงให้
เห็นว่า ความสงบเรียบร้อยเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับเสรีภาพและความม่ันคงของบ้านเมือง2  

ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็น การขัดกันเรื่องผลประโยชน์ การประสงค์ให้
ได้มาซึ่งทรัพย์สินของผู้อ่ืน การทะเลาะวิวาทชุลมุนต่อสู้ อาฆาตล้างแค้น การกระท าอันประสงค์ต่อ
ชีวิตผู้ อ่ืน อันเรียกว่า การฆ่าผู้อ่ืน การประสงค์จะก่อให้ เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายของผู้ อ่ืน อัน
เรียกว่า การท าร้ายร่างกาย การข่มขืนใจผู้อ่ืนให้กลัวจนกระทั่งยอมกระท าในสิ่งที่ผู้ข่มขู่ต้องการ หรือ 
ปัญหาเรื่องชู้สาว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราสามารถจะพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวันตามหน้า
หนังสือพิมพ์ หรือข่าวจากโทรทัศน์ ซึ่งโดยมากผู้ก่ออาชญากรรมเหล่านี้มักมีเครื่องมือ เพ่ือใช้หรือมีไว้
เพ่ือช่วยให้การกระท าของตนเป็นไปได้อย่างส าเร็จลุล่วง หรือให้เป็นไปโดยสะดวก ง่าย และรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น และเครื่องมือที่มีอานุภาพที่สามารถท าให้ผู้ก่ออาชญากรรมกระท าการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พกพาได้สะดวกเนื่องจากมีขนาดเล็ก กะทัดรัด สามารถพกพาปิดบังซ่อนเร้นไว้กับตัวได้
อย่างมิดชิด ราคาไม่แพง สามารถหาซื้อได้ง่ายบนอินเทอร์เน็ต และสามารถสร้างความหวาดกลัวให้แก่
บุคคลอื่นได้อย่างยิ่ง คือ อาวุธปืน นั่นเอง อาวุธปืนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญอันเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิด
อาชญากรรมข้ึนในสังคม 

ในทางกลับกัน แม้ “อาวุธปืน” จะเป็นเครื่องมือส าคัญอันเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม
ขึ้นในสังคม  ซึ่งก่อให้ผู้ก่ออาชญากรรมรู้สึกเชื่อมั่นในการลงมือก่ออาชญากรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
อาวุธปืนเป็นอาวุธที่ร้ายแรง มีอานุภาพที่สามารถท าให้มีอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือตายได้ ทั้งยังเป็น
สัญลักษณ์แห่งความเจ็บ ความตาย และความรุนแรง ผู้ใดพบเห็นมักจะเกิดความหวาดกลัวและเกรง
ต่อผู้ถืออาวุธปืน แต่อาวุธปืนก็ยังสามารถสร้างความอบอุ่นใจให้แก่คนดี หรือ ประชาชนทั่วไป ใน
สังคมที่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นมาก แต่รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจกลับไม่สามารถปกป้องคุ้มครอ ง
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที ไม่สามารถคุ้มครองประชาชนได้อย่างทั่วถึงและตลอดเวลา เนื่องจาก
สังคมมีขนาดใหญ่ ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่สามารถปกป้องคุ้มครองได้อย่างทั่วถึง ขาดแคลนเทคโนโลยี
ด้านกล้องวงจรปิด หรือที่เรียกกันว่า กล้อง CCTV อันท าให้ไม่สามารถดูแลสอดส่องตามถนนหนทาง
ได้อย่างทุกซอกทุกมุม ท าให้บางครั้งการพกพาอาวุธปืนไว้เพ่ือป้องกันชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของ
ตนและบุคคลในครอบครัว จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น เนื่องจากหากอาชญากรมีอาวุธปืน แต่ประชาชน
ทั่วไปที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรไม่มีอาวุธที่ทัดเทียมไว้ป้องกันตนจากอาชญากรรมนั้น ก็อาจเป็น
เรื่องที่ท าให้อาชญากรย่ามใจในการก่ออาชญากรรมมากขึ้น จึงอาจจะต้องชั่งผลประโยชน์และโทษ
ของการมี  การครอบครอง และพกพาอาวุธปืนว่าอย่างไรเป็นผลดีหรือผลเสียยิ่งหย่อนกว่ากัน 

                                                           
2อัศวิน วัฒนวิบูลย์, กำรพกพำอำวุธปืนโดยเสรีและกำรห้ำมพกพำอำวุธปืนโดยเด็ดขำดใน

ทัศนคติของเจ้ำพนักงำนในกระบวนกำรยุติธรรมและกลุ่มประชำชนทั่วไป (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527), หน้า 3. 
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ส าหรับปัญหาอาชญากรรม อันมีอาวุธปืนเป็นเครื่องมือส าคัญที่ก่อให้เกิดขึ้นนั้น มีการเกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่อง ทั้งยังมีสถิติเกิดขึ้นอยู่ในระดับสูง3 ดังจะเห็นได้จากการที่ส านักข่าว
ต่างประเทศ “รอยเตอร์”  ลงบทความใช้ชื่อว่า "ประเทศไทยเป็นมิตรลดลง แต่อาชญากรรมจากปืน
เพ่ิมข้ึน"  โดยกล่าวว่าประเทศไทยมีอัตราการก่ออาชญากรรมจากปืนสูงที่สุดในเอเชีย เนื่องจากมีปืน
นอกระบบ หรือปืนเถื่อนจ านวนมาก พร้อมระบุว่า ปืนเถื่อนมาจากสาเหตุ การซื้ออาวุธปืนในราคาถูก 
และน าไปขายต่อ โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์นักศึกษาอาชีวะยิงคู่อริบนรถโดยสารประจ าทางจนท าให้มี 
ผู้เสียชีวิตขึ้น รวมถึงเหตุที่สมาชิกวุฒิสภาไทยท าปืนลั่นใส่อดีตภรรยาตัวเอง และคดีอาชญากรรมอีก
หลายคดีจนน าไปสู่การสรุปของบทความว่า อาวุธปืนในประเทศไทย สามารถครอบครองกันอย่าง
ง่ายดาย ส านักข่าวรอยเตอร์วิจารณ์ และเสนอมุมมอง การครอบครองอาวุธปืนในประเทศไทย ที่
เกิดขึ้นง่าย โดยมีสาเหตุจากเจ้าหน้าที่รัฐร่วมทุจริตออกใบอนุญาต และประเด็นส าคัญคือ การที่
ข้าราชการมีสิทธิ์ซื้อปืนที่มีส่วนลด หรือปืนสวัสดิการ ก่อนแจ้งหาย และน าไปขายให้ตลาดมืด 
กรมการปกครองออกมายืน ยันว่า ปืนสวัสดิการไม่ใช่สาเหตุที่ท าให้เกิดปืนเถื่อน เนื่องจากมีระบบ
จัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพกรมการปกครอง ยังระบุว่าปัจจุบันทั่วประเทศมีอาวุธปืนที่ขึ้นทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวนกว่า 6 ล้านกระบอก แต่มีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนทั่ว
ราชอาณาจักรไม่ถึง 1,000 กระบอก4   

ทั้งนี้ข้อมูลจากองค์การระหว่างประเทศด้านการวางแผนและนโยบายป้องกันการบาดเจ็บ
จากการวางแผนและนโยบายจากการใช้อาวุธปืน “GUN POLICY” (กันโพลิซี) ระบุว่าประเทศไทยนั้น
มีอัตราการก่ออาชญากรรมจากปืนสูงที่สุดในเอเชีย ทุก 100,000 คน จะถูกฆ่าด้วยอาวุธปืน 5.3 คน 
และประเทศไทยมีพลเมืองครอบครองปืนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากกว่าประเทศที่มีชื่อ
ด้านความรุนแรงอย่างฟิลิปปินส์ ถึง 4 เท่า หรือเพียง 0.2 คน เท่านั้น5 นี่เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหา ของ
บทความดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เพ่ือลดจ านวนอาชญากรรม และสร้างความสงบสุขให้กับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนและสังคม อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ผู้ เขียนจึงเห็นควรศึกษาและหาทาง
แก้ปัญหาในเรื่อง “อาวุธปืน” ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญอันเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม   

นอกจากนี้จากสถิติคดีอาญาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2556 มีสถิติ
เกี่ยวกับคดีอาวุธปืนดังนี้ 
 
 
 

                                                           
3 สมบัติ อมรวิวัฒน์, นโยบำยกำรควบคุมอำวุธปืนกับควำมม่ันคงของประเทศ (เอกสารวิจัย

ส่วนบุคคล วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2535), หน้า 3. 
  

4 ไทยพีบีเอส, "รอยเตอร์ชี้ไทยมีผู้ครอบครองปืนมำกที่สุดในอำเซียน,” ค้นวันที่ 7 
มิถุนายน 2556 จาก http://news.thaipbs.or.th/content/รอยเตอร์ชี้ไทยมีผู้ครอบครองปืนมาก
ที่สุดในอาเซียน 

  

5เรื่องเดียวกัน. 
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ตำรำงที่ 1.1  แสดงสถิติคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนเทียบกับคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายระหว่างปี พ.ศ.2550-25566  
 

 
พ.ศ. 

จ ำนวนคดีที่รัฐ                    
เสียหำย (รำย*) 

      คดีเกี่ยวกับอำวุธปืน ( (รำย)  
รวม 

 
ร้อยละ ปืน 

ธรรมดำ 
ร้อยละ ปืน

สงครำม 
ร้อยละ 

2550 192,053 16,088 8.37 738 0.38 16,826 8.76 
2551 221,455 16,937 7.64 545 0.24 17,482 7.89 
2552 250,638 19,431 7.75 621 0.24 20,052 8.00 
2553 295,536 18,938 6.40 563 0.19 19,501 6.59 
2554 451,028 24,616 5.45 601 0.13 25,217 5.59 
2555 487,775 29,523 6.05 651 0.13 30,174 6.18 

  2556     554,029 34,549 6.24    618  0.11   34,549   6.24 
 
หมำยเหตุ:  *แสดงผลจับกุม (ราย)     

 
จะเห็นได้ว่า จากตารางสถิติดังกล่าวข้างต้น จะเห็นสถิติในการจับกุมคดีเกี่ยวกับอาวุธปืน

ธรรมดาได้มากขึ้นเรื่อยๆ แสดงถึงประสิทธิภาพของการใช้บังคับพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ว่าบทบัญญัติ และระวางโทษที่
ใช้บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถปราบปราม บังคับใช้ หรือก่อให้เกิดความหวาดกลัวแก่ผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับคดีอาวุธปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้มีความเสี่ยงต่อการใช้อาวุธปืนในการก่อ
อาชญากรรมอันส่งผลกระทบต่อประชาชน และสังคมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

ส าหรับกฎหมายเก่ียวกับการพกพาอาวุธปืนของประเทศไทยนั้น แต่เดิมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การพกพาอาวุธเพียงมาตรา 371 ของประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งค าว่าอาวุธ หมายความรวมถึง อาวุธ
ปืนด้วย จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2519 มีค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ซึ่งได้
บัญญัติเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน พ.ศ. 2490  มาตรา 8 ทวิ อันเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องพกพาอาวุธปืนขึ้น ทั้งนี้พระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 24907 เป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งนับ
ระยะเวลาบังคับใช้จนมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา 67 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ย่อมสมควร
ได้รับการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดรับกับสภาพสังคมในปัจจุบันอันมีการก่อคดี
อาชญากรรมท่ีมีการใช้อาวุธปืนเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือ เพิ่มความสะดวกในการกระท าความผิด
มากขึ้น  

                                                           
6ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ, ค้นวันที่ 21 เมษายน 2557 จาก http://www.police.go.th   
7สรารักษ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภัย , กฎหมำยและคดีอำวุธปืน (กรุงเทพมหานคร: 

หจก.แสงจันทร์การพิมพ์, 2553), หน้า 2-3. 
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อีกท้ังเมื่อพิเคราะห์ถึงเจตนารมณ์ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 นั้น ระบุเหตุผลหรือความมุ่งหมายใน
การตราแต่เพียงว่า “โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด และดอกไม้เพลิง กับควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืน...” ซึ่งไม่ได้แสดงเหตุผลไว้โดยชัดแจ้ง  

แต่กลับปรากฎเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ในความมุ่งหมายของคณะปฎิรูปการปกครอง
แผ่นดินในการที่ออกค าสั่งของคณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ขึ้น เพ่ือยกเลิก เพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
นั้นจะเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ในการประกาศใช้ คือ ปรารถนาที่จะรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ และให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากอาชญากรรมให้มากที่สุด และเพ่ือแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และความเป็นไปของบ้านเมือง โดยประสงค์ที่จะให้มีส่วนช่วยรักษาความ
สงบสุขและลดจ านวนความรุนแรงในการก่ออาชญากรรมลงได้ แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป กลับไม่
สามารถลดจ านวนของอาชญากรรมและจ านวนความรุนแรงในสังคมลงได้ กลับเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน
มาก และโดยส่วนมากอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นนั้นเกิดจากการประทุษร้ายโดยอาวุธปืนทั้งสิ้น อันจะเห็น
ได้จากข่าวทางโทรทัศน์ อินเตอร์เนต หรือตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีข่าวอาชญากรรมที่เกิดจากการใช้
อาวุธปืนเกิดขึ้นจนเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นทุกวันในสังคม แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการ
บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวที่มีน้อย และผู้ก่ออาชญากรรมก็ยังก่ออาชญากรรมอันร้ายแรงขึ้น โดยมีการ
พกพาอาวุธปืนติดตัวไปเพื่อกระท าผิดทุกครั้ง หาได้เกรงกลัวต่อข้อห้ามและบทลงโทษทางกฎหมายไม่ 
เช่นนี้สะท้อนถึงปัญหาความไม่ศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเป็นอย่างมาก 

ซึ่งความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มีการก าหนดให้ประชาชนสามารถใช้อาวุธปืนได้เพ่ือจุดประสงค์ 
ดังนี้ กล่าวคือ เพื่อป้องกันตัว เพ่ือการกีฬา และเพ่ือการล่าสัตว์ ตามที่ปรากฎในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง8 
แต่ปัจจุบัน อาวุธปืนกลับเป็นเครื่องมือใช้ในการประกอบอาชญากรรม และเครื่องมือที่ใช้ในการตอบ
โต้และตัดสินความขัดแย้งระหว่างบุคคล  เมื่อพิจารณาจากจุดประสงค์เพ่ือป้องกันตัว พระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.  2490 ก็มีความมุ่ง
หมายที่จะให้ผู้มีหรือครอบครองอาวุธปืนใช้ป้องกันตัวหรือทรัพย์สินภายในเคหสถาน หรือ ถิ่นอันเป็น
ที่อยู่อาศัยของตนเท่านั้น ไม่ได้มีรูปแบบในการให้พกพาออกมานอกเคหสถาน การพกพาจึงก่อให้เกิด
ปัญหาขึ้นในสังคม ทั้งจากการน าไปประกอบอาชญากรรม เช่น ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์  หรือ หรอื เพ่ือ
ตัดสินความขัดแย้งระหว่างบุคคล เป็นต้น ดังมีค ากล่าวว่า “วีรบุรุษกับฆาตกรนั้น มีเส้นแบ่งบางมาก
หากพกปืน”9 

                                                           
8มาตรา 9 ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให้ออกให้แก่บุคคลส าหรับ

ใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์ 
  

9ไทยรัฐ. “หาง่าย!? เผยผลศึกษาพบ ในคนไทย10คน จะมีปืน1กระบอก,” ค้นวันที่ 21 
เมษายน 2557 จาก http://www.thairath.co. th/content/region/321285 
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ผู้เขียนจึงได้เล็งเห็นปัญหาของการ “พกพา” อาวุธปืน เนื่องจากการพกพาอาวุธปืนนั้น
สามารถพกพาไปได้โดยสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และเมื่อผู้พกพาไม่สามารถควบคุมอารมณ์
ความรู้สึกของตนเมื่อตนนั้นพกพาอาวุธที่สามารถท าอันตรายได้ถึงแก่ชีวิตไปยังสถานที่ต่างๆ จึงน ามา
ซึ่งปัญหาความรุนแรงหรือปัญหาอาชญากรรมในสังคม ดังจะเห็นตามข่าวว่ามีการใช้อาวุธปืนยิงกันยัง
สถานที่ต่างๆมากมาย เช่น แค่มองหน้าก็ใช้อาวุธปืนยิงจนถึงแก่ความตาย และ ที่ปรากฎเป็นค า
พิพากษาที่พิพากษาลงโทษฐานผู้อ่ืนถึงแก่ความตายก็มักมีอาวุธในการคร่าชีวิต คือ อาวุธปืน ผู้เขียน
จึงสนใจศึกษาบทบัญญัติเรื่องการพกพาอาวุธปืน เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาของบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับ
การพกพาอาวุธปืนของประเทศไทยและปัญหาเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต
พกพาอาวุธปืน เพ่ือน าผลสรุปที่ได้มาแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยลดจ านวนอาชญากรรมในสังคม และคดีใน
ศาล  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 
2558 ซึ่งจะมีการเดินทางท่องเที่ยวของผู้คนที่หลากหลายภาษาและวัฒนธรรมเข้ามาในประเทศไทย  
ความปลอดภัยและสงบเรียบร้อยของสังคมไทยจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง 

ผู้เขียนจึงต้องการศึกษาถึงแนวคิดและข้อคิดเห็นจากแหล่งต่างๆเพ่ือน ามาวิเคราะห์ ปรับปรุง 
แก้ไข และน ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ 
สามารถบังคับใช้ได้จริง และสามารถช่วยลดจ านวนอาชญากรรมในสังคมลงได้ อีกทั้งมีความตั้งใจที่จะ
ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของการพกพาอาวุธปืน อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นใน
สถานที่ต่างๆในสังคม  

โดยผู้เขียนจะท าการศึกษาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 และ พระราชบัญญัติอาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ และ 
มาตรา 72 ทวิ วรรคสองและวรรคสาม อันเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืน โดยจะใช้
ความคิดเห็นและทัศนคติของบุคคลอาชีพต่างๆ และศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนใน
ต่างประเทศ กล่าวคือ รัฐนิยอร์ก กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์ และ 
ประเทศญี่ปุ่น โดยดูแนวทางที่ต่างประเทศใช้  ปฏิบัติ หรือแนวคิดในการพัฒนากฎหมายของ
ต่างประเทศเพ่ือน ามาประยุกต์ก่อให้เกิดความสงบสุขและปราศจากความรุนแรงในสังคม ชั่งน้ าหนัก
ระหว่างประเทศที่ให้เสรีภาพในการพกพาปืนและมีการปรับเปลี่ยนพัฒนากฎหมายให้จ ากัดสิทธิมาก
ยิ่งขึ้น กับประเทศที่จ ากัดการครอบครองและพกพาอาวุธปืนอย่างเคร่งครัด เพ่ือน ามาใช้ วิเคราะห์ 
เป็นแนวทางในการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 อันเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนของประเทศไทย เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพ
สังคมในปัจจุบัน และช่วยลดปัญหาอาชญากรรมในสังคม อันจะท าให้เกิดสังคมที่มีความเป็นอยู่ของ
ประชาชนที่สงบสุข  
 
1.2  วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 
 

1)  เพ่ือศึกษาหลักกฎหมายและปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายในการพกพาอาวุธปืน ตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 



7 

2)  เพ่ือศึกษากฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนในต่างประเทศ ศึกษาถึงการให้สิทธิการมีและพกพา
อาวุธปืนโดยเสรี และ ศึกษาถึงการจ ากัดสิทธิห้ามพกพาอาวุธปืนโดยเด็ดขาด โดยวิเคราะห์ข้อดี
ข้อเสียของการให้สิทธิและจ ากัดสิทธิโดยเด็ดขาด เพ่ือน ามาใช้ประยุกต์ต่อกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน
ในประเทศไทย 

3) เพ่ือศึกษาให้เข้าใจถึงปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนและน าไปเป็นแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนเพ่ือน าไปสู่กฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้
ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน 
 
1.3  สมมติฐำนในกำรวิจัย 

 
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

พ.ศ.2490 นั้นมีมีความมุ่งหมายที่จะให้ผู้มีหรือครอบครองอาวุธปืนใช้ป้องกันตัวหรือทรัพย์สินภายใน
เคหสถาน หรือ ถิ่นอันเป็นที่อยู่อาศัยของตนเท่านั้น ไม่ได้มีรูปแบบในการให้พกพาออกมานอก
เคหสถาน การพกพาจึงก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคม ทั้งจากการน าไปประกอบอาชญากรรม เช่น ปล้น
ทรัพย์ ชิงทรัพย์  หรือ ใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินความขัดแย้งระหว่างบุคคล เป็นต้น 

ผู้เขียนจึงเห็นควรให้จ ากัดสิทธิในการพกพาอาวุธปืนออกมายังนอกเคหสถานให้เคร่งครัด 
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการพกพาอาวุธปืนออกมายังนอกเคหสถานไปยังเมือง หมู่บ้าน หรือทาง
สาธารณะนั้นเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมขึ้น โดยก าหนดลักษณะและวิธีการพกพาอาวุธ
ปืน  และก าหนดนิยามข้อยกเว้นในเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ให้รัดกุมมาก
ยิ่งขึ้น เพ่ิมคุณสมบัติและวิธีการในการยื่นค าร้องขอออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวเพ่ือให้การขอ
ออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนเป็นไปโดยยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ท าให้การพกพาอาวุธปืนออกมา
ยังนอกเคหสถาน ไปยังเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ มีความยากมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้พนักงาน
เจ้าทีส่ามารถจับกุมผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเก่ียวกับการพกพาอาวุธปืนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

 
1.4  ขอบเขตกำรวิจัย  

 
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาปัญหาเรื่องอาวุธปืนที่เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง

กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 : ศึกษาโดยมุ่งเน้นเรื่อง การ
พกพาอาวุธปืน และ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ทั้งยังศึกษากฎหมายของต่างประเทศ อัน
ได้แก่ รัฐนิวยอร์ก กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์ และประเทศญี่ปุ่น โดย
การศึกษานี้จะศึกษาเฉพาะการพกพาอาวุธที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ อาวุธปืนที่มีทะเบียน  
 
1.5  วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 
ในการเขียนวิทยานิพนธ์นั้นผู้เขียนใช้วิธีการวิจัยโดยเอกสาร โดยศึกษา ค้นคว้า รวบรวบจาก

เอกสาร เช่น  ค าพิพากษาฎีกา บทความทางวิชาการ ต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ วารสาร บทความ 
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เป็นต้น และโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 และ
ศึกษาค้นคว้า สัมภาษณ์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง อัน
ได้แก่ ต ารวจ ทนายความ และ พนักงานอัยการ  
 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1)  ท าให้เข้าใจถึงหลักกฎหมายและปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายในการพกพาอาวุธปืน 
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุ ธปืน พ.ศ.
2490 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 และสามารถหาวิธีมาแก้ไขปรับปรุงเพ่ือลดปัญหา
ดังกล่าว 

2) ท าให้เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนในต่างประเทศ ในเรื่องสิทธิการมีและพกพาอาวุธ
ปืนโดยเสรี และ การจ ากัดสิทธิห้ามพกพาอาวุธปืนโดยเด็ดขาด โดยสามารถน าไปวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย
ของการให้สิทธิและจ ากัดสิทธิโดยเด็ดขาด เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ต่อกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนใน
ประเทศไทย 

3)  เมื่อเข้าใจถึงปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนแล้วจึงสามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนเพ่ือน าไปสู่กฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน 
 
 
     
 
     



 
บทท่ี 2 

 
ประวัติความเป็นมา แนวความคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับอาวุธปืน 

 
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้เขียนได้ท าการศึกษาพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ

ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 โดยมุ่งเน้นในเรื่อง การพกพาอาวุธปืน 
เนื่องจากได้ตระหนักถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมจากอาวุธปืนซึ่งประเทศไทยมีสถิติสูงที่สุดในเอเชีย 
โดยทุก 100,000 คน จะถูกฆ่าด้วยอาวุธปืน 5.3 คน และประเทศไทยมีพลเมืองครอบครองปืนมาก
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลจากองค์การระหว่างประเทศด้านการวางแผนและ 
นโยบายป้องกนัการบาดเจ็บจากการวางแผนและนโยบายจากการใช้อาวุธปืน"กันโพลิซี" (Gun Policy)                             

ผู้เขียนเห็นว่าการพกพาอาวุธปืน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นในสังคม 
เนื่องจากอาวุธปืนนั้นการที่รัฐอนุญาตให้มีอาวุธปืนก็เพียงเพ่ือ 1. ใช้เพ่ือป้องกันตัว ภายในเคหสถาน 
หรือบ้าน  2. เพ่ือการล่าสัตว์  3. เพ่ือการกีฬา โดยมิได้มีความมุ่งหมายให้น าออกมาใช้ในสถานที่
สาธารณะแต่อย่างใด  ดังนั้นหากมีอาวุธปืนไว้เพ่ือป้องกันตัวภายในบ้านหรือเคหสถานหรือในที่
รโหฐานนั้นสามารถกระท าได้เพราะสมเหตุสมผลในการป้องกันตนในอาณาบริเวณที่อยู่ของตนเองให้
พ้นจากภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้  แต่หากได้พกพาออกไปยังสถานที่ต่างๆอันเป็นสถานที่สาธารณะ 
อาจเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระท าความผิด หรือเกิดอาชญากรรมขึ้นได้ง่ายขึ้น เมื่อผู้พกพาไม่
สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตน อาจเกิดการบันดาลโทสะ หรือเกิดความรู้สึกฮึกเหิม เมื่อตน
นั้นพกพาอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงอันสามารถท าอันตรายได้ถึงแก่ชีวิต  จึงท าให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่น
จนอาจก่ออาชญากรรมขึ้นได้ หากผู้กระท าความผิดไม่มีอาวุธปืนอยู่ในมือ การกระท าผิดหรือการก่อ
อาชญากรรมก็จะเกิดขึ้นได้ยาก หรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย หรือผลของการก่ออาชญากรรมและการ
กระท าความผิดก็จะมีระดับความรุนแรงน้อยลงกว่าการที่ผู้กระท าความผิดมีอาวุธปืนอยู่ในมือ แม้
กล่าวว่าอาวุธอ่ืนๆก็สามารถท าให้ผู้อ่ืนบาดเจ็บหรือตายได้เช่นกัน แต่หากไม่มีการพกพาอาวุธปืนเพ่ือ
ไปกระท าความผิดแล้ว กลุ่มเป้าหมายในการลงมือกระท าความผิดก็จะลดน้อยลงเช่น ไม่สามารถฆ่า
ผู้อ่ืนจากการซุ่มยิงระยะไกลหรือที่เรียกว่า “สไนป์เปอร์”ได้ หรือไม่สามารถท าการปล้นธนาคารได้
อย่างสะดวก เป็นต้น เช่นนี้จะเห็นได้ว่า การพกพาอาวุธปืน จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่น ามาซึ่งปัญหาความ
รุนแรงหรือปัญหาอาชญากรรม    

ผู้เขียนจึงได้ท าการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาคิด วิเคราะห์ เป็น
แนวทางในการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. 2490 เรื่องการ พกพาอาวุธปืน ดังนี้ 

 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gunpolicy.org%2F&ei=Tli3Uen9O4aGrAelooCgBQ&usg=AFQjCNGNAjsaSW5ZkkHnbDbwiOuEqn2Bjw&sig2=nUpjf-CgDwO7TiUhaHZlqg&bvm=bv.47534661,d.bmk
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2.1  ประวัติความเป็นมา แนวความคิดพื้นฐานและเจตนารมณ์เกี่ยวกับอาวุธปืน 
 

2.1.1  ประวัติกฎหมายอาวุธปืน 
ผู้เขียนเห็นควรศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกฎหมายอาวุธปืนเพื่อหาข้อดี และข้อผิดพลาดใน

อดีตเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นเนื่องจากอาวุธปืนเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่มีประสิทธิภาพในการประหัตประหารชีวิตบุคคลอ่ืนและ
มีอ านาจท าลายล้างสูง ซึ่งมีทั้งคุณและโทษ เป็นดังดาบสองคม กล่าวคือสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในทางที่ดี เช่น ใช้เพ่ือเป็นอาวุธป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อ่ืน เจ้าพนักงาน
ต ารวจใช้อาวุธปืนในการจับกุมโจรผู้ร้ายเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคม หรือทหารใช้ปืน
เป็นอาวุธในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเพ่ือป้องกันประเทศ หรืออาจน าไปใช้ในทางไม่ดีที่เป็นโทษ เช่น โจร
ผู้ร้ายน าปืนไปใช้เป็นอาวุธจี้ปล้นหรือผู้ก่อการร้ายน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการก่อความวุ่นวายขึ้นใน
บ้านเมือง ด้วยเหตุนี้รัฐจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องออกกฎหมายมาควบคุมเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนซึ่งต้องใช้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอาวุธปืน รวมทั้งวัตถุระเบิดที่เป็นอาวุธซึ่งมีอานุภาพในการ
ท าลายล้างสูงเช่นเดียวกับอาวุธปืน ตลอดจนดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนซึ่งเป็นวัตถุที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันอีกด้วย เพ่ือเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความผาสุกของผู้คนในสังคม            

ในประเทศไทย10 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่ามีการน าปืนใหญ่มาใช้ตั้งแต่สมัย
อยุธยาตอนต้น มีเอกสารโบราณท่ีกล่าวถึงปืนใหญ่หลายครั้ง เช่น พระราชพงศาวดารกรุงสยามเล่าว่า 
สม เด็จพระมหาจักรพรรดิ (ครองราชย์ พ.ศ. 2091-2111) โปรดเกล้าให้น าปืนใหญ่มีชื่อว่า “นารายณ์
สังหาร”ลงเรือไปยิงกองทัพของพระเจ้าหงสาวดีตะเบ็งชะเวตี้  

ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2230 มองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ เอกอัครราช
ฑูตฝรั่งเศสผู้มีอ านาจเต็มของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 พระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาทูลพระราชสาส์น
เจริญสัมพันธไมตรี ณ สยามประเทศ ได้บันทึกเรื่องราวที่พบเห็นในครั้งนั้นในหนังสือเรื่อง “จดหมาย
เหตุ ลาลูแบร์” เกี่ยวกับปืนใหญ่ของชาวสยามว่า “ชาวสยามไม่ใคร่มีปืนใหญ่มากโปตุเกตุเมื่อมาเกาผู้
หนึ่งที่ถึงแก่กรรมใน ราชการสงครามได้หล่อปืนใหญ่ถวาย(สมเด็จพระนารายณ์ฯ) หลายกระบอกแต่
ปืนใหญ่ที่โปตุเกตุหล่อเหล่านั้นข้าพเจ้าสงสัยว่าเขารู้จักท าดีได้จริงจังเหมือนในทวีปยุโรปเจียวหรือแต่
บางท่านบอกข้าพเจ้าว่าเมื่อท าก็เอาฆ้อนตีย้ ากระบอกปืนเวลาเผาแดง ให้เนื้อเหล็กแน่นด้วย
เหมือนกัน มิใช่เทเหล็กหลอมเอาลวก ๆ แต่พอแล้ว ๆ ไป”11         

ส่วนอาวุธปืนนั้น แต่เดิมเรียกกันว่าปืนไฟ มีการน ามาใช้ในเมืองไทยเมื่อมีการติดต่อทาง
การค้ากับทางโปรตุเกสในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (ครองราชย์ พ.ศ. 2034-2037) โดยเฉพาะใน
สมัยพระไชยราชาธิราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2076-2089) มีการว่าจ้างกองพลปืนไฟและทหารรับจ้าง
ชาวโปรตุเกสเข้ามาเป็นทหารในราชส านัก ปืนที่น าเข้ามามีสองแบบหลักๆ กล่าวคือ ปืนไฟแบบพกพา

                                                           
10สรารักษ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภัย, เรื่องเดิม, หน้า 1-3. 

  

11พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, จดหมายเหตุลาลูแบร์ เล่ม 1      
(พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2505), หน้า 83. 

  

http://opac.yru.ac.th/servlet/Search?DLang=T&Type=W&LPP=10&NSH=T&Search1=%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%2e&SearchType=1


11 

ซึ่งเป็นปืนขนาดสั้น บรรจุกระสุนทีละ 1 นัด แล้วยิงในระยะกลาง และปืนคาบศิลาเป็นปืนยาวที่
ออกแบบมาให้ยิงในระยะไกล  

แม้ว่ามีการน าอาวุธปืนมาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น แต่ยังไม่ปรากฎว่ามี
กฎหมายออกมาควบคุมการใช้อาวุธปืนโดยตรง แต่ก็มีความคิดที่จะออกกฎหมายควบคุมการมีอาวุธ
ปืนไว้ในความครอบครองของบุคคลมานานแล้ว ดังที่ปรากฎในสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2295 ได้มีการ
ออก “กฎให้แก่ผู้รักษาเมืองผู้รั้งกรมการเมือง จ.ศ. 144” ก าหนดให้มีการท าต าหนิรูปพรรณปืนไว้ว่า
“...ถ้าลูกบ้านนั้นมีปืนไว้สาหรับตัวใช้ ก็ให้เอาปืนนั้นมาช่วยบอกแก่ผู้ใหญ่ นายบ้าน และให้ผู้ใหญ่บ้าน
นั้นวัดชั่นยาวและกฎหมายเอารูปพรรณปืนนั้นไว้ ถ้าแลหาจาฤกมิได้ให้เอาไปให้ผู้รักษาเมือง ผู้รั้ง
กรมการจาฤกปืนนั้นลงในล ากล้องปืนนั้นให้ส าคัญตามกฎ” แล้วให้มอบปืนนั้นไว้ให้แก่เจ้าของให้
เอาไว้ส าหรับตัว...”12 กล่าวคือ ก าหนดว่าถ้าบุคคลใดมีอาวุธปืนเอาไว้ใช้ส่วนตัว ถ้าปืนไม่มีรูปพรรณ 
หรือมีแต่เป็นภาษาท่ีอ่านไม่ได้ ให้มาท าเครื่องหมายไว้ 

ต่อมาได้มีข้อบังคับเก่ียวกับอาวุธปืน เท่าท่ีปรากฏส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปของประกาศ กล่าวคือ 
ในปี จ.ศ. 1220 (พ.ศ. 2401) ได้มี “ประกาศตั้งผู้จับคนยิงปืนในแขวงกรุงเทพฯ โดยมิได้บอกปากเสีย” 
และในปี จ.ศ.1220 นั้นเองก็ได้ม ี“ประกาศเรื่องยิงปืนให้ขออนุญาตก่อน”  

ในปี จ.ศ. 1222 (พ.ศ. 2403) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้โปรด
เกล้าให้มีพระราชบัญญัติกฎหมายท้องน้ า, ห้ามบุกรุก, ห้ามยิงปืน ฯลฯ ที่เกี่ยวกับการห้ามยิงปืนตอน
หนึ่งมีความว่า  

“...อนึ่ง ถ้ายิงปืนศิลาแลปืนนกหลอก ตามวังเจ้าต่างกรมแลเจ้ายังไม่ได้ตั้งกรมแลบ้าน
ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยจะตั้งป้อมหัดบุตรหลานญาติพ่ีน้องบ่าวไพร่ให้ช านิช านาญในการยิงปืนเล็กก็ได้ 
แต่ให้จดหมายไปบอกต่อเจ้าพนักงานกรมมหาดไทย กรมพระกระลาโหม ให้รู้ก าหนดเวลาทุกวันฤาใน
วันมีก าหนด เจ้าพนักงานกรมมหาดไทยจะได้ให้กรมพระแสงไปตรวจตราดูป้อมที่จะหัดยิงให้พ้นทาง
คนเดินไปเดินมา เมื่อหัดยิงนั้นจะได้ไม่ถูกเป็นอันตราย 

อนึ่งถ้าไปยิงสัตว์ก็ยิงได้แต่ที่ป่าที่ทุ่งนาที่มิใช่ที่วัดที่บ้านมิใช่ทางคนที่เดินไปมา ถ้าจะยิงในวัด
ที่บ้านที่หนทางคนเดินไปมาผู้ที่จะยิงลางทีคนดีบ้าง คนเมาสุราบ้าง ไม่ทันเห็นคนก็จะไปถูกคนป่วย
เจ็บตาย ครั้นไปเอาตัวผู้ที่ยิงถูกคนตายนั้นมาจะปรับไหมท าโทษตามกฎหมายว่ายิงคนตาย ผู้ที่ยิงนั้นก็
เถียงว่าหาได้แกล้งยิงคนไม่ ต้องถุ้งเถียงโอกเอกกันกว่าจะตัดสินตกลงก็ยาก ปืนนั้นก็เป็นอาวุธทางไกล
อาจที่จะท าลายชีวิตคนได้กว่าจักษุเห็น คือบังฝา บังต้นไม้ ไม่เห็นได้ด้วยจักษุ ปืนก็ตลอดไปถูกคนตาย
ได้ เหตุนี้จึงได้ตั้งกฎหมายไว้ห้ามมิให้ยิงปืนเล็กที่บ้านหรือที่ป่าที่ทุ่งก็ดี ห้ามมิให้ยิง ช้างม้าแลโค 
กระบือแลสัตว์ ที่เจ้าของหวงห้ามเลี้ยงไว้ถ้าผู้ใดไม่ฟังขืนยิงปืนให้ผิดแต่กฎหมายนี้ จะต้องปรับไหมเงิน
ตั้งแต่ 160 บาทข้ึนไป และ 400 บาทลงมา ตามยิงมากแลน้อยตามกฎหมาย ถูกช้างม้าโคกระบือสุกร
เป็ดไก่สัตว์ที่มีเจ้าของเลี้ยงอยู่ท าให้ตาย จะต้องคิดเงินให้ตามราคาของๆเจ้าของตามของมากแลน้อย
อีกส่วนหนึ่ง ถ้าคนฝ่ายไทยยิงถูกคนป่วยเจ็บตายจะปรับไหมลงโทษ ตามกฎหมายเดิมในประเทศ

                                                           
12นรังสรรค์ ศิลป์ประกอบ, มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืน

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554), หน้า 15. 
  

 

http://202.44.68.214/ipac20/ipac.jsp?session=13C07I90833Y2.40572&profile=main&uri=link=3100016@%21181405@%213100001@%213100002&ri=2&aspect=basic_search&menu=search&source=202.44.68.214@%21hzndb
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สยาม ถ้าคนต่างประเทศถูกยิงคนป่วยเจ็บตาย กงสุลจะปรับไหมท าโทษตามกฎหมาย”13 กฎหมายนี้
ได้เลิกใช้เมื่อในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

ในปี จ.ศ. 1229 (พ.ศ. 2410) มี “ประกาศห้ามไม่ให้พนักงานผู้ยิงปืนพิธีตรุษ ท าอย่างอ้าย
นาก อ้ายแย้ม ปีเถาะนพศก” ในประกาศฉบับนี้มีความบัญญัติว่า อ้ายนาก หลวงสุรินทรเดช และอ้าย
แย้มขุนจงใจยุทธ ท าความผิดให้ขัดเคืองใต้ฝ่าละอองฯ ให้ลงพระราชอาญาจ าไว้ ณ คุก ถ้าพนักงานยิง
ปืนในพระราชพิธีตรุษ ณ วัน 14ฯ 4 ค่ า ปีเถาะนพศก ถ้าผู้ต้องการยิงปืนกระท าความผิดให้ขัดเคือง
ฝ่าละอองฯ เหมือนอย่างอ้ายนาก อ้ายแย้ม จะเอาตัวผู้นั้นท าโทษถึงประหารชีวิตพร้อมด้วยกันกับอ้าย
นาก อ้ายแย้มนั้น ต่อมาไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเป็นปีใด ได้ม ี“ประกาศยิงปืนอาฎานา ฝั่งตะวันตก” 

ในปี จ.ศ. 1236 (พ.ศ. 2417) มี “ประกาศเรื่องปืนแคตริงกัน” โดยก าหนดห้ามมิให้ซื้อ ขาย 
แลกเปลี่ยน หรือหาไว้ใช้สอยซึ่งปืนแคตริงกันหรือปืนหลายล ากล้อง 

ในปี จ.ศ. 1246 (พ.ศ. 2427) มี “ประกาศห้ามเครื่องศาสตราวุธ กระสุนดินด า” โดยก าหนด
ห้ามมิให้น าเครื่องศาสตราวุธ และกระสุนดินด าและเครื่องระเบิดต่างๆ เข้ามาในราชอาณาจักร และมี 
“ประกาศเจ้านครเชียงใหม่ ห้ามมิให้ราษฎรลักลอบซื้อเครื่องศาสตราวุธ กระสุนดินด า”กล่าวคือใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ในช่วงต้นรัชกาลนั้น เชียงใหม่ยังมีฐานะ
เป็นประเทศราชของสยาม ทางกรุงเทพเพียงแต่ส่งข้าหลวงก ากับขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าผู้ครอง
นครเท่านั้น ดังนั้น เชียงใหม่จึงมีอ านาจที่จะออกกฎหมายภายในใช้เองได้14  

ต่อมา ร.ศ. 118 (พ.ศ. 2442) มี “ประกาศข้อบังคับสาหรับอาวุธต่างๆ กระสุนดินปืนซึ่งมา
จากต่างประเทศให้ใช้ไปพลางก่อน ร.ศ. 118” โดยห้ามมิให้ผู้ใดบรรทุกเครื่องศาสตราวุธ กระสุนดิน
ด าเข้าในราชอาณาจักรสยาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานฝ่ายสยามก่อน  และให้ตรา
พระราชบัญญัติเข้าโดยผิดกฎที่ก าหนดมีโทษปรับและจ าขัง  หรือทั้งปรับทั้งจ าและให้ริบเป็นของ
รัฐบาลสยาม ในปี ร.ศ. 118 (พ.ศ. 2442) อีกเช่นกัน ได้มี “ประกาศห้ามมิให้ถืออาวุธปืนและยิงปืน 
และให้จุดใต้ตามเพลิงในเวลากลางคืนในมณฑลต่างๆ” แต่ประกาศนี้ได้ถูกยกเลิกไปในปี ร.ศ.128 
(พ.ศ.2452) 

ในปี ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2450) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรง
โปรดเกล้าตรากฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ขึ้นใช้บังคับ โดยกฎหมายฉบับนี้ได้มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนในส่วนลหุโทษ กล่าวคือ ปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาทในลักษณะความผิดที่ผู้ใด
พกพาอาวุธปืนที่บรรจุกระสุนปืนเข้าไปในหมู่บ้านในเมืองในที่ชุมนุมชน และห้ามเด็ดขาดไม่ให้น า
อาวุธปืนเข้าไปในงานนักขัตฤกษ์15 

                                                           
13สวนิต สตงคุณห์, ปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน: ศึกษาใน

เชิงกฎหมายเปรียบเทียบ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2544), หน้า 31. 

  

14นรังสรรค์ ศิลป์ประกอบ, เรื่องเดิม, หน้า 15. 
 

15สวนิต สตงคุณห์, เรื่องเดิม, หน้า 32. 
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ในปี ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) ก็ได้มี “ประกาศข้อบังคับส าหรับการที่จะน าปืนและปัศตัน
กระสุนดินด าข้ามาในมณฑลภูเก็ต” ซึ่งเป็นการให้อ านาจข้าหลวง เทศาภิบาล และผู้ว่าราชการเมือง
ในมณฑลภูเก็ต ออกใบอนุญาตให้น าปืนเข้ามาในเมืองได้ตามข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ปี ร.ศ.131 (พ.ศ. 2455) อาวุธ
ปืนในประเทศไทยมีความแพร่หลายมากขึ้น จึงได้มี “พระราชบัญญัติอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน 
รัตนโกสินทรศก 131” พระราชบัญญัตินี้ห้ามมิให้ผู้ใดท า หรือซ่อมแซม หรือค้าขาย หรือมีอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืนในราชอาณาจักร โดยมิได้รับอนุญาตจากรัฐบาล กล่าวคือต้องได้รับอนุญาตจากนาย
ทะเบียนอ าเภอเสียก่อน ส่วนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้ในยามสงคราม  ห้ามมิให้ออก
ใบอนุญาตในการน าเข้า ท า ซื้อขาย ซ่อมแซมเป็นอันขาด แต่เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน รัตนโกสินทรศก 131 (พ.ศ. 2455) นั้น ให้ใช้บังคับเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร (ตั้งแต ่  1 ตุลาคม รศ. 113 เป็นต้นไป) และได้ก าหนดว่าถ้าจะให้บังคับใช้ในมณฑล
อ่ืนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนกระทั่งวันที่ 7 สิงหาคม ร.ศ. 132 (พ.ศ. 2546) จึงมี 
“พระราชบัญญัติอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน รัตนโกสินทรศก 131” กาหนดให้ใช้ใน 17 มณฑล 
ตั้งแต ่1 พฤศจิกายน ร.ศ. 132 (พ.ศ. 2456) เป็นต้นไป 

หลังจากได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนรัตนโกสินทรศก 131 
แล้ว ก็ได้มีประกาศและกฎเสนาบดีต่าง ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน 
รัตนโกสินทรศก 131 และในปี พ.ศ. 2458 ก็ได้มี “ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืน และเครื่องกระสุนปืน รัตนโกสินทรศก 131” โดยก าหนดค าว่าอาวุธปืนเสียใหม่ ให้มีความหมาย
ว่าอาวุธปืนทุกชนิดรวมทั้งที่ใช้ยิงได้ด้วยวิธีอัดลมหรือเครื่องกลอย่างใด และตลอดถึงส่วนใดของอาวุธ
ปืนนั้น ๆ ด้วย แต่ไม่กินความถึงปืนส าหรับเด็กเล่น16 

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2477 จึงประกาศใช้ “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด และดอกไม้เพลิง พ.ศ. 2477” ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 247717 บทบัญญัติของ
พระราชบัญญัตินี้มีสาระส าคัญดังนี้ คือ18 

1)  ห้ามมิให้บุคคลใดมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนบางชนิด เช่นอาวุธปืน และ
กระสุนปืนที่ใช้ในการสงคราม 

2)  ก าหนดการอนุญาตให้บุคคลผู้มิได้ออกร้านค้าอาวุธปืนหรือผู้ท า มีอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืนได้โดยการได้รับอนุญาตก่อน 

3)  มีการอนุญาตให้ผู้ออกร้านค้าอาวุธปืน หรือผู้สั่งท า ซ่อม และค้าอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืนได้โดยรับใบอนุญาตก่อน 

4)  วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง ห้ามมิให้ผู้ใดท า สั่ง น าเข้า ค้า หรือมี เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตก่อน 

                                                           
16อัศวิน วัฒนวิบูลย์, เรื่องเดิม, หน้า 14-16.  
17สรารักษ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภัย, เรื่องเดิม, หน้า 3. 
18อัศวิน วัฒนวิบูลย์, เรื่องเดิม, หน้า 16. 
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5)  ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษจ าคุก ปรับ หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง พุทธศักราช 2477 
ใช้บังคับอยู่ในระหว่างปี พ.ศ. 2477 จนถึง พ.ศ. 2490 และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมรวม 5 ครั้ง  

1)  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง 
พุทธศักราช 2477 ซึ่งเป็นการแก้ไขบทเฉพาะกาลโดยก าหนดให้ผู้มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน โดย
ไม่ได้รับใบอนุญาตไปขอรับใบอนุญาตได้ 

2)  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง 
พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 3) เป็นการแก้ไขคุณสมบัติของผู้ที่จะขอใบอนุญาตมีอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืน 

3)  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง (ฉบับที่
4) พุทธศักราช 2479 โดยก าหนดยกเว้นไม่ให้บังคับกับอาวุธปืน เครืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด และ
ดอกไม้เพลิง ซึ่งเจ้าพนักงานได้รับมาจากรัฐบาลเพ่ือท าการตามหน้าที่ หรือรัฐบาลสั่งเข้ามา น าเข้ามา 
ส่งออกไป ท าขึ้น ได้มาขาย หรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืน แต่อาวุธปืนของกระทรวงทบวงกรมในรัฐบาล 
นอกจากกระทรวงกลาโหมและกรมต ารวจให้รัฐมนตรีผู้มีหน้าที่รักษาการมีอ านาจจ ากัด ชนิดและ
จ านวนได้และไม่บังคับถึงอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดหรือดอกไม้เพลิงในเรือเดินทะเล 
ซึ่งเป็นของประจ าเรือที่มีไว้ตามปกติ 

4)   พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง (ฉบับที่ 5) 
พุทธศักราช 2484 โดยก าหนดให้มีการแก้ไขวันที่และเดือนเท่านั้น 

5)   พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง (ฉบับที่ 6) 
พุทธศักราช 2487 ซึ่งอนุญาตให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน โดยไม่มีใบอนุญาต ถ้ายื่นขอใบอนุญาต
ตามก าหนดผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง พุทธศักราช 2477 
ใช้บังคับอยู่ 13 ปี จึงตรากฎหมายขึ้นใหม่อีกครั้งยกเลิกฉบับเดิมเสีย และได้เพ่ิมเรื่องสิ่งเทียมอาวุธปืน
ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2490 และมีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
10 กันยายน พ.ศ. 2490 จนถึงปัจจุบัน19 หลังจากนั้นได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 9 ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อ 
พ.ศ. 2543 ซึ่งใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 

2.1.2  แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับอาวุธปืน 
ค าว่า “อาวุธ” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า  

เครื่องมือที่ใช้ในการท าร้าย ท าลาย ป้องกัน ต่อสู้ หรือ ฆ่า โดยปริยาย หมายรวมถึงสิ่งที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ใช้ปัญญาเป็นอาวุธ  

                                                           
19สรารักษ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภัย, เรื่องเดิม, หน้า 3. 
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“อาวุธ” ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง สิ่งของหรือเครื่องมือซึ่งได้ใช้หรือมุ่ง
หมายที่จะใช้เพื่อท าลาย ต่อสู้ หรือประทุษร้ายบุคคลอื่นในลักษณะทั้งเชิงรุกและใช้ส าหรับการป้องกัน
ตนเองโดยไม่ต้องค านึงถึงผลของการใช้สิ่งของหรือเครื่องมือดังกล่าวนั้นว่า จะก่อให้เกิดอันตรายแก่
บุคคลผู้ถูกระทุษร้ายว่าจะไดรับบาดเจ็บธรรมดาหรืออันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตายหรือไม่20 

และ ในประมวลกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 1 (5) ได้นิยาม ค าว่า “อาวุธ” ว่า 
หมายความรวมถึง สิ่งซึ่ง ไม่เป็น อาวุธ โดยสภาพ แต่ซึ่ง ได้ใช้ หรือ เจตนาจะใช้ ประทุษร้ายร่างกาย 
ถึงอันตรายสาหัส อย่างอาวุธ 

เมื่อพิจารณาจากบทนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สิ่งที่สามารถเป็นอาวุธได้มีอยู่สอง
ประการด้วย กันดังนี้21    

1) อาวุธโดยสภาพ หมายถึง สิ่งที่มีไว้เพ่ือใช้ส าหรับประหัตประหารชีวิต กล่าวคือ 
โดยตัวของมันเองสามารถท าให้เป็นอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายได้ (เป็นลักษณะปกติของสิ่งนั้น
ที่สามารถใช้เพ่ือท าให้เกิดอันตรายสาหัสแก่บุคคลหรือท าให้บุคคลนั้นถึงแก่ความตายได้ ) หรือใช้ใน
การป้องกันหรือต่อสู้โดยตรง เช่น ปืน ดาบ หอก กระบอง ระเบิด เป็นต้น แม้อาวุธโดยสภาพเหล่านี้
ไม่อยู่ในลักษณะพร้อมใช้งานหรือยังไม่อาจท าอันตราย ได้ก็ถือเป็นอาวุธตามความหมายของประมวล
กฎหมายอาญา 

อาวุธปืนเป็นอาวุธโดยสภาพแม้ไม่สามารถใช้ยิงได้ก็ตาม 
ค าพิพากษาฎีกาที ่1903/2520 (ประชุมใหญ่)  
มาตรา 4(1) พระราชบัญญัติอาวุธปืนปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง

และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งได้ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดย มาตรา 3 แห่ง พระราชบัญญัติอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2501 ซึ่งบัญญ ติว่า 
“อาวุธปืน หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือก าลังดัน
ของแก๊ส หรืออัดลม หรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอ านาจของพลังงาน และส่วนหนึ่งส่วนใด
ของอาวุธปืนนั้นๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าส าคัญและระบุไว้ในกฎกระทรวง” ดังนี้บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้
กล่าวว่าอาวุธปืนนั้นจะต้องสามารถใช้ยิงได้ถึงจะเป็นอาวุธปืน แต่จะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของอาวุธปืนหากรัฐมนตรีเห็นว่าส าคัญ และได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงก็ถือว่าเป็นอาวุธปืนด้วย 
ดังนั้นการที่จ าเลยพกปืนสั้นออโตเมติก ชนิดประกอบขึ้นเองขนาด .22 ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ จ าเลยก็มีความผิดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 แม้อาวุธปืนดังกล่าวของ
จ าเลยจะไม่สามารถยิงได้ก็ตามแต่ ปืนดังกล่าวเป็นอาวุธโดยสภาพ เมื่อจ าเลยพาไปในเมืองและทาง
สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร จ าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ด้วย 

2) อาวุธโดยเจตนาหรือการใช้ หมายถึง สิ่งซึ่งโดยสภาพไม่ใช่อาวุธ และไม่ได้มีไว้ใช้
ประหัตประหารหรือประทุษร้ายร่างกาย กล่าวคือสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีไว้ใช้เป็นเครื่องประหัตประหาร

                                                           
20วรวิทย์ ฤทธิทิศ, “ข้อสังเกตเกี่ยวกับความผิดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล ,” 

วารสารอัยการ 16, 186 (สิงหาคม 2539), หน้า 170. 
  

21สรารักษ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภัย, เรื่องเดิม, หน้า 28-30.  

http://www.tamanoon.com/criminal/section/section297.htm
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โดยตรงอย่างอาวุธ (ถึงแม้ลักษณะภายนอกของสิ่งนั้นสามารถใช้ท าให้เกิดอันตรายสาหัสแก่กายได้ ) 
แต่ได้น ามาใช้หรือเจตนาจะใช้ประทุษร้ายและท าอันตรายต่อร่างกายถึงสาหัสเฉกเช่นเดียวกับอาวุธ 
ซึ่งโดยลักษณะและวิธีใช้ดังกล่าวต้องเทียบได้อย่างอาวุธ ตัวอย่างเช่น  มีดปลอกผลไม้ มีดอีโต้ เสียม 
ขวาน จอบเป็นต้น 

อาวุธโดยการใช้หรือเจตนาที่จะใช้อย่างอาวุธ : กระสุนปืน มีดคัตเตอร์ ขวาน ไม้ไผ่ 
ไม่ใช่อาวุธโดยสภาพ 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3109/2523 
กระสุนปืนนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นอาวุธโดยสภาพ เมื่อโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่ากระสุน

ปืนของกลางเป็นสิ่งที่จ าเลยได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(5) การกระท าของจ าเลยที่พกกระสุนปืนของกลางไปในทาง
สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควรตามที่โจทก์บรรยายฟ้องนั้น จึงไม่เป็นความผิด 
ตามมาตรา 371 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1400/2538 
แม้ว่ามีดคัตเตอร์นั้นจะไม่เป็นอาวุธโดยสภาพ แต่เวลาที่จ าเลยข่มขืนกระท าช าเรา

ผู้เสียหายจ าเลยจะน าเอามีดคัตเตอร์ออกมาขู่เข็ญผู้เสียหายในทุกครั้ง แสดงว่าจ าเลยมีเจตนาพา
มีตคัตเตอร์ไปใช้โดยเจตนาใช้อย่างอาวุธ มีดคัตเตอร์จึงเป็นอาวุธ 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1159/2477 
ผู้เสียหายถูกจ าเลยกับพวกยืนขวางทาง โดยจ าเลยถือมีดคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งถือ

ขวาน จับแฮนเดิลรถจักรยานบอกให้ผู้เสียหายลงจากรถ เอาหนังสือท้ายรถออกแล้วพูดว่าให้รถกู
เหอะ ไม่ปรากฎว่าจ าเลยได้แสดงกิริยาหรือกระท าการอย่างใดให้เข้าใจว่าในทันทีทันใดนั้นจะใช้ก าลัง
ประทุษร้าย ไม่ปรากฎว่าจ าเลยได้ถือมีดหรือขวานในลักษณะติดตัวไปหรือถือไว้ในลักษณะที่เป็นการ
กระท าให้เห็นว่าจะใช้มีดหรือขวานนั้นในการท าร้ายผู้เสียหาย คดีจึงฟังไม่ได้ว่าความผิดของจ าเลยกับ
พวกถึงขั้นปล้นทรัพย์ แต่มีความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้อาวุธ 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 730/2509 
ไม้ไผ่ที่มีขนาดใหญ่เท่าข้อมือยาว 1 แขน อาจใช้ท าร้ายร่างกายถึงสาหัสนั้น แค่เงื้อ

ขึ้นท าร้ายก็ถือได้ว่าได้ใช้เป็นเครื่องประหัตประหารแล้ว นับว่าเป็นศาตราวุธ 
“อาวุธปืน” ตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ

ระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 นั้น หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้
ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิด หรือก าลังดันของแก๊ส หรืออัดลม หรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้อง
อาศัยอ านาจของพลังงาน และส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าส าคัญและได้ระบุไว้
ในกฎกระทรวง 

อาวุธปืนจึงสามารถจ าแนกได้เป็น 
1)  อาวุธปืนโดยตรง22 ได้แก่ 

                                                           
22สมพร พรหมหิตาธร, ย่อหลักกฎหมายปืน, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 

2549), หน้า 2. 
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ก.  อาวุธส าหรับใช้ยิง 
ข.  มีเครื่องประกอบด้วยล ากล้องที่ท าด้วยโลหะที่ทนทานต่อแรงระเบิดของดินปืน 
ค.  ดินระเบิดที่เป็นพลังขับดันกระสุนให้ออกจากล ากล้อง 
ง.  เครื่องจุดชนวนดินระเบิดหรือที่เรียกว่าเครื่องลั่นไก และ 
จ.  กระสุนซึ่งส่วนมากท าด้วยเหล็กหรือตะกั่ว เรียกว่า เครื่องกระสุนปืน จะถูก

ขับออกจากล ากล้องด้วยแรงระเบิดของดินปืน 
2)  นอกจากอาวุธปืนตามหลักท่ีกล่าวในข้อ (1) แล้ว ยังให้หมายความรวมตลอดถึง

อาวุธทุกชนิดซึ่งใช้เครื่องส่งกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือก าลังดันของแก๊สหรืออัดลม หรือเครื่องกลไก
อย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอ านาจของพลังงาน และส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าส าคัญ
และได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ก าหนดให้ส่วนของอาวุธ
ปืนถอืว่าเป็น “อาวุธปืน”23 

(1)  ล ากล้อง กล่าวคือ ล ากล้องของอาวุธปืนซึ่งเป็นปืนตามกฎหมายนั่นเอง 
(2) เครื่องลูกเลื่อน หรือส่วนประกอบส าคัญของเครื่องลูกเลื่อน ที่เป็นปืน

อัตโนมัติอย่าง ยู.เอส.อาร์มี่. หรือออโตเมติค โคลท์ เป็นต้น ซึ่งต้องมี ล าเลื่อนส าหรับให้กระสุนปืน
เคลื่อนเข้ารังเพลิงและเมื่อยิงแล้วปลอกจะได้สลัดออกไปทางช่องที่ลูกปืนนัดต่อไปถูกดันขึ้นมาจาก
แม็กกาซีนแล้วถูกผลักเข้าไปในรังเพลิงเพ่ือใช้ยิงในครั้งต่อไป 

ส าหรับส่วนประกอบของเครื่องลูกเคลื่อนนั้น ก็ได้สปริงส าหรับบังคับให้ล าเลื่อน
เดินหน้าถอยหลังตามจังหวะอัตโนมัติของมัน 

(3) เครื่องลั่นไก หรือส่วนประกอบส าคัญของเครื่องลั่นไก ในส่วนนี้ ได้แก่ เข็ม
แทง ชนวน นกสับ และไกปืน เป็นต้น  

(4) เครื่องส่งกระสุน ซองกระสุน หรือส่วนประกอบส าคัญของสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ 
แม็กกาซีนส าหรับเป็นออโตเมติค สปริงในแม็กกาซีนส าหรับให้กระสุนปืนเลื่อนเข้ารังเพลิงก็ถือ
ส่วนประกอบส าคัญของเครื่องส่งกระสุนปืนได้ตามนัยนี้24 

ตัวอย่างความหมายของค าว่า “อาวุธปืน” ตามค าพิพากษาศาลฎีกา 
ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1903/2520 (ประชุมใหญ่) 25   
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 4 (1) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย ฉบับที่ 3 

พ.ศ. 2501 มาตรา 3 บัญญัติว่า “อาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่อง

                                                           
23ประสาน เจนร่วมจิต, ทัศนคติของประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่กับนโยบายของรัฐ

ในการควบคุมอาวุธปืน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2543), หน้า 8. 

  

24ช านาญ ชื่นยินดี, นโยบายของรัฐในการควบคุมอาวุธปืน (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), หน้า 28-29. 

  

25สรารักษ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภัย, เรื่องเดิม, หน้า 35-36. 
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กระสุนปืน โดยวิธีระเบิดหรือก าลังดันของแก๊ส หรืออัดลม หรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัย
อ านาจของพลังงาน และส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนนั้น ๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าส าคัญและได้ระบุไว้ใน
กฎกระทรวง” มิได้บัญญัติว่าอาวุธปืนนั้นจะต้องใช้ยิงได้จึงจะเป็นอาวุธปืน และแม้ส่วนหนึ่งส่วนใดที่
รัฐมนตรีเห็นว่าส าคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงก็ถือว่าเป็นอาวุธปืนด้วย  ดังนั้น การที่จ าเลยมีปืน
พกสั้นออโตเมติก ชนิดประกอบขึ้นเองขนาด .22 ไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตจากนาย
ทะเบียนท้องที่ แม้ปืนดังกล่าวไม่อาจใช้ยิงท าอันตรายแก่ชีวิตและวัตถุได้ จ าเลยก็มีความผิดตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 มาตรา 7 และปืนดังกล่าวเป็นอาวุธโดยสภาพ เมื่อจ าเลยพาไป
ในเมืองและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
371 ด้วย 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5986/2545 
ค าฟ้องมีว่า จ าเลยมีอาวุธปืนไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับไว้ใน

ครอบครอง เมื่อจ าเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องแล้ว ก็เป็นความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว จึงไม่ต้องรับฟังข้อเท็จจริงอีกว่าอาวุธปืนดังกล่าวใช้ยิงได้หรือไม่อีก 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1459/252326  
อาวุธปืนแม้จะไม่มีลูกโม่และแกนลูกโม่ ไม่สามารถใช้ยิงได้ ก็เป็นอาวุธโดยสภาพ

ตามความหมายของ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (5) เมื่อจ าเลยพาไปในทางสาธารณะโดยไม่มี
เหตุสมควรย่อมเป็นความผิดตามมาตรา 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ 
มิได้จ ากัดเฉพาะว่า อาวุธปืนนั้นจะต้องสามารถใช้ยิงได้จึงจะเป็นความผิด เมื่ออาวุธปืนของกลางที่
จ าเลยพกพาติดตัวไปเป็นอาวุธปืนตามความหมายของกฎหมายก็ต้องด้วยเงื่อนไขที่บัญญัติเป็น
ความผิดแล้ว แม้ไม่อาจใช้ยิงได้ก็ถือว่าจ าเลยกระท าผิดต่อกฎหมายดังกล่าวแล้ว 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1729/253627 
ปืนของกลางแม้มีสภาพเก่า ล ากล้องมีสนิมขึ้นไม่สามารถใช้ยิงได้ และบางกระบอก

ไม่มีด้ามปืนก็ตาม ก็ถือเป็น “อาวุธปืน” ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
มาตรา 4 (1) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2501 มาตรา 3 ดังนั้น 
การที่จ าเลยมีอาวุธปืนของกลางไว้ในความครอบครอง จ าเลยจึงมีความผิดฐานมีอาวุธปืนไม่มีทะเบียน
ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า อาวุธปืน และชิ้นส่วน ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนนั้นแม้จะไม่
สามารถใช้การได้โดยสภาพ กล่าวคือไม่สามารถใช้ยิงได้ หรือช ารุด ก็ถือเป็นอาวุธปปืนโดยสภาพ เมื่อ
มีการพกพาหรือครอบครองก็มีความผิดแล้ว 

ตัวอย่างกรณีท่ีไม่ถือว่าเป็น “อาวุธปืน” ตามค าพิพากษาฎีกา 
ค าพิพากษาฎีกาท่ี 8/253928  

                                                           
26สมพร พรหมหิตาธร, เรื่องเดิม, หน้า 80. 
27สมพร-ศรีนิดา พรหมหิตาธร, เรื่องเดิม, หน้า 5. 
28สรารักษ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภัย, เรื่องเดิม, หน้า .33. 
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ปืนไฟแช็กที่จ าเลยใช้จี้ผู้เสียหายนั้นเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน มิใช่อาวุธปืนตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ (เรื่องสิ่งเทียมอาวุธปืน ผู้ที่สั่ง น าเข้า หรือค้า โดยไม่ได้รับเป็นความผิดได้ 
แต่การมีสิ่งเทียมอาวุธปืนไม่เป็นความผิด) 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5793/254429  
ตามผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏว่าอาวุธปืนของกลางเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนพกอัดลม

ชนิดใช้ยิงกับลูกกระสุนพลาสติกทรงกลม ขนาด 6 มม.ซึ่งใช้ยิงท าอันตรายแก่ชีวิตและวัตถุไม่ได้ มิใช่
อาวุธปืนตามพ.ร.บ. อาวุธปืนฯ การกระท าผิดของจ าเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 276 วรรคหนึ่ง มิใช่วรรคสอง 

จะเห็นได้ว่า ค าว่า "สิ่งเทียมอาวุธปืน" ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ได้ให้ความหมายของค าว่า "สิ่งเทียมอาวุธปืน" 
หมายความถึง สิ่งซี่งมีรูปและลักษณะอันน่าจะท าให้หลงเชื่อว่า เป็นอาวุธปืน จากค านิยามดังกล่าวจะ
เห็นได้ว่า สิ่งใดก็ตามที่มีรูปและลักษณะ อันท าให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน จะเป็นเพียง "สิ่งเทียมอาวุธ
ปืน" ไม่ใช่ "อาวุธปืน” 

อาวุธปืนโดยสภาพเป็นอาวุธร้ายแรง ที่สามารถประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายของมนุษย์
หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ได้โดยง่ายทั้งในระยะไกล เช่น การซุ่มยิง และระยะประชิดตัว อันตรายจากอาวุธ
ปืนมีมากมายและร้ายแรงแม้กระสุนปืนเพียงหนึ่งนัดก็อาจคร่าชีวิตมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆได้ อันเป็น
การพรากชีวิตไปเสียจากบุคคลอันเป็นที่รักโดยง่าย ดังนั้นหากอาวุธปืนตกอยู่ในมือของบุคคลใดถ้า
น าไปใช้ในทางไม่ชอบหรือใช้ในทางท่ีผิดหรือขาดความระมัดระวัง ย่อมท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมากมาย แม้มีการกล่าวว่าหากแม้ไม่มีอาวุธปืนก็มีอาวุธชนิดอ่ืนที่
สามารถคร่าชีวิตได้ไม่ต่างจากอาวุธปืนก็ตาม แต่อาวุธปืนมีประสิทธิภาพความรุนแรงที่ร้ายแรงอัน
ส่งผลในการท าลายร้างมากกว่าอาวุธชนิดอ่ืนมาก และท าให้โอกาสในการฆาตกรรม หรือก่อ
อาชญากรรมมีมากขึ้นอีกด้วย 

ในประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอาวุธปืนไว้
โดยตรง ดังเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ก าหนดให้สิทธิในการมีอาวุธ (Right to Bear Arms) แก่
ประชาชนในรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 อันกล่าวว่า “ก าลังทหารกองหนุน
ที่จัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการรักษาความมั่นคงของรัฐเสรี ดังนั้น สิทธิ
ของประชาชนในการมีและถือครองอาวุธจะไม่ถูกล่วงละเมิด”30 และประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็น
บัญญัติห้ามมิให้บุคคลกระท าการต่างๆ อันเป็นการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย หากฝ่าฝืนต้องรับ
โทษทางอาญา นั้นไม่ได้บัญญัติความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนไว้โดยตรง จะมีเพียงมาตรา 37131 เท่านั้นที่
กล่าวถึงเก่ียวกับอาวุธปืน 

                                                           
29เรื่องเดียวกัน, หน้า 31. 
30มานิตย์ จุมปา และพลสันต์ เลี้ยงบุฐเลิศชัย, รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ค าอธิบาย

เรียงมาตราพร้อมค าพิพากษาศาลฎีกา (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2552), หน้า 155. 
 

31มาตรา 371 ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณโดย เปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุ
สมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มี ขึ้นเพ่ือนมัสการ การรื่นเริงหรือการอ่ืนใด ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน หนึ่งร้อยบาท และให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น 
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ในปัจจุบันมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืน คือ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนโดยเฉพาะ 
ซึ่งได้ก าหนดลักษณะความผิด และก าหนดบทลงโทษส าหรับความผิดนั้นๆไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ป้องกันและคุ้มครองความสงบสุขของประชาชนในสังคม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจาก
อาชญากรรมหรือการกระท าความผิดที่มาจากการใช้อาวุธปืน และมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการที่
ให้ประชาชนมีอาวุธปืนเพียงสามประการเท่านั้น กล่าวคือ เพ่ือใช้ป้องกันตัว ป้องกันทรัพย์สินภายใน
เคหสถานหรือบ้าน ใช้เพ่ือการกีฬา และการล่าสัตว์ เท่านั้น แต่ในสังคมปัจจุบันจากสถานการณ์การ
เกิดอาชญากรรมต่าง ๆ มีการใช้อาวุธปืนผิดจากวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว 
โดยมีการน าอาวุธปืนไปใช้ในทางท่ีพรากหรือท าลายชีวิตของผู้อื่น ไม่ว่าจะน ามาใช้ในการตัดสินปัญหา
ครอบครัว ปัญหาความรัก ปัญหาการขัดผลประโยชน์ ทั้งยังพกพาอาวุธปืนมาใช้ก่ออาชญากรรม เช่น 
ปล้นทรัพย์แล้วฆ่า ฆ่าเพ่ือชิงทรัพย์ เป็นต้น เป็นการอ านายความสะดวกในการก่ออาชญากรรมมาก
ยิ่งขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาสังคมและเกิดความไม่สงบสุขขึ้นในสังคม เป็นการสร้างความสะเทือนขวัญ
และความวิตกกังวลแก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนและผู้อ่ืน
เป็นอย่างมาก 

อาวุธปืนนั้นเปรียบเสมือนสื่อมรณะ กล่าวคือสามารถท าให้คนถึงแก่ความตายได้ โดยในอดีต
การมีและพกพาอาวุธปืนนั้นมีเพ่ือความจ าเป็นในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อ่ืน 
แต่ในปัจจุบัน มีคนจ านวนมากที่อยากได้อาวุธปืนไว้ในครอบครอง  เนื่องจากต้องการมีไว้เพ่ือการ
แสดงตัวเป็นผู้มีอิทธิพล แสดงตนเป็นผู้มีอ านาจอันท าให้ผู้อ่ืนเกิดความเกรงกลัว บ้างต้องการมีไว้เพ่ือ
ได้เปรียบในเวลาที่มีความขัดแย้งหรือทะเลาะเบาะแว้ง  บ้างมีไว้เพ่ือใช้ประหัตประหารหรือพรากหรือ
ท าลายชีวิตของบุคคลอ่ืน เนื่องจากความแค้น การบันดาลโทสะ หรือเมื่ออารมณ์โกรธ หรือใช้เพ่ือให้
เกิดความสะดวกในการก่ออาชญกรรม  

ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากอาวุธปืนนั้น เป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปกังวลหรือหวาดกลัว
มากที่สุด นั่นก็คือ การที่ผู้กระท าความผิดหรือก่ออาชญากรรมหรือผู้มีแนวโน้มว่าจะก่อการกระท า
ความผิดหรือก่ออาชญากรรมขึ้น ได้มีอาวุธปืนอยู่ในมือและสามารถใช้อาวุธปืนนั้นได้ตามอ าเภอใจ แต่
ในขณะเดียวกันประชาชนทั่วไปอันเป็นพลเมืองดีในสังคมกลับไม่สามารถ มีอาวุธปืนหรือใช้อาวุธปืน
เพ่ือป้องกันตัวได้ ดังนั้นหากผู้กระท าความผิด หรือ อาชญากร หรือ ผู้มีแนวโน้มว่าจะกระท าความผิด
ไม่มีอาวุธปืนอยู่ในมือ การกระท าผิดหรือการก่ออาชญากรรมก็จะเกิดขึ้นได้ยาก หรืออาจไม่เกิดขึ้น
เลย หรือผลของการก่ออาชญากรรมและการกระท าความผิดก็น่าจะสามารถลดระดับความรุนแรงลง
ได้กว่าการที่คนร้ายมีอาวุธปืนอยู่ในมือ เพราะหากไม่มีอาวุธปืนอาชญากรก็จะกระท าความผิดต่อ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างจ ากัด โดยอาจใช้มีด ท่อนไม้ หรืออาวุธอย่างอ่ืน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการท าให้
เกิดภอันตรายน้อยกว่าอาชญากรที่มีอาวุธปืน ดังนั้นหากไม่มีอาวุธปืนแล้วการที่คนร้ายจะก่อให้เกิด
ภยันตรายแก่ชีวิตคนโดยทันทีทันใดหรือทีละจ านวนมาก หรือสามารถท าการปล้นทรัพย์จากธนาคาร
หรือการปล้นทรัพย์ในสถานที่ท่ีมีจ านวนคนมาก หรือการดักซุ่มในระยะไกล หรือที่เรียกว่า"สไนเปอร์" 
นั้นจะเกิดข้ึนไม่ได้หรือเกิดขึ้นโดยยาก32 

                                                           

            32ประสาน เจนร่วมจิต, เรื่องเดิม, หน้า 1-2. 
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สภาพความรุนแรงเกี่ยวกับอาวุธปืนในสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันนั้น เห็นได้จากข่าว
ทางหน้าหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรืออินเตอร์เนต หรือสื่ออ่ืนๆ จะพบว่ากระท าความผิดต่อกฎหมาย
นั้น โดยส่วนมากผู้กระท าความผิดหรือาชญากรจะใช้อาวุธปืนเป็นเครื่องมือในการประกอบ
อาชญากรรมต่าง ๆ เช่น การฆ่าคนตายโดยเจตนา การปล้นทรัพย์ การชิงทรัพย ์การลักทรัพย์ เป็นต้น 
เนื่องจากอาวุธปืนมีอนุภาพร้ายแรง เมื่อพกพาไปก่ออาชญากรรมหรือกระท าความผิดต่อกฎหมายก็
จะช่วยให้เกิดความสะดวกในการก่ออาชญากรรมมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ข่าวทางหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
หรือสื่ออ่ืน ๆ ดังกล่าว เป็นเครื่องสะท้อนภาพสังคมปัจจุบันของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ว่า 
ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมเถื่อน  เช่น แม้จะมีการโกรธเคืองกันเล็กน้อยก็ชักอาวุธปืนขึ้นมายิงกัน
จนถึงแก่ความตาย เหยียบเท้ากันในผับหรือแม้กระทั้งเพียงแค่ขับรถชนกันก็ชักอาวุธปืนขึ้นมายิงเสีย
แล้ว  หรือการฆ่ายกครัว เป็นต้น จะเห็นได้ว่าแม้มีการกระทบกระทั่งเพียงเล็กน้อยเมื่อมีฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ งพกพาอาวุธปืนติดตัวก็มักจะน าอาวุธปืนออกมาขู่หรือระงับเหตุดังกล่าว  ซึ่งสิ่ งเหล่านี้
กระทบกระเทือนต่อความสงบสุขในสังคมและสะเทือนขวัญต่อคนในสังคมอย่างมาก 

ส าหรับในสถานการณ์ปัจจุบัน สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิด
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม และความคิดเห็นแตกแยกทางด้านการเมืองแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย
อย่างมาก ส่งผลกระทบท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมจ านวนมากขึ้น จึงต้องมีการจัดการกฎหมาย
ควบคุมอาวุธปืนเพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  หากปล่อยปละ
ละเลยไม่เอาจริงเอาจัง ไม่มีการจัดการควบคุมหรือจัดการควบคุมไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องก็จะเป็น
อันตรายอย่างมากต่อคนในสังคม และเป็นเหตุให้สังคมเสื่อมทรามลงไป ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
ตามมาอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขปัญหาการเกิดอาชญากรรมต่างๆ ก็จะไม่เป็นผลส าเร็จ  ซึ่งในอดีตจึงได้
มีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและ
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 อยู่หลายครั้ง ในเรื่องของการมี ใช้ และพกพาอาวุธปืน แต่ก็ยังคงไม่
สามารถที่จะแก้ไข หรือลด ปัญหาอาชญากรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ อาจเนื่องมากจากบทบัญญัติของ
กฎหมายควบคุมอาวุธปืนนั้นยังไม่เคร่งครัด รัดกุม และบทก าหนดโทษยังไม่มีความรุนแรงเพียงพอ 
ตลอดจนผู้บังคับใช้กฎหมายยังไม่เอาจริงเอาจังกับเรื่องการควบคุมอาวุธปืนแต่อย่างใด 
 

2.1.3  เจตนารมณ์ในการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืน      
เนื่องจากอาวุธปืนเป็นศาตราวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สามารถท าอันตรายต่อชีวิตและ

ร่างกายของผู้อ่ืนได้โดยง่าย หากอยู่ในมือของคนผิด กล่าวคือ อยู่ในความครอบครองของผู้กระท าผิด
ต่อกฎหมายหรืออาชญากรและได้น าไปใช้ในทางที่มิชอบแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล
อ่ืนอาจท าให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่ชีวิตและร่างกายได้ อีกทั้งยังท าให้เกิดความกังวลใจแก่ประชาชน
โดยทั่วไปเนื่องมาจากการที่สังคมไม่มีความสงบสุข  

จะเห็นได้ว่าความคิดในการออกกฎหมายควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนนั้นมีมานานตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยา ซึ่งใน พ.ศ. 2295 การออก “กฎให้แก่ผู้รักษาเมืองผู้รั้งกรมการเมือง จ.ศ. 144”  ต่อมา
มีข้อบังคับซึ่งมักจะอยู่ในรูปของประกาศ จนกระทั่งได้มาออกเป็นพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน ตามที่ได้
กล่าวไว้แล้วในประวัติกฎหมายอาวุธปืน และเมื่อพิเคราะห์ตามประวัติกฎหมายอาวุธปืนดังกล่าว จะ
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เห็นได้ว่า แต่เดิมคนไทยมีสิทธิและเสรีภาพในการครอบครอง ซื้อขายอาวุธปืนได้อย่างเสรี ต่อมา
ตระหนักได้ว่าอาวุธปืนมีอันตรายมากและมีอ านาจทะลุทะลวงได้สูงเกิดกว่าที่มนุษย์จะคาดคิดได้ เช่น 
ยิงทะลุรถยนต์ ทะลุผนังบ้าน หรือแม้กระทั่งทะลุตัวมนุษย์เอง เป็นต้น จึงได้เกิดการก าหนดข้อห้าม
ไม่ให้มีการยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรขึ้น ต่อมาได้มีการออกกฎเกณฑ์ก าหนดไม่ให้พกพาอาวุธปืนเข้าไป
ในงานรื่นเริงหรืองานนักขัตฤกษ์ และเมื่ออาวุธปืนมีการครอบครองและใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น
จึงได้มีการก าหนดให้มีการจดทะเบียนอาวุธปืนเฉกเช่นเดียวกับที่ก าหนดในต่างประเทศ และออก
ข้อก าหนดในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและการโอนอาวุธปืน โดยต้องได้รับความยินยอมหรือได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนอ าเภอด้วย ดังนั้นเจตนารมณ์ในการมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในประเทศ
ไทยจึงเกิดจากการตะหนักหรือคาดเห็นถึงภยันอันตรายที่สามารถก่อให้เกิดได้จากอาวุธปืน และ
ต้องการที่จะจัดสรรระบบอาวุธปืนให้เป็นไปตามประเทศท่ีเจริญแล้ว 

กฎหมายควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยในปัจจุบัน หรือ “ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490” นั้น ระบุเหตุผลหรือความมุ่ง
หมายในการตราแต่เพียงว่า “โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง กับควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืน...” ซึ่งไม่ได้แสดงเหตุผลไว้โดยชัดแจ้ง 
จนกระทั่งมีการแก้ไข “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2501”33 จึงไดมี้เหตุผลในการออกพระราชบัญญัติโดยระบุเป็นหมายเหตุ
ไว้ตอนท้ายของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ความว่า 
               

1)  เนื่องจากในขณะนี้ไม่มีกฎหมายก าหนดไว้โดยชัดเจนว่าอย่างใดเรียกว่าอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดใช้เฉพาะแต่ในการสงคราม จึงจ าเป็นต้องแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เพ่ือให้มีความหมายชัดขึ้น กับให้รัฐมนตรีมีอ านาจ
ก าหนดว่าสิ่งใดเป็นอาวุธที่ใช้ในการสงคราม ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาวุธร้ายแรงอัน
ประชาชนไม่ควรมีไว้ครอบครอง 
2) เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย น าเอาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดังกล่าวมาขอรับ
ใบอนุญาตเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องให้น ามาจดทะเบียนรัฐบาล
ได้เคยเปิดโอกาสให้น ามาจดทะเบียนได้มาก่อนแล้ว แต่ยังปรากฎว่ามีผู้ละเลยไม่
ปฎิบัติตามอยู่อีกเป็นจ านวนมาก และโดยที่อัตราโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ 
พ.ศ.2490 ยังไม่เป็นการเหมาะสม จึงสมควรก าหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
3) อัตราค่าธรรมเนียมซึ่งได้ก าหนดไว้แต่เดิมนี้ เป็นอัตราต่ าอยู่ยังไม่เป็นเกณฑ์
เหมาะสมเมื่อค านึงถึงค่าเงินในปัจจุบัน 

 

                                                           
33“พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ 

(ฉบับที3่) พ.ศ. 2501” ราชกิจจานุเบกษา 75, 72 (16 กันยายน 2501): 449. 
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จึงท าให้ทราบความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของ “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2501” ว่าตราขึ้นเพ่ืออุดช่องว่างของ
กฎหมายฉบับก่อนๆ ที่มิได้บัญญัติและให้ค าอธิบายชัดเจนว่า อย่างใดจึงจะเรียกว่า อาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดใช้เฉพาะแต่ในการสงคราม ทั้งยังท าให้ทราบว่ากฎหมายเดิมไม่สามารถ
บังคับให้บุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ให้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดมาจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ 
และมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ าให้สูงขึ้นอีกด้วย และเมื่อเวลาผ่านไปได้มีการออก 
พระราชบัญญัติมาแก้ไขเพ่ิมเติมอีก กล่าวคือ “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510” 34 โดยมีเหตุผลหรือเจตนารมณ์ในการ
แก้ไข ความว่า 
 

เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตอาวุธปืนจ าหน่าย และมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดย
ไม่ได้รับอนุญาตเป็นจ านวนมาก ท าให้การปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนไม่ได้ผลตาม
ความมุ่งหมาย รัฐบาลจึงเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย น าเอาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดังกล่าวมาขอรับอนุญาตเพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
กรณีท านองเดียวกันนี้ รัฐบาลได้เคยเปิดโอกาสให้กระท ามาแล้ว และโดยที่อัตรา
โทษที่ใช้ลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดยังไม่เหมาะสม สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้
เหมาะสมอีกด้วย จึงได้ตราเป็นพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น 

 
เหตุผลของพระราชบัญญัติฉบับนี้ แสดงให้เห็นว่าแม้เคยได้ปรับอัตราโทษส าหรับผู้กระท าการ

ฝ่าฝืนกฎหมายไว้สูงขึ้นเพียงใด ก็ยังไม่สามารถปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนได้ตามความมุ่งหวังของ
รัฐบาล เพราะยังมีผู้ผลิตอาวุธปืนจ าหน่าย และมีผู้มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
นายทะเบียนอ าเภออีกเป็นจ านวนมาก รัฐบาลจึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถมาขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ โดยก าหนด
ระยะเวลาไว้35 

ต่อมาได้มีการตรา “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2517”36 โดยให้เหตุผลในการประกาศว่า “เพ่ือให้ศาลใช้ดุลพินิจใน
การพิพากษาคดีเก่ียวกับบทลงโทษผู้มีเครื่องกระสุนปืนเพียงเล็กน้อยให้ได้รับโทษโดยความเป็นธรรม” 

                                                           
34“พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

(ฉบับที4่) พ.ศ. 2510” ราชกิจจานุเบกษา 84, 93 (3 ตุลาคม 2510): 771. 
 

35สวนิต สตงคุณห์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 34.  
36“พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2517,”ราชกิจจานุเบกษา 91, 109 (ฉบับพิเศษ) (26 มิถุนายน 2517): 22. 
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และต่อมาได้มีการตรา “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2518”37 โดยมีการระบุเหตุผลในการประกาศไว้ในหมายเหตุ 
ความว่า 

    
เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตอาวุธปืนจ าหน่ายและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดย
ไม่ได้รับอนุญาตเป็นจ านวนมากท าให้การปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนไม่ได้ผลตาม
ความมุ่งหมาย และมีการใช้อาวุธปืนเถื่อนในการโจรกรรมกันทั่วไป จึงควรเปิด
โอกาสให้บุคคลที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดดังกล่าวมาขอรับอนุญาต 
เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายในระยะเวลาที่ก าหนด กรณีท านองเดียวกันนี้รัฐบาลได้
เคยเปิดโอกาสให้กระท ามาแล้ว 
 

จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ยังคงมีเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายเช่นเดิม กล่าวคือ 
เปิดโอกาสให้บุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายน ามาขออนุญาตให้ถูกกฎหมาย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้  เนื่องจากยังคงมีการ
ใช้อาวุธปืนเถื่อนในความครอบครองของบุคคลและการใช้อาวุธปืนเถื่อนในการก่ออาชญากรรมอยู่มาก 

ต่อมามีการตรา “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2522”38 โดยได้ระบุเจตนารมณ์หรือเหตุผลไว้ในหมายเหตุ ความว่า 
 

โดยที่ค าสั่งของคณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.
2519 ได้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ
สามารถมีและใช้อาวุธปืนได้เพ่ือป้องกันทรัพย์สินอันใช้เพ่ือประโยชน์สาธารณะและ
เป็นการลดภาระหน้าที่ของราชการต ารวจหรือทหาร และได้เปลี่ยนแปลงอัตราโทษ
ตามกฎหมายเดิมให้สูงเพ่ิมขึ้น การแก้ไขเพ่ิมเติมในครั้งนั้นมีรายละเอียดต่างๆ ที่ไม่
รัดกุมเพียงพอท าให้ไม่สามารถออกกฎกระทรวงก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด 
ขนาด จ านวน การมีและใช้การเก็บรักษา การพาติดตัว การซ่อมแซม ฯลฯ และการ
อ่ืนอันจ าเป็นเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน เพ่ือที่จะให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจบางประเภทสามารถมีและ
ใช้ได้ ซึ่งอาจท าให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ มีและใช้อาวุธปืนโดยไม่มี
มาตรการควบคุมที่เหมาะสมและ นอกจากนั้น ในขณะนี้รัฐบาลได้ขยายโครงการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือราชการของทหารและต ารวจมากขึ้น 

                                                           
37“พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2518,”ราชกิจจานุเบกษา 92, 174 (ฉบับพิเศษ) (29 สิงหาคม 2518): 1. 
38“พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

(ฉบับที ่7) พ.ศ. 2522,” ราชกิจจานุเบกษา 96, 28 (ฉบับพิเศษ) (1 มีนาคม 2522): 13. 
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เพ่ือป้องกันและรักษาความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนให้ปลอดจากภัยต่างๆ ที่ก าลังคุกคามอยู่ สมควรให้ประชาชนผู้ให้ความ
ร่วมมือแก่ทางราชการดังกล่าวสามารถมีและใช้อาวุธบางประเภทและอาจพาติดตัว
ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จ าต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับส าหรับประชาชน
ทั่วไป อนึ่ง การแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งของคณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดินดังกล่าว
ได้ก าหนดโทษอาญาแก่การกระท าบางอย่างไว้สูงเกินความจ าเป็น สมควรแก้ไขเสีย
ใหม่ให้เหมาะสมแก่ความร้ายแรงแห่งการกระท าความผิด และโดยที่การก าหนด
หลักการให้ก าหนดประเภทของอาวุธว่าอาวุธใดเป็นของส าหรับใช้เฉพาะในการ
สงครามนั้นไม่สะดวกแก่ทางปฎิบัติ เพราะอาวุธต่างๆมีมากมายหลายประเภทเกิน
กว่าที่จะก าหนดให้ครบถ้วนได้สมควรเปลี่ยนแปลงหลักการใหม่โดยให้ก าหนดแต่
เฉพาะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดที่เอกชนอาจมีได้แทนการก าหนด
อาวุธให้เป็นอาวุธที่ใช้เฉพาะในราชการสงคราม และในประการสุดท้าย โดยที่
กิจการอันเกี่ยวกับอาวุธที่เอกชนไม่อาจมีหรือกระท าได้ ตลอดจนการให้กระทรวง
ทบวงกรมและรัฐวิสาหกิจต่างๆ มีและใช้อาวุธได้นั้น เป็นกรณีที่มีความส าคัญต่อ
ความมั่นคงของประเทศ ดังนั้นสมควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้ามามี
ส่วนในการควบคุมกิจการดังกล่าวโดยเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายนี้ด้วย 
จงึจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
เมื่อพิจารณาเหตุผลในการออกพระราชบัญญัตินี้ จะเห็นได้ว่ามีเจตนารมณ์เพ่ือให้ประชาชน

ทั่วไปสามารถมีและใช้อาวุธปืนบางประเภทและน าติดตัวไปได้หากเหมาะสม ก าหนดโทษทางอาญาให้
น้อยลงกว่าที่ก าหนดในค าสั่งของคณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน ก าหนดชนิดของอาวุธปืนที่เอกชน
สามารถมีได้หรือมีไม่ได้ ตลอดถึงก าหนดให้กระทรวงทบวงกรมและรัฐวิสหากิจต่างๆสามารถมีและใช้
อาวุธได้ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ามาควบคุมดูแล 

ต่อมามีการตราพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน (ฉบับที ่8) พ.ศ. 253039 โดยมีหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติ ความว่า 
 

เนื่องจากปัจจุบันมีการน าอาวุธที่ใช้เฉพาะในการสงครามหรืออาวุธที่กฎหมายไม่
อนุญาตให้มีและใช้ มาใช้ในการประกอบอาชญากรรมเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับซึ่งอาวุธ
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการท าลายสูง ก่อให้เกิดความหวาดกลัวแก่ประชาชน 
ประกอบกับกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก าหนดโทษผู้มีและใช้อาวุธดังกล่าวไว้ต่ า 
ดังนั้นเพ่ือปราบปรามผู้ครอบครองอาวุธเหล่านี้ให้สิ้นไป สมควรเปลี่ยนแปลงบท
ก าหนดโทษเสียใหม่และยกเว้นโทษให้แก่ผู้มีอาวุธดังกล่าวที่น าอาวุธนั้นๆ  มามอบ
ให้แก่นายทะเบียนท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด จงึจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้            

 

                                                           
39“พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

(ฉบับที ่8) พ.ศ. 2530,” ราชกิจจานุเบกษา 104, 141 (ฉบบัพิเศษ) (24 กรกฎาคม 2530): 22. 
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และล่าสุดได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยการตราพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 254340 ซึ่งใช้มาถึงปัจจุบันโดยมี
เจตนารมณ์หรือเหตุผลในการตรา ดังนี้ ความว่า “อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
และใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ท าให้อัตราค่าธรรมเนียมไม่เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์หรือเหตุผลในการออกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันนั้น จะเห็นว่าเพ่ือลดจ านวนอาชญากรรมที่เกิดจากการใช้อาวุธปืนที่ใช้ในเฉพาะการสงคราม
หรือที่เรียกว่า ปืนเถื่อน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ต้องการมีและใช้อาวุธปืนดัวกล่าวน าอาวุธปืน
ดังกล่าวมาขออนุญาต หรือ น ามามอบให้แก่นายทะเบียนท้องที่ ซึ่งการดังกล่าวเป็นวิธีลดปัญหาปืน
เถื่อนหรืออาวุธปืนไม่มีทะเบียนในประเทศไทย และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีและใช้อาวุธปืนที่มี
ทะเบียนหรือถูกกฎหมาย ทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการพกพาในสถานการณ์ที่เหมาะสม จึงอาจกล่าวได้ว่า
กฎหมายนั้นห้ามมิให้บุคคลมีอาวุธปืน เว้นแต่มาขออนุญาต และกฎหมายยกเว้นให้หน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจต่างๆมีอาวุธปืนได้เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของต ารวจและทหาร 
 

2.1.4  เจตนารมณ์ในการควบคุมการพกพาอาวุธปืนติดตัว 
หากอยากทราบเจตนารมณ์ในการควบคุมการพกพาอาวุธปืนนั้นต้องศึกษาจากหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ที่เก่ียวข้องหรือได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องการพกพาไว้ ดังนี้ 
จากบันทึกข้อสังเกตประกอบค าพิพากษาฎีกาที่ 405 ร.ศ. 12841 ของสมเด็จในกรมหลวง

ราชบุรี มีความว่า 
 

ต้องยอมรับว่าในเวลานี้ราษฎรถืออาวุธกวัดแกว่งได้ในถนนหนทาง แต่อย่าบรรจุ
กระสุน โค้ด [โค้ด หมายถึง กฎหมาย] ห้ามไม่ให้ถืออาวุธไปในที่ชุมชนและใน
การขัตฤกษ์เท่านั้นเอง อันที่โค้ดลงโทษเป็นการน้อยไปเรื่องถืออาวุธนั้น ขีดเส้นยาก
ว่าจะลงโทษเพียงใด ไม่ควรลงโทษเพียงใด เป็นต้น ถือปืนไปยิงนกเช่นนี้เห็นได้แล้ว
ว่าไม่ควรลงโทษ แต่ถ้าถือดาบขาวๆ กวัดแกว่งในตรอกมืดตรอกเปลี่ยว ก็มีคนเห็น
กันมาว่าควรลงโทษเป็นข้อห้ามได้ กฎหมายอังกฤษขีดเส้นดังนี้ คือ ท าโทษคนที่ถือ
อาวุธโดยวิธีที่กระท าให้และกฎหมายอังกฤษบทนี้ก็ได้เป็นกฎหมายมาแล้วหลายร้อยปี 
เหตุไรเราไม่เอาอย่างนั้น อธิบายไม่ได้ เรื่องถืออาวุธเช่นในคดีเรื่องนี้ ถ้าเราพิจารณา
ตามกฎหมายอังกฤษแล้ว ข้อที่เป็นประเด็นนั้นมีว่า ผู้ที่ถืออาวุธนั้นได้ถือโดยสุภาพ
หรือโดยกระท าให้สาธารณชนต้องหวาดเสียว42 

                                                           
40“พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2543,” ราชกิจจานุเบกษา 117, 92ก (11 ตุลาคม 2543): 4. 
 

41ค าพิพากษาฎีกาที่ 405 ร.ศ. 128 เจ้าพนักงานพลตระเวน โจทก์ นายแช่ม หรือเหรียญ 
จ าเลย, ค าพิพากษาบางเรื่องของเสด็จในกรมหลวงราชบุรี เล่ม 4 ร.ศ. 128, หน้า 626. 

  

42เรื่องเดียวกัน, หน้า 628-629. 



27 

ตามที่สมเด็จในกรมหลวงราชบุรีทรงบันทึกข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นไว้ ท าให้มีการแก้ไข
ข้อความมาตรานี้ในเวลาต่อมา โดย พระราชบัญญัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 
129 มาตรา 335(2) บัญญัติข้อความใหม่ว่า 
 

ผู้ใดถืออาวุธปืนซึ่งอาจท าให้เป็นที่หวาดเสียวแก่สาธารณชน หรือมีอาวุธพาไปใน
ถนนหลวงหรือที่ประชุมสาธารณสถานต่างๆ โดยมันไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานอันชอบด้วยกฎหมายให้พาไปได้ ท่านว่ามันกระท าความผิด ต้องระวางโทษ
ชั้น 1 แลให้ริบศาตราวุธนั้นเสียด้วย แต่ข้อความนี้หาหมายความถึงการถืออาวุธไม่
ประจุไปเพื่อประโยชน์ในการยิงสัตว์อันชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่43  

 
จากบทบัญญัติพระราชบัญญัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.129 มาตรา 

335(2) จะเห็นได้ว่านอกจากการควบคุมหรือห้ามพกพาอาวุธปืนเพ่ือมิให้เกิดอาชญากรรมที่ร้ายแรง
ขึ้นแล้ว พระราชบัญญัตินี้ยังแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ที่จะป้องกันไม่ให้ผู้พกพาอาวุธปืนที่บรรจุกระสุน
พาอาวุธปืนไปสร้างความหวาดกลัวให้แก่สาธารณชนหรือประชาชนโดยทั่วไป เนื่องจากกฎหมาย
อาญานั้นตราขึ้นเพื่อคุ้มครองความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

ดังนั้น หากมีการพกพาอาวุธปืนที่มีการบรรจุกระสุนในลักษณะเปิดเผย กล่าวคือ ตั้งใจจะ
แสดงให้ผู้ อ่ืนเห็นว่าตนพกพาอาวุธปืนติดตัวมาด้วยหรือพาอาวุธปืนไปในที่ชุมนุมชนที่จัดขึ้นเพ่ือ
นมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอ่ืนใด อันถือได้ว่าก่อให้เกิดความหวาดกลัวแก่สาธารณชน
หรือประชาชนโดยทั่วไปอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงก าหนดข้อห้ามและระวางโทษไว้  

กฎหมายควบคุมการพกพาอาวุธปืนในสมัยสมเด็จกรมหลวงราชบุรี จะดูที่ความร้ายแรงและ
ลักษณะการพกพาอาวุธปืนเป็นส าคัญ หากการพาอาวุธปืนนั้นอยู่ในลักษณะที่ไม่บรรจุกระสุนปืน 
กล่าวคือไม่สามารถน ามาใช้ได้ทันที หรือการพาไปเพ่ือประโยชน์ในการยิงสัตว์ ก็สามารถจะพาติดตัว
ไปได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานเสียก่อน 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.129 ยังมี มาตรา 
335(2) ซ่ึงบัญญัติว่า “ผู้ใดมศีาตราวุธไม่ว่าอย่างใดใด เข้าไปในที่ประชุมชนเวลามีงานนักขัตฤกษ์ ท่าน
ว่ามันมีความผิด ต้องระวางโทษขั้น 1 และให้ริบอาวุธปืนนั้น44 

เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.129 ทั้งสอง
อนุแล้วจะเห็นว่า มาตรา 335(2) วรรคแรกเมื่อมีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวไม่มีความผิดแต่อาจถูก
เจ้าพนักงานสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลา หรือสั่งเพิกถอนใช้ใบอนุญาตได้ กรณีผู้ถือใบอนุญาตให้
มีอาวุธปืนติดตัว ก่อให้เกิดความหวาดกลัวแก่สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไป แต่หากมีอาวุธปืนติดตัว
เข้าไปในที่ชุมชนเวลามีงานนักขัตฤกษ์ตามมาตรา 335(3) กฎหมายไม่ได้บัญญัติข้อยกเว้นไว้ ว่า“โดย

                                                           
43สวนิต สตงคุณห์, เรื่องเดิม, หน้า 37. 
44เรื่องเดียวกัน. 
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มิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” เฉกเช่นเดียวกับ มาตรา 332(2) ฉะนั้นมาตรานี้จึงหมายความว่า แม้
จะมีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวก็มีความผิด45 

ต่อมาเมื่อยกเลิกกฎหมายลักษณะอาญา และได้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาแทนก็ได้มี
บทบัญญัติในการห้ามพกพาอาวุธปืนติดตัวไว้ในมาตรา 371 ว่า “ผู้ใดพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือ
ทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควรหรือพาไปในที่ชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพ่ือนมัสการ
รื่นเริงหรือการอันใด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาทและให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น” 

เมื่อพิจารณามาตรา 371 จะเห็นได้ว่าสามารถแยกการกระท าความผิดได้ 2 อย่าง คือ                   
1)  การพาอาวุธไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร

อย่างหนึ่ง และ 
2)  การพาอาวุธไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีข้ึนเพื่อนมัสการ หารรื่นเริงหรือการอ่ืนใด

อีกอย่างหนึ่ง  
จะเห็นได้ว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ต่างกับกฎหมายลักษณะอาญา เนื่องจาก

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 มิได้กล่าวถึงการได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และมิได้แยกการ
มีอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่ต่างๆเป็นอนุดังที่ปรากฎในกฎหมายลักษณะอาญา แต่เขียนรวมเป็นวรรค
เดียว46 

ส่วนพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน พ.ศ. 2490 แต่เดิม มิได้มีการบัญญัติเรื่องการพกพาอาวุธปืนเอาไว้ แตเ่มื่อเกิดเหตุการณ์ในวันที่ 6 
ตุลาคม พ.ศ. 2519 พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  ได้ประกาศ
คณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2519 โดยมีเจตนารมณ์ดังนี้ 
 

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินมีความปรารถนาที่จะรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ และให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากอาชญากรรมให้มากที่สุด 
และโดยที่เพ่งเล็งเห็นว่า การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความ
เป็นไปของบ้านเมืองในระยะนี ้จะมีส่วนช่วยรักษาความสงบสุขและลดจ านวนความ
รุนแรงในการก่ออาชญากรรมลงได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขบทบัญญัติในเรื่อง
การออกใบอนุญาตส าหรับการพกพาอาวุธปืน การเพ่ิมอัตราโทษการกระท า
ความผิดที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนการให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ
ต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นสามารถมีและใช้อาวุธปืนได้ตามความเหมาะสม เพ่ือป้องกัน
ทรัพย์สินอันใช้เพ่ือประโยชน์สาธารณะและเป็นการลดภาระหน้าที่ของราชการ
ต ารวจหรือทหาร 

 

                                                           
45ภิญโญ ภู่ประเสริฐ, ปัญหาเกี่ยวกับการมีอาวุธปืนติดตัว, ค้นวันที่ 9 มกราคม 2557 จาก 

http://elib.coj.go.th /Article/ d5_10_6 .pdf 
  

           46เรื่องเดียวกัน. 



29 

โดยข้อ 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น มาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ดังนี้ 

  
มาตรา 8 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุ
จ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไป
โดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้น เพ่ือนมัสการ การรื่นเริง การ
มหรสพ หรือการอ่ืนใดความในมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่
ปฏิบัติการในสถานที่นั้น 
 

จะเห็นได้ว่า มาตรา 8 ทวิ นั้นห้ามมิให้พกพาอาวุธปืนไปยังเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ 
ห้ามไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว แต่ยังมีข้อยกเว้น ในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่
พฤติการณ์ ซึ่งต้องดูเป็นกรณีๆไป แต่หากเป็นที่ชุมนุมชน การรื่นเริง หารมหรสพ เป็นต้น เช่นนี้ห้าม
พกพาอาวุธปืนติดตัวไป โดยเด็ดขาด ไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใด 

จากการศึกษาปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมมักจะเกิดขึ้นจากการพกพาอาวุธปืนไปยังที่
สาธารณะเป็นประจ า จะเห็นได้จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เนต หรือสื่อมวลชน
อ่ืนๆ จึงต้องมาชั่งน้ าหนักหาข้อดีข้อเสียว่า การพกพาอาวุธปืนเป็นสาเหตุที่ก่อให้มีการก่ออาชญากรรม
ขึ้นในสังคมไทยหรือไม่ และประชาชนทั่วไปพกพาอาวุธปืนติดตัวไปเนื่องจากเอาไว้ป้องกันชีวิตหรือ
ทรัพย์สินของตนมากกว่าการพกพาเพ่ือแสดงความมีอ านาจ หรือเพ่ือให้ผู้อ่ืนหวาดกลัว หรือเพ่ือก่อ
เหตุอาชญากรรมใช่หรือไม่ 

เมื่อมองในแง่สังคมไทยในปัจจุบัน การเปิดโอกาสให้บุคคลพกพาอาวุธปืนอย่างเสรีอาจน ามา
ซึ่งภยันตรายที่ละเมิดความปลอดภัยของส่วนรวมหรือคนในสังคัม ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมการ
พกพาอาวุธปืน ในทางกลับกัน เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐ ทหาร ต ารวจไม่สามารถคุ้มครองความปลอดภัยของ
ประชาชนในสังคมได้อย่างทั่วถึง ไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมได้ อาวุธปืนก็เป็น
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันตนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการควบคุมอาวุธปืนโดยห้ามพกพาอาวุธปืนนั้น
แม้จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม หรือไม่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวในประชาชนทั่วไป 
ขณะเดียวกันก็เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนด้วย ซึ่งกฎหมายที่จะจ ากัด
สิทธิเสรีภาพของประชาชนทั่วไปได้นั้นต้องมีกฎหมายให้อ านาจไว้ และขณะเดียวกันก็มีการจ ากัดการ
ใช้อ านาจของรัฐโดยกฎหมายเช่นเดียวกัน 

ดังนั้นอ านาจของรัฐในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องกระท าตามกฎหมายโดย
เคร่งครัด และต้องชั่งน้ าหนักระหว่างสัดส่วนของประโยชน์สาธารณะและการจ ากัดสิทธิของปัจเจกชน
อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง  และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 เป็นกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยเพียงฉบับเดียวที่
ใช้บังคับอยู่ ซึ่งแม้จะมีการแก้ไขอยู่หลายครั้งก็ยังไม่สามารถมีประสิทธิภาพพอที่จะใช้ควบคุมการ
ก่อให้เกิดอาชญากรรมในสังคมไปพร้อมๆกับการท าให้ประชาชนทั่วไปรู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิต
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ร่างกาย และทรัพย์สินของตนได้47  อีกทั้งยังมีช่องโหว่มากมายในการใช้อ านาจดุลพินิจพิจารณาการ
ออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน และดุลพินิจในการพิจารณาว่าอย่างไรจึงเป็นเหตุจ าเป็นเร่งด่วนและ
สมควรแก่พฤติการณ์ จึงเป็นปัญหาที่สมควรได้รับการแก้ไขโดยเร็ว 
 
2.2  แนวความคิดและทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการรักษาความสงบ 
      เรียบร้อยของรฐั     
 

สิทธิ เสรีภาพเป็นสิ่ งจ า เป็นที่ต้องอยู่ เคียงคู่กับบุคคลในรัฐที่ปกครองระบอบเสรี
ประชาธิปไตย (Liberal Democracy) เพราะสิทธิเสรีภาพเป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถก าหนดชะตา
ชีวิตของตนได้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถพัฒนาบุคคลิกภาพของตนได้อย่างเต็มที่ รัฐธรรมนูญของ
รัฐที่ปกครองด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตยจึงต้องรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลไว้โดยชัดแจ้ง48 

 
2.2.1  ความหมายของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

2.2.1.1  ความหมายของสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 
สิทธิ (Right) หมายถึงประโยชน์หรืออ านาจที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่

บุคคล ในการที่จะกระท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือประโยชน์ของตน และ
สามารถเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนกระท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือ ให้เป็นไปตาม
สิทธิของตนได้ ฉะนั้นกล่าวได้ว่าสิทธิก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอ่ืนอยู่เสมอ สิทธิจึงคู่กับหน้าที่เสมอ 
ส่วนกฎหมายที่ให้การรับรอง คุ้มครอง หรือปกป้องสิทธิของบุคคลนั้นจะเป็นกฎหมายเอกชนหรือ
มหาชนก็ได้ 

ความหมายของสิทธิข้างต้นเป็นความหมายของสิทธิ ตามความหมายทั่วไป แต่สิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญนั้น ถือเป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชน  (das subjective oeffcntliche Recht) ซึ่ง
หมายถึงอ านาจที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศได้บัญญัติรับรองคุ้มครอง
ให้แก่บุคคลในการที่จะกระท าการหรืองดเว้นการกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งได้ก่อให้เกิดสิทธิ
เรียกร้องให้แก่บุคคลใดในการห้ามไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงในขอบเขตแห่งสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
ของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรรัฐ และในบางกรณีได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องให้รัฐด าเนินการ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้การใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้นสามารถกระท าได้ สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐ และผูกพันองค์กรผู้ใช้อ านาจของรัฐทั้งหลายที่

                                                           
47เกียรติกูล พูลศิลป์, การบังคับใช้พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 

ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2552), หน้า 25-26. 

  

48สุริยา ปานแป้น และอนุวัฒน์ บุญนันท์, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 5 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555), หน้า 22. 
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จะต้องให้ความเคารพ และคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว เพ่ือให้สิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้นมีผล
ในทางปฎิบัติ49 

2.2.1.2  ความหมายของเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
เสรีภาพ (Liberty) หมายถึง สภาพการณ์ที่บุคคลมีอิสรภาพในการกระท าการหรืองด

เว้นการกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการของตน50 โดยไม่ถูกแทรกแซงหรือครอบง าจาก
อ านาจของบุคคลอ่ืน ส่วนกฎหมายที่บัญญัติรับรอง คุ้มครองหรือปกป้องเสรีภาพของบุคคลจะเป็น
กฎหมายมหาชนหรือเอกชนก็ได้ 

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเป็นเสรีภาพตามกฎหมายมหาชนที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
สูงสุดในการปกครองประเทศได้บัญญัติรับรองคุ้มครองให้แก่ บุคคลในการตัดสินใจที่จะกระท าการงด
เว้นกระการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยตนเองโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือครอบง าจากอ านาจของบุคคลอ่ืน 
และไม่ต้องให้รัฐหรือบุคคลอ่ืนด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้การใช้เสรีภาพของบุคคลนั้น
สามารถเกิดข้ึนได้51  เสรีภาพจึงไม่ก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอ่ืนแต่อย่างใด  
 

2.2.2  ประวัติความเป็นมาของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ชาวกรีกและชาวโรมันโบราณได้ชื่อว่าได้ท าการคิดค้นทดลองปฎิบัติเกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองไว้ และได้ทิ้งมรดกทางวิชาการที่ส าคัญยิ่งรวมถึงปริศนาบางประการไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง  
G.Oestrich เป็นผู้ที่ได้ท าการค้นคว้าในเรื่องประวัติความเป็นมาของสิทธิมนุษยชนโดยการมาตอบ
ค าถามว่า คนโบราณเหล่านั้นรู้จักหรือมีสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ค าตอบที่ G.Osestrich ได้รับคือ ยังไม่
รู้จัก โดยได้ให้เหตุผลดังนี้ ว่า 
 

จากถ้อยค าท่ีมีการบันทึกไว้ทั้งหมด เกี่ยวกับเสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ และที่เกี่ยวกับความเคารพในการเป็นมนุษย์ ที่ได้มีการศึกษามา เป็น
เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิที่ไม่อาจละเมิดได้ส าหรับทุกคน แม้ค าสอนของ
พวกสโตอิคในสมัยโรมันซึ่งสอนเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างมนุษย์ด้วยกันก็เป็น
เพียงแนวความคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางสังคมเท่านั้น หาได้มุ่งสู่การสร้างสรรค์
ระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจแต่อย่างใดไม่52 
 
 

                                                           
49บรรเจิด สิงคเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, พิมพ์

ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2547), หน้า 58. 
  

50วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2538), 
หน้า 22. 

  

51สุริยา ปานแป้น และอนุวัฒน์ บุญนันท์, เรื่องเดิม, หน้า 23. 
52บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพมหานคร: โครงการต าราและเอกสาร

ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), หน้า 394-395. 
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ในยุคของ อริสโตเติล (Aristotle) ค าว่า เสรีภาพ และแนวความคิดเกี่ยวกับเสรีภาพได้เป็นที่
รู้จักในสมัยนั้น แต่แนวคิดเกี่ยวกับแดนแห่งสิทธิเสรีภาพยังไม่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เนื่องจากมนุษย์ใน
สมัยนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบการเมืองของรัฐ ความมีอยู่ของปัจเจกบุคคลเป็นผลจากความมี
อยู่ของรัฐ ปักเจกบุคคลจะมีที่ท่ีแน่นอนของตนในรัฐ และจะเป็นสมาชิกที่มีบทบาทในรัฐได้ต่อเมื่อเป็น
เพศชาย และไม่ได้อยู่ในสถานะทาส ในสมัยโรมันมีแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ได้รับรองโดย
กฎหมายแต่จะจ ากัดอยู่เฉพาะส่วนของความเป็นเอกชนตามสถานะของแต่ละบุคคลเท่านั้น ดังนั้น
แนวความคิดเกี่ยวกับเสรีภาพในสมัยโบราณจึงจ ากัดเฉพาะการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเท่านั้น 
กล่าวคือเป็นเสรีภาพภายในรัฐ (Freedom in State) ไม่ใช่เสรีภาพจากรัฐ (Freedom from State) 

โดยสรุปในสมัยกรีกและโรมันโบราณระบอบการปกครองที่ดีมุ่งไปที่ส านึกที่ดีของผู้ปกครอง 
มิใช่อยู่ท่ีการให้หลักประกันสิทธิตามรัฐธรรมนูญของประชาชนแต่อย่างใด และได้มีการเริ่มต้นแนวคิด
ทางปรัชญาที่สามารถพัฒนาต่อไปเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆของบุคคล แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
แนวคิดนั้นๆให้มาเป็นกฎหมายใช้บังคับได้  ทั้งกรีกและโรมันต่างไม่สามารถท าให้รัฐเข้ามาเป็นผู้
ปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานเหล่านี้ได้ แต่พลเมืองก็ต่างพอใจที่รัฐให้ความเคารพในขอบเขตความสัมพันธ์
แบบเอกชนของตน 

ในสมัยกลางตอนต้น การปกครองได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของศาสนาคริสต์ โดยศาสนาคริสต์
ได้รับอิทธิพลมากจากส านักสโตอิค (Stoics) มารวมเข้ากับแนวคิดทางศาสนา ซึ่งคือ ค าสอนที่ว่า 
มนุษย์นั้นเป็นภาพเหมือนของพระผู้เป็นเจ้าและมนุษย์เป็นผลงานที่พระผู้เป็นเจ้าได้สร้างขึ้นเป็นชิ้น
สุดท้าย  เซนต์ ออกัสติน (St. Augustin) ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ห้า ชื่อว่า “de 
civitate dei” หรือ “อาณาจักรแห่งสวรรค์” ในงานเขียนชิ้นนี้ ได้มีอิทธิพลต่อคริสตจักรไปอีกหลาย
ทศวรรษ 

นักบุญออกัสติน (St. Augustin) ได ้สร้างความสัมพันธ์แบบสองข้ัวขึ้น ขั้วแรก คือ อาณาจักร
แห่งโลก และขั้วที่สอง คือ อาณาจักรแห่งสวรรค์ โดยก าหนดเป็นภารกิจส าหรับผู้ปกครองอาณาจักร
แห่งโลกให้ท าหน้าที่เตรียมพลเมืองเพ่ือไปสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ โดยการท าให้พลเมืองยึดถือค าสอน
ของศาสนา ในช่วงกลางของสมัยกลางความสัมพันธ์ของสองขั้วได้กลายมาเป็นความสัมพันธ์ของสอง
อ านาจ กล่าวคือ ฝ่ายอาณาจักร และ ฝ่ายศาสนจักร ซึ่งเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างอ านาจทั้งสอง 
โดยท่ามกลางความขัดแย้งได้เกิดการพัฒนาสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานขึ้นมา เพราะแม้ผู้ปกครอง
ได้รับมอบหมายจากพระผู้เป็นเจ้าให้มีอ านาจในการปกครองโลก แต่ผู้ปกครองก็ยังต้องเคารพใน
กฎหมายของพระผู้เป็นเจ้าด้วย และกฎของพระผู้เป็นเจ้านี้ต่อมาได้พัฒนาเป็นหลักกฎหมายธรรมชาติ 
ซึ่งท าให้ผู้ปกครองบ้านเมืองต้องปกครองบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรม  

ต่อมาในสมัยของ นักบุญโทมัส อไควนัส (St. Thomas Aquinas) ได้มีการเรียกร้องให้
ผู้ปกครองบ้านเมือง ไม่ให้ท ากระท าการใดๆที่เป็นปฎิปักษ์หรือขัดแย้งต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
(dignitas humana) และยังรวมไปถึงชีวิต เสรีภาพ และกรรมสิทธิ์ของมนุษย์ หากผู้ปกครอง
บ้านเมืองฝ่าฝืนที่จะกระท าการดังกล่าว พลเมืองหรือประชาชนในบ้านเมืองก็มีสิทธิที่จะไม่เชื่อฟังและ
ต่อต้านผู้ปกครองดังกล่าวได ้ 

โดยในหนังสือ “de regime principum” เล่มที่ 1 บทที่ 6 นักบุญโทมัส อไควนัส (St. 
Thomas Aquinas) ได้เขียนไว้ว่า “อาจกล่าวได้ว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งยวดส าหรับพลเมืองและ
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ผู้ปกครอง หากจะมีคนเพียงกลุ่มเดียววางแผนก่อการวินาศกรรมเพ่ือท าร้ายผู้ปกครองถึงตาย แม้ว่า
ผู้ปกครองดังกล่าวจะเป็นทรราชก็ตาม” จึงย่อมเป็นการดีกว่าถ้าการทรราชดังกล่าวใช้การลง
ประชามติกันเป็นการทั่วไป  เพราะเมื่อการเลือกกษัตริย์เป็นสิทธิของพลเมือง การถอดถอนกษัตริย์
พลเมืองก็ย่อมสามารถกระท าได้เช่นเดียวกัน แม้ว่าพลเมืองเหล่านี้จะได้ถวายสัตย์ปฎิญาณว่าจะ
จงรักภักดีต่อกษัตริย์พระองค์นั้นตลอดไป ก็ไม่อาจถือได้ว่าพลเมืองเหล่านี้เป็นผู้ ไม่จงรักภักดีต่อ
กษัตริย์ เนื่องจากกษัตริย์ไม่ได้ทรงซื่อสัตย์ต่อพลเมืองอันเป็นพระราชกรณียกิจหนึ่งของกษัตริย์แล้ว 
หากพลเมืองหรือประชาชนไม่สามารถต่อต้านกษัตริย์ได้ ก็คงจ าต้องหันไปพ่ึงบารมีของพระผู้เป็นเจ้า 
แต่นักบุญโทมัส อไควนัส (St. Thomas Aquinas) ได้กล่าวไว้ด้วยว่า หากพลเมืองเหล่านั้นไม่อยู่ใน
ศีลธรรมที่ควรจะเป็น การปกครองแบบทรราชเป็นมาตรการหนึ่งในการลงโทษพลเมืองเหล่านั้น 

ประเด็นส าคัญของการปกครองในสมัยกลาง คือการก าหนดหน้าที่ให้ผู้ปกครองบ้านเมืองมี
หน้าที่ที่จะต้องรักษากฎหมาย และการที่พลเมืองมีสิทธิต่อต้านผู้ปกครองที่ไม่ซื่อสัตย์หรือเป็นทรราช
ได้ ซึ่งแนวคิดนี้ได้พัฒนาเป็นสองแนวคิดใหญ่ คือ แนวคิดเกี่ยวกับเหตุผลและกฎหมายธรรมชาติ และ
แนวคิดในการพัฒนาสิทธิส าหรับฐานันดรและเสรีภาพต่างๆ แต่ทั้งสองแนวคิดมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
กล่าวคือ การจ ากัดอ านาจปกครองเชิงภววิสัย (Objective) จากที่มีการเรียกร้องให้ผู้ปกครองปกครอง
อย่างเป็นธรรม เป็นการยับยั้งชั่งใจ (Self-Restraint) หรือก าจัดอ านาจเชิงอัตตวิสัย (Subjective 
Restriction) ซึ่งแนวความคิดทั้งสองเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างสรรค์สิทธิขั้นพ้ืนฐานเชิงอัตตวิสัย 
(Subjective Right) กล่าวคือ พลเมืองมีสิทธิเรียกร้องเอาจากรัฐได้53 
 

2.2.3  ทฤษฎีคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามหลักปรัชญากฎหมายธรรมชาติและหลัก
ปรัชญากฎหมายบ้านเมือง 

ค าว่า “นิติปรัชญา”แปลว่า ปรัชญาของกฎหมาย เป็นค าใหม่ที่แปลค าว่า “Rechtsphilosophie” 
ในภาษาเยอรมัน ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า “Philosophy of Law” นิติปรัชญา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
กฎหมายในลักษณะทั้งมวล เป็นการการตรึกตรองทางนามธรรมชั้นสูง54 ซึ่งนิติปรัชญานั้นมีปรัชญา
หรือทฤษฎีทางกฎหมายที่ส าคัญอยู่สองทฤษฎี คือ ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ (The Natural Law 
Theory) และปรัชญากฎหมายบ้านเมือง (The Positive Law Theory) ซึ่งสองทฤษฎีนั้นมีแนวคิดที่
ขัดแย้งกันเป็นอย่างมากในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และการใช้อ านาจของรัฐในการบริหาร
ปกครองบ้านเมือง55 แต่ปรัชญากฎหมายบ้านเมืองนั้นมีอิทธิพลต่อนักกฎหมายทั้งหลายทั้งปวง
มากกว่าปรัชญากฎหมายธรรมชาติ เพราะปรัชญากฎหมายบ้านเมืองมีลักษณะเป็นรูปธรรมสามารถ

                                                           
53เรื่องเดียวกัน, หน้า 395-398. 
54ปรีดี เกษมทรัพย์, นิติปรัชญา, พิมพ์ครั้งที่ 12 (กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 63. 
  

55สวนิต สตงคุณห์, เรื่องเดิม, หน้า 8. 
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มองเห็นได้และเข้าใจได้ง่ายกว่าปรัชญากฎหมายธรรมชาติซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมเข้าใจยาก 
ปรัชญากฎหมายธรรมชาติจึงถูกกล่าวว่าไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตนจริงเป็นเพียงความคิดของนักปราชญ์ 56 

2.2.3.1  หลักปรัชญากฎหมายธรรมชาติ (The Natural Law Theory) 
กฎหมายธรรมชาติ หมายถึง กฎหมายซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรืออ้างว่ามีอยู่แล้วใน

ธรรมชาติโดยที่ไม่ได้บัญญัติให้มีขึ้นโดยมนุษย์และมีอ านาจบังคับตามธรรมชาติ  และด้วยเหตุที่
ธรรมชาติย่อมเป็นสิ่งสากล และอยู่เหนือมนุษย์ จึงเชื่อว่ากฎหมายธรรมชาติอยู่เหนือกฎหมายของ
มนุษย์ และใช้ได้ไม่จ ากัดเวลาหรือสถานที่ไม่จ ากัดกาลแวลา กฎหมายจึงขึ้นอยู่กับเหตุผลที่มีอยู่แล้ว
ตามธรรมชาติ ความถูกต้องหรือความผิดพลาดจึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงด้วยอ านาจหรือความอ าเภอใจ
ของผู้มีอ านาจแห่งรัฐ  

ส านักกฎหมายธรรมชาติ เน้นว่ากฎเกณฑ์ต่างๆมีระเบียบอยู่ในธรรมชาติของตัวมัน
เอง ไม่ข้ึนอยู่กับความตั้งใจของมนุษย์ มนุษย์จึงท าได้เพียงแต่ใช้สติปัญญาไปรับรู้ค้นพบได้เท่านั้น57 

เพลโต (Plato) เป็นปรัชญาเมธีคนแรกที่กล่าวถึงหลักกฎหมายธรรมชาติ ในหนังสือ
เรื่อง “อุดมรัฐ” และ “กฎหมาย” เพลโตได้กล่าวถึงสิทธิตามหลักกฎหมายธรรมชาติว่าเป็น “สิ่งที่
ถูกต้องและเป็นธรรม” (Something Which is by Nature Just) โดยหมายความถึง การประพฤติ
ปฎิบัติกิจของตนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ต่อมาอริสโตเติล (Aristotle) ได้อธิบายเกี่ยวกับหลักกฎหมายธรรมชาติในหนังสือ
เรื่อง “จริยศาสตร์” (Ethics หรือ Nicomachean Ethics) ว่า สิทธิธรรมชาตินั้นมีอยู่จริง และเป็น
สิทธิที่มีอยู่ทุกแห่ง การมีอยู่นั้นมีอยู่โดยที่ไม่ต้องมีโองการหรือประกาศใดๆ โดยสิทธิตามธรรมชาติย่อม
เป็นสากลและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกอาณาจักรและระบอบการปกครอง58 

แนวความคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติเริ่มเป็นระเบียบและมีการวางรากฐานครั้งแรก
ในปลายสมัยกรีก เมื่อพวกสโตอิค (Stoic) แผ่ขยายอิทธิพลเข้าไปในกรุงโรม นักปรัชญาโรมันยอมรับ
ความคิดเกี่ยวกับหลักกฎหมายธรรมชาติ โดยได้ใช้ในการต่อรองหรือข้อโต้เถียงผู้ปกครอง ซึ่งเข้ามา
ก้าวล่วงสิทธิของพลเมือง ซึ่งเรื่องนี้ซิเซโร (Cicero) ได้กล่าวไว้ว่า  
 

กฎหมายที่แท้จริงคือเหตุผลที่ถูกต้อง สอดคล้องกับธรรมชาติ แผ่ซ่านไปในทุกสิ่งทุก
อย่าง สม่ าเสมอเป็นนิจนิรันดร์ เป็นกฎหมายที่ก่อให้เกิดหน้าที่ที่จะต้องท าโดยค าสั่ง
หรือห้ามไม่ให้กระท าความชั่วโดยข้อห้าม เป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องไม่
พยายามที่จะบัญญัติกฎหมายให้ขัดแย้งกับกฎหมายนี้ กฎหมายนี้ไม่อาจที่ถูกตัด
ทอนแก้ไขหรือเพิกถอนยกเลิกเสียได้ อันที่จริงแล้วไม่ว่าวุฒิสภาหรือประชาชนก็ไม่มี

                                                           
56หยุด แสงอุทัย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2520), หน้า 128. 
  

57สมยศ เชื้อไทย, นิติปรัชญาเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2539), 
หน้า 76. 

  

58วิษณุ เครืองาม, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 32 
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544), หน้า 135. 
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อ านาจที่จะปลดเปลื้องเราให้พ้นไปจากข้อบังคับของกฎหมายนี้ และเราไม่จ าต้อง
พ่ึงบุคคลหรือสิ่งอ่ืนใดนอกจากตัวเราเอง ที่จะเป็นผู้อธิบายให้เห็นว่ากฎหมายนั้นคือ
อะไร หรือตีความว่ากฎหมายนั้นมีความหมายอย่างไร กฎหมายนี้ไม่เป็นอย่างหนึ่งที่
กรุงโรม และเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ เอเธนส์ เป็นอย่างหนึ่งในขณะนี้และเป็นอีกอย่าง
หนึ่งในสมัยอ่ืนๆแต่ยังคงเป็นกฎหมายอันหนึ่งอันเดียวไม่เปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร 
และผูกพันบังคับทุกชาติ ทุกภาษา ทุกยุคทุกสมัย59 
 

จากค ากล่าวของซิเซโรจะเห็นได้ว่ากฎหมายธรรมชาติเป็นกฎหมายที่อยู่สูงกว่ารัฐหรือ
ผู้ปกครองหรือกฎหมายที่มนุษย์บัญญัติขึ้น และเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะไม่บัญญัติกฎหมายบ้านเมือง
ขึ้นมาขัดกับหลักกฎหมายธรรมชาตินี้60 อีกทั้งกฎหมายธรรมชาติไม่อาจที่จะถูกตัดถอนหรือยกเลิกได้ 
กฎหมายธรรมชาติใช้บังคับได้ไม่จ ากัดเวลา สถานที่ และบุคคล 

ดังนี้ สามารถสรุปได้ว่าหลักกฎหมายธรรมชาติมีลักษณะที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
ประการแรก หลักกฎหมายธรรมชาติมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไป คือเป็นจริงในทุก

สถานที่ กล่าวคือ กฎเกณฑ์ใดเป็นจริงในสถานที่หนึ่งจะต้องเป็นจริงในอีกสถานที่หนึ่งด้วย กฎเกณฑ์
ใดเป็นจริงบางสถานที่ กฎเกณฑ์นั้นจะไม่ถือเป็นหลักกฎหมายธรรมชาติ 

ประการที่สอง หลักกฎหมายธรรมชาติต้องมีลักษณะเป็นนิรันดร คือเป็นจริงตลอดไป 
กล่าวคือเมื่อเป็นจริงในสมัยหนึ่งจะต้องเป็นจริงในอีกสมัยหนึ่งด้วย หากเป็นจริงเพียงเวลาใดเวลาหนึ่ง
จะไม่ถือเป็นหลักกฎหมายธรรมชาติ61 

แนวคิดเรื่องหลักกฎหมายธรรมชาตินี้ท าให้เกิดความคิดเกี่ยวกับสิทธิตามธรรมชาติ 
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากแนวความคิดที่ว่า มนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมาเท่าเทียมกันและพระเจ้าซึ่งเป็น
ผู้สร้างมนุษย์ข้ึนมาได้ให้สิทธิบางประการแก่มนุษย์ ซึ่งสิทธิเหล่านั้นไม่อาจโอนระหว่างกันได้ และไม่มี
ผู้ใดจะสามารถก้าวล่วงละเมิดได้ ซึ่งได้แก่สิทธิในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และ เสรีภาพ โดยรัฐ
ทั้งหลายต้องกระท าทุกอย่างเพ่ือให้มนุษย์มีสิทธิเหล่านั้นอย่างเต็มที่ วิธีการเช่นนี้ท าให้มนุษย์ผู้ซึ่งมี
เหตุผลเห็นว่าเป็นวิธีการที่ดี และเชื่อว่าจะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสันติ ก่อให้เกิดความสุข62 
ต่อมาแนวคิดดังกล่าวจึงถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ปัจจุบันกฎหมายธรรมชาติ
จึงปรากฎอยู่ในรูป “สิทธิมนุษยชน” นั่นเอง 

 
 
 

                                                           
59กุลพล พลวัน, สิทธิมนุษยชนกับสหประชาชาติ (กรุงเทพมหานคร: แอดวนซ์มีเดีย, 2520), 

หน้า 8-10. 
  

60เรื่องเดียวกัน, หน้า 11. 
61สมยศ เชื้อไทย, นิติปรัชญาเบื้องต้น, เรื่องเดิม, หน้า 76-77. 
62 ศิระชัย พุทธิแพทย์, วิวัฒนาการแห่งมนุษยสิทธิ (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัธรรม

ศาสตร์, 2497), หน้า 2. 
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ผลของปรัชญากฎหมายธรรมชาติ  
แนวคิดตามปรัชญากฎหมายธรรมชาตินั้นเป็นแนวคิดพ้ืนฐานในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ 

รวมตลอดถึงสิทธิมนุษยชน โดยถูกน ามาอ้างอิงในปฎิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองของ
ฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 และ ค าประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1776 เพ่ืออ้างอิงถึงสิ่งที่
บุคคลควรได้รับการคุ้มครองเนื่องจากการเป็นมนุษย์ และอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐ และมักจะถูก
น าไปกล่าวอ้างเพ่ือเรียกร้องสิทธิโดยชอบธรรม ก่อให้เกิดเป็นตราสารระหว่างประเทศ เช่น ปฎิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เป็นต้น 

1) สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานตามปฎิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
พลเมืองของฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 

สาระส าคัญของประกาศปฎิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองปี ค.ศ. 
1789 นั้น เน้นในเรื่อง การยอมรับสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ยอมรับในความ
เสมอภาคและเสรีภาพตามกฎหมาย โดยมีค าปรารถว่า 

 
 ผู้แทนของพลเมืองฝรั่งเศส ซึ่งรวมกันเป็นสภาผู้แทนราษฎร เห็นว่าการไม่รับรู้ การ
หลงลืม หรือการดูถูกสิทธิมนุษยชนเป็นที่มาเพียงประการเดียวของความหายนะ
ของสังคม และการฉ้อราษฎร์บังหลวงของรัฐบาล จึงลงมติให้ประกาศไว้ในปฏิญญา
อย่างเป็นทางการถึงสิทธิตามธรรมชาติที่ไม่มีใครลบล้างได้ และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์แต่ละคน เพ่ือให้ปฎิญญานี้ ซึ่งจะอยู่ในจิตส านึกของสมาชิกทุกคนของสังคม
ตลอดเวลา สามารถเตือนสติสมาชิกทุกคนของสังคม ให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่
ของเขา และเพ่ือให้การกระท าของผู้ใช้อ านาจนิติบัญญัติ และผู้ใช้อ านาจบริหาร
อาจน ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของสถาบันทางการเมืองทุกสถาบันได้
ตลอดเวลา เพื่อให้มีการเคารพสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ข้อเรียกร้อง
ของพลเมืองซึ่งตั้งอยู่บนหลักการที่เรียบง่าย แต่ไม่สามารถโต้แย้งได้ น ามาซึ่งการ
ธ ารงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและความผาสุกของทุกคน63 
 

สาระส าคัญของประกาศปฎิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองปี ค.ศ. 
1789 ที่เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนมีดังนี้ 64 

(1) รับรองเสรีภาพของมนุษย์  
ข้อ 2 วัตถุประสงค์ของสมาคมทางการเมืองทุกสมาคม คือ การรักษา

ไว้ซึ่งสิทธิที่อยู่ตามธรรมชาติและไม่มีการจ ากัดระยะเวลาของมนุษย์ สิทธิเหล่านี้ได้แก่ เสรีภาพ 
กรรมสิทธิ์ ความมั่นคงปลอดภัยและการต่อต้านการกดขี่ข่มเหงมนุษย์ 

                                                           
63นันทวัฒน์ บรมานันท์, ค าแปลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958, พิมพ์ครั้ง

ที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2549), หน้า 142. 
  

64เรื่องเดียวกัน, หน้า 144-150. 
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ข้อ 10 บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตน แม้จะเป็น
เรื่องเกี่ยวกับศาสนาก็ตาม ถ้าการแสดงออกนั้นไม่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยที่ก าหนด
โดยกฎหมาย 

ข้อ 11 บุคคลมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารกัน โดยเสรีทางความคิด
และความเห็นซึ่งเป็นสิทธิที่มีค่าที่สุดของมนุษย์แต่ละคน พลเมืองแต่ละคนจึงอาจพูด เขียน หรือ
ตีพิมพ์ได้อย่างมีอิสระ เว้นแต่ในกรณีที่มีการใช้สิทธิโดยทางที่มิชอบตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย 

(2) การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์จะกระท าได้ต่อเมื่อมี
กฎหมายรับรองไว้ 

ข้อ 5 กฎหมายมีสิทธิห้ามได้เฉพาะการกระท าที่ก่อให้เกิดผลร้ายหรือ
อันตรายต่อสังคมเท่านั้น สิ่งใดทีก่ฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ บุคคลใดจะมาห้ามไม่ให้กระท าไม่ได้ และบุคคล
ย่อมไม่ถูกบังคับให้กระท าการในสิ่งที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้กระท า  

(3) รับรองหลักความเสมอภาคของมนุษย์ 
ข้อ 6 กฎหมาย คือ การแสดงเจตนาร่วมกันของประชาชน พลเมืองทุก

คนมีสิทธิเข้าร่วมในการร่างกฎหมาย ไม่ว่าจะกระท าด้วยตนเองหรือผ่านทางผู้แทนของตน กฎหมาย
นั้นมีผลบังคับใช้แก่ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะในกรณีให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของบุคคล หรือ
ก าหนดบทลงโทษแก่บุคคลก็ตาม พลเมืองทุกคนเท่าเทียมกันในสายตากฎหมาย และมีสิทธิได้รับ
เกียรติยศศักดิ์ศรี ตลอดจนฐานะและต าแหน่งหน้าที่ในทางราชการ โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ
ของพลเมืองแต่ละคน โดยไม่มีการแบ่งแยกใดๆ นอกจากการแบ่งแยกด้วยคุณงามความดีและ
ความสามารถพิเศษของแต่ละคน 

(4) รับรองหลักกรรมสิทธิ์ของมนุษย์ 
ข้อ 2 วัตถุประสงค์ของสมาคมทางการเมือง คือการธ ารงไว้ซึ่งสิทธิ

ทั้งหลายตามธรรมชาติและไม่มีอายุความของมนุษย์ อันได้แก่ เสรีภาพ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ความ
มั่นคงปลอดภัยและการต่อต้านการกดข่ีข่มเหง 

ข้อ 17 กรรมสิทธิ์เป็นสิทธิที่ไม่อาจก้าวล่วงได้ เป็นสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์ 
บุคคลไม่อาจถูกพรากกรรมสิทธิ์ไปจากตน เว้นแต่เมื่อถูกบังคับอย่างชัดแจ้งในกรณีจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และมีเงื่อนไขที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยอย่างเป็นธรรมโดย
ก าหนดไว้เป็นการล่วงหน้า 

(5) รับรองความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของมนุษย์ 
ข้อ 7 บุคคลจะถูกกล่าวหาหรือจับกุม หรือถูกคุมขังได้ แต่โดยมีกฎหมาย

ซึ่งให้อ านาจกระท าได้ กล่าวคือมีกฎหมายบัญญัติไว้และตามรูปแบบที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น บุคคล
ใดเรียกร้อง ถ่ายทอดบังคับการ หรือท าให้มีการบังคับการตามค าสั่งตามอ าเภอใจจะได้รับการลงโทษ 
แตห่ากบุคคลใดถูกเรียกหรือถูกจับกุมโดยอ านาจของกฎหมาย จะต้องยอมปฎิบัติตามแต่โดยดี การฝ่า
ฝืนย่อมถือว่าเป็นผู้กระท าความผิด ต้องได้รับโทษ 

ข้อ 8 กฎหมายจะก าหนดบทลงโทษได้แต่เท่าท่ีจ าเป็นและโดยชัดแจ้ง
เท่านั้น บุคคลจะถูกลงโทษได้ต้องอาศัยอ านาจตามกฎหมายบัญญัติไว้และกฎหมายนั้นต้องประกาศใช้
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ก่อนหน้าการกระท าอันเป็นความผิดจะได้มีข้ึน และมีการน าเอากฎหมายนั้นมาใช้บังคับโดยชอบด้วย
กฎหมายเท่านั้น 

ข้อ 9 บุคคลทุกคนย่อมได้รับข้อสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมี
ค าพิพากษาตัดสินว่าเป็นผู้กระท าความผิด ถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องจับกุมบุคคลใด การใช้ก าลังโดย
ไม่มีความจ าเป็นเพ่ือให้ได้ตัวบุคคลนั้นมาจะต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

2) สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานตามค าประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา 
ค.ศ. 1776 

บทบัญญัติของค าประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1776 มีการ
กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานดังความต่อไปนี้ 

 
เราถือว่าความจริงต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้งอยู่ในตัวเอง นั่นคือมนุษย์ทุกคนถูก
สร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน และพระเจ้าผู้สร้างได้มอบสิทธิบางประการที่จะเพิก
ถอนมิได้ไว้ให้แก่มนุษย์ ในบรรดาสิทธิเหล่านั้น ได้แก่ ชีวิต เสรีภาพ และการเสาะ
แสวงหาความสุข เพ่ือที่จะคุ้มครองสิทธิเหล่านั้นให้มั่นคง รัฐบาลจึงถูกสถาปนาขึ้น
ในหมู่มวลมนุษย์ โดยได้อ านาจที่ยุติธรรมอันเนื่องมาจากความยินยอมของผู้ที่อยู่ใต้
การปกครอง เมื่อใดก็ตามที่รูปแบบของรัฐบาลใดเป็นสิ่งที่ท าลายเป้าหมายเหล่านี้ 
เมื่อนั้นย่อมเป็นสิทธิของประชาชนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรัฐบาลแบบนั้น เสีย 
และสถาปนารัฐบาลขึ้นใหม่โดยให้มีรากฐานอยู่บนหลักการดังกล่าว65 

 
จะเห็นได้ว่าค าประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1776 ได้กล่าวถึง

สิทธิตามกฎหมายธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนล้วนมีอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ ชีวิต เสรีภาพ และการ
เสาะแสวงหาความสุข รัฐจะต้องปกป้องคุ้มครองให้มนุษย์สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ 

3) สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานตามปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ 

ประวัติศาสตร์อันยาวนานของปรัชญากฎหมายธรรมชาติ ส่งผลให้ปรัชญา
กฎหมายธรรมชาติมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบกฎหมายตะวันตก นับตั้งแต่สมัยโรมัน เป็นต้น 
เพ่ือให้ระบบกฎหมายมีความเหมาะสมและเป็นธรรมอยู่เสมอ มุ่งสู่เป้าหมายอุดมคติเรื่องเสรีภาพและ
ความเสมอภาคของมนุษย์ ปรัชญากฎหมายธรรมชาติจึงเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้เพ่ือความเสมอภาค 
เสรีภาพและความอิสระของมนุษย์66  อันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชน ซึ่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษชนแห่งสหประชาชาติก็เกิดขึ้นมาตามแนวคิดปรัชญากฎหมายธรรมชาตินั่นเอง 

                                                           
65สมบัติ จันทรวงศ์, มหาชนรัฐและประชาธิปไตย: ความคิดทางการเมืองอเมริกัน ค.ศ.

1776-1800 (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529), หนา้ 42. 
  

66จรัญ โฆษณานันท์, นิติปรัชญา, พิมพ์ครั้งที่ 16 (กรงุเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2552), หน้า 156. 
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ส าหรับบทบาทของกฎหมายธรรมชาติ ในแง่ทฤษฎีนั้นเป็นกฎหมายที่
สนับสนุนอุดมคติทางกฎหมายเชิงจริยธรรม อันเป็นการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นหรือความเชื่อที่อยู่
เหนือกฎหมายของรัฐในลักษณะที่เป็นอุดมคติ สิทธิมนุษยชน คือสิทธิของมนุษย์หรือสิทธิของบุคคลที่
เกิดมาเป็นมนุษย์ เช่น สิทธิในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือเสรีภาพต่างๆในการด ารงชีวิตอยู่ของ
มนุษย์หรือบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหรือมีขึ้นตามธรรมชาติและแนวความคิดของสังคม สิทธิ
มนุษยชนจึงเป็นเรื่องของอุดมคติหรืออุดมการณ์และแนวความคิดที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
มนุษย์ ซึ่งในแต่ละประเทศมีอยู่ต่างกัน ต้องน ามาปรับใช้อย่างเหมาะสมแก่สภาพสังคมของแต่ละ
ประเทศ และรัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพเหล่านั้นให้บุคคลในรัฐสามารถใช้ได้เต็มที่ และไม่
ด าเนินการปกครองในทางท่ีจะเป็นปรปักษ์หรือขัดกับหลักสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกล่าวได้67 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษชนแห่งสหประชาชาติมีวัตถุประสงค์และ
หลักการทั่วไป เกี่ยวกับมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน  แต่ไม่มีพันธะผูกพันในแง่ของกฏหมายระหว่าง
ประเทศ กล่าวคือเป็นเพียง มาตราฐานร่วมกันเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วยการรับรองสิทธิมนุษยชนใน
ด้านต่างๆจ านวน 30 ข้อ ซึ่งสามารถน ามาจัดกลุ่มได้เป็น 4 กลุ่ม คือ สิทธิมนุษยชนเบื้องต้น (ข้อที่ 1-
3) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง(ข้อที่4-23) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม(ข้อที่ 24-
27) หน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนต่อระบียบสังคม และการรับรองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
พ้ืนฐานระหว่างประเทศตน(ข้อที่28-30) จึงกล่าวได้ว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ ถือเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ช่วยในการวางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศฉบับแรกของโลก และปัจจุบันประชาคมโลกต่างยอมรับให้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติอยู่ในฐานะแม่บทของกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทั้งมวล 

นอกจากนี้กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันก็ล้วนมี
พ้ืนฐานและได้รับการพัฒนามาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติฉบับนี้ทั้งสิ้น 
และกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเหล่านั้นก็ได้เป็นพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนากฎหมาย
ภายในของประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลก เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนใน
ประเทศของตน รวมทั้งประเทศไทยด้วย เพราะเมื่อมีการบัญญัติกฎหมายหรือจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ก็จะน าหลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินี้ มาวางเป็นรากฐาน
ความคิดเสมอ 

2.2.3.2  หลักปรัชญากฎหมายบ้านเมือง (The Positivel Law Theory) 
หลังจากที่ส านักกฎหมายธรรมชาติ (The Natural Law School) มีความเจริญรุ่งเรือง

จนได้รับการบัญญัติเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ใช้บังคับภายในบ้านเมือง (Positive law) ต่อมา
จึงมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเกิดขึ้นมากมาย และมีประมวลกฎหมายขึ้นในหลายๆประเทศ จนรู้สึก
ได้ว่ากฎหมายทั้งระบบ ประกอบด้วยกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่บัญญัติขึ้ นเป็นส่วนส าคัญของ
กฎหมายเพียงส่วนเดียวที่ควรมีอยู่ รวมทั้งเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่บัญญัติเป็นกฎหมายขึ้นนั้นแท้จริงแล้ว
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฎฐาธิปัตย์ (Sovereign) หรือผู้มีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 
กล่าวคือ รัฎฐาธิปัตย์สามารถจะตราหรือบัญญัติกฎหมายไปในทิศทางหรือแนวทางใดก็ได้ กรณีนี้จึง
ท าให้แนวทางการบัญญัติกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่บัญญัติกฎหมายไปตามแนวคิดหรือ
                                                           

67กุลพล พลวัน, เรื่องเดิม, หน้า 3. 
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เหตุผลตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามส านักกฎหมายธรรมชาติ ก็เปลี่ยนไปเป็นการบัญญัติกฎหมายตาม
เจตจ านง (Will) หรือความต้องการของรัฐฎาธิปัตย์ กฎหมายจึงกลายเป็นเรื่องของเจตจ านงหรือ
อ านาจของรัฐ ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีของปรัชญากฎหมายบ้านเมือง 

แนวความคิดปรัชญากฎหมายบ้านเมืองไม่ยอมรับกฎหมายที่สูงกว่ากล่าวคือ ไม่
ยอมรับกฎหมายธรรมชาติ แต่ยอมรับกฎหมายบ้านเมืองหรือกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ว่าเป็นกฎหมายที่
แท้จริงเท่านั้น เนื่องจากรัฎฐาธิปัตย์ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการปกครองมีอ านาจสูงสุดที่จะออก
กฎหมายได้ โดยไม่อาจโต้แย้งถึงความถูก ความผิด ความดี ความชั่ว หรือความยุติธรรม เพราะถือว่า
สิ่งเหล่านี้เกิดจากกฎหมายที่รัฎฐาธิปัตย์บัญญัติขึ้น   ด้วยเหตุนี้จึงมีค ากล่าวว่า “กฎหมายของรัฎฐาธิ
ปัตย์ไม่อาจเป็นความอยุติธรรมหรือไม่เป็นกลางได้ เพราะกฎหมายของรัฎฐาธิปัตย์นั้นเองเป็นผู้
ก าหนด ความยุติธรรม ความอยุติธรรม ความถูกความผิด ความดี ความชั่ว”68   

แม้ทฤษฎีกฎหมายบ้านเมืองจะก่อตัวขึ้นตามความต้องการของรัฐในสมัยนั้นที่
ต้องการความมั่นคงของอ านาจหรือความชัดเจนของกฎหมายที่จะบัญญัติขึ้นใช้เพ่ือการจัดระเบียบ
สังคมก าลังพัฒนาในรูปแบบของรัฐชาติสมัยใหม่ และเพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนด้วย แต่เมื่อทฤษฎีนี้ยังมีความเชื่อที่ว่ากฎหมายเป็นอ านาจหรือค าสั่งของรัฐาธิปัตย์หรือผู้มี
อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศอยู่เช่นนี้ จึงก่อให้เกิดลักษณะเป็นดาบสองคมในตัวเอง ซึ่งสุด
แล้วแต่คุณธรรมของ รัฐาธิปัตย์ว่าจะปกครองในรูปแบบเผด็จการหรืออธรรม หรือปกครองด้วยความ
เป็นธรรม69

 

ผลของปรัชญากฎหมายบ้านเมือง 
ท าให้ค าว่า “กฎหมาย” ไม่ใช่เรื่องของเหตุผลที่ถูกต้องหรือความยุติธรรมตามหลัก

ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ อีกต่อไป แต่กฎหมายกลายเป็นเรื่องเจตจ านงของรัฎฐาธิปัตย์หรือ
ผู้ปกครองสูงสุดของรัฐหรืออ านาจของรัฐแทน แนวความคิดในการบัญญัติกฎหมายจึงเปลี่ยนจากการ
บัญญัติตามเหตุผลไปเป็นการบัญญัติโดยอ านาจรัฐ ดังนี้ กฎหมายจะเป็นกฎหมายได้ก็แต่การบัญญัติ
ของผู้มีอ านาจอธิปไตยโดยด าเนินการบัญญัติไว้ตามวิธีการที่ก าหนดไว้เท่านั้น   ดังที่กล่าวกันมาว่า 
“กฎหมายคือค าสั่งของรัฏฐาธิปัตย์ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกลงโทษ” ซึ่งปรากฎในค าสอนของพระ
บรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อันมีความว่า 
 

เราจะต้องระวังอย่าคิดเอากฎหมายไปปนกับความดี ความชั่ว ฤๅความยุติธรรม 
กฎหมายเป็นค าสั่งเป็นแบบที่เราจะต้องปฏิบัติตาม แต่กฎหมายนั้นบางทีก็จะชั่วได้ 
ฤๅไม่เป็นยุติธรรม อะไรไม่ยุติธรรมมีบ่อเกิดหลายแห่ง เช่น ตามศาสนาต่าง ๆ แต่ 
กฎหมายนั้นเกิดขึ้นได้แห่งเดียว คือ จากผู้ปกครองแผ่นดิน ฤๅที่ผู้ปกครองแผ่นดิน
อนุญาตเท่านั้น70 

 
                                                           

68สมยศ เชื้อไทย, ทฤษฎีกฎหมายนิติปรัชญา, พิมพ์ครั้งที่ 12 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 
2552), หน้า 123-124. 

  

69สวนิต สตงคุณห์, เรื่องเดิม, หน้า 13. 
70มานิตย์ จุมปา, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 25. 
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2.3  แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวล 
      กฎหมายอาญา มาตรา 68 
 

การป้องโดยชอบด้วยกฎหมายได้มีหลักการรับรองสิทธิการป้องกันโดยทั่วไป ซึ่งรัฐมีหน้าที่
ปกป้องคุ้มครองความสงบเรียบร้อยของสังคมและสวัสดิภาพของประชาชน โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินคดี
กับผู้ที่ท าการฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ในทางปฎิบัติรัฐนั้นแม้จะมีพนักงานต ารวจ หรือทหารเป็นจ านวนมาก
แต่ก็ไม่สามารถปกป้องคุ้มครองประชาชนของรัฐได้ทันท่วงที กฎหมายจึงมีการบัญญัติให้สิทธิแก่
ประชาชนในการป้องกันชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอ่ืนๆของตน โดยไม่ถือว่าการกระท าดังกล่าว
เป็นความผิด หากการกระท าการป้องกันนั้นได้กระท าลงต่อผู้ที่ก่อภยันตรายอันเป็นการละเมิดต่อ
กฎหมายโดยตรง ก็ไม่สมควรลงโทษผู้ป้องกัน เนื่องจากถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือรัฐในการ
ปราบปรามอาชญากรหรือผู้กระท าผิด71 

ข้อความคิดพ้ืนฐานของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายมาจากสุภาษิตกฎหมายที่ว่า 
“ความถูกต้องไม่จ าต้องอ่อนข้อให้กับความไม่ถูกต้อง (Das Recht braucht dem Unrecht nicht 
zu weichen)” ดังนั้น การป้องกันโดยกระท าต่อการประทุษร้ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและใกล้จะถึง
จึงเป็นสิ่งที่ไม่มีขอบเขต ซึ่งหมายถึง ไม่ต้องค านึงว่าคุณธรรมทางกฎหมายของการตอบโต้ผู้กระท าการ
ประทุษร้ายและคุณธรรมทางกฎหมายที่ถูกต้องและได้รับความคุ้มครองของผู้กระท าการป้องกันได้
สัดส่วนกันหรือไม่ เพียงใด แต่ภายหลังเห็นว่าการป้องกันต้องเหมาะสมและไม่เกินสมควรแก่เหตุ72 
                             

2.3.1  เหตุผลที่ให้อ านาจบุคคลใช้สิทธิป้องกัน 
กฎหมายอาญาทั้งในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ (Common Law) และ

ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซิวิลล์ลอว์ (Civil Law) ให้อ านาจบุคคลในการป้องกันสิทธิของตน
และบุคคลอ่ืน หากได้กระท าไปในขอบเขตหรือพอสมควรแก่เหตุส่งผลให้ผู้กระท าไม่มีความรับผิด
ในทางอาญาโดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้73 คือ 

1)  เหตุผลในทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
การลงโทษบุคคลผู้กระท าความผิดในทางกฎหมายอาญา มีจุดประสงค์ส าคัญ คือ 

การลงโทษเพ่ือให้ปรับปรุง (Punishment as a Means of Formation) หมายถึง การลงโทษเพ่ือให้
ผู้กระท าผิดส านึกและกลับตัวเป็นคนดี ดังนั้น การลงโทษบุคคลที่กระท าโดยชอบด้วยกฎหมายจึงไม่มี
ประโยชน์อันใด เพราะบุคคลผู้ใช้สิทธิป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้กระท าไปเพ่ือป้องกันสิทธิของ

                                                           
71ธีรศักดิ์ คงเทพ, การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายในเคหสถาน, ค้นวันที่ 10 มกราคม 

2557 จาก http://elib.coj.go. th/Ebook/data/judge_report/jrp2555_10_78.pdf 
  

72สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน,์ ดุลพาห: การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมาย
เยอรมัน, ค้นวันที่ 10 มกราคม 2557 จาก http://elib.coj.go.th/Article/d43_4_12.pdf 

  

73ฤทธิรงค์ สมอุดร, การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ศึกษาเน้นหนักเฉพาะกรณีขอบเขต
การป้องกัน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536), 
หน้า 3-7. 

  

http://elib.coj.go.th/Article/d43_4_12.pdf
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ตนเองหรือผู้อ่ืนให้พ้นจากภยันตรายที่เกิดขึ้นจากการประทุษร้ายอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมิได้มี
เจตนาชั่วร้ายในการกระท าผิดกฎหมายอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายตาของกฎหมายอาญาไม่ถือว่า
การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นการกระท าที่เลวทรามแต่ประการใด74 

2)  เหตุผลในทางกฎเกณฑ์ธรรมชาติ 
การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย (Self-Defense) เป็นสิทธิที่มีอยู่ในหลักกฎหมาย

ธรรมชาติ (Law of Nature)  โดยหลักกฎหมายธรรมชาตินั้นมีว่า หากเกิดการประทุษร้ายขึ้นผู้ถูก
ประทุษร้ายมีสิทธิที่จะป้องกันตนเองจากการถูกประทุษร้ายมิชอบด้วยกฎหมายของบุคคลอ่ืน 
(Naturalis Ratio Permittit se Defendere)75 นอกจากนี้ มนุษย์นั้นยังคงมีสัญชาตญาณที่จะต้อง
ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเมื่อเผชิญกับภัยธรรมชาติ ภัยจากสัตว์ หรือแม้กระท่ังภัยจากมนุษย์ด้วยกันเอง76 

จอห์น ล็อค (John Locke) นักปราชญ์อังกฤษ เห็นว่า ธรรมชาติของมนุษย์นั้นมนุษย์
ต่างคนต่างอยู่ ต่างมีเสรีภาพโดยสมบูรณ์กล่าวคือมีเสรีภาพไม่จ ากัด เป็นคนดีรักสันติและความเสมอ
ภาค โดยมนุษย์ทุกคนรู้จักกฎหมายธรรมชาติ ท าให้มนุษย์เคารพความเสมอภาคและอิสรภาพของ
บุคคลอ่ืน มนุษย์จึงสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่าจะกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดๆ ไม่มี
ใครมีอ านาจเหนือกว่า จอห์น ล็อค (John Locke) ได้ให้เหตุผลว่า สภาวะตามธรรมชาติมีกฎแห่ง
ธรรมชาติควบคุมอยู่ ซึ่งผูกพันกับมนุษย์ทุกคน และเป็นเหตุที่ก าหนดว่า มนุษย์ทั้งปวง มีความเสมอ
ภาคกัน และมีอิสระอย่างเท่าเทียมกัน มนุษย์จึงรู้ว่าแต่ละคนไม่ควรละเมิดหรือท าอันตรายต่อชีวิต 
สุขภาพ อิสรภาพ และทรัพย์สินของบุคคลอื่น 

แต่เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นกันระหว่างมนุษย์ มนุษย์ย่อมมีอ านาจบังคับตามสิทธิของ
ตนในการลงโทษผู้อื่นซึ่งมากระทบหรือล่วงละเมิดต่อสิทธิตนได้ตามธรรมชาติของมนุษย์ที่เรียกว่า การ
ป้องกันตัวด้วยก าลังของตนเอง การลงโทษลักษณะนี้เรียกว่าเป็น “ความยุติธรรมส่วนบุคคล” หรือ 
เรียกว่า “การแก้แค้นของผู้เสียหาย”77 

3)  เหตุผลที่รัฐไม่อาจคุ้มครองบุคคลได้อย่างทันท่วงที    
เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร ไม่อาจให้ความคุ้มครองบุคคลได้

อย่างทันท่วงทีแล้ว กล่าวคือหากเกิดเหตุร้ายหรือาชญากรรมขึ้นก็ไม่สามารถจะรอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาช่วยเหลือตนได้  จงึมีเหตุผลเพียงพอที่บุคคลจะคุ้มครองป้องกันตนเองได้ ดังเห็นได้จากแนวคิดของ
นักปรัชญาหลายท่าน เช่น ซิเซโร (Cicero) โครติอุส (Grotius) วูลฟ์ (Wolff) และคารารา (Carara)   

มีแนวความคิดของนักกฎหมายฝรั่งเศสให้เหตุผลเกี่ยวกับการป้องกัน ว่า เมื่อมีการ
ประทุษร้ายอันมิชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น หากสังคมไม่อาจขัดขวางการประทุษร้ายนั้นๆได้อย่าง
ทันท่วงที การป้องกันตนเองย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้องเมื่อต้องเลือกระหว่างประโยชน์ของผู้ถูกกระท า

                                                           
74หยุด แสงอุทัย, ค าบรรยายกฎหมายอาญาส าหรับประชาชน (พระนคร: โรงพิมพ์ประเสริฐ

อักษร, 2496), หน้า 291. 
  

75สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, เรื่องเดิม. 
76สง่า ลีนะสมิต, กฎหมายอาญา1 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัทประชาชนจ ากัด, 

2531), หน้า 176. 
  

77ปรีดี เกษมทรัพย์, เรื่องเดิม, หน้า 208. 
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ประทุษร้ายหรือผู้ประทุษร้าย ซึ่งเห็นได้ว่าชีวิตและร่ายกายของผู้ถูกประทุษร้ายย่อมมีค่ามากกว่าชีวิต
และร่างกายของผู้กระท าการประทุษร้ายต่อบุคคลอ่ืน และยังเห็นว่า การป้องกันเป็นหน้าที่ในสังคม 
เพราะผู้ที่ท าหน้าที่ป้องกันการประทุษร้ายที่เกิดขึ้นโดยฝ่าฝืนกฎหมายนั้นไม่เพียงแต่ป้องกันตนเอง
เท่านั้น แต่เป็นการป้องกันสังคมจากการกระท าที่ไม่ชอบหรือฝ่าฝืนกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบสุข
โดยทั่วไปแก่สังคม ในกรณีสังคมไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ78 

4)  เหตุผลในความถูกต้องและไม่ถูกต้อง 
เป็นเหตุผลที่มาจากภาษิตของประเทศเยอรมันที่ว่า ความถูกต้องไม่จ าต้องยอมอ่อน

ข้อให้กับความไม่ถูกต้อง (Das Recht Braucht Dem Unrecht Nicht zu Weichen: Right Need 
Never Yelld to Worng) ซึ่งเรื่องการป้องกันนั้นเป็นเรื่องการขัดแย้งกันระหว่างความถูกต้อง (Recht 
: Right) และความไม่ถูกต้อง (Unrecht: Wrong) โดยที่ผู้ใช้สิทธิป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายจะอยู่
ฝ่ายของความถูกต้อง ในขณะที่ผู้ประทุษร้ายจะอยู่ฝ่ายของความไม่ถูกต้อง การกระท าที่เป็นการ
ประทุษร้ายอันไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการกระท าที่กระทบต่อคุณธรรมทางกฎหมาย (Protected 
Interest) ของผู้ใช้สิทธิป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ย่อมก่อให้เกิดสิทธิในการป้องกันตนตอบโต้ต่อ
ความประทุษร้ายที่เกิดขึ้นแก่ตนดังกล่าว79 
 

2.3.2  บทบัญญัติเกี่ยวกับการกระท าโดยป้องกันในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศ
ไทยมาตรา 68 

มาตรา 68 บัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายว่า 
 
มาตรา 68 ผู้ใดจ าต้องกระท าการใดเพ่ือป้องกันสิทธิของตน หรือของผู้อ่ืนให้พ้น
ภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่
ใกล้จะถึง ถ้าได้กระท าพอสมควรแก่เหตุการกระท านั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วย
กฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด 

2.3.2.1  มีภยันตรายต่อสิทธิ 
ค าว่า สิทธิ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง อ านาจอัน

ชอบธรรม 
สิทธิ หมายถึง การที่บุคคลจะพึงกระท าได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย กล่าวอีกนัย

หนึ่ง สิทธิของบุคคลจะต้องมีกฎหมายรับรอง หรือยอมบังคับให้ 
สิทธิ หมายถึง ประโยชน์หรือสิ่งที่กฎหมายให้การรับรองว่ามีสิทธินั้นๆอยู่ และจะ

ป้องกันไม่ให้มีผู้ใดล่วงละเมิดต่อสิทธินั้นได้ หรือหากมีการละเมิดสิทธินั้น กฎหมายจะมีการก าหนด
บทลงโทษเพ่ือลงโทษผู้ที่กระท าการล่วงละเมิดนั้น 

                                                           
78โกเมน ภัทรภิรมย์, ค าอธิบายกฎหมายอาญาฝรั่งเศส, (เอกสารประกอบการบรรยายชั้น

ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524), หน้า 49. 
  

79ฤทธิรงค์ สมอุดร, เรื่องเดิม, หน้า 6-7. 
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สิทธิ หมายถึง ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้ ซึ่งถ้าเสรีภาพใดมีกฎหมาย
รับรองและคุ้มครองให้เสรีภาพนั้นอาจเป็นสิทธิด้วย 

ศาลฎีกาไทยเคยอธิบายค าว่า “สิทธิ” ว่าหมายความรวมถึงประโยชน์อันบุคคลมีอยู่
โดยที่กฎหมายรับรองให้ และคุ้มครองให้ สิทธิต่างที่บุคคลมี ได้แก่ สิทธิเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย 
เกียรติยศ ชื่อเสียง เสรีภาพ ทรัพย์สิน และยังหมายความรวมถึงสิทธิอื่นๆที่กฎหมายรับรองอีกด้วย80 

นอกจากนี้ค านิยามของค าว่า สิทธิ ในทางทฤษฎีนิติศาสตร์คลาสิคก็คือ ประโยชน์ 
(Interest) ของบุคคลที่กฏหมายรับรอง (Recognized) และคุ้มครอง (Protected) ให้ ซึ่งก่อให้เกิด
หน้าที่ (Duty) แก่บุคคลอ่ืนในการที่จะต้องเคารพและปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ระบบ
ยุติธรรมของรัฐก็จะบังคับให้ต้องปฏิบัติตามหรืออาจต้องจ่ายค่าเสียหาย ยิ่งไปกว่านั้น ค าว่าสิทธิ ซึ่งใน
ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Right ยังมีนัยทางคุณค่า (Value) ด้วยว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง (right) ผู้ใดไม่ให้ความ
เคารพจะมีความผิด ท าให้สิทธินัยนี้ กลายเป็นมาตรวัดความถูกต้องทางสังคมไปด้วย81 

โดยถ้อยค าในมาตรา 68 ที่ว่า “เพ่ือป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อ่ืน” นั้น แสดงให้
เห็นถงึแนวคิดทางกฎหมายของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ว่ามีอยู่ 2 ประการ กล่าวคือ 

1)  ค าว่า “เพ่ือป้องกันสิทธิของตน” แสดงให้เห็นว่า การป้องกันโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเป็นอ านาจในการคุ้มครองตัวเอง (Selbstschutz) และ 

2)  ค าว่า “เพ่ือป้องกันสิทธิของบุคคลอื่น” แสดงให้เห็นว่า การป้องกันโดย
ชอบด้วยกฎหมายเป็นหน้าที่ของบุคคลทุกคนในการรักษากฎหมาย (Rechtsbewährung) 82

 

2.3.2.2  มีภยันตรายอันละเมิดต่อกฎหมาย 
ภยันตรายที่ป้องกันได้ต้องเป็นภยันตรายที่เกิดขึ้นโดยละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 

กล่าวคือ มีการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย ซึ่งเป็นภยันตรายที่กระทบต่อสิทธิหรือคุณธรรมทาง
กฎหมายที่เป็นส่วนบุคคล (Individualrechtsgut) ถ้าหากผู้ก่อภัยมีอ านาจที่จะกระท าโดยชอบด้วย
กฎหมายแล้ว ผู้รับภยันตรายก็ไม่มีสิทธิป้องกันได้ แต่หากผู้กระท าไม่มีอ านาจกระท า บุคคลผู้ก าลัง
ประสบภัยนั้นไม่จ าต้องทนรับภัย  

ค าว่า ประทุษร้าย ตามมาตรา 68 นั้นหมายความว่า การกระท าของมนุษย์ที่เป็นการ
คุกคามสิทธิของบุคคลอื่น ซึ่งการประทุษร้ายนั้นอาจเกิดจากการกระท าการหรืองดเว้นการกระท าการ
ก็ได้ ส่วนค าว่า การประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย นั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย
เสมอไป แต่หมายความรวมถึง การกระท าที่ไม่สามารถหยิบยกเหตุว่า ผู้กระท ามีอ านาจกระท าได้ ขึ้น
กล่าวอ้าง83 
                            

                                                           
80ธีรศักดิ์ คงเทพ, เรื่องเดิม. 
81โสภารัตน์ จารุสมบัต,ิ รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเรื่องสิทธิ

เสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนชาวไทย (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2547), หน้า 1  
82คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 

2554), หน้า 237. 
  

83เรื่องเดียวกัน, หน้า 238-239. 
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2.3.2.3  ภยันตรายที่ใกล้จะถึง 
ภยันตรายต้องใกล้จะถึง หมายความว่า ภยันตรายนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว หรือเชื่อว่าต้อง

เกิดขึ้นเป็นแน่แท้ และภยันตรายนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะต้องพร้อมลงมือเท่านั้น แม้เพียงอยู่ในขั้น
ตระเตรียมการก็สามารถท่ีจะป้องกันได้แล้ว ตัวอย่างเช่น กรณีใช้อาวุธปืน โดยหลักตามกฎหมายแล้ว
ผู้ที่จะยิงผู้อื่นต้องรับผิดในฐานพยายามฆ่าผู้อ่ืน  ก็ต่อเมื่อยกปืนขึ้นเล็งและพร้อมที่จะเหนี่ยวไก หากว่า
แค่เพียงชักปืนออกจากเอวยังไม่ได้ยกปืนขึ้นเล็ง จะยังไม่มีความผิด   แต่กรณีป้องกันโดยชอบด้วย
กฎหมายนั้นหากเห็นว่าอีกฝ่ายชักปืนออกจากเอวแม้ยังไม่ได้จ้องจะยิงพร้อมกับเหนี่ยวไกก็ตาม แต่
เมื่อคาดได้ว่าฝ่ายนั้นจะยิงเป็นที่แน่นอน การยิงสวนกลับไปก่อนก็เป็นการป้องกันโดยชอบด้วย
กฎหมาย  

2.3.2.4  การกระท าเพ่ือป้องกันสิทธิ 
การกระท าโดยป้องกันต้องเป็นการกระท าโดยเจตนา ประกอบกับมีเจตนาพิเศษ 

กล่าวคือ เพ่ือป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อ่ืน หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะอ้างว่าเป็นการกระท า
โดยป้องกันไม่ได้ และการกระท าโดยป้องกันนั้น กฎหมายจะถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่มีความผิดก็
ต่อเมื่อไดก้ระท าการป้องกันต่อผู้ก่อภัยหรือผู้ก่อการประทุษร้ายนั้นเท่านั้น แต่หากไปกระท าต่อบุคคล
ที่ 3 แล้วจะไม่สามารถอ้างป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้ การกระท าต่อผู้ก่อภัยหรือผู้ก่อการ
ประทุษร้ายนั้น หมายถึง การกระท าต่อชีวิตหรือร่ายกายของผู้ก่อภัยหรือหรือผู้ก่อการประทุษร้าย แต่
บางกรณีอาจหมายรวมถึงการกระท าต่อทรัพย์ของผู้ก่อภัยหรือผู้ก่อการประทุษร้าย ซึ่งทรัพย์ดังกล่าว
ผู้ก่อภัยหรือผู้ก่อการประทุษร้ายได้ใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิด ซึ่งหากแม้ทรัพย์เป็นของ
บุคคลที่ 3 ก็ตามก็ถือว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้ เนื่องจากเป็นทรัพย์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ
กระท าความผิด84 

2.3.2.5  ขอบเขตของการกระท าเพ่ือป้องกัน 
ในประมวลกฎหมายอาญากฎหมาย มาตรา 69 ได้บัญญัติถึงกรณีป้องกันเกินขอบเขต 

ดังนี้ 
  

ในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 67 และมาตรา 68 นั้น ถ้าผู้กระท าได้กระท าไปเกิน
สมควรแก่เหตุ หรือเกินกว่ากรณีแห่งความจ าเป็น หรือเกินกว่ากรณีแห่งการจ าต้อง
กระท าเพ่ือป้องกัน ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น
เพียงใดก็ได้ แต่ถ้าการกระท านั้นเกิดจากความตื่นเต้น ความตกใจ หรือความกลัว 
ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระท าก็ได้ 
 

การกระท าที่เป็นการป้องกันนั้น จึงต้องเป็นการกระท าที่สมควรแก่เหตุ กล่าวคือ การ
กระท าอันเนื่องมาจากการตัดสินใจในทางภาวะวิสัยที่เป็นการสมควรจะต้องตัดสินใจเช่นนั้นในการที่
จะท าให้การประทุษร้ายนั้นๆยุติลงได้ อีกทั้งต้องเป็นวิธีการที่เหมาะสม ที่ท าให้ความสูญเสียที่ อาจ
เกิดข้ึนเกิดข้ึนได้น้อยที่สุด  

                                                           
84ธีรศักดิ์ คงเทพ, เรื่องเดิม. 
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การกระท าใดจะเป็นการพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ ต้องพิจารณาจากสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นทั้งหมด กล่าวคือ ต้องพิจารณาในด้านของการกระท าประทุษร้ายและในด้านของการป้องกัน 
และที่ส าคัญต้องพิจารณาความร้ายแรงของการประทุษร้าย อันตรายของผู้ประทุษร้าย และความ
ต้องการหรือความจ าเป็นที่จะต้องกระท าการป้องกันรวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันด้วย โดยต้อง
พิจารณาเป็นกรณีๆ ไปว่าบุคคลอ่ืนถ้าตกอยู่ในสถานการณ์หรือภาวะวิสัยเช่นนั้นแล้วจะกระท าการ
อย่างไร ถ้าหากตัดสินใจเช่นเดียวกันแล้ว กรณีนั้นถือได้ว่าเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ85 

และต้องเป็นการกระท าที่ไม่เกินกว่ากรณีแห่งความจ าเป็นที่ต้องกระท า กล่าวคือต้อง
กระท าตามสมควร ดังนี้ 

1)  เหมาะสมและได้สัดส่วนในการขจัดภยันตราย และ 
2)  เป็นวิธีที่เบาที่สุดหรือเกิดความเสียหายน้อยที่สุดในการใช้ป้องกัน 

จึงเป็นเรื่องของการชั่งน้ าหนักระหว่างประโยชน์หรือคุณธรรมทางกฎหมายที่ขัดแย้งกัน 
กล่าวคือการกระท าที่ไม่เกินกว่ากรณีจ าเป็นที่ต้องกระท าต้องเป็นการกระท าที่รักษาประโยชน์หรือ
คุณธรรมทางกฎหมายเหนือกว่าการกระท าการอันเป็นการประทุษร้ายนั้น86 

 
2.4  แนวความคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา 
 

ส าหรับการปฏิบัติงานในการพัฒนาสังคม การมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิด
และทฤษฎีสังคมวิทยานั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะสังคมวิทยานั้นเป็นรากฐานในการอธิบายให้
เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ ช่วยในการอธิบายปรากฏการณ์ และความแม่นย าในการคาด
เดาการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมในอนาคต87 ทฤษฎีสังคมวิทยาจึงเป็นทฤษฎีที่อาศัยลักษณะของ
ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหลักในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม 

 
2.4.1 ความหมายของสังคมวิทยา 
สังคมวิทยามาจากรากศัพท์ ค าว่า “Socius” เป็นภาษาละติน มีความหมายว่า “เพ่ือน” 

(Companon) และค าว่า “Logos” เป็นภาษากรีก มีความหมายว่า “ถ้อยค า” (Word) เมื่อรวมทั้ง
สองค าเข้าด้วยกันจึงมีความหมายโดยสรุปว่า “การพูดคุยเก่ียวกับสังคม”88 

นอกจากนี้ ได้มีนักสังคมวิทยาหลายท่านได้ให้ค านิยามของค าว่าสังคมวิทยาไว้ในหลาย
ประการ เพ่ือเป็นการก าหนดขอบเขตของสังคมวิทยาให้ชัดแจ้ง 

August Comte (ออกุสต์ คองต์) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส ซึ่งถือได้ว่าเป็นบิดาของวิชา
สังคมวิทยา ได้ให้ความหมายของสังคมวิทยาว่าหมายถึง สาขาวิชาที่มุ่งศึกษาสังคมมนุษย์ โดยได้แบ่ง

                                                           
85คณิต ณ นคร, เรื่องเดิม, หน้า 243. 
86เรื่องเดียวกัน, หน้า 250-251. 
87พัชรินทร์ สิรสุนทร, แนวความคิด ทฤษฎี เทคนิค และการประยุกต์ เพื่อการพัฒนาสังคม 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), หน้า 139. 
  

88เรื่องเดียวกัน, หน้า 160. 
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ออกเป็น 2 ประเภท คือ สังคมสถิต (Social Statics) ซึ่งเป็นการศึกษาถึงส่วนย่อยภายในสังคม เช่น 
สถาบันสังคม ศึกษาถึงกฎระเบียบความมั่นคงที่ท าให้สังคมรวมกลุ่มกันจนสามารถด ารงอยู่ได้ และ 
สังคมพลวัต (Social Dynamics) ซึ่งเป็นการศึกษาสังคมในด้านของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วิวัฒนาการการพัฒนาแบบแผนของสถาบันทางสังคมต่างๆ 

Max weber (แม็กซ์ เวเบอร์) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ให้ความหมายของสังคมวิทยาว่า 
เป็นวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการในการส ารวจข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบโดยมุ่งศึกษาพฤติกรรมทาง
สังคม เพ่ือน ามาอธิบายเหตุและผลของพฤติกรรมดังกล่าวได้ 

Leonard Broom (ลีโอนาร์ด บรูม) และ Philip Selznick (ฟิลิปส์ เซ็คสนิค) อธิบายว่า
สังคมวิทยา เป็นวิชาที่มุ่งศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานของสังคมมนุษย์ โดยชี้ให้เห็นถึงพลังของสังคมที่ท า
ให้เกิดการรวมกัน หรือ เกิดการแตกแยกกันของกลุ่มสังคมต่างๆ 

Talcott Parsons (ทัลคอตต์ พาร์สันส์) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน ให้ความหมายของสังคม
วิทยาว่า เป็นวิทยาศาสตร์ที่มุ่งสร้างทฤษฎีที่จะศึกษาและอธิบายระบบของพฤติกรรมร่วมทางสังคมที่
จะก่อให้เกิดความเข้าใจในสาระและกระบวนการที่บุคคลในสังคมต่างยึดถือเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติต่อกัน 

Pitirim Sorokin (พีทิริม โซโรกิน) อธิบายว่าสังคมวิทยา คือ วิทยาศาสตร์ที่ท าการศึกษา
ปรากฎการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือหาข้อสรุปสาระที่มาของรูปแบบ ชนิด และความสัมพันธ์
ของปรากฏการณ์ดังกล่าว 

Richard T. Schaefer (ริชาร์ด ที เชฟเฟอร์) กล่าวว่า สังคมวิทยาคือการศึกษาพฤติกรรม
ทางสังคมของมนุษย์และกลุ่มคน และมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคม ว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
คนอย่างไร ความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เหล่านั้น จะมีการพัฒนาสังคมหรือเปลี่ยนแปลงสังคม
อย่างไรบ้าง89 

โดยสรุปอาจจะให้ความหมายของสังคมวิทยาได้ว่า สังคมวิทยา หมายถึง การศึกษาพฤติกรรม
ของมนุษย์ในสังคม หรือพฤติกรรมการติดต่อสัมพันธ์ของมนุษย์ เป็นการเสาะแสวงหา เพ่ือให้เข้าใจ
ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของการติดต่อสัมพันธ์ดังกล่าว อีกทั้งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
ทางสังคมอีกด้วย90 

 

2.4.2  ทฤษฎีสังคมวิทยา 
ทฤษฎีสังคมวิทยา91 (Sociological Theory) หมายความถึง ชุดของแนวคิดที่มีความเป็นเหตุ

เป็นผลเกี่ยวกับความสัมพันธ์และพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล กลุ่ม และชุมชน 
ตลอดจนการให้ความหมาย ค าอธิบาย การเกิดขึ้น การด ารงอยู่ และลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ซึ่งทฤษฎีทางสังคมวิทยามีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

                                                           
89ศิริรัตน์ แอดสกุล, ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), หน้า 13. 
  

90สากล จริยวิทยนนท์, สังคมวิทยา (กรุงเทพมหานคร: โปรเฟสชั่นเนล, 2528), หน้า 1-2. 
91พัชรินทร์ สิรสุนทร, เรื่องเดิม, หน้า 144-145. 
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1)  องค์ความรู้ (Body of Knowledge) ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมและ
พฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่ถูกประมวลและรวบรวมไว้ 

2)  ค าอธิบาย (Explanation) ที่แสดงเหตุผลของปรากฏการณ์ทางสังคม โดยไม่มี
อคต ิ

3)  ความถูกต้อง (Preciseness) ของข้อเท็จจริงในสังคมที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ใน
สังคม ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่เก็บจากประสบการณ์
โดยตรงหรือเหตุการณ์จริง และสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 อันได้แก่ ตา หู จมูก ปาก ลิ้น 
และกายสัมผัส ซึ่งเป็นวัตถุวิสัย (Objectivity) สามารถพิสูจน์ได้ กับสิ่งที่เป็นภาวะวิสัย (Subjective) 
หรือสิ่งซึ่งมอีารมณ์ความรู้สึกเจือปนและความหมายเชิงสัญลักษณ์ท่ีบุคคลใช้ 

 
2.4.3  ทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา (Sociological Jurisprudence) 
ทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา หมายถึง แนวความคิดหรือทฤษฎีทางนิติศาสตร์ที่เน้น

บทบาทความสัมพันธ์ของกฎหมายต่อสังคม เป็นการพิจารณาถึงบทบาทหรือหน้าที่ (Functional) 
หรือการท างานของกฎหมายมากกว่าเนื้อหาสาระของกฎหมายซึ่งเป็นเพียงแค่นามธรรม (Look More 
for the Working of Law than Foe its Abstract) อีกทั้งยังเน้นบทบาทของกฎหมายในการจัด
ระเบียบผลประโยชน์ของสังคม (Functional Approach) เน้นศึกษาวิธีการตรากฎหมายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสังคมต่างๆ (Social Legislation) โดยเฉพาะในการตรากฎหมายขึ้นเพ่ือปกป้องผลประโยชน์
ของส่วนรวมหรืออรรถประโยชน์ของสังคม (Social Utilitarianism)92  

2.4.3.1  รากฐานการก่อตัวของนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา 
ทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยานั้น ก่อตั้งขึ้นในตะวันตก และได้แพร่หลายไปยัง

หลายประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน เป็นต้น 
ส าหรับประเทศเยอรมันนั้นมีนักนิติศาสตร์คนส าคัญ ได้แก่ รูดอล์ฟ ฟอน เยียริ่ง 

(Rudolf Von Jhering) ซึ่งเป็นบุคคลที่ให้ก าเนิดทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา  
ในประเทศฝรั่งเศสมี ลีออง ดิวกี (Leon Duguit) ผู้ได้รับอิทธิพลความคิดของเยียริ่ง

เกี่ยวกับทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา โดยลีออง ดิวกี ได้ให้ก าเนิดทฤษฎีว่าด้วยความสมานฉันท์
ของสังคม (Social Solidarism) ขึ้น  

ในประเทศสหรัฐอเมริกามีรอสโค พาวนด์ (Roscoe Pound) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาทฤษฎี
นิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาให้มีรายละเอียดเพ่ิมขึ้นในเชิงปฏิบัติ และท าให้ทฤษฎีนี้เป็นที่ยอมรับ
แพร่หลายมากข้ึน โดยรอสโค พาวนด์ ได้สร้างทฤษฎีวิศวกรรมสังคม (Social Engineering) ขึ้นมา 

2.4.3.2  นักคิดและแนวคิดทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา 
แนวคิดทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มที่มีแนวความคิดแบบสังคมนิยม ซึ่งกลุ่มนี้มีนักคิดคือ ลีออง ดิวกี 
(Leon Duguit) 

                                                           
92จรัญ โฆษณานันท์, เรื่องเดิม, หน้า 237. 



49 

2) กลุ่มที่มีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม ซึ่งกลุ่มนี้มีนักคิดคือ รูดอล์ฟ ฟอน 
เยียริ่ง (Rudolf Von Jhering) และ รอสโค พาวนด์ (Roscoe Pound) 

1) กลุ่มท่ีมีแนวความคิดแบบสังคมนิยม 
ลีออง ดิวกี (Leon Duguit) และทฤษฎีว่าด้วยความสมานฉันท์ของสังคม 

(Social Solidarism)  
ลีออง ดิวกี เป็นนักคิดคนส าคัญซึ่งได้รับอิทธิพลความคิดของเยียริ่งเกี่ยวกับ

ทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา โดยเขาพยายามที่จะอธิบายบทบาทของกฎหมายในแง่ของการ
ปกป้องประโยชน์ของสังคม และเขาได้ปฏิเสธแนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของรัฐ อ านาจ
อธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล 

ดิวกี  ได้ก่อก าเนิดทฤษฎีว่าด้วยความสมานฉันท์ของสังคม (Social 
Solidarism) โดยมีหลักความสมานฉันท์ของสังคม (Principle of Social Solidarity) ซึ่งเปรียบเสมือน
ได้กับหลักนิติธรรม (A Rule of Law) หรือเสมือนหลักในการบัญญัติกฎหมายขึ้น กล่าวคือ การ
บัญญัติกฎหมายและการใช้กฎหมายต้องตั้งอยู่บนประโยชน์ของบุคคลในสังคมร่วมกันหรือมีการ
แลกเปลี่ยนความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มิใช่การบัญญัติกฎหมายเพื่อคนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

หลักความสมานฉันท์ของสังคมนั้น เน้นความส าคัญของรัฐและความ
รับผิดชอบของรัฐ รัฐในความคิดของดิวกีเป็นเพียงองค์กรรูปแบบหนึ่งของสังคม ซึ่งจะได้รับความ
เชื่อถือต่อเมื่อได้ท าการส่งเสริมความสมานฉันท์ต่อสังคม รัฐต้องจัดหาสวัสดิการให้ กับสังคม ยกเลิก
ความแตกต่างระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนเนื่องจากเห็นว่ากฎหมายทั้งปวงนั้นเป็น
เพียงเครื่องมือเพ่ือไปสู่วัตถุประสงค์ในการสมานฉันท์สังคมทั้งสิ้น93 

นอกจากนี้ดิวกียังปฏิเสธการด ารงอยู่เรื่องสิทธิ (Right) และให้ความส าคัญ
กับหน้าที่ (Duty) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะประกันว่าบุคคลแต่ละคนได้ด าเนินตามบทบาทในส่วนของตน
เพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ของสังคม ดิวกีปฏิเสธความคิดที่ว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิในฐานะเอกชน
และอธิบายว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนในสังคม กฎหมายจึงเป็นสิ่งที่
บังคับให้ทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ของตน กฎหมายจึงเป็นระบบของหน้าที่ไม่ใช่ระบบของสิทธิ ถ้า
บุคคลใดมีสิทธิ สิทธิดังกล่าวนั้นคือสิทธิที่จะท าตามหน้าที่ของตนเท่านั้น ในท านองเดียวกันอิสรเสรีภาพ 
(Liberty) ก็เป็นเพียงผลลัพธ์ของพันธะหน้าที่อันมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนเพ่ือการพัฒนาปัจเจกภาพ 
(Individuality) ของตนให้มีความสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
สร้างสรรค์ความสมานฉันท์ของสังคมโดยการประสานความร่วมมือของมนุษย์ให้มากท่ีสุด94 

ความคิดของดิวกี กล่าวว่า แท้จริงแล้วกฎหมายเป็นเรื่องของสังคมหรือ
เรื่องของความเป็นปึกแผ่นของสังคม การจะคิดหรือการอธิบายกฎหมายจากเอกชนนั้นไม่สามารถ
กระท าได้ การอธิบายว่าแต่เดิมเอกชนมีความเป็นอยู่ของตนเอง สังคมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในภายหลังเป็น
เรื่องที่ผิด ดิวกีได้อธิบายว่ามนุษย์กับสังคมเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ออกและความเป็นมนุษย์นั้นผูกพัน

                                                           
93เรื่องเดียวกัน, หน้า 246-247. 
94เรื่องเดียวกัน, หน้า 248. 
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กับความเป็นอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เป็นกลุ่มเดียวกันหรือเป็นปึกแผ่น ดังนั้นแท้จริงแล้วมนุษย์นั้นด ารง
อยู่ได้เนื่องจากการอยู่รวมกันเป็นสังคม มนุษย์ทุกคนจึงต้องขึ้นต่อสังคมโดยรวม95  

ทฤษฎีของดิวกีนั้น เป็นการเน้นเรื่องประโยชน์ของสังคมเพียงอย่างเดียว 
จนไม่ได้ให้ความส าคัญกับประโยชน์ของปัจเจกชน ดังจะเห็นได้จากแนวความคิดในการปฏิเสธสิทธิ
ของปัจเจกชน รวมทั้งการปฏิเสธความแตกต่างระหว่างกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน อีกทั้ง
การใช้สิทธิเสรีภาพทางแพ่งหรือทางทรัพย์สินต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ในการปกป้องผลประโยชน์
ของสังคมหาใช่เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลไม่ 

2) กลุ่มท่ีมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม 
รูดอล์ฟ ฟอน เยียริ่ง (Rudolf Von Jhering) กับการให้ก าเนิดทฤษฎี

นิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา 
รูดอล์ฟ ฟอน เยียริ่งเป็นนักนิติศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้เขียนงานเขียนที่

ส าคัญ ชื่อ “วัตถุประสงค์ในกฎหมาย” (Der Zweck in Recht) ซ่ึงภายหลังได้รับการแปลเป็น
ภาษาอังกฤษโดยใช้ชื่อว่า “กฎหมายในฐานะเครื่องมือเพ่ือบรรลุเป้าหมาย” (Law as a Means to 
an End) ซึ่งเป็นงานเขียนที่สะท้อนถึงจุดยืนแบบอรรถประโยชน์เชิงสังคมที่ชัดเจนของเยียริ่ง 
กล่าวคือกฎหมายจะต้องบัญญัติเพ่ือใช้บังคับให้เกิดประโยชน์สุขแก่บุคคลในสังคม โดยมีการเรียกร้อง
ให้มีการรวมแนวความคิดทางกฎหมายเข้ากับความเป็นจริงของสังคม และเน้นบทบาทของกฎหมาย
เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเรียกได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์แห่งกฎหมาย 

วัตถุประสงค์แห่งกฎหมาย เป็นแกนกลางแนวความคิดที่ส าคัญทางปรัชญา
กฎหมายของเยียริ่ง อันวางอยู่บนแนวความคิดเรื่องวัตถุประสงค์ (Purpose) ซึ่งเปรียบเสมือนกฎ
สากลที่อยู่เบื้องหลังสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต รวมไปถึงเป็นสิ่งที่ครอบง าความเป็นไปของสสาร
(Matter) และ เจตจ านง (Will) เช่นนี้วัตถุประสงค์จึงเป็นผู้สร้างกฎหมายขึ้นมาทั้งหมด ไม่มีกฎเกณฑ์
หรือกฎหมายใดที่จะปราศจากวัตถุประสงค์ หรือมูลเหตุจูงใจในทางปฏิบัติที่ท าให้กฎหมายเกิดขึ้น 
กฎหมายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการกระท าของมนุษย์ และต้นเหตุส าคัญของกฎหมาย คือการเป็น
เครื่องมือเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม วัตถุประสงค์ของกฎหมายจึงอยู่ที่การปกป้องหรือ
ขยายการปกป้องผลประโยชน์ของสังคม กฎหมายจึงกลายเป็นเครื่องมือในการท าให้วัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายนั้นสามารถเป็นจริงขึ้นมา และวัตถุประสงค์นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของสังคมหรือ
อรรถประโยชน์ของสังคม ซึ่งเยียริ่งได้แบ่งผลประโยชน์ออกเป็น 3 ประเภท คอื 

(1)  ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล 
(2)  ผลประโยชน์ของรัฐ และ 
(3) ผลประโยชน์ของสังคม 

ดังนั้นบทบาทส าคัญของทฤษฎีนิติศาสตร์จึงอยู่ที่การสร้างความสมดุล
ระหว่างผลประโยชน์ต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ ไม่มีการเหลื่อมล้ าหรือเกินการเอารัดเอาเปรียบซึ่ง
กันและกันระหว่างผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลหรือเอกชนกับประโยชน์ของส่วนร่วมอันได้แก่ รัฐ
และสังคม 

                                                           
95ปรีดี  เกษมทรัพย์, เรื่องเด ิม, หน้า 269. 
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จากการที่ต้องหาวิธีการเพ่ือช่วยไกล่เกลี่ยผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล
หรือเอกชนกับประโยชน์ของส่วนร่วมเข้าด้วยกันนั้น เยียริ่งได้ให้ค าตอบโดยอิง “หลักเกี่ยวกับเครื่อง
คัดง้างการเคลื่อนตัวของสังคม” (The Principle of the Levers of Social Motion) ซึ่งมีที่มาจาก
การเชื่อมมูลเหตุจูงใจด้านความเห็นแก่ตัว (Egoistic) และการเห็นแก่ประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
(Altruistic) เข้าด้วยกัน โดยเครื่องคัดง้างของเยียริ่งนั้น เยียริ่งได้เปรียบเทียบกับหลัก 4 ประการ คือ 
การได้สิ่งตอบแทน การข่มขู่ลงโทษ หน้าที่ และความรัก 

การได้สิ่งตอบแทนและการข่มขู่ลงโทษนั้นเปรียบได้กับเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
กับความเห็นแก่ตัวของมนุษย์และผลักดันให้สังคมเคลื่อนตัวไปได้ เช่น การต้องการสิ่งตอบแทนท าให้
มนุษย์เกิดการท าการค้าหรือมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ขณะที่การข่มขู่ลงโทษนั้นสามารถปรากฏ
ได้ในรูปจริยธรรม ศีลธรรม และกฎหมาย การลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นเครื่องมือในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของรัฐและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย  

ส าหรับความรู้สึกในหน้าที่และความรักนั้น เป็นหลักการเชิงเครื่องมือทาง
สังคมท่ีสัมพันธ์กับมิติของการเห็นแก่ประโยชน์ของบุคคลอ่ืน ภายในจิตใจของมนุษย์หลักสองประการ
นี้จึงเปรียบได้กับเครื่องมือทางศีลธรรมที่ช่วยยึดเหนี่ยวมนุษย์ในสังคมให้จับมือร่วมกันเดินไปยัง
เส้นทางสังคมสายเดียวกัน 

ดังนี้จะเห็นได้ว่า การประสานผลประโยชน์ต่างๆในสังคมเพ่ือสร้างความ
สมานฉันท์หรือการด ารงอยู่ได้ของสังคมนั้น มีความจ าเป็นที่ต้องอาศัยทั้งการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
และการเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อ่ืน อีกทั้งต้องยึดมั่นในหลักการให้รางวัลตอบแทน หลักการข่มขู่
ลงโทษ หลักการปฏิบัติหน้าที่และหลักความรักความเห็นใจผู้อ่ืน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยผลักดันสังคม
ให้ก้าวต่อไปได้อย่างราบรื่นโดยที่ความต้องการของมนุษย์ทั่วไปได้รับการตอบสนองตรงตามความ
ต้องการ ไม่ตกอยู่ในสภาวะที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน96 

รอคโค พาวน์ (Roscoe Pound) และทฤษฎีวิศวกรรมสังคม 
รอคโค พาวน์ นักนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น

ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้พัฒนาทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาให้มี
รายละเอียดในทางปฏิบัติมากข้ึน และท าให้ทฤษฎีนี้มีความแพร่หลายเพิ่มมากข้ึนในที่ต่างๆ 

แนวความคิดของพาวน์นั้น เป็นแบบปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ซึ่งเน้น
การศึกษาค้นคว้าหรือการแก้ไขปัญหาในเชิงปฏิบัติ พาวน์จึงได้สร้างเกณฑ์แบ่งแยกความแตกต่าง
ระหว่างนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา และสังคมวิทยากฎหมาย (Sociology of Law) ว่า นิติศาสตร์เชิง
สังคมวิทยานั้นให้ความส าคัญกับปัญหาในทางปฏิบัติ ส่วนสังคมวิทยากฎหมายให้ความส าคัญกับ
ปัญหาในทางทฤษฎีนอกจากนี้พาวน์ยังได้สร้างวลีที่ส าคัญด้วยการแยกความแตกต่างระหว่าง 
“กฎหมายในต าราและกฎหมายในการกระท า (ความเป็นจริง)” (Law in Books, and Law in Action) 

พาวน์เห็นว่ากฎหมายนั้นเป็นเครื่องมือส าหรับการคานผลประโยชน์ต่างๆใน
สังคมเพ่ือให้สังคมเกิดความสมดุล และได้สร้างกลไกในการคานผลประโยชน์ขึ้น โดยใช้กลไกทาง
กฎหมายในการจัดผลประโยชน์ต่างให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนการก่อสร้าง

                                                           
96จรัญ โฆษณานันท์, เรื่องเด ิม, หน้า 240-243. 
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หรือวิศวกรรมสังคมที่มุ่งสร้างโครงสร้างทางสังคมขึ้นใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชนชนในสังคมได้สูงสุดโดยไม่ก่อให้เกิดความร้าวฉานหรือเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด ซึ่ง
เรียกทฤษฎีนี้ว่า “ทฤษฎีวิศวกรรมสังคม”(Social Engineering Theory) 

 ทฤษฎีวิศวกรสังคมนั้น ได้กล่าวถึงเรื่องผลประโยชน์สังคม ความหมายหรือ
ประเภทของผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างทฤษฎีว่ าด้วยผลประโยชน์ (The Theory of 
Interests) ขึ้นอย่างเป็นระบบ อันสามารถกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา  

กล่าวโดยสรุปทฤษฎีว่าด้วยผลประโยชน์ของพาวน์นั้น มีการพิจารณาสภาพ
ปัญหาหรือความขัดแย้งในผลประโยชน์ต่างๆในสังคม อีกทั้งมีการเสนอค าตอบเพ่ือหาวิธีถ่วงดุล
ผลประโยชน์ที่มีความขัดแย้งกันนั้นให้เกิดความสมดุลโดยก าหนดค าจ ากัดความของค าว่า 
ผลประโยชน์ การแยกประเภทของผลประโยชน์ และการน าเอาผลประโยชน์ต่างๆนั้นมาคานกันให้
เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุดในสังคมแบบการกระท าวิศวกรรมสังคม 

พาวน์ได้ก าหนดค าจ ากัดความของผลประโยชน์ว่า ข้อเรียกร้อง ความ
ต้องการหรือความปรารถนาที่มนุษย์ต่างยืนยันเพื่อให้ได้มาอย่างแท้จริงและเป็นภารกิจที่กฎหมายต้อง
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือสิ่งเหล่านี้ หากต้องการมีสังคมที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
กฎหมายมีหน้าที่ต้องตอบสนองผลประโยชน์ แต่ผลประโยชน์นั้นจะมากหรือจะน้อยเพียงใดแก่บุคคล
แต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับความส าคัญหรือผลกระทบของผลประโยชน์ที่ ได้รับ จึงต้องน าวิธีคาน
ผลประโยชน์หรือวิศวกรสังคมเข้ามาเก่ียวข้อง 

พาวน์ได้แยกผลประโยชน์ออกเป็น 3 ประเภทคล้ายกับเยียริ่ง ได้แก่ 
1) ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล (Individual Interests) คือ ข้อเรียกร้อง 

ความต้องการ ความปรารถนา และ ความคาดหมายในการด ารงชีวิตของปัจเจกบุคคล (Individual 
Life) 

(1) ผลประโยชน์ด้านบุคลิกภาพส่วนบุคคล (Interest in Personality) 
อันหมายถึง ผลประโยชน์ในร่างกาย เสรีภาพแห่งเจตจ านง เกียรติยศและชื่อเสียง ความมีอิ สระ
ส่วนตัว และการเชื่อถือหรือนับถือสิ่งต่างๆ 

(2) ความสัมพันธ์ทางครอบครัว (Domestic Relation) อันเกี่ยวข้อง
กับบิดามารดา สามีภรรยาและบุตร 

(3) ผลประโยชน์ในเรื่องอันเป็นแก่นสารส าคัญ (Interest of 
Substance) ซึ่งรวมถึงการมีทรัพย์สินส่วนตัว (Private Property) เสรีภาพในการประกอบ
อุตสาหกรรมหรือในการท าสัญญา การได้ประโยชน์ตามค ามั่นสัญญา เสรีภาพในการสมาคมและการ
จ้างแรงงานอันต่อเนื่อง 

2) ผลประโยชน์ของมหาชน(Public interest)คือ ข้อเรียกร้อง ความ
ต้องการ ความปรารถนาที่ปัจเจกบุคคลยึดมั่นในสิ่งซึ่งเกี่ยวพันหรือเกิดจากจุดยืนในการด ารงชีวิตที่
เกี่ยวข้องกับการเมือง (Political life) อันได้แก่ผลประโยชน์ของรัฐในฐานะที่เป็นนิติบุคคลที่จะ
ครอบครองหรือเวนคืนทรัพย์สิน รวมไปถึงผลประโยชน์ของรัฐในฐานะผู้พิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์
ของสังคม 



53 

3) ผลประโยชน์ของสังคม (Social interest) ข้อเรียกร้อง ความต้องการ 
ความปรารถนาที่พิจารณาในแง่ความคาดหมายในการด ารงชีวิตทางสังคม (Social life) อัน
หมายความรวมถึง 

(1) ผลประโยชน์ของสังคมในแง่ความปลอดภัยทั่วไป 
(2) ผลประโยชน์ของสังคมในแง่ความปลอดภัยของสถาบันทางสังคม

ต่างๆ เช่น สถาบันทางศาสนา สถาบันทางเศรษฐกิจ สถาบันทางการเมืองหรือสถาบันทางครอบครัว 
(3) ผลประโยชน์ของสังคมในแง่ศีลธรรมทั่วไป ซึ่งครอบคลุมถึง

กฎหมายต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี การค้าสุรา หรือการพนัน 
(4) ผลประโยชน์ของสังคมในการรักษาทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรมนุษย ์
(5) ผลประโยชน์ของสังคมในด้านความก้าวหน้าทั่วไป ซึ่งหมายถึง 

(5.1) ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ อันหมายความรวมถึง เสรีภาพ
ในการใช้และจ าหน่ายทรัพย์สิน เสรีภาพในทางการค้า การอุตสาหกรรม การส่งเสริมการประดิษฐ์
ด้วยการรับรองสิทธิบัตร 

(5.2) ความก้าวหน้าทางการเมือง โดยแสดงออกถึงการยอมรับ
นับถือต่อเสรีภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็นและการสมาคม 

(5.3 )ความก้าวหน้าทางวัฒนธรรม โดยการมีเสรีภาพทางศาสตร์
ต่างๆ วรรณกรรม ศิลปะ สุนทรียศาสตร์ และการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ 

ข้อสังเกตผลประโยชน์ทั้ง 3 ประการในทฤษฎีของพาวน์นั้น ผลประโยชน์
ในแต่ละประเภทของพาวน์นั้น ผลประโยชน์ที่แน่นอนอันหนึ่ งอาจจะถือว่ามีล าดับความส าคัญ
มากกว่าในช่วงเวลาหนึ่งอันแน่นอน แต่ในช่วงเวลาอ่ืนนั้น ผลประโยชน์นั้นอาจถูกพิจารณาว่าด้อย
ความส าคัญกว่าผลประโยชน์อีกอันก็ได้ ผลประโยชน์ที่ส าคัญที่สุดคือผลประโยชน์ในชีวิตของปัจเจก
บุคคลเท่านั้น ซึ่งผลประโยชน์ทุกประเภทนั้นล้วนเกิดจากการเรียกร้องของปัจเจกบุคคลทั้งนั้น วิธีการ
พิจารณาผลประโยชน์บางอย่างอาจเป็นการเรียกร้องในนามของปัจเจกบุคคล แต่บางอย่างก็อาจเป็น
การเรียกร้องในนามของสังคมหรือมหาชนมากกว่าก็ได้แล้วแต่ว่าจะพิจารณาในมุมมองหรือแง่ใด 
ดังนั้นผลประโยชน์แต่ละประเภทจึงสามารถเปลี่ยนแปลงแทนซึ่งกันและกันได้ 

การคานผลประโยชน์ ต้องมองความสมดุลในแง่ผลลัพธ์ที่จะส่งผล
กระทบกระเทือนที่น้อยที่สุดต่อโครงสร้างทั้งหมดของระบบผลประโยชน์ของสังคมหรือผลลัพธ์ที่จะ
สามารถรักษาผลประโยชน์ทั้งหมดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อีกทั้งต้องเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดต่อ
ผลประโยชน์รวมทั้งหมดของสังคม 

การคานผลประโยชน์ด้วยวิธีการต่างๆ ในการกระท าวิศวกรรมสังคมของ
พาวน์เป็นหัวใจส าคัญในทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา ซึ่งพาวน์ถือเป็นก้าวย่างใหม่ของการศึกษา
กฎหมายและเหมือนการก้าวสู่จุดสุดยอดของวิชานิติปรัชญานับแต่อดีตกาลมา รวมทั้งเป็นการขยาย
บทบาทนักนิติศาสตร์หรือนักทฤษฎีให้ได้มาสัมผัสกับโลกแห่งความจริงมากยิ่งขึ้น แทนที่จะท าการ
ถกเถียงกันเชิงนามธรรมในปรัชญากฎหมายเพียงเท่านั้น 
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พาวน์ได้ประกาศยืนยันเกี่ยวกับสาระส าคัญของนักนิติศาสตร์เชิงสังคม
วิทยาไว้ 6 ประการ กล่าวคือ 

1) ศึกษาถึงผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริงของสถาบันทางกฎหมายและทฤษฎีทาง
กฎหมาย 

2) ศึกษาเชิงสังคมวิทยาในเรื่องการตระเตรียมการออกกฎหมายหรือการ
นิติบัญญัติโดยเฉพาะในเรื่องผลของการออกกฎหมายหรือการนิติบัญญัติเชิงเปรียบเทียบ 

3) ศึกษาถึงเครื่องมือหรือกลไกที่จะท าให้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายของ
กฎหมายมีประสิทธิภาพ โดยถือว่าความมีชีวิตของกฎหมายอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมาย (The Life of 
Law is in Its Enforcement)  

4) ศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายเชิงสังคมวิทยา ด้วยการตรวจพิสูจน์ดูว่า 
ทฤษฎีกฎหมายต่างๆ นั้นได้ส่งผลประการใดบ้างในอดีต 

5) สนับสนุนให้มีการตัดสินคดีบุคคลอย่างยุติธรรมและมีเหตุผล ซึ่งมักอ้าง
เรื่องความแน่นอน (Certainty) ขึ้นแทนที่มากเกินไป 

6) พยายามท าให้การบรรลุผลของกฎหมายมีผลเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
2.4.2.3  คุณูปการของทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา 
ทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาเป็นทฤษฎีพ้ืนฐานของระบบสังคมรัฐ (Social state) 

หรือรัฐที่เน้นความรับผิดชอบของรัฐบาลในการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชน รวมทั้งปกป้องคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ เน้นบทบาทของกฎหมายในการสร้างสมดุลของผลประโยชน์
ต่างๆในสังคมไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันในระหว่างสมาชิกในสังคม ส่งเสริมให้ระบบกฎหมาย
เน้นประโยชน์ของประชาชนในสังคมเป็นส าคัญ เน้นบทบาทของกฎหมายในการควบคุมสังคมที่ส าคัญ
คือ เป็นฐานความคิดทางหลักกฎหมายที่มีการผลักดันให้มีการบัญญัติกฎหมายใหม่ๆ  ที่มุ่งควบคุม
ระเบียบของสังคมให้เกิดความสมดุลด้วยการบัญญัติกฎหมายขึ้นเพ่ือป้องกันการผูกขาด ต่อต้านการ
ทุ่มสินค้าสู่ตลาด จ ากัดเสรีภาพในการใช้ทรัพย์สินหรือในการท าสัญญา เป็นต้น97 

       
2.5  อาวุธปืนกับการประกอบอาชญากรรม 
 

ในปัจจุบันนี้การประกอบอาชญากรรมของอาชญากรมักมีอาวุธปืนเป็นส่วนหนึ่งในการก่อ
อาชญากรขึ้น เนื่องจากอาวุธปืนเป็นอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรง กล่าวคือ สามารถท าให้ผู้อ่ืนถึง แก่
ความตายได้โดยง่าย อีกทั้งยังมีขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาได้สะดวก เหมาะกับการแอบซ่อนปิดบังได้
มิดชิด ไม่เพียงเท่านั้น ยังสามารถซื้อหาได้โดยง่ายอีกด้วย  จึงเป็นที่นิยมของอาชญากรที่จะเลือกอาวุธ
ปืนเป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ในการประกอบอาชญากรรม ท าให้รัฐต้องออกกฎหมายมาควบคุมเพ่ือ
ไม่ให้การมีอาวุธปืน การพกพาอาวุธปืน และการใช้อาวุธปืนได้อย่างตามอ าเภอใจหรือโดยเสรี เป็น
การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมซึ่งมีอาวุธปืนเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการกระท าความผิดได้ แต่

                                                           
97เรื่องเดียวกัน, หน้า 249-260. 
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การควบคุมอาวุธปืนก็ไม่ได้เป็นไปโดยเคร่งครัดเนื่องจากรัฐยังคงอนุญาตให้มีการขออนุญาตมีอาวุธปืน 
พกพาอาวุธปืน และใช้อาวุธปืน เพ่ือการป้องกันตัวเอง การกีฬา และล่าสัตว์ได้ 

สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยโดยนายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทยนายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ได้ท าการศึกษาปัญหาอาวุธปืน 
ในหัวข้อ “มาเท่ียวแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วยหรือ” จากการรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาปัญหาอาชญากรรม 
ระบุว่าสาเหตุการตายคือการตายธรรมชาติ เช่น ป่วยตาย ตามตามอายุขัย และตายผิดธรรมชาติ คือ 
ตายด้วยอุบัติเหตุและถูกฆาตกรรม ซึ่งมีการถูกยิงด้วยอาวุธปืนเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุฆาตกรรมด้วย 
ซึ่งรูปแบบนั้นคือมีทั้ง เอาอาวุธปืนไปยิงผู้อ่ืนหรือที่เรียกว่า ฆาตรกรรม และ เอาอาวุธปืนยิงตัวเอง 
หรือ ที่เรียกว่า อัตวิบากกรรม  และเกี่ยวกับอาวุธปืนนั้นได้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ปืนในระบบ 
กล่าวคืออาวุธปืนที่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามกล่าวคือมีใบ ป.3 เช่น ปืนที่ใช้ใน
ราชการทหารต ารวจกรมการปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และที่รัฐอนุญาตออกให้กับประชาชนเพ่ือ
ป้องกันทรัพย์สิน ที่เชื่อกันว่ามีฐานข้อมูล สามารถตรวจสอบความเป็นเจ้าของได้ และปืนนอกระบบ 
คือ ปืนเถื่อน อย่างปืนไทยประดิษฐ์ ปืนปากกาที่กลุ่มนักเรียนหรือกลุ่มเด็กอาชีวะเอาไปยิงกัน หรือ
แม้กระทั่งปืนในระบบที่ถูกขโมย หรือปล้น ออกไป ก็จะกลายเป็นปืนนอกระบบทันที อย่างการปล้น
ปืนจากค่ายทหาร เป็นต้น ซึ่งปืนนอกระบบจะไม่สามารถตรวจสอบระบุความเป็นเจ้าของ  และผู้ใช้ได้ 
อีกท้ังยัง พบว่าประชากรไทย ใน 10 คน จะมีปืน 1 กระบอก98 

 
2.5.1  ความหมายของอาชญากรรม 
อาชญากรรม (Crime)  เป็นค าสมาสระหว่างค าว่า “อาชญา” กับ “กรรม” ซึ่งมีรากศัพท์มา

จากภาษาสันสกฤต อาชฺญา (อ่านว่า อาด-ยา) หมายถึง อ านาจหรือโทษ ค านี้มักใช้กับพระเจ้าแผ่นดิน
หรือเจ้านาย เช่น พระราช-อาชญา คดีที่เกี่ยวกับโทษหลวงเรียกว่า คดีอาชญาหรือคดีความอาชญา 
เป็นต้น ส่วน กรรม หมายถึง การกระท าที่สนองผลร้ายที่ได้ท าเอาไว้แต่ปางก่อน บาป ความตาย  ค า
ว่าอาชญากรรม ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542  หมายถึง การกระท าความผิด
ทางอาญา ส่วนค าว่าอาชญากรรมในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Crime” ซึ่งมาจากรากศัพท์ภาษาละติน
ว่า “Crimen” แปลว่าการกล่าวหาหรือการกระท าความผิดต่อบุคคลหนึ่งโดยบุคคลอ่ืน 99 ค าว่า
อาชญากรรมท้ังในภาษาไทยและในภาษาอังกฤษมีความหมายความหมายคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ การ
กระท าท่ีกฎหมายระบุว่าเป็นความผิดและก าหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้นไว้100  

อาชญากรรม คืออะไรนั้น โดยแท้ที่จริงแล้วการให้ค าจ ากัดความของอาชญากรรมนั้น ไม่มี
ความหมายแน่นอนตายตัวเนื่องจากอาชญาวิทยาเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายแขนง ดังนั้น 

                                                           
98ไทยรัฐ, เรื่องเดียวกัน. 
99สาวิตรี ไพฑูรย์, ปัจจัยที่น ามาสู่การกระท าผิดซ้ าของสตรี (วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและ

มนุษยวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533), หน้า 5. 
  

100โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์, อาชญากรรมหนึ่งในวิกฤตของสังคม มุมมองทางจิตวิทยา 
เพื่อการป้องกันและแก้ไข (กรุงเทพมหานคร: เสมมาธรรม, 2548), หนา้ 16-17. 
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การให้ความหมายหรือค าจ ากัดความจึงขึ้นอยู่กับผู้ให้ความหมายนั้นเกี่ยวข้องกับศาสตร์แขนงใด 
ดังนั้นจึงต้องพิจารณาตามศาสตร์หรือส านักคิดเหล่านั้น101 ดังนี้ คือ 

เซลลิน (Sellin)102 กล่าวว่า เป็นพฤติกรรมที่ละเมิดบรรทัดฐานความประพฤติ เป็นการ
กระท าของบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มชนหนึ่งอันมวลชนสมาชิกอ่ืนของกลุ่มชนนั้นเห็นว่าเป็น
อันตราย และฝ่าฝืนกฎที่กลุ่มชนยอมรับ จ าต้องรวมก าลังเพ่ือเข้าระงับหรือเพิกถอนสิทธิของบุคคลที่
ฝ่าฝืนนั้นเสีย 

ดานิเอล เกลเซอร์ (Glaser)103 กล่าวว่า นักสังคมวิทยาส่วนใหญ่มุ่งเน้นลักษณะความผิดใน
ตัวเอง ซึ่งได้แก่ การกระท าความผิดที่เกิดขึ้นชัดเจน มีผลขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยอย่างแรง และผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิดนั้นโดยตรง 
อีกทั้งยังมุ่งเน้นความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด ซึ่งได้แก่ ความผิดนั้นขัดต่อกฎหมายที่
บัญญัติไว้เป็นข้อห้ามห้ามกระท า แต่ไม่ขัดต่อศีลธรรม หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซ่ึง
ผู้เสียหายไม่ได้รับความเสียหายจากความผิดนั้นโดยตรง 

เอ็ดวิน เอช. ซัทเทอร์แลนด์ (Edwin H. Sutherland)104 กล่าวว่า อาชญากรรมเกิดมาจาก
การเรียนรู้จากความสัมพันธ์ของกลุ่มคนโดยพบปะสังสรรค์ซึ่งกันและกันมีการสื่อสารคมนาคมกัน ซึ่ง
การเรียนรู้นี้รวมถึงเรื่องทัศนะคติ แรงจูงใจ แรงผลักดันอันเกิดผลต่อพฤติกรรมทางอาชญากรรม การ
เกี่ยวข้องกับความรู้สึกท่ีเป็นปฎิปักษ์ต่อกฎหมาย  เขายังกล่าวอีกว่าการก่ออาชญกรรมในเด็กนั้นไม่ได้
เกิดขึ้นเองแต่เกิดจากการเรียนรู้  สิ่งที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้เรื่องอาชญากรรมคือ  “การส่งผ่านทาง
วัฒนธรรม” (Cultural Transmitted)105 การเรียนรู้นั้นรวมถึงเทคนิคและวิธีการทั้งหมด กล่าวคือ 
ด้านความรู้สึกของการประกอบอาชญากรรมอันเป็นเหตุส าคัญท าให้เกิดการก่ออาชญากรรมขึ้น 
บุคคลที่จะมีแนวโน้มในการประกอบอาชญากรรมนั้นจะต้องมีความรู้สึกโน้มเอียงไปในด้านการต่อต้าน
กฎหมาย กล่าวคือมีความรู้สึกเป็นปฎิปักษ์ต่อกฎหมายมากกว่าจะท าตามกฎหมาย 

เจเรมี่ เบนธัม (Jeremy Bentham)106 กล่าวว่า “อาชญากรรมเป็นการกระท าที่ถือว่าเป็น
ความผิดทางอาญา โดยมีกฎหมายห้ามไว้ซึ่งมีผลร้ายมากกว่าผลดี” 

กาโรฟาโล (Garofalo)107 กล่าวว่า “อาชญกรรม เป็นการกระท าที่เป็นภัยของสังคม โดยมี
กฎหมายบัญญัติถึงข้อห้ามไม่ให้มีการกระท าเช่นนั้น และการฝ่าฝืนการกระท าย่อมถูกลงโทษ” 

                                                           
101อัจฉรียา ชูตินันทน์, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555), 

หน้า 25. 
 

102นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, อาชญากรรมและการป้องกัน:ควบคุม, พิมพ์ครั้งที่ 2 (นนทบุรี: 
พรทิพย์การพิมพ์, 2548), หน้า 35. 

 

103โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์, เรื่องเดิม, หน้า 17. 
104เรื่องเดียวกัน. 
105ณัฐฐ์วัฒน ์สุทธิโยธิน, ทฤษฎีอาชญวิทยา, ค้นวันที่ 6 มกราคม 2557 จาก 

http://law.stou.ac.th/dynfiles/กม.อาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง หน่วยที่ 5.pdf 
  

106ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ, สังคมวิทยาว่าด้วยอาชญากรรมและการลงโทษ 
(กรุงเทพมหานคร: มหาลัยรามค าแหง, 2525), หน้า 8. 
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บองเกอร์ (Bonger)108 กล่าวว่า อาชญากรรมเป็นพฤติกรรมที่ต่อต้านสังคม และเกิดจากกลุ่ม
บุคคลรวมตัวกันเป็นสังคมและได้กระท าให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมหรือผู้มีอ านาจในสังคม จน
ส่งผลให้ผู้ก่ออาชญากรรมต้องถูกลงโทษโดยกลุ่มหรือคนบางส่วนโดยมีเครื่องมือลงโทษที่มีความ
รุนแรงมากกว่ามาตรการทางด้านศีลธรรม 

ท่านพุทธทาสภิขุ109 กล่าวว่า อาชญากรรม หรืออกุศลกรรม หมายถึง ความผิดทุกอย่างที่
สมควรจะได้รับโทษเนื่องจากการกระท าความผิดต่อสังคม และอกุศลกรรม นั้น หมายถึงการประพฤติ
ผิดต่อตัวเองเป็นใหญ่ มีประเด็นส าคัญที่ท่านกล่าวไว้ คือ สิ่งที่เป็นความผิด และสิ่งที่เกี่ยวกับโทษนั้น
ได้ก าหนดไว้แล้วในกฎหมาย และในแง่ของความผิดอย่างหนึ่ง ก็ถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ออกไปจากกฎของสังคม110 

จะเห็นได้ว่า จากความหมายของค าว่า “อาชญากรรม”  ดังกล่าวข้างต้นนั้น นักอาชญาวิทยา
มองทั้งด้านนิติศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ ดังนั้น จึงสามารถสรุปความหมายของ อาชญากรรมว่ามี
องค์ประกอบดังนี้คือ111 

1) มีการกระท าความผิดโดยเจตนา 
2) ความผิดนั้นมีลักษณะร้ายแรง มีอันตรายแก่สังคมโดยทั่วไปเป็นที่ยอมรับของ

สังคมและกฎหมายต้องเข้ามาด าเนินการกับการกระท าอันนั้นด้วย 
3) การกระท าที่เป็นอาชญากรรมย่อมได้รับโทษจากคนในสังคมและกฎหมาย

บ้านเมืองอย่างเป็นทางการมีวิธีการเป็นขั้นตอนการปฎิบัติด าเนินคดี               
 

2.5.2  ประเภทของอาชญากรรม112 
ประเภทของอาชญากรรมแบ่งตามการจัดหมวดแยกประเภทได้ดังนี้ คือ 

1)  แบ่งตามการจัดทางกฎหมาย กล่าวคือ มุ่งเน้นกฏหมายเป็นหลักโดยพิจารณาถึง
การกระท าที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับโดยพิจารณาถึง
ผลกระทบจากการกระท าดังกล่าวว่าจะมีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์โดยตรงหรือไม่ ซึ่ งการจัดประเภท
อาชญากรรมโดยอาศัยกฎหมายเป็นหลักสามารถแบ่งย่อยได้ดังต่อไปนี้คือ 

                                                                                                                                                                      
107ประเทือง ธนิยผล, อาชญวิทยาและทัณฑวิทยา (กรุงเทพมหานคร: มหาลัยรามค าแหง, 

2552), หน้า 9. 
 

108วราวุธ มั่นคง, ลักษณะทางสังคมและจิตวิทยาของผู้ถูกคุมประพฤติ: กรณีศึกษา
ส านักงานคุมประพฤติประจ าศาลจังหวัดพระขโนง (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551), หน้า 10. 

 

109พุทธทาสภิกขุ, ปมเขื่อง จิตวิเคราะห์แบบพุทธ, ค้นวันที่ 6 มกราคม 2557 จาก
http://www.buddhadasa.in.th/ html/ word/articles/ego02.html 

110อัจฉรียา ชูตินันทน์, เรื่องเดิม, หน้า 27. 
111เรื่องเดียวกัน. 
112โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์, เรื่องเดิม, หน้า 19-21. 
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(1) Mala In se คือ อาชญากรรมที่มีความผิดในตัวเอง กล่าวคือ มีการกระท า
ผิดที่เห็นเด่นชัด มีผลกระทบกระเทือนต่อชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน หรือ ของ
สาธารณประโยชน์ เช่น การฆ่าผู้อ่ืน ชิงทรัพย์ ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ การกระท าความผิดของเจ้า
พนักงานและเจ้าหน้าที่ เช่น การใช้อ านาจโดยมิชอบ การใช้อ านาจไปในทางที่ผิด การปลอมแปลง
เอกสาร เป็นต้น  

(2) Mala Prohibita คือ การกระท าความผิดซึ่งโดยทั่วไปไม่ถือว่าเป็นความผิด 
แต่เป็นการกระท าความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิด เช่น ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.  2490 ความผิดต่อ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  ความผิดต่อพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 เป็นต้น 

2) แบ่งตามความหนักเบาหรือความรุนแรงของการประกอบอาชญากรรมหรือการ
กระท าความผิดเป็นเกณฑ์ ได้แก่ 

(1) อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติหรือต่อชุมชน 
แบ่งได้ดังนี้ 

(1.1) อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติหรือต่อ
ชุมชนเช่น การปลงพระชนม์ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ การฆ่านายกรัฐมนตรี การ
ฆ่าประธานาธิบดี การปลอมแปลงธนบัตรและเงินตรา การขายความลับของทางราชการ เป็นต้น 

(1.2) อาชญากรรมที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรงต่อบุพการีหรือผู้มีพระคุณ เช่น
การ ฆ่าบิดามารดา ภรรยาฆ่าสามีหรือสามีฆ่าภรรยา ลูกจ้างฆ่านายจ้าง เป็นต้น 

(2) อาชญากรรมท่ีมีผลกระทบร้ายแรงต่อบุคคลโดยทั่วไปและต่อทรัพย์สิน เช่น
การฆาตกรรม การข่มขืนกระท าช าเรา การปล้นทรัพย์และฆ่า การชิงทรัพย์และฆ่า เป็นต้น 

3) แบ่งตามการจัดทางด้านสังคมวิทยา โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของ
การก่ออาชญากรรม เช่น การประกอบอาชีพ ความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างกันของผู้ประกอบ
อาชญากรรมปฎิกิริยาตอบสนองจากบุคคลภายนอกสังคมและจากบุคคลภายในสังคมนั้นๆ โดยไคล
นาร์ดและควินนี่ย์(Clinard and Quinney)113 สองนักอาชญาวิทยาชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียงโด่งดังได้
แบ่งประเภทของอาชญากรรมโดยค านึงถึงปัจจัยส าคัญ 5 ประการ คือ 

(1)  ปัจจัยด้านกฎหมาย กล่าวคือ ถือได้ว่าอาชญากรรมคือพฤติกรรมที่ได้รับ
การก าหนดโดยฝ่ายที่มีอ านาจ สิ่งที่ก าหนดคือกฎหมายอาญา ซึ่งกฎหมายอาญานั้นได้เปลี่ยนแปลงไป
ตามเวลาขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอ านาจ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาดูกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลาดังกล่าวด้วย 

                                                           
113ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และคณะ, การศึกษากฎหมายรวบรวมความต้องการเบื้องต้นของ

หน่วยงานในประเทศไทยในกรณีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003, ค้นวันที่ 6 มกราคม 2556 จาก http://www.oja.go.th/ 
doc/Lists/doc1/Attachments/437/003%20Chapter%202%20pp10-44%20%20.pdf 
20Chapter%202%20pp10-44%20%20.pdf >, วันที่เข้าถึงข้อมูล 6 มกราคม 2556. 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fkmcenter.rid.go.th%2Fkmc17%2Fdata%2FKnowledge%252017%2FLegal%2Flaw_traffic2522.pdf&ei=ID_KUreNCoqZiQev84DYDA&usg=AFQjCNE6ax6Kfx1u5UU3mINbAuPzl0FoPg&sig2=Eta6x6o2VJ9E6B7JJZTPwQ&bvm=bv.58187178,d.aGc
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.kodmhai.com%2Fm4%2Fm4-1%2FH60%2FH-60.html&ei=zz_KUt78HMHpiAf40oH4DA&usg=AFQjCNHEBeI8F5ztQQjB519Y9Tu914HZSA&sig2=t00ng8jvR5kieFNRXf_hGQ&bvm=bv.58187178,d.aGc
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(2)  ปัจจัยด้านอาชีพของอาชญากร ผู้ประกอบอาชญากรรมมีอยู่หลายประเภท
ขึ้นอยู่กับระดับกิจกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของการด ารงชีวิต จึงต้องพิจารณาบทบาทและภาพพจน์ของ
อาชญากรในสังคม ความก้าวหน้าของการประกอบอาชญากรรม ตลอดจนบุคลิกภาพของอาชญากรด้วย 

(3)  ความสนับสนุนของกลุ่มต่อการประกอบอาชญากรรม พิจารณาว่าการ
กระท าและพฤติกรรมของอาชญากรได้รับการสนับสนุนจากพรรคพวกของอาชญากรนั้นมากน้อง
เพียงใด 

(4)  ความตรงกันระหว่างพฤติกรรมของอาชญากรกับพฤติกรรมที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย พิจารณาว่าพฤติกรรมของอาชญากรมีความสัมพันธ์กับแนวความประพฤติปฎิบัติหรือ
บรรทัดฐานของฝ่ายที่มีอ านาจหน้าที่ในการออกกฎหมายและบริหารให้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่
เพียงใด 

(5)  ปฎิกิริยาของสังคมและกระบวนการทางกฎหมายต่อการประกอบ
อาชญากรรม พิจารณาว่าสังคมมีปฎิกริยาตอบสนองต่อการประกอบอาชญากรรมต่างๆอย่างไร และมี
กระบวนการในการลงโทษต่างกันอย่างไร 

จากการยึดปัจจัยทั้ง 5 ประการดังกล่าวข้างต้น ไคลนาร์ดและควินนีย์ (Clinard and 
Quinney) ได้ท าการศึกษาโดยแยกประเภทของอาชญากรรมออกเป็น 9 ประเภท คือ  

1) อาชญากรรมประเภทร้ายแรงซึ่งมีผลต่อชีวิตของบุคคล (Violent Personal 
Crime) การประกอบอาชญากรรมประเภทนี้เกิดจากสาเหตุทางด้านอารมณ์ ผู้ประกอบอาชญากรรม
ส่วนใหญ่ไม่มีประวัติว่าเคยกระท าความผิดมาก่อน แต่กระท าความผิดลงไปเนื่องจากอารมณ์ ความ
กดดัน และความยั่วยุอย่างรุนแรงและเมื่อกระท าลงไปจึงได้รู้สึกตัว เช่น การฆาตกรรม การท าร้าย
ร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส การข่มขืนกระท าช าเรา เป็นต้น 

2) อาชญากรรมประเภทประกอบเป็นครั้งคราวหรือตามโอกาสอันกระท าต่อทรัพย์ 
(Occasional Property Crime) อาชญากรรมประเภทนี้ขึ้นอยู่กับการที่มีโอกาสเอ้ืออ านวยให้กระท า
ความผิด กล่าวคือการกระท าความผิดเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจมาก่อน แต่มีโอกาสเอ้ืออ านวยในขณะนั้น
ประกอบกับความต้องการในทรัพย์ เช่น การลักทรัพย์ในร้านขายของ การลักรถยนต์ การใช้บัตร
เครดิตปลอม เป็นต้น 

3)  อาชญากรรมประเภทใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิดหรือกระท าความผิดต่ออาชีพ 
(Occupational Crime) อาชญากรรมประเภทนี้ผู้กระท าเป็นผู้ที่มีอ านาจ มีต าแหน่งหน้าที่การงานที่
สูงแต่ใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางที่ผิดหรือที่ไม่ชอบ โดยมักไม่รู้สึกว่าตนกระท าความผิด เช่น การทุจริต
ต่อหน้าที่หรือการคอร์รัปชัน การซื้อของหนีภาษี เป็นต้น 

4) อาชญากรทางการเมือง (Political Crime) อาชญากรประเภทนี้มีจุดมุ่งหมายที่
จะกระท าความผิดอันเก่ียวกับการเมืองที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด เช่น การก่อกบฎ การก่อการ
ร้าย การกระท าจารกรรม เป็นต้น 

5) อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม หรือท าลายระเบียบเรียบร้อยของสั งคม 
(Public Order Crime) อาชญากรรมประเภทนี้ไม่มีผู้เสียหาย ผู้ประกอบอาชญากรรมจะเป็นผู้ได้รับ
ความเสียหายเอง เช่น การค้าประเวณี การเมาในที่สาธารณะ การเล่นการพนัน การใช้ยาเสพติด เป็นต้น 
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6) อาชญากรรมโดยทั่วไป (Conventional Crime) อาชญากรรมประเภทนี้เกิดอยู่
เป็นประจ าทุกๆวัน เช่น การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ เป็นต้น 

7) อาชญากรรมที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยห้างร้านบริษัท (Corporate Crime) เช่น การ
หลีกเลี่ยงภาษี การโฆษณาหลอกลวง ความผิดต่อเครื่องหมายการค้า การผูกขาดสินค้าและการกักตุน
สินค้า เป็นต้น 

8) อาชญากรรมที่ก่อตัวในรูปแบบเป็นองค์กรอาชญากรรม (Organized Crime) 
อาชญากรรมประเภทนี้จะมีการแบ่งงานกันท าด าเนินการในลักษณะเป็นเครือข่าย เช่น องค์กรมาเฟีย 
เครือข่ายค้ายาเสพติด การปลอมแปลงสินค้า เป็นต้น 

9) อาชญากรรมประเภทมืออาชีพ (Professional Crime) อาชญากรรมประเภทนี้
ผู้กระท าความผิดหรือาชญากรจะมีความรู้ความช านาญเป็นอย่างยิ่ง เช่น มือปืนรับจ้าง แก้งค์ต้มตุ๋น 
เป็นต้น    

        
2.5.3  อาชญากรรมในแง่ของอาชญาวิทยา 
อาชญาวิทยา (Criminology) หมายถึง เป็นสาขาวิชาหรือวิทยาการที่ว่าด้วย ปัญหาอาชญากรรม 

สาเหตุของพฤติกรรมอาชญากรรม ขอบเขตและการแพร่หลายของอาชญากรรมในสังคม ลักษณะของ
กฎหมายอาญา และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยมุ่งเน้นศึกษาถึงสาเหตุในการกระท าผิด
ของอาชญากรหรือผู้กระท าความผิด โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆมาใช้อธิบายการกระท าของ
บุคคล     

ตามทฤษฎีของอาชญาวิทยา นักอาชญาวิทยาได้ก าหนดนิยามความหมายของอาชญากรรม 
โดยได้น าความหมายของนักสังคมวิทยาและนักกฎหมายมาประมวลรวมเข้าด้วยกัน ท าให้นิยามมี
ความ 

ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  นักอาชญาวิทยา ให้ความหมายของอาชญากรรม ว่า การกระท าหรือ
พฤติกรรมหนึ่งที่ละเมิดต่อบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งรัฐได้ออกกฎหมายบัญญัติไว้ว่าการกระท านั้นเป็น
ความผิดและได้ก าหนดบทลงโทษไว้114                

ซีซาร์ แบคคาเรีย (Cesare Bonesana)115 นักปราชญ์ชาวอิตาลี มีหลักปรัชญาที่ส าคัญ คือ
เจตจ านง (Free Will) แบคคาเรีย มีความเชื่อว่าเจตจ านงเหล่านี้เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ 
โดยหลักปรัชญานี้มีว่า    

 
มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผลในการมุ่งแสวงหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดทางด้าน
วัตถุ และในการตัดสินใจเลือกกระท าการหรืองดเว้นการกระท าการใดๆ มนุษย์จะ
พิจารณาถึงทางเลือกต่างๆที่มีอยู่อย่างมี เหตุผล เ พ่ือพิจารณาค านวณถึง

                                                           
114จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, สังคมวิทยาอาชญากรรม (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 74-75. 
115ปกรณ์ มณีปกรณ์, ทฤษฎีอาชญาวิทยา (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม ที 

เพรส, 2555), หน้า 98-103. 
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ผลประโยชน์หรือผลเสียที่จะได้รับจากการกระท านั้นๆ หลังจากนั้นจึงเลือกหรืองด
เว้นพฤติกรรมนั้น”116 

 
แบคคาเรียเชื่อว่าเป็นเรื่องยากที่มนุษย์จะไม่ท าผิดกฎหมาย การลงโทษนั้นต้องมีการ

ลงโทษที่รุนแรง แน่นอนและรวดเร็ว  เพ่ือให้มนุษย์รู้ว่าการกระท าดังกล่าวนั้นมีผลเสียมากกว่าผลดี 
และส่งผลให้มนุษย์กลัวจนละเว้นไม่ท าการกระท าดังกล่าวอีกต่อไป แบคคาเรียได้กล่าวถึงความ
ร้ายแรงของอาชญากรรม (On the Seriousness of Crimes) ว่า ภยันตรายที่เกิดขึ้นจากการก่อ
อาชญากรรมนั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอาชญากรรมในสังคม ไม่ใช่วัดจากเจตนาในการก่อ
อาชญากรรม    

ดังนั้นเมื่อเกิดภยันตรายขึ้นในสังคมต้องมีการด าเนินคดีและลงโทษต่อผู้กระท าความผิดนั้นๆ 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตาม และต้องยกเลิกการอภัยโทษ (Pardon) ด้วย ส่วนการลงโทษนั้นมีขึ้นเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้อาชญากรรมเกิดขึ้นอีก และป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนลอกเลียนแบบการก่ออาชญากรรมที่
เคยเกิดขึ้นมาแล้ว โดยต้องมีการลงโทษที่รุนแรง ต้องมีการก าหนดโทษให้ได้สัดส่วนกับการกระท า
ความผิด โดยไม่ใช่การทรมาณหรือการทารุณโหดร้าย เช่น การจ าคุกตลอดชีวิตมีความรุนแรงมากกว่า
โทษประหารชีวิต เพราะจะเป็นบทเรียนให้แก่บุคคลทั่วไปให้กลัวแล้วไม่กล้าลอกเลียนแบบกระท า
ความผิดนั้นหรือกระท าผิดซ้ าอีก   

แบคคาเรียได้กล่าวอีกว่าการป้องกันอาชญากรรม (On Preventing Crime) ย่อมดีกว่าการ
ลงโทษเมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้นแล้ว และการป้องกันอาชญากรรมนั้นเป็นวัตถุประสงค์หลักของการ
ออกกฎหมาย ท าให้บทบัญญัติกฎหมายนั้นต้องมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ เข้าใจง่าย ไม่สลับซับซ้อน 
และไม่ใช่กฎหมายที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคม แต่ใช้บังคับกับทุกคนในสังคม 

เจอรามี เบ็นแธม (Jeramy Bentham)117 นักปราชญ์ชาวอังกฤษผู้สืบต่อความคิดของแบค
คาเรีย หลักปรัชญาและแนวความคิดของเบ็นแธมนั้นมีที่ส าคัญสองประการ คือ 

1) ลัทธิประโยชน์นิยม (Utilitarian) แบ็นแธมเชื่อว่ามนุษย์ถูกควบคุมด้านพฤติกรรม
จากหลักธรรมชาติ 2 ประการ คือ ความพอใจ (Pleasure) และความทุกข์ทรมาณ (Pain) และเนื่องจาก
มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล จึงจะมีการคิดค านวณชั่งน้ าหนักระหว่างความพอใจที่จะได้รับกับความทุกข์
ทรมาณที่จะได้รับจากผลของการกระท านั้น ปัจจัยที่ก่อให้เกิความพอใจคือ ความร่ ารวย ความเมตตา
กรุณา ความช านาญ และความเคร่งครัดต่อศาสนา ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาณ คือ ความ
ต้องการ ความผิดหวัง และความรู้สึกหิวกระหาย การก่ออาชญากรรมของบุคคลจึงจะมีการชั่งน้ าหนัก
ระหว่างความพอใจกับความทุกข์ทรมาณ หากความพอใจมากกว่าความทุกข์ทรมาณ บุคคลดังกล่าวก็
จะเหลือท่ีจะก่ออาชญากรรม 

2) กฎหมายและการลงโทษ (Law and Punishment) หลักปรัชญาของเบ็นแธม 
กล่าวว่า กฎหมายมีไว้เพ่ือสร้างและสนับสนุนความสุขของบุคคลที่อยู่ในสังคม ดังนั้นกฎหมายจะต้อง
ปกป้องสังคมจากสิ่งชั่วร้าย เบ็นแธมเสนอวัตถุประสงค์ของการลงโทษว่ามี 4 ประการ คือ  

                                                           
116เรื่องเดียวกัน, หน้า 98-99. 
117เรื่องเดียวกัน, หน้า 104-105. 
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(1)  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมาย 
(2)  หากไม่สามารถป้องกันไม่ให้กระท าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมายได้ ก็

ต้องป้องกันไม่ให้ผู้กระท าความผิดกระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรงหรืออุกฉกรรจ์ 
(3)  เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้กระท าความผิดใช้ก าลังประทุษร้ายต่อผู้บริสุทธ์เกิน

ความจ าเป็น 
(4)  เพ่ือให้รัฐเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเมื่อเกิดอาชญากรรม 

เบ็นแธมเสนอให้การออกกฎหมายเพ่ือให้บุคคลเห็นว่าหากกระท าความผิดจะ
ได้รับความทุกข์ทรมาณมากกว่าความพอใจ และเบ็นแธมเชื่อว่าการลงโทษมีวัตถุประสงค์เพ่ือไม่ให้
บุคคลกระท าความผิดกฎหมายนั้นซ้ าหรือเกิดการลอกเลียนแบบ จึงไม่เห็นด้วยกับการลงโทษ
ประหารชีวิต 

 
2.5.4  อาชญากรรมกับทฤษฎีแนวจิตวิทยา 
จิตวิทยา118 คือ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ซึ่งมีรากศัพท์มากจากภาษาอังกฤษค าว่า  

“Psychology”  และรากศัพท์ภาษากรีกค าว่า “Psyche” แปลว่า จิตวิญญาณ และค าว่า “Logos” 
แปลว่าการเรียนการศึกษา จิตวิทยา จึงหมายถึง การศึกษาหรือการเรียนที่เกี่ยวข้องกับจิตใจหรือ
วิญญาณ ส่วนค าว่า พฤติกรรม หมายถึง การแสดงหรือการกระท าซึ่งบุคคลอ่ืนสามารถใช้เครื่องมือ
ทดสอบหรือสังเกตได้  โดยพฤติกรรมแบ่งออกเป็น 2 แบบ  

1)  Molecular ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมภายนอกที่ต้องอาศัยเครื่องมือในการสังเกต 
คือ พฤติกรรมที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า อันได้แก่ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ หรืออวัยวะ
ต่างๆของร่างกาย และ 

2)  Moral ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมภายนอกที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือในการสังเกต คือ 
พฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ง่าย สามารถแสดงออกในรูปแบบของการกระท าเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่
ต้องการ  

นักจิตวิทยาเชื่อว่าพฤติกรรมทุกชนิดมีสาเหตุ ซึ่งจากการศึกษาของคณะอนุกรรมการพัฒนา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2524 พบว่าสาเหตุของการประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย 
มีสาเหตุประการแรกมาจากด้านอารมณ์ ซึ่งได้แก่ ความคับแค้นใจ ความอาฆาตพยาบาท ความ
ก้าวร้าว ความโลภ และความอยากรู้อยากเห็น  สาเหตุประการที่ 2 คือ ด้านเศรษฐกิจ สาเหตุประการ
ที่ 3 คือ ด้านการฟุ้งเฟ้อของสังคม สาเหตุประการที่ 4 คือ ด้านยาเสพติดให้โทษ สาเหตุประการที่ 5 
คือ ด้านโอกาสและสิ่งแวดล้อมที่อ านวยให้เกิดการกระท าความผิดขึ้น สาเหตุประการที่ 6 เกิดจาก
ความผิดปกติด้านจิตใจ และสาเหตุประการสุดท้าย คือ ด้านครอบครัว 

จิตวิเคราะห์เป็นเรื่อง จิตวิทยาสาขาหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาควบคุมกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การปรับตัวของกลไกป้องกันตนเองแบบต่างๆนั้น สามารถอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผลเป็นจิตวิทยา
สาขาของมนุษย์ในทางลบ กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนนั้นมีสิ่งชั่วร้ายติดตัวมาแต่ก าเนิด การขัดเกลาทาง
สังคมท าให้มนุษย์มีพฤติกรรมตามแบบที่สังคมต้องการอยากให้เป็น แต่ในขณะเดียวกันแรงผลักดันใน

                                                           

           118โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์, เรื่องเดิม, หน้า 135-136. 
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ตัวมนุษย์เหล่านี้ต้องมีทางออกทางใดทางหนึ่ง เช่น อาจเป็นไปในทางท่ีสังคมยอมรับ หรือในทางฝ่าฝืน
สังคม พฤติกรรมมนุษย์ที่ถูกขัดขวางจะหยุดชะงักและมีผลต่อพฤติกรรมหรือผลต่อการพัฒนาบุคลลิก
ภาพของมนุษย์ต่อไป119 

ความส าคัญของความผิดปกติทางจิตเกี่ยวกับอาชญากรรมมีการศึกษาและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง การศึกษาในเรื่องจิตวิทยาวิเคราะห์นั้นเกิดในช่วง ค.ศ. 1856-1930 โดยจิตแพทย์ชาว
ออสเตรีย ชื่อว่า ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( Sigmund Freud ) ได้วิเคราะห์จิตใจมนุษย์ซึ่งประกอบไปด้วย
ส่วนส าคัญสามส่วนคือ สัญชาตญาณ (Id)  ตัวตน (Ego) และสติสัมปชัญญะ (Superego) โดยหากจะ
อธิบายการประกอบอาชญากรรมตามแนวคิดจิตวิเคราะห์ก็อาจกล่าวได้ว่า  เด็กธรรมดาโดยทั่วไปเกิด
มาเป็นอาชญากรเพราะชีวิตเริ่มต้นด้วยความไม่มีศีลธรรมและมีสัญชาตญาณที่เป็นปฎิปักษ์ต่อสังคม 
หน้าที่ของอารยธรรมก็คือการท าให้เด็กนั้นละทิ้งสัญชาตญานดั้งเดิมเสีย ตามปกติจะกระท าโดยให้เด็ก
ได้รับการถ่ายทอดค่านิยมจากพ่อแม่ซึ่งจะช่วยให้เด็กพัฒนาสติสัมปชัญญะ (Superego) ขึ้น ถ้าหาก
สติสัมปชัญญะไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอแล้วก็อาจเชื่อได้ว่าอาชญากรรมต้องเกิดขึ้น  

ในทัศนะของจิตวิเคราะห์อาชญากรรมยังสามารถเกิดขึ้นเพราะการพัฒนา Superego มาก
เกินไป กล่าวคือ ในช่วงที่คนเราก าลังเจริญเติบโตในสังคมนั้นแรงกระตุ้นทางเพศและความก้าวร้าวจะ
ถูกเก็บกดไว้ไม่ให้มีการแสดงออกไปอย่างเต็มที่ แต่ไม่ได้หมายความว่าแรงกระตุ้นทั้งสองอย่างนี้จะ
หายไปได้โดยง่ายเพราะมักจะถูกเก็บไว้ในจิตใต้ส านึก (Unconscious Mind) เมื่อถูกปฎิเสธหรือเก็บ
ไว้นานๆ เข้าสัญชาตญาณดิบ (Id) ก็จะแข็งแรงขึ้น สติสัมปชัญญะ (Superego) ก็จะหมดความหมาย
อาชญากรรมก็จะเกิดขึ้นได้120 

 
2.5.5  อาชญากรรมกับปัญหาสังคม 
สังคมไทยเป็นสังคมที่เปลี่ยนจากสังคมเกษตรมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม และก้าวเข้าสู่สังคม

ของข้อมูลข่าวสารหรือสังคมสารสนเทศ ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความ
ต่อเนื่องตลอดเวลา อันเป็นผลให้ประชากรมีความหนาแน่น ผู้สูงอายุมีมากขึ้น ครอบครัวเดี่ยวมีมาก
ขึ้น การหย่าร้างเพ่ิมขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น ค่าเงินบาทสูงขึ้น แต่รายได้เท่าเดิม ท าให้เกิดปัญหา
อาชญากรรมมากขึ้น กล่าวคือ เกิดการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือแม้แต่ฆาตรกรรม อันมี
ผลกระทบต่อความสงบสุขของคนในสังคม ต่อระบบเศรษฐกิจ ต่อความมั่นคงของประเทศชาติ จน
อาจกล่าวได้ว่าอาชญากรรมเป็นเครื่องขัดขวางความเจริญในสังคม ท าลายความสงบสุขและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสังคม121 จึงกล่าวได้ว่าอาชญากรรม เป็น ปัญหาสังคมอย่างหนึ่ง 

ปัญหาสังคม (social problems) หมายถึงกิจกรรมที่มีเงื่อนไขและสถานการณ์บางอย่างที่
ก าหนดว่าเป็นปัญหา รวมทั้งมีการพูดคุยกันเป็นส่วนตัวท่ามกลางกลุ่มคนทั่วไปในที่สาธารณะว่า

                                                           
119เรื่องเดียวกัน, หน้า 47. 
120ธาริต เพ็งดิษฐ์, การป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ, ค้นวันที่ 10 

มิถุนายน 2557 จาก http://law. stou.ac.th/dynfilesกม.อาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง หน่วยที่ 
5.pdf 

 

121โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์, เรื่องเดิม, หน้า 10-11. 
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กิจกรรมนั้นเป็นปัญหาและเกิดความประสงค์ท่ีจะให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น โดยผู้ที่จะก าหนด
ว่ากิจกรรมใดเป็นปัญหาสังคม คือ รัฐบาล สื่อมวลชน หน่วยงานของเอกชนและหน่วยงาน            
สวัสดิการสังคมต่างๆ 

โดยอาชญากรรมจะถูกก าหนดว่าเป็นปัญหาสังคมแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น 
เมื่อตอนต้นคริสต์ทศวรรษที่ 1970s  “การปล้นทรัพย์” ได้ถูกก าหนดให้เป็นอาชญากรรมอุจฉกรรจ์ 
ซึ่งหมายความว่า เป็นการก่อเหตุอาชญากรรมที่สะเทือนขวัญต่อประชาชน ที่ก าหนดบทลงโทษ
ผู้กระท าความผิดที่รุนแรงกว่าการกระท าความผิดประเภทอื่น เป็นการกระท าความผิดที่มีการกล่าวถึง
จากประชาชนโดยทั่วไป เนื่องจากรูปแบบการปล้นเริ่มถูกตีตราว่าเป็นการร่วมท าร้ายร่างกายผู้ อ่ืนเพ่ือ
ชิงทรัพย์ (mugging) และพร้อมกันนี้การปล้นได้รับการประเมินค่าว่ามีสถานภาพเป็นปัญหาทางสังคม
ที่มีความร้ายแรงอยู่ในระดับสูง ปรากฎการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากผลจากกิจกรรมของกลุ่มผู้เรียกร้อง
ต่างๆ อันได้แก่ นักการเมือง เจ้าหน้าที่ต ารวจ และนักข่าว ขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ การ
จัดการด้านการเสนอข่าว การผลิตออกมาซ้ าๆของสื่อมวลชน รวมทั้งบริบทโครงสร้างความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการเมืองในช่วงระยะเวลานั้นๆ เป็นตัวก าหนด122 

การใช้อาวุธปืนในการประกอบอาชญากรรมในปัจจุบัน 
ในปัจจุบันแม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้

เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งเจตนารมณ์ในการออกพระราชบัญญัติดังกล่าว และความ
มุ่งหมายของคณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดินในการที่ออกค าสั่งของคณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน 
ฉบับที่ 44 ที่มีขึ้นเพ่ือยกเลิก เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 นั้น คือ ปรารถนาที่จะรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากอาชญากรรมให้มากที่สุด รักษาความสงบสุข
และลดจ านวนความรุนแรงในการก่ออาชญากรรมลงได้ แต่กลับมีปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบัน  

โดยอาชญากรรมนั้นมักมีอาวุธปืนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการก่ออาชญากรรมให้สะดวกมากขึ้น 
เนื่องจากมีอานุภาพร้ายแรง สามารถท าให้ถึงแก่ความตายได้ เมื่อผู้ใดพบเห็นก็เกิดอาการเกรงกลัวต่อ
ชีวิตและร่างกาย ทั้งยังมีขนาดเล็ก กะทัดรัดพกพาสะดวก แอบซ่อนได้ง่ายอีกด้วย อาชญากรผู้มี
วัตถุประสงค์ไม่ว่าจะประสงค์ต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน จึงมักใช้อาวุธปืนเป็นตัวช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ง่ายยิ่งขึ้น หรือแม้กระทั่งบุคคลอ่ืนผู้มีหรือพกพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยมีเจตนาไม่ว่าจะ
เป็นป้องกันตัวเองหรือทรัพย์สิน หรือแม้กระทั่งต้องการท าให้ผู้อ่ืนเกรงกลัวนั้น เมื่อมีการบันดาลโทสะ
หรือไม่อาจควบคุมอารมณ์โกรธของตนได้ก็อาจใช้อาวุธปืนนี้ ก่ออาชญากรรมหรือเหตุการณ์ที่
ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้โดยไม่คาดคิด เช่น การยิงกันในผับ การขับรถเฉี่ยวชนกันแล้วมีปากมี
เสียงกันจนน าอาวุธปืนมายิงจนถึงแก่ความตายอันเคยได้ปรากฎเป็นข่าวตามสื่อมวลชนต่างๆ มาแล้ว 
เป็นต้น ท าให้อาวุธปืนที่มีวัตถุประสงค์ในการมีอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 กล่าวคือ เพ่ือป้องกันตนเองไว้ในบ้าน 
เพ่ือล่าสัตว์ และเพ่ือการกีฬา กลับกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชญากรรม หรือ เอามาใช้

                                                           
122จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, เรื่องเดิม, หน้า 2-3. 
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ยิงกันโดยเห็นชีวิตคนเป็นผักเป็นปลา หรือน ามาป้องกันตัวกันภายในรถหรือยานพาหนะอ่ืนๆ ซึ่งรัฐ
ควรหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องอาวุธปืนอย่างเร็วที่สุด โดยเริ่มจากอาวุธปืนที่จดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมาย และเม่ือสามารถแก้ปัญหาอาวุธปืนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างจริงจังแล้ว จึง
ค่อยจัดการกับปัญหาอาวุธปืนที่ไม่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นล าดับถัดไป 
                  
 



 
บทท่ี 3 

 
กฎหมายอาวุธปืนของต่างประเทศกรณีพกพาอาวุธปืน 

 
เมื่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ

ปืน. พ.ศ. 2490 ในกรณีการพกพาอาวุธปืน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอันมีการพกพาอาวุธ
ปืนไปเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องศึกษาถึงกฎหมาย
ของต่างประเทศ เพ่ือให้ทราบถึงกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถบังคับใช้ได้จริง และ 
สามารถลดจ านวนอาชญากรรมอันเกิดจากการพกพาอาวุธปืนไปเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม
ลงได้ โดยศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างกฎหมายของประเทศไทย และ กฎหมายของต่างประเทศ 
ศึกษาถึงข้อดีและข้อเสีย ที่สามารถน ามาประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืน
ในประเทศนั้นๆ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนของ
ไทยได้  

ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกการศึกษากฎหมายจากประเทศที่ให้มีการพกพาโดยเสรีหรือจ ากัด
การพกพาเพียงเล็กน้อย ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ท าการศึกษาในภาพรวมซึ่งประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นมีความเสรีเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้มีการก าหนดเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการมีอาวุธปืนไว้ในรัฐธรรมนูญ  ในบทแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ 2 (ค.ศ. 1791)  แต่
ภายหลังได้มีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นหลายครั้ง กล่าวคือเหตุการณ์ยิงกราดท าให้ผู้บริสุทธิ์ต้องถึงแก่
ความตายจ านวนมาก ประธานาธิบดีบารัค  โอบามาจึงตระหนักเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมอาวุธปืนโดย
ออกแผนควบคุมอาวุธปืน ชื่อว่า “Now is the time” โดยปัจจุบันได้มีมลรัฐในสหรัฐอเมริกาออก
กฎหมายแก้ไขเปลี่ยนแปลงการควบคุมอาวุธปืนตามแผนของประธานาธิบดีบารัค โอบามา เช่น  รัฐ
นิวยอร์ก อันได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน  และกรุงวอชิงตัน ดี ซี ได้มีการ
ฟ้องขอให้พิจารณาพิพากษายกเลิกกฎหมายการห้ามพกพาอาวุธปืน ผู้เขียนจึงท าการศึกษารัฐ
นิวยอร์ก และกรุงวอชิงตัน ดี ซี เพ่ือให้เห็นวิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมายอาวุธปืน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ ได้ท าการศึกษาประเทศที่ห้ามพกพาอาวุธปืนโดยเด็ดขาด ได้แก่ 
ประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศสิงคโปร์ โดยจะศึกษาเพียงกรณีท่ีเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืน ดังนี้ 
 
3.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                                                
             

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้เพ่ือสิทธิเสรีภาพมาโดยตลอดจน
อาจกล่าวได้ว่า สิทธิเสรีภาพ เป็นปัจจัยหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเป็นพ้ืนฐาน
ของการก่อตั้งสหรัฐอเมริกา ดังนั้นกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไม่สามารถที่จะจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนได้เกินกว่าความจ าเป็นในการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยได้ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีแนวทางการควบคุมเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ผ่อนคลายมาก อีกทั้งได้มีการ
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ก าหนดการมีอาวุธของประชาชนเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาในบท
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ 2 (ค.ศ. 1791)   

บทแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ 2 (ค.ศ. 1719) ให้สิทธิในการถืออาวุธปืนแก่ประชาชนชาว
อเมริกา (Right to bear arms) โดยบัญญัติว่า “กองก าลังอาสาสมัครที่มีวินัยที่ดีเป็นสิ่งที่จ าเป็นใน
การรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ ดังนั้นสิทธิที่ประชาชนจะมีและถือครองอาวุธจะต้อง
ไม่ถูกล่วงละเมิด” ซึ่งบทบัญญัตินี้เกิดขึ้นเนื่องจากในสมัยก่อนอาณานิคมอเมริกานั้นอาศัยกองก าลัง
ประชาชนที่มีปืนเป็นกองก าลังอาสาสมัครร่วมรบกับอังกฤษในสงครามการประกาศอิสรภาพ ดังนั้น
สิทธิของประชาชนที่มีและถืออาวุธปืนได้นั้นจึงเป็นสิทธิที่สามารถอ้างได้ 123  ประชาชนจึงสามารถ
พกพาอาวุธปืนไปที่ไหนก็ได้ที่ตนต้องการ124  บทแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ 2 นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
คุ้มครองมลรัฐและกองทหารอาสาสมัครประจ าท้องถิ่นให้พ้นจากอ านาจของรัฐบาลกลาง  และได้มี
การตกลงกันว่าบทแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ 2 นี้ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันการแทรกแซงของรัฐบาล
กลางในกองทหารอาสาสมัคร มิได้เป็นการรับประกันว่าพลเมืองแต่ละคนจะมีสิทธิที่จะครอบครอง
หรือพกพาอาวุธปืน เช่นในคดี United States v. Cruikshank ได้วางหลักว่า ไม่มีผลกระทบใดๆมาก
ไปกว่าจ ากัดอ านาจรัฐบาลกลาง และในคดี Presser v. Illinois ศาลได้กล่าวเกี่ยวกับบทแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญที่ 2 อีกว่า เป็นข้อจ ากัดอ านาจเฉพาะสภาครองเกรสและอ านาจรัฐบาลกลาง มิใช่การ
จ ากัดอ านาจมลรัฐ125 ดังนั้นบทแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ 2 นี้ ไม่ผูกมัดกฎหมายอาวุธปืนของมลรัฐ 
แต่ละมลรัฐจึงสามารถบัญญัติกฎหมายของตนขึ้นมาใช้ได้ (State Law)    

ในคดี United States v. Cruikshank ศาลสูงสุดได้วางระเบียบเกี่ยวกับอาวุธปืนว่า บท
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ 2 นี้ไม่ได้ให้สิทธิแก่เอกชนใดที่จะมีหรือใช้อาวุธปืน รัฐบาลกลางแห่ง
สหรัฐอเมริกามีสิทธิที่จะเก็บภาษีและวางระเบียบเกี่ยวกับการผลิตอาวุธปืน รวมทั้งการขนย้ายอาวุธ
ปืนส าหรับการค้า ระหว่างมลรัฐและระเบียบข้อบังคับเช่นนั้นไม่เป็นการขัดกับบทแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญที่ 2 แต่ทั้งนี้ระเบียบเกี่ยวกับอาวุธปืนก็เปรียบเสมือนได้กับกฎหมายของรัฐบาลกลางอ่ืนๆ 
กล่าวคือต้องมีกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้จากประวัติศาสตร์การต่อสู้เพ่ือปกป้องสิทธิ
ในที่ดิน ทรัพย์สิน และความปลอดภัยในชีวิตร่างกายยิ่งท าให้การมีอาวุธปืนเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
พลเมืองชาวอเมริกัน ดังนั้นประชาชนชาวอเมริกัน ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีความคิดว่า 
การมีอาวุธปืนนั้นเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานอันพึงมีของบุคคลแต่บุคคลนั้นๆยอมให้รัฐเข้ามาควบคุมได้เพียง

                                                           
123โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, รัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา, (นครปฐม: โรง

พิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ, 2544), หน้า 78. 
  

124Ben Garrett, History of the Second Amendment a Timeline of Gun 
Rights in America, Retrieved May 10, 2014 from http://civilliberty.about.com/od/ 
guncontrol/a/Second-Amendment-History.htm 

 

125library of Congress, United States: Gun Ownership and the Supreme 
Court, Retrieved May 14, 2014 from http://www.loc.gov/law/help/second-
amendment.php 

http://civilliberty.about.com/bio/Ben-Garrett-85836.htm
http://www.loc.gov/law/help/second-amendment.php
http://www.loc.gov/law/help/second-amendment.php
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บางส่วนเท่านั้น เพ่ือความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม126 กล่าวคือ รัฐต้องมี
หน้าที่ยืนยันในสิทธิ์ของประชาชนที่จะมีไว้ซึ่งอาวุธปืน127 
 

3.1.1  กฎหมายอาวุธปืนของสหรัฐอเมริกา The Gun Control 1968                
พระราชบัญญัติควบคุมอาวุธปืน 1968 

พระราชบัญญัตินี้เป็นพระราชบัญญัติฉบับที่ 18 ตามประมวลกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 
บัญญัติขึ้นเพ่ือการควบคุมการขนส่งอาวุธระหว่างรัฐ 

พระราชบัญญัตินี้ถูกบัญญัติโดยวุฒิสภา และ สภาผู้แทนราษฎรของอเมริกา พระราชบัญญัติ
นี้มีชื่อว่า “พระราชบัญญัติควบคุมอาวุธปืน 1968” 

วัตถุประสงค ์
มาตรา 101128  สภานิติบัญญัติได้ประกาศว่าวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้คือเพ่ือ

สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายกลาง กฎหมายมลรัฐ และกฎหมายท้องถิ่น ในการต่อต้าน
อาชญากรรมและความรุนแรง พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมภาระหรือเพ่ิ ม
ข้อจ ากัดแก่ประชาชนผู้ที่ให้ความเคารพกฎหมายในการซื้อ การครอบครอง หรือใช้อาวุธปืนเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการล่าสัตว์ การกีฬา การป้องกันตัว หรือกิจกรรมอ่ืนที่ ชอบด้วยกฎหมาย และ
พระราชบัญญัตินี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการกีดกันหรือจ ากัดการเป็นเจ้าของหรือการใช้อาวุธปื นโดย
ชอบด้วยกฎหมายหรือหรือการเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับของกฎหมายกลางในกิจกรรมหรือข้อบังคับ
ใด นอกจากว่าจะมีเหตุจ าเป็นในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 

                                                           
126สวนิต สตงคุณห์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 98-99. 
127ไทยโพสต์, แก้กฎหมาย: แก้อย่างไรจึงจะแก้ปัญหาสังคมได้?(ตอนจบ), ค้นวันที่ 14 

พฤษภาคม 2557 จาก http:// www.thaipost.net/news/311212/67384 
 

128Sec. 101.The Congress hereby declares that the purpose of this title is to 
provide support to Federal, State, and local law enforcement officials in their fight 
against crime and violence, and it is not the purpose of this title to place any undue 
or unnecessary Federal restrictions or burdens on law-abiding citizens with respect to 
the acquisition, possession, or use of firearms appropriate to the purpose of hunting, 
trapshooting, target shooting, personal protection, or any other lawful activity, and 
that this title is not intended to discourage or eliminate the private ownership or use 
of firearms by law-abiding citizens for lawful purposes, or provide for the imposition 
by Federal regulations of any procedures or requirements other than those 
reasonably necessary to implement and effectuate the provisions of this title.  
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บทที่ 44 อาวุธปืน 
มาตรา 921129 นิยามศัพท ์

(a)  ที่ใช้ในบทนี้คือ 
(1)  ค าว่า “บุคคล” และค าว่า “ผู้ใดก็ตาม” หมายความรวมถึง บุคคลใดๆ นิติ

บุคคล บริษัท สมาคม องค์กร ห้างหุ้นส่วน สังคม หรือ บริษัทร่วมทุน 
(3)  ค าว่า “อาวุธปืน” 130  หมายความว่า 

(A)  อาวุธใดๆ (รวมไปถึงปืนอัดลม) ที่จะหรือถูกออกแบบหรือถูกดัดแปลง
ไปเพื่อการปล่อยหรือยิงวัตถุด้วยการจุดระเบิด 

(B)  กรอบหรือตัวรับสัญญาณใดๆของอาวุธนั้น 
(C)  เครื่องดับเสียงหรือเครื่องเก็บเสียงของอาวุธปืน หรือ 
(D)  อุปกรณ์ในการท าลายใดๆ ซึ่งไม่รวมถึงอาวุธปืนโบราณ 

(4)  ค าว่า “อุปกรณ์ท าลาย”131  หมายถึง 
(A)  การระเบิด การวางเพลิง หรือก๊าซพิษใด- 

(i)  ระเบิด 
(ii)  ลูกระเบิดเล็ก 
(iii)  ขีปนาวุธมีประจุมากกว่าสี่ออนซ์ 

                                                           
129§ 921 – Definitions (a) As used in this chapter—  
(1) The term “person” and the term “whoever” include any individual, 

corporation, company, association, firm, partnership, society, or joint stock company.  
130(3) The term “firearm” means  
(A) any weapon (including a starter gun) which will or is designed to or may 

readily be converted to expel a projectile by the action of an explosive;  
(B) the frame or receiver of any such weapon;  
(C) any firearm muffler or firearm silencer; or  
(D) any destructive device. Such term does not include an antique firearm.  
131(4) The term “destructive device” means—  
(A) any explosive, incendiary, or poison gas—  
(i) bomb,  
(ii) grenade,  
(iii) rocket having a propellant charge of more than four ounces,  
(iv) missile having an explosive or incendiary charge of more than one-quarter 

ounce,  
(v) mine, or  
(vi) device similar to any of the devices described in the preceding clauses;  
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(iv)  ขีปนาวุธที่ประกอบไปด้วยระเบิดและประจุเพลิงมากกว่าหนึ่งในสี่
ออนซ์ 

(v)  ทุ่นระเบิด 
(vi)  อุปกรณ์ท่ีคล้ายคลึงกับอุปกรณ์ท่ีอธิบายในส่วนก่อนหน้านี้ 

(B)132 ชนิดของอาวุธใด (ที่ไม่ใช่ปืนพกหรือเปลือกปืนพกซึ่งอัยการสูงสุด
รู้จักโดยทั่วไปซึ่งเหมาะส าหรับวัตถุประสงค์ทางด้านกีฬา) โดยไม่ว่าจะรู้จักกันในชื่อใดก็ตามหรือถูก
เปลี่ยนแปลง ยิงขีปนาวุธโดยการระเบิดหรือการขับเคลื่อนอย่างอ่ืน และกระบอกสูบใดซึ่งสูบได้
มากกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางครึ่งนิ้ว และ 

(C)133 การรวมตัวของชิ้นส่วนที่ถูกออกแบบหรือใช้ส าหรับแปลงอุปกรณ์
ใดๆเป็นอุปกรณ์ท าลายที่อธิบายใน (A) หรือ (B) และท่ีซึ่งอาจพร้อมประกอบกับอุปกรณ์ท าลาย 

ค าว่า “อุปกรณ์ท าลาย”134 นั้นไม่รวมถึงอุปกรณ์ใดๆที่ไม่ออกแบบหรือไม่
ออกแบบใหม่เพ่ือใช้เป็นอาวุธ อุปกรณ์ใด ตลอดจนการออกแบบดั้งเดิมเพ่ือใช้เป็นอาวุธ ซึ่งได้
ออกแบบใหม่เพ่ือใช้เป็นสัญญาณ ดอกไม้ไฟ เส้นส าหรับขว้าง อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย หรือ
อุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน ส่วนที่เกินจากการขาย การกู้ยืม การให้โดยเลขานุการกองทัพบกตาม
บทบัญญัติมาตรา 4682(2), 4685, หรือ 4686 ของบทที่ 10 หรือ อุปกรณ์อ่ืนที่ซึ่งอัยการสูงสุดค้น
พบว่าไม่ได้ใช้เฉกเช่นเดียวกับอาวุธ เป็นโบราณวัตถุ หรือ ปืนไรเฟิลที่เจ้าของตั้งใจที่จะใช้ใน
วัตถุประสงค์ส าหรับการกีฬา นันทนาการ หรือวัฒนธรรม 

                                                           
132(B) any type of weapon (other than a shotgun or a shotgun shell which the 

Attorney General finds is generally recognized as particularly suitable for sporting 
purposes) by whatever name known which will, or which may be readily converted 
to, expel a projectile by the action of an explosive or other propellant, and which 
has any barrel with a bore of more than one-half inch in diameter; and 

133any combination of parts either designed or intended for use in converting 
any device into any destructive device described in subparagraph (A) or (B) and from 
which a destructive device may be readily assembled. 

134The term “destructive device” shall not include any device which is 
neither designed nor redesigned for use as a weapon; any device, although originally 
designed for use as a weapon, which is redesigned for use as a signaling, pyrotechnic, 
line throwing, safety, or similar device; surplus ordnance sold, loaned, or given by the 
Secretary of the Army pursuant to the provisions of section 4684 (2), 4685, or 4686 of 
title 10; or any other device which the Attorney General finds is not likely to be used 
as a weapon, is an antique, or is a rifle which the owner intends to use solely for 
sporting, recreational or cultural purposes. 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/4684
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/usc_sec_10_00004684----000-#2
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/4685
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/4686
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/10
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(5)  ค าว่า “ปืนพก”135 (shotgun) หมายถึงอาวุธที่ออกแบบหรือออกแบบใหม่ 
หรือท าหรือท าใหม่ และตั้งใจที่จะยิงจากหัวไหล่และ ออกแบบหรือออกแบบใหม่และท าหรือท าใหม่
เพ่ือที่จะใช้พลังงานในการระเบิดส าหรับการยิงกระสุนหลายนัดผ่านปากกระบอกเรียบ หรือการปล่อย
กระสุนเดียวส าหรับแต่ละครั้งที่เหนี่ยวไก 

(6)  ค าว่า “ปืนพกล ากล้องสั้น”136 (short-barreled shotgun) หมายความถึง 
ปืนพกที่มีล ากล้องหนึ่งหรือมากกว่านั้นสั้นกว่า 18 นิ้ว และอาวุธใดๆที่ท าจากปืนพก (ไม่ว่าจะท าโดย 
ดัดแปลง แก้ไข หรืออ่ืนๆ) หากว่าอาวุธนั้นได้ถูกดัดแปลงให้มีความยาวทั้งหมดน้อยกว่า 26 นิ้ว 

(7)  ค าว่า “ปืนไรเฟิล” (rifle)137 หมายความถึง อาวุธที่ออกแบบหรือถูก
ออกแบบ ท าหรือท าใหม่ และตั้งใจที่จะใช้ยิงจากหัวไหล่ และออกแบบหรือออกแบบใหม่และท าหรือ
ท าใหม่เพ่ือใช้พลังงานจากวัตถุระเบิดเพ่ือยิงกระสุนนัดเดียวผ่านปากกระบอกปืนไรเฟิลในการเหนี่ยว
ไกปืนแต่ละครั้ง  

(8)  ค าว่า “ปืนไรเฟิลล ากล้องสั้น”138 (short-barreled rifle) หมายความถึง 
ปืนไรเฟิลที่มีล ากล้องหนึ่งหรือมากกว่านั้นสั้นกว่า 16 นิ้ว และอาวุธใดๆที่ท าจากปืนไรเฟิล (ไม่ว่าจะ
ท าโดยการดัดแปลง แก้ไข หรือ อื่นๆ) ถ้าอาวุธนั้นๆได้ถูกดัดแปลงให้มีความยาวทั้งหมดน้อยกว่า 26 นิ้ว 

(23)  ค าว่า “ปืนกล”139 มีความหมายที่ก าหนดไว้ในมาตรา 5845 (b) ของ
พระราชบัญญัติอาวุธปืนแห่งชาติ (26 U.S.C. 5845 (b)) 

 

                                                           
135(5) The term “shotgun” means a weapon designed or redesigned, made or 

remade, and intended to be fired from the shoulder and designed or redesigned and 
made or remade to use the energy of an explosive to fire through a smooth bore 
either a number of ball shot or a single projectile for each single pull of the trigger. 

136(6) The term “short-barreled shotgun” means a shotgun having one or 
more barrels less than eighteen inches in length and any weapon made from a 
shotgun (whether by alteration, modification or otherwise) if such a weapon as 
modified has an overall length of less than twenty-six inches. 

137(7) The term “rifle” means a weapon designed or redesigned, made or 
remade, and intended to be fired from the shoulder and designed or redesigned and 
made or remade to use the energy of an explosive to fire only a single projectile 
through a rifled bore for each single pull of the trigger. 

138(8) The term “short-barreled rifle” means a rifle having one or more barrels 
less than sixteen inches in length and any weapon made from a rifle (whether by 
alteration, modification, or otherwise) if such weapon, as modified, has an overall 
length of less than twenty-six inches. 

139(23) The term “machinegun” has the meaning given such term in section 
5845(b) of the National Firearms Act (26 U.S.C. 5845 (b)). 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/26
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/5845
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/usc_sec_26_00005845----000-#b
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(24)  ค าว่า “อุปกรณ์เก็บเสียงอาวุธปืน”140 (firearm silencer) และ “อุปกรณ์
ขจัดเสียงอาวุธปืน” (firearm muffler) หมายถึงอุปกรณ์ส าหรับท าให้เสียงเงียบ ระงับเสียง หรือลด
เสียงของอาวุธปืน รวมไปถึงชิ้นส่วน การออกแบบหรือออกแบบใหม่ และมีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้ใน
การประกอบหรือประดิษฐ์อุปกรณ์เก็บเสียงอาวุธปืนหรืออุปกรณ์ขจัดเสียงอาวุธปืนและส่วนใดส่วน
หนึ่งที่ใช้ในการประกอบหรือการประดิษฐ์ดังกล่าว 

(28)  ค าว่า “ปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติ”141 (Semiautomatic Rifle) หมายถึง ปืน
ไรเฟิลที่สามารถยิงซ้ าโดยพลังงานของตลับลูกปืนในการถอดตลับและบรรจุกระสุนรอบใหม่ และใช้
การเหนี่ยวไกในการยิงของแต่ละตลับ 

(29)  ค าว่า “ปืนสั้น”142 (Handgun) หมายถึง 
 (A)  อาวุธที่มีพานท้ายปืนสั้นและถูกออกแบบให้สามารถจับและยิงโดย

ใช้มือเพียงข้างเดียว และ 
 (B)  ชิ้นส่วนใดๆที่สามารถประกอบเป็นอาวุธปืนตาม (A) ได ้

การพกพา 
มาตรา 926A143  การพกพาอาวุธปืนระหว่างรัฐ 

                                                           
140(24) The terms “firearm silencer” and “firearm muffler” mean any device 

for silencing, muffling, or diminishing the report of a portable firearm, including any 
combination of parts, designed or redesigned, and intended for use in assembling or 
fabricating a firearm silencer or firearm muffler, and any part intended only for use in 
such assembly or fabrication. 

141(28) The term “semiautomatic rifle” means any repeating rifle which utilizes 
a portion of the energy of a firing cartridge to extract the fired cartridge case and 
chamber the next round, and which requires a separate pull of the trigger to fire 
each cartridge. 

142(29) The term “handgun” means—  
(A) a firearm which has a short stock and is designed to be held and fired by 

the use of a single hand; and  
(B) any combination of parts from which a firearm described in subparagraph 

(A) can be assembled.  
143§ 926A Interstate transportation of firearms - Notwithstanding any other 

provision of any law or any rule or regulation of a State or any political subdivision 
thereof, any person who is not otherwise prohibited by this chapter from 
transporting, shipping, or receiving a firearm shall be entitled to transport a firearm 
for any lawful purpose from any place where he may lawfully possess and carry such 
firearm to any other place where he may lawfully possess and carry such firearm if, 
during such transportation the firearm is unloaded, and neither the firearm nor any 
ammunition being transported is readily accessible or is directly accessible from the 



73 

ตามบทบัญญัติอ่ืนๆของกฎหมายหรือกฎหรือข้อบังคับของรัฐหรือเมืองใด บุคคลผู้ไม่ได้
ต้องห้ามตามบทเกี่ยวกับการพกพา การส่ง หรือ การรับอาวุธปืนจะมีสิทธิพกพาอาวุธปืนเพ่ือ
วัตถุประสงค์ใดๆ ตามกฎหมายจากสถานที่ซึ่งบุคคลนั้นสามารถครอบครองอย่างถูกกฎหมายและ
พกพาอาวุธปืนดังกล่าวไปยังสถานที่อ่ืนที่สามารถครอบครองและพกพาอาวุธปืนได้อย่างถูกกฎหมาย 
ในระหว่างการพกพาอาวุธปืนดังกล่าวต้องถูกถอดกระสุนปืนและทั้งอาวุธปืนและกระสุนปืนต้องไม่
สามารถเข้าถึงได้ทันที หรือ ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากห้องโดยสารของยานพาหนะ เช่น ในกรณี
ที่ยานพาหนะไม่ได้แยกส่วนจากห้องคนขับ อาวุธปืนหรือกระสุนปืนนั้นต้องบรรจุในภาชนะที่ล็อคไว้
มากกว่าบรรจุไว้ในลิ้นชักหรือคอนโซลหน้ารถ 

มาตรา 926B144 การพกพาอาวุธปืนโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 
(a)  ตามบทบัญญัติอ่ืนๆของกฎหมายหรือกฎหรือข้อบังคับของรัฐหรือเมืองใด บุคคล

ผู้เป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและบุคคลผู้ถือบัตรประจ าตัวตาม (d) อาจพกพาอาวุธปืนที่ถูกจัดส่ง
หรือพกพาเพ่ือการค้าภายในรัฐหรือต่างประเทศ ภายใต ้(b) 

(b)145 ในส่วนนี้จะไม่ตีความรวมถึงหรือจ ากัดกฎหมายของรัฐ 
 (1)  ใบอนุญาตส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องห้ามหรือจ ากัดการครอบครอง

อาวุธปืนในที่ดินของเขา หรือ 
 (2)  การห้ามหรือจ ากัดการครอบครอบอาวุธปืนในที่ดินของรัฐหรือรัฐบาล

ท้องถิ่น กองบัญชาการ อาคาร ฐานที่ตั้ง หรือสวนสาธารณะ 
 
 

                                                                                                                                                                      

passenger compartment of such transporting vehicle: Provided, That in the case of a 
vehicle without a compartment separate from the driver’s compartment the firearm 
or ammunition shall be contained in a locked container other than the glove 
compartment or console. 

144§926B  Carrying of concealed firearms by qualified law enforcement officers 
- (a) Notwithstanding any other provision of the law of any State or any political 
subdivision thereof, an individual who is a qualified law enforcement officer and who 
is carrying the identification required by subsection (d) may carry a concealed firearm 
that has been shipped or transported in interstate or foreign commerce, subject to 
subsection (b). 

145(b) This section shall not be construed to supersede or limit the laws of 
any State that— 

(1) permit private persons or entities to prohibit or restrict the possession of 
concealed firearms on their property; or  

(2) prohibit or restrict the possession of firearms on any State or local 
government property, installation, building, base, or park.  
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(c)146 ค าว่า “เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย” หมายถึง พนักงานของหน่วยงานรัฐบาลผู้ซ่ึง 
(1)  ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน การตรวจสอบ การ

สอบสวน การด าเนินคดี หรือ การกักขังบุคคลใดๆซึ่งละเมิดต่อกฎหมายและมีอ านาจตามกฎหมายใน
การจับกุมหรือสงสัย ภายใต้มาตรา 807 (b) ของบทที่ 10 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(มาตรา 7(b) ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยการพิจารณาคดีในศาลทหาร (Uniform Code of 
Military Justice)) 

(2)  ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานให้พกพาอาวุธปืน 
(3)  มิได้เป็นเรื่องของการด าเนินการใดๆทางวินัยโดยหน่วยงานซึ่งอาจส่งผลใน

การระงับหรือสูญเสียอ านาจของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
(4)  ตรงตามมาตรฐาน ถ้ามีการก่อตั้งโดยหน่วยงานที่ซึ่งต้องการพนักงาน

ประจ าในการใช้อาวุธปืน 
(5)  ไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรือของมึนเมา หรือ ยากล่อม

ประสาท หรือสารอื่น และ 
(6)  ไม่ได้ถูกห้ามโดยรัฐบาลกลางจากการรับอาวุธปืน 

(d)147 หน่วยงานของรัฐต้องการบัตรประจ าตัวที่ระบุภาพถ่ายโดยหน่วยงานของ
รัฐบาล ที่ระบุตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของหน่วยงาน 
 

                                                           
146(c) As used in this section, the term “qualified law enforcement officer” 

means an employee of a governmental agency who—  
(1) is authorized by law to engage in or supervise the prevention, detection, 

investigation, or prosecution of, or the incarceration of any person for, any violation 
of law, and has statutory powers of arrest or apprehension under section 807 (b) of 
title 10, United States Code (article 7(b) of the Uniform Code of Military Justice);  

(2) is authorized by the agency to carry a firearm;  
(3) is not the subject of any disciplinary action by the agency which could 

result in suspension or loss of police powers;  
(4) meets standards, if any, established by the agency which require the 

employee to regularly qualify in the use of a firearm;  
(5) is not under the influence of alcohol or another intoxicating or 

hallucinatory drug or substance; and  
(6) is not prohibited by Federal law from receiving a firearm.  
147(d) The identification required by this subsection is the photographic 

identification issued by the governmental agency for which the individual is 
employed that identifies the employee as a police officer or law enforcement officer 
of the agency. 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/807
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/usc_sec_10_00000807----000-#b
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/10
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(e)148 ค าว่า “อาวุธปืน” ที่ใช้ในส่วนนี้ 
(1)  ยกเว้นในอนุมาตรานี้ จะมีความหมายเหมือนกับมาตรา 921 
(2) รวมไปถึงกระสุนปืนที่ไม่ต้องห้ามอย่างชัดแจ้งโดยรัฐบาลกลางหรือ

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาวุธปืนของสหรัฐอเมริกา (National Firearms Act) 
(3)  ไม่รวมถึง 

(A)  ปืนกลใดๆ (ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 5845 ของพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนของสหรัฐอเมริกา (National Firearms Act) 

(B)  ปืนเก็บเสียงใดๆ (ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 921 ของบทนี)้ และ 
(C)  อุปกรณ์ท าลายใดๆ (ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 921 ของบทนี้) 

(f)149 เพ่ือวัตถุประสงค์ในส่วนนี้ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายของสถานีต ารวจรถไฟ 
(Amtrak Police Department) เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายของธนาคารกลาง หรือเจ้าหน้าที่ผู้
บังคับใช้กฎหมายของสาขาการบริหารของรัฐบาลกลางผู้เป็นพนักงานของหน่วยงานรัฐบาลซึ่งมี
อ านาจโดยกฎหมายที่จะมีส่วนร่วม หรือ ดูแล ป้องกัน ตรวจสอบ สอบสวน หรือ ด าเนินคดี หรือ
กักขังบุคคลใด 

                                                           
148(e) As used in this section, the term “firearm”—  
(1) except as provided in this subsection, has the same meaning as in 

section 921 of this title;  
(2) includes ammunition not expressly prohibited by Federal law or subject 

to the provisions of the National Firearms Act; and  
(3) does not include—  
(A) any machinegun (as defined in section 5845 of the National Firearms 

Act); 
(B) any firearm silencer (as defined in section 921 of this title); and  
(C) any destructive device (as defined in section 921 of this title).  
149(f) For the purposes of this section, a law enforcement officer of the 

Amtrak Police Department, a law enforcement officer of the Federal Reserve ,or a 
law enforcement or police officer of the executive branch of the Federal 
Government qualifies as an employee of a governmental agency who is authorized 
by law to engage in or supervise the prevention, detection, investigation, or 
prosecution of, or the incarceration of any person for, any violation of law, and has 
statutory powers of arrest or apprehension under section 807 (b) of title 10, United 
States Code (article 7(b) of the Uniform Code of Military Justice). 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/921
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/921
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/921
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/807
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/usc_sec_10_00000807----000-#b
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/10
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มาตรา 926C150 การพกพาอาวุธปืนโดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายผู้พ้นจาก
ต าแหน่งแล้ว 

(a) ตามบทบัญญัติอ่ืนของกฎหมายของรัฐหรือเมืองใด บุคคลผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้
บังคับใช้กฎหมายผู้พ้นจากต าแหน่งแล้ว และผู้ซึ่งพกพาบัตรประจ าตัวตาม (d) อาจพกพาอาวุธปืนไป
ในการจัดส่งหรือขนส่งในการค้าระหว่างรัฐหรือต่างประเทศ ตาม (b) 

(b)151 ส่วนนี้ไม่ตีความแทนที่ หรือ จ ากัดกฎหมายของรัฐที่ 
(1)  อนุญาตส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลในการห้ามหรือจ ากัดการครอบครอบอาวุธ

ปืนในที่ดินของพวกเขา 
(2)  การห้ามหรือจ ากัดการครอบครองอาวุธปืนในที่ดินของรัฐใดหรือรัฐบาล

ท้องถิ่นใด กองบัญชาการ อาคาร ฐานที่ตั้ง หรือสวนสาธารณะ 
(c)152 ค าว่า “เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายผู้พ้นจากต าแหน่ง” ที่ใช้ในส่วนนี้ 

หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้ 
(1)  พ้นต าแหน่งจากการบริการตามปกติกับหน่วยงานสาธารณะของเจ้าหน้าที่ผู้

บังคับใช้กฎหมาย 
                                                           

150§926C. Carrying of concealed firearms by qualified retired law enforcement 
officers - (a) Notwithstanding any other provision of the law of any State or any 
political subdivision thereof, an individual who is a qualified retired law enforcement 
officer and who is carrying the identification required by subsection (d) may carry a 
concealed firearm that has been shipped or transported in interstate or foreign 
commerce, subject to subsection (b). 

151(b) This section shall not be construed to supersede or limit the laws of 
any State that—  

(1) permit private persons or entities to prohibit or restrict the possession of 
concealed firearms on their property; or  

(2) prohibit or restrict the possession of firearms on any State or local 
government property, installation, building, base, or park.  

 
152(c) As used in this section, the term “qualified retired law enforcement 

officer” means an individual who—  
(1) separated from service in good standing from service with a public agency 

as a law enforcement officer;  
(2) before such separation, was authorized by law to engage in or supervise 

the prevention, detection, investigation, or prosecution of, or the incarceration of any 
person for, any violation of law, and had statutory powers of arrest or apprehension 
under section 807 (b) of title 10, United States Code (article 7(b) of the Uniform Code 
of Military Justice);  

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/926C
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/926C
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/807
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/usc_sec_10_00000807----000-#b
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/10
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(2)  ก่อนการพ้นต าแหน่งดังกล่าว อ านาจตามกฎหมายที่จะมีส่วนร่วมในการ
ป้องกัน การตรวจสอบ การสอบสวน การด าเนินคดี หรือ การกักขังบุคคลใดๆซึ่งละ เมิดต่อกฎหมาย
และมีอ านาจตามกฎหมายในการจับกุมหรือสงสัย ภายใต้มาตรา 807 (b) ของบทที่ 10 กฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (มาตรา 7(b) ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยการพิจารณาคดีในศาลทหาร 
(Uniform Code of Military Justice)) 

(3)  (A) 153 ก่อนการพ้นต าแหน่งดังกล่าว ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมายรวมเป็นเวลา 10 ปี หรือ มากกว่านั้น 

(B) ถูกแยกต่างหากจากการบริการของหน่วยงาน หลังจากเสร็จจากช่วง
ระยะเวลาการทดสอบการบริการดังกล่าว เนื่องจากเป็นการทุพพลภาพเนื่องจากการท างานที่ก าหนด
โดยหน่วยงานดังกล่าว 

(4)154 ในระหว่างรอบระยะเวลา 12 เดือน ได้พบกับค่าใช้จ่ายของบุคคลที่เป็น
มาตรฐานส าหรับคุณสมบัติในการฝึกอบรมอาวุธปืนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมาย ตามที่
ก าหนดไว้จากหน่วยงานเดิมของแต่ละบุคคล รัฐที่บุคคลอาศัยอยู่ หรือถ้ารัฐได้ก าหนดมาตรฐาน
ดังกล่าว เป็นผู้แทนซึ่งบังคับใช้กฎหมายภายในรัฐที่ซึ่ งบุคคลอาศัยอยู่ หรือ เป็นมาตรฐานที่ใช้โดย
ผู้สอนการใช้อาวุธปืน ที่ด าเนินการทดสอบคุณสมบัติการใช้อาวุธปืนส าหรับเจ้าหน้าที่ภายในรัฐนั้น 

(5) A)155 ไม่ได้ถูกพบอย่างเป็นทางการ โดยมีการรับรองจากท่ีแพทย์มืออาชีพที่
ใช้โดยหน่วยงานที่มีเงื่อนไขเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและผลจากการค้นพบนี้ไม่สามารถท าบัตร
ประจ าตัวที่ระบุภาพถ่ายตามท่ีได้อธิบายไว้ใน (d)(1) หรือ 

                                                           
153(3)(A) before such separation, served as a law enforcement officer for an 

aggregate of 10 years or more; or  
(B) separated from service with such agency, after completing any applicable 

probationary period of such service, due to a service-connected disability, as 
determined by such agency;  

 

154(4) during the most recent 12-month period, has met, at the expense of the 
individual, the standards for qualification in firearms training for active law 
enforcement officers, as determined by the former agency of the individual, the 
State in which the individual resides or, if the State has not established such 
standards, either a law enforcement agency within the State in which the individual 
resides or the standards used by a certified firearms instructor that is qualified to 
conduct a firearms qualification test for active duty officers within that State; 

155(5)(A) has not been officially found by a qualified medical professional 
employed by the agency to be unqualified for reasons relating to mental health and 
as a result of this finding will not be issued the photographic identification as 
described in subsection (d)(1); or  
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(B) ไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อตกลงกับหน่วยงานซึ่งแยกเป็นปัจเจกบุคคลจากการ
บริการที่บุคคลยอมรับว่าเขาหรือเธอไม่มีคุณสมบัติภายใต้มาตรานี้ เพ่ือเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพจิตและเหตุผลที่ไม่รับหรือยอมรับในการท าบัตรประจ าตัวที่ระบุภาพถ่ายตามที่ระบุไว้ใน 
(d)(1) 

(6)156 ไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรือของมึนเมา หรือ ยากล่อม
ประสาท หรือสารอื่น และ 

(7)157 ไม่ได้ถูกห้ามโดยรัฐบาลกลางจากการรับอาวุธปืน 
(d)158 การระบุจ าเป็นต้องมีดังต่อไปนี้ 

(1)  ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ก่อนวันที่ระบุว่าให้พกพาอาวุธปืน บัตรประจ าตัวที่ระบุ
ภาพถ่ายจะถูกออกโดยหน่วยงานที่แยกจากการบริการของเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายที่ระบุว่า
บุคคลนั้นเป็นลูกจ้างของเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายและระบุว่าบุคคลดังกล่าว
จะถูกทดสอบหรือถูกพบโดยหน่วยงานที่ตรวจสอบมาตรฐานส าหรับคุณสมบัติในการฝึกอบรมอาวุธ
ปืนที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยหน่วยงานที่พกพาอาวุธปืนชนิดเดียวกันกับอาวุธปืนที่พกพา 

 
 
 

                                                                                                                                                                      

(B) has not entered into an agreement with the agency from which the 
individual is separating from service in which that individual acknowledges he or she 
is not qualified under this section for reasons relating to mental health and for those 
reasons will not receive or accept the photographic identification as described in 
subsection (d)(1);  

 

156(6) is not under the influence of alcohol or another intoxicating or 
hallucinatory drug or substance; and 

157is not prohibited by Federal law from receiving a firearm. 
158(d) The identification required by this subsection is—  
(1) a photographic identification issued by the agency from which the 

individual separated from service as a law enforcement officer that identifies the 
person as having been employed as a police officer or law enforcement officer and 
indicates that the individual has, not less recently than one year before the date the 
individual is carrying the concealed firearm, been tested or otherwise found by the 
agency to meet the active duty standards for qualification in firearms training as 
established by the agency to carry a firearm of the same type as the concealed 
firearm; or  
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 (A)159 บัตรประจ าตัวที่ระบุภาพถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานที่แยกจากการ
บริการของเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายที่ระบุว่าบุคคลนั้นเป็นลูกจ้างของเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือ
เจ้าหน้าที่ท่ีบังคับใช้กฎหมายและ 

(B)160 ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันที่ระบุว่าให้พกพาอาวุธปืน ใบรับรองจะถูกออก
โดยรัฐที่ปัจเจกบุคคลดังกล่าวอาศัยอยู่ หรือ ผู้สอนใช้อาวุธปืนที่มีคุณสมบัติในการน าอาวุธปืนที่ใช้ใ น
การทดสอบส าหรับเจ้าหน้าที่ภายในรัฐ บุคคลจะถูกทดสอบหรือถูกพบโดยรัฐหรือผู้สอนใช้อาวุธปืนที่
มีคุณสมบัติในการน าอาวุธปืนที่ใช้ในการทดสอบส าหรับเจ้าหน้าที่ภายในรัฐนั้นได้พบ- 

(i)  มาตรฐานส าหรับคุณสมบัติในการฝึกอบรม ซึ่ งถูกก่อตั้ งโดยรัฐ 
เพ่ือที่จะพกพาอาวุธปืนชนิดเดียวกับอาวุธปืนที่พกพา หรือ 

(ii)  ถ้ารัฐไม่ได้ก าหนดมาตรฐานไว้ มาตรฐานจะถูกตั้งขึ้นโดยหน่วยงานที่
บังคับใช้กฎหมายภายในรัฐเพ่ือที่จะพกพาอาวุธปืนชนิดเดียวกับอาวุธปืนที่พกพา 

(e)161 ที่ใช้ในมาตรานี้ 
(1)  ค าว่า “อาวุธปืน” 

(A)  ยกเว้นตามที่ระบุในย่อหน้านี้มีความหมายตามมาตรา 921 ของเรื่องนี้ 

                                                           
159(2)(A) a photographic identification issued by the agency from which the 

individual separated from service as a law enforcement officer that identifies the 
person as having been employed as a police officer or law enforcement officer; and  

160(B) a certification issued by the State in which the individual resides or by a 
certified firearms instructor that is qualified to conduct a firearms qualification test for 
active duty officers within that State that indicates that the individual has, not less 
than 1 year before the date the individual is carrying the concealed firearm, been 
tested or otherwise found by the State or a certified firearms instructor that is 
qualified to conduct a firearms qualification test for active duty officers within that 
State to have met—  

(I) the active duty standards for qualification in firearms training, as 
established by the State, to carry a firearm of the same type as the concealed 
firearm; or  

(II) if the State has not established such standards, standards set by any law 
enforcement agency within that State to carry a firearm of the same type as the 
concealed firearm.  

161(e) As used in this section—  
(1) the term “firearm”—  
(A) except as provided in this paragraph, has the same meaning as in section 

921 of this title;  
 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/921
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(B)162 รวมกระสุนที่ไม่ถูกต้องห้ามโดยชัดแจ้งโดยรัฐบาลกลาง หรือตาม
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาวุธปืนแห่งชาติ (National Firearms Act) และ 

(C)163 ไม่หมายความรวมถึง 
(i)  ปืนกลใดๆ (ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 5845 ของพระราชบัญญัติ

อาวุธปืนแห่งชาติ (National Firearms Act)) 
(ii)  อุปกรณ์เก็บเสียงอาวุธปืน (ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 921 ของ

เรื่องนี)้ 
(iii)  อุปกรณ์ท าลายใดๆ (ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 921 ของเรื่องนี้) 

(2)164 ค าว่า “หน่วยงานบริการสาธารณะเป็นเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้
กฎหมาย” รวมถึงการบริการที่เจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายของสถานีต ารวจรถไฟ การบริการของ
เจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายของธนาคารกลาง หรือ บริการของเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายหรือ
เจ้าหน้าที่ตรวจของสาขาการบริหารงานของรัฐบาลกลาง 

มาตรา 930165 การครอบครองอาวุธปืนและวัตถุอันตรายภายในสถานที่ราชการ 
(a)  นอกเหนือจากที่ระบุใน (d) บุคคลใดจงใจครอบครอบ หรือ มีเหตุให้แสดงอาวุธ

ปืนหรือวัตถุอันตรายอ่ืนๆภายในสถานที่ราชการ (เว้นแต่สถานที่ของศาล) หรือ พยายามที่จะกระท า
เช่นนั้น จะถูกปรับภายใต้บทนี้หรือถูกจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

(d)166 อนุมาตรา (a) ไม่รวมถึง 

                                                           
162(B) includes ammunition not expressly prohibited by Federal law or subject 

to the provisions of the National Firearms Act; and 
163(C) does not include—  
(i) any machinegun (as defined in section 5845 of the National Firearms Act);  
(ii) any firearm silencer (as defined in section 921 of this title); and  
(iii) any destructive device (as defined in section 921 of this title); and  
164(2) the term “service with a public agency as a law enforcement officer” 

includes service as a law enforcement officer of the Amtrak Police Department, 
service as a law enforcement officer of the Federal Reserve, or service as a law 
enforcement or police officer of the executive branch of the Federal Government. 

165§ 930. Possession of firearms and dangerous weapons in Federal facilities -              
(a) Except as provided in subsection (d), whoever knowingly possesses or causes to 
be present a firearm or other dangerous weapon in a Federal facility (other than a 
Federal court facility), or attempts to do so, shall be fined under this title or 
imprisoned not more than 1 year, or both. 

166(d) Subsection (a) shall not apply to—  
(1) the lawful performance of official duties by an officer, agent, or employee 

of the United States, a State, or a political subdivision thereof, who is authorized by 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/921
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/921
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/930
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(1)  การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือลูกจ้างของรัฐ
หรือหน่วยงานทางการเมืองที่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะเข้าร่วมหรือมีอ านาจที่จะป้องกัน ตรวจสอบ 
สอบสวน ด าเนินคดีการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ 

(2)  การครอบครองอาวุธปืนหรืออาวุธอันตรายอ่ืนๆโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือ
สมาชิกของกองทัพหากได้รับอ านาจโดยกฎหมาย 

(3)  การพกพาอาวุธปืนหรืออาวุธอันตรายอ่ืนๆในสถานที่ราชการเนื่องจาก
วัตถปุระสงค์ในการล่าสัตว์หรือตามวัตถุประสงค์อ่ืนที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 

3.1.2  รัฐนิวยอร์ก (The New York Secure Ammunition and Firearms 
Enforcement Act of 2013) 

จากแผนควบคุมอาวุธปืนของประธานาธิบดี บารัค โอบามา (Barack Obama) “Now is 
the time” ส่งผลให้รัฐนิวยอร์กได้ผ่านร่างกฎหมายในสิ่งที่กลุ่มสนับสนุนระบุว่า เป็นกฎหมายที่
เข้มงวดต่อการเป็นเจ้าของอาวุธปืน  ส่งผลให้นิวยอร์กกลายเป็นรัฐแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่
ออกกฎหมายเพ่ือมาควบคุมอาวุธปืน ภายหลังการสังหารหมู่นักเรียนและครูที่โรงเรียนประถมแซนดี 
ฮุก ในรัฐคอนเนคติคัต ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พุทธศักราช 2555 โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติท้องถิ่น
ในรัฐนิวยอร์ก ได้ผ่านร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนฉบับนี้ด้วยคะแนน 104 ต่อ 43 เสียง และสมาชิก
วุฒิสภาระดับท้องถิ่นสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ด้วยคะแนน 43 ต่อ 18 เสียง167 เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดมากข้ึน 

พระราชบัญญัติการบังคับใช้กระสุนปืนและอาวุธปืนนิวยอร์ก ค.ศ. 2013 (NY SAFE ACT of  
2013 )168 

วัตถุประสงค์: 
เพ่ือป้องกันชาวนิวยอร์กโดยลดความพร้อมของอาวุธจู่โจมและยับยั้งอาชญากรรมที่เกิดจาก

การใช้อาวุธปืนในขณะที่ส่งเสริมความยุติธรรม ความสอดคล้อง และประสิทธิภาพในวิธีการเพ่ือให้
มั่นใจว่านักกีฬาและผู้เป็นเจ้าของอาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายจะมีความเพลิดเพลินอย่างเต็ม
                                                                                                                                                                      

law to engage in or supervise the prevention, detection, investigation, or prosecution 
of any violation of law;  

(2) the possession of a firearm or other dangerous weapon by a Federal 
official or a member of the Armed Forces if such possession is authorized by law; or  

(3) the lawful carrying of firearms or other dangerous weapons in a Federal 
facility incident to hunting or other lawful purposes.  

 

167เดลินิวส์, นิวยอร์กผ่านร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืน, ค้นวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 จาก 
http://www.dailynews. co.th/Content/foreign/115265/นิวยอร์กผ่านร่างกฎหมายควบคุม
อาวุธปืน 

 

168Ny senate, Enacts the NY SAFE Act of 2013, Retrieved May 1, 2014 from 
http://open.nysenate.gov/ legislation/bill/s2230-2013 

 
 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBarack_Obama&ei=UFbVUsreBYTBiQe55oCIBw&usg=AFQjCNF5InGbtTtJF-1CLPmM8t4hbsHWMQ&sig2=p0GyAKh69ZV3Ab_dv6yEGw&bvm=bv.59378465,d.aGc
http://www.dailynews/
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รูปแบบในอาวุธปืนที่พวกเขาเหล่านั้นมีสิทธิ เครือข่ายแนวคิดทางกฎหมายจัดหาสิ่งที่ยากที่สุด 
ครอบคลุมที่สุด และค าตอบที่สมดุลของชาติเกี่ยวกับความรุนแรงของอาวุธปืน กฎหมายนี้เป็นครั้ง
แรกที่นิวยอร์กมีการห้ามอย่างสมบูรณ์ส าหรับซองบรรจุกระสุนที่มีความจุในระดับสูงที่มีมาก่อนปี 
ค.ศ. 1994 กล่าวคือห้ามซองบรรจุกระสุนที่บรรจุเกิน 7 นัด (จากเดิม คือ 10 นัด) ทั้งยังติดตามการ
ซื้อกระสุนในเวลาจริงเพ่ือเตือนการอนุญาตส าหรับผู้ซื้อในปริมาณมาก ขณะที่ตรวจสอบประวัติผู้ซื้อด้วย 

ในช่วงการปฏิรูปกฎหมาย เข้าร่วมกับจุดอ่อนของโครงสร้างในรัฐปัจจุบัน เพ่ือน ามาซึ่งความ
มั่นคงและความมีเหตุผลซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญของสังคมท่ีปลอดภัย มาตรฐานหนึ่งเดียวของการข้าม
รัฐเพ่ือให้มั่นใจว่าเจ้าของอาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายได้รับใบอนุญาตอย่างรวดเร็วในขณะที่ผู้ถูก
ต้องห้ามถูกปฏิเสธสิทธิประโยชน์ ฐานข้อมูลมลรัฐจะจัดเก็บการจดทะเบียนในปัจจุบันและป้องกัน
อันตรายหรือความไม่แน่นอนในการครอบครองเป็นเจ้าของอาวุธปืน กฎใหม่นี้ได้ปิดช่องโหว่แต่ไม่รวม
การขายอาวุธปืนจากการตรวจสอบประวัติของรัฐบาล  ท าให้ข้อก าหนดของเจ้าของอาวุธปืนของรัฐ
รัดกุมข้ึนโดยบุคคลที่ป่วยทางจิตเวชอย่างรุนแรง มีความต้องการที่เก็บรักษาอาวุธปืนส าหรับเจ้าของผู้
ที่อยู่อาศัยร่วมกันกับบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรม อยู่ภายใต้ค าสั่งของการป้องกันหรือบุคคลผู้ซึ่ง
ป่วยทางจิตโดยไม่รู้ตัว กฎหมายนี้ยังสร้างสิ่งใหม่และเพ่ิมโทษส าหรับการใช้อาวุธปืนที่ไม่ถูกต้อง และ
เพ่ิมการป้องกันส าหรับผู้ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวโดยการส่งมอบอาวุธปืนและการระงับ
ใบอนุญาตอาวุธปืนและการเพิกถอนในกรณีการป้องกันนั้นได้ถูกฟ้องร้อง 

ค าแถลงการณ์ที่สนับสนุน 
อาวุธปืนที่อยู่ในเงื้อมือคนผิดนั้น เปรียบเสมือนอาวุธที่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะไปท าลายและ

ท าให้เกิดโศกนาฏกรรมแก่ สมาชิกในครอบครัวหรือสมาชิกในชุมชนซึ่งอาจจะถูกพรากไปในทันที การ
กราดยิงท าให้ความรู้สึกปลอดภัยในพ้ืนที่สาธารณะถูกท าลาย  ในทั่วประเทศความรุนแรงจากอาวุธ
ปืนได้ท าลายชีวิตกว่า 30,000 ต่อปี 

ในขณะที่บทแก้ไขเพ่ิมเติมที่สองของรัฐธรรมนูญให้สิทธิอันชอบธรรมในการเก็บและ
ครอบครองอาวุธปืน ศาลสูงสหรัฐได้กล่าวว่า “สิทธิดังกล่าวนั้นไม่มีขีดจ ากัด  คดีระหว่างเขตปกครอง
พิเศษโคลัมเบียกับเฮลล์เลอร์ (Heller), 554 U.S. 570, 595, 626 (2008) ในคดีเฮลล์เลอร์ศาลสูงได้
อธิบายว่า “ในความคิดเห็นของเราไม่มีอะไรที่ควรจะสงสัยส าหรับข้อห้ามอันยาวนานในการ
ครอบครองอาวุธปืนโดยอาชญากรหรือผู้ป่วยทางจิตหรือกฎหมายห้ามพกพาอาวุธปืนในสถานที่ส าคัญ 
เช่น โรงเรียน และสถานที่ราชการ หรือเงื่อนไขของกฎหมายหรือคุณสมบัติของการค้าขายอาวุธปืน” 
554 U.S. at 626-27 ศาลยอมรับ “ประวัติศาสตร์ประเพณีการห้ามพกพาอาวุธปืนของความอันตราย
และผิดปกติของอาวุธเหมือนกัน” กฎหมายนี้ได้เอาใจใส่ค าแนะน าของศาลสูงโดยกลั่นกรองและ
เพ่ิมเติมข้อห้ามเกี่ยวกับอาวุธจู่โจม และเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่ชาวเมืองนิวยอร์กในขณะที่ยินยอม
ท าตามบทแก้ไขเพ่ิมเติมที่สองด้วย 

อาวุธบางอย่างมีอันตรายมากและกระสุนนั้นมีความร้ายแรง เราไม่สามารถจะขายสิ่งเหล่านั้น
ในรัฐอีกต่อไป อาวุธจู่โจมที่มีลักษณะทางทหารแบบที่ซึ่งไม่มีความจ าเป็นส าหรับการล่าสัตว์และการ
กีฬา อาวุธชนิดนี้ การทดสอบที่น ามาใช้ในกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าความเรียบง่ายของค า
นิยามเน้นไปที่การท าให้เป็นอันตรายถึงแก่ความตายได้ของอาวุธ โดยขยายคุณสมบัติเฉพาะ ได้รับ
ความยากของการรักษารายการของอาวุธปืนให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบอาวุธปืน 
หนึ่งในคุณลักษณะทดสอบคือวิธีการที่ครอบคลุมให้มากข้ึนส าหรับการใช้อาวุธอันตรายเหล่านี้ 
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กระสุนปืน 
ก่อนหน้านี้รัฐได้มีการจ ากัดซองบรรจุกระสุนปืนหลายนัด เนื่องจากไม่สามารถที่จะบอกถึง

ความแตกต่างระหว่างซองบรรจุกระสุนที่ถูกผลิตก่อนหรือหลังวันที่ได้ประกาศการจ ากัดดังกล่าว 
กฎหมายฉบับนี้ได้ห้ามการครอบครองซองบรรจุกระสุนที่สามารถบรรจุได้มากกว่า 10 นัด ไม่ว่าจะมี
การผลิตในวันใดก็ตาม ปัจเจกบุคคลสามารถที่จะครอบครองได้เฉพาะซองบรรจุกระสุนที่สามารถ
บรรจุได้มากกวา 7 นัด เท่านั้น และจะได้รับอนุญาตที่จะบรรจุกระสุนได้เพียง 7 นัด 

กฎหมายใหม่นี้ยังจะระบุตัวบุคคลผู้ซื้อกระสุนปืนจ านวนมาก ไม่ว่าจะซื้อจากบุคคลหรือ
อินเตอร์เน็ต ผู้ขายต้องระบุชื่อของผู้ซื้อแก่ฐานข้อมูลจ าลองของรัฐหลังจากฐานข้อมูลส่วนกลางที่
เรียกว่า “NICS” ได้ท าให้แน่ใจว่าผู้ซื้อไม่ได้เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายในการครอบครองกระสุน
ปืน ผู้ขายกระสุนปืนต้องให้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกข้อมูลของรัฐ ส าหรับการขายกระสุน
ปืน ในแต่ละครั้ง รวมทั้งยอดขายกระสุนปืนด้วย 

เพ่ือที่จะป้องกันการหลีกเลี่ยงการควบคุมใหม่นี้ กฎหมายนี้ต้องการให้ผู้ขายไม่ว่าจะอาศัยใน
รัฐนิวยอร์ก หรือนอกรัฐส่งกระสุนปืนให้กับตัวแทนจ าหน่ายในรัฐนิวยอร์ก ตัวแทนจ าหน่ายนั้นต้อง
เก็บรักษาบันทึกข้อมูลการขายกระสุนปืนและท าการตรวจสอบสถานะของผู้ที่ถูกตัดสิทธิเสมอ  การ
จัดส่งกระสุนปืนโดยไม่ได้โอนตัวต่อตัวท าให้ไม่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ซื้อผ่านการตรวจสอบบัตร
ประจ าตัวประชาชน เช่นนี้โดยปราศจากการยืนยันตัวตนของผู้ซื้อประโยชน์ของการตรวจสอบประวัติ
และข้อมูลที่ได้ท าการบันทึกไว้ดังกล่าวได้ถูกหลีกเลี่ยงอย่างสมบูรณ์ กฎหมายต้องการให้การขาย
กระสุนปืนทั้งหมดเป็นการขายโดยการโอนตัวต่อตัว จึงจะสามารถยืนยันตัวผู้ซื้อและท าการตรวจสอบ
ประวัติผู้ซื้อ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนงานนี้ได้ 

ใบอนุญาต 
ปัจจุบันในรัฐนิวยอร์กนอกเมืองนิวยอร์ก เวสเชสเตอร์ นาสซัว และ ซัฟฟอล์ก ใบอนุญาต

อาวุธปืนไม่มีวันหมดอายุ ไม่มีขั้นตอนการต่ออายุ หมายความว่า ไม่มีการทบทวนคุณสมบัติของผู้รับ
ใบอนุญาต ดังนั้น เมื่อผู้ถือใบอนุญาตขาดคุณสมบัติที่จะพกพาอาวุธปืนภายหลังได้รับใบอนุญาต ผู้นั้น
ก็ยังสามารถมีใบอนุญาตนั้นได้ กฎหมายนี้ต้องการให้บุคคลผู้ซึ่งถือใบอนุญาตอาวุธปืนมาให้รับรองอีก
ครั้งทุกๆ 5 ปี การสอบตกของผู้ถือใบอนุญาตนั้นจะมีผลเป็นการถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ยิ่งไปกว่านั้น เพ่ือให้แน่ใจว่าตามกฎหมาย ผู้ถือใบอนุญาตอาวุธปืนจะได้รับใบอนุญาตของ
พวกเขาอย่างเร็วที่สุดเท่าที่ เป็นไปได้และเพ่ือให้แน่ ใจว่าความรวดเร็วและความถูกต้องใน
ความสามารถของการจับคู่ผู้ถือใบอนุญาตด้วยการตัดสิทธิ์ เช่น การตัดสินว่ากระท าความผิด  
พระราชบัญญัติจึงได้ใช้ใบอนุญาตและการบันทึกฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น ฐานข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์จะจะจับคู่โดยทะเบียนบุคคลต้องห้ามของรัฐ (เช่น ผู้ที่มีประวัติอาชญากรรม มีค าสั่งให้
ป้องกัน และเป็นโรคจิตซึ่งเป็นเจ้าของอาวุธปืนและมีใบอนุญาต) เช่นเดียวกับฐานข้อมูลต้องห้ามอ่ืนๆ 
เช่น ข้อมูลการตายเพ่ือให้แน่ใจว่า ข้อมูลใบอนุญาตของนิวยอร์กทันสมัยเสมอ 

นอกจากนี้ ค าสั่งป้องกันมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวจากผู้เสพยา 
และป้องกันการก่ออาชญากรรมที่รุนแรงที่เกิดขึ้น พระราชบัญญัติเพ่ิมระดับการป้องกันส าหรับเหยื่อ
ความรุนแรงในครอบครอบโดยเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการครอบครองและการส่งมอบอาวุธปืนและ
การระงับ และการเพิกถอน และ การขาดคุณสมบัติส าหรับใบอนุญาตโดยบุคคลผู้ที่ตอบสนองต่อ
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ค าสั่งป้องกัน พระราชบัญญัติได้เปลี่ยนแปลง พระราชบัญญัติศาลครอบครัวให้เหมือนหรือคล้ายคลึง
กับการแก้ไขในปี ค.ศ. 2007 ที่แก้ไขโดยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (CPL) 

การขายอาวุธปืนโดยส่วนตัว  
ภายใต้กฎหมายนิวยอร์กในปัจจุบัน การตรวจสอบประวัติของผู้ซื้ออาวุธปืนนั้นเป็นที่ต้องการ

ส าหรับการซื้ออาวุธปืนจากตัวแทนจ าหน่ายและในการแสดงอาวุธปืน อย่างไรก็ตาม ปัจเจกบุคคล
อาจจะท าการซื้ออาวุธปืนโดยผ่านบุคคลผู้ขายเป็นการส่วนตัวโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติ 
กฎหมายต้องการการตรวจสอบประวัติส าหรับผู้ขายปืนทุกคน รวมไปถึงบุคคลผู้ขายเป็นการส่วนตัว 
เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลใดสามารถหลีกเลี่ยงกฎหมายในการรับซื้ออาวุธปืนจากบุคคลผู้ขายเป็นการ
ส่วนตัว 

การจัดเก็บในสถานที่ท่ีปลอดภัย  
เพ่ือป้องกันการครอบครองหรือใช้อาวุธปืนโดยไม่มีอ านาจ กฎหมายนี้ได้ก าหนดให้บุคคลผู้

เป็นเจ้าของอาวุธปืนหรือบุคคลผู้ซึ่งอาศัยอยู่กับบุคคลผู้เป็นเจ้าของอาวุธปืนโดยถูกจ ากัดไม่ให้
ครอบครองอาวุธปืนภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายของรัฐบาลกลาง เพ่ือที่จะท าให้อาวุธปืนนั้นอยู่ใน
สถานที่จัดเก็บที่ปลอดภัย หรือ ท าให้ไม่สามารถน าออกมายิงได้โดยใส่ตัวล็อคไว้ที่อาวุธปืนถ้าอาวุธปืน
นั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าของ 

บุคคลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต  
กฎหมายนี้ได้เพ่ิมบทบัญญัติเพ่ือที่จะยกเลิกหรือระงับใบอนุญาตของบุคคลที่มีปัญหา

สุขภาพจิต ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ที่สามารถจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเอง 
หรือผู้อื่นหากได้ครอบครองอาวุธปืน กฎหมายได้ขยายและอธิบายกฎหมาย Kendra ในการให้บริการ
เพ่ิมเติมส าหรับบุคคลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 

บัญญัติใหม่และเพ่ิมบทลงโทษทางอาญา  
การบัญญัติใหม่และการแก้ไขมาตราของประมวลกฎหมายอาญานั้นมุ่งเน้นไปที่วิธีการของ

ความรุนแรงของการพกพาอาวุธปืนไปที่ชุมชน ท าให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือที่ดีในการ
ลงโทษและป้องกันการพกพาดังกล่าว การพกพาอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายไปบนท้องถนนท าให้สวัสดิ
ภาพของชุมชนทั้งหมดตกอยู่ในอันตราย บทบัญญัติเหล่านี้ท าให้แน่ใจว่ามีบทลงโทษที่เหมาะสมใน
การที่อาวุธปืนตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลต้องห้าม ตลอดจนท าให้เด็กอยู่ในความเสี่ยง 
ท่ามกลางอันตรายอ่ืนและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในการที่ครอบครองอาวุธปืนใกล้บริเวณโรงเรียน ยิ่ง
ไปกว่านั้น ตระหนักถึงความรุนแรงซึ่งมีสาเหตุมากจากกลุ่มกิจกรรม กฎหมายได้ก าหนดบทลงโทษ
ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม ซึ่งก่อให้เกิดอาชญากรรมท่ีรุนแรง 

กฎหมายนี้ยังประกอบไปด้วยบทบัญญัติใหม่เกี่ยวกับอันตรายที่ต้องเผชิญในทุกๆวัน ซึ่ง
สามารถปกป้องชาวนิวยอร์กโดยการก าหนดโทษขั้นสูงส าหรับเจตนาท าให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย    

ส าหรับในเรื่องการพกพาอาวุธปืนนั้นพระราชบัญญัติการบังคับใช้กระสุนปืนและอาวุธปืน
นิวยอร์ก ค.ศ. 2013 (NY SAFE ACT of 2013) ไม่ได้ท าการแก้ไขจึงใช้บทบัญญัติเดิมในประมวล
กฎหมายอาญาของรัฐนิวยอร์ก (NY Penal Code) โดยสรุปเรื่องการพกพาอาวุธปืนในรัฐนิวยอร์ก 
ดังนี้ 
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ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนพกของรัฐนิวยอร์กนั้นจะมีผลใช้ได้เพียง 5 เมืองนอกเมืองนิวยอร์ก
เท่านั้น เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตให้มีผลใช้โดยเมืองนิวยอร์กด้วย และไม่อาจพกพาอาวุธปืนพกเข้า
ไปในเมืองนิวยอร์กได้ซึ่งรวมถึงกรณีใบอนุญาตพกพาเพ่ือป้องกันตัวด้วย เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขยกเว้น
บางประการ กล่าวคือ นอกเสียจากว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษจากอธิบดีต ารวจ 

นิยาม  
ตามมาตรา 265.00169 ประมวลกฎหมายอาญาของรัฐนิยอร์ก อาวุธปืน หมายถึง  
(a) ปืนพกหรือปืนลูกโม่ใดๆ 
(b) ปืนสั้นที่มีล ากล้องปืนหนึ่งกระบอกหรือมากกว่า โดยมีความยาวล ากล้องน้อยกว่า 18 นิ้ว 

หรือ 
(c) ปืนไรเฟิลที่มีล ากล้องปืนหนึ่งกระบอกหรือมากกว่า โดยมีความยาวล ากล้อองน้อยกว่า 

16 นิ้ว หรือ 
(d) อาวุธใดที่ท าจากปืนสั้นหรือปืนไรเฟิลโดยการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือน าอาวุธมา

แก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยมีความยาวโดยรวมน้อยกว่า 26 นิ้ว หรือ 
(e) อาวุธโจมตี เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิจัยความยาวของล ากล้องของปืนสั้นหรือไรเฟิลจะ

ถูกก าหนดโดยการวัดระยะห่างจากปากกระบอกปืนและหน้าไกปืน, ท้ายปืน หรือ เครื่องล็อคไกปืน
เมื่อถูกปิดและเม่ือปืนสั้นหรือไรเฟิลนั้นขึ้นนกสับ ความยาวโดยรวมของอาวุธที่ท าขึ้นจากปืนสั้นหรือไร
เฟิลวัดจากปลายสุดของอาวุธวัดจากปลายสุดของริมเส้นขนานไปยังเส้นกึ่งกลางของปากกระบอกล า
กล้องปืน อาวุธปืนนั้นไม่รวมถึงปืนโบราณ 

 
 

                                                           
169265.00 "Firearm" means  
(a) any pistol or revolver; or 
(b) a shotgun having one or more barrels less than eighteen inches in length; 

or  
(c) a rifle having one or more barrels less than sixteen inches in length; or 
(d) any weapon made from a shotgun or rifle whether by alteration, 

modification, or otherwise if such weapon as altered, modified, or otherwise has an 
overall length of less than twenty-six inches; or  

(e) an assault weapon. For the purpose of this subdivision the length of the 
barrel on a shotgun or rifle shall be determined by measuring the distance between 
the muzzle and the face of the bolt, breech, or breech lock when closed and when 
the shotgun or rifle is cocked; the overall length of a weapon made from a shotgun 
or rifle is the distance between the extreme ends of the weapon measured along a 
line parallel to the center line of the bore. Firearm does not include an antique 
firearm.  
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วิธีการขอใบอนุญาต  
นิวยอร์กนั้นมีกฎและข้อบังคับมากมายในการในการขอใบอนุญาตพกพา ซึ่งเป็นกระบวนการ

ที่ใช้ระยะเวลานาน สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะท าคือท าการตรวจสอบกับทางส านักงานออกใบอนุญาตใน
เมืองหรือเขตที่ต้องการ เนื่องด้วยเขาจะมีวิธีกระบวนการด าเนินการของแต่ละท้องที่ที่ปฏิบัติกัน 

จาก 59 เขตในการพิจารณาใบอนุญาต  55 เขต ระบุให้การออกใบอนุญาตปืนพกนั้นเป็น
ของศาลโดยให้ผู้พิพากษาเป็นดั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต แต่อย่างไรก็ดี ในการตรวจสอบ
ประวัติของผู้ขอนั้นให้เป็นอ านาจของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายภายในท้องถิ่น ในขณะที่ที่เขตอ านาจ
ศาลที่เหลืออย่าง เขตเมืองนิวยอร์ก เขตปกครองแนสซอ และ เขตปกครองซัฟฟอล์กนั้น เจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจออกใบอนุญาตเป็นอธิบดีต ารวจ หรือนายอ าเภอ โดยต้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ของเมือง
หรือประเทศที่ผู้ขออาศัยอยู่ หรือสถานที่ที่ผู้มีงานท าหรือสถานที่ประกอบธุรกิจตั้งอยู่หากเป็นพ่อค้า
หรือเจ้าของร้านค้า170 

ใบอนุญาตในเขตปกครองแนสซอ เขตปกครองซัฟฟอล์ก และเขตปกครองเวสเชสเตอร์นั้นจะ
หมดอายุภายใน 5 ปี ส่วนในเขตเมืองนิวยอร์กนั้นแต่เดิมใบอนุญาตมีอายุภายใน 2 ปี ซึ่งกฎหมายใหม่
ที่ใช้ในวันที่ 15 มกราคม 2013 นี้ได้ก าหนดให้ทุกใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี171 

หากไม่อนุญาตจะต้องมีการเขียนเหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้น
ศาลอาจตัดสินให้ออกใบอนุญาตพกพาได้หากว่าการไม่อนุญาตนั้นเป็นไปโดยพลการและอ าเภอใจ172 

ประเภทของใบอนุญาตพกพาปืนพก : 
ตามมาตรา 400.00173 อนุมาตรา 2 ของประมวลกฎหมายอาญารัฐนิวยอร์ก 
(a) ในที่อยู่อาศัย – มีไว้และครอบครองในที่อยู่อาศัยโดยเจ้าบ้าน 
(b)174 ในสถานประกอบธุรกิจ– มีไว้และครอบครองในสถานประกอบธุรกิจโดยพ่อค้าหรือ

เจ้าของร้าน 

                                                           
170USA carry, New York Concealed Carry Permit Information, Retrieved 

August 16, 2014 from http://www.usacarry.com/new_york_concealed_carry_permit_ 
information. html 

 

171New York State Police, Guide to The New York Safe Act for Members of 
the Division of State Police, Retrieved May 12, 2014 from 
http://www.nypdcea.org/pdfs/NYSP_Safe_Act_Field_Guide. pdf 

   

172USA carry, op. cit. 
 

173400.00  2. Types of licenses. A license for gunsmith  or  dealer  in  firearms 
shall  be  issued  to engage in such business. A license for a pistol or revolver, other 
than an assault weapon or  a  disguised  gun,  shall  be issued  to  

(a)  have  and possess in his dwelling by a householder;  
174(b)  have and possess in his place of business by a merchant or  

storekeeper 
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(c)175 ธนาคารหรือผู้ให้บริการขนส่งด่วน – มีไว้และครอบครองโดยปกปิดในขณะที่ได้รับ
มอบหมายงานจากผู้จ้างวานการขนส่ง โดยสถาบันทางธนาคาร หรือโดยบริษัทที่ให้บริการการขนส่ง
ด่วน  

(d)176 ตุลาการศาลฎีกาล าดับชั้นที่ 1 และที่2 หรือโดยผู้พิพากษาศาลแพ่งหรือศาลอาญาใน
เขตเมืองนิวยอร์ก – มีไว้และครอบครองโดยปกปิดโดยตุลาการศาลฎีกาล าดับชั้นที่ 1 และที่2 หรือ
โดยผู้พิพากษาศาลแพ่งหรือศาลอาญาในเขตเมืองนิวยอร์ก 

(e)177 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชทัณฑ์ – มีไว้และครอบครองโดยปกปิดในขณะที่ได้รับ
มอบหมายงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานทั่วไปจากหน่วยงานของมลรัฐ เขตปกครอง นคร เมือง หรือ 
หมู่บ้าน ภายใต้การควบคุมของอธิบดีราชทัณฑ์ของเมือง 

หรือพัศดีเรือนจ า ผู้ก ากับการต ารวจ หรือหัวหน้าผู้คุมของเรือนจ าประจ ามลรัฐ ทัณฑสถาน 
สถานกักกัน ที่คุมขังประจ าเขต  

หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่ใช้ควบคุมตัวผู้ต้องหา หรือเป็นที่พักพยานในคดีอาญา ซึ่งเป็นสถานที่
อันได้รับการอนุมัติโดย อธิบดีราชทัณฑ์ พัศดีเรือนจ า ผู้ก ากับการต ารวจ หรือหัวหน้าผู้คุม 

(f) 178มีเหตุอันสมควร – มีไว้และพกพาโดยปกปิด โดยไม่จ าต้องพิจารณาถึงอาชีพ หรือ
สถานที่ โดยบุคคลนั้นได้มีเหตุอันสมควร 

(g)179 เป็นอาวุธปืนอันมีเอกลักษณ์ – มีไว้ ครอบครอง สะสมและพกพาได้ซึ่งอาวุธปืนอันมี
เอกลักษณ์ รายละเอียดปรากฏตาม มาตรา 400.00 อนุมาตรา 2(1)(2) กล่าวคือ  

                                                           
175(c)  have  and carry concealed while so employed by a messenger 

employed by a  banking  institution  or  express  company 
176(d)  have  and  carry concealed  by  a  justice  of  the  supreme court in 

the first or second  judicial departments, or by a judge of the New York city civil 
court  or the  New York city criminal court 

 

177(e) have and carry concealed while so employed by a regular employee of 
an institution of the state, or of any county, city, town or  village,  under  control  of  
a  commissioner  of  correction  of  the city or any warden, superintendent or head 
keeper of any  state  prison,  penitentiary,  workhouse,  county  jail  or other 
institution  for  the detention of persons convicted or accused of crime or held as 
witnesses in criminal cases,  provided that application is made therefor by such 
commissioner, warden,  superintendent or head keeper 

178(f) have and carry concealed, without regard  to  employment  or place  of  
possession,  by  any  person when proper cause exists for the issuance thereof; and 

179(g)  have,  possess,  collect  and  carry  antique pistols  which  are  defined  
as  follows:  (i)  any single shot, muzzle  loading pistol with a matchlock, flintlock, 
percussion cap,  or  similar  type  of  ignition  system  manufactured in or before 
l898, which is not designed for using rimfire or conventional centerfire fixed  
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(1)  ไม่ได้ออกแบบหรือออกแบบใหม่ เพ่ือใช้กับกระสุนเกลียวในล ากล้องปืน หรือ 
ใช้กับกระสุนชนวนกลาง หรือ 

(2)  ใช้เกลียวในล ากล้องปืน และ กระสุนชนวนกลางกับกระสุนปืนที่ไม่ได้ผลิตใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและไม่สามารถหาซื้อได้ตามปกติ 

*เฉพาะในกรณีเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายปลดเกษียนที่ได้รับการรับรอง หรือกรณี
ใบอนุญาตที่ไม่มีเงื่อนไขจ ากัดสิทธิจึงจะเป็นใบอนุญาตพกพาแบบเต็มตัว ส่วนใบอนุญาตอ่ืนๆทั้งหมด
นั้นจะมีเงื่อนไขจ ากัดในด้านเวลาและสถานที่ท่ีจะพกพาได้ 

คุณสมบัติผู้ขอ  
A  ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม 
B  ไม่เคยต้องค าพิพากษาลงโทษในคดีอาญาอุกฉกรรจ์ รายละเอียดปรากฏตาม 

มาตรา 265.00 บทนิยาม อนุมาตรา 17 และ มาตรา 400.00 อนุมาตรา 1.(d)180 
C  ไม่เคยมีประวัติการป่วยทางจิต 
D  ปราศจากความทุพพลภาพทางจิต ความพิการ หรือโรคร้ายแรงใดๆที่จะท าให้

ความสามารถในการดูแลและใช้ปืนอย่างปลอดภัยนั้นด้อยลง 
E  อาศัยหรือมีถิ่นที่อยู่ทางธุรกิจภายในเขตห้าเมืองตะวันตกของเขตปกครอง

ซัฟฟอล์ก (บาบิโลน แฮงตินตัน อิสวิป สมิททาวน์ บลองฮาเวน) 
F  ผู้ยื่นค าขอไม่มีสาเหตุอ่ืนใดที่ดีท่ีจะท าให้ถูกปฏิเสธการให้ใบอนุญาต 
G  มีอายุอย่างน้อยยี่ สิบเ อ็ดปี  เว้ นแต่ผู้ ยื่นค าขอได้ เคยถูกบรรจุ ในกองทัพ

สหรัฐอเมริกา นาวิกโยธิน ต ารวจน้ า ทัพอากาศ หรือหน่วยตะเวนชายฝั่ง หรือ หน่วยรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติประจ ามลรัฐนิวยอร์ก เช่นนี้ข้อบังคับว่าด้วยอายุจักไม่ค านึงถึง 

H  ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต อยู่ในระหว่างภาคทัณฑ์ หรือขาดคุณสมบัติ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 540.14 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ มาตรา 842 (a) ของ
พระราชบัญญัติศาลครอบครัว 

I  ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัว 
การขอนั้นมีทั้งขอใหม่ทั้งฉบับและต่ออายุ ในกรณีของใบอนุญาตพกพาปืนพก ซึ่งขอต่อ

หน่วยงานออกใบอนุญาตประจ าเมือง หรือเขตแล้วแต่ว่าผู้ขอนั้นมีที่อยู่ ได้รับการจ้าง หรือมีสถาน
ประกอบธุรกิจที่ใด ในกรณีที่เป็นใบอนุญาตในฐานะผู้ขายอาวุธปืน ให้ขอกับหน่วยงานที่ร้านนั้นตั้งอยู่  

                                                                                                                                                                      

ammunition; and  (ii)  any  replica  of any pistol described in clause (i) hereof if such 
replica-- 

(1) is not designed or redesigned for using  rimfire  or  conventional 
centerfire fixed ammunition, or 

(2) uses rimfire or conventional centerfire fixed ammunition which is no 
longer manufactured in the United States and  which  is  not  readily  available in 
the ordinary channels of commercial trade. 
 

180§400.00.1 (d) who  is  not  a  fugitive  from  justice. 
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แบบฟอร์มเปล่านั้นต้องได้รับการรับรองโดยผู้ก ากับการต ารวจประจ าเขต เว้นแต่ในเขตเมือง
นิวยอร์กใบค าขอต้องระบุชื่อเต็ม วันเกิด ที่อยู่ อาชีพปัจจุบันในแต่ล่ะคนที่กรอกค าขอ โดยไม่ค านึงว่า
จะบุคคลนั้นเป็นชาวอเมริกันหรือไม่ หรือมีเงื่อนไขครบถ้วนตามแต่ละหัวข้อที่ได้กล่าวมาหรือไม่ และ
ข้อเท็จจริงอ่ืนๆอาจจะได้รับการเรียกร้องเพ่ือแสดงออกถึงความเป็นคนดี มีความสามารถ มีคุณธรรม
ของผู้ขอแต่ละคน ค าขอจะถูกกรอกข้อความและรับทราบโดยผู้ขอ ผู้ขอจะต้องส่งรูปถ่ายของตนมากับ
ค าขอหนึ่งใบ และส าเนารูปถ่ายตามจ านวนส าเนาค าขอ โดยรูปดังกล่าวต้องถ่ายมาไม่เกิน30วันก่อน
วันยื่นค าขอใบอนุญาตพกพา 

สถานที่ห้ามพกพาอาวุธปืนโดยเด็ดขาด  
เว้นแต่โดยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางหรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยแล้ว ห้ามพกพาปืนใน

เขตศาลเด็ดขาดภายใต้กฎของส านักงานศาลปกครอง ซึ่งมีผลบังคับเสมือนกฎหมาย รัฐบัญญัติเองก็
ระบุห้ามการพกพาในเขตศาลและส านักงานอัยการเว้นแต่โดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ก าลัง
ปฏิบัติหน้าที ่

ในสถานที่ราชการของทุกเมืองและเขตปกครอง โดยรายละเอียดแล้วแต่สถานที่ 
บุคคลผู้ครอบครองอาวุธปืนไรเฟิล ปืนพก หรืออาวุธปืนอ่ืนๆ ซึ่งใช้ส าหรับการศึกษาใน

โรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากสถาบันนั้นๆ เว้นแต่ในเขตวน
ศาสตร์ทุกแห่งที่เป็นของมหาวิทยาลัยประจ ารัฐนิวยอร์กคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวนศาสตร์  
: มาตรา 265.01a181 

ศาลอุทธรณ์สหรัฐอเมริกาเขตอ านาจที่สาม ได้วินิจฉัยว่ามาตรา 926 A ของหมวด 18 
ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาว่า ให้ความคุ้มครองเพียงผู้ที่พกพาในขณะเดินทางโดยยานพาหนะ 
และไม่ครอบคลุมถึงผู้ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานเพ่ือขึ้นเครื่องบินแม้ปืนนั้นได้น ากระสุนออกและอยู่
ในกล่องที่ปิดมิดชิดและในกระเป๋าสัมภาระที่ถูกตรวจสอบแล้วจากสายการบินการเดินทางโดยพกพา
อาวุธปืนในนิวยอร์ก 

วิธีการเดินทางที่ดีที่สุดในนิวยอร์กหรือมลรัฐอ่ืนๆที่มีข้อจ ากัดการพกพาขณะเดินทางคือการ
พกส าเนาของ หมวด 18 ภาค 1 บท 44 มาตรา 926A ของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาไว้ด้วย 
เพราะผู้บังคับใช้กฎหมายบางท่านอาจไม่ทราบกฎหมายนี้ และเก็บอาวุธปืนไว้ในกล่องที่ปิดมิดชิดและ
แยกกระสุนปืนไว้อีกกล่องต่างหาก ห้ามมีกระกระสุนในที่บรรจุกระสุน แล้วน าไปเก็บไว้ในช่ องเก็บ

                                                           
181§ 265.01-a. Criminal possession of a weapon on school grounds. A  person  

is  guilty  of  criminal  possession  of a weapon on school grounds when he or she 
knowingly has in his or her possession  a  rifle, shotgun,  or  firearm  in  or  upon  a  
building  or  grounds,  used for educational purposes, of any school, college, or 
university, except  the forestry  lands,  wherever  located,  owned  and maintained 
by the State University of New York college of environmental science and forestry, or 
upon a school bus as defined in section one  hundred  forty-two  of  the vehicle  
and  traffic  law,  without  the  written authorization of such educational institution. 
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ของของรถ หากไม่มีก็ให้เก็บไว้ในด้านหลังรถให้ไกลที่สุดในกล่องที่ปิดมิดชิด โดยกฎหมายของ
นิวยอร์กนั้นให้อ านาจในการพกพาอาวุธปืนขณะเดินทางระหว่างรัฐได้หากได้รับอนุญาตให้พกพาจา
กมลรัฐที่อยู่อาศัยและมลรัฐที่ก าลังจะเดินทางไป แต่หากต้องพักในนิวยอร์กและใช้เวลายามค่ าในที่พัก
แรม โรงแรม แค้มป์ เมื่อนั้นจะเป็นการกระท าผิดกฎหมายและอาจถูกจับกุมได้ และแม้โดยทั่วไปการ
พักทานอาหารหรือเติมแก๊สนั้นเป็นสิ่งที่อนุโลมได้ แต่ไม่ใช่ส าหรับรัฐนิวยอร์ก โดยหมวด 18 ภาค 1 บท 
44 มาตรา 926A182 บัญญัติไว้ว่า 

“ไม่ว่าจะโดยกฎหมายอ่ืนใดก็ตาม บุคคลผู้มิได้ต้องห้ามจากบทบัญญัตินี้จากการเดินทางทาง
บก ทางเรือ หรือได้รับอาวุธปืน ย่อมสามารถที่จะเดินทางโดยพกพาอาวุธปืนไปได้อย่างถูกกฎหมาย 
หากว่าบุคคลนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากที่ท่ีเขาอยู่และยังที่ท่ีเขาจะเดินทางไป ในการนี้ ปืนนั้น
ต้องไม่ได้บรรจุกระสุน ไม่ว่าปืนหรือกระสุนต้องไม่เข้าถึงได้โดยง่าย หรือใช้ได้โดยง่าย โดยผู้โดยสารใน
ยานพาหนะนั้น ในกรณีที่ยานพาหนะนั้นไม่มีการแบ่งส่วนรถจากที่นั่งคนขับกับด้านหลัง ปืนและ
กระสุนจะต้องถูกเก็บไว้ในตู้บรรจุที่จัดเก็บอย่างปลอดภัย นอกจากช่องเก็บของหรือส่วนหน้ารถ” 

ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน 
ใบอนุญาต – ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย ใบอนุญาตใดๆที่ได้ออกโดยกฎหมายนี้ย่อมมีผล

สมบูรณ์โดยไม่พึงถูกบังคับโดยกฎหมายท้องถิ่นหรือเทศบัญญัติ ใบอนุญาตนั้นไม่อาจโอนไปยังผู้อ่ืนได้ 
ไม่เพียงแค่นั้นใบอนุญาตให้พกพาหรือครอบครองปืน ย่อมจ ากัดใช้เฉพาะแต่เพียงตามสถานที่หรือ
เวลาที่ระบุเท่านั้น แต่กระนั้นย่อมมีผลอ้างได้ทุกพ้ืนที่ของมลรัฐ เว้นแต่ในเมืองนิวยอร์ก ซึ่งจะให้มีผล
อ้างยันได้ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตให้มีผลเป็นพิเศษจากอธิบดีต ารวจของเมือง ใบอนุญาตเช่นว่านั้นจะ
มีผลสมบูรณ์ภายในเขตเมืองนิวยอร์ก ในกรณีที่ไม่มีใบอนุญาตที่ออกโดยอธิบดีต ารวจของเมืองภายใต้
เงื่อนไขคือ  

A โดยมีใบอนุญาต อาวุธปืนดังกล่าวได้รับการสั่งซื้อจากตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับอนุญาตใน
เมืองนิวยอร์กและมีการเคลื่อนย้ายออกจากเมืองดังกล่าวทันทีจากตัวแทนจ าหน่ายเช่นว่านั้น โดยผู้
ได้รับใบอนุญาตต้องเก็บอาวุธปืนในตู้บรรจุที่ปิดมิดชิดในระหว่างการเดินทางอย่างต่อเนื่องและไม่มี
การหยุดจอดรถที่ไหน 

B โดยมีใบอนุญาต อาวุธปืนดังกล่าวได้ถูกเคลื่อนย้ายโดยผู้รับใบอนุญาตในตู้บรรจุที่ปิดมิดชิด
ในระหว่างการเดินทางผ่านเมืองนิวยอร์กอย่างต่อเนื่องและไม่มีการหยุดจอดที่ไหน  

C โดยมีใบอนุญาต อาวุธปืนดังกล่าวถูกพกพาโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในรถหุ้ม
เกราะส าหรับล าเลียงเงินหรือสิ่งของมีค่าอ่ืนๆ หรือจากยานยนต์ที่ทราบกันทั่วไปว่าเป็นรถหุ้มเกราะใน
ระหว่างการปฏิบัติหน้าที ่

D ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจที่เกษียณอายุราชการโดยเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ระบุ
ตามอนุมาตราสามสิบสี่ หัวข้อ1.20 ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือเป็นเจ้าหน้าที่ บังคับใช้
กฎหมายของรัฐบาลกลางที่เกษียณอายุราชการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 2.15 ในกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา หรือผู้ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามที่ระบุไว้ในอนุมาตรา10 
ของมาตรา 265.00 ของหมวดนี้  แต่อย่างไรก็ตามหากใบอนุญาตดังกล่าวไม่ได้ออกมาโดยเมือง

                                                           
182เรื่องเดียวกัน. 
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นิวยอร์กจะต้องมีการบันทึก "เจ้าหน้าที่ต ารวจเกษียณอายุ" หรือ "เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
ส่วนกลางเกษียณอายุ" ตามแต่กรณี ในกรณีของเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุใบอนุญาตนั้นย่อมต้องน า
ระเบียบเรื่องอาวุธของเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางมาบังคับใช้ด้วย 

E ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบตามนิยามของอนุมาตราสี่ของมาตรา 2.10 
ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากไม่ได้ออกโดยเมืองนิวยอร์ก แต่มีการบันทึกโดย”เจ้าหน้าที่
รักษาความสงบกรมศุลกากรนิวยอร์ก” และจะได้รับการบันทึกในใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ 
ใบอนุญาตในฐานะผู้จัดหน่ายอาวุธปืนไม่อาจใช้อ้างยันได้นอกเขตท่ีระบุในใบอนุญาต 

 
3.1.3  วอชิงตัน ดี ซี The District of Columbia (Washington, D.C.) 
เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย ซึ่งอยู่ในวอชิงตัน ดี ซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น

มีการห้ามพกพาอาวุธปืนทั้งพกพาแบบเปิดเผยและแบบปกปิดเป็นเวลายาวนาน ซึ่งไม่เป็นไปตามบท
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ 2 (ค.ศ. 1791) 

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2014 ศาลแขวงสหรัฐอเมริกา ของเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียได้ออก
ค าพิพากษาตัดสินคดีระหว่าง Palmer (พาลเมอร์) กับ เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย ซึ่ง Plamer ได้
ฟ้องเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียเกี่ยวกับการห้ามพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะเพ่ือป้องกันตัว การ
ตัดสินของศาลห้ามเจ้าหน้าที่ของเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียจากการบังคับใช้บทบัญญัติของกฎหมาย
ของท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ให้พกพาอาวุธปืนออกมานอกเคหสถาน 

ก่อนที่เขตปกครองพิเศษโคลัมเบียจะมีการห้ามเกี่ยวกับปืนพก ผลของการตัดสินของศาล
ฎีกาของสหรัฐอเมริกาในคดีระหว่าง เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย กับ Heller (เฮลเลอร์) ในปีค.ศ. 
2008 ได้รับรองสิทธิของปัจเจกบุคคลภายใต้บทแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ 2 (ค.ศ. 1791) ในการ
ครอบครองอาวุธปืนเพ่ือที่จะป้องกันตนเอง สองปีต่อมา ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินคดี
ระหว่าง McDonald (แมค โดนัลล์) กับ Chicago (ชิคาโก้) ที่ได้รับรองสิทธิของ Heller (เฮลเลอร์)ใน
การป้องกันปัจเจกบุคคลจากการละเมิดจากรัฐบาล รวมถึงรัฐบาลกลาง รัฐ และ ท้องถิ่น  

อย่างไรก็ตามคดีของ Heller (เฮลเลอร์) และ McDonald (แมค โดนัลล์) เป็นเพียงการท้า
ทายการออกกฎเกณฑ์ที่ก าหนดขอบเขตของพวกเขาให้เก็บอาวุธปืนไว้เพียงแต่ในเคหสถาน ศาลฎีกา
ของสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้ค าแนะน าท่ีชัดเจนในระดับที่เหมาะสมเกี่ยวกับสิทธิในการพกพาอาวุธปืนใน
ที่สาธารณะ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน เนื่องจากการออกกฎเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นก่อนการ
เกิดคดีดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามการอธิบายของบทแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ 2 (ค.ศ. 1791) นั้นท า
ให้เกิดการรับรองสิทธิในการพกพาอาวุธออกมาภายนอกบ้าน แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

ในปีนี้ ศาลปกครองกลางได้มีผลชัดเจนและรับรองสิทธิในการพกพาอาวุธขยายออกไปยัง
ประตูหน้าบ้าน การตัดสินนี้ได้รวมการสนับสนุนคดีของสมาคมไรเฟิลแห่งชาติ  (NRA- National 
Restaurant Association) ระหว่าง Shepard (เชปเพิร์ด) กับ Madigan (มาดิแกรนด์) ซึ่งมีผลมา
จากการที่รัฐอิลลินอยส์ (Lllinois) ห้ามไม่ให้พกพาอาวุธปืนไปยังที่สาธารณะ และ คดีระหว่าง 
Peruta (เปรูต้า) กับ San Diego (แซนดีเอโก) ที่เกี่ยวข้องกับกฎข้อบังคับท้องถิ่นที่ท าระบบ
ใบอนุญาตของแคลิฟอร์เนียมีข้อห้ามที่มีประสิทธิภาพส าหรับการพกพาอาวุธปืน ตัวอย่างเหล่านี้ซึ่ง
ส าคัญอย่างชัดเจนในศาลคดี Palmer (พาลเมอร)์ ในความเห็นที่ตรงไปตรงมาในคดีดังกล่าว 

https://www.google.co.th/search?safe=off&client=firefox-a&hs=4SM&rls=org.mozilla:th:official&channel=sb&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ei=I3DvU9bMHdLn8AWK-YDQBA&ved=0CBoQvwUoAA&biw=1410&bih=716&dpr=0.9
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2581&ei=2XDvU-7xDpCC8gWWj4GQAQ&usg=AFQjCNGLrFAA0rj34wrXoLB8Ev7bjuheqA&sig2=FMyHnwHQlyQGOC4MW8wZ2A&bvm=bv.73231344,d.dGc
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ตามความเห็นของศาลในคดี Palmer (พาลเมอร์) ในแง่ของ Heller (เฮลเลอร์) McDonald 
(แมค โดนัลล์) และทายาทของพวกเขานั้น ไม่มีพ้ืนฐานใดๆส าหรับศาลที่จะสามารถสรุปได้ว่าเขต
ปกครองพิเศษโคลัมเบียได้สั่งห้ามการพกพาอาวุธปืนพกออกนอกบ้านไปยังที่สาธารณะนั้นเป็นการ
ตรวจสอบระดับใดภายใต้รัฐธรรมนูญ 

การคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่ในเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียและผู้แทนทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมอาวุธปืนอ่ืนๆมีปฏิกิริยาในทางลบต่อค าตัดสินและได้เข้าร่วมในค าชักชวนเกี่ยวกับความ
อันตรายเป็นพิเศษของอาวุธปืนที่ได้เสนอในเขตปกครองของพวกเขาในระหว่างคดี Heller (เฮลเลอร์) 
แน่นอนว่าไม่มีพวกเขาคนใดได้ท าการคาดคะเนค าตัดสินของคดี Heller (เฮลเลอร์)  

ในคดี Heller (เฮลเลอร์) ค าตัดสินของศาลไม่ปรากฏเกี่ยวกับการป้องกันการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมอาวุธปืน ทั้งสองกรณีการเรียกร้อง
ข้อจ ากัดจึงไม่ได้เป็นการพยายามที่จะแยกแยะระหว่างบุคคลผู้ซึ่งต้องการมีอาวุธปืนอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายเพื่อใช้ในการต่อสู้กับอาชญากรรม ดังนั้น ผลประโยชน์จากการตัดสินนั้นมีเพียงความสงบสุข
ของปัจเจกบุคคลผู้ซึ่งต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับกฎหมาย ไม่ใช่กับอาชญากรที่ใช้
ความรุนแรงผู้ซึ่งละเลยเพิกเฉยต่อกฎหมายและใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของบุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ของการกระท าของอาชญากรเหล่านั้นเอง 

ในเวลานี้ยังคงไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับผลของค าตัดสิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่ไม่ได้
อาศัยอยู่ในเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียกับทะเบียนอาวุธปืนของเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย
นอกจากนี้เงื่อนไขที่ได้ประกาศในคดีนี้ เขตปกครองพิเศษโคลัมเบียได้เพ่ิมเติมกฎระเบียบของรัฐบาล
ในการครอบครองอาวุธปืน กระสุนปืน และ ซองกระสุนปืน ที่เห็นได้ชัดว่ายังคงไม่ได้รับผลกระทบ
และสามารถวางกับดักผู้เยี่ยมเยียนเขตปกครองได้โดยง่าย 

ส าหรับในระยะเวลาอันสั้น กรมต ารวจได้กระท าตามค าแนะน าของส านักงานอัยการของเขต
ปกครองพิเศษ โดยได้ระงับการบังคับใช้กฎหมายตามความเห็นของศาล สถานการณ์ที่ปรากฏคือ
ปัจเจกบุคคลผู้ได้รับประโยชน์จากโอกาสที่จะได้ใช้สิทธิพกพาอาวุธปืนไปยังสาธารณสถานในเขต
ปกครองพิเศษ 

แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของเขตปกครองพิเศษได้ยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือระงับผลของค า
ตัดสินในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ หรือมีทางเลือกโดยภายในระยะเวลา 180 วันเพ่ือให้สภาของ
เขตปกครองพิเศษได้ออกกฎหมายฉบับใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับความคิดเห็นดังกล่าว โจทก์ได้ตกลง
ให้ล่าช้าได้จ ากัดเพียง 90 วัน เพ่ือให้เขตปกครองพิเศษได้ทบทวนกฎหมายและอนุญาตให้โจทก์
คัดค้านในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของศาล ต่อมาวันที่ 29 กรกฎาคม2014 ผู้พิพากษา 
Frederick Scullin ได้สั่งให้น ากฎหมายกลับมาใช้ ซึ่งหมายความว่ากฎหมายของเขตปกครองพิเศษที่
ต่อต้านการห้ามพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะสามารถน ากลับมาใช้บังคับได้183 จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 

                                                           
183NRA-ILA, Court Declares District of Columbia’s Ban on Bearing Arms 

Unconstitutional, Retrieved August 12, 2014 from http://www.nraila.org/news-
issues/articles/2014/7/court-declares-district-of-columbias-ban-on-bearing-arms-
unconstitutional.aspx 

  

 

http://www.nraila.org/news-issues/articles/2014/7/court-declares-district-of-columbias-ban-on-bearing-arms-unconstitutional.aspx
http://www.nraila.org/news-issues/articles/2014/7/court-declares-district-of-columbias-ban-on-bearing-arms-unconstitutional.aspx
http://www.nraila.org/news-issues/articles/2014/7/court-declares-district-of-columbias-ban-on-bearing-arms-unconstitutional.aspx
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2014 ดังนั้น การห้ามพกพาอาวุธปืนทั้งพกพาแบบเปิดเผยและแบบปกปิดไปยังที่สาธารณะจึงยังคงใช้
บังคับอยู่ 

Code of the District of Columbia กฎหมายเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย บทที่ 45 อาวุธ
และการครอบครองอาวุธ 

นิยาม 
มาตรา 22-4501184  
2(A) อาวุธปืน หมายถึง อาวุธใดๆ โดยไม่ค านึงถึงการน าไปใช้ ไม่ว่าจะตั้งใจท าการออกแบบ

หรือออกแบบใหม่ หรือท าขึ้นหรือท าขึ้นใหม่ เปลี่ยนแปลง เรียกคืน หรือซ่อมแซม หรือ มี
วัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นขีปนาวุธ หรือ เป็นขีปนาวุธโดยการระเบิด ค าว่า อาวุธปืน ไม่รวมถึง 

(A) อุปกรณ์ท าลายล้างที่ก าหนดไว้ในมาตรา 7-2501.01(7) 
(B) อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับปา ส่งสัญญาณ หรือเพ่ือความปลอดภัยและมีความต้องการหรือ

ได้รับ 
การแนะน าโดยผู้รักษาความปลอดภัยชายฝั่งหรือคณะกรรมการการค้าระหว่างรัฐ 
(C) อุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะส าหรับยิงตอกหมุด ตะปู ปลอกกระสุนปืน หรือกระสุนปืนที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกันและท่ีสามารถน าไปใช้เป็นอาวุธ 
การพกพาอาวุธโดยปกปิด; การครอบครองอาวุธระหว่างการกระท าอาชญากรรมที่รุนแรง ; 

การลงโทษ 
มาตรา 22-4504185  

                                                           
184§22-4501. Definitions. – (2A) "Firearm" means any weapon, regardless of 

operability, which will, or is designed or redesigned, made or remade, readily 
converted, restored, or repaired, or is intended to, expel a projectile or projectiles by 
the action of an explosive. The term "firearm" shall not include:  

(A) A destructive device as that term is defined in § 7-2501.01(7);  
(B) A device used exclusively for line throwing, signaling, or safety, and 

required or recommended by the Coast Guard or Interstate Commerce Commission; 
or  

(C) A device used exclusively for firing explosive rivets, stud cartridges, or 
similar industrial ammunition and incapable for use as a weapon.  

185§22-4504. Carrying concealed weapons; possession of weapons during 
commission of crime of violence; penalty - (a) No person shall carry within the 
District of Columbia either openly or concealed on or about their person, a pistol, or 
any deadly or dangerous weapon capable of being so concealed. Whoever violates 
this section shall be punished as provided in § 22-4515, except that:  

(1) A person who violates this section by carrying a pistol, or any deadly or 
dangerous weapon, in a place other than the person's dwelling place, place of 

http://dccode.org/simple/sections/7-2501.01.html
http://dccode.org/simple/sections/22-4515.html
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(a) ห้ามมิให้ผู้ใดพกพาภายในเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียไม่ว่าจะเป็นโดยเปิดเผยหรือโดย
ปกปิดซึ่งปืนพกหรืออาวุธใดที่สามารถท าให้ถึงแก่ความตายหรือก่อให้เกิดอันตรายที่สามารถพกพา
โดยปกปิด ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา 22-4515 ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้  

(1) ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรานี้โดยพกพาปืนพกหรืออาวุธที่สามารถท าให้ถึงแก่ความตายหรือ 
ก่อให้เกิดอันตรายในสถานที่อ่ืนที่มิใช่ที่พักอาศัย สถานที่ประกอบธุรกิจ หรือที่ดินที่

บุคคลนั้นเป็นเจ้าของ จะถูกปรับไม่เกินที่ก าหนดไว้ในมาตรา 22-357.01 หรือจ าคุกไม่เกิน 5 ปีหรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

(2) หากการฝ่าฝืนมาตรานี้เกิดขึ้นหลังจากบุคคลได้ถูกตัดสินลงโทษในเขตปกครอง
พิเศษโคลัมเบียเกี่ยวกับการละเมิดมาตรานี้ หรือก่ออาชญากรรมอ่ืนในเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย
หรือถูกตัดสินอย่างอ่ืน บุคคลนั้นจะถูกปรับไม่เกินที่ก าหนดไว้ในมาตรา 22-3571.01 หรือจ าคุกไม่เกิน 
10 ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

(a-1)186 นอกจากที่กฎหมายอนุญาต ห้ามมิให้ผู้ใดพกพาปืนไรเฟิล หรือ ปืนสั้น ภายในเขต
ปกครองพิเศษโคลัมเบีย บุคคลใดท าการฝ่าฝืนอนุมาตรานี้จะต้องระวางโทษที่ก าหนดไว้ตาม (a)(1) 
และ (2) 

(b) 187 ห้ามมิให้ผู้ใดภายในเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียเป็นเจ้าขอปืนพก ปืนกล ปืนสั้น ปืน
ไรเฟิล หรือปืนอ่ืนๆ หรือปืนเทียม ขณะที่ก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายที่ระบุในมาตรา 

                                                                                                                                                                      

business, or on other land possessed by the person, shall be fined not more than 
the amount set forth in § 22-3571.01 or imprisoned for not more than 5 years, or 
both; or  

(2) If the violation of this section occurs after a person has been convicted in 
the District of Columbia of a violation of this section or of a felony, either in the 
District of Columbia or another jurisdiction, the person shall be fined not more than 
the amount set forth in § 22-3571.01 or imprisoned for not more than 10 years, or 
both.  

186(a-1) Except as otherwise permitted by law, no person shall carry within the 
District of Columbia a rifle or shotgun. A person who violates this subsection shall be 
subject to the criminal penalties set forth in subsection (a)(1) and (2) of this section.  

 

187(b) No person shall within the District of Columbia possess a pistol, 
machine gun, shotgun, rifle, or any other firearm or imitation firearm while 
committing a crime of violence or dangerous crime as defined in § 22-4501. Upon 
conviction of a violation of this subsection, the person may be sentenced to 
imprisonment for a term not to exceed 15 years and shall be sentenced to 
imprisonment for a mandatory-minimum term of not less than 5 years and shall not 
be released on parole, or granted probation or suspension of sentence, prior to 
serving the mandatory-minimum sentence.  

 

http://dccode.org/simple/sections/22-3571.01.html
http://dccode.org/simple/sections/22-3571.01.html
http://dccode.org/simple/sections/22-4501.html
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22-4501 หากพิสูจน์ได้ว่ากระท าการฝ่าฝืนอนุมาตรานี้ บุคคลนั้นจะต้องถูกระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 15 
และจะถูกตัดสินจ าคุกขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 5 ปี และจะไม่ถูกปล่อยเนื่องจากการท าทัณฑ์บนหรือการคุม
ประพฤติหรือการระงับชั่วคราวของวรรคก่อนที่ให้ใช้โทษจ าคุกบังคับ 

(c) 188นอกจากการลงโทษอ่ืนภายใต้มาตรานี้ บุคคลอาจถูกปรับเป็นเงินไม่เกินจ านวนที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 22-3571.01 

อ านาจในการพกพาอาวุธปืนในบางสถานที่ และเพ่ือวัตถุประสงค์บางอย่าง 
มาตรา 22-4504.01.189  
แม้ว่าจะมีกฎหมายอื่นใด ให้บุคคลที่มีทะเบียนอาวุธปืนอาจจะพกพาอาวุธปืนได้ 
(1) ภายในบ้านที่จดทะเบียน 
(2) ในขณะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสันทนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
(3) ในขณะใช้เก็บไว้ที่สถานที่ท่ีจดทะเบียนส าหรับธุรกิจ หรือ 
(4) ขณะที่เคลื่อนย้ายเพ่ือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายที่มีอ านาจให้ไว้อย่างชัดเจนโดยเขต

ปกครองหรือกฎหมายกลางและสอดคล้องกับความต้องการของกฎหมายนั้น 
กฎหมายการขนส่งอาวุธปืน 
มาตรา 22-4504.02.190 
(a) บุคคลใดผู้ไม่ได้ต้องห้ามตามกฎหมายจากการขนส่งทางบก ขนส่งทางเรือ หรือรับอาวุธ

ปืนจะได้รับอนุญาตให้ขนส่งอาวุธปืนเพ่ือวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย หากขนส่งอาวุธปืนตามมาตรานี้
จากสถานที่ใดๆที่บุคคลนั้นมีสิทธิตามกฎหมายที่จะครอบครองและพกพาอาวุธปืนไปยังสถานที่อ่ืนที่
บุคคลนั้นมีสิทธิตามกฎหมายที่จะครอบครองและพกพาอาวุธปืนเช่นกัน 

                                                           
188(c) In addition to any other penalty provided under this section, a person 

may be fined an amount not more than the amount set forth in § 22-3571.01.  
189§22-4504.01. Authority to carry firearm in certain places and for certain 

purposes.- Notwithstanding any other law, a person holding a valid registration for a 
firearm may carry the firearm:  

(1) Within the registrant's home;  
(2) While it is being used for lawful recreational purposes;  
(3) While it is kept at the registrant's place of business; or  
(4) While it is being transported for a lawful purpose as expressly authorized 

by District or federal statute and in accordance with the requirements of that statute.  
 

190§22-4504.02. Lawful transportation of firearms - (a) Any person who is not 
otherwise prohibited by the law from transporting, shipping, or receiving a firearm 
shall be permitted to transport a firearm for any lawful purpose from any place 
where he may lawfully possess and carry the firearm to any other place where he 
may lawfully possess and carry the firearm if the firearm is transported in accordance 
with this section.  
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(b) 191(1) ถ้าการขนส่งอาวุธปืนกระท าโดยยานพาหนะ อาวุธปืนต้องไม่บรรจุกระสุนปืน 
และทั้งอาวุธปืนและกระสุนปืนที่ถูกขนส่งจะต้องไม่สามารถเข้าถึงได้ทันทีหรือไม่สามารถเข้าถึงได้
โดยตรงจากห้องโดยสารของพาหนะขนส่ง 

(2) ถ้าพาหนะที่ขนส่งไม่มีส่วนที่แยกจากส่วนของคนขับ อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุน
ปืนต้องล็อคเก็บในตู้นิรภัยนอกเหนือจากลิ้นชักหรือคอนโซลรถ และอาวุธปืนต้องไม่บรรจุกระสุน 

(c) 192หากการขนส่งอาวุธปืนอยู่ในลักษณะอ่ืนที่ไม่ใช่การขนส่งโดยยานพาหนะอาวุธปืน
จะต้อง : 

(1) ไม่บรรจุกระสุน 
(2) บรรจุในตู้นิรภัยล็อค และ 
(3) แยกจากเครื่องกระสุนปืน 

ข้อยกเว้นของมาตรา 22-4504. 
มาตรา 22-4505. 193 
 

                                                           
191(b)(1) If the transportation of the firearm is by a vehicle, the firearm shall be 

unloaded, and neither the firearm nor any ammunition being transported shall be 
readily accessible or directly accessible from the passenger compartment of the 
transporting vehicle.  

(2) If the transporting vehicle does not have a compartment separate from 
the driver's compartment, the firearm or ammunition shall be contained in a locked 
container other than the glove compartment or console, and the firearm shall be 
unloaded.  

192(c) If the transportation of the firearm is in a manner other than in a 
vehicle, the firearm shall be:  

(1) Unloaded;  
(2) Inside a locked container; and  
(3) Separate from any ammunition.  
 

193§ 22-4505. Exceptions to § 22-4504 - (a) The provisions of §§ 22-4504(a) 
and 22-4504(a-1) shall not apply to:  

(1) Marshals, sheriffs, prison or jail wardens, or their deputies, policemen or 
other duly appointed law enforcement officers, including special agents of the Office 
of Tax and Revenue, authorized in writing by the Deputy Chief Financial Officer for 
the Office of Tax and Revenue to carry a firearm while engaged in the performance 
of their official duties, and criminal investigators of the Office of the Inspector 
General, designated in writing by the Inspector General, while engaged in the 
performance of their official duties;  
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(a) บทบัญญัติในมาตรา 22-4504(a) และ 22-4504(a-1) จะไม่ใช้บังคับกับ: 
(1) นายพล นายอ าเภอ พัศดีเรือนจ าและคุก หรือผู้ท าการแทน ต ารวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้ 
บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงตัวแทนพิเศษของส านักงานภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ผู้

ได้รับอนุญาตเป็นรายลักษณ์อักษรจากรองหัวหน้าฝ่ายการเงินของส านักงานภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมในการที่จะพกพาอาวุธปืนในขณะเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน และการสืบสวน
อาชญากรรมของส านักงานผู้ตรวจราชการ ที่ถูกก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ตรวจราชการ
ขณะที่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน 

(2) 194เจ้าหน้าที่พิเศษและเจ้าหน้าที่ต ารวจมหาวิทยาลัย ผู้ซึ่งพกพาอาวุธปืนสอดคล้อง
กับบทบัญญัติมาตรา 5-129.02 ของกฎหมายของเขตปกครองพิเศษ และกฎซึ่งประกาศใช้ตามมาตรา
ดังกล่าว 

(3) 195สมาชิกของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือนาวิกโยธินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือกองก าลังทหารประจ ารัฐหรือกองก าลังส ารองเมื่อมีหน้าที่ หรือสมาชิกประจ าการ
ขององค์กรใดซึ่งมีอ านาจที่จะจัดซื้อหรือได้รับอาวุธจากประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้เงื่อนไขว่าให้
สมาชิกดังกล่าวไปยังหรือไปจากสถานที่ที่ชุมนุมชนหรือสถานที่เป้าหมาย 

(4) 196พนักงานเจ้าหน้าที่หรือลูกจากของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่พกพาอาวุธปืน
พกโดยปกปิด 

(5) 197บุคคลใดผู้เข้าร่วมธุรกิจในการผลิต ซ่อมแซม หรือซื้ออาวุธปืนหรือตัวแทนของ
บุคคลผู้ซึ่งครอบครองใช้ หรือพกพาอาวุธปืนพกตามธรรมดาของธุรกิจดังกล่าว และ 
 
 

                                                           
194(2) Special police officers and campus police officers who carry a firearm in 

accordance with D.C. Official Code § 5-129.02, and rules promulgated pursuant to 
that section;  

195(3) Members of the Army, Navy, Air Force, or Marine Corps of the United 
States or of the National Guard or Organized Reserves when on duty, or to the 
regularly enrolled members of any organization duly authorized to purchase or 
receive such weapons from the United States; provided, that such members are at or 
are going to or from their places of assembly or target practice;  

 

196(4) Officers or employees of the United States duly authorized to carry a 
concealed pistol;  

197(5) Any person engaged in the business of manufacturing, repairing, or 
dealing in firearms, or the agent or representative of any such person having in his or 
her possession, using, or carrying a pistol in the usual or ordinary course of such 
business; and  
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(6) 198บุคคลใดขณะพกพาอาวุธปืนพก ขนส่งตามมาตรา 22-4504.02 จากสถานที่ซื้อ
ไปยังบ้านหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของบุคคลนั้น หรือไปยังสถานที่ซ่อมแซมหรือกลับไปยังบ้านหรือ
สถานที่ประกอบธุรกิจหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของจากสถานที่หนึ่งของบ้านหรือธุรกิจอ่ืนๆหรือจากกิจกรรม
นันทนาการตามกฎหมายที่มีอาวุธปืนเกี่ยวข้อง 

(b) 199บทบัญญัติตามมาตรา 22-4504(a)  ประเด็นที่เกี่ยวกับอาวุธปืนพก จะไม่ใช่กับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่เกษียณจากกรมต ารวจ ถ้าเจ้าหน้าที่ต ารวจดังกล่าวได้ลงทะเบียนอาวุธปืนพกและ
ได้ปกปิดหรือเปน็เรื่องเก่ียวกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

(c) 200เพ่ือวัตถุประสงค์ตาม (a)(6) ของมาตรานี้ ค าว่า “กิจกรรมนันทนาการที่มีอาวุธปืน 
เกี่ยวข้อง” นั้นรวมถึง การฝึกอบรมเกี่ยวกับอาวุธปืนและฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย 

เขตปลอดอาวุธปืน; โทษเพ่ิมเติม 
มาตรา 22-4502.01201  
(a) พ้ืนที่ทั้งหมดภายใน 1,000 ฟุตของสถานที่สาธารณะ หรือสถานที่รับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน 

                                                           
198(6) Any person while carrying a pistol, transported in accordance with 

§ 22-4504.02, from the place of purchase to his or her home or place of business or 
to a place of repair or back to his or her home or place of business or in moving 
goods from one place of abode or business to another, or to or from any lawful 
recreational firearm-related activity.  

199(b) The provisions of § 22-4504(a) with respect to pistols shall not apply to 
a police officer who has retired from the Metropolitan Police Department, if the 
police officer has registered a pistol and it is concealed on or about the police 
officer.  

200(c) For the purposes of subsection (a)(6) of this section, the term 
"recreational firearm-related activity" includes a firearms training and safety class.  

 

201(a) All areas within,1000 feet of an appropriately identified public or private 
day care center, elementary school, vocational school, secondary school, college, 
junior college, or university, or any public swimming pool, playground, video arcade, 
youth center, or public library, or in and around public housing as defined in section 
3(1) of the United States Housing Act of 1937 the development or administration of 
which is assisted by the United States Department of Housing and Urban 
Development, or in or around housing that is owned, operated, or financially assisted 
by the District of Columbia Housing Authority, or an event sponsored by any of the 
above entities shall be declared a gun free zone. For the purposes of this subsection, 
the term “appropriately identified” means that there is a sign that identifies the 
building or area as a gun free zone. 
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ประถมศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนมัธยม มหาวิทยาลัย หรือสระว่ายน้ าสาธารณะ สนามเด็ก
เล่น สถานที่ตั้งตู้ เกม ศูนย์เยาวชน หรือห้องสมุดสาธารณะ และรอบบริเวณบ้านที่ระบุไว้ใน 
พระราชบัญญัติที่อยู่อาศัยแห่งสหรัฐอเมริกา 1937 การพัฒนาหรือการบริหารงานโดยกรมที่อยู่อาศัย
และพัฒนาตัวเมือง หรือในหรือรอบบริเวณบ้านของเจ้าของ ที่ด าเนินการ หรือได้รับเงินช่วยเหลือโดย
การเคหะแห่งเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย หรือการสนับสนุนโดยหน่วยงานข้างต้น จะเป็นผู้ประกาศ
เขตปลอดอาวุธปืน เพ่ือจุดประสงค์ของมาตรานี้ ค าว่า “การระบุอย่างเหมาะสม” หมายความถึง ป้าย
ที่ระบุว่าอาคารหรือพ้ืนที่นั้นเป็นเขตปลอดอาวุธปืน 

(b) 202บุคคลใดพกพาอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายภายในเขตปลอดอาวุธปืนจะต้องได้รับโทษ
ปรับสองเท่า หรือ โทษจ าคุกสองเท่า หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(c) 203บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้บังคับกับบุคคลที่มีใบอนุญาตพกพาตามกฎหมายในเขต
ปกครองพิเศษโคลัมเบียผู้ซึ่งอาศัยหรือท างานภายใน 1,000 ฟุตของเขตปลอดอาวุธปืนหรือเป็น
สมาชิกกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกา หน่วยคุ้มกันแห่งชาติ 
หรือองค์กรที่มีหน้าที่ แผนกที่ท าการไปรษณีย์ หรือลูกจ้างเมื่อมีหน้าที่ นายพล นายอ าเภอ พัศดี
เรือนจ า หรือเจ้าหน้าที่อ่ืน เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือ บุคคลผู้ถูกแต่งตั้งโดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมาย เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับอนุญาตให้พกพาอาวุธดังกล่าว สถาบัน
การเงิน ผู้ขนส่งสาธารณะผู้ซึ่งเข้าร่วมธุรกิจการขนส่งจดหมาย เงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน และ
ได้รับใบอนุญาตในการขายส่งหรือขายปลีก 

การอนุญาต   
ในงานทะเบียนอาวุธปืนนั้น อาวุธปืนทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนในเขตปกครองพิเศษ

โคลัมเบีย ก่อนที่จะสามารถซื้ออาวุธปืนได้นั้นจะต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมดลงในเอกสาร ซึ่งมี
จ านวนมากและเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน รัฐบาลของเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียได้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการนี้ได้ดีข้ึนแต่มันยังคงซับซ้อน กรมต ารวจของเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย

                                                           
202(b) Any person illegally carrying a gun within a gun free zone shall be 

punished by a fine up to twice that otherwise authorized to be imposed, by a term 
of imprisonment up to twice that otherwise authorized to be imposed, or both. 

203(c) The provisions of this section shall not apply to a person legally 
licensed to carry a firearm in the District of Columbia who lives or works within 1000 
feet of a gun free zone or to members of the Army, Navy, Air Force, or Marine Corps 
of the United States; the National Guard or Organized Reserves when on duty; the 
Post Office Department or its employees when on duty; marshals, sheriffs, prison, or 
jail wardens, or their deputies; policemen or other duly-appointed law enforcement 
officers; officers or employees of the United States duly authorized to carry such 
weapons; banking institutions; public carriers who are engaged in the business of 
transporting mail, money, securities, or other valuables; and licensed wholesale or 
retail dealers. 
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มีเว็บไซต์เพ่ือรองรับการจดทะเบียนอาวุธปืน และบุคคลทุกคนต้องกระท าก่อนที่จะสามารถเป็น
เจ้าของอาวุธปืนนั้น 

 
3.2  ประเทศญี่ปุ่น204 
 

การควบคุมอาวุธปืนในประเทศญี่ปุ่นนั้นได้มีการควบคุมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 แล้ว หลังจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 การควบคุมปืนนั้นเข้มงวดขึ้นมาก พลเรือนจ านวนมากไม่เคยเห็นอาวุธปืนในชีวิต 
บุคคลผู้ซึ่งเป็นเจ้าของปืนล่าสัตว์และ การล่าสัตว์หรือล่านกโดยใช้อาวุธปืนนั้นต้องมีการเสียภาษีการ
ล่าสัตว์และต้องได้รับใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืน ใบอนุญาตล่าสัตว์ และมีการลงทะเบียนการล่า
สัตว์ด้วย กระบวนการในการขอรับใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนนั้นจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้
เวลานาน จึงท าให้จ านวนบุคคลผู้ซึ่งครอบครองอาวุธปืนจึงลดลงอย่างมากเนื่องจากกฎระเบียบที่
เข้มงวดดังกล่าว 

ความสัมพันธ์ระหว่างการครอบครองอาวุธปืนและอาชญากรรมหรือ อัตวินิบาตกรรม (ฆ่าตัว
ตาย) ไม่ได้มีการศึกษาในรายละเอียดมากนัก เพราะมีจ านวนน้อยมากที่เสียชีวิตโดยการใช้อาวุธปืนใน
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีอัตราการฆาตกรรมและอัตราการฆ่าตัวตายต่ ามาก ในทางกลับกันอัตราดังกล่าวจะ
สูงมากหากประชาชนญี่ปุ่นสามารถครอบครองอาวุธปืนได้อย่างอิสรเสรี อัตราการฆ่าตัวตายจะเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใดน าไปสู่การตอบค าถามนั้น 
  

3.2.1  Firearm and Sword Possession Control Law 1958          
กฎหมายควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและดาบ ค.ศ. 1958 นั้นบัญญัติขึ้นมาแทนที่ 

กฎหมายปี ค.ศ. 1950 ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับในกฎหมาย ปี 1950 แต่การห้ามโดยทั่วไป
ส าหรับการครอบครองอาวุธปืนโดยพลเรือนนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ถูก
น ามาใช้ในกฎหมายปี ค.ศ.1958 นั้นคือการห้ามพกพาอาวุธปืนหรือดาบ ไม่ว่าจะเป็นการพกพาโดยมี
ใบอนุญาตเป็นเจ้าของอาวุธปืนหรือดาบ ปีก่อนหน้านั้นได้มีการต่อสู้ของแก๊งที่มีชื่อเสียงโดยใช้อาวุธ
ปืนและดาบ เจ้าหน้าที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ประเมินว่าครึ่งหนึ่งของอาวุธปืนและดาบได้ใช้ใน
การต่อสู้ของแก๊งดังกล่าวโดยได้มีการออกใบอนุญาตแล้วและอีกครึ่งหนึ่งไม่มีใบอนุญาต จึงท าให้เกิด
การแก้ไขกฎหมายปี 1950 เนื่องจากรัฐบาลต้องการที่จะป้องกันหรือลดปริมานการใช้อาวุธปืนหรือ
ดาบโดยแก๊ง 

กฎหมายปีค.ศ. 1958 ได้รับการแก้ไขอยู่บ่อยครั้งตามความไม่พอใจของสังคมหลังจากเกิด
อาชญากรรมหรือเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับอาวุธปืน การแก้ไขในแต่ละครั้งนั้นท าให้มีข้อจ ากัดรัดกุมขึ้น 
เช่น เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจระบุว่าอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายถูกน าเข้ามาจากต่างประเทศ ส่งผลให้มี

                                                           
204Library of Congress, Firearms-Control Legislation and Policy: Japan, 

Retrieved May 15, 2014 from http://www.loc.gov/law/help/firearms-control/japan.php 
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กฎหมายการจัดท าใบอนุญาตน าเข้าอาวุธปืนในปี ค.ศ. 1965 หลังจากบุคคลอายุ 18 ปี ซึ่งมี
ใบอนุญาตเป็นเจ้าของอาวุธปืนไรเฟิลล่าสัตว์ 2 กระบอก ฆ่าเจ้าหน้าที่ต ารวจและด าเนินต่อไปซึ่งการ
ยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจในปี ค.ศ. 1965 ส่งผลให้อายุของการเป็นเจ้าของใบอนุญาตครอบครองปืน
ไรเฟิลล่าสัตว์ได้เพ่ิมขึ้นจากบุคคลอายุ 18 ปี เป็น 20 ปี หลังจากอาวุธปืนจ าลองได้ถูกใช้ในการก่อ
อาชญากรรมในปี ค.ศ. 1960 รวมไปถึงการจี้บนเครื่องบิน การครอบครองอาวุธปืนจ าลองจึงถูก
ต้องห้าม เมื่อเร็วๆนี้ปืนอัดลมเริ่มถูกควบคุมโดยการแก้ไขในปี ค.ศ. 2006 หลังจากมีฆาตกร 5 คน ใช้
ปืนสั้น ในปี ค.ศ. 2008 จึงได้มีการแก้ไขข้อจ ากัดในการครอบครองปืนสั้นดังกล่าว 

มาตราหนึ่งของกฎหมายปี ค.ศ. 1958 มีจุดประสงค์ที่จะให้มีมาตรการที่จ าเป็นในการ
ควบคุมเพ่ือป้องกันอันตรายและการบาดเจ็บที่เกิดจากการครอบครองอาวุธปืนและดาบ การ
ครอบครองหมายความว่ามีวัตถุใดๆที่อยู่ภายใต้อ านาจการควบคุมโดยบุคคล รวมถึง การจัดเก็บและ
การพกพาด้วย การครอบครองอาวุธปืนและส่วนประกอบของอาวุธปืนนั้นถูกจ ากัดอย่างเคร่งครัดตาม
กฎหมาย สมาชิกของกองก าลังป้องกันตนเอง ข้าราชการอ่ืน และบุคคลผู้ซึ่งได้รับการอนุญาตจาก
รัฐบาลที่จะใช้อาวุธปืนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เช่น การล่าสัตว์ นักยิงเป้า นักกีฬาที่แข่งขันใน
การแข่งขันระดับประเทศ หรือ การแข่งขันระหว่างประเทศ ตัวแทนจ าหน่ายอาวุธปืน ผู้ผลิต ผู้ส่งออก
อาวุธปืน และ ผู้สะสมปืนโบราณ การโอน การให้ยืม การยืมอาวุธปืนหรือส่วนประกอบของอาวุธปืนก็
ถูกจ ากัดเช่นกัน ค าว่า “อาวุธปืน” นี้หมายถึง ปืนพก ปืนไรเฟิล ปืนกล ปืนล่าสัตว์ หรือปืนอ่ืนที่ใช้ดิน
ปืน และ ปืนลมที่ถูกระบุโดยส านักงานคณะรัฐมนตรี 

เพ่ือจะขออนุญาตครอบครอบอาวุธปืน บุคคลต้องท าค าร้องต่อคณะกรรมการความปลอดภัย
สาธารณะระดับจังหวัด ที่ซึ่งบุคคลนั้นมีภูมิล าเนาซึ่งระบุว่าอาวุธปืนที่ตนครอบครองและประสงค์ที่จะ
ใช้อยู่ ณ ที่นั้น ชนิดของอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองนั้นถูกจ ากัด ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของ
การครอบครอง ได้แก่ ปืนล่าสัตว์ (ปืนไรเฟิล และ ปืนพก) หรือ ปืนลม ไม่รวมปืนพกอัดลม ที่ใช้ใน
การยิงเป้าบิน การล่าสัตว์ หรือป้องกันอันตรายจากนกและสัตว์ อาวุธปืนพิเศษที่ใช่ส าหรับธุรกิจ
เฉพาะ เช่น การช่วยเหลือชีวิต โรงฆ่าสัตว์ การประมง และ การก่อสร้าง , อาวุธปืนที่ใช้ในการทดสอบ
หรือวิจัย และ ปืนพกและปืนลมพกที่ใช้ในการแข่งขันกีฬานานาชาติเมื่อถูกแนะน าโดยบุคคลผู้ซึ่งถูก
ก าหนดโดยคณะรัฐมนตรี 

พระราชบัญญัติควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและดาบ 1958 เกี่ยวกับการ พกพาอาวุธ
ปืน205 

พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายล าดับที่ 6 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 1958 
 
 
 
 
                                                           

205Mark Alleman, Firearm and Sword Possession Control Law, Retrieved May 
18, 2014 from http://www.digital. law.washington.edu/dspace-law/bitstream/handle/ 
1773.1/807/9PacRimL PolyJ176 .pdf?sequence=1 
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บทบัญญัติทั่วไป 
จุดประสงค์ 
มาตรา 1206 กฎหมายฉบับนี้ออกมาเพ่ือก าหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยที่จ าเป็น

ส าหรับการป้องกันอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการครองครองและการใช้อาวุธปืนและดาบ 
นิยาม 
มาตรา 2 207ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ อาวุธปืน ได้แก่ ปืนพก ปืนไรเฟิลทหาร ปืนกล ปืนที่มีล า

กล้องขนาดใหญ่ ปืนล่าสัตว์ หรือ ปืนอื่นที่ใช้ดินปืนหรือปืนลมไรเฟิล (รวมไปถึงสิ่งที่ใช้แก๊สอัดอากาศ) 
ที่ซึ่งบรรจุกระสุนโลหะ 

การพกพา 
มาตรา 10208 บุคคลที่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 4 และ มาตรา 6 จะต้องไม่พกพา หรือ 

ขนส่งอาวุธปืน หรือดาบซึ่งได้รับอนุญาตดังกล่าว เว้นแต่ ในกรณีที่ได้รับอนุญาตไว้หรือมีเหตุจ าเป็น
อ่ืน                                     

วรรค 2 209บุคคลผู้ซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา 4 หรือ มาตรา 6 ไม่ควรยิงปืนที่ได้รับอนุญาต
นั้น เว้นแต่เหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้: 

(1)210 กรณีที่บุคคลได้รับใบอนุญาตครอบครองปืนล่าสัตว์ หรือ ปืนลมเพ่ือใช้ล่าสัตว์ 
หรือ การก าจัดสัตว์ที่เป็นอันตรายตามมาตรา 4(1)(1) การล่าสัตว์ตามกฎหมายคุ้มครองสัตว์และการ
ล่าสัตว์ให้สอดคล้องกับการใช้งานดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม กรณีที่ปืนล่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตเป็นปืนไร

                                                           
206Article1 This Law sets forth safety regulations necessary for the prevention 

of harm related to the possession and use of firearms and swords. 
207Article 2 Under this law, a firearm is any handgun, military rifle, machine 

gun, large caliber gun, hunting gun, or any other gun using gunpowder or any air rifle 
(including those using pressurized gas) which discharges metal bullets. 

208Article 10 A person who has received permission under Article 4 or Article 6 
shall not carry or transport the permitted firearm or sword except for uses related to 
said permission  or for some other justifiable reason. 

209Article 10  2. A person who has received permission under Article 4 or 
Article 6 shall not fire the permitted firearm except in one of the following 
circumstances: 

210(1)  Where a person who has received permission to possess a hunting gun 
or air gun for use in hunting or the extermination of harmful animal under Article 
4(1)(1), in accordance with said use, hunt according to the Protection From Animals 
and Hunting Law. However, where the permitted hunting gun is a rifle, and where a 
person has received permission to possess the rifle for the purpose of preventing 
harm to an enterprise, the foregoing is limited to cases where capture of animals is 
necessary in order to prevent harm to the enterprise; 
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เฟิล และบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตครอบครองปืนไรเฟิลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการป้องกันอันตรายต่อ
องคก์ร กลายเป็น การจ ากัดเฉพาะกรณีท่ีจับสัตว์อันเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อป้องกันอันตรายต่อองค์กร 

(2) 211กรณีที่บุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตครอบครอบปืนล่าสัตว์ หรือ ปืนลม ตามมาตรา 
4(1)(1) หรือ บุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืน ตาม วรรค 4 หรือ มาตรา 6 การยิงปืนใน
เขตท่ีก าหนดให้ยิง  การสอนยิง หรือ การฝึกซ้อมยิงปืน  ชนิดของอาวุธปืนภายในเขตสนามยิงปืนที่ถูก
ก าหนด การสอนยิง หรือ การฝึกซ้อมยิงปืน   

(3)212 กรณีที่บุคคลได้รับใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนตามมาตรา 4 ยกเว้นบุคคล
ตาม 2 วรรคก่อน ใช้อาวุธปืนดังกล่าวส าหรับการใดที่ได้รับอนุญาต 

วรรค 4 213บุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืนตามมาตรา 4 หรือ มาตรา 6 เมื่อ
ขนส่ง หรือ พกพาอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตจะต้องปกปิด (ซ่อนเร้น) อาวุธปืนนั้น หรือ บรรจุอยู่ในที่
บรรจุอาวุธ เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขในวรรค 2 

มาตรา 24214 บุคคลผู้พกพาหรือขนส่งอาวุธปืนหรือดาบ ต้องพกพาใบอนุญาตหรือใบรับรอง
การลงทะเบียนส าหรับอาวุธปืนหรือดาบดังกล่าว 

วรรค 2215 เพ่ือที่จะให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เจ้าพนักงานต ารวจ สามารถสั่ง
ให้มีการแสดงใบอนุญาตหรือใบรับรองการลงทะเบียนจากบุคคลใดๆที่ท าการพกพาหรือขนส่งอาวุธ
ปืนหรือดาบ 

                                                           
211(2) where a person who has received permission to possess a hunting or air 

gun under Article 4(1)(1), or a person who has received permission to possess a 
firearm under clause 4 of the same paragraph or Article 6, fires, at a designated firing 
range, instructional firing range, or practice firing range, a type of firearm within the 
designation of that designated firing range, instructional firing range, or practice firing 
range; 

212(3) Where a person who has received permission to possess a firearm under 
Article 4 (except persons provided for in the preceding two clause) uses said firearm 
for use for which said permission was granted. 

213Article 10  4. A person who has received permission to possess a firearm 
under Article 4 or Article 6, when transporting or carrying the permitted firearm, shall 
cover said firearm with a cover, or place said firearm in receptacle, except where the 
conditions of one of the clause of paragraph 2 are met. 

214Article 24 A person carrying or transporting a firearm or word shall always 
carry the permit or Certificate of Registration of said firearm or sword 

215Article 24 2. A police officer, in order to ensure fulfillment of the regulation 
of the preceding paragraph, can demand presentation of a permit or Certificate of 
Registration from any person carrying or transporting a firearm or sword. 
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วรรค3216 เจ้าพนักงานต ารวจซึ่งต้องการให้แสดงใบอนุญาตหรือใบรับรองการลงทะเบียน
ภายใต้วรรคก่อน ต้องพกพาหรือแสดงบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานต ารวจ 

มาตรา 24-2217 เมื่อเจ้าพนักงานต ารวจพบพฤติกรรมที่ไม่ปกติ หรือ สถานการณ์แวดล้อมที่
หลงเชื่อได้ว่า บุคคลนั้นพกพาหรือขนส่งอาวุธปืนหรือดาบ เพ่ือจะท าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือ
ความตายของผู้อ่ืน เจ้าพนักงานต ารวจนั้นจะท าการตรวจสอบ หรือขอดูอาวุธปืนหรือดาบดังกล่าว 
หรือ กรณีที่เจ้าพนักงานต ารวจพบอาวุธปืนหรือดาบที่ถูกซุกซ่อนก็สามารถสั่งให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
ได ้

วรรค 2218 เมื่อเจ้าพนักงานต ารวจพบพฤติกรรมที่ไม่ปกติ หรือ สถานการณ์แวดล้อมที่
หลงเชื่อได้ว่า บุคคลนั้นพกพาหรือขนส่งอาวุธปืนหรือดาบเพ่ือจะท าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือ
ความตายของผู้อื่น หากจ าเป็นเจ้าพนักงานต ารวจนั้นอาจป้องกันอันตรายดังกล่าวอาจระงับหรือยึดไว้
ชั่วคราวได้ 

มาตรา 26219 เมื่อมีภัยพิบัติ การรบกวน หรือสถานการณ์อ่ืนที่เกรงว่าจะกระทบต่อความสงบ
ของสาธารณะ และ กรณีที่ได้รับการยอมรับอย่างชัดแจ้งในการแลกเปลี่ยน การขนส่ง หรือ การพกพา

                                                           
216Article 24 3. A police officer who demands presentation of permit or 

Certificate of Registration under the preceding paragraph must carry and present an 
identification card showing status [as a police officer]. 

217Article 24-2 Where a police officer, as reasonably judged from abnormal 
demeanor or other surrounding circumstances, determines that a person who there 
is sufficient reasonable basis to suspect is carrying or transporting a firearm or sword 
poses a risk of bodily injury or death to another, the officer may investigate and 
demand to see the suspected firearm or sword, or, if the officer suspects that a 
sword or firearm is being hidden, may demand the suspected object to be publicly 
displayed. 

218Article 24-2 2. Where a police officer, as judged from abnormal demeanor 
or other surrounding circumstances, determines that a person carrying or transporting 
a firearm or sword poses a risk of bodily injury or death to another, the office may, 
when necessary to prevent that harm, order this [firearm or sword] turned over and 
temporarily store it. 

219Article 6 When there is a disaster, disturbance, or other state of affairs that 
is feared will harm the peace of a locality, and where it is clearly recognized that the 
exchange, transport, or carrying of firearms or swords permitted by Article 4 or Article 
6, or registered under Article 14, would directly harm the maintenance of public 
order, the Prefectural Public Safety Commission can prohibit or limit these activities 
within a defined locality and time period by giving notice through standard public 
announcements. 
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อาวุธปืนหรือดาบ โดยได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 4 หรือ 6 การลงทะเบียนตามมาตรา 14 ที่จะ
กระทบต่อความเป็นระเบียบของสาธารณะ คณะกรรมการด้านความปลอดภัยสาธารณะระดับจังหวัด
สามารถห้ามหรือจ ากัดกิจกรรมดังกล่าว ภายในสถานที่ที่ก าหนดและระยะเวลาตามที่ประกาศต่อ
สาธารณะ 

วรรค 2 220คณะกรรมการด้านความปลอดภัยสาธารณะระดับจังหวัดซึ่งได้ท าการประกาศ
สาธารณะตามวรรคก่อนตามขั้นตอนที่ก าหนดโดยค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี สามารถสั่งให้ส่งอาวุธปืน
หรือดาบในความครอบครองของบุคคลซึ่งอยู่ภายในสถานที่ที่ประกาศตามวรรคก่อน และอาจริบไว้
ชั่วคราวซึ่งอาวุธปืนและดาบ 

วรรค 3221 เกี่ยวกับการประกาศตามวรรค 1 คณะกรรมการด้านความปลอดภัยสาธารณะ
ระดับจังหวัดจะได้รับการอนุมัติจากสภาเขตภายใน 7 วัน จากวันที่ทราบประกาศ แต่อย่างไรก็ตาม 
ถ้าสภานิติบัญญัติถูกยุบ การอนุมัติจะกระท าทันทีเม่ือมีประชุมสภาครั้งแรก 

วรรค 4222 ในกรณีที่ก าหนดไว้ย่อหน้าก่อนหน้านี้ เมื่อการไม่มีการอนุมัติตามวรรคก่อนหน้า 
หรือ เมื่อมีการตัดสินใจไม่ยอมรับ การประกาศดังกล่าวจะถูกยกเลิกในอนาคต 

วรรค 5223 กรณีที่ช่วงระยะเวลาของการประกาศ วรรค1 สิ้นสุด หรือ การประกาศดังกล่าว
ถูกยกเลิก คณะกรรมการด้านความปลอดภัยสาธารณะระดับจังหวัด จะคืนอาวุธปืนและดาบที่ยึดไว้
ชั่วคราวทันที 

 
 

                                                           
220Article 6 2.The Prefectural Public Safety Commission, where a public 

announcement is made pursuant to the preceding paragraph, according to procedure 
by Order of the Office of the Prime Minister, can order the submission of firearms or 
swords regulated by said paragraph in the possession of persons within the locality 
given notice under said paragraph, and may temporarily confiscate the submitted 
firearms and swords. 

221Article 6 3. With regard to notice under paragraph 1, the Prefectural Public 
Safety Commission shall gain the approval of the prefectural assembly within seven 
days from the date on which notice was given. However, if the legislature is 
dissolved, approval shall be obtained promptly upon the first subsequent meeting of 
the assembly. 

222Article 6 4. In the situation set forth in the preceding paragraph, when 
approval is not gained under said paragraph, or when there is a decision of 
disapproval, such notice shall lose future effect. 

223Article 6 5. Where the period of notice under paragraph 1 expires or the 
notice loses effect, the Prefectural Public Safety Commission shall promptly return 
the temporarily confiscated firearms and swords. 
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การพกพาปืนพก ฯลฯ อันเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ: 
มาตรา 27-3224 เจ้าหน้าที่ต ารวจ และต ารวจน้ า ในการส่งเสริมการสืบสวนอาชญากรรม

เกี่ยวกับปืนพก ฯลฯ ชิ้นส่วนปืนพก หรือ กระสุนปืนพก ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการด้าน
ความปลอดภัยสาธารณะระดับจังหวัด ซึ่งมีอ านาจเหนือต าแหน่งหัวหน้าของเจ้าหน้าที่นั้นๆ จึงจะ
สามารถพกพา หรือ การให้ยืมปืนพก ฯลฯ หรือ ส่วนประกอบของปืนพก และ จะได้รับโดยการพกพา
กระสุนปืนพกจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด อย่างไรก็ตามตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้หรือกฎหมาย
ควบคุมดินปืน 

การอนุญาตในการครอบครองอาวุธปืน 
การอนุญาต 
มาตรา 4 225บุคคลผู้ซึ่งตกอยู่ภายใต้ประโยคใดดังต่อไปนี้ จะได้มาซึ่งการครอบครอง อาวุธ

ปืนหรือดาบ แต่โดยได้รับใบอนุญาตส าหรับการครอบครองจากคณะกรรมการด้านความปลอดภัย
สาธารณะระดับจังหวัดซึ่งมีอ านาจเหนือบุคคลในท้องถิ่นนั้น 

(1) 226บุคคลผู้ประสงค์จะครอบครองปืนล่าสัตว์ หรือ ปืนลมล่าสัตว์ ปืนท าลายสัตว์ที่
เป็นอันตราย หรือ การฝึกยิง 

(2) 227บุคคลซึ่งใช้เพ่ือป้องกันชีวิต ท าให้รู้สึกชา หรือ การฆ่าสัตว์ หรือ ในการตกปลา 
ก่อสร้าง หรือ อุตสาหกรรมอ่ืนๆ แสวงหาเพ่ือจะครอบครองปืนยิงสายกู้ภัย ปืนยิงสัญญาณช่วยเหลือ 

                                                           
224Article 27-3 Police officers and maritime officers of the peace, in 

furtherance of the investigation of a crime concerning handguns, etc., handgun parts, 
or handgun ammunition, having received permission from the Prefectural Public 
Safety Commission having jurisdiction over the location of the chief of that officer, 
may receive, by conveyance or loan, a handgun, etc. or handgun part, and may 
receive by conveyance handgun ammunition from any person, notwithstanding the 
provisions of this Law or the Gunpowder Control Law. 

225Article 4 A person who falls under any one of the following clause shall, for 
each firearm or sword sought to be possessed, obtain permission for possession from 
the Prefectural Public Safety Commission having jurisdiction over the person’s 
address: 

226(1) a person intending to possess a hunting gun or air gun for use in 
hunting, the destruction of harmful animals, or target practice; 

227(2) a person, who, for use in lifesaving, anesthetizing or butchering animal, 
or in the fishing, construction, or other industries, seeks to possess a gun for firing 
rescue lines a gun for firing rescue signals, a gun for anesthetizing or butchering 
animals, a whaling gun, a harpoon gun, a whaling signal gun, a construction-type nail 
gun, a construction-type line discharge gun, or other gun necessary for use in another 
industry as prescribed by Cabinet Order;  
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ปืนส่งสัญญาณล่าปลาวาฬ ปืนก่อสร้าง ปืนประเภทยิงปล่อยเชือก หรือ ปืนอ่ืนๆที่จ าเป็นเพ่ือใช้ใน
อุตสาหกรรมอ่ืนๆตามที่ก าหนดโดยคณะรัฐมนตรี 

(3)228 บุคคลที่ประสงค์จะครอบครองอาวุธปืนที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการวิจัย หรือ 
ทดสอบตามที่ก าหนดโดยคณะรัฐมนตรี 

(4)229 บุคคลผู้ต้องการครอบครองปืนลมหรือปืนพกเพ่ือใช้ส าหรับการแข่งขันยิงปืน
พก หรือการแข่งขันยิงปืนลม ซึ่งบุคคลนั้นเป็นนักกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันยิงปืนพกหรือการแข่งขัน
ยิงปืนลมในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติโดยค าสั่งของคณะรัฐมนตรีตามความเหมาะสมในการเป็น
ผู้สมัคร 

(5)230 บุคคลผู้ถูกแนะน าโดยผู้ที่ถูกก าหนดโดยค าสั่งของคณะรัฐมนตรีตามความ
เหมาะสมที่จะเป็นผู้ตัดสินในการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามขอบเขตที่ก าหนดโดย
ค าสั่งของคณะรัฐมนตรี ผู้ซึ่งต้องการที่จะครอบครองปืนพกหรือปืนส่งสัญญาณเพ่ือใช้ในการส่ง
สัญญาณในการเริ่มแข่งขันในการแข่งกีฬาดังกล่าว 

(8)231 บุคคลผู้ต้องการครอบครองอาวุธปืน หรือดาบ ที่การครอบครองเป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไปไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในโรงละคร การเต้น หรือ การแสดงสาธารณะอ่ืนๆ 

(9)232 บุคคลผู้ซึ่งต้องการครอบครองอาวุธปืนหรือดาบเพ่ือแสดงในงานนิทรรศการ
หรือ งานอืน่ใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

 
 

                                                           
228(3) a person intending to possess a gun necessary for use in research or 

testing prescribed by Cabinet Order; 
229(4) a person seeking to possess an air gun or handgun for use in a handgun 

shooting contest or air gun shooting contest, who is an athlete participating in a 
handgun shooting contest or an air gun shooting contest at an athletic competition 
of international scale prescribed by Cabinet Order, or a person recommended by a 
person prescribed by Cabinet Order as appropriate to be a candidate; 

230(5) a person recommended by a person prescribed by Cabinet Order as 
appropriate to be an umpire in an athletic competition of national or international 
scope designated by Cabinet Order, who seeks to possess a handgun or signal gun 
for use as a starting signal in said athletic competition; 

231(8) a person who seeks to possess a firearm (except a handgun, etc.; same 
hereinafter in this paragraph) or sword, the possession of which is recognized as 
unavoidable in theater, dance, or other artistic public performance; 

232(9) a person who seeks to possess a firearm or sword for display at an 
exposition or other similar type of function; 



108 

(10) 233บุคคลผู้ซึ่งต้องการครอบครองอาวุธปืนหรือดาบที่งานแสดงส าหรับประชาชน
ได้เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน 

วรรค 2234 คณะกรรมการด้านความปลอดภัยสาธารณะระดับจังหวัดนั้นเมื่อมีความจ าเป็นที่
จะป้องกันอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของอาวุธปืนหรือดาบ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับการ
อนุญาตตามวรรคก่อนนี้หรือภายใต้การได้รับอนุญาตดังกล่าวภายในขอบเขตท่ีจ าเป็น 

วรรค 3235 การแนะน าโดยบุคคลผู้ได้รับมอบหมายโดยคณะรัฐมนตรีตามวรรค 1 (4) ภายใน
จ านวนที่ก าหนดโดยคณะกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติ 

วรรค 4 236การอนุญาตภายใต้วรรค 1 (4)(8)(9) ในระยะเวลาที่ถูกก าหนดโดยคณะรัฐมนตรี 
วรรค 5 237กรณีท่ีนิติบุคคลมีเจตนาที่จะท าให้ผู้แทน พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือคนงาน

อ่ืนๆที่จะครอบครอบอาวุธปืนหรือดาบเพ่ือธุรกิจ ตามวรรค 1 ซึ่งมีขั้นตอนที่ก าหนดโดยค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรีให้นิติบุคคล ผู้แทน พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือ คนงานอ่ืนที่ประสงค์จะ
ครอบครองอาวุธปืนหรือดาบต้องได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการด้านความปลอดภัยสาธารณะ
ระดับจังหวัดซึ่งมีอ านาจเหนือสถานที่ท าธุรกิจของนิติบุคคลนั้น 

 
 
 
 
 

                                                           
233(10) a person who seeks to possess a firearm or sword as an exhibit for 

public viewing at a museum or other similar type of facility. 
234Article 4  2. The Prefectural Public Commission may, when deemed 

necessary for the prevention of harm related to possession of firearms or swords, 
attach conditions to the permission under the preceding paragraph or alter said 
permission to the extent necessary. 

235Article 4 3. The recommendations by persons designated by Cabinet Order 
under paragraph 1 clause 4 shall be within the number prescribed by the National 
Public Safety Commission. 

236Article 4 4. Permission under paragraph 1, clause 4, 8, or 9 shall be for a 
fixed period of time as determined by Cabinet Order. 

237Article 4 5. Where a juridical person intends to cause a representative, 
agent, employee, or other worker to possess a firearm or sword for business under 
paragraph 1, according to procedures prescribed by Order of the Office of the Prime 
Minister, the juridical person’s representative, agent, employee, or other worker 
intending to actually possess the firearm or sword must receive from the Prefectural 
Public Safety Commission with jurisdiction over the place of business of the juridical 
person. 
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สิทธิพิเศษของชาวต่างประเทศท่ีเข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติ: 
มาตรา 6238 ชาวต่างชาติซึ่งเข้ามาในประเทศเพ่ือร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่จัดขึ้นใน

ประเทศญี่ปุ่นซึ่งต้องใช้อาวุธปืนหรือดาบต้องได้รับใบอนุญาตท่ีจะครอบครองอาวุธปืนหรือดาบที่จะใช้
ส าหรับการแข่งขันจากคณะกรรมการด้านความปลอดภัยสาธารณะซึ่งมีอ านาจเหนือที่ตั้งของท่าเรือที่
ชาวต่างชาตินั้นเข้ามา 

วรรค 2239 เมื่อค าร้องขออนุญาตตามวรรคก่อนหน้า คณะกรรมการเพ่ือความปลอดภัย
สาธารณะจะอนุญาตในระยะเวลาที่ก าหนดตามตามค าสั่งของคณะรัฐมนตรี 

วรรค 3240 มาตรา 4-2 วรรคหนึ่ง จะน ามาใช้กับชาวต่างชาติ ในกรณีเช่นนี้ตลอดทั้งวรรค
หนึ่ง ของมาตรา 4-2 สถานที่ตั้งของท่าเรือส าหรับเข้าประเทศ หรือ ขึ้นฝั่ง ส าหรับ ที่อยู่หรือสถานที่
ประกอบธุรกิจของนิติบุคคล 

การขออนุญาต 
มาตรา 4-2241 บุคคลที่ประสงค์จะได้รับอนุญาตตามสองมาตราก่อนหน้านี้ ตามค าสั่งของ

ส านักนายกรัฐมนตรีต้องยื่นค าร้องขออนุญาตอันประกอบไปด้วยข้อมูลต่อไปนี้ไปยังคณะกรรมการ

                                                           
238Article 6 A foreign national who enters the country to participate in an 

international competition held in Japan that use firearms or swords must receive 
permission to possess the firearm or sword to be used in said international 
competition from the Prefectural Public Safety Commission having jurisdiction over 
the location of his or her port entry. 

239Article 6 2. Upon application for permission under the preceding paragraph, 
the Prefectural Public Safety Commission shall grant permission for a fixed time 
period in accordance with Cabinet Order. 

240Article 6 3. Article 4-2 shall be applied to the foreign nationals of paragraph 
1. In such a case, throughout paragraph 1 of Article 4-2 substitute “location” of port 
of entry or  disembarkation”  for   “address or place of business of s juridical 
person.” 

241Article 4-2. A person intending to receive permission under the preceding 
two Articles, according to an Order of the Office of the Prime Minister, shall submit 
an application for permission containing the following information to the Prefectural 
Public Safety Commission having jurisdiction over said person’s address, or , in the 
case of a juridical person, place of business: 

(1) Address, name, and date of birth; 
(2) Type of firearm or sword (including the types of hunting rifles as 

prescribed by Order of the Office of the Prime Minister); 
(3) Purpose of possession of firearm or sword; 
(4) Other information prescribed by Order of the Office of the Prime Minister. 
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ด้านความปลอดภัยสาธารณะระดับจังหวัดซึ่งมีอ านาจเหนือถิ่นที่อยู่ของบุคคลนั้น หรือในกรณีนิติ
บุคคลคือสถานที่ประกอบธุรกิจ: 

(1) ที่อยู่ ชื่อ และ วันเดือนปีเกิด 
(2) ชนิดของอาวุธปืน หรือดาบ รวมไปถึงชนิดของปืนไรเฟิลล่าสัตว์ตามค าสั่งของส านัก

นายกรัฐมนตรี 
(3) จุดประสงค์ของการครอบครองอาวุธปืนหรือดาบ 
(4) ข้อมูลอื่นตามค าสั่งของส านักนายกรัฐมนตรี 

วรรค 2242 เอกสารที่ระบุไว้ตามค าสั่งของส านักนายกรัฐมนตรีจะถูกผนวกเข้ากับการสมัคร
เพ่ือขออนุญาตในวรรคก่อนหน้า 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประเทศญี่ปุ่นนั้นอนุญาตให้ประชาชนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้
ในครอบครองได้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการกีฬา และการล่าสัตว์ ภายใต้กฎหมายที่ควบคุมอาวุธปืนอย่าง
เข้มงวด ไม่จะเป็นใบอนุญาต ประเภทอาวุธปืน ที่สามารถครอบครองได้เพียงปืนยาวไรเฟิล ซึ่ง
สามารถติดกล้องเล็งในระยะไกลและบรรจุกระสุนผ่านแม็กกะซีนได้ และปืนยาวลูกซอง โดยมีเงื่อนไข
ว่าอาวุธปืนทั้งสองชนิดจะต้องไม่สามารถยิงได้แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ อีกทั้งประเทศญี่ปุ่นยัง
เข้มงวดเรื่องเก็บรักษาอาวุธปืน ซึ่งต้องเก็บในตู้ล็อค และเครื่องกระสุนปืนต้องเก็บแยกต่างหากจาก
อาวุธปืน ไม่สามารถเก็บในตู้เดียวกัน โดยมีการท าแผนที่ตู้เก็บปืนและเครื่องกระสุนปืนให้แก่
เจ้าหน้าที่ต ารวจโดยละเอียดว่าเก็บไว้ในบริเวณใดของบ้าน ถ้าหากมีการเคลื่อนย้ายตู้ล็อคดังกล่าวต้อง
มีการท าแผนผังใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจอีกด้วย โดยเจ้าหน้าที่จะมาท าการตรวจสอบทุกปี 

ด้านการขอใบอนุญาตครอบครองนั้นประเทศญี่ปุ่นมีการเข้าอบรมทั้งวัน มีการสอบทั้ง
ภาคทฤษฎีกล่าวคือ สอบข้อเขียน และภาคปฏิบัติ กล่าวคือมีการทดสอบในสนามยิงปืน ต้องผ่านการ
ทดสอบด้านสุขภาพจิต และต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ  ซึ่งทั้งนี้
กระบวนการดังกล่าวต้องกระท าซ้ าใหม่ทุกๆสามปี243 

ด้านการพกพาอาวุธปืนนั้นโดยหลักคือ ต้องห้าม เว้นแต่ว่าผู้ครอบครองจะได้รับอนุญาตที่จะ
ใช้อาวุธปืนหรือมีเหตุผลอ่ืนที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อได้รับอนุญาตผู้ครอบครองอาวุธปืนจะต้อง
ปิดบัง (ซ่อนเร้น) อาวุธปืนดังกล่าว หรือใส่ไว้ในที่เก็บอาวุธปืน และอาวุธปืนนั้นต้องไม่มีกระสุนปืน
บรรจุอยู่ เมื่อผู้ครอบครองอาวุธปืนพกพาอาวุธปืนจะต้องพกพาใบอนุญาตติดตัวไปด้วยกรณีที่
เจ้าหน้าที่ต ารวจร้องขอที่จะตรวจสอบ 

เจ้าพนักงานต ารวจมีอ านาจที่จะควบคุมการครอบครองอาวุธปืน เมื่อมีความสงสัยที่
สมเหตุสมผลว่าบุคคลใดพกพาอาวุธปืนหรืออาจจะก่อภัยคุกคามชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนหรือ
ความสงบสุขของสาธารณะ โดยตัดสินจากพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือพฤติการณ์ประกอบหากเจ้าหน้าที่

                                                           
242Article 4-2. 2. Documents as prescribed by Order of the Office of the Prime 

Minister shall be appended to the application for permission of the preceding 
paragraph. 

243ไทยโพสท์, แก้กฎหมาย: แก้อย่างไรจึงจะแก้ปัญหาสังคมได้? (ตอนจบ), ค้นวันที่ 25 
สิงหาคม 2557 จาก http://www.thaipost.net/news/311212/67384 
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เห็นว่าเป็นการจ าเป็นสามารถสั่งให้น าอาวุธปืนมาตรวจสอบได้ อาวุธปืนจะถูกส่งให้กับเจ้าของภายใน
ระยะเวลา 5 วันนับแต่วันส่งมอบอาวุธปืนให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเว้นแต่เจ้าหน้าที่ต ารวจพบว่าการ
ครอบครองนั้นผิดกฎหมาย 

กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบของสาธารณะ คณะกรรมการความ
ปลอดภัยสาธารณะอาจห้ามหรือจ ากัดการพกพาอาวุธปืนซึ่งได้รับใบอนุญาต โดยจ ากัดสถานที่และ
จ ากัดระยะเวลาโดยการออกประกาศ คณะกรรมการอาจสั่งผู้ถืออาวุธปืนในพ้ืนที่ส่งอาวุธปืนมาและ
เก็บอาวุธปืนเหล่านั้นไว้จนกระทั่งประกาศดังกล่าวสิ้นผลบังคับ ประกาศนั้นต้องได้รับการอนุมัติจาก
สภาจังหวัดภายใน 7 วันนับจากวันประกาศ 
 
3.3  ประเทศสิงคโปร์ 
 

สิงคโปร์ เป็นหนึ่งในกฎหมายควบคุมปืนที่เคร่งครัดที่สุดในโลก ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
เกี่ยวกับอาวุธปืน การครอบครองอาวุธปืนที่ผิดกฎหมาย หรือ การพกพาอาวุธปืน นั้นมีโทษจ าคุกและ
โทษโบย การใช้หรือพยายามใช้อาวุธปืนเมื่อยอมรับการกระท าความผิดจะมีโทษถึงแก่ความตาย โทษ
ประหารชีวิตนี้ยังบังคับใช้กับผู้สมรู้ร่วมคิดกับผู้กระท าความผิดที่อยู่ในขณะกระท าความผิดด้วย 

บุคคลใดที่ถูกพิสูจน์ว่ามีการครอบครองที่ผิดกฎหมายหรือมีอาวุธปืนมากกว่าสองกระบอกจะ
ถูกเชื่อว่าเป็นความจริงว่าได้ท าการค้าอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายจนกระทั่งจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปใน
ทางตรงข้าม การค้าอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายจะถูกลงโทษโดยการประหารชีวิต หรือ การจ าคุกตลอด
ชีวิตและโบย 

การครอบครองอาวุธปืนหรือน าเข้า ส่งออก ผลิต ซ่อมแซมหรือขาย ต้องมีใบอนุญาต 
เจ้าหน้าที่ที่ออกใบอนุญาตต้องมีอ านาจหน้าที่ปฏิเสธการออกใบอนุญาต หรือ การระงับ หรือยกเลิก
ใบอนุญาตโดยไม่ต้องให้เหตุผลแต่อย่างใด 

พระราชบัญญัติหลักเกี่ยวกับอาวุธปืนของสิงคโปร์ คือ Arms Offences Act หรือ 
พระราชบัญญัติการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการครองครองอาวุธปืนโดยผิด
กฎหมาย และเครื่องกระสุนปืน และ การพกพา และใช้อาวุธปืน และ Arms and Explosives Act 
หรือ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด ซึ่งเกี่ยวกับการผลิต ใช้ ขาย จัดเก็บ ขนส่ง 
น าเข้า ส่งออก และ การครอบครองอาวุธปืน วัตถุระเบิด และ สารตั้งต้นระเบิด และการส่งผลกระทบ
ต่อการข้อตกลงในการท าเครื่องหมายของระเบิดพลาสติกเพ่ือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ244 

 

                                                           
244Library of Congress, Firearms-Control Legislation and Policy: Singapore, 

Retrieved May 5, 2014 from http://www.loc.gov/law/help/firearms-control/singapore. 
php 
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3.3.1  Arm and Explosives Act (CHAPTER 13)245 
พระราชบัญญัติการควบคุมการผลิต การใช้ การขาย การจัดเก็บ การขนส่ง การน าเข้า การ

ส่งออก และการครอบครองอาวุธปืน  
มาตรา 1246 พระราชบัญญัติฉบับนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติอาวุธปืนและวัตถุระเบิด” 
นิยามศัพท์ 
มาตรา 2247 ในพระราชบัญญัตินี้  
“อาวุธปืน” หมายถึง  
a) อาวุธปืน ปืนอัดลม ปืนสั้นอัดลม เครื่องช๊อตไฟฟ้า ปืนลูกดอกไฟฟ้า ปืนอัตโนมัติ ปืนสั้น

อัตโนมัติ และปืนหรือปืนสั้นชนิดใดๆ กระสุนปืน หรือขีปนาวุธอ่ืน ที่สามารถปล่อยออกหรือสามารถ
พ่นของเหลว เปลวไฟ หรือสารพิษท่ีเป็นอันตราย และส่วนประกอบของอาวุธปืน 

“ปืน” หมายความรวมถึง ปืนใหญ่ ปืนครก ปืนยิงเร็ว และปืนกล และสิ่งอ่ืนใดที่ลักษณะ
คล้ายปืน           

มาตรา 3(1)248 พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่  

                                                           
245Singapore Government, Arm and Explosives Act (CHAPTER 13), Retrieved 

May 29, 2014 from http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0; 
query=DocId%3A%225a861d88-100e-42cc-a049-555fc9998837%22%20Status% 
3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0 

  

2461. This Act may be cited as the Arms and Explosives Act. 
2472.—(1)  In this Act, unless the context otherwise requires — 
“arms” means —(a)firearms, air-guns, air-pistols, stun guns, electronic dart 

guns, automatic guns, automatic pistols, guns or any other kind of gun from which 
any shot, bullet or other missile can be discharged or noxious fumes or noxious 
substance can be emitted, and any component part of any such arms; 

“gun” includes howitzers, mortars, quick-firing and machine-guns, and other 
guns of a similar nature; 

2483.—(1)  Subject to subsection (3), nothing in this Act shall apply to — 
(c) any of the following persons or their equipment while in the course of 

their duty or employment: 
(i) members of the Singapore Armed Forces and of any visiting forces lawfully 

present in Singapore; 
(ii) members of any naval, military or air volunteer forces established under 

any written law; 
(iii) members of any additional forces established under any written law 

providing for compulsory service in the defence of Singapore; 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%225a861d88-100e-42cc-a049-555fc9998837%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0%20ValidTime%3A20030731000000%20TransactionTime%3A20140827000000;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%225a861d88-100e-42cc-a049-555fc9998837%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0%20ValidTime%3A20030731000000%20TransactionTime%3A20140827000000;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%22d1207bb9-236f-42c9-8104-2d457bf08a9c%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr3-ps3-.
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(c)  บุคคลที่กล่าวต่อไปนี้หรืออุปกรณ์ของเขาในระหว่างระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
ในทางการที่จ้าง 

(i)  สมาชิกของกองก าลังติดอาวุธของประเทศสิงคโปร์ และกองก าลังที่มาเยือนประเทศ
สิงคโปร์ในปัจจุบันอย่างถูกกฎหมาย 

(ii)  สมาชิกของกองก าลังอาสาสมัครของกองทัพเรือ กองทัพบก กองทัพอากาศ ซึ่ง
ก่อตั้งขึน้ตามกฎหมายลายลักษณ์อักษร 

(iii)  สมาชิกกองก าลังผสมซึ่งก่อตั้งโดยกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่เตรียมการ ส าหรับ
ทหารเกณฑ์ในการป้องกันประเทศสิงคโปร์ 

(iv)  สมาชิกกองก าลังต ารวจของประเทศสิงคโปร์ หรือกองก าลังต ารวจอ่ืน ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในประเทศสิงคโปร์ 

(v)  สมาชิกของก าลังต ารวจพิเศษ ซึ่งผสมกันระหว่างต ารวจกับเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ 
(vi)  มือปืนรับจ้าง ที่ถูกจ้างโดยรัฐบาล 

บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืน: 
บุคคลใดพกพาอาวุธปืน โดยเป็นที่น่าสงสัยอาจถูกจับโดยไม่มีหมายจับ 
มาตรา 30249  

(1)  ถ้าบุคคลถูกพบว่าพกพาปืน อาวุธปืน ในลักษณะที่เป็นที่สงสัยว่าจะน าไปใช้ใน
วัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายก่อให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขของสาธารณะ บุคคลดังกล่าวอาจถูก
จับกุมโดยปราศจากหมายจับเมื่อถูกพบ หรือถูกกักขัง 

(2)  บุคคลผู้ถูกจับกุมโดยบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ต ารวจจะถูกน าไปยังสถานีต ารวจที่ใกล้
ที่สุดโดยทันที หรือสถานีต ารวจอื่น หรือน าไปมอบให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 

                                                                                                                                                                      

(iv) members of the Singapore Police Force or any other police force on duty 
in Singapore; 

(v)members of the Special Constabulary or any Auxiliary Police Force created 
under the Police Force Act (Cap. 235), and any additional constables and peace 
officers; 

(vi) dog-shooters employed by the Government; 
24930.—(1)  If any person is found carrying or conveying any guns, arms, naval 

or military stores, explosives or explosive precursors in such a manner or under such 
circumstances as to afford reasonable grounds for suspicion that they may be used 
for any unlawful purpose dangerous to the public peace, any person may without 
warrant apprehend the person so found and detain him in custody. 

(2)  Any person who is apprehended by a person not being a police officer 
shall be immediately taken to the nearest or other police station or be handed over 
to a police officer. 

 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%221e1ccfed-946d-4111-8944-458636c1b8c0%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0%20ValidTime%3A20060131000000%20TransactionTime%3A20140827000000;rec=0
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3.3.2  Arm offences Act (CHAPTER 14)250 
พระราชบัญญัติการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนนั้น ตราขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 รัฐได้

บัญญัติการกระท าที่มีผลกระทบโดยปราศจากการละเมิดต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเกี่ ยวกับ
อาวุธปืนและวัตถุระเบิด หรือกฎหมายลายลักษณ์อักษรอ่ืนๆที่ใช้บังคับในสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ครอบครองอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนโดยผิดกฎหมาย251 

กฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับการครอบครองอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน และการพกพาและ
การใช้อาวุธปืน 

มาตรา 1252 พระราชบัญญัติฉบับนี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน” 
นิยามศัพท์ 
มาตรา 2 253เว้นแต่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  
“อาวุธ” หมายถึง อาวุธปืนใดๆ ปืนอัดลม ปืนสั้นอัดลม ปืนอัตโนมัติ ปืนสั้นอัตโนมัติ และ

อาวุธปืนชนิดอ่ืนๆหรือปืนสั้นชนิดอ่ืนๆ กระสุนปืน หรือขีปนาวุธที่สามารถยิงหรือสามารถพ่น
ของเหลว เปลวไฟ หรือสารพิษที่เป็นอันตราย และส่วนประกอบใดๆของสิ่งดังกล่าว รวมถึงลูกระเบิด
หรือระเบิดมือ และส่วนประกอบ 

“การครอบครองโดยผิดกฎหมาย” หมายถึงการครอบครองหรือการควบคุมอันเป็นการขัดต่อ
พระราชบัญญัติอาวุธปืนและวัตถุระเบิด  (Arm and Explosives Act (CHAPTER 13)) 

 
 
 
 
 

                                                           
250Singapore Government, Arm offences Act (CHAPTER 14), Retrieved May 

29, 2014 from http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query= 
DocId%3A%227659a792-18f3-43d8-a6ac-463e3ff2453a%22%20Status%3Ainforce%20 
Depth%3A0;rec=0 

  

251Library of Congress, op. cit.. 
 

2521.This Act may be cited as the Arms Offences Act. 
2532.  In this Act, unless the context otherwise requires — 
“arm” means any firearm, air-gun, air-pistol, automatic gun, automatic pistol 

and any other kind of gun or pistol from which any shot, bullet or other missile can 
be discharged or noxious liquid, flame or fumes can be emitted, and any component 
part thereof and includes any bomb or grenade and any component part thereof; 

“unlawful possession” means possession or control contrary to the provisions 
of the Arms and Explosives Act; 
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บทลงโทษส าหรับการเกี่ยวข้องกับการครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยผิด
กฎหมาย 

มาตรา 3 (1) 254 ภายใต้บทบัญญัติอนุมาตรา (4) บุคคลใดได้ท าการครอบครองโดยผิด
กฎหมายซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนใดๆ จะมีความผิดและจะถูกตัดสินลงโทษจ าคุกไม่น้อยกว่า 
5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี และจะต้องรับโทษโบยด้วยหวายไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง 

(2) 255ภายใต้บทบัญญัติอนุมาตรา (4) บุคคลใดพกพาอาวุธปืนโดยผิดกฎหมาย
จะมีความผิดและถูกตัดสินลงโทษจ าคุกไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกินกว่า 14 ปี และจะต้องรับโทษโบย
ด้วยหวายไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง 

(3)256 ในกรณีที่บุคคลใดมีอาวุธใดๆในเวลาที่กระท าความผิดหรือในเวลาที่ถูก
จับกุม บุคคลนั้นจะมีความผิดและถูกตัดสินลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต และจะต้องรับโทษโบยด้วยหวาย
ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง 

(4)257 ในกรณีที่บุคคลใดถูกตัดสินลงโทษตามอนุมาตรา (1) หรือ อนุมาตรา (2) 
ได้ถูกพิสูจน์ว่าการลงโทษในครั้งก่อนนั้นถูกตัดสินลงโทษในความผิดที่ก าหนด บุคคลนั้นจะถูกตัดสิน
ลงโทษจ าคุกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และจะต้องรับโทษโบยด้วยหวายไม่น้อยกว่า 6 
ครั้ง 

 
 
 

                                                           
2543.—(1)  Subject to subsection (4), any person who is in unlawful possession 

of any arm or ammunition shall be guilty of an offence and shall on conviction be 
punished with imprisonment for a term of not less than 5 years and not more than 
10 years and shall also be punished with caning with not less than 6 strokes. 

2553.— (2)  Subject to subsection (4), any person who unlawfully carries any 
arm shall be guilty of an offence and shall on conviction be punished with 
imprisonment for a term of not less than 5 years and not more than 14 years and 
shall also be punished with caning with not less than 6 strokes. 

2563.—(3)  Where any person at the time of his committing or at the time of 
his apprehension for any scheduled offence has on his person any arm, he shall be 
guilty of an offence and shall on conviction be punished with imprisonment for life 
and shall also be punished with caning with not less than 6 strokes. 

2573.—(4)  Where any person convicted of an offence punishable under 
subsection (1) or (2) is proved to have been previously convicted of a scheduled 
offence, he shall on conviction be punished with imprisonment for a term of not less 
than 5 years and not more than 20 years and shall also be punished with caning with 
not less than 6 strokes. 
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การใช้หรือพยายามใช้อาวุธในการกระท าความผิด 
มาตรา 4A 258ภายใต้ข้อบังคับของข้อยกเว้นที่อ้างถึงในบรรพที่ 4 ของประมวลกฎหมาย

อาญาอาจน ามาบังคับใช้ได้ (นอกเหนือจากมาตรา 95) บุคคลผู้ซึ่งใช้หรือพยายามที่จะใช้อาวุธใดๆใน
เวลาที่บุคคลนั้นได้เข้าร่วมหรือพยายามที่จะเข้าร่วมการกระท าความผิดใดๆ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมี
เจตนาที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บแก่บุคคลหรือทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม บุคคลนั้นจะมีความผิดและถูก
ลงโทษประหารชีวิต 

บทลงโทษส าหรับผู้สมรู้ร่วมคิด 
มาตรา 5259 กรณีท่ีอาวุธที่ถูกใช้โดยบุคคลซึ่งได้กระท าความผิดหรือพยายามกระท าความผิด

ใดๆ หรือกรณีที่เป็นความผิดภายใต้มาตรา 4A ได้กระท าลงโดยบุคคลใด การกระท าลงโดยได้อยู่ร่วม
ด้วยในเหตุการณ์ที่การกระท าความผิดนั้นได้เกิดขึ้น บุคคลนั้นอาจถูกสันนิษฐานอย่างมีเหตุผลอันควร
ว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด เนื่องจากบุคคลนั้นได้พกพาหรือมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง หรืออยู่ภายใต้การ
ควบคุมของบุคคลนั้น บุคคลนั้นจะมีความผิด และถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิต เว้นแต่บุคคลนั้น
พิสูจน์ได้ว่าได้กระท าการอย่างสมเหตุสมผลที่จะป้องกันไม่ให้มีการใช้อาวุธดังกล่าว  

การคบหากับบุคคลผู้พกพาอาวุธ 
มาตรา 7260 บุคคลที่คบหากัน หรือถูกพบในกลุ่มของบุคคลอ่ืนใดที่พกพาอาวุธโดยผิด

กฎหมาย หรือ ครอบครองอาวุธใดๆโดยผิดกฎหมาย ในกรณีที่สามารถสันนิษฐานอย่างสมเหตุสมผล

                                                           
2584A.  Subject to any exception referred to in Chapter IV of the Penal Code 

which may be applicable (other than section 95), any person who uses or attempts 
to use any arm at the time of his committing or attempting to commit any 
scheduled offence shall, whether or not he has any intention to cause physical injury 
to any person or property, be guilty of an offence and shall on conviction be 
punished with death 

2595.  Where any arm is used by any person in committing or in attempting to 
commit any offence or where an offence under section 4A has been committed by 
any person, each of his accomplices present at the scene of the offence who may 
reasonably be presumed to have known that that person was carrying or had in his 
possession or under his control the arm, shall, unless he proves that he had taken 
all reasonable steps to prevent the use of the arm, be guilty of an offence and shall 
on conviction be punished with death. 

 

2607.  Any person who consorts with, or is found in the company of, another 
person who is unlawfully carrying or is in unlawful possession of any arm in 
circumstances which raise a reasonable presumption that he knew that that other 
person was carrying or had in his possession or under his control any such arm shall, 
unless he proves that he had reasonable grounds for believing that that other person 
was not unlawfully carrying or was not in unlawful possession of such arm, be guilty 
of an offence and shall be liable on conviction to the like punishment as that other 
person with whom he was consorting or in whose company he was found. 
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ได้ว่าบุคคลดังกล่าวรู้ว่าบุคคลอ่ืนใดนั้นพกพาหรือมีอาวุธอยู่ในครอบครองหรืออยู่ภายใต้การควบคุม
โดยผิดกฎหมายบุคคลนั้นจะมีความผิดและถูกตัดสินลงโทษเช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนที่ตนได้คบหาหรือ
อยู่รวมกลุ่มในขณะที่ถูกพบ เว้นแต่บุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุผลอันสมควรเชื่อได้ว่าบุคคลอ่ืนไม่ได้
พกพาหรือไม่ได้ครอบครองอาวุธโดยไม่ผิดด้วยกฎหมาย  

ข้อยกเว้น 
มาตรา 10261 ความตามมาตรา 3 จะไม่ใช้กับ  
(a)  สมาชิกของกองก าลังใด ที่ก าลังมาเยือนประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันอย่างถูกกฎหมาย 

หรือเป็นหน่วยกองก าลังต ารวจ หรือหน่วยกองก าลังอาสาสมัคร หรือกองก าลังแห่งท้องถิ่น ที่ได้มีขึ้น
ตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ใช้บังคับในประเทศสิงคโปร์ เมื่อสมาชิกแห่งกองก าลังนั้นได้พกพา
อาวุธปืนเข้ามาในประเทศหรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกองก าลังนั้น 

(b)  บุคคลที่พกพาอาวุธปืน โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแต่งกายในเครื่องแบบ หรือ
เครื่องแบบซึ่งแต่งในโอกาสงานพิธี 

(c)  บุคคลใดซึ่งได้รับอนุญาต หรือได้มอบอ านาจให้พกพาอาวุธปืน หรือครอบครองอาวุธปืน 
ภายใต้อ านาจของกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวกับอาวุธปืนที่ใช้บังคับกันอยู่ในประเทศสิงคโปร์ 

(d)  สมาชิกขององค์กรหรือสมาคมที่ได้รับมอบอ านาจเป็นพิเศษจากรัฐมนตรีโดยการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อสมาชิกดังกล่าวได้พกพาอาวุธปืนไปหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ 

จากการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก 
กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงค์โปร์นั้น พบว่าแต่ละประเทศต่างมีวัตถุประสงค์ใน
การควบคุมการพกพามิให้อยู่ในลักษณะที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความหวาดกลัวแก่ประชาชน
ทั้งสิ้น แต่มีความเข้มงวดมากน้อยต่างกัน ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงยึดติดกับบทแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญที่ 2 ท าให้ไม่สามารถจะก้าวล่วงสิทธิของประชาชนไปควบคุมสิทธิในการพกพาอาวุธปืนได้
มาก เพราะการมีอาวุธปืนไว้ป้องกันตัวถือได้ว่าเป็นสิทธิอย่างหนึ่งอันประชาชนพึงมี แต่เมื่อเกิด
                                                           

26110.  Nothing in section 3 shall apply to — 
(a) a member of any visiting force lawfully present in Singapore or of the 

police force or of a volunteer force or local force constituted under any written law 
for the time being in force in Singapore, when the member is carrying any arm in, or 
in connection with, the performance of his duty; 

(b) any person who carries an arm as part of his official or ceremonial dress 
on any official or ceremonial occasion; 

(c) any person licensed or authorised to carry or possess an arm under or by 
virtue of any written law relating to arms for the time being in force in Singapore; or 

(d) a member of any organisation or association specially authorised by the 
Minister by notification in the Gazette, when the member is carrying any arm in, or in 
connection with, the performance of his duty. 
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เหตุการณ์กราดยิงขึ้นหลายครั้ง ประธานาธิบดีก็ได้ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงของอาวุธปืนจึงได้
ออกแผนควบคุมอาวุธปืนของประธานาธิบดี บารัค โอบามา (Barack  Obama) “Now is the 
time” อันเป็นสัญญาณที่ดีในการควบคุมเกี่ยวกับอาวุธปืนเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งรัฐนิวยอร์กเป็นรัฐแรก
ในสหรัฐอเมริกาที่ได้ตรากฎหมายขึ้นตามแผนควบคุมดังกล่าว ชื่อว่า “The New York Secure 
Ammunition and Firearms Enforcement Act of 2013 หรือ NY SAFE ACT 2013” ซึ่งแม้
ไม่ได้ออกมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืน แต่ก็มีการจ ากัดจ านวนกระสุนปืนจาก
บรรจุในแม็กกาซีน 10 นัด เป็นจ ากัดเพียง 7 นัด และการตระหนักถึงเรื่องปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะส่งผลเมื่อบุคคลใดได้พกพาอาวุธปืนด้วย กรุงวอชิงตัน ดี ซี ก็มีการเรียกร้องให้แก้กฎหมาย
เกี่ยวกับการห้ามพกพาอาวุธปืน แต่ศาลก็พิพากษาให้ใช้กฎหมายเดิม กล่าวคือยังคงห้ามไม่ให้พกพา
อาวุธปืนตามเดิม ส่วนประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์จะมีความเข้มงวดในเรื่องการพกพามาก โดยเฉพาะ
ประเทศสิงค์โปร์มีบทสันนิษฐานและโทษที่ท าให้ประชาชนเกรงกลัว ท าให้กฎหมายดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการพกพาอาวุธปืนของประชาชนในการน าไปใช้ก่ออาชญากรรมหรือ
อันตรายอ่ืนใดได้เป็นอย่างดี 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBarack_Obama&ei=UFbVUsreBYTBiQe55oCIBw&usg=AFQjCNF5InGbtTtJF-1CLPmM8t4hbsHWMQ&sig2=p0GyAKh69ZV3Ab_dv6yEGw&bvm=bv.59378465,d.aGc


 
บทท่ี 4 

 
หลักกฎหมายและปัญหาเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนของประเทศไทย 

 
การที่บุคคลได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4) นั้นมีเหตุผลเพียงว่าบุคคลนั้นสามารถ

มีอาวุธปืนไว้ใช้ภายในบ้านหรือเคหสถานเพ่ือใช้ในการป้องกันชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินเท่านั้น จะ
พกพาอาวุธปืนนั้นออกไปนอกบ้านหรือที่สาธารณะไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตมีใบอนุญาตให้พกพา
อาวุธปืนติดตัว (ป.12) เสียก่อน มิฉะนั้นจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้โดยได้มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการห้ามพกพาอาวุธปืนไว้ในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและ
ดอกไมเ้พลิง พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ ความว่า 

 
ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดย

ไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจ าเป็น
และเร่งด่วนตามสมควรแก่ พฤติการณ์ 

ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่
ได้จัดให้มีขึ้น เพ่ือนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด 

ความในมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่ 
(1) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทหาร

และต ารวจ ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 
(2) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม

มาตรา 5วรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือ (ค) ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือการ
ป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบ เรียบร้อยของประชาชนหรือรักษาทรัพย์สินอัน
ส าคัญของรัฐ 

(3) ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) (ง) ซึ่งอยู่
ในระหว่างการช่วยเหลือราชการและมีเหตุจ าเป็นต้องมี และใช้อาวุธปืนในการนั้น” 

 
และมีการก าหนดโทษไว้ในมาตรา มาตรา 72 ทวิ วรรคสองและวรรคสาม ตามล าดับ ดังนี้ 
 
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าผู้นั้นฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคสองด้วย ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคสองต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 
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อีกทั้งยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 
ความว่า 

 
ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยเปิดเผยหรือไม่มีเหตุสมควร
หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพ่ือ นมัสการการรื่นเริงหรือการอ่ืนใด ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาทและให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น 
 

4.1  ความหมายของการ “พาอาวุธปืนติดตัว” 
 

ค าว่า “พาอาวุธปืน” หมายถึง การน าติดไปกับตัวด้วยซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของอาวุธปืน เช่น 
ล ากล้อง หรือ เครื่องกระสุนปืน  เพราะค าว่า “อาวุธปืน”  ตามความหมายในพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง พ.ศ. 2490 มาตรา 4 (1) บัญญัติว่า “อาวุธปืน” 
หมายรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดที่ใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือก าลังดันของแก๊สหรืออัดลม
หรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอ านาจของพลังงาน และส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆ ซึ่ง
รัฐมนตรีเห็นว่าส าคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง” ซึ่งมีกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน พ.ศ. 2490  

ก าหนดให้ส่วนของอาวุธปืนถือว่าเป็น “อาวุธปืน” 262 
1)  ล ากล้องล ากล้องของอาวุธปืนซึ่งเป็นปืนตามกฎหมายนั่นเอง 
2)   เครื่องลูกเลื่อน หรือส่วนประกอบส าคัญของเครื่องลูกเลื่อน ที่เป็นปืนอัตโนมัติ

อย่าง ยู.เอส.อาร์มี่. หรือออโตเมติค โคลท์ เป็นต้น ซึ่งต้องมี ล าเลื่อนส าหรับให้กระสุนปืนเคลื่อนเข้ารัง
เพลิงและเมื่อยิงแล้วปลอกจะได้สลัดออกไปทางช่องที่ลูกปืนนัดต่อไปถูกดันขึ้นมาจากแม็กกาซีนแล้ว
ถูกผลักเข้าไปในรังเพลิงเพ่ือใช้ยิงในครั้งต่อไป 

ส าหรับส่วนประกอบของเครื่องลูกเคลื่อนนั้น ก็ได้สปริงส าหรับบังคับให้ล าเลื่อน
เดินหน้าถอยหลังตามจังหวะอัตโนมัติของมัน 

3)   เครื่องลั่นไก หรือส่วนประกอบส าคัญของเครื่องลั่นไก ในส่วนนี้ ได้แก่ เข็มแทง 
ชนวน นกสับ และไกปืน เป็นต้น  

4)   เครื่องส่งกระสุน ซองกระสุน หรือส่วนประกอบส าคัญของสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ แม็ก
กาซีนส าหรับเป็นออโตเมติค สปริงในแม็กกาซีนส าหรับให้กระสุนปืนเลื่อนเข้ารังเพลิงก็ถือ
ส่วนประกอบส าคัญของเครื่องส่งกระสุนปืนได้ตามนัยนี้263  

ดังนั้นแม้จะพาติดตัวไปเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของอาวุธปืน เช่น ล ากล้อง หรือเครื่องกระสุน
ปืน ก็มีความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปด้วย กรณีนี้รวมไปถึงการพาอาวุธปืนที่แม้มีทะเบียนหรือไม่มี
ทะเบียน อาวุธปืนที่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้หรือไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ อาวุธปืนที่ไม่

                                                           

            262ประสาน เจนร่วมจิต), เรื่องเดิม, หน้า 8. 
263ช านาญ ชื่นยินดี, เรื่องเดิม, หน้า 28-29. 
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สามารถยิงได้ กล่าวคืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หรือใช้การไม่ได้ อาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องกระสุนปืน อาวุธ
ปืนที่แยกชิ้นส่วนออกจากกัน เมื่อมีการพาติดตัวไปก็มีความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวทั้งสิ้น264 
เนื่องจากตามความคาดคิดของบุคคลทั่วไป หากไม่ล่วงรู้มาก่อนย่อมต้องนึกว่าอาวุธปืนดังกล่าว
สามารถประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายได้ ซ่ึงกรณีนีเ้ป็นการตีความตามลายลักษณ์อักษร 

โดยการพาติดตัวไปนั้นไม่จ าเป็นต้องอยู่ที่ตัวตลอดเวลา แต่หากแม้อาวุธปืนนั้นอยู่ในความรู้
เห็นและควบคุมของผู้ที่พาและมีการเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนก็ถือว่าพาอาวุธปืนติดตัวแล้ว ดังนั้น
สาระส าคัญของการพาอาวุธปืนติดตัวไป คือ การที่บุคคลน าอาวุธปืนเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนด้วยไม่ใช่
อยู่กับทีห่รือเก็บไว้ ณ ที่หนึ่งที่ใด รวมทั้งบุคคลผู้ที่พาอาวุธปืนติดตัวไปต้องสามารถหยิบฉวยอาวุธปืน
ได้ทันที กล่าวคือ สามารถหยิบใช้ได้โดยง่ายหรือโดยสะดวก265 

การพาอาวุธไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 กับการพาไปตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิวรรคสองนั้นแตกต่าง 
กับ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง ซึ่งต้องเป็นการพา “ติดตัว” ไป การเพ่ิมค านี้เข้าไปเฉพาะใน มาตรา 8 
ทวิวรรคหนึ่ง ท าให้ความหมายแคบลง266

 

 
4.2  ความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาต  
    

 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง พ.ศ. 2490 มาตรา 
8 ทวิ บัญญัติว่า 

“ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่ 
พฤติการณ ์

ไม่ ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้น เพ่ือ
นมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด” 

มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง บัญญัติว่า 
 
ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าผู้นั้นฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคสองด้วย ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
วรรคสาม บัญญัติว่า  “ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ 
วรรคสองต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ า

                                                           
264สวนิต สตงคุณห์, เรื่องเดิม, หน้า 118. 
265สรารักษ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภัย, เรื่องเดิม, หน้า 95. 
266จิตติ ติงศภัทิย์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3, พิมพ์ครั้ง

ที่ 7 (กรงุเทพมหานคร: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2553), หน้า 1195. 
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ทั้งปรับ และบทบัญญัติเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนในประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 371 ความว่า “ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดย
เปิดเผยหรือไม่มีเหตุสมควรหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพ่ือ นมัสการการ
รื่นเริงหรือการอื่นใด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาทและให้ศาลมีอ านาจสั่ง
ให้ริบอาวุธนั้น 

 
จากบทบัญญัติทั้งสามมาตรา สามารถแยกความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปได้ 3 กรณี

ดังต่อไปนี้ 
1)  ความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับ

ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวตามมาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง 
2)  ความผิดฐานพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้น 

เพ่ือนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอ่ืนใด ตามมาตรา 8 ทวิ วรรคสอง และประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 371  

3)  ความผิดฐานพาอาวุธปืนไปโดยไม่มีเหตุสมควร ตาม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 371 ซ่ึงในแต่ละกรณจีะมีระวางโทษแตกต่างกัน 
 

4.2.1  ความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ267  
1)  อาวุธปืน ซึ่งมีความหมายตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 

วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งได้แก่ อาวุธปืน กับอาวุธทุกชนิดที่ใช้ส่งเครื่องกระสุนปืน รวมทั้งส่วนใดส่วน
หนึ่งของอาวุธปืน ทั้งนี้อาวุธปืนจะเป็นอาวุธปืนมีทะเบียนหรือปืนไม่มีทะเบียน กล่าวคือ ปืนเถื่ อน 
หรืออาวุธปืนประเภทที่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้หรือประเภทที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ 
หรืออาวุธปืนนั้นอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถใช้การได้ หรือ เป็นเพียงส่วนประกอบของอาวุธ
ปืน หรือ อาวุธปืนไม่ได้บรรจุเครื่องกระสุนปืนก็มีความผิดตามมาตรา 8 ทวิวรรค 1 นี้ ดังจะเห็นได้
จากค าพิพากษาฎีกา ต่อไปนี้ 

กรณีท่ีพาอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องกระสุนปืนบรรจุอยู่ในรังเพลิงที่พร้อมจะยิงได้ทันทีก็ตาม               
ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4942/2550   
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ‘ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธ

ปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว’ และ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 บัญญัติว่า ‘ผู้ใดพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือในทาง
สาธารณะโดยเปิดเผย หรือโดยไม่มีเหตุสมควร...ต้องระวางโทษ... ’ โดยมิได้ก าหนดองค์ประกอบ
ความผิดว่าอาวุธปืนที่พาไปต้องเป็นอาวุธปืนหรืออาวุธที่สามารถจะใช้ได้ทันที ดังนั้น ไม่ว่าจ าเลยจะ
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พาอาวุธปืนของกลางไปโดยมีกระสุนปืนอยู่ในรังเพลิงหรือไม่ก็ตามก็ครบองค์ประกอบความผิดตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 แล้ว         

เพราะฉะนั้นไมว่่าจะเป็นอาวุธปืนที่สามารถน ามาใช้ได้ทันทีหรือไม่ก็ตาม แม้เป็นเพียง
อาวุธปืนเปล่า กล่าวคือไม่มีเครื่องกระสุนปืน ที่ก่อให้อาวุธปืนนั้นมีอ านาจกระท าประทุษร้ายต่อชีวิต
หรือร่างกายของบุคคลอ่ืนก็ตามก็ครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 8 ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 

กรณีที่พาอาวุธปืนซึ่งแม้จะใช้ยิงไม่ได้ หรือมีสภาพที่ใช้การไม่ได้ หรือมีสภาพไม่
ร้ายแรง  

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4367/2544  
ความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับ

อนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง กฎหมายมิได้จ ากัดเฉพาะว่าอาวุธปืนนั้น
จะต้องใช้ยิงได้จึงเป็นความผิด และตามความคาดคิดของบุคคลทั่วไป หากไม่ทราบมาก่อนย่อมต้องนึก
ว่าอาวุธปืนดังกล่าวสามารถประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายได้  กล่าวคือสามารถท าให้ร่างกายได้รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายได้ แม้อาวุธปืนนั้นไม่อาจยิงได้ คนร้ายก็อาจน าไปใช้ประกอบ
อาชญากรรมท่ัวไปได้ 

 ดังนั้น หากจะแปลว่าต้องใช้บังคับเฉพาะอาวุธปืนที่ใช้ยิงได้เท่านั้น ผู้มีเจตนาร้ายอาจ
อาศัยช่องว่างของกฎหมายแยกชิ้นส่วนปืนออกแล้วพกพาน าไปประกอบเข้าด้วยกันภายหลัง โดยถือ
ว่าการพาไปเช่นนั้นไม่เป็นความผิด ความประสงค์ของบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวก็จะไร้ผลไม่
สามารถใช้บังคับได้ ดังนั้น เมื่ออาวุธปืนของกลางเป็นอาวุธตามความหมายของกฎหมายและจ าเลยพา
ติดตัวไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดแล้ว แม้อาวุธปืนนั้นใช้ยิงไม่ได้เลยก็ถือว่าจ าเลย
กระท าความผิดแล้ว 

เพราะฉะนั้นแม้อาวุธปืนดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ได้อย่างสมบูรณ์หรือมีประสิทธิภาพ 
กล่าวคือไม่ว่าจะสามารถยิงได้หรือไม่ ในความคิดของวิญญูชนทั่วไปย่อมคิดว่าอาวุธปืนดังกล่าว
สามารถก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายได้ ฉะนั้นหากพาอาวุธปืนติดตัว แม้จะไม่สามารถใช้ยิง
ได้เลยก็ถือว่ามีความผิดแล้ว 

กรณีท่ีไม่ว่าอาวุธปืนที่พาติดตัวไปจะเป็นอาวุธปืนที่มีทะเบียนหรือไม่มีทะเบียน ที่
เรียกว่า ปืนเถื่อน 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5704/2549  
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 4  ให้ค านิยาม ค าว่า ‘อาวุธปืน’ ว่าหมายความรวม

ตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือก าลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือ
เครื่องกลอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอ านาจพลังงาน และส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่า
ส าคัญ 

และได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่งว่า ‘ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติด
ตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่
ต้องมีติดตัว เมื่อมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนและสมควรแก่พฤติการณ์’จากบทบัญญัติอาวุธปืนตาม
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ความหมายของมาตรา 8 ทวิวรรคหนึ่ง จึงมีความหมายตามค านิยามค าว่าอาวุธปืน ซึ่งรวมถึงอาวุธที่มี
ทะเบียนและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้มีไว้ในครอบครอง และอาวุธปืนที่ไม่มีหมายเลข
ทะเบียนและไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนให้มีไว้ในครอบครองหรือเรียกว่าปืนเถื่อนด้วย มิได้
หมายความเฉพาะอาวุธปืน ซึ่งมีหมายเลขทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนให้ มีไว้ใน
ครอบครองเท่านั้น 

เนื่องจากกฎหมายมิได้ก าหนดว่าพกพาอาวุธปืนมีทะเบียนหรือาวุธปืนที่ได้รับอนุญาต
จากนายทะเบียนให้มีไว้ในครอบครองจะมีความผิด หรือพกพาอาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียนและ
ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้มีไว้ในครอบครอบจึงจะมีความผิด จึงต้องตีความหมายรวมทั้ง
สองอย่างมิใช่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

กรณีอาวุธปืนที่พาติดตัวไปด้วยจะเป็นประเภทที่ออกใบอนุญาตให้ได้หรือประเภทที่
ไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ก็มีความผิดตามมาตรานี้ 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2910/2550  
ความผิดฐานพาอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้กับอาวุธปืนที่ มี

ทะเบียนทั้งสองกระบอกในคราวเดียวกันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ 
วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง เพียงบทเดียว 

2)  พาติดตัวไป 
ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ อธิบายว่า การพาอาวุธไป ตามมาตรา 371 แห่ง

ประมวลกฎหมายอาญานั้นคือน าไปกับตัวด้วย แต่ไม่จ าต้องพกติดกับตัว การพาอาวุธไปตามมาตรา 
371 จึงต่างกับการพาติดตัวไปตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490เพราะตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯนั้นต้องติดตัวไป268 

ศาลฎีกาได้ให้ความหมายของค าว่า “พาติดตัวไป” ว่า การพาติดตัวไปนั้นไม่จ าเป็นว่า
อาวุธปืนต้องอยู่ติดตัวเสมอ ถ้าหากอาวุธปืนนั้นสามารถอยู่ในความรู้เห็น อยู่ในสายตาหรือสามารถ
ควบคุมได้ของบุคคลผู้พาไปและมีการพาเคลื่อนที่ไปมาก็ถือว่าเป็นการพาอาวุธปืนไปแล้ว โดย
สาระส าคัญอยู่ที่การพาอาวุธปืนเคลื่อนที่ไปมาและบุคคลผู้พาอาวุธปืนต้องสามารถหยิบฉวยอาวุธปืน
มาใช้งานได้โดยสะดวกหรือโดยง่าย กล่าวคือสามารถหยิบฉวยขึ้นมาใช้งานได้อย่างทันทีทันใด หากไม่
สามารถหยิบฉวยมาใช้งานได้ทันทีจะไม่มีความผิด ดังจะเห็นได้จากค าพิพากษาฎีกาดังต่อไปนี้ 

กรณีพาอาวุธปืนติดตัวไปเพ่ือมิให้ถูกค้นพบและถูกจับกุมเช่นนี้ถือว่าบุคคลนั้นมี
เจตนาพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะแล้ว 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5557/2533  
เจ้าพนักงานต ารวจตรวจค้นบ้านจ าเลย จ าเลยจึงพาอาวุธปืนที่มีไว้ในครอบครอง โดย

ไม่ได้รับอนุญาตติดตัวไป การที่จ าเลยพาอาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไปในทางสาธารณะแม้เพ่ือมิให้ถูก
ค้นพบและถูกจับกุมด าเนินคดีในข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม ก็เป็นการ
ที่จ าเลยกระท าความผิดขึ้นใหม่เพ่ือปกปิดหรือให้พ้นจากการถูกจับกุมในความผิดที่ได้ก่อให้เกิดขึ้น
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แล้ว ถือได้ว่าจ าเลยมีเจตนาพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยผิดกฎหมาย จึงต้องมีความผิดในข้อหา
พาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะด้วย       

เพราะฉะนั้นการพาอาวุธปืนเคลื่อนที่ติดตัวไป ไม่ว่าจะมีเจตนาเช่นไรก็มีความผิด
ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 แล้ว    

กรณเีอาอาวุธปืนมาถือไว้แต่ไม่ได้พาเคลื่อนที่ไปไหน ไม่เป็นการพาในที่สาธารณะ 
ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1662/2531  
จ าเลยแย่งอาวุธปืนของกลางมาจากพวกของจ าเลยซึ่งทะเลาะวิวาทกันและยึดถือไว้

ชั่วขณะหนึ่งเพื่อบรรเทาเหตุการณ์ร้ายแรงซึ่งอาจเกิดขึ้น ดังนี้เป็นการยึดถือไว้ชั่วคราวจึงไม่ใช่มีอาวุธ
ปืนของกลางไว้ในครอบครอง และจ าเลยไม่ได้พาอาวุธปืนของกลางเคลื่อนที่ไป จึงไม่ใช่การพาอาวุ ธ
ปืนของกลางไปในท่ีสาธารณสถาน 

ดังนั้นการน าอาวุธปืนมายึดถือไว้ชั่วคราว แต่มิได้มีการเคลื่อนที่ไป จึงไม่มีความผิด
ฐานพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490แล้ว 

กรณีที่มีการเก็บอาวุธปืนไว้ในกระเป๋าเอกสารที่มีกุญแจล็อกซึ่งเก็บไว้ภายในรถยาก
แก่การน าอาวุธปืนนั้นมาใช้การได้ทันที ไม่ถือเป็นการพาติดตัว 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3945/2540  
กระเป๋าเอกสารที่อาวุธปืนของกลางบรรจุอยู่ภายในนั้นโดยสภาพและค าพยานจ าเลย

แสดงว่า มีกุญแจล็อกถึง 2 ด้านวางอยู่ที่เบาะด้านหลัง การจะหยิบฉวยอาวุธปืนมาใช้ทันทีทันใดนั้น
ย่อมเป็นไปได้ยาก กล่าวคือจ าเลยนั้นไม่สามารถน าอาวุธปืนมาใช้ได้อย่างทันทีทันใด ทั้งเหตุผลที่
จ าเลยอ้างว่าเป็นการขนย้ายไปยังบ้านต่างจังหวัดนั้น จ าเลยมีส าเนาทะเบียนบ้านมาน าสืบว่ามีการ
ย้ายภูมิล าเนาไปจริงแม้จะภายหลังวันเวลาเกิดเหตุเพียงไม่กี่วัน ต้องรับฟังเป็นคุณแก่จ าเลยตามที่อ้าง
ว่าเป็นเจตนาเพียงขนย้ายสิ่งของ เมื่อโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาสืบให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน จึงต้องฟังว่า
จ าเลยมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ที่จะพาอาวุธปืนของกลางไป จ าเลยไม่มีความผิด
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง และประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 371 

ดังนั้นหากเป็นการพาไปในลักษณะที่ไม่สามารถหยิบฉวยมาใช้ได้ในทันทีทันใด และมี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ในการพกพาอาวุธปืน ผู้พกพาก็จะไม่มีความผิดตาม 
มาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. 2490 

3)  พาไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ 
การพาอาวุธปืนติดตัวไป ต้องครบองค์ประกอบความผิดคือ มีการพาไปในเมือง 

หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะด้วย จึงจะเป็นความผิดตามมาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง  
เมือง หมายความว่า ชุมชนที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการจังหวัด ไม่ใช่อ าเภอ แต่อ าเภอ

ก็อาจเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ในอ าเภอ 
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หมู่บ้าน หมายความว่า ชุมชนที่ประชาชนได้ท าการตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นหมู่จะ
เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ไม่ต้องมีการก าหนดจ านวนคน 200 คน หรือ 5 บ้าน ตาม
พระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 8 และ 22269 

ทางสาธารณะ หมายความว่า ทางบก หรือทางน้ าส าหรับประชาชนที่ใช้ในการสัญจร 
และ ให้หมายความรวมถึงทางรถไฟ และทางรถรางที่มีการเดินรถส าหรับประชาชนใช้โดยสาร270 ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1(2)271 ค าว่าประชาชนใช้ในการสัญจร หมายความถึง บุคคลทั่วไปใช้
เป็นทางสัญจร ไม่ใช่เฉพาะบุคคลบางพวก เช่น ทางในสถานที่ราชการ สถานที่ของเอกชนแม้จะมี
ขนาดใหญ่ และบุคคลเข้าไปติดต่อธุระได้ ก็เป็นทางของสถานที่นั้นโดยเฉพาะ ไม่ใช่ทางสาธารณะ 
ทางเดินในสวนซึ่งติดต่อกับสวนของบุคคลอ่ืน แต่ไม่ปรากฏว่าบุคคลอ่ืนสามารถใช้เดินได้ไม่เป็นทาง
หลวง (ฎีกา 291/2482) และแม้ว่าประชาชนหรือบุคคลทั่วไปจะสามารถเข้าไปได้ เป็นสาธารณสถาน 
ก็ไม่เป็นทางสาธารณะเสมอไป เช่นทางในสวนสาธารณะส าหรับประชาชนเข้าไปเที่ยวพักผ่อนหย่อน
ใจ ทางเดินในห้ามสรรพสินค้าของเอกชน ทางเดินในตลาดของเอกชน (ฎีกาที่ 510/2475) ไม่เป็นทาง
สาธารณะ เนื่องจากมิได้ใช้ในการจราจร แต่เป็นทางส าหรับเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวเท่านั้น ทางใน
ที่ดินของเอกชน หากอนุญาตให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจร แม้จะสงวนสิทธิโดยการเปิดปิดเมื่อไหร่ก็
ได้ ก็เป็นทางสาธารณะได้272 

อยู่ในบ้านหรือท่ีดินหรือที่อยู่อาศัยที่ตนเป็นเจ้าของไม่เป็นในหมู่บ้าน 
ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6496/2541 
 การที่จ าเลยพาอาวุธปืนติดตัวอยู่ในที่ดินซึ่งตนมีส่วนเป็นเจ้าของมิใช่เป็นการพาอาวุธ

ปืนติดตวัไปในหมู่บ้านอันจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ  
พาอาวุธปืนไปบนดาดฟ้าแฟลตที่อยู่อาศยัไม่เป็นการพาอาวุธปืนไปในเมือง 
ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3606/2525  
จ าเลยเช่าห้องอยู่อาศัยในแฟลตที่เกิดเหตุ แฟลตจึงเป็นเคหสถานซึ่งใช้เป็นที่อยู่ของ

จ าเลย และดาดฟ้าของแฟลตเป็นบริเวณของแฟลตซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วย การที่จ าเลยพกพา
อาวุธปืนอยู่บนดาดฟ้าของแฟลตจึงเป็นการพกพาอาวุธปืนในบริเวณที่อยู่อาศัยของตน ไม่เป็น
ความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในเมืองตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ และประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 371 

ดังนั้นหาการพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในสถานที่อันถือได้ว่าเป็นบริเวณเคหสถาน ซึ่ง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 หมายถึง ที่ซึ่ง ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือน โรง เรือ หรือ แพ 

                                                           
269จิตติ ติงศภัทิย์, เรื่องเดิม, หน้า 1186. 
270บุญเพราะ แสงเทียน, กฎหมายอาญา 3 ภาคความผิดและภาคลหุโทษ แนวประยุกต์,

(กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน์, 2551), หน้า 449. 
271มาตรา 1(2) “ทางสาธารณ” หมายความว่า ทางบกหรือทางน้ าส าหรับประชาชนใช้ใน

การจราจร และให้หมายความรวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่มีรถเดิน ส าหรับประชาชนโดยสาร
ด้วย 

272จิตติ ติงศภัทิย์, เรื่องเดิม, หน้า 1187-1188. 



127 

ซึ่ง คนอยู่อาศัย และ ให้หมายความรวมถึง บริเวณ ของ ที่ซึ่ง ใช้เป็น ที่อยู่อาศัย นั้น ด้วย จะมีรั้ว 
หรือไม่ ก็ตาม กล่าวคือที่อยู่อาศัยของผู้พกพา จะไม่มีความผิดตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 

                  
4.2.2  ความผิดฐานพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมนุมชน273 
ตามมาตรา 8 ทวิ วรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 สามารถแยกออกได้

เป็นสองกรณี 
1)  การพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยเปิดเผย หมายความว่า การพกพาอาวุธปืนไปใน

ลักษณะที่ท าให้คนทั่วไปพบเห็นได้ง่าย โดยไม่มีการปิดบังหรือซ่อนเร้นอาวุธปืน หรือตั้งใจจะให้บุคคล
อ่ืนเห็นว่าตนพกพาอาวุธปืนติดตัวมา ซึ่งไม่จ ากัดว่าเป็นเวลาหรือสถานที่ใด 

2)  การพาอาวุธปืนติดตัวไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้น เพ่ือนมัสการ การรื่นเริง การ
มหรสพ หรือการอื่นใด ไม่ว่าจะพาติดตัวไปในลักษณะเปิดเผยให้คนเห็นได้ง่ายหรือไม่ก็ตาม 

ค าว่าชุมนุมชนนั้น เป็นการรวมกลุ่มกันโดยบุคคลทั่วไปหลายๆคน มิใช่บุคคลเฉพาะบางหมู่
บางพวก เช่น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท จ ากัด ชุมนุมนักศึกษา ทั้งต้องจัดให้มีขึ้นเพ่ือนมัสการ หมายถึง 
การบูชาสิ่งที่สักการะ เช่น งานวันวิสาขบูชา งานเข้าพรรษา จะเป็นศาสนาใดหรือสิ่งที่เคารพบูชาอ่ืน
ใด เช่น งานไหว้เจ้าหรือเทวดา หรือจัดขึ้นเพ่ือการรื่นเริง เช่น งานวัด งานชุมนุมประจ าปีที่จัดขึ้นแก่
บุคคลทั่วไป ส่วนที่จัดขึ้นเพ่ือการอ่ืนใดนั้น หมายความท านองเดียวกับนมัสการหรือการรื่นเริง มิใช่
หมายถึงงานอ่ืนใดก็ได้โดยไม่มีข้อจ ากัด เช่น การชุมนุมประท้วง มิใช่การอ่ืนใดท านองเดียวกับ
นมัสการหรือการรื่นเริง นอกจากจะมีการรื่นเริงเป็นหลักรวมอยู่274 

กรณีตามมาตรา 8 ทวิ วรรคสองนี้จะไม่มีเหตุยกเว้นโทษเหมือนเช่น มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง 
กล่าวคือ ไม่มีกรณีมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ 

ในการบรรยายฟ้องนั้นต้องบรรยายฟ้องเกี่ยวกับองค์ประกอบความผิดให้แน่นอนและชัดเจน 
มิฉะนั้น ค าฟ้องดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลจะไม่อาจพิพากษาลงโทษตามมาตรา 8 ทวิวรรค
สอง ได ้ 

 
4.2.3  ความผิดฐานพาอาวุธปืนไปโดยไม่มีเหตุสมควร 
ค าว่า “ไม่มีเหตุอันสมควร” นั้น ปรากฎอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ความว่า 
 

ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยเปิดเผยหรือไม่มีเหตุสมควร
หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพ่ือ นมัสการการรื่นเริงหรือการอ่ืนใด ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาทและให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น 
 

                                                           
273สรารักษ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภัย, เรื่องเดิม, หน้า 100-101. 
274จิตติ ติงศภัทิย์, เรื่องเดิม, หน้า 1196. 
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 โดยไม่มีเหตุอันสมควร หมายความว่า การพาอาวุธปืนไปโดยไม่มีเหตุผลจ าเป็น275 
แม้ไม่สามารถลงโทษความผิดฐานพาอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนได้ แต่ สามารถ

ลงโทษความผิดฐานพาอาวุธไปโดยไม่มีเหตุอันควร ตามมาตรา 371 ได ้
ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6033/2533 
จ าเลยพาอาวุธปืนสั้นติดตัวมา ในบริเวณหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้

มีและใช้อาวุธปืน แต่โจทก์ไม่ได้อาวุธปืนมาเป็นของกลาง และไม่ได้น าสืบให้เห็นว่าอาวุธปืนที่
จ าเลยพาติดตัวนั้นเป็นอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่  จึงต้องฟังเป็นคุณแก่
จ าเลยว่าอาวุธปืนที่จ าเลยพาติดตัวไปนั้น เป็นอาวุธปืนของผู้อ่ืนซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถูกต้องตาม
กฎหมาย แม้โจทก์ไม่ได้น าสืบให้เห็นว่า จ าเลยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและลงโทษ
จ าเลยตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืนฯมาตรา 8 ทวิ วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง ไม่ได้ก็ตาม แต่
ศาลก็ลงโทษจ าเลยในความผิดฐานพาอาวุธไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ได้ 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1411/2535  
ถึงแม้จะรับฟังได้ว่า จ าเลยได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายและในชั้นสืบพยานจ าเลย จ าเลยได้ตอบ

ค าถามค้านของโจทก์ว่า จ าเลยนั้นไม่เคยได้รับอนุญาตให้มีและพกพาอาวุธปืนโดยถูกต้องตาม
กฎหมายมาก่อน ก็ถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้น าสืบให้ศาลเห็นว่าจ าเลยกระท าความผิดฐานมีและพาอาวุธ
ปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ จึงลงโทษจ าเลยได้เพียงฐานพา
อาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 371276 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 140/2515 
จ าเลยมีอาวุธปืนที่ไม่ได้มีเครื่องหมายของนายทะเบียนท้องที่ประทับอยู่ และมีกระสุนปืน

ไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งยังพาอาวุธปืนและกระสุนปืนนั้นไปในทางสาธารณะ 
ในเมืองโดยไม่มีเหตุอันสมควร จ าเลยจึงกระท าความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ และประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 371 อันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน277 
 
4.3  ข้อยกเว้นความรับผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัว 

 
สามารถแยกได้เป็น 4 กรณี ได้แก่  
1) กรณีมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ ตามมาตรา 8 ทวิวรรคหนึ่ง

ตอนท้าย 
2) กรณีท่ีกฎหมายก าหนดไว้ตามมาตรา 8 ทวิ วรรคสาม 

                                                           
275บุญเพราะ แสงเทียน, เรื่องเดิม, หน้า 449. 
276ภาสกร ณาณสุธี, สะเก็ดฎีกา อาวุธปืน กระสุนปืน วัตถุระเบิด, พิมพ์ครั้งที่ 3 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัทอทตยา มิเล็นเนียมจ ากัด, 2555), หน้า 94. 
277บุญเพราะ แสงเทียน, เรื่องเดิม, หน้า 451. 
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3) กรณีมีเหตุสมควรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 
4) ข้อยกเว้นตามบันทึก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 0503(ส)/27663 ลงวันที่ 30 กันยายน 

พ.ศ.2525 
 

4.3.1  กรณีมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ 
ตามมาตรา 8 ทวิวรรคหนึ่งตอนท้าย บัญญัติว่า “เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัว เมื่อมีเหตุ

จ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์” จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขนี้ก าหนดไว้ 2 ประการ กล่าวคือ 
กรณี “จ าเป็น” ซึ่ง ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่าต้องเป็นอย่าง
นั้น ต้องท า ขาดไม่ได้ ดังนั้น จ าเป็น จึงหมายถึง กรณีที่ต้องกระท าโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และอีก
กรณีคือ “เร่งด่วน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า รวดเร็ว
มาก รวดเร็วยิ่ง ดังนั้น เร่งด่วน จึงหมายถึง กรณีที่หากไม่ได้กระท าในเวลานั้นจะก่อให้เกิดผลเสียหาย
ขึ้นในเวลานั้นหรือในเวลาอันใกล้จะถึงอย่างแน่นอน  

เหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ จึงหมายความว่า มีความจ าเป็นและเร่งด่วน
ที่ไม่อาจจะร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีหน้าที่ปราบปรามและจับกุมอาชญากรหรือผู้ที่
กระท าความผิดได้อย่างทันท่วงที หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงแก่ชีวิตร่างกาย 
หรือทรัพย์สินของตนหรือบุคคลอื่นได้ 

อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้พกพาหรือพาไปในเมือง หมู่บ้าน หรือ ทางสาธารณะนั้น 
ต้องเป็นอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ได้ตามกฎหมาย ซึ่งอาวุธปืนดังกล่าว
นั้นไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อ่ืนก็ตาม กล่าวคืออาวุธปืนที่จะพกพาได้นั้นต้องมิใช่ปืนเถื่อนหรือปืน
ที่ไม่มีหมายเลขทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับไว้ หากเป็นปืนเถื่อน ย่อมไม่สามารถพกพาหรือพาไป
ในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะได้โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยเหตุอันใดก็ตาม278 

กรณีท่ีถือว่ามีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วน 
การน าอาวุธปืนไปมอบให้ต ารวจใช้เพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อยถือได้ว่ามีเหตุจ า เป็นเร่งด่วน

ตามสมควรแก่พฤติการณ์ 
ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6802/2545279  
การที่จ าเลยน าอาวุธปืนของกลางที่นายดาบต ารวจอุเทนใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ราชการติดตัว

ไปโดยมุ่งประสงค์จะน าไปมอบให้นายดาบต ารวจอุเทนใช้ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในงาน
กฐิน เช่นนี้กรณียังถือไม่ได้ว่าจ าเลยมีอาวุธปืนของกลางไว้ในครอบครองเพราะจ าเลยมิได้เจตนาจะ
ยึดถือไว้เป็นเจ้าของ อีกทั้งการที่จ าเลยน าอาวุธปืนติดตัวไปเพ่ือมอบให้นายดาบต ารวจอุเทนซึ่งเป็น
เจ้าพนักงานต ารวจไว้ใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในงานทอดกฐินที่อ าเภอน้ ายืนนั้น 
ถือได้ว่ามีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ที่จะพาอาวุธปืนของกลางไปได้ แม้จ าเลย
จะน าอาวุธปืนติดตัวไปที่บ้านที่เกิดเหตุก็เป็นการกระท าต่อเนื่องกัน จ าเลยจึงไม่มีความผิดฐานมีอาวุธ
ปืนและพาอาวุธปืนตามที่โจทก์ฟ้อง 

                                                           
278เรื่องเดียวกัน, หนา้ 101. 
279สรารักษ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภัย, เรื่องเดิม, หน้า 111-112. 
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ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5758/2537 
 จ าเลยน าอาวุธปืนซึ่งจ าเลยได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้จ าเลยมีไว้ในครอบครองติดตัว

ไปเพ่ือใช้ในการเฝ้านากุ้งของจ าเลย จึงถือไม่ได้ว่าจ าเลยพาอาวุธปืนไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร แต่ถือ
ได้ว่าจ าเลยพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ การกระท าของ
จ าเลยจึงไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ วรรคสอง 

ข้อสังเกต คดีนี้ข้อเท็จจริงศาลฟังได้ว่าจ าเลยได้ใช้อาวุธปืนที่จ าเลยน าติดตัวไปเพ่ือใช้ในการ
เฝ้านากุ้งของจ าเลยยิงผู้ตายซึ่งบุกรุกเข้ามาในนากุ้งของจ าเลยในเวลากลางคืน ซึ่งศาลฎีการับฟังว่า
เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 

มีอีกหนึ่งตัวอย่าง ในคดีนี้ผู้ต้องหาถูกจับได้ขณะขับรถยนต์ไปเก็บเงินลูกค้าที่ ผู้ต้องหาได้ท า
การขายยาไว้ที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจ านวนเงิน 35,000 บาท ผู้ต้องหาอ้างว่าต้องน าอาวุธปืนติดตัว
ไปเพื่อป้องกันทรัพย์สิน ปืนดังกล่าวผู้ต้องหาได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว  
กล่าวคือเป็นปืนที่มีทะเบียนอนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้ว อีกทั้งมีใบอนุญาตให้ใช้ปืนดังกล่าวอีกด้วย
ผู้ต้องหาได้น าอาวุธปืนติดตัวไปพร้อมกับแสดงเงินสด 35,000 บาท ให้พนักงานสอบสวนดูเป็น
หลักฐาน ปรากฏว่าต ารวจค้นปืนได้จากท่ีเก็บของด้านหน้าซ้ายของรถยนต์ที่ผู้ต้องหาขับไป อัยการสั่ง
ไม่ฟ้อง แต่อธิบดีกรมต ารวจแย้งให้ฟ้อง อธิบดีกรมอัยการชี้ขาดว่า ‘ผู้ต้องหาไม่ได้พาอาวุธปืนไปโดย
เปิดเผยแต่ได้เก็บไว้ในที่เก็บของมิดชิด และการที่ผู้ต้องหาไปเก็บเงินจากลูกค้าต่างจังหวัดเป็นจ านวน
มาก โดยพาอาวุธปืนซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ติดตัวไปด้วยนั้น นับว่าเป็นเหตุจ าเป็นและเร่งด่วน
ตามสมควรแก่พฤติการณ์ จึงชี้ขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ’ ”280 

กรณีไม่ถือว่ามีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วน 
ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4753/2536  
การทีจ่ าเลยพาอาวุธปืนติดตัวไปกับผู้อื่นซึ่งพกพาเงินไปจ านวน 300,000 บาท เพ่ือท าสัญญา

ซื้อขายที่ดินที่ต่างจังหวัดในเวลากลางคืนนั้น ไม่ถือว่าเป็นกรณีจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่
พฤติการณ์ ศาลฎีกาให้เหตุผลว่า เห็นว่านางสาวสุจิตราได้ตกลงซื้อที่ดินไว้ล่วงหน้าแล้ว จึงมี เวลา
เตรียมการที่จะน าเงินสดไปหรือหากเห็นว่าการน าเงินสดไปจ านวนมากถึง 300,000 บาท อาจเป็น
อันตรายก็สามารถเปลี่ยนเป็นตั๋วแลกเงินแทนก็ได้  

การเดินทางเพ่ือซื้อขายที่ดิน และการตกลงซื้อขายที่ดิน สามารถท าในเวลากลางวันได้ เพราะ
ไม่ปรากฎว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ประการใด หลังจากที่วางมัดจ ากันเสร็จแล้ว จ าเลยเดินทางกลับบ้าน
แต่ไม่ได้แวะคืนอาวุธปืนให้เจ้าของกลับพาอาวุธปืนมาบ้านจ าเลยจนกระทั่งเกิดเหตุคดีนี้ กรณีไม่มีเหตุ
จ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ 

มีอีกหนึ่งตัวอย่าง ในคดีนี้ผู้ต้องหามีภูมิล าเนาอยู่ต าบลห้วยพลู อ าเภอนครไชยศรี จังหวัด
นครปฐม ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพกรีวอลเวอร์ขนาด .38 แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้พกพา
อาวุธปืน ในวันเกิดเหตุผู้ต้องหาได้น าอาวุธปืนใส่ไว้ในช่องเก็บของหน้ารถ แล้วขับรถยนต์คันดังกล่าว
ไปยังจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงถูกจับกุมที่ด่านตรวจรถ ผู้ต้องหาอ้างว่ามีเหตุจ าเป็นต้องน าอาวุธปืน

                                                           
280สมพร-ศรีนิดา พรหมหิตาธร, เรื่องเดิม, หน้า 50. 
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ติดตัว เพราะก าลังน าเงิน 30,000 บาทไปเข้าบัญชีธนาคารนครหลวงไทยที่สี่แยกบ้านแขก จังหวัด
กรุงเทพมหานคร อัยการสั่งไม่ฟ้อง  

แต่อธิบดีกรมต ารวจแย้งให้ฟ้อง เรื่องถึงอธิบดีกรมอัยการเพ่ือชี้ขาด ซึ่งได้ชี้ขาดว่า ‘การพา
อาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวย่อมเป็นความผิด เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นใน
กรณีมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ การน าเงินไปเข้าบัญชีธนาคารมิใช่เหตุจ าเป็น
และเร่งด่วน จึงชี้ขาดให้ฟ้องผู้ต้องหาตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ มาตรา 72 ทวิ และ 
ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 7281 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 772/2536 
แม้ก่อนเกิดเหตุจ าเลยเคยไปเก็บเงินค่าสินค้าที่ต่างอ าเภอและถูกคนร้ายชิงทรัพย์ แต่การที่

จ าเลยพาอาวุธปืนไปเก็บเงินที่อ าเภอดังกล่าวในวันเกิดเหตุถือไม่ได้ว่ าเป็นกรณีมีเหตุจ าเป็นและ
เร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ เพราะไม่แน่ว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้น จ าเลยจึงมีความผิดฐานพาอาวุธ
ปืนติดตวัโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1473/2546 
แม้ถ่ัวฝักยาวที่จ าเลยปลูกไว้จะเคยถูกคนร้ายลักไป จ าเลยก็สามารถแจ้งความต่อเจ้าพนักงาน

เพ่ือให้สืบสวนหาตัวคนร้ายได้ แต่จ าเลยไม่ได้ด าเนินการเช่นนั้น แต่กลับพาอาวุธปืนจากบ้านซึ่งอยู่
ห่างจากแปลงนาที่ปลูกถั่วฝักยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ติดตัวมาเพ่ือรดน้ าและเฝ้าถั่วฝักยาว ทั้งๆที่
ขณะนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น การกระท าดังกล่าวของจ าเลยจึงไม่ใช่กรณีที่ มีเหตุจ าเป็นและ
เร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ 

ดังนี้จะเห็นได้ว่าอย่างไรจึงจะถือว่ามีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์นั้น 
จะต้องพิจารณาเป็นกรณี หรือเป็นรายไป ต้องดูพฤติการณ์ประกอบว่ามีความจ าเป็นและเร่งด่วน
เพียงใด หากสามารถหลีกเลี่ยงด้วยวิธีการอ่ืนได้ก็จะไม่ถือว่ามีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วน อีกทั้งกรณี
จ าเป็นและเร่งด่วนนั้นต้องมาควบคู่กัน หากเป็นกรณีจ าเป็นแต่ไม่เร่งด่วน หรือกรณีเร่งด่วนแต่ไม่
จ าเป็น ก็ไม่อาจเข้าข้อยกเว้นในการพกพาอาวุธปืนได้ และอาจถือได้ว่ากรณีมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วน
นั้นเป็นเรื่องของดุลพินิจของเจ้าพนักงานโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนเป็นกรณีไป 
 

4.3.2  กรณีที่กฎหมายก าหนดไว้ตามมาตรา 8 ทวิ วรรคสาม282 
มาตรา 8 ทวิ วรรคสามบัญญัติว่า ความในมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่ 

1)  เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทหารและต ารวจ 
ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 

2)  ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 5 
วรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือ (ค) ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือการป้องกันประเทศหรือรักษาความ
สงบ เรียบร้อยของประชาชนหรือรักษาทรัพย์สินอันส าคัญของรัฐ 

                                                           
281เรื่องเดียวกัน, หน้า 49-50. 
282สรารักษ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภัย, เรื่องเดิม, หน้า 115-117. 
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3)  ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) (ง) ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการช่วยเหลือราชการและมีเหตุจ าเป็นต้องมี และใช้อาวุธปืนในการนั้น 

มาตรา 8 วรรคสามนั้น บัญญัติใกล้เคียงกับ มาตรา 5 แต่เน้นไปที่ตัวบุคคล เนื่องจากเป็น
เรื่องการพกพาอาวุธปืนติดตัวและเป็นกรณีท่ีอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

1)  เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทหารและต ารวจ 
ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 

เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่หมายถึงเจ้าพนักงานอ่ืนๆ นอกจากทหารและเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นต้น 
และกรณีที่สามารถพาอาวุธปืนไปได้นั้นเฉพาะกรณีอยู่ในระหว่างการปฎิบัติหน้าที่เท่านั้น  มิฉะนั้นจะ
เป็นความผิด 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5718/2537  
แม้จ าเลยจะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตาม

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2457 มาตรา 28 ทวิ แต่การที่จะไม่เป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ(1) นั้นต้องได้ความด้วยว่าเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งอยู่ในระหว่างการปฎิบัติหน้าที่ด้วย เมื่อจ าเลยไม่ได้น าสืบให้เห็น
ว่าขณะเกิดเหตุ จ าเลยอยู่ในระหว่างการปฎิบัติหน้าที่ การกระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดตามที่
โจทก์ฟ้อง 

2) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 5 
วรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือ (ค) ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือการป้องกันประเทศหรือรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนหรือรักษาทรัพย์สินอันส าคัญของรัฐ 

มาตรา 5 วรรคหนึ่ง (ข) ได้แก่ หน่วยราชการที่มีหรือใช้เพื่อป้องกันประเทศหรือรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

มาตรา 5 วรรคหนึ่ง (ค) ได้แก่ หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีและใช้ในการป้องกัน
และรักษาทรัพย์สินอันส าคัญของรัฐ 

ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวต้องอยู่ในระหว่างการปฎิบัติหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือรักษาทรัพย์สินอันส าคัญของรัฐ 

3) ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) (ง) ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการช่วยเหลือราชการและมีเหตุจ าเป็นต้องมี และใช้อาวุธปืนในการนั้น 

มาตรา 5 วรรคหนึ่ง (ง) ได้แก่ ราชการทหารและต ารวจตาม (ก) หรือหน่วยราชการ
ตาม (ข) ที่มอบให้ประชาชนมีและใช้เพ่ือช่วยเหลือราชการของทหารและต ารวจ  หรือของหน่วย
ราชการ แล้วแต่กรณี ซึ่งประชาชนผู้นั้นต้องอยู่ระหว่างการช่วยเหลือราชการอีกทั้งต้องมีเหตุจ าเป็นที่
ต้องมีและใช้อาวุธปืนในการช่วยเหลือราชการนั้น 

ดังนี้ กรณีมาตรา 8 ทวิอนุ 2 และ อนุ 3 ได้น ามาตรา 5 มาใช้ ดังนั้นข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หมายถึงบุคคลใดๆ รวมตลอดถึงประชาชน
ทั่วไปผู้ได้รับมอบให้มีและใช้อาวุธปืนจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง กล่าวคือหน่วยงานหรือ
รัฐวิสาหกิจที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง พ.ศ. 2553 โดยทั้งนี้ อนุ 2 มีเงื่อนไขในการพาอาวุธปืนติดตัวไป
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กล่าวคือต้องอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือการป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนหรือรักษาทรัพย์สินอันส าคัญของรัฐ ส่วน อนุ 3 ประชาชนจะพาอาวุธปืนติดตัวไปได้เฉพาะ
เมือ่อยู่ระหว่างการช่วยเหลือราชการหรือมีเหตุจ าเป็นต้องมีและใช้อาวุธปืนดังกล่าวนั้น 

 
4.3.3  กรณีมีเหตุสมควรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 
เหตุสมควร หมายถึง การพาอาวุธปืนไปโดยมีเหตุผลจ าเป็น หรือมีเหตุผลเพียงพอที่จะพา

อาวุธปืนติดตัวไป เช่น ผู้ร้ายเข้าไปปล้นทรัพย์ในบ้านจึงหยิบอาวุธปืนไล่จับตามคนร้ายออกมานอก
บ้านไปยังทางสาธารณะ283 หรือ การพาอาวุธปืนไปเพ่ือจุดประสงค์เพ่ือน าไปซ่อมแซมหรือเพราะมี
ความจ าเป็นที่จะต้องเดินทางไปในที่เปลี่ยวและอันตราย284 เป็นต้น 

ตัวอย่างเช่น  
ผู้ต้องหานั่งอยู่หน้าบ้านของตนเอง เหน็บอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมายไว้ที่เอว มีเสื้อคลุมปิดไว้ เจ้าพนักงานต ารวจเดินผ่านไปพบว่ามีพิรุธ จึงเข้าตรวจ
ค้นและจับกุมโดยกล่าวหาว่าพกปืนโดยไม่มีใบอนุญาต พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีความเห็นแย้งให้ฟ้อง คดีถึงอธิบดีกรมอัยการชี้ขาด โดยชี้ขาดว่าผู้ต้องหามีเสื้อคลุมปกปิดอาวุธปืน
ดังกล่าวไว้ จึงไม่เป็นการเปิดเผย และผู้ต้องหานั่งอยู่บนม้านั่งหน้าบ้านของตนเอง แสดงให้เห็นถึง
จุดประสงค์เพ่ือท าการเฝ้าบ้าน จึงนับได้ว่ามีเหตุสมควร จึงไม่มีความผิดตามมาตรา 371 ชี้ขาดไม่ฟ้อง
ผู้ต้องหา285 

 
4.3.4  ข้อยกเว้นตาม บันทึกส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 0503(ส)/277663 ลงวันที่ 30 

กันยายน พ.ศ.2525286 
บันทึกส านักงานต ารวจแห่งชาตินี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจค้นบุคคลพกพาอาวุธปืนในทาง

สาธารณะสถาน เนื่องจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจเมื่อพบบุคคลที่พกพาอาวุธปืนไปในทาง
สาธารณะ โดยมีเพียงใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัว 
มักจะควบคุมตัวบุคคลนั้นมาด าเนินคดีทุกราย ก่อให้เกิดการเดือดร้อนแก่บุคคลผู้บริสุทธิ์ที่ต้องถูก
ตรวจค้นและจับกุม โดยได้มีการวิเคราะห์เจตนารมณ์ของมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ค าสั่งคณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ข้อ 3 โดยเห็นว่า 
มาตรา 8 ทวิ ยังคงเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์น าอาวุธปืนที่ตนมีไว้โดยชอบด้วยกฎหมายแต่ยัง
ไม่ได้รับอนุญาตให้พกพาติดตัวไปเพ่ือป้องกันตัวและทรัพย์สินได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายให้กระท า

                                                           
283ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ค าอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ, พิมพ์ครั้งที่ 7 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2554), หน้า 398. 
 

284บุญเพราะ แสงเทียน, เรื่องเดิม, หน้า 450. 
285สมพร-ศรีนิดา พรหมหิตาธร, เรื่องเดิม, หน้า 49. 
286บันทึกส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ 0503(ส)/277663 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2525เรื่อง

เกี่ยวกับการตรวจค้นบุคคลพกพาอาวุธปืนในทางสาธารณะสถาน   
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ได้ ตามแนวชี้ขาดไม่ฟ้องของอธิบดีกรมอัยการเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือ
ทางสาธารณะสถานโดยยังไม่ได้รับอนุญาตให้พกพาจากเจ้าพนักงาน ซึ่งถือว่าโดยสภาพนั้น เป็นกรณี
ที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนและสมควรแก่พฤติการณ์ โดยได้มีแนวทาง ดังนี้ 

1) ถ้าได้น าอาวุธปืนใส่กระเป๋าเก็บไว้ในช่องเก็บของท้ายรถ ซึ่งไม่สามารถหยิบใช้ได้
ทันทีทันใด  

2) เอาอาวุธปืนใส่กระเป๋าใส่กุญแจแล้ววางไว้ในรถซึ่งไม่สามารถหยิบใช้ได้
ทันทีทันใด  

3) ไปเก็บเงินจากลูกค้าต่างจังหวัด จ านวนเป็นหมื่นๆ น าติดตัวมาแล้วมีอาวุธปืน
ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้วใส่ในช่องเก็บของ หน้ารถยนต์เพ่ือป้องกันตัวและทรัพย์สิน  

4) ไปเก็บเงินจากลูกค้าต่างจังหวัด น าอาวุธปืนติดตัวมาด้วย โดยแยกอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนออกจากกัน ใส่กระเป๋าเอกสารไว้ที่พนักเบาะหลังรถยนต์  

5) ห่ออาวุธปืน และแหนบบรรจุลูกกระสุน (แม็กกาซีน) แยกออกคนละห่อเก็บไว้ใน
กระโปรงรถยนต์ซึ่งใส่กุญแจ  

ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจที่เกี่ยวข้องได้ใช้ดุลพินิจประกอบการ
พิจารณาในการตรวจค้นบุคคลที่พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในทางสาธารณะ 
 
4.4  การใช้พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ และ ประมวลกฎหมายอาญา  
      มาตรา 371 

 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 นั้นใช้บังคับแก่อาวุธทุกชนิด ซึ่งค าว่าอาวุธนั้น มี

ความหมายดังต่อไปนี้ 
ค าว่า “อาวุธ” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ ความหมายว่า  

เครื่องมือที่ใช้ในการท าร้าย ท าลาย ป้องกัน ต่อสู้ หรือ ่่า โดยปริยาย หมายรวมถึงสิ่งที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ใช้ปัญญาเป็นอาวุธ  

“อาวุธ” ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง สิ่งของหรือเครื่องมือซึ่งได้ใช้หรือมุ่งหมายที่จะใช้
เพ่ือท าลาย ต่อสู้ หรือประทุษร้ายบุคคลอื่นในลักษณะทั้งเชิงรุกและใช้ส าหรับการป้องกันตนเองโดยไม่
ต้องค านึงถึงผลของการใช้สิ่งของหรือเครื่องมือดังกล่าวนั้นว่า จะก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลผู้ถูก
ประทุษร้ายว่าจะได้รับบาดเจ็บธรรมดาหรืออันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตายหรือไม่287 

และ ในประมวลกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 1 (5) ได้นิยาม ค าว่า “อาวุธ” ว่า 
หมายความรวมถึง สิ่งซึ่ง ไม่เป็น อาวุธ โดยสภาพ แต่ซึ่ง ได้ใช้ หรือ เจตนาจะใช้ ประทุษร้ายร่างกาย 
ถึงอันตรายสาหัส อย่างอาวุธ 

เมื่อพิจารณาจากบทนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สิ่งที่สามารถเป็นอาวุธได้มีอยู่สองประการ
ด้วย กันดังนี้288    

                                                           
287วรวิทย์ ฤทธิทิศ, เรื่องเดิม, หน้า 170. 
288สรารักษ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภัย, เรื่องเดิม, หน้า 28-30. 
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1) อาวุธโดยสภาพ หมายถึง สิ่งที่มีไว้เพ่ือใช้ส าหรับประหัตประหารชีวิต กล่าวคือ 
โดยตัวของมันเองสามารถท าให้เป็นอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายได้ (เป็นลักษณะปกติของสิ่งนั้น
ที่สามารถใช้เพ่ือท าให้เกิดอันตรายสาหัสแก่บุคคลหรือท าให้บุคคลนั้นถึงแก่ความตายได้) หรือใช้ใน
การป้องกันหรือต่อสู้โดยตรง เช่น ปืน ดาบ หอก กระบอง ระเบิด เป็นต้น แม้อาวุธโดยสภาพเหล่านี้
ไม่อยู่ในลักษณะพร้อมใช้งานหรือยังไม่อาจท าอันตราย ได้ก็ถือเป็นอาวุธตามความหมายของประมวล
กฎหมายอาญา 

2) อาวุธโดยเจตนาหรือการใช้ หมายถึง สิ่งซึ่งโดยสภาพไม่ใช่อาวุธ และไม่ได้มีไว้ใช้
ประหัตประหารหรือประทุษร้ายร่างกาย กล่าวคือสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีไว้ใช้เป็นเครื่องประหัตประหาร
โดยตรงอย่างอาวุธ (ถึงแม้ลักษณะภายนอกของสิ่งนั้นสามารถใช้ท าให้เกิดอันตรายสาหัสแก่กายได้ ) 
แต่ได้น ามาใช้หรือเจตนาจะใช้ประทุษร้ายและท าอันตรายต่อร่างกายถึงสาหัสเฉกเช่นเดียวกับอาวุธ 
ซึ่งโดยลักษณะและวิธีใช้ดังกล่าวต้องเทียบได้อย่างอาวุธ ตัวอย่างเช่น  มีดปลอกผลไม้ มีดอีโต้ เสียม 
ขวาน จอบเป็นต้น 

ซึ่งในกรณีของอาวุธปืนจะมีพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้
เพลิง พ.ศ. 2490 บัญญัติไว้โดยเฉพาะโดยมีโทษหนักกว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ด้วย 
จึงต้องใช้พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง พ.ศ. 2490 บังคับ  

ลักษณะการบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 และ พระราชบัญญัติอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง พ.ศ. 2490 นั้นมีความคล้ายคลึงกัน แต่ตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ นั้น มีการบัญญัติกรณีพิเศษและมีโทษสูงกว่าเรื่องจากมีระวางโทษจ าคุก
ด้วย ดังนั้น การพาอาวุธปืนไปย่อมจะต้องได้รับโทษสูงกว่าอาวุธธรรมดาอ่ืนๆ เนื่องจากอาวุ ธปืนเป็น
อาวุธที่ร้ายแรงไม่เหมาะสมที่จะให้ประชาชนมีเสรีภาพในการพกติดตัวเข้าไปในเมือง ทางสาธารณะ 
หรือที่ชุมชน เพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอ่ืนได้โดยง่ายและเป็นการเอาเปรียบประชาชน
อ่ืนด้วย อีกทั้งรัฐต้องการที่จะรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากอาชญากรรมให้มากท่ีสุด289 

กรณีข้อยกเว้นนั้น ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้
เพลิง พ.ศ. 2490 คือ “เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์” 
ตามมาตรา 8 ทวิ ส่วนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 จะมีข้อยกเว้นให้พกพาอาวุธปืนติดตัวได้
ถ้า “มีเหตุอันสมควร” 

ความผิดฐานพกพาอาวุธ ตามมาตรา 371 นั้นหากอาวุธดังกล่าวเป็นอาวุธปืน จะเป็นกรรม
เดียวผิดกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จึงต้องลงโทษ 
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ 
และมาตรา 72 ทวิ ซึ่งตามปกติในการฟ้องคดีพกพาอาวุธปืนนั้น พนักงานอัยการจะอ้างมาตรา 8 ทวิ 
ควบคู่ไปกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ด้วย เนื่องจาก ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวินั้น ไม่ได้ให้อ านาจศาลในการสั่ง 
“ริบอาวุธปืนนั้น” จึงต้องอาศัยอ านาจ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 ในการให้อ านาจศาลใน
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 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, เรื่องเดิม, หน้า 398-399. 
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การสั่งริบอาวุธปืนนั้นๆ ได้ด้วย กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นปืนที่มีใบอนุญาตหรือไม่ก็ตาม ถ้าศาลเห็นว่าเป็น
กรณีร้ายแรง ศาลก็มีอ านาจสั่งริบอาวุธปืนได้โดยอาศัยอ านาจประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 
ดังนี้จะเห็นได้ว่าการริบอาวุธปืนนั้นเป็นดุลพินิจของศาล ไม่ได้บังคับว่าต้องริบ เหตุที่บัญญัติการริบ
อาวุธปืนไว้โดยเฉพาะในมาตรา 371 นั้น เนื่องจากการพาอาวุธไปตามมาตรา 371 นั้นอาวุธนั้นเป็น
วัตถุแห่งการกระท าความผิด ไม่ใช่วัตถุที่ใช้กระท าความผิดอันริบได้ตามมาตรา 32, 33 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา  

ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกา 
หากไม่ได้พิพากษาว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 อันให้อ านาจริบ

อาวุธปืน จะน ามาตรา 371 มาใช้เพ่ือริบอาวุธปืนไม่ได้ 
ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3405/2527 
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและพาไปนั้นเป็นความผิดตามมาตรา 371 แห่งประมวลกฎหมาย

อาญา และมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง พ.ศ. 
2490 มาตรา 8 ทวิ และมาตรา 72 ทวิ ต้องลงโทษบทหนักตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งไม่มี
บทบัญญัติให้ริบอาวุธปืนได้อย่างมาตรา 371 ดังนั้นจะน ามาตรา 371 มาใช้บังคับเพ่ือริบอาวุธปืน
ไม่ได้ เนื่องจากศาลไม่ได้สั่งลงโทษตามมาตรา 371 อันเป็นบทเบา290 

หากพาอาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้อ่ืนไปโดยไม่ได้รับอนุญาต อาวุธปืนของกลาง
ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิดอันต้องริบ 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 82/2542 
อาวุธปืนของกลางเป็นอาวุธที่มีใบอนุญาตให้มีและใช้เป็นของผู้ร้องโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

จ าเลยมีความผิดเนื่องจากการมีอาวุธปืนของผู้อ่ืนไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืน
ดังกล่าวไปโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นความผิดเฉพาะตัว อาวุธปืนของกลางจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีไว้เป็น
ความผิดอันต้องริบเสียทั้งสิ้น และแม้จะถือว่าเป็นอาวุธซึ่งเมื่อจ าเลยพาไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทาง
สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแล้ว ศาลมีอ านาจสั่งริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ก็
ตาม291 
 
4.5  หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติในการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลพาอาวุธปืน 
       ติดตวั292 

 
การออกใบอนุญาตให้บุคคลใดพาอาวุธปืนติดตัวไปได้นั้น จะออกให้เฉพาะแก่บุคคลที่ได้รับ

ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจากนายทะเบียนท้องที่แล้วเท่านั้น หมายความว่าบุคคลที่จะพาอาวุธ
ปืนติดตวัได้นัน้จะต้องมีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) แล้ว 

                                                           
290จิตติ ติงศภัทิย์, เรื่องเดิม, หน้า 1196. 
291ประภาศน์ อวยชัย, ประมวลกฎหมายอาญาเล่มที่ 6 มาตรา 309 ถึงมาตรา 398 

(กรุงเทพมหานคร: จิรรัชการพิมพ์, 2545), หน้า 3552. 
292เกียรติกูล พูลศิลป์, เรื่องเดิม, หน้า 40-48. 
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4.5.1  คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต 
1)  ประชาชนชาวไทย กล่าวคือ ต้องมีสัญชาติไทย กรณีไม่มีสัญชาติไทยต้องมี

หนังสือรับรองความประพฤติจากข้าราชการต ารวจ ต าแหน่งตั้งแต่ระดับ ผู้บังคับการหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(1)  อายุ 35 ปี ขึ้นไป ยกเว้นบุคคลที่เคยได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวจาก ผู้

บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้สั่งและปฎิบัติราชการแทนในการอนุญาต  
(2)  มีเงินฝากในสถาบันการเงินอย่างน้อย 1,000,000 บาท และมีการฝากเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนติดต่อกันจนถึงวันยื่นค าร้อง หรือสามารถใช้พันธบัตรรัฐบาลหรือสลาก
ออมสินที่มีมูลค่า 1,000,000 บาทข้ึนไป 

(3)  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ หรือกรรมการผู้จัดการบริษัทหรือกรรมการผู้รับ
มอบอ านาจผูกพันบริษัท ต้องมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไปและมีเงินหมุนเวียนใน
บัญชีกระแสรายวันของบริษัทในรอบ 1 ปี เกินกว่า 10,000,000 บาทข้ึนไป 

2)  ข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 
มาตรา 4 อันได้แก่    

(1)  นายกรัฐมนตรี 
(2)  รองนายกรัฐมนตรี 
(3)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
(4)  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(5)  รฐัมนตรีว่าการทบวง 
(6)  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
(7)  รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง 
(8)  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
(9)  ที่ปรีกษารองนายกรัฐมนตรี 
(10)   ที่ปรึกษารัฐมนตรี และท่ีปรึกษารัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(11)  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(12)  รองเลขาธิการรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
(13)  โ่ษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(14)  รองโ่ษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(15)  เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(16)  ประจ าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(17)  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
(18)  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
(19)  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
(20)  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง 

3)  ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ได้แก่ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ 
4)  ข้าราชการต ารวจชั้นประทวนหรือพลต ารวจ ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่ด้านการ

ป้องกันปราบปรามสืบสวนหรือการข่าว และข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
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5)  ข้าราชการทหารตั้งแต่ยศพันโท นาวาโท หรือ นาวาอากาศโทข้ึนไป 
6)  ข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป 
7)  พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐเทียบเท่าระดับ 7 ของข้าราชการพล

เรือนข้ึนไป 
8)  ข้าราชการบ านาญขณะเกษียณอายุราชการอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 
9)  ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน ช้าราชการประเภทอ่ืน ข้าราชการต ารวจ 

หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ปฎิบัติหน้าที่สืบสวนปราบปรามในเขตพ้ืนที่ที่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิต และ
ตกอยู่ในชั้นสัญญาบัตรหรือระดับ 3 หรือหัวหน้าแผนกขึ้นไปแล้วแต่ประเภท กรรมการการการ
เลือกตั้ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตแห่งชาติ 
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา และกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน       

 
4.5.2  หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

1)  ค าร้องขอมีใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.1) พร้อมรายละเอียดประกอบ
ท้ายแบบค าร้อง 

2)  ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ภูมิล าเนาในแบบ ป.4 ต้องตรงกับ
ทะเบียนบ้านและเป็นข้อมูลในปัจจุบัน พร้อมส าเนา 1 ชุด 

3)  ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 1 ชุด  
4)  รูปถ่ายหน้าตรง แต่งชุดสากล หรือชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 

รูป 
5)  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งสามารถใช้แทนบัตร

ประจ าตัวประชาชน ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ.2526 
6)  หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน ส าเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบริษัท ใน

รอบ 1 ปี โดยการรับรองจากกรรมการ ใช้ในกรณี ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือกรรมการผู้จัดการบริษัท 
หรือกรรมการผู้รับมอบอ านาจผูกพันบริษัท 

7)  บัญชีเงินฝากธนาคาร โดยการรับรองจากธนาคาร ถ่ายส าเนาทุกหน้า และรับรอง
ทุกหน้าพร้อมตราประทับโดยธนาคาร (บัญชีฝากประจ า หรือออมทรัพย์ หรือ ส าเนาพันธบัตรรัฐบาล 
หรือส าเนาสลากออมสิน จ านวน 1,000,000 บาทขึ้นไป เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ติดต่อกัน
จนถึงวันที่ยื่นค าร้อง 

8)  หลักฐานการประกอบอาชีพ พร้อมส าเนา 1 ชุด เช่น หากเป็นเจ้าของกิจการจะ
ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทโดยได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการที่สามารถลงชื่อผูกพันบริษัทได้ เป็นต้น 

9)  ส าเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในรอบปีที่ผ่าน (น าบัตรประจ าตัวผู้
เสียภาษีไปด้วย) 

10)  ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเป็นผู้มีสภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง 
ส าหรับกรณีผู้ขอมีอายุ 75 ปี ขึ้นไป 
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11)  หลักฐานแสดงเหตุผลความจ าเป็น พิเศษมากกว่าปกติธรรมดา ที่ต้องการใช้เป็น
หลักฐานประกอบในการพิจารณาอนุญาตให้มีอาวุธปืน 

12)  ใบอนุญาตให้มแีละใช้อาวุธปืนติดตัว พร้อมส าเนา 1 ชุด (ถ้ามี) 
13)  หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาส าหรับกรณีรับราชการ ได้แก่ 

(1)  ข้าราชการพลเรือน ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิบดีหรือ
เทียบเท่าข้ึนไปในส่วนกลางหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นไปในส่วนภูมิภาค 

(2)  พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ รับรองต้องมีต าแหน่งรองหัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจนั้น หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

(3)  ข้าราชการทหารที่มียศต่ ากว่าพลตรี พลเรือตรี หรือพลอากาศตรี ต้องมี
หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นยศพลโท พลเรือโท พลอากาศโท 

(4)  ข้าราชการต ารวจชั้นยศต่ ากว่าพลต ารวจตรีต้องมีหนังสือรับรองจาก
ผู้บังคับบัญชา หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ ผู้บังคับการหน่วยขึ้นตรงส าหรับข้าราชการต ารวจที่สังกัดใน
ระดับกองบังคับการขึ้นตรงต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(5)  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือผู้ช่วยเหลือราชการในการป้องกันประเทศ รักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน หรือรักษาทรัพย์สินอันส าคัญของรัฐ อันหมายความถึง 

(ก)  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(ข)  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของกรมการปกครอง สมาชิกกอง

อาสารักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 
(ค)  ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้อาวุธปืนจากหน่วยราชการที่มอบให้

ประชาชนมี และใช้เพ่ือช่วยเหลือราชการในเขตจังหวัด จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

(6)  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ข้าราชการในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตก านัน จะต้องมีหนังสือรับรองจากปลัด
กรุงเทพมหานครขึ้นไป 

(7)  ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรี ข้าราชการทหารยศพลต ารวจตรีขึ้นไปไม่
ต้องมีหนังสือรับรอง 

ทั้งนี้ต้องระบุต าแหน่ง ระดับของต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ความ
ประพฤติ และเหตุผลจ าเป็นที่ต้องพกพาอาวุธปืนติดตัว 
 

4.5.3  สถานที่ย่ืนค าร้อง 
1)  ผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อนายทะเบียนอาวุธปืนท้องที่

กรุงเทพมหานคร ที่งาน 2 (ใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว) กองบังคับการ 1 กองทะเบียนส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

2)  ผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดอ่ืนให้ยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีภูมิล าเนาหรือ 
นายทะเบียนอาวุธปืนท้องที่กรุงเทพมหานคร ตามข้อ 1 
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4.5.4  การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 
1)  ด าเนินการใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง 
2)  ด าเนินการใช้เวลาภายใน 2 วันท าการ 
3)  ด าเนินการภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันรับเรื่อง 
4)  ผู้ที่ไม่ต้องพิมพ์มือ องคมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ กรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) กรรมการตรวงเงินแผ่นดิน 
ผู้ตรวจแผ่นดินรัฐสภาและกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

(1)  ข้าราชการการเมือง ตาม พระราชบัญญัติข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 
ที่ต้องพิมพ์มือ 

(2)  ข้าราชการบ านาญ ซึ่งเคยเป็นข้าราชการพลเรือนในระดับ 3 หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป หรือเคยเป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการทหารหรือข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร 

(3)  สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
(4)  เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ประจ าประเทศไทย 

5)  ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและจัดส่งผลการ
ตรวจสอบภายใน 15 วันนับแต่วันรับเรื่อง หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวยังไม่ได้รับผลให้เจ้าหน้าที่เร่งรัด
โดยเร็ว 

(1)  กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด สอบถามพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ยาเสพติด 

(2)  กองบัญชาการต ารวจสันติบาลสอบถามพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงแห่งชาติ 

6)  เมื่อได้รับผลการตรวจสอบครบถ้วนทุกรายการ จะพิจารณาสั่งการให้เสร็จสิ้น
ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันทีได้รับผลตรวจสอบฉบับสุดท้าย 

7)  คณะท างานต้องจัดให้มีการประชุมพิจารณาค าขออนุญาตเดือนละไม่น้อยกว่า 2 
ครั้ง และเม่ือคณะท างานพิจารณามีมติเห็นควรอนุญาตแล้วงาน 2 กก.1.ท. จัดพิมพ์ข้อมูลพร้อมตัดรูป
ถ่าย (แบบ ป.12) ให้เสร็จสิ้น และเสนอผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ได้รับการมอบหมายภายใน
เวลา 5 วันท าการนับแต่วันที่คณะท างานมีมติ 

8)  ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ได้รับมอบหมายมีอ านาจพิจารณาสั่งการ 
(1)  กรณีอนุญาตให้ลงนามและประทับตราประจ าต าแหน่งด้ านหน้าหรือ

ด้านหลังใบอนุญาต (แบบ ป.12) ทั้งต้นข้ัวและปลายขั้ว 
(2)  ก่อนช าระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต (แบบป.12) ผู้ที่ได้รับอนุญาตทุก

รายจะต้องน าอาวุธปืนกระบอกที่ได้รับอนุญาตและเครื่องกระสุนปืนจ านวน 5 นัด (ส าหรับทดสอบ) 
ส าเนาใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน (แบบ ป.4) และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ไปมอบให้เจ้าหน้าที่
กองพิสูจน์หลักฐานด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธปืน โดยมีขั้นตอนการจัดเก็บ ดังนี้ 

(ก)  ลอกลายอาวุธปืน รายละเอียดอาวุธปืน เช่น เครื่องหมายทะเบียนปืน 
เลขหมายทะเบียนปืนขนาด ชนิด 

(ข)  ถ่ายรูปอาวุธปืน 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4&ei=jPp5U8CKAda58gXo7IKgDA&usg=AFQjCNEFoNaLt32c3tLkGigQ4PiWQB6FQw&sig2=7wgGcL5xY7aGrrn1HWhinQ&bvm=bv.66917471,d.dGc
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(ค)  น าอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนไปยิงทดสอบเพ่ือเก็บหัวกระสุนปืน 
และปลอกกระสุนปืน 

(ง)  คืนอาวุธปืนให้แก่ผู้น าอาวุธปืนมาตรวจสอบ พร้อมทั้งท าหนังสือแจ้ง
กองทะเบียนให้ทราบโดยด่วน 

(จ)  เรียกคืนใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนฉบับเดิม (ถ้ามี) 
(ฉ)  ก่อนมอบใบอนุญาตแบบ ป.12 เจ้าหน้าที่จะบันทึกเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 

วัน เดือน ปีที่ออกใบอนุญาตและวันสิ้นอายุของใบอนุญาตไว้ที่ใบอนุญาตแบบ ป.12 ทั้งต้นขั้วและ
ปลายขั้ว ลงบัญชีคุมการออกใบอนุญาตและบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการขอ
อนุญาตครั้งต่อไป 

9)  กรณีที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจสั่งการ ไม่อนุญาตให้
ประทับตรา ไม่อนุญาตหรือขีด่่ารายการด้านหน้าหรือด้านหลังใบอนุญาตแบบ ป.12 ต้องส่งเรื่องคืน
กองทะเบียนเพื่อแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบโดยเร็ว 
 

4.5.5  การพิจารณาการออกใบอนุญาต 
1)  ให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา พิจารณาจากเหตุผลและความจ าเป็นที่

จะต้องมีอาวุธปืนติดตัว ตามหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตอ้างอิงและน าประกอบการพิจารณา 
โดยการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการออกใบอนุญาตให้บุคคลพกพาอาวุธปืนนั้น 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีการวางแนวทางไว้ให้พิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ
อนุญาตพกพาอาวุธปืน ซึ่งบุคคลที่จะได้รับอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนนั้น ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มี
และใช้อาวุธปืนตามมาตรา 7 และ 9 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และมีเหตุผลเพ่ือใช้ในการป้องกันตนหรือทรัพย์สิน 
หรือเพ่ือการกีฬา เช่น 

(1) การประกอบอาชีพจ าเป็นต้องมีทรัพย์สินและเงินทองหรือของมีค่าติดตัวไป
ด้วยระหว่างเดินทาง 

(2)  ใช้ในการให้ความคุ้มครองตนเองหรือทรัพย์สินที่อาจถูกประทุษร้าย 
(3)  ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เช่น การรักษาความสงบเรี ยบร้อยของ

ประชชน การสืบสวนปราบปรามการกระท าความผิด การอารักขาบุคคลส าคัญในเขตพ้ืนที่อันตราย 
การรักษาทรัพย์สินของรัฐ เป็นต้น หรือ เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานผู้รักษาความสงบเรียบร้อย 

(4)  ในการกีฬา (เฉพาะอาวุธปืนที่ใช้ในการกีฬาเท่านั้น) 
(5)  ในกิจการอื่นๆตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเห็นสมควร293 

2)  การพิจารณาอนุญาต ให้พิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดเหตุผลและ
ความจ าเป็น ทั้งยังสามารถท าความเห็นได้เสมอ ดังนี้    

(1)  อนุญาตทั่วราชอาณาจักร 

                                                           
293บันทึกข้อความที่ ตร.0514.412/7517 ลว. 27 พฤษภาคม 2535 เรื่องหลักเกณฑ์และ

แนวทางปฎิบัติในการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนติดตัว 
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(2)  อนุญาตเป็นรายจังหวัด 
(3)  อนุญาตเฉพาะกรุงเทพมหานคร 

3)  ชนิดของอาวุธปืนที่อนุญาตให้มีการพาติดตัว คือ อาวุธปืนที่จัดอยู่ในประเภทของ
อาวุธปืนพกสั้นที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้เพียงคนละ 1 กระบอกเท่านั้น 

(1)  ขนาดอาวุธปืนที่จะได้รับอนุญาตให้พาติดตัวได้ พิจารณาจากขนาดกว้าง
ปากล ากล้องต้องไม่เกินกว่า .38 นิ้ว หรือ 9 มม. 

(2)  ส าหรับอาวุธปืนที่อานุภาพร้ายแรง เช่น อาวุธปืนขนาด .357 หรือที่มีขนาด
กว้างล ากล้องเกินกว่า .38 นิ้ว หรือ 9 มม. เช่น .40 นิ้ว .41 นิ้ว หรือ .45 นิ้ว จะไม่พิจารณาอนุญาต
ให้ผู้ใด ยกเว้นบุคคล ต่อไปนี้ โดยอยู่ในดุลพินิจของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้รับมอบอ านาจ 

(ก)  พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป 
(ข)  ข้าราชการตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ พิพากษา สมาชิกวุฒิสภา 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องคมนตรี แต่ต้องเคยได้รับอนุญาตให้มีและใช้เฉพาะ ผู้พิพากษาและ
พนักงานอัยการ (แบบ ป.4) มาก่อน 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 เพ่ิมเติมที่ไม่ได้รับการยกเว้น 

(ค)  ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน พลต ารวจ ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่ด้าน
การป้องกันและปราบปราม สืบสวนหาข่าว และต ารวจชั้นสัญญาบัตรข้าราชการพลเรือนหรือพนักงาน
ในองค์กรของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐระดับไม่ต่ ากว่าหรือเทียบเท่า ระดับ 3 ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่
ป้องกันและปราบปราม สืบสวนหาข่าวในพ้ืนที่ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน 

(ง)  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรก านันที่ปฎิบัติหน้าที่
ในเขตพ้ืนที่ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน 

4)  ผู้ขออนุญาตที่ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวไม่ว่ากรณี
ใดๆ ให้พิจารณาระดับการขออนุญาตครั้งต่อไปมีก าหนด 1 ปี นับแต่วันที่สั่งพักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต     

 
4.5.6  การขอต่ออายุใบอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัว 
ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวนั้นมีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออก ตามมาตรา 23(7)294 แห่ง

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490
เมื่อหมดอายุสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้สองครั้ง  

ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน และไม่เกิน 90 วัน 
ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ หากเกินก าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว
หมดอายุ ต้องยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาใหม่ โดยไม่ถือว่าเป็นการต่ออายุ
ใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว 

1) เอกสารประกอบการต่ออายุใบอนุญาตมีอาวุธปืน ดังต่อไปนี้ 
(1)  ค าร้องแบบ ป.1  
(2)  ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน ใบป.4 พร้อมส าเนา 1 ชุด 

                                                           
294มาตรา 23 (7) ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวมีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออก 
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(3)  ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 1 ชุด 
(4)  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่สามารถใช้แทนบัตรประจ าตัว

ประชาชนได้พร้อมส าเนา 1 ชุด 
(5)  รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสากลหรือชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
(6)  ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ป.12 ฉบับเดิมพร้อมส าเนา 1 ชุด 
(7)  แบบพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือใช้ในการตรวจสอบการกระท าความผิด 
(8)  ไม่ต้องมีหลักฐานการเงิน ไม่ต้องมีใบเสร็จเสียภาษีไม่ต้องน าเข้าประชุมการ

พิจารณา ไม่ต้องน าอาวุธปืนมาทดสอบการยิง กรณีข้าราชการไม่ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติ 
 

4.5.7  การสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
การสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ซึ่งออกตามความในมาตรา 22 แห่ง

พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งของคณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน
ฉบับที่ 44 ข้อ 5 นั้นให้สั่งพักใช้ใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวก าหนดครั้งละ 1 ปี นับแต่วันสั่งในการ
กระท าผิดกฎหมายของผู้ได้รับอนุญาต ดังต่อไปนี้ 

1)  พกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย 
2)  พกพาอาวุธปืนไปในที่ชุมชนที่มีการจัดให้มีเพ่ือนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ 

หรือการอื่นใด 
3)  แสดงอาวุธปืนเป็นที่หวาดเสียวต่อประชาชนหรือในการทะเลาะวิวาท 
4)  ยิงปืนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ในเมือง หรือที่ชุมชน 

 
4.5.8  การสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้พาอาวุธปืนติดตัว 

1)  กระท าการเข้าหลักเกณฑ์ท่ีต้องถูกให้พักใช้ใบอนุญาตซ้ า 
2)  ใช้อาวุธปืนในการกระท าความผิดทางอาญาหรือใช้อาวุธปืนเพ่ือความสะดวกใน

การก่ออาชญากรรมหรือความผิดทางอาญา เว้นแต่การกระท าผิดนั้นกระท าลงโดยประมาท หรือ 
กระท าลงด้วยความจ าเป็น หรือเพ่ือป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระท าความผิดที่ได้รับการ
ยกเว้นโทษ 

3)  ประพฤติตนขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(1)  ยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรในเมือง หมู่บ้าน หรือชุมนุมชน 
(2)  ผู้ได้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวไปแล้วจะไม่

สามารถขออนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวได้อีก 
 

4.5.9  การปฏิบัติในการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้พาอาวุธปืนติดตัว 
ซึ่งอนุญาตโดยผู้บัญชาต ารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 

1)  ส าหรับท้องที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้พนักงานสอบสวนรายงานข้อเท็จจริง
พร้อมทั้งอ้างอิงพยานหลักฐาน ส าเนาใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแบบ ป.4 และส าเนาใบอนุญาต
ให้พาอาวุธปืนติดตัว ป.12 เสนอหัวหน้าพนักงานสอบสวนท าความเห็นส่งนายทะเบียนอาวุธปืน
กรุงเทพมหานคร แล้วน าเข้าพิจารณาของคณะท างานกลั่นกรองความเห็นเสนอผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจสั่งการ 
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2)  ส าหรับในเขตท้องที่จังหวัดอ่ืนๆให้พนักงานสอบสวนรายงานข้อเท็จจริง 
3)  เมื่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจสั่งให้พักใช้ใบอนุญาต

แล้ว ให้นายทะเบียนท้องที่กรุงเทพมหานคร แจ้งให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนท้องที่เรียกใบอนุญาตส่ง
มาให้บันทึกการพักใช้ใบอนุญาตโดยไม่ชักช้า แล้วส่งคืนให้ผู้ได้รับใบอนุญาตพร้อมบันทึกการสั่งพักใช้
ไว้ในต้นขั้วใบอนุญาตและส่งข้อมูลน าเข้าไปบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ กรณีไม่สามารถเรียกใบอนุญาต
มาบันทึกสั่ งพักใช้ได้  ให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนท้องที่แจ้ งนายทะเบียนอาวุธปืนท้องที่
กรุงเทพมหานครทราบเป็นการด่วน เพ่ือหมายเหตุบัญชีควบคุมและต้นขั้วไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งส่ง
ข้อมูลบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ 

4)  กรณีที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้รับมอบอ านาจ สั่งพักใช้หรือสั่งไม่เพิก
ถอนใบอนุญาต ให้นายทะเบียนอาวุธปืนท้องที่กรุงเทพมหานคร แจ้งหัวหน้าพนักงานสอบสวนเจ้าของ
เรื่องเดิมให้ทราบเรื่อง 

5)  วันสั่งพักใช้ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตน าใบอนุญาตมาส่งมอบให้แก่หัวหน้า
พนักงานสอบสวนท้องที่ กรณีที่ผู้ขอใบอนุญาตมาส่งมอบให้นับตั้งแต่วันที่หัวหน้าพนักงานท้องที่แจ้ง
ให้นายทะเบียนอาวุธปืนท้องที่แจ้งให้นายทะเบียนอาวุธปืนท้องที่กรุงเทพมหานครทราบ 
 

4.5.10  การจ ากัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจักรชั่วคราว 
ในปัจจุบันมีค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 535/2556 ออกตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 

378/2555 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ให้มีการจ ากัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั่ว
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีความจ าเป็นในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ให้มีการจ ากัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.
12) เป็นการชั่วคราว โดยให้มีการระงับการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
 
4.6  รายงานการศึกษาเรื่อง “ศึกษาพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ 
      ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน” โดยคณะกรรมาธิการยุติธรรมและ 
      สิทธมินุษยชน วุฒิสภา295 
 

คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน วุฒิสภาได้ท ารายงานการศึกษาเรื่อง “ศึกษา
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ” แล้ว
น าเข้าสู่การประชุมวุฒิสภา ครั้งที ่17 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  ใน วันศุกร์ที่ 3  ตุลาคม  2546 

 

                                                           
295รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน วุฒิสภา ในคราว

ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2546 
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4.6.1  ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
จากการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 

และสิ่งเทียมอาวุธปืน โดยไดท้ าการรวบรวมข้อมูลจากผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และท า
การวิจัยเชิงส ารวจปรากฏว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนยังคงมีความจ า
เป็นอยู ่แต่อาจก าหนดมาตรการในการอนุญาตให้มีอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น ส่วนการอนุญาต
ให้พกพานั้น เห็นควรไม่ให้มีการอนุญาตพกพาอาวุธปืน และผู้เสนอญัตติเห็นว่าการที่พระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนยังคงอนุญาตให้ประชาชนมี
อาวุธปืนไว้ในความครอบครองนั้น น่าจะไม่เหมาะสมเพราะจะก่อให้ผลเสียมากกว่าผลดี เนื่องจาก
เหตุผลดังต่อไปนี้ 

1)  การรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน  เป็นหน้าที่ของรัฐที่
จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ด าเนินการอยู่แล้ว จึงไม่ควรให้ประชาชนทั่วไปมีอาวุธปืนไว้เพ่ือป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สินของตนอีก และในข้อเท็จจริงผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถคุ้มครอง
ตนเองได ้

2)  อาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตให้มีโดยชอบด้วยกฎหมาย มีจ านวนไม่น้อยที่ถูกน าไปใช้
ในการกระท าความผิด 

3)  อาวุธปืนหากเก็บรักษาไม่ดี หรือผู้ใช้ไม่มีความรู้ ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วจ านวน
มาก 

4)  ผู้มีอาวุธปืนและพกพาติดตัว เมื่อเกิดความมึนเมา หรือมีความคึกคะนอง หรือมี
เรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนก็มีโอกาสใช้อาวุธปืนได้ง่าย 

5)  อาวุธปืนเป็นเครื่องมือในการเสริมอิทธิพลแก่ผู้มีอิทธิพล เพราะผู้มีอิทธิพลจะทรง
ความมีอิทธิพลอยู่ได้กต็้องมีบุคคลที่เป็นมือปืนไว้ คอยรับใช้ 

6)  การอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองได้ ย่อมเป็นการยากในการ
ปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมาย 

7)  หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืน ท าให้เกิดความไม่น่าเป็นธรรมใน
สังคม กล่าวคือโดยสิทธิขั้นพื้นฐานต้องถือว่าทุกชีวิตย่อมมีค่าเท่าเทียมกัน ซึ่งรัฐธรรมนูญก็ได้รับรองไว้
ว่าบุคคลย่อมเสมอกันในทางกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 

8)  อาวุธปืนทุกกระบอกต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ ท าให้เกิดการเสียดุลการค้า 
 

4.6.2  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
1)  ไม่ควรอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนโดยเด็ดขาด โดยต ารวจและทหารให้พกพาได้

เฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่ในเครื่องแบบ กรณีนอกเครื่องแบบให้ยกเว้นเฉพาะต ารวจสันติบาล และ
เมื่อใช้ในหน้าที่ราชการเสร็จแล้วต้องมีการส่งคืนตามระเบียบทันที ทั้งนี้โดยจะต้องก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืน
ให้รุนแรงอาจถึงขั้นโทษประหารชีวิต 

2)  ควรจ ากัดจ านวนร้านค้าที่จ าหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไม่ให้มีเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น และผู้ที่จะซื้อกระสุนปืนจะต้องได้รับอนุญาตด้วย  และการพิจารณาอนุญาตต้องเป็นไปโดย
เข้มงวด เช่น เจ้าของปืนที่มาซื้อจะต้องมีหลักฐานหรือมีเหตุผลว่ากระสุนเดิมที่มีอยู่ได้ ใช้ไปในเรื่องใด 
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เพราะอะไร หรือต้องมีหลักฐานว่ากระสุนเดิมเสื่อมอายุ รวมทั้งควรก าหนดมาตรการควบคุมกระสุน
ปืนที่ใช้ส าหรับการซ้อมยิงให้ใช้ได้ เฉพาะในสนามซ้อมยิงปืนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

3)  ควรจัดให้มีศูนย์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน  และ
การอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนโดยให้นายทะเบียนกลางท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล  ทางสถิติ และ
จัดระบบการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ 

4) การก าหนดมาตรการการควบคุม 
(1) ควรก าหนดมาตรการการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนโดยเคร่งครัดและ

เข้มงวด โดยท าการตรวจสอบความจ าเป็นอย่างยิ่งของแต่ละบุคคล ตลอดจนพิจารณาจากกระแสการ
หมุนเวียนทางด้านการเงิน อาชีพที่มั่นคง มีบุคคลรับรองประวัติความประพฤติและสถานะทางการเงิน 

(2) กรณีเจ้าของอาวุธปืนเปลี่ยนที่อยู่หรือเปลี่ยนภูมิล าเนา จะต้องมีการแจ้งย้าย
อาวุธปืนติดตามไปด้วย 

(3) ผู้ที่มีหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับอาวุธปืนควรต้องพิจารณาการควบคุมอาวุธปืน ให้
มีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดจ านวนการอนุญาตให้มีอาวุธปืนต่อคนให้เหมาะสม  รวมทั้งหา
มาตรการในการควบคุมอาวุธปืนที่หมดสภาพแล้วว่าจะมีการด าเนินการอย่างไร 

(4) ให้มีการแยกประเภทอาวุธปืนให้เป็นระบบ เช่น อาวุธปืนที่ช ารุด อาวุธปืนที่
ควรเก็บรักษา อาวุธปืนสวยงาม และอาวุธปืนที่ใช้ในการกีฬา เป็นต้น 

(5) ควรก าหนดให้มีการน าอาวุธปืนมาตรวจสอบทุกระยะ 3 ปี หรือ 5 ปี 
(6) ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ขออนุญาตมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง

ใน เรื่องกฎแห่งความปลอดภัย รวมทั้งให้มีการทดสอบหลังจากฝึกอบรมเช่นเดียวกับการขอใบอนุญาต
ขับข่ีรถยนต์ 

(7) อาวุธปืนทุกกระบอกจะต้องท าการยิงเพ่ือเก็บหลักฐานไว้ที่กองทะเบียน
ประวัติส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(8) ควรหามาตรการควบคุมเกี่ยวกับอาวุธอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคตด้วย 
ผลการศึกษานี้ท าให้เห็นว่าพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้

เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 นั้นมีปัญหาในการบังคับใช้ และสมควรได้รับการแก้ไข อีกทั้ง
ยังแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและแนวความคิดของประชาชนส่วนใหญ่และคณะกรรมาธิการถึงการไม่ควร
อนุญาตให้พกพาอาวุธปืน 
     



 
บทท่ี 5 

 
วิเคราะห์สภาพปัญหาการพกพาอาวุธปืนของประเทศไทย 

กับกฎหมายอาวุธปืนของต่างประเทศ 
 
5.1  สภาพปัญหาการพกพาอาวุธปืนของประเทศไทย 
 

จากข้อมูลจากองค์การระหว่างประเทศด้านการวางแผนและนโยบายป้องกันการบาดเจ็บจาก
การวางแผนและนโยบายจากการใช้อาวุธปืน “GUN POLICY” (กันโพลิซี) ระบุว่าประเทศไทยนั้นมี
อัตราการก่ออาชญากรรมจากปืนสูงที่สุดในเอเชีย ทุก 100,000 คน จะถูกฆ่าด้วยอาวุธปืน 5.3 คน 
และประเทศไทยมีพลเมืองครอบครองปืนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากกว่าประเทศที่มีชื่อ
ด้านความรุนแรงอย่าง  ฟิลิปปินส์ ถึง 4 เท่า หรือเพียง 0.2 คน296 เท่านั้น และจากตารางที่ 1 แสดง
สถิติคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนเทียบกับคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายระหว่างปี พ.ศ.2550-2556297 ที่แสดงถึงสถิติ
การจับกุมอาวุธปืนธรรมดาที่จับกุมได้มากขึ้นเรื่อยๆ แสดงถึงประสิทธิภาพของการ ใช้บังคับ
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
ว่าบทบัญญัติ และโทษที่ใช้บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถปราบปราม บังคับใช้ หรือก่อให้เกิด
ความหวาดกลัวแก่ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับคดีอาวุธปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้มีความเสี่ยงต่อ
การใช้อาวุธปืนในการก่ออาชญากรรมอันส่งผลกระทบต่อประชาชน และสังคมมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเป็น
การสะท้อนให้เห็นถึงความร้ายแรงของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากอาวุธปืนในประเทศไทย 

เนื่องจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีความสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีตกาล การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะรวดเร็ว และเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องอยู่
ตลอดเวลา การเพ่ิมของจ านวนประชากร ปัญหาการว่างงาน ปัญหาทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก
สินค้ามีราคาแพงขึ้น เป็นต้น อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลกระทบ
ถึงสุขภาพจิตของประชาชน เป็น 

ปัญหาต่อสังคมอย่างมาก  สิ่งที่เป็นปัญหาและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมอย่างเห็นได้ชัด 
คือ ปัญหาด้านอาชญากรรม  ซึ่งอาชญากรรมนั้นสามารถเกิดขึ้นทุกเวลา ทุกสถานที่ และสามารถ
เกิดขึ้นได้กับทุกคน อันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจและทรัพย์สินของประชาชน ดังจะ
เห็นได้จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ ซึ่งมีให้เห็นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน
ของคนในสังคมจนอาจเรียกได้ว่าเป็นเรื่องปกติ  

แต่แม้อาชญากรรมจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเป็นเรื่องปกติในสังคม แต่ยังคงก่อให้เกิดความ
หวาดกลัวแก่ประชาชน ท าให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลในการด ารงชีวิตประจ าวัน เพราะเกรงว่า

                                                 
296ไทยพีบีเอส, เรื่องเดิม. 
297ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, เรื่องเดิม. 
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จะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของตนและคนในครอบครัวอันเป็นที่รัก หรือแม้กระทั่งเกิด อันตราย
ต่อทรัพย์สินต่างๆของตน ท าให้สังคมขาดความสงบสุขและเมื่อสังคมขาดความสงบสุข จึงส่งผล
กระทบกระเทือนต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ การเมือง การปกครอง และเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากการที่ Thomas Hobbs นักปรัชญาการเมืองชาว
อังกฤษ ได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับรัฐว่า “รัฐที่ขาดความสงบเรียบร้อยก็คือรัฐที่ไม่มีรัฐบาล”298 จาก
แนวคิดของ Thomas Hobbs ดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า ความสงบเรียบร้อยเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
อย่างยิ่งส าหรับเสรีภาพและความม่ันคงของบ้านเมือง 

ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็น การขัดกันเรื่องผลประโยชน์ การประสงค์ให้
ได้มาซึ่งทรัพย์สินของผู้อ่ืน การทะเลาะวิวาทชุลมุนต่อสู้ อาฆาตล้างแค้น การกระท าอันประสงค์ต่อ
ชีวิตผู้ อ่ืน อันเรียกว่า การฆ่าผู้อ่ืน การประสงค์จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายของผู้อ่ืน อัน
เรียกว่า การท าร้ายร่างกาย การข่มขืนใจผู้อ่ืนให้กลัวจนกระทั่งยอมกระท าในสิ่งที่ผู้ข่มขู่ต้องการ หรือ 
ปัญหาเรื่องชู้สาว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราสามารถจะพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวันตามหน้า
หนังสือพิมพ์ หรือข่าวจากโทรทัศน์ ซึ่งโดยมากผู้ก่ออาชญากรรมเหล่านี้มักมีเครื่องมือ เพ่ือใช้หรือมีไว้
เพ่ือช่วยให้การกระท าของตนเป็นไปได้อย่างส าเร็จลุล่วง หรือให้เป็นไปโดยสะดวก ง่าย และรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น และเครื่องมือที่มีอานุภาพที่สามารถท าให้ผู้ก่ออาชญากรรมกระท าการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พกพาได้สะดวกเนื่องจากมีขนาดเล็ก กะทัดรัด สามารถปิดบังซ่อนเร้นไว้กับตัวได้อย่าง
มิดชิด ราคาไม่แพง สามารถหาซื้อได้ง่ายบนอินเทอร์เน็ต และสามารถสร้างความหวาดกลัวให้แก่
บุคคลอ่ืนได้อย่างยิ่ง คือ อาวุธปืน นั่นเอง ซึ่งอาวุธปืนนั้นเป็นอาวุธโดยสภาพ กล่าวคือ อาวุธปืน
สามารถใช้เพื่อท าให้เกิดอันตรายสาหัสแก่บุคคลหรือท าให้บุคคลนั้นถึงแก่ความตายได้ ซึ่งแม้ไม่อาจใช้
การได้ก็ยังคงสภาพเป็นอาวุธ อาวุธปืนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญอันเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม
ขึ้นในสังคม 

ในทางกลับกัน แม้ “อาวุธปืน” จะเป็นเครื่องมือส าคัญอันเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม
ขึ้นในสังคม  ซึ่งก่อให้ผู้ก่ออาชญากรรมรู้สึกเชื่อมั่นในการลงมือก่ออาชญากรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
อาวุธปืนเป็นอาวุธที่ร้ายแรง มีอานุภาพที่สามารถท าให้มีอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือตายได้ ทั้งยังเป็น
สัญลักษณ์แห่งความเจ็บ ความตาย และความรุนแรง ผู้ใดพบเห็นมักจะเกิดความหวาดกลัวและเกรง
ต่อผู้ถืออาวุธปืน แต่อาวุธปืนก็ยังสามารถสร้างความอบอุ่นใจให้แก่คนดี หรือ ประชาชนทั่วไป ใน
ประเทศไทยซึ่งมีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นมาก ท าให้ประชาชนไม่รู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  อีกทั้งรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจกลับไม่สามารถปกป้องคุ้มครองประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที ไม่สามารถคุ้มครองประชาชนได้อย่างทั่วถึงและตลอดเวลา เนื่องจากประเทศไทยเป็นสังคม
ที่มีขนาดใหญ่ ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่สามารถปกป้องคุ้มครองได้อย่างทั่วถึง ทั้งยังขาดแคลน
เทคโนโลยีด้านกล้องวงจรปิด หรือที่เรียกกันว่า กล้อง CCTV อันท าให้ไม่สามารถดูแลสอดส่องตาม
ถนนหนทางได้อย่างทุกซอกทุกมุม ท าให้บางครั้งการพกพาอาวุธปืนไว้เพ่ือป้องกันชีวิต ร่างกายและ
ทรัพย์สินของตนและบุคคลในครอบครัว จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น ตลอดจนการน าอาวุธปืนมาใช้ด้านการ

                                                 
298อัศวิน วัฒนวิบูลย์, เรื่องเดิม. 
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กีฬาและการล่าสัตว์ อันเป็นวัตถุประสงค์ของการออกใบอนุญาตอาวุธปืน ตามมาตรา 9299 ของ
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 

แต่เนื่องจากอาวุธปืนนั้นก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมไทยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งใน
การก่อให้เกิดอาชญากรรม หรือการก่อให้เกิดการหวาดกลัวต่อผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก ดังนี้เมื่อ
พิจารณาถึงความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยในสังคมแล้ว หากให้บุคคลมีการพกพาอาวุธปืนได้
อย่างเสรีก็จะน ามาซึ่งความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมได้ เนื่องจากเมื่อบุคคลใดพกพาอาวุธปืนแล้วมักมี
ความรู้สึกฮึกเหิม คึกคะนอง รู้สึกมีอ านาจเหนือกว่าอีกฝ่ายที่ปราศจากอาวุธปืน หรือเมื่อไม่สามารถ
ควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนได้อาจก่อให้เกิดการกระท าที่เป็นอันตรายแก่ผู้อ่ืนหรือแม้แก่ตัวผู้
พกพาอาวุธปืนเอง และผู้พกพาอาวุธปืนบางส่วนไม่มีคุณสมบัติหรือผ่านการฝึกอบรมในการใช้อาวุธ
ปืนโดยถูกต้องปลอดภัยมาก่อน เพียงแค่คิดว่ามีอาวุธปืนอยู่ในมือก็สามารถยิงได้ สังคมจึงต้องมีการ
ก าหนดมาตรการขึ้นมาควบคุมการพกพาอาวุธปืนโดยการบัญญัติกฎหมาย เพ่ือมิให้เกิดอาชญากรรม
ที่ร้ายแรงและ ป้องกันไม่ให้ผู้พกพาอาวุธปืนที่บรรจุกระสุนพาอาวุธปืนไปสร้างความหวาดกลัวให้แก่
สาธารณชนหรือประชาชนโดยทั่วไป อันเป็นการกระท าเ พ่ือประโยชน์แห่งสาธารณะ อัน
กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายที่จะสามารถจ ากัด
สิทธิของบุคคลได้นั้นต้องไม่เป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญ และยังคงไว้ซึ่งหลักการนิติรัฐ โดยการที่ต้องมี
กฎหมายให้อ านาจรัฐในการจ ากัดสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนไว้ได้ และในขณะเดียวกันก็จ ากัด
ขอบเขตการใช้อ านาจของรัฐไม่ให้ใช้อ านาจโดยไร้ซึ่งขอบเขตด้วยบทบัญญัติของกฎหมาย 

ดังนั้นอ านาจของรัฐที่จะสามารถน ามาใช้จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะต้องเป็นการ
กระท าตามที่กฎหมายบัญญัติหรือให้อ านาจไว้อย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังต้องพิจารณาสัดส่วนความ
เหมาะสมโดยการรักษาดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะและการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของปัจเจก
บุคคลอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันเรื่องการพกพาอาวุธปืน ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 
ซึ่งเป็นเรื่องการพาอาวุธ และมาตรา 8 ทวิของ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนใน
ประเทศไทยเพียงฉบับเดียวที่ใช้บังคับอยู่ ซึ่งแม้จะมีการแก้ไขอยู่หลายครั้งก็ยังไม่สามารถมี
ประสิทธิภาพพอที่จะใช้ควบคุมการก่อให้เกิดอาชญากรรมในสังคมไปพร้อมๆกับการท าให้ประชาชน
ทั่วไปรู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของตนได้ อีกทั้งยังมีช่องโหว่มากมายในการ
ใช้อ านาจดุลพินิจพิจารณาการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน และดุลพินิจในการพิจารณาว่าอย่างไร
จึงเป็นเหตุจ าเป็นเร่งด่วนและสมควรแก่พฤติการณ์ จึงเป็นปัญหาที่สมควรได้รับการแก้ไขโดยเร็ว 

คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน วุฒิสภาเคยได้ท ารายงานการศึกษาเรื่อง 
“ ศึกษาพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน” 
แล้วน าเข้าสู่การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  ใน วันศุกร์ที่ 3  ตุลาคม  2546 
โดยผลการศึกษาปรากฏว่า จากการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน โดยไดท้ าการรวบรวมข้อมูลจากผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ 

                                                 
299มาตรา 9 ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน  ให้ออกให้แก่บุคคล

ส าหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์ 
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ที่เกี่ยวข้อง และท าการวิจัยเชิงส ารวจปรากฏว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการอนุญาตให้บุคคลมี
อาวุธปืนยังคงมีความจ าเป็นอยู่ แต่อาจก าหนดมาตรการในการอนุญาตให้มีอาวุธปืนอย่างเคร่งครัด
มากยิ่งขึ้น ส่วนการอนุญาตให้พกพานั้น เห็นควรไม่ให้มีการอนุญาตพกพาอาวุธปืน และผู้เสนอญัตติ
เห็นว่าการท่ีพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
ยังคงอนุญาตให้ประชาชนมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองนั้น  น่าจะไม่เหมาะสมเพราะจะก่อให้
ผลเสียมากกว่าผลดี โดยมีเหตุผลที่เกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืน ดังต่อไปนี้ 

1)  การรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน  เป็นหน้าที่ของรัฐที่
จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ด าเนินการอยู่แล้ว จึงไม่ควรให้ประชาชนทั่วไปมีอาวุธปืนไว้เพ่ือป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สินของตนอีก และในข้อเท็จจริงผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถคุ้มครอง
ตนเองได ้

2)  อาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตให้มีโดยชอบด้วยกฎหมาย มีจ านวนไม่น้อยที่ถูกน าไปใช้
ในการกระท าความผิด 

3)  อาวุธปืนหากเก็บรักษาไม่ดี หรือผู้ใช้ไม่มีความรู้ ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วจ านวนมาก 
4)  ผู้มีอาวุธปืนและพกพาติดตัว เมื่อเกิดความมึนเมา หรือมีความคึกคะนอง หรือมี

เรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนก็มีโอกาสใช้อาวุธปืนได้ง่าย 
5)  อาวุธปืนเป็นเครื่องมือในการเสริมอิทธิพลแก่ผู้มีอิทธิพล เพราะผู้มีอิทธิพลจะทรง

ความมีอิทธิพลอยู่ได้ก็ต้องมีบุคคลที่เป็นมือปืนไว้ คอยรับใช้ 
6)  การอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองได้ ย่อมเป็นการยากในการ

ปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมาย 
7)  หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืน ท าให้เกิดความไม่น่าเป็นธรรมใน

สังคม กล่าวคือโดยสิทธิขั้นพื้นฐานต้องถือว่าทุกชีวิตย่อมมีค่าเท่าเทียมกัน ซึ่งรัฐธรรมนูญก็ได้รับรองไว้
ว่าบุคคลย่อมเสมอกันในทางกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับการพกพาอาวุธปืน 
1)  ไม่ควรอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนโดยเด็ดขาด โดยต ารวจและทหารให้พกพาได้

เฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่ในเครื่องแบบ กรณีนอกเครื่องแบบให้ยกเว้นเฉพาะต ารวจสันติบาล และ
เมื่อใช้ในหน้าที่ราชการเสร็จแล้วต้องมีการส่งคืนตามระเบียบทันที ทั้งนี้โดยจะต้องก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืน
ให้รุนแรงอาจถึงขั้นโทษประหารชีวิต 

2)  ควรจัดให้มีศูนย์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน  และ
การอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนโดยให้นายทะเบียนกลางท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล ทางสถิติ และ
จัดระบบการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ 

3) การก าหนดมาตรการการควบคุม 
(1) ควรก าหนดมาตรการการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนโดยเคร่งครัดและ

เข้มงวด โดยท าการตรวจสอบความจ าเป็นอย่างยิ่งของแต่ละบุคคล ตลอดจนพิจารณาจากกระแสการ
หมุนเวียนทางด้านการเงิน อาชีพที่มั่นคง มีบุคคลรับรองประวัติความประพฤติและสถานะทางการเงิน 

(2) ผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนควรต้องพิจารณาการควบคุมอาวุธปืน ให้
มีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดจ านวนการอนุญาตให้มีอาวุธปืนต่อคนให้เหมาะสม  รวมทั้งหา
มาตรการในการควบคุมอาวุธปืนที่หมดสภาพแล้วว่าจะมีการด าเนินการอย่างไร 
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4) ควรก าหนดให้มีการน าอาวุธปืนมาตรวจสอบทุกระยะ 3 ปี หรือ 5 ปี 
5)  ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ขออนุญาตมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองใน 

เรื่องกฎแห่งความปลอดภัย รวมทั้งให้มีการทดสอบหลังจากฝึกอบรมเช่นเดียวกับการขอใบอนุญาตขับ
ขี่รถยนต ์

6)  อาวุธปืนทุกกระบอกจะต้องท าการยิงเพ่ือเก็บหลักฐานไว้ที่กองทะเบียนประวัติ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ผลการศึกษานี้ท าให้เห็นว่าพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 นั้นมีปัญหาในการบังคับใช้อันควรได้รับการแก้ไข รวมไปถึง
เสนอข้อแนะน าต่างๆ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงเหตุผลของการไม่ควรอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนอีกด้วย  
จึงสมควรที่จะพิจารณามาตรา 371 ของประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 อันเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืน 
รวมถึงวิธีการและขั้นตอนการขออนุญาตพกพาอาวุธปืนว่ายังมีข้อใดที่มีสภาพบังคับไม่เหมาะสมบ้าง 
โดยต้องค านึงถึงสภาพปัญหาอาชญากรรมในประเทศไทย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าสามารถกระท าได้อย่างทันท่วงทีและทั่วถึงหรือไม่เพ่ือประกอบการพิจารณาอัน
น าไปสู่แนวทางการแก้ไขท่ีมีประสิทธิภาพของกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนของประเทศไทย 

 
5.1.1  ปัญหาเกี่ยวกับความชัดเจนของบทบัญญัติเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืน 
การพกพาอาวุธปืนออกไปยังนอกเคหสถานนั้นเป็นปัญหาส าคัญอย่างยิ่งมากกว่าการมีอาวุธ

ปืนไว้ภายในเคหสถานหรือภายในบ้าน เนื่องจากการมีอาวุธปืนไว้ภายในเคหสถานหรือภายในบ้าน
เพ่ือป้องกันชีวิตของตน บุคคลภายในครอบครัว และทรัพย์สินภายในเคหสถานหรือภายในบ้านนั้น 
การเกิดอันตรายต่อสาธารณชนนั้นย่อมมีน้อย อันตรงกับวัตถุประสงค์ในการออกใบอนุญาตเพ่ือ
ป้องกันตัว ตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ส่วนการพกพาอาวุธปืนออกไปภายนอกเคหสถานหรือพาไปยังเมือง 
หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะนั้น ย่อมเป็นโอกาสให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนได้
เนื่องจากเมื่อบุคคลมีการพกพาอาวุธปืนนั้นจะท าให้เกิดความรู้สึกฮึกเหิม หรือมีความรู้สึกเหนือกว่า
บุคคลอื่น หรือเม่ือไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้ หรือไม่เคยได้รับการฝึกอบรมยิงปืนมาก่อน
เพียงพกพาอาวุธปืนไปโดยไม่ทราบวิธีใช้ที่ถูกวิธี ก็อาจก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมหรืออาชญากรรมขึ้นได้  

มาตรา 371 ของประมวลกฎหมายอาญา นั้นมีการบัญญัติถึงการพกพาอาวุธไว้ ซึ่งรวมไปถึง
อาวุธปืนด้วย และ มาตรา 8 ทวิ ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 นั้น เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืน ซึ่ง 
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
เป็นพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา ถือว่าเป็นกฎหมายอาญาประเภทหนึ่ง จึงต้องมีการตีความ
อย่างเคร่งครัดเฉกเช่นกฎหมายอาญาทั่วไป ดังที่มีหลักภาษาละตินว่า “Nullum Crimen Nulla 
Poena Sine Lege” อันมีความหมายว่า “ไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” ซึ่งหลักนี้เป็น
หัวใจส าคัญของกฎหมายอาญาในการที่จะเป็นหลักประกันการลงโทษทางอาญาแก่บุคคล ซึ่งมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 
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1) ไม่มีความผิดโดยไม่มีกฎหมาย กล่าวคือ การกระท าใดๆก็ตาม ถ้ากฎหมายใน
ขณะนั้นไม่ได้บัญญัติไว้ว่า การกระท าดังกล่าวเป็นความผิดแล้วนั้น จะถือว่าการกระท านั้นเป็น
ความผิดไม่ได้ และจะลงโทษเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ไม่ได้ 

2) กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง แต่ทั้งนี้สามารถใช้ย้อนหลังเป็นคุณหรือเป็นผลดีได ้
3) กฎหมายอาญาต้องบัญญัติให้ชัดเจนแน่นอน เพราะกฎหมายอาญานั้นเกี่ยวข้อง

กับการลิดรอนหรือจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
4) กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด ห้ามใช้กฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งลงโทษ

ทางอาญาแก่บุคคล 
5) จะใช้กฎหมายจารีตประเพณีให้เป็นผลร้าย จะน ามาลงโทษทางอาญาแก่บุคคล

ไม่ได ้
ค าว่า “พาไป” กับ “พาติดตัวไป” 
ค าว่า “พาไป” ตามมาตรา 371 ของประมวลกฎหมายอาญา และ มาตรา 8 ทวิ วรรคสอง

ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 
2490 กับ ค าว่า “พาติดตัวไป” ตามมาตรา 8 ทวิวรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 นั้นมีความหมายแตกต่างกัน 
โดยค าว่าพาติดตัวไปนั้นมีความหมายแคบลงกว่า  

 ค าว่า “พาไป” หมายถึง การน าติดไปกับตัวด้วยซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของอาวุธปืน เช่น ล า
กล้อง หรือ เครื่องกระสุนปืน  โดยต้องมีการน าอาวุธปืนเคลื่อนที่ไป โดยศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ 
ได้ให้ค านิยามของค าว่า พาไป ว่าการน าอาวุธไปกับตัวด้วยโดยไม่จ าเป็นต้องติดตัว  

ส่วนค าว่า“พาติดตัวไป” นั้นเป็นเรื่องที่ต้องมาวิเคราะห์ว่าต้องมีการพาติดตัวไปโดยตลอด
หรือไม่ เนื่องจากกฎหมายได้บัญญัติ ค าว่า “พาไป” และ ค าว่า “พาติดตัวไป” ไว้ต่างกัน ซึ่งศาลฎีกา
ได้ให้ความหมายของค าว่า “พาติดตัวไป” ว่า การพาติดตัวไปไม่จ าเป็นว่าอาวุธปืนนั้นต้องอยู่ติดตัว
เสมอ ถ้าหากอาวุธปืนนั้นสามารถอยู่ในความรู้เห็น อยู่ในสายตาหรือสามารถควบคุมได้ของบุคคลผู้พา
ไปและมีการพาเคลื่อนที่ไปมาก็ถือว่าเป็นการพาอาวุธปืนติดตัวไปแล้ว โดยสาระส าคัญอยู่ที่การพา
อาวุธปืนเคลื่อนที่ไปมาและบุคคลผู้พาอาวุธปืนต้องสามารถหยิบฉวยอาวุธปืนมาใช้งานได้โดยสะดวก
หรือโดยง่าย กล่าวคือสามารถหยิบฉวยขึ้นมาใช้งานได้อย่างทันทีทันใด        

ดังนั้นสาระส าคัญของการพาอาวุธปืนติดตัวไป คือ การที่บุคคลน าอาวุธปืนเคลื่อนที่ไปไหนมา
ไหนด้วยไม่ใช่อยู่กับที่หรือเก็บไว้ ณ ที่หนึ่งที่ใด รวมทั้งบุคคลผู้ที่พาอาวุธปืนติดตัวไปต้องสามารถหยิบ
ฉวยอาวุธปืนได้ทันที กล่าวคือ สามารถหยิบใช้ได้โดยง่ายหรือโดยสะดวก   ซึ่งหากไม่สามารถหยิบใช้
งานได้โดยง่ายก็จะไม่มีความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไป 

การพาอาวุธปืนไป หรือ พาอาวุธปืนติดตัวไปนั้นยังไม่การบัญญัติลักษณะและวิธีการพาไว้
เป็นกฎหมาย มีเพียงแต่บันทึกส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ 0503(ส)/277663 ลงวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ.2525 ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติของข้าราชการต ารวจในการให้ใช้ดุลพินิจในการตรวจค้น  
จับกุมบุคคลผู้พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณสถานเท่านั้น โดยได้ก าหนดลักษณะการพกพาตามแนวชี้
ขาดไม่ฟ้องของอธิบดีกรมอัยการเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ
สถานโดยได้รับอนุญาตให้พกพาจากเจ้าพนักงาน ซึ่งถือว่าโดยสภาพนั้น เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วนและสมควรแก่พฤติการณ์ โดยได้มีแนวทาง ดังนี้ 
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1) ถ้าได้น าอาวุธปืนใส่กระเป๋าเก็บไว้ในช่องเก็บของท้ายรถ ซึ่งไม่สามารถหยิบใช้ได้
ทันทีทันใด  

2) เอาอาวุธปืนใส่กระเป๋าใส่กุญแจแล้ววางไว้ในรถซึ่งไม่สามารถหยิบใช้ได้
ทันทีทันใด  

3) ไปเก็บเงินจากลูกค้าต่างจังหวัด จ านวนเป็นหมื่นๆ น าติดตัวมาแล้วมีอาวุธปืน
ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้วใส่ในช่องเก็บของ หน้ารถยนต์เพ่ือป้องกันตัวและทรัพย์สิน  

4) ไปเก็บเงินจากลูกค้าต่างจังหวัด น าอาวุธปืนติดตัวมาด้วย โดยแยกอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนออกจากกัน ใส่กระเป๋าเอกสารไว้ที่พนักเบาะหลังรถยนต์  

5) ห่ออาวุธปืน และแหนบบรรจุลูกกระสุน (แม็กกาซีน) แยกออกคนละห่อเก็บไว้ใน
กระโปรงรถยนต์ซึ่งใส่กุญแจ  

ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจที่เกี่ยวข้องได้ใช้ดุลพินิจประกอบการ
พิจารณาในการตรวจค้นบุคคลที่พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในทางสาธารณะเท่านั้น อันมิใช่กฎหมายแต่
อย่างใด 

ความหมายของค าว่า “อาวุธปืน” 
ค าว่า “พาอาวุธปืน” หรือ “พาอาวุธปืนติดตัว” ไปนั้น มีความหมายว่าหมายถึง การน าติดไป

กับตัวด้วยซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของอาวุธปืน เช่น ล ากล้อง หรือ เครื่องกระสุนปืนเพราะค าว่า “อาวุธ
ปืน”  ตามความหมายในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง พ.ศ. 
2490 มาตรา 4 (1) บัญญัติว่า “อาวุธปืน” หมายรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดที่ใช้ส่งเครื่องกระสุนปืน
โดยวิธีระเบิดหรือก าลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่ งต้องอาศัยอ านาจของ
พลังงาน และส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าส าคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง” 
ซึ่งมีกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490  

ดังนั้นการพาไปเพียงแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาวุธปืน เช่น ล ากล้อง หรือเครื่องกระสุนปืน
เพียงหนึ่งนัดก็ถือได้ว่ามีความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไป กรณีนี้รวมไปถึงการพาอาวุธปืนที่แม้มี
ทะเบียนหรือไม่มีทะเบียน300 อาวุธปืนที่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้หรือไม่สามารถออกใบอนุญาตให้

                                                 
300ค าพิพากษาฎีกาที่ 5704/2549 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 4  ให้ค านิยามค าว่า 

‘อาวุธปืน’ ว่าหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือก าลัง
ดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอ านาจพลังงาน และส่วนหนึ่งส่วนใดของ
อาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าส าคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่งว่า ‘ห้ามมิให้
ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว 
เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัว เมื่อมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนและสมควรแก่พฤติการณ์’จากบทบัญญัติอาวุธ
ปืนตามความหมายของมาตรา 8 ทวิวรรคหนึ่ง จึงมีความหมายตามค านิยามค าว่าอาวุธปืน ซึ่งรวมถึง
อาวุธที่มีทะเบียนและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้มีไว้ในครอบครอง และอาวุธปืนที่ไม่มี
หมายเลขทะเบียนและไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนให้มีไว้ในครอบครองหรือเรียกว่าปืนเถื่อน
ด้วย มิได้หมายความเฉพาะอาวุธปืน ซึ่งมีหมายเลขทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนให้มี
ไว้ในครอบครองเท่านั้น 
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ได้301 อาวุธปืนที่ไม่สามารถยิงได้302 กล่าวคืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หรือใช้การไม่ได้ อาวุธปืนที่ไม่มี
เครื่องกระสุนปืน อาวุธปืนที่แยกชิ้นส่วนออกจากกัน เมื่อมีการพาติดตัวไปก็มีความผิดฐานพาอาวุธปืน
ติดตัวทั้งสิ้น 

เมื่อน านิยามการพกพาตามความหมายที่ใช้ในปัจจุบัน และ ค า ว่า “อาวุธปืน” ตาม
ความหมายในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง พ.ศ. 2490 มา
พิจารณาแล้ว จะพบว่าเกิดความขัดแย้งกัน เนื่องจากการพกพาอาวุธปืนที่บรรจุเครื่องกระสุนปืนไว้แต่
ใส่กระเป๋าถือไว้เก็บไว้ในที่ช่องใส่ของหน้ารถยนต์ ไม่สามารถหยิบฉวยน ามาใช้ได้ทันที ไม่มีความผิด
ฐานพาอาวุธปืนติดตัวตามบันทึกส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ 0503(ส)/277663 ลงวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ.2525 แต่การพกพาส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืน การพาอาวุธปืนที่ไม่สามารถใช้ยิงได้หรือมี
สภาพไม่สมบูรณ์ใช้การไม่ได้ หรือ แยกชิ้นส่วนออกจากกันไปโดยใส่กระเป๋าวางข้างตัว อาจมีความผิด
ฐานพกพาอาวุธปืนได้ เนื่องจากชิ้นส่วนอาวุธปืน หรืออาวุธปืนที่ไม่สามารถใช้การได้ดังกล่าวถือเป็น
อาวุธปืนตาม มาตรา 4(1) และการพาไปอยู่ในลักษณะสามารถหยิบฉวยได้ง่าย จึงเป็นอันครบ
องค์ประกอบความผิดฐานพกพาอาวุธปืนติดตัว อันเกิดจากการตีความตามลายลักษณ์อักษรโดย
เคร่งครัด ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม และไม่ต้องด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนใน
การที่จะใช้เพื่อลดและป้องกันอาชญากรรม  

จึงควรก าหนดนิยามศัพท์ของค าว่า “อาวุธปืน” ว่าเป็นอาวุธที่สามารถใช้ได้โดยสภาพ หรือใช้
งานได้จริง กล่าวคือ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมหรือก่อให้เกิดอันตรายหรือ
ประทุษร้ายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล 
 

5.1.2  ปัญหาเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาต 
เจตนารมณ์ของกฎหมายในการให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืนนั้น ได้แก่ เพ่ือป้องกันตัว เพ่ือการ

กีฬา และเพ่ือล่าสัตว์ โดยการป้องกันตัวนั้น มีวัตถุประสงค์เพียงให้มีและใช้ป้องกันตัวภายใน
เคหสถานหรือภายในบ้านเท่านั้น กฎหมายไม่ได้มีความประสงค์จะให้พกพาออกมาป้องกันตัว
ภายนอกเคหสถานหรือในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ และบุคคลใดจะสามารถพาอาวุธปืนติด
ตัวไปได้นั้นต้องเป็นอาวุธปืนที่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาวุธปืนมีทะเบียน กล่าวคือ ต้องมีใบอนุญาต
                                                 

301ค าพิพากษาฎีกาที่ 2910/2550 ความผิดฐานพาอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออก
ใบอนุญาตให้ได้กับอาวุธปืนที่มีทะเบียนทั้งสองกระบอกในคราวเดียวกันเป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง เพียงบทเดียว 

302ค าพิพากษาฎีกาที่ 4367/2544 ความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือ
ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง กฎหมายมิได้
จ ากัดเฉพาะว่าอาวุธปืนนั้นจะต้องใช้ยิงได้จึงเป็นความผิด และตามความคาดคิดของบุคคลทั่วไป หาก
ไม่ทราบมาก่อนย่อมต้องนึกว่าอาวุธปืนดังกล่าวสามารถประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายได้ กล่าวคือ
สามารถท าให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายได้ แม้อาวุธปืนนั้นไม่อาจยิงได้ คนร้ายก็
อาจน าไปใช้ประกอบอาชญากรรมท่ัวไปได้ 
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และมีใบอนุญาตจากนายทะเบียนเสียก่อน กล่าวคือใบ ป.4 แต่การพกพาอาวุธปืนนั้นก็มีข้อห้ามไม่ให้
พาติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ แต่กฎหมายก็ได้ก าหนดข้อยกเว้นไว้ ดังนี้ 

1) มาตรา 371 แห่งประมวลกฎหมายอาญา นั้นได้บัญญัติว่า“ผู้ใดพาอาวุธไปใน
เมืองหมู่บ้านหรือ ทางสาธารณะ โดยเปิดเผยหรือไม่มีเหตุสมควรหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้น
เพ่ือ นมัสการการรื่นเริงหรือการอ่ืนใด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาทและให้ศาลมีอ านาจสั่ง
ให้ริบอาวุธนั้น” ดังนี้หากกล่าวอีกนัยหนึ่งนั้น หากบุคคลใดพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือ 
ทางสาธารณะโดยมีเหตุอันสมควร ก็สามารถกระท าได้ 

ซึ่งเหตุสมควร หมายถึง การพาอาวุธปืนไปโดยมีเหตุผลจ าเป็น หรือมีเหตุผลเพียง
พอที่จะพาอาวุธปืนติดตัวไป เช่น ผู้ร้ายเข้าไปปล้นทรัพย์ในบ้านจึงหยิบอาวุธปืนไล่จับตามคนร้าย
ออกมานอกบ้านไปยังทางสาธารณะ303 หรือ การพาอาวุธปืนไปเพ่ือจุดประสงค์เพ่ือน าไปซ่อมแซม
หรือเพราะมีความจ าเป็นที่จะต้องเดินทางไปในที่เปลี่ยวและอันตราย304 เป็นต้น และ 

2) มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิดและ 

ดอกไม้เพลิง พ.ศ. 2490 นั้น ได้บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง 
หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัว
เมื่อมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์” ดังนี้แสดงว่า บุคคลสามารถพกพาอาวุธปืน
ติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะได้โดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติด หากมีเหตุจ าเป็น
และเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์  

ซึ่งเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ หมายถึง การที่มีความจ าเป็น
และเร่งด่วนที่ไม่อาจจะร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีหน้าที่ปราบปรามและจับกุมอาชญา
กรหรือผู้ที่กระท าความผิดได้อย่างทันท่วงที หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงแก่
ชีวิตร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนหรือบุคคลอื่นได้ โดยต้องมีทั้งเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนเสมอ กล่าวคือ
ต้องใช้ควบคู่กันไปทุกกรณี แต่ทั้งนี้ยังต้องพิจารณาอีกว่าเป็นการสมควรแก่พฤติการณ์แห่งความ
จ าเป็นและเร่งด่วนหรือไม่ 

การมีเหตุสมควร และเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยจะดูข้อเท็จจริงเป็นรายๆไป โดยเจตนารมณ์ของข้อยกเว้นในกรณีนี้มีขึ้น
เพ่ือจะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจผ่อนผันตามสมควร โดยใช้วิธีพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็น
รายกรณีไปตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัตินั้นกลายเป็นการสร้างช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้
ดุลพินิจในทางเลือกปฏิบัติ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบซึ่งเป็นการผิดวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้
กฎหมายอย่างยิ่ง  

ส่วนบุคคลใดที่พาอาวุธปืนติดตัวไปโดยเปิดเผย หรือ พาไปในที่ชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพ่ือ
นมัสการ การรื่นเริง หรือการมหรสพ หรือการอ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนั้น ตามมาตรา 8 ทวิ

                                                 
303ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, เรื่องเดิม, หน้า 398. 
304บุญเพราะ แสงเทียน, เรื่องเดิม, หน้า 450. 
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วรรคสอง305 ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง พ.ศ.2490  
บทบัญญัติของกฎหมายได้บัญญัติเป็น ข้อห้ามเด็ดขาดในการห้ามพกพาอาวุธปืน โดยไม่มีข้อยกเว้น 
ซึ่งกฎหมายมาตรานี้มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นส าคัญ อันเป็นการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการใช้อาวุธปืนของผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน (ป.4) โดยมีการจ ากัด
สถานที่โดยเจาะจงลงไปกว่าเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ ในการพกพาอาวุธปืนติดตัวไปเพ่ือ
ประโยชน์ของสาธารณชนตามหลักนิติรัฐ 

การพกพาอาวุธปืนนั้น มีแนวทางปฏิบัติตามบันทึกส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ 0503 
(ส)/277663 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2525306 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจค้นบุคคลพกพา
อาวุธปืนในที่สาธารณสถาน อันมีข้อความส าคัญดังต่อไปนี้ 

เจตนารมณ์ของมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ข้อ 3 โดยเห็นว่า มาตรา 8 ทวิ ยังคงเปิดโอกาสให้
ประชาชนผู้บริสุทธิ์น าอาวุธปืนที่ตนมีไว้โดยชอบด้วยกฎหมายแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้พกพาติดตัวไป
เพ่ือป้องกันตัวและทรัพย์สินได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายให้กระท าได้  

ตามแนวชี้ขาดไม่ฟ้องของอธิบดีกรมอัยการเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน 
หรือทางสาธารณะสถานโดยยังไม่ได้รับอนุญาตให้พกพาจากเจ้าพนักงาน ซึ่งถือว่าโดยสภาพนั้น เป็น
กรณีท่ีต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนและสมควรแก่พฤติการณ์ โดยได้มีแนวทาง ดังนี้ 

1) ถ้าได้น าอาวุธปืนใส่กระเป๋าเก็บไว้ในช่องเก็บของท้ายรถ ซึ่งไม่สามารถหยิบใช้ได้
ทันทีทันใด  

2) เอาอาวุธปืนใส่กระเป๋าใส่กุญแจแล้ววางไว้ในรถซึ่งไม่สามารถหยิบใช้ได้
ทันทีทันใด  

3) ไปเก็บเงินจากลูกค้าต่างจังหวัด จ านวนเป็นหมื่นๆ น าติดตัวมาแล้วมีอาวุธปืน
ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้วใส่ในช่องเก็บของ หน้ารถยนต์เพ่ือป้องกันตัวและทรัพย์สิน  

4) ไปเก็บเงินจากลูกค้าต่างจังหวัด น าอาวุธปืนติดตัวมาด้วย โดยแยกอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนออกจากกัน ใส่กระเป๋าเอกสารไว้ที่พนักเบาะหลังรถยนต์  

5) ห่ออาวุธปืน และแหนบบรรจุลูกกระสุน (แม็กกาซีน) แยกออกคนละห่อเก็บไว้ใน
กระโปรงรถยนต์ซึ่งใส่กุญแจ  

ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจที่เกี่ยวข้องได้ใช้ดุลพินิจประกอบการ
พิจารณาในการตรวจค้นบุคคลที่พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในทางสาธารณะ ส าหรับบุคคลผู้มีใบอนุญาต
ให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.1) แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน (ป.12) ซึ่งโดยสภาพถือว่าเป็นกรณี
ที่ต้องมีอาวุธปืนติดตัวเมื่อมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์  

                                                 
305มาตรา 8 ทวิ วรรคสอง ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรอืพาไปใน

ชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีข้ึน เพ่ือนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอ่ืนใด 
306ศิวะ แสงมณี, คู่มือปฏิบัติงานอาวุธปืน พ.ศ.2548 เล่ม2 ฉบับรวมกฎหมายอาวุธปืน 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน, 2548), หน้า 254. 
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ส่วนการพกพาอาวุธปืนติดตัวไปเพ่ือการกีฬานั้น เป็นวัตถุประสงค์ในการออกใบอนุญาตให้มี
และใช้อาวุธปืนตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้
เพลิง พ.ศ. 2490 ซึ่งสิ่งที่ส าคัญสิ่งหนึ่งที่ผู้มีและใช้อาวุธปืนพึงปฏิบัตินั้นคือการพกพาอาวุธปืนติดตัว
ไปฝึกยิงปืนที่สนามยิงปืนเพื่อให้เกิดความช านาญหรือความเชี่ยวชาญ เพื่อสามารถมีและใช้อาวุธปืนได้
โดยมีวิธีการใช้ที่ถูกต้องและใช้ได้อย่างปลอดภัยต่อตนเองและผู้อ่ืน การฝึกซ้อมยิงปืนจะท าให้เกิด
ความช านาญและสามารถใช้ปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ใช้เป็นและเมื่อเกิดสถานการณ์คับ
ขันก็จะไม่ยิงปืนสะเปะสะปะขาดความช านาญจนกระทั่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน 

การพกพาอาวุธปืนไปใช้ที่สนามยิงปืนนั้นมีได้หลายกรณี กล่าวคือ การน าอาวุธปืนไปฝึกฝน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการช านาญ เพื่อการกีฬา หรือเพ่ือการสันทนการ สนามยิงปืนนั้นบางสนาม
ก าหนดให้ผู้มาฝึกยิงปืนได้ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น แต่บางสนามจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ได้ การพกพา
อาวุธปืนไปยังสนามยิงปืนผู้พกพาส่วนใหญ่พกพาไปโดยปราศจากใบอนุญาตพกพา เพราะการขอออก
ใบอนุญาตพกพานั้นมีการใช้ระยะเวลานาน และการขออนุญาตนั้นมักไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับ
ใบอนุญาตพกพา แต่เมื่อการฝึกฝนยิงปืนเป็นความจ าเป็นแก่บุคคลที่มีและใช้อาวุธปืนจึงเห็นควรให้
ออกกฎหมายโดยบัญญัติให้การพาอาวุธปืนไปยิงที่สนามยิงปืนไม่เป็นการผิดกฎหมายเพ่ือให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ทั้งให้ออกหนังสือรับรองจาก
สมาคมยิงปืน เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนมายังสนามยิงปืนว่า ผู้พกพา
อาวุธปืนได้พกพาอาวุธปืนไปยังสนามยิงปืนจริง โดยการพกพาอาวุธปืนไปยังสนามยิงปืนนั้นต้องไม่
บรรจุกระสุนและแยกชิ้นส่วนอาวุธปืนออกจากกัน อีกทั้งพกพาไปในลักษณะที่ไม่สามารถหยิบฉวยได้
โดยง่ายในระหว่างการพาอาวุธปืนนั้นไปสนามยิงปืน แต่ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ของกฎหมายในการ
ที่บุคคลผู้มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนเพื่อวัตถุประสงค์การกีฬาหรือเพ่ือน าไปยังสนามยิงปืนนั้น จึงควร
บัญญัติโทษเพ่ิมเติมส าหรับการที่บุคคลได้น าเอาใบรับรองจากสมาคมยิงปืนไปใช้อ้าง เมื่อบุคคลผู้
พกพาดังกล่าวไปก่อการกระท าความผิดอันเกี่ยวกับอาวุธปืน 
 

5.1.3  ปัญหาเรื่องความเหมาะสมของโทษเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืน 
จากที่กล่าวมาแล้วว่ามาตรา 371 ของประมวลกฎหมายอาญา นั้นมีการบัญญัติถึงการพกพา

อาวุธไว้ ซึ่งรวมไปถึงอาวุธปืนด้วย และ มาตรา 8 ทวิ ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 นั้น มีการบัญญัติถึงการพกพาอาวุธปืนไว้ 
ซึ่ง พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 
2490 เป็นพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา แต่วัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ไม่ได้มุ่งต่อการกระท าที่
เป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงในสังคมโดยตรง เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนนั้นเป็น
ความผิดเทคนิค กล่าวคือ เป็นความผิดเนื่องจากกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด (Mala Prohibition) 
จึงเป็นการก าหนดความผิดและโทษตามนโยบายของรัฐ การพิจารณาและการลงโทษจึงควรบัญญัติให้
เหมาะสมแก่การกระท า 

แม้โทษตามมาตรา 371 ของประมวลกฎหมายอาญานั้น เป็นโทษเกี่ยวกับการพกพาอาวุธ ซึ่ง
รวมไปถึงอาวุธปืนด้วย ซึ่งมีการก าหนดโทษปรับและโทษริบทรัพย์ โดยที่โทษปรับนั้นได้มีการก าหนด
โทษขั้นสูงเอาไว้ กล่าวคือ ผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท อันเป็นจ านวน
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เงินที่ต่ าจนเกินไปเมื่อเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่เมื่อเวลาลงโทษการกระท าความผิด
เกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนนั้นเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทตามมาตรา 90 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา จึงต้องลงโทษตามมาตรา 8 ทวิ และ มาตรา 72 ทวิวรรคสองและวรรคสาม 
ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 
2490 ซึ่งมีโทษปรับเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว มาตรา 371 จึงเป็นเสมือนบทลงโทษส าหรับการพกพา
อาวุธอย่างอ่ืน จึงไม่เห็นควรแก้ไข เว้นแต่เพ่ิมโทษปรับให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ส่วนโทษเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 นั้น ก็มีการก าหนดโทษไว้สองประการคือ โทษ
ปรับและโทษจ าคุก ไม่มีการก าหนดโทษริบทรัพย์ ศาลจึงไม่สามารถริบอาวุธปืนได้หากไม่ได้ฟ้อง
มาตรา 371 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเข้ามาในส านวนคดีด้วย 

โดยโทษนั้นสามารถแยกพิจารณาได้เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิวรรคหนึ่ง307 ซึ่งโทษจะ
บัญญัติอยู่ในมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง308 ซึ่งก าหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่หากฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคสองด้วยต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท ส่วนการฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ 
วรรคสอง309 นั้นจะมีโทษบัญญัติอยู่ในมาตรา 72 ทวิ วรรคสาม310 ซึ่งก าหนดว่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

ซึ่งการพกพาอาวุธปืนนั้นกระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณะ กระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยของสังคม และเป็นสาเหตุหนึ่งในการก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม มากกว่าการมีอาวุธปืนไว้
เพ่ือใช้ป้องกันตัวภายในบ้านหรือเคหสถาน ซึ่งโทษของการมีไว้ซึ่งอาวุธปืนตามมาตรา 7311 ต้องระวาง
โทษตามมาตรา 72312 กล่าวคือ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาท
ถึงสองหมื่นบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าโทษของการพกพาอันเป็นสาเหตุส าคัญในการก่อให้เกิดอาชญากรรม

                                                 
307มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทาง

สาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจ าเป็น
และเร่งด่วนตามสมควรแก่ พฤติการณ ์

308มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
ห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าผู้นั้นฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคสองด้วย ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

309มาตรา 8 ทวิ วรรคสอง ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปใน
ชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีข้ึน เพ่ือนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอ่ืนใด 

310มาตรา 72 ทวิ วรรคสาม ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 ทว ิ
วรรคสองต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

311มาตรา 7 ห้ามมิให้ ผู้ใดท า ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือน าเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน 
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ 

312มาตรา 72 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 
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ภายนอกบ้านหรือเคหสถาน กล่าวคือ พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะนั้น กลับ
มีระวางโทษเบากว่าโทษมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน จึงเห็นควรเพ่ิมโทษของการ
ฝ่าฝืนการพกพาอาวุธปืนให้หนักกว่า โทษมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และอาจ
เพ่ิมโทษถึงจ าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตหากจ าเป็น อีกทั้งควรก าหนดโทษริบทรัพย์เข้าไปด้วย 
เนื่องจากอาวุธปืนนั้น เป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิด ซึ่งไม่ใช่วัตถุที่ใช้ในการกระท าความผิดอันริบ
ได้ ตามมาตรา 32313 และ มาตรา 33314 ของประมวลกฎหมายอาญา 

 
5.1.4  ปัญหาเรื่องการก าหนด กฎ ระเบียบ เงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นขอใบอนุญาตพกพา

อาวุธปืนติดตัว (ป.12) 
ในเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงหรือต้องน ามายื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น  ใน

เรื่องของใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเป็นผู้มีสภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง ส าหรับกรณีผู้ขอมี
อายุ 75 ปี ขึ้นไปนั้น เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าประเทศไทยไม่มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตส าหรับผู้
ยื่นขอใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน แม้ประเทศไทยจะยังไม่มีเหตุการณ์กราดยิงเฉกเช่นประเทศ
สหรัฐอเมริกา แต่ก็ควรมีการก าหนดให้มีการยื่นใบรับรองแพทย์ส าหรับผู้ต้องการขอใบอนุญาตพกพา 
ไม่เฉพาะในด้านสุขภาพกายเท่านั้นแต่รวมไปถึงด้านสุขภาพจิตใจด้วย เพ่ือป้องกันไม่ให้อาวุธปืนตกไป
อยู่ในเงื้อมือของผู้พกพาอาวุธปืนที่มีสุขภาพจิตบกพร่อง หรือเรียกได้ว่าเป็น โรคจิตได้ 

ส าหรับการกรอกเอกสารนั้นควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการขอใบอนุญาตพกพาอาวุธ
ปืนให้ชัดเจน เช่น ขอไปเพ่ือป้องกันตัว การกีฬา หรือล่าสัตว์ หากมีความประสงค์จะน าไปใช้ในการ
กีฬา เช่นน าไปสนามฝึกยิงปืน ผู้ขออนุญาตควรมีใบรับรองจากสมาคมยิงปืนว่าเป็นนักกีฬายิงปืน
สมัครเล่นหรือมืออาชีพ มาประกอบเป็นหลักฐานในการขออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน เพ่ือแสดง
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการขอออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน 

นอกจากการยื่นเพียงเอกสาร เก็บตัวอย่างปลอกกระสุนและการตรวจวิถีหัวกระสุนแล้ว 
ประเทศไทยยังไม่มีการสอบข้อเขียน และการฝึกอบรมในการใช้อาวุธปืนที่ถูกต้องหรือการใช้อาวุธปืน
เป็น เพ่ือให้เมื่อผู้พกพาอาวุธปืนมีความจ าเป็นต้องใช้อาวุธปืนดังกล่าวจะได้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง 
มิใช่เมื่อตกใจแล้วยิงปืนโดยไร้ทิศทางท าให้ไปถูกผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย หรือท าปืนลั่น
ขึ้นได้ จึงเห็นสมควรที่จะท าการฝึกอบรม และสอบข้อเขียน เฉกเช่นเดียวกับการท าใบขับขี่รถยนต์ 
เพ่ือให้ทราบได้ว่าบุคคลผู้มาขอใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวนั้นสามารถใช้ปืนได้โดยวิธีที่ถูกต้อง
และใช้ปืนเป็น  

                                                 
313มาตรา 32 ทรัพย์สินใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ใดท าหรือมีไว้เป็นความผิด ให้ริบเสีย

ทั้งสิ้น ไม่ว่าเป็นของผู้กระท าความผิด และมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 
314มาตรา 33 ในการริบทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอ านาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้

โดยเฉพาะแล้ว ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
(1) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิด หรือ 
(2) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระท าความผิด 
เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด 
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ส าหรับการพิจารณาอนุญาตนั้นไมม่ีการก าหนดอาชีพของผู้ต้องการขอใบอนุญาตพกพาอาวุธ
ปืนไว้ ดังนั้นประชาชนโดยทั่วไปจึงสามารถขอใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนได้ทุกคนหากมีคุณสมบัติครบ
หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด และนอกจากมีการก าหนดขนาดของอาวุธปืนที่จะสามารถขอ
อนุญาตออกใบอนุญาตพกพาได้ คือ ขนาดกว้างของปากล ากล้องต้องไม่เกิน .38 นิ้ว หรือ 9 มม. นั้น
ยังไม่มีการก าหนดขนาดและจ านวนกระสุนที่สามารถขออนุญาตพกพาไปได้ไว้ จึงสมควรก าหนดไว้
ด้วย มิฉะนั้นอาจมีการพกพากระสุนปืนเกินกว่าความจ าเป็นที่จะน าไปใช้เพ่ือการป้องกันตัว 

 
5.2  วิเคราะห์ปัญหาการพกพาอาวุธปืนของกฎหมายต่างประเทศ 
 

จากการศึกษากฎหมายด้านการพกพาอาวุธปืนของต่างประเทศ กล่าวคือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงค์โปร์นั้น ในบทที่ 3 นั้น
สามารถวิเคราะห์เรื่องการพกพาอาวุธปืนของแต่ละประเทศได้ดังต่อไปนี้ 
 

5.2.1  ปัญหาเกี่ยวกับความชัดเจนของบทบัญญัติเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืน 
ความหมายของการ “พาอาวุธปืน” 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามกฎหมาย The Gun Control 1968 มาตรา 921 (3) ค าว่าอาวุธ

ปืนหมายถึง  
(A)  อาวุธใดๆ (รวมไปถึงปืนอัดลม) ที่จะหรือถูกออกแบบหรือถูกดัดแปลงไปเพื่อ

การปล่อยหรือยิงวัตถุด้วยการจุดระเบิด 
(B)  กรอบหรือตัวรับสัญญาณใดๆของอาวุธนั้น 
(C)  เครื่องดับเสียงหรือเครื่องเก็บเสียงของอาวุธปืน หรือ 
(D)  อุปกรณ์ในการท าลายใดๆ ซึ่งไม่รวมถึงอาวุธปืนโบราณ 

รัฐนิวยอร์ก ประมวลกฎหมายอาญาของรัฐนิยอร์ก ตามมาตรา 265.00 อาวุธปืน หมายถึง  
(a)  ปืนพกหรือปืนลูกโม่ใดๆ 
(b)  ปืนสั้นที่มีล ากล้องปืนหนึ่งกระบอกหรือมากกว่า โดยมีความยาวล ากล้องน้อย

กว่า 18 นิ้ว หรือ 
(c)  ปืนไรเฟิลที่มีล ากล้องปืนหนึ่งกระบอกหรือมากกว่า โดยมีความยาวล ากล้อง

น้อยกว่า 16 นิ้ว หรือ 
(d)  อาวุธใดที่ท าจากปืนสั้นหรือปืนไรเฟิลโดยการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือน า

อาวุธมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยมีความยาวโดยรวมน้อยกว่า 26 นิ้ว หรือ 
(e)  อาวุธโจมตี เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยความยาวของล ากล้องของปืนสั้นหรือไร

เฟิลจะถูกก าหนดโดยการวัดระยะห่างจากปากกระบอกปืนและหน้าไกปืน , ท้ายปืน หรือ เครื่องล็อค
ไกปืนเมื่อถูกปิดและเม่ือปืนสั้นหรือไรเฟิลนั้นขึ้นนกสับ ความยาวโดยรวมของอาวุธที่ท าขึ้นจากปืนสั้น
หรือไรเฟิลวัดจากปลายสุดของอาวุธวัดจากปลายสุดของริมเส้นขนานไปยังเส้นกึ่งกลางของปาก
กระบอกล ากล้องปืน อาวุธปืนนั้นไม่รวมถึงปืนโบราณ 
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กรุงวอชิงตัน ดี ซี  กฎหมายเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย บทที่ 45 อาวุธและการครอบครอง
อาวุธ มาตรา 22-4501 ได้ให้ค านิยามค าว่า อาวุธปืนว่า 2(A) อาวุธปืน หมายถึง อาวุธใดๆ โดยไม่
ค านึงถึงการน าไปใช้ ไม่ว่าจะตั้งใจท าการออกแบบหรือออกแบบใหม่ หรือท าขึ้นหรือท าขึ้นใหม่ 
เปลี่ยนแปลง เรียกคืน หรือซ่อมแซม หรือ มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นขีปนาวุธ หรือ เป็นขีปนาวุธโดย
การระเบิด ค าว่า อาวุธปืน ไม่รวมถึง 

(A)  อุปกรณ์ท าลายล้างที่ก าหนดไว้ในมาตรา 7-2501.01(7) 
(B)  อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับปา ส่งสัญญาณ หรือเพ่ือความปลอดภัยและมีความต้องการ

หรือได้รับการแนะน าโดยผู้รักษาความปลอดภัยชายฝั่งหรือคณะกรรมการการค้าระหว่างรัฐ 
(C) อุปกรณ์ท่ีใช้เฉพาะส าหรับยิงตอกหมุด ตะปู ปลอกกระสุนปืน หรือกระสุนปืนที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกันและที่สามารถน าไปใช้เป็นอาวุธ 
ประเทศญี่ปุ่น ตามกฎหมายควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและดาบ ค.ศ. 1958 มาตรา 2 

อาวุธปืน ได้แก่ ปืนพก ปืนไรเฟิลทหาร ปืนกล ปืนที่มีล ากล้องขนาดใหญ่ ปืนล่าสัตว์ หรือ ปืนอ่ืนที่ใช้
ดินปืนหรือปืนลมไรเฟิล (รวมไปถึงสิ่งที่ใช้แก๊สอัดอากาศ) ที่ซึ่งบรรจุกระสุนโลหะ 

ประเทศสิงคโปร์ ในพระราชบัญญัติอาวุธปืนและวัตถุระเบิด (บทที่ 13) มาตรา 2 “อาวุธ
ปืน” หมายถึง อาวุธปืน ปืนอัดลม ปืนสั้นอัดลม เครื่องช๊อตไฟฟ้า ปืนลูกดอกไฟฟ้า ปืนอัตโนมัติ ปืน
สั้นอัตโนมัติ และปืนหรือปืนสั้นชนิดใดๆ กระสุนปืน หรือขีปนาวุธอ่ืน ที่สามารถปล่อยออกหรือ
สามารถพ่นของเหลว เปลวไฟ หรือสารพิษท่ีเป็นอันตราย และส่วนประกอบของอาวุธปืน 

และในพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน (บทที่ 14) มาตรา 2 ได้ให้ค านิยามเรื่อง
อาวุธ ว่า “อาวุธ” หมายถึง อาวุธปืนใดๆ ปืนอัดลม ปืนสั้นอัดลม ปืนอัตโนมัติ ปืนสั้นอัตโนมัติ และ
อาวุธปืนชนิดอ่ืนๆหรือปืนสั้นชนิดอ่ืนๆ กระสุนปืน หรือขีปนาวุธที่สามารถยิงหรือสามารถพ่น
ของเหลว เปลวไฟ หรือสารพิษที่เป็นอันตราย และส่วนประกอบใดๆของสิ่งดังกล่าว รวมถึงลูกระเบิด
หรือระเบิดมือ และส่วนประกอบ 

จากการศึกษาพบว่าค านิยามอาวุธปืนของรัฐนิวยอร์ก วอชิงตัน ดี ซี ประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมี
ลักษณะแตกต่างกับประเทศไทยเนื่องจากจะมีการก าหนดชนิดหรือลักษณะของอาวุธปืนไว้อย่าง
ชัดเจนว่าสิ่งใดบ้างเป็นอาวุธปืน ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ มีการนิยามคล้ายคลึงกับ
ประเทศไทย กล่าวคือ แม้ว่าจะมีการก าหนดชนิดลักษณะของอาวุธปืน หรือได้มีการก าหนดว่าสิ่งใด
ตรงกับนิยามค าว่าอาวุธปืนไว้ แต่ได้มีการบัญญัติว่าส่วนประกอบใดๆของอาวุธปืน ถือเป็นอาวุธปืนด้วย 
 

5.2.2 ปัญหาเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาต 
1) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีความเสรีเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้มีการ

ก าหนดเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการมีอาวุธปืนไว้ในรัฐธรรมนูญ  ในบทแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ 
2 (ค.ศ. 1791) อันบัญญัติว่า “กองก าลังอาสาสมัครที่มีวินัยที่ดีเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการรักษาความ
มั่นคงและปลอดภัยของประเทศ ดังนั้นสิทธิที่ประชาชนจะมีและถือครองอาวุธจะต้องไม่ถูกล่ วง
ละเมิด” ซึ่งบทบัญญัตินี้เกิดขึ้นเนื่องจากในสมัยก่อนอาณานิคมอเมริกานั้นอาศัยกองก าลังประชาชนที่
มีปืนเป็นกองก าลังอาสาสมัครร่วมรบกับอังกฤษในสงครามการประกาศอิสรภาพ ดังนั้นสิทธิของ
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ประชาชนที่มีและถืออาวุธปืนได้นั้นจึงเป็นสิทธิที่สามารถอ้างได้ ประชาชนจึงสามารถพกพาอาวุธปืน
ไปที่ไหนก็ได้ที่ตนต้องการ การขออนุญาตพกพาอาวุธปืนนั้นจึงเป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดในแต่
ละมลรัฐ ซึ่งการพกพาอาวุธปืนนั้นจะมีขั้นตอนควบคุมตั้งแต่เรื่องการขออนุญาตมีโดยเริ่มต้นจาก
ตัวแทนจ าหน่าย (Dealer) โดยมีการตรวจสอบประวัติหรือการควบคุมทางอ้อม ซึ่งการพกพาอาวุธปืน
ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะแบ่งเป็นการพกพาแบบเปิดเผย (Open Carry) และการพกพาโดย
ปกปิด (Concealed Carry) บางมลรัฐสามารถพกพาอาวุธปืนโดยเปิดเผยโดยปราศจากใบอนุญาตได้ 
เช่น รัฐเวอร์จิเนีย (Virginia) อริโซน่า (Arizona)  เป็นต้น  

กฎหมายอาวุธปืนของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ได้มีการจ ากัดเขตต้องห้ามในการ
พกพาอาวุธปืน เช่น เขตโรงเรียน โดยก าหนดเงื่อนไขในการพาอาวุธปืนไว้เฉพาะเพ่ือความปลอดภัย 
ทั้งยังมีการห้ามพกพาอาวุธปืนในบริเวณสถานที่ราชการอีกด้วย 

พระราชบัญญัติอาวุธปืนของสหรัฐอเมริกา The Gun Control 1968  นั้นได้กล่าวถึง
เรื่องการพกพาอาวุธปืนของบุคคลทั่วไปเพียงเรื่องการพกพาอาวุธปืนในระหว่างรัฐ ตามที่ปรากฏใน
มาตรา 926(A)  ว่า ตามบทบัญญัติอ่ืนๆของกฎหมายหรือกฎหรือข้อบังคับของรัฐหรือเมืองใด บุคคลผู้
ไม่ได้ต้องห้ามตามบทเกี่ยวกับการพกพา การส่ง หรือ การรับอาวุธปืนจะมีสิทธิพกพาอาวุธปืนเพ่ือ
วัตถุประสงค์ใดๆตามกฎหมายจากสถานที่ซึ่งบุคคลนั้นสามารถครอบครองอย่างถูกกฎหมายและ
พกพาอาวุธปืนดังกล่าวไปยังสถานที่อ่ืนที่สามารถครอบครองและพกพาอาวุธปืนได้อย่างถูกกฎหมาย 
ในระหว่างการพกพาอาวุธปืนดังกล่าวต้องถูกถอดกระสุนปืนและทั้งอาวุธปืนและกระสุนปืนต้องไม่
สามารถเข้าถึงได้ทันที หรือ ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากห้องโดยสารของยานพาหนะ เช่น ในกรณี
ที่ยานพาหนะไม่ได้แยกส่วนจากห้องคนขับ อาวุธปืนหรือกระสุนปืนนั้นต้องบรรจุในภาชนะที่ล็อคไว้
มากกว่าบรรจุไว้ในลิ้นชักหรือคอนโซลหน้ารถ  

และตามมาตรา 930 การครอบครองอาวุธปืนและวัตถุอันตรายภายในสถานที่
ราชการ ว่า 

(a)  นอกเหนือจากที่ระบุใน (d) บุคคลใดจงใจครอบครอบ หรือ มีเหตุให้แสดงอาวุธ
ปืนหรือวัตถุอันตรายอื่นๆภายในสถานที่ราชการ (เว้นแต่สถานที่ของศาล) หรือ พยายามที่จะกระท า
เช่นนั้น จะถูกปรับภายใต้บทนี้หรือถูกจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

(d)  อนุมาตรา (a) ไม่รวมถึง 
(1)  การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือลูกจ้างของรัฐ

หรือหน่วยงานทางการเมืองที่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะเข้าร่วมหรือมีอ านาจที่จะป้องกัน ตรวจสอบ 
สอบสวน ด าเนินคดีการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ 

(2)  การครอบครองอาวุธปืนหรืออาวุธอันตรายอ่ืนๆโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือ
สมาชิกของกองทัพหากได้รับอ านาจโดยกฎหมาย 

(3)  การพกพาอาวุธปืนหรืออาวุธอันตรายอ่ืนๆในสถานที่ราชการเนื่องจาก
วัตถุประสงค์ในการล่าสัตว์หรือตามวัตถุประสงค์อ่ืนที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ดังนี้ เมื่อวิ เคราะห์ข้อดีและข้อเสียของกฎหมายพกพาอาวุธปืนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้  
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ข้อดี ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาแม้บางรัฐจะมีการเปิดเสรีในการพกพาอาวุธปืน
ตาม บทแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ 2 (ค.ศ. 1791) แต่การมีอาวุธปืนได้นั้นจะกระท าโดยเคร่งครัด 
โดยมีการตรวจสอบประวัติผ่านตัวแทนจ าหน่าย (Dealer) ซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยาก ซึ่งเป็นการตรวจสอบ
บุคคลผู้มีสิทธิในการพกพาขั้นตอนหนึ่ง มีการจ ากัดเขตต้องห้ามไม่ให้พกพาอาวุธปืน เช่น เขตโรงเรียน 
บริเวณสถานที่ราชการ ดั้งนั้นหากพกพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือกฎหมายไม่ได้ให้
อ านาจไว้จะต้องมีความผิดและต้องได้รับโทษเสมอ 

ข้อเสีย ได้แก่ การเปิดให้พกพาอาวุธปืนได้โดยเสรีก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม เช่น 
มีเหตุการณ์กราดยิงอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกามีขั้นตอนการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม แต่ไม่มีขั้นตอนในการตรวจสอบประวัติสุขภาพจิต มีการอนุญาตให้มีอาวุธปืนได้หลาย
กระบอก โดยไม่ได้ตรวจสอบการใช้หรือการจัดเก็บว่าเก็บไว้พ้นมือเด็กหรือไม่ จึงเกิดโศกนาฏกรรมที่
เด็กน าปืนมายิง ลั่นใส่บุคคลอ่ืนอยู่บ่อยครั้ง 

2) รัฐนิวยอร์ก  
จากการที่ประธานาธิบดี บารัค โอบามา (Barack Obama) ได้ออกแผนควบคุมอาวุธ

ปืนของ “Now is the Time” ส่งผลให้รัฐนิวยอร์กได้ผ่านร่างกฎหมายในสิ่งที่กลุ่มสนับสนุนระบุว่า 
เป็นกฎหมายที่เข้มงวดต่อการเป็นเจ้าของอาวุธปืน  ส่งผลให้นิวยอร์กกลายเป็นรัฐแรกของประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีออกกฎหมายเพื่อมาควบคุมอาวุธปืน แม้ไม่ได้กล่าวถึงการพกพาอาวุธปืนแต่ก็เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดมากขึ้น  โดยมีการจ ากัด
จ านวนกระสุนปืนจากบรรจุในแม็กกาซีน 10 นัด เป็นจ ากัดเพียง 7 นัด และการตระหนักถึงเรื่อง
ปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลเมื่อบุคคลใดได้พกพาอาวุธปืนด้วย  

รัฐนิวยอร์กได้กล่าวว่าการบัญญัติกฎหมายใหม่และการแก้ไขมาตราของประมวล
กฎหมายอาญานั้นมุ่งเน้นไปที่วิธีการของความรุนแรงของการพกพาอาวุธปืนไปที่ชุมชน ท าให้การ
บังคับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือที่ดีในการลงโทษและป้องกันการพกพาดังกล่าว การพกพาอาวุธปืนที่
ผิดกฎหมายไปบนท้องถนนท าให้ชุมชนทั้งหมดตกอยู่ในอันตราย บทบัญญัติเหล่านี้ท าให้แน่ใจว่ามี
บทลงโทษที่เหมาะสมในการที่อาวุธปืนตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลต้องห้าม ตลอดจนท าให้
เด็กอยู่ในความเสี่ยง ท่ามกลางอันตรายอ่ืนและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในการที่ครอบครองอาวุธปืน
ใกล้บริเวณโรงเรียน ยิ่งไปกว่านั้น ตระหนักถึงความรุนแรงซึ่งมีสาเหตุมากจากกลุ่มกิจกรรม กฎหมาย
ได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม ซึ่งก่อให้เกิดอาชญากรรมท่ีรุนแรง 

ส าหรับในเรื่องการพกพาอาวุธปืนนั้นพระราชบัญญัติการบังคับใช้กระสุนปืนและ
อาวุธปืนนิวยอร์ก ค.ศ. 2013 (NY SAFE ACT of 2013) ไม่ได้ท าการแก้ไขจึงใช้บทบัญญัติเดิมใน
ประมวลกฎหมายอาญาของรัฐนิวยอร์ก (NY Penal Code) โดยสรุปเรื่องการพกพาอาวุธปืนในรัฐ
นิวยอร์ก ดังนี้ 

ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนพกของรัฐนิวยอร์กนั้นจะมีผลใช้ได้เพียง 5 เมืองนอกเมือง
นิวยอร์กเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตให้มีผลใช้โดยเมืองนิวยอร์กด้วย และไม่อาจพกพาอาวุธ
ปืนพกเข้าไปในเมืองนิวยอร์กได้ซึ่งรวมถึงกรณีใบอนุญาตพกพาเพ่ือป้องกันตัวด้วย เว้นแต่จะเข้า
เงื่อนไขยกเว้นบางประการ กล่าวคือ นอกเสียจากว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษจากอธิบดีต ารวจ 

รัฐนิยอร์กนั้นได้มีการแบ่งประเภทของใบอนุญาตพกพาดังนี้ ตามมาตรา 400.00  
อนุมาตรา 2 ของประมวลกฎหมายอาญารัฐนิวยอร์ก 
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(a)  ในที่อยู่อาศัย – มีไว้และครอบครองในที่อยู่อาศัยโดยเจ้าบ้าน 
(b) ในสถานประกอบธุรกิจ– มีไว้และครอบครองในสถานประกอบธุรกิจโดยพ่อค้า

หรือเจ้าของร้าน 
(c)  ธนาคารหรือผู้ให้บริการขนส่งด่วน – มีไว้และครอบครองโดยปกปิดในขณะที่

ได้รับมอบหมายงานจากผู้จ้างวานการขนส่ง โดยสถาบันทางธนาคาร หรือโดยบริษัทที่ให้บริการการ
ขนส่งด่วน  

(d)  ตุลาการศาลฎีกาล าดับชั้นที่ 1 และที่2 หรือโดยผู้พิพากษาศาลแพ่งหรือศาล
อาญาในเขตเมืองนิวยอร์ก – มีไว้และครอบครองโดยปกปิดโดยตุลาการศาลฎีกาล าดับชั้นที่ 1 และที่2 
หรือโดยผู้พิพากษาศาลแพ่งหรือศาลอาญาในเขตเมืองนิวยอร์ก 

(e)  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชทัณฑ์ – มีไว้และครอบครองโดยปกปิดในขณะที่ได้รับ
มอบหมายงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานทั่วไปจากหน่วยงานของมลรัฐ เขตปกครอง นคร เมือง หรือ 
หมู่บ้าน ภายใต้การควบคุมของอธิบดีราชทัณฑ์ของเมือง 

หรือพัศดีเรือนจ า ผู้ก ากับการต ารวจ หรือหัวหน้าผู้คุมของเรือนจ าประจ ามลรัฐ ทัณฑ
สถาน สถานกักกัน ที่คุมขังประจ าเขต  

หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่ใช้ควบคุมตัวผู้ต้องหา หรือเป็นที่พักพยานในคดีอาญา ซึ่งเป็น
สถานที่อันได้รับการอนุมัตโิดย อธิบดีราชทัณฑ์ พัศดีเรือนจ า ผู้ก ากับการต ารวจ หรือหัวหน้าผู้คุม 

(f)  มีเหตุอันสมควร – มีไว้และพกพาโดยปกปิด โดยไม่จ าต้องพิจารณาถึงอาชีพ 
หรือสถานที่ โดยบุคคลนั้นได้มีเหตุอันสมควร 

(g)  เป็นอาวุธปืนอันมีเอกลักษณ์ – มีไว้ ครอบครอง สะสมและพกพาได้ซึ่งอาวุธปืน
อันมีเอกลักษณ์ รายละเอียดปรากฏตาม มาตรา 400.00 อนุมาตรา 2(1)(2) กล่าวคือ  

(1)  ไม่ได้ออกแบบหรือออกแบบใหม่ เพื่อใช้กับกระสุนเกลียวในล ากล้องปืน 
หรือ ใช้กับกระสุนชนวนกลาง หรือ 

(2)  ใช้เกลียวในล ากล้องปืน และ กระสุนชนวนกลางกับกระสุนปืนที่ไม่ได้ผลิต
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและไม่สามารถหาซื้อได้ตามปกติ 

มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตพกพา กล่าวคือ  
A  ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม 
B  ไม่เคยต้องค าพิพากษาลงโทษในคดีอาญาอุกฉกรรจ์ รายละเอียดปรากฏตาม 

มาตรา 265.00 บทนิยาม อนุมาตรา 17 และ มาตรา 400.00 อนุมาตรา 1.(d)  
C  ไม่เคยมีประวัติการป่วยทางจิต 
D  ปราศจากความทุพพลภาพทางจิต ความพิการ หรือโรคร้ายแรงใดๆท่ีจะท าให้

ความสามารถในการดูแลและใช้ปืนอย่างปลอดภัยนั้นด้อยลง 
E  อาศัยหรือมีถ่ินที่อยู่ทางธุรกิจภายในเขตห้าเมืองตะวันตกของเขตปกครอง

ซัฟฟอล์ก (บาบิโลน แฮงตินตัน อิสวิป สมิททาวน์ บลองฮาเวน) 
F  ผู้ยื่นค าขอไม่มีสาเหตุอื่นใดที่ดีที่จะท าให้ถูกปฏิเสธการให้ใบอนุญาต 
G มีอายุอย่างน้อยยี่สิบเอ็ดปี เว้นแต่ผู้ยื่นค าขอได้เคยถูกบรรจุในกองทัพสหรัฐอเมริกา 

นาวิกโยธิน ต ารวจน้ า ทัพอากาศ หรือหน่วยตะเวนชายฝั่ง หรือ หน่วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ประจ ามลรัฐนิวยอร์ก เช่นนี้ข้อบังคับว่าด้วยอายุจักไม่ค านึงถึง 
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H  ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต อยู่ในระหว่างภาคทัณฑ์ หรือขาดคุณสมบัติ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 540.14 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ มาตรา 842(a) ของ
พระราชบัญญัติศาลครอบครัว 

I  ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัว 
รัฐนิวยอร์กมีการก าหนดวิธีการเดินทางข้ามรัฐ ดังนี้ ข้อจ ากัดการพกพาขณะเดินทาง

คือการพกส าเนาของ หมวด 18 ภาค 1 บท 44 มาตรา 926A ของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาไว้
ด้วย เพราะผู้บังคับใช้กฎหมายบางท่านอาจไม่ทราบกฎหมายนี้ และเก็บอาวุธปืนไว้ในกล่องที่ปิด
มิดชิดและแยกกระสุนปืนไว้อีกกล่องต่างหาก ห้ามมีกระสุนในที่บรรจุกระสุน แล้วน าไปเก็บไว้ในช่อง
เก็บของของรถ หากไม่มีก็ให้เก็บไว้ในด้านหลังรถให้ไกลที่สุดในกล่องที่ปิดมิดชิด 

โดยกฎหมายของนิวยอร์กนั้นให้อ านาจในการพกพาอาวุธปืนขณะเดินทางระหว่างรัฐ
ได้หากได้รับอนุญาตให้พกพาจากมลรัฐที่อยู่อาศัยและมลรัฐที่ก าลังจะเดินทางไป แต่หากต้องพักใน
นิวยอร์กและใช้เวลายามค่ าในที่พักแรม โรงแรม แคมป์ เมื่อนั้นจะเป็นการกระท าผิดกฎหมายและอาจ
ถูกจับกุมได้ และแม้โดยทั่วไปการพักทานอาหารหรือเติมแก๊สนั้นเป็นสิ่งที่อนุโลมได้ แต่ไม่ใช่ส าหรับรัฐ
นิวยอร์ก โดยหมวด 18 ภาค 1 บท 44 มาตรา 926A  บัญญัติไว้ว่า 

“ไม่ว่าจะโดยกฎหมายอ่ืนใดก็ตาม บุคคลผู้มิได้ต้องห้ามจากบทบัญญัตินี้จากการ
เดินทางทางบก ทางเรือ หรือได้รับอาวุธปืน ย่อมสามารถที่จะเดินทางโดยพกพาอาวุธปืนไปได้อย่าง
ถูกกฎหมาย หากว่าบุคคลนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากท่ีที่เขาอยู่และยังที่ที่เขาจะเดินทางไป ใน
การนี้ ปืนนั้นต้องไม่ได้บรรจุกระสุน ไม่ว่าปืนหรือกระสุนต้องไม่เข้าถึงได้โดยง่าย หรือใช้ได้โดยง่าย 
โดยผู้โดยสารในยานพาหนะนั้น ในกรณีที่ยานพาหนะนั้นไม่มีการแบ่งส่วนรถจากที่นั่งคนขับกับ
ด้านหลัง ปืนและกระสุนจะต้องถูกเก็บไว้ในตู้บรรจุที่จัดเก็บอย่างปลอดภัย นอกจากช่องเก็บของหรือ
ส่วนหน้ารถ” 

ใบอนุญาตให้พกพาหรือครอบครองปืนของรัฐนิวยอร์ก มีการจ ากัดใช้เฉพาะแต่เพียง
ตามสถานที่หรือเวลาที่ระบุเท่านั้น แต่กระนั้นย่อมมีผลอ้างได้ทุกพ้ืนที่ของมลรัฐ เว้นแต่ในเมือง
นิวยอร์ก ซึ่งจะให้มีผลอ้างยันได้ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตให้มีผลเป็นพิเศษจากอธิบดีต ารวจของเมือง 
ใบอนุญาตเช่นว่านั้นจะมีผลสมบูรณ์ภายในเขตเมืองนิวยอร์ก 

ข้อดี ของกฎหมายพกพาของรัฐนิวยอร์กได้แก่ รัฐนิวยอร์กนั้นมีการแบ่งประเภทของ
ใบพกพาไว้อย่างชัดเจน ท าให้สามารถแยกได้ว่าใบอนุญาตพกพาดังกล่าวนั้นน าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์
หรือกิจการอะไรบ้าง และบุคคลใดเป็นคนได้รับใบอนุญาตพกพา 

มีการตรวจสอบประวัติทางสุขภาพจิต และต้องไม่เคยต้องโทษคดีอุจฉกรรจ์ ไม่เคยมี
ประวัติต้องโทษคดีใดๆเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ทั้งนี้เป็นการคัดกรองบุคคลผู้ขออนุญาตที่ดี 
เนื่องจากท าให้บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต และบุคคลที่มีประวัติใช้ความรุนแรง อาจก่ออาชญากรรม
หรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการพกพาอาวุธปืนไปก่อขึ้นได้ 

มีการก าหนดลักษณะการพกพาอาวุธปืนโดยยานพาหนะข้ามรัฐเป็นกฎหมาย และมี
การจ ากัดสถานที่และเวลาในการพกพาไว้ ท าให้การพกพานั้นไม่สามารถพกพาได้พร่ าเพ่ือ สถานที่ใด 
หรือเวลาใดก็ได้ แม้มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนก็ตาม 

ข้อเสีย ของกฎหมายพกพาของรัฐนิวยอร์กได้แก่ การพกพาอาวุธปืนข้ามรัฐนั้นมี
ความเคร่งครัดจนเกินไปกล่าวคือหากจะเดินทางข้ามรัฐโดยพกพาอาวุธปืนนั้นต้องตรงไปยังรัฐ
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เป้าหมายทันที โดยรัฐนั้นต้องเป็นรัฐที่ได้รับอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนได้ หากหยุดพักที่ใดจะเป็นการ
กระท าผิดกฎหมายและอาจถูกจับกุมได้ 

3) กรุงวอชิงตัน ดี ซี The District of Columbia (Washington, D.C.) 
เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย ซึ่งอยู่ ในวอชิงตัน ดี ซี เมืองหลวงของประเทศ

สหรัฐอเมริกานั้นมีการห้ามพกพาอาวุธปืนทั้งพกพาแบบเปิดเผยและแบบปกปิดเป็นเวลายาวนาน ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามบทแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ 2 (ค.ศ. 1791) 

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2014 ศาลแขวงสหรัฐอเมริกาของเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย
ได้ออกค าพิพากษาตัดสินคดีระหว่าง Palmer (พาลเมอร์) กับ เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย ซึ่ง 
Plamer ได้ฟ้องเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียเกี่ยวกับการห้ามพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะเพ่ือป้องกัน
ตัว การตัดสินของศาลห้ามเจ้าหน้าที่ของเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียจากการบังคับใช้บทบัญญัติของ
กฎหมายของท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ให้พกพาอาวุธปืนออกมานอกเคหสถาน 

ต่อมาวันที่ 29 กรกฎาคม2014 ผู้พิพากษา Frederick Scullin ได้สั่งให้น ากฎหมาย
กลับมาใช้ ซึ่งหมายความว่ากฎหมายของเขตปกครองพิเศษที่ต่อต้านการห้ามพกพาอาวุธปืนในที่
สาธารณะสามารถน ากลับมาใช้บังคับได้  จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2014 ดังนั้น การห้ามพกพาอาวุธปืน
ทั้งพกพาแบบเปิดเผยและแบบปกปิดไปยังที่สาธารณะจึงยังคงใช้บังคับอยู่ แสดงให้เห็นว่าการห้าม
พกพาอาวุธปืนนั้นเป็นสิ่งที่ดีศาลจึงยังคงยึดถือและใช้บังคับ 

โดยเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียนั้นมีกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนตามมาตรา                   
22-4504  บัญญัติว่า มิให้ผู้ใดพกพาภายในเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียไม่ว่าจะเป็นโดยเปิดเผยหรือ
โดยปกปิดซึ่งปืนพกหรืออาวุธใดที่สามารถท าให้ถึงแก่ความตายหรือก่อให้เกิดอันตรายที่สามารถ
พกพาโดยปกปิด ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา 22-4515 ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้  

(1)  ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรานี้โดยพกพาปืนพกหรืออาวุธที่สามารถท าให้ถึงแก่ความตายหรือ
ก่อให้เกิดอันตรายในสถานที่อ่ืนที่มิใช่ที่พักอาศัย สถานที่ประกอบธุรกิจ หรือที่ดินที่บุคคลนั้นเป็น
เจ้าของ จะถูกปรับไม่เกินที่ก าหนดไว้ในมาตรา 22-357.01 หรือจ าคุกไม่เกิน 5 ปีหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(2)  หากการฝ่าฝืนมาตรานี้เกิดขึ้นหลังจากบุคคลได้ถูกตัดสินลงโทษในเขตปกครอง
พิเศษโคลัมเบียเกี่ยวกับการละเมิดมาตรานี้ หรือก่ออาชญากรรมอ่ืนในเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย
หรือถูกตัดสินอย่างอ่ืน บุคคลนั้นจะถูกปรับไม่เกินที่ก าหนดไว้ในมาตรา 22-3571.01 หรือจ าคุกไม่เกิน 
10 ปี หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

(a-1) นอกจากที่กฎหมายอนุญาต ห้ามมิให้ผู้ใดพกพาปืนไรเฟิล หรือ ปืนสั้น 
ภายในเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย บุคคลใดท าการฝ่าฝืนอนุมาตรานี้จะต้องระวางโทษที่ก าหนดไว้
ตาม (a)(1) และ (2) 

(b)  ห้ามมิให้ผู้ใดภายในเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียเป็นเจ้าของปืนพก ปืนกล 
ปืนสั้น ปืนไรเฟิล หรือปืนอ่ืนๆหรือปืนเทียม ขณะที่ก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายที่ระบุ
ในมาตรา 22-4501 หากพิสูจน์ได้ว่ากระท าการฝ่าฝืนอนุมาตรานี้ บุคคลนั้นจะต้องถูกระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 15 และจะถูกตัดสินจ าคุกขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 5 ปี และจะไม่ถูกปล่อยเนื่องจากการท า
ทัณฑ์บนหรือการคุมประพฤติหรือการระงับชั่วคราวของวรรคก่อนที่ให้ใช้โทษจ าคุกบังคับ 

(c)  นอกจากการลงโทษอ่ืนภายใต้มาตรานี้ บุคคลอาจถูกปรับเป็นเงินไม่เกิน
จ านวนที่ก าหนดไว้ในมาตรา 22-3571.01 
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เขตปกครองพิเศษโคลัมเบียมีการก าหนดอ านาจในการพกพาอาวุธปืนในบางสถานที่ 
และเพ่ือวัตถุประสงค์บางอย่าง ตามมาตรา มาตรา 22-4504.01.   

แม้ว่าจะมีกฎหมายอื่นใด ให้บุคคลที่มีทะเบียนอาวุธปืนอาจจะพกพาอาวุธปืนได้ 
(1)  ภายในบ้านที่จดทะเบียน 
(2)  ในขณะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสันทนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
(3)  ในขณะใช้เก็บไว้ที่สถานที่ที่จดทะเบียนส าหรับธุรกิจ หรือ 
(4)  ขณะที่เคลื่อนย้ายเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายที่มีอ านาจให้ไว้อย่างชัดเจนโดย

เขตปกครองหรือกฎหมายกลางและสอดคล้องกับความต้องการของกฎหมายนั้น 
การพกพาอาวุธปืนโดยยานพาหนะในเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียสามารถกระท าได้

ดังต่อไปนี้ ตามมาตรา 22-4504.02  
(a) บุคคลใดผู้ไม่ได้ต้องห้ามตามกฎหมายจากการขนส่งทางบก ขนส่งทางเรือ หรือ

รับอาวุธปืนจะได้รับอนุญาตให้ขนส่งอาวุธปืนเพ่ือวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย หากขนส่งอาวุธปืนตาม
มาตรานี้จากสถานที่ใดๆที่บุคคลนั้นมีสิทธิตามกฎหมายที่จะครอบครองและพกพาอาวุธปืนไปยัง
สถานที่อ่ืนที่บุคคลนั้นมีสิทธิตามกฎหมายที่จะครอบครองและพกพาอาวุธปืนเช่นกัน 

(b) (1) ถ้าการขนส่งอาวุธปืนกระท าโดยยานพาหนะ อาวุธปืนต้องไม่บรรจุกระสุน
ปืน และท้ังอาวุธปืนและกระสุนปืนที่ถูกขนส่งจะต้องไม่สามารถเข้าถึงได้ทันทีหรือไม่สามารถเข้าถึงได้
โดยตรงจากห้องโดยสารของพาหนะขนส่ง 

(2) ถ้าพาหนะที่ขนส่งไม่มีส่วนที่แยกจากส่วนของคนขับ อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุน
ปืนต้องล็อคเก็บในตู้นิรภัยนอกเหนือจากลิ้นชักหรือคอนโซลรถ และอาวุธปืนต้องไม่บรรจุกระสุน 

(c) หากการขนส่งอาวุธปืนอยู่ในลักษณะอ่ืนที่ไม่ใช่การขนส่งโดยยานพาหนะอาวุธ
ปืนจะต้อง: 

(1) ไม่บรรจุกระสุน 
(2) บรรจุในตู้นิรภัยล็อค และ 
(3) แยกจากเครื่องกระสุนปืน 

ในงานทะเบียนอาวุธปืนนั้น อาวุธปืนทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนในเขตปกครองพิเศษ
โคลัมเบีย ก่อนที่จะสามารถซื้ออาวุธปืนได้นั้นจะต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมดลงในเอกสาร ซึ่งมี
จ านวนมากและเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน รัฐบาลของเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียได้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการนี้ได้ดีขึ้นแต่มันยังคงซับซ้อน กรมต ารวจของเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียมี
เว็บไซต์เพ่ือรองรับการจดทะเบียนอาวุธปืน และบุคคลทุกคนต้องกระท าก่อนที่จะสามารถเป็นเจ้าของ
อาวุธปืนนั้น 

ข้อดี ของกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนของเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย ได้แก่ 
มีข้อห้ามพกพาอาวุธปืนที่เคร่งครัด ท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการพกพาอาวุธปืนได้เป็น
อย่างดี มีการก าหนดสถานที่และวัตถุประสงค์ในการพกพาอาวุธปืน ท าให้สามารถแยกได้ว่า
ใบอนุญาตพกพาดังกล่าวนั้นน าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์หรือกิจการอะไรบ้าง เช่นเดียวกับรัฐนิวยอร์ก 
การพกพาอาวุธปืนโดยยานพาหนะมีลักษณะคล้ายประเทศไทย มีการก าหนดลักษณะการพกพาไว้
เป็นกฎหมาย 
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ข้อเสีย ของกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนของเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย การ
ห้ามพกพาที่เคร่งครัดจนเกิดไปท าให้ประชาชนน ากฎหมายขึ้นมาฟ้องร้องเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืน
ไปยังทางสาธารณะ ส าหรับประชาชนที่ต้องการพกพาอาวุธปืนไว้เพื่อป้องกันตัว 

4) ประเทศญี่ปุ่น 
กฎหมายควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและดาบ ค.ศ. 1958 นั้นมีจุดประสงค์ที่จะ

ให้มีมาตรการที่จ าเป็นในการควบคุมเพ่ือป้องกันอันตรายและการบาดเจ็บที่เกิดจากการครอบครอง
อาวุธปืนและดาบ การครอบครองหมายความว่ามีวัตถุใดๆที่อยู่ภายใต้อ านาจการควบคุมโดยบุคคล 
รวมถึง การจัดเก็บและการพกพาด้วย 

ประเทศญี่ปุ่นนั้นอนุญาตให้ประชาชนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ใน
ครอบครองได้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการกีฬา และการล่าสัตว์ ภายใต้กฎหมายที่ควบคุมอาวุธปืนอย่าง
เข้มงวด ไม่จะเป็นใบอนุญาต ประเภทอาวุธปืน ที่สามารถครอบครองได้เพียงปืนยาวไรเฟิล ซึ่ง
สามารถติดกล้องเล็งในระยะไกลและบรรจุกระสุนผ่านแม็กกาซีนได้ และปืนยาวลูกซอง โดยมีเงื่อนไข
ว่าอาวุธปืนทั้งสองชนิดจะต้องไม่สามารถยิงได้แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ อีกทั้งประเทศญี่ปุ่นยัง
เข้มงวดเรื่องเก็บรักษาอาวุธปืน ซึ่งต้องเก็บในตู้ล็อค และเครื่องกระสุนปืนต้องเก็บแยกต่างหากจาก
อาวุธปืน ไม่สามารถเก็บในตู้เดียวกัน โดยมีการท าแผนที่ตู้เก็บปืนและเครื่องกระสุนปืนให้แก่
เจ้าหน้าที่ต ารวจโดยละเอียดว่าเก็บไว้ในบริเวณใดของบ้าน ถ้าหากมีการเคลื่อนย้ายตู้ล็อคดังกล่าวต้อง
มีการท าแผนผังใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจอีกด้วย โดยเจ้าหน้าที่จะมาท าการตรวจสอบทุกปี 

ด้านการขอใบอนุญาตครอบครองนั้นประเทศญี่ปุ่นมีการเข้าอบรมทั้งวัน มีการสอบ
ทั้งภาคทฤษฎีกล่าวคือ สอบข้อเขียน และภาคปฏิบัติ กล่าวคือมีการทดสอบในสนามยิงปืน ต้องผ่าน
การทดสอบด้านสุขภาพจิต และต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ  ซึ่ง
ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวต้องกระท าซ้ าใหม่ทุกๆสามปี  

ด้านการพกพาอาวุธปืนนั้นโดยหลักคือ ต้องห้าม เว้นแต่ว่าผู้ครอบครองจะได้รับ
อนุญาตที่จะใช้อาวุธปืนหรือมีเหตุผลอ่ืนที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อได้รับอนุญาตผู้ครอบครองอาวุธ
ปืนจะต้องปิดบัง (ซ่อนเร้น) อาวุธปืนดังกล่าว หรือใส่ไว้ในที่เก็บอาวุธปืน และอาวุธปืนนั้นต้องไม่มี
กระสุนปืนบรรจุอยู่ เมื่อผู้ครอบครองอาวุธปืนพกพาอาวุธปืนจะต้องพกพาใบอนุญาตติดตัวไปด้วย
กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ต ารวจร้องขอที่จะตรวจสอบ 

เจ้าพนักงานต ารวจมีอ านาจที่จะควบคุมการครอบครองอาวุธปืน เมื่อมีความสงสัยที่
สมเหตุสมผลว่าบุคคลใดพกพาอาวุธปืนหรืออาจจะก่อภัยคุกคามชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนหรือ
ความสงบสุขของสาธารณะ โดยตัดสินจากพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือพฤติการณ์ประกอบหากเจ้าหน้าที่
เห็นว่าเป็นการจ าเป็นสามารถสั่งให้น าอาวุธปืนมาตรวจสอบได้ อาวุธปืนจะถูกส่งให้กับเจ้าของภายใน
ระยะเวลา 5 วันนับแต่วันส่งมอบอาวุธปืนให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเว้นแต่เจ้าหน้าที่ต ารวจพบว่าการ
ครอบครองนั้นผิดกฎหมาย 

กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบของสาธารณะ คณะกรรมการ
ความปลอดภัยสาธารณะอาจห้ามหรือจ ากัดการพกพาอาวุธปืนซึ่งได้รับใบอนุญาต โดยจ ากัดสถานที่
และจ ากัดระยะเวลาโดยการออกประกาศ คณะกรรมการอาจสั่งผู้ถืออาวุธปืนในพ้ืนที่ส่งอาวุธปืนมา
และเก็บอาวุธปืนเหล่านั้นไว้จนกระทั่งประกาศดังกล่าวสิ้นผลบังคับ ประกาศนั้นต้องได้รับการอนุมัติ
จากสภาจังหวัดภายใน 7 วันนับจากวันประกาศ 
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ข้อดี ของกฎหมายควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและดาบ ค.ศ. 1958 ได้แก่ 
เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีความเคร่งครัด ท าให้ประชาชนเคารพกฎหมายเป็นอย่างมาก อีกทั้ง
ประเทศญี่ปุ่นมีขั้นตอนในการขออนุญาตมีอาวุธปืนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการกีฬาหรือการล่าสัตว์ที่
ยุ่งยากซับซ้อน แต่ก็เป็นขั้นตอนและวิธีการที่ดี เช่น มีการเข้าอบรมทั้งวัน มีการสอบภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ท าให้ทราบว่าผู้ขอออกใบอนุญาตนั้นมีความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนและใช้อาวุธปืนเป็น มีการ
ตรวจสอบด้านสุขภาพจิตและตรวจสอบประวัติอย่างเข้มงวด ท าให้ทราบว่าผู้ขออนุญาตมีอาวุธปืน
ไม่ได้เป็นผู้ป่วยทางจิตหรือมีประวัติอาชญากรรมใดๆ มีการตรวจสอบถึงที่เก็บอาวุธปืนโดยต้องท า
แผนผังตู้ล็อค เพ่ือให้สามารถเก็บอาวุธปืนพ้นมือเด็กได้อีกด้วย โดยขั้นตอนนี้ไม่ใช่กระท าเมื่อออก
ใบอนุญาตครั้งแรก แต่ต้องกระท าซ้ าทุกๆสามปี 

ข้อเสีย เป็นบทบัญญัติที่บังคับใช้มาเป็นระยะเวลายาวนานอาจมีความไม่ทันสมัย
หรือไม่เหมาะกับสภาพสังคมของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน 

5) ประเทศสิงคโปร์ 
ประเทศสิงคโปร์ เป็นหนึ่งในกฎหมายควบคุมปืนที่ เคร่งครัดที่สุดในโลก ตาม

บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน การครอบครองอาวุธปืนที่ผิดกฎหมาย หรือ การพกพาอาวุธ
ปืน นั้นมีโทษจ าคุกและโทษโบย การใช้หรือพยายามใช้อาวุธปืนเมื่อยอมรับการกระท าความผิดจะมี
โทษถึงแก่ความตาย โทษประหารชีวิตนี้ยังบังคับใช้กับผู้สมรู้ร่วมคิดกับผู้กระท าความผิดที่อยู่ในขณะ
กระท าความผิดด้วย 

บุคคลใดที่ถูกพิสูจน์ว่ามีการครอบครองที่ผิดกฎหมายหรือมีอาวุธปืนมากกว่าสอง
กระบอกจะถูกเชื่อว่าเป็นความจริงว่าได้ท าการค้าอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายจนกระทั่งจะพิสูจน์ได้ว่า
เป็นไปในทางตรงข้าม การค้าอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายจะถูกลงโทษโดยการประหารชีวิต หรือ การจ าคุก
ตลอดชีวิตและโบย 

ประเทศสิงคโปร์นั้นมีกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอยู่สองฉบับ ได้แก่ Arm and 
Explosives Act (CHAPTER 13) และ Arm offences Act (CHAPTER 14) โดยมีบทกฎหมาย
เกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืน ดังนี้ กล่าวคือ หากบุคคลใดพกพาอาวุธปืน โดยเป็นที่น่าสงสัยอาจถูกจับ
โดยไม่มีหมายจับ ทั้งนี้ตาม Arms and Explosives Act มาตรา 30   

(1)  ถ้าบุคคลถูกพบว่าพกพาปืน อาวุธปืน ในลักษณะที่เป็นที่สงสัยว่าจะน าไปใช้ใน
วัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายก่อให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขของสาธารณะ บุคคลดังกล่าวอาจถูก
จับกุมโดยปราศจากหมายจับเมื่อถูกพบ หรือถูกกักขัง 

(2)  บุคคลผู้ถูกจับกุมโดยบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ต ารวจจะถูกน าไปยังสถานีต ารวจที่
ใกล้ที่สุดโดยทันที หรือสถานีต ารวจอื่น หรือน าไปมอบให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

อีกทั้งตามมาตรา 3(2)  แห่ง Arm offences Act นั้นได้บัญญัติว่า บุคคลใดพกพา
อาวุธปืนโดยผิดกฎหมายจะมีความผิดและถูกตัดสินลงโทษจ าคุกไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกินกว่า 14 ปี 
และจะต้องรับโทษโบยด้วยหวายไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง ทั้งยังมี มาตรา 7   ก าหนดความผิดเกี่ยวกับผู้คบ
หากับผู้พกพาอาวุธปืน ว่า บุคคลที่คบหากัน หรือถูกพบในกลุ่มของบุคคลอ่ืนใดที่พกพาอาวุธโดยผิด
กฎหมาย หรือ ครอบครองอาวุธใดๆโดยผิดกฎหมาย ในกรณีที่สามารถสันนิษฐานอย่างสมเหตุสมผล
ได้ว่าบุคคลดังกล่าวรู้ว่าบุคคลอ่ืนใดนั้นพกพาหรือมีอาวุธอยู่ในครอบครองหรืออยู่ภายใต้การควบคุม
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โดยผิดกฎหมายบุคคลนั้นจะมีความผิดและถูกตัดสินลงโทษเช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนที่ตนได้คบหาหรือ
อยู่รวมกลุ่มในขณะที่ถูกพบ เว้นแต่บุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุผลอันสมควรเชื่อได้ว่าบุคคลอ่ืนไม่ได้
พกพาหรือไม่ได้ครอบครองอาวุธโดยไม่ผิดด้วยกฎหมาย  

ประเทศสิงคโปร์มีข้อยกเว้นส าหรับการพกพาอาวุธปืนติดตัวโดยไม่ต้องขออนุญาต
ของบุคคลดังต่อไปนี้ มาตรา 3(1) (c) ของ Arm and Explosives Act ในกรณีที่บุคคลที่กล่าวต่อไปนี้
หรืออุปกรณ์ของเขาในระหว่างระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ หรือในทางการที่จ้าง 

(i)  สมาชิกของกองก าลังติดอาวุธของประเทศสิงคโปร์ และกองก าลังที่มาเยือน
ประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันอย่างถูกกฎหมาย 

(ii)  สมาชิกของกองก าลังอาสาสมัครของกองทัพเรือ กองทัพบก กองทัพอากาศ ซึ่ง
ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายลายลักษณ์อักษร 

(iii)  สมาชิกกองก าลังผสมซึ่งก่อตั้งโดยกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่เตรียมการ ส าหรับ
ทหารเกณฑ์ในการป้องกันประเทศสิงคโปร์ 

(iv)  สมาชิกกองก าลังต ารวจของประเทศสิงคโปร์ หรือกองก าลังต ารวจอ่ืน ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในประเทศสิงคโปร์ 

(v)  สมาชิกของก าลังต ารวจพิเศษ ซึ่งผสมกันระหว่างต ารวจกับเจ้าหน้าที่รักษา
สันติภาพ 

(vi)  มือปืนรับจ้าง ที่ถูกจ้างโดยรัฐบาล 
และมาตรา 10 ของ Arm offences Act กล่าวคือ 
 (a)  สมาชิกของกองก าลังใด ที่ก าลังมาเยือนประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันอย่างถูก

กฎหมาย หรือเป็นหน่วยกองก าลังต ารวจ หรือหน่วยกองก าลังอาสาสมัคร หรือกองก าลังแห่งท้องถิ่น 
ที่ได้มีข้ึนตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ใช้บังคับในประเทศสิงคโปร์ เมื่อสมาชิกแห่งกองก าลังนั้นได้
พกพาอาวุธปืนเข้ามาในประเทศหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกองก าลังนั้น 

(b)  บุคคลที่พกพาอาวุธปืน โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแต่งกายในเครื่องแบบ 
หรือเครื่องแบบซึ่งแต่งในโอกาสงานพิธี 

(c)  บุคคลใดซึ่งได้รับอนุญาต หรือได้มอบอ านาจให้พกพาอาวุธปืน หรือครอบครอง
อาวุธปืน ภายใต้อ านาจของกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวกับอาวุธปืนที่ใช้บังคับกันอยู่ในประเทศ
สิงคโปร์ 

(d)  สมาชิกขององค์กรหรือสมาคมที่ได้รับมอบอ านาจเป็นพิเศษจากรัฐมนตรีโดย
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อสมาชิกดังกล่าวได้พกพาอาวุธปืนไปหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อดี ของกฎหมาย Arm and Explosives Act (CHAPTER 13) ได้แก่ มีข้อ
สันนิษฐานเกี่ยวกับการพกพาปืนอาวุธปืน ในลักษณะที่เป็นที่สงสัยว่าจะน าไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ผิด
กฎหมายก่อให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขของสาธารณะ อาจถูกจับกุมโดยปราศจากหมายจับเมื่อถูก
พบ หรือถูกกักขัง เช่นนี้ท าให้ง่ายต่อการจับกุมผู้พกพาอาวุธปืน และเป็นการป้องกันอาชญากรรมที่
อาจเกิดขึ้นได้ มีข้อยกเว้นส าหรับบุคคลสามารถพกพาอาวุธปืนได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เช่น สมาชิก
กองก าลังที่มีหน้าที่ป้องกันประเทศ เป็นต้น 
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ข้อเสีย ของกฎหมาย Arm and Explosives Act (CHAPTER 13) ได้แก่ หากผู้
พกพาอาวุธปืนไม่ได้จะน าไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายก่อให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขของ
สาธารณะ ก็อาจเป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลดังกล่าว หรืออาจท าให้
เสียเวลาเนื่องจากโดนจับกุม และอาจให้เกิดการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบของพนักงานเจ้าที่ที่ท าการจับกุม 

ข้อดี ของกฎหมาย Arm offences Act (CHAPTER 14) ได้แก่ เป็นบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เคร่งครัดท าให้กฎหมายมีประสิทธิภาพ มีข้อยกเว้นส าหรับบุคคลสามารถพกพาอาวุธปืนได้
โดยไม่ต้องขออนุญาตในระหว่างระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ หรือในทางการที่จ้าง 

ข้อเสีย ของกฎหมาย Arm offences Act (CHAPTER 14) ได้แก่ บทสันนิษฐาน
ส าหรับผู้คบหากับผู้พกพาอาวุธปืน ว่า บุคคลที่คบหากัน หรือถูกพบในกลุ่มของบุคคลอ่ืนใดที่พกพา
อาวุธโดยผิดกฎหมาย สันนิษฐานอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าบุคคลนั้นรู้ว่าบุคคลอ่ืนใดนั้นพกพา จะมี
ความผิดและถูกตัดสินลงโทษเช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนที่ตนได้คบหาหรืออยู่รวมกลุ่มในขณะที่ถูกพบนั้น 
เป็นบทสันนิษฐานทางกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมส าหรับผู้ที่ไม่อาจทราบได้ว่าบุคคลที่ตนคบหาหรือ
รวมกลุ่มนั้นพกพาอาวุธปืนอย่างผิดกฎหมาย แม้ว่าจะมีบทพิสูจน์ก็ตาม 

จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น ไม่มีการผ่อนผันในเรื่องเหตุ
จ าเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตเลย จะมีแต่เพียงการผ่อนผันเรื่องเหตุ
อันควร ตามมาตรา 400.00อนุมาตรา 2 (f) แห่งรัฐนิวยอร์กเท่านั้น ดังนี้จากการวิเคราะห์ถึงข้อดีและ
ข้อเสียของแต่ละประเทศดังกล่าวข้างต้นประเทศไทยสามารถน าหลักเกณฑ์เหล่านี้มาใช้โดยค านึงถึง
สภาพความเป็นจริงในสังคมไทยและวัฒนธรรมไทยว่าหลักเกณฑ์ใดเหมาะกับประเทศไทย มิฉะนั้นแม้
บทบัญญัติของกฎหมายจะดีเพียงใดแต่ถ้าไม่สามารถน ามาใช้ปฏิบัติได้จริงก็จะกลายเป็นบทบัญญัติที่
ไร้ประสิทธิภาพ 

 
 



 
บทท่ี 6 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  บทสรุป 
 

จากการศึกษาเรื่องการพกพาอาวุธในมาตรา 371 ของประมวลกฎหมายอาญา และ การ
พกพาอาวุธปืนในมาตรา 8 ทวิ ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 นั้นพบว่ายังมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายอยู่ เนื่องจากยังมี
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายโดยการพกพาอาวุธปืนออกไปยังนอกเคหสถานหรือนอกบ้าน ไปยังเมือง หมู่บ้าน 
หรือทางสาธารณะ อันเป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ในการให้มีและใช้อาวุธปืนตามมาตรา 9 ของ
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
กล่าวคือ เพ่ือป้องกันตัวและทรัพย์สินภายในบ้านหรือเคหสถาน เพ่ือล่าสัตว์ และเพ่ือการกีฬา 

การพกพาอาวุธปืนออกไปยังเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะนั้น เมื่อมีบุคคลพบเห็นบุคคล
ผู้พกพาอาวุธปืนก็ก่อให้เกิดความหวาดหวั่นหวาดกลัวขึ้น หรือบุคคลนั้นอาจพกพาอาวุธปืนไปก่อ
อาชญากรรมได้โดยง่าย เนื่องจากอาวุธปืนมีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถปิดบังซ่อนเร้นได้โดยง่าย ซึ่ง
เป็นเรื่องที่กระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณะ และกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
โดยรวม และเมื่อบุคคลใดได้พกพาอาวุธปืนแล้วมักจะเกิดความรู้สึกฮึกเหิม คึกคะนอง รู้สึกมีอ านาจ
เหนือกว่าอีกฝ่ายหรือบุคคลโดยทั่วไปที่ปราศจากอาวุธปืน หรือเมื่อไม่สามารถควบคุมอารมณ์และ
จิตใจของตนได้เพราะมีความคึกคะนองเนื่องด้วยวัยวุฒิยังเยาว์ หรือเป็นผู้เสพสุราของมึนเมาอาจ
ก่อให้เกิดการกระท าที่เป็นอันตรายแก่ผู้อ่ืนหรือแม้แก่ตัวผู้พกพาอาวุธปืนเอง และผู้พกพาอาวุธปืน
บางส่วนไม่มีคุณสมบัติหรือผ่านการฝึกอบรมในการใช้อาวุธปืนโดยถูกต้องปลอดภัยมาก่อน เพียงแค่
คิดว่ามีอาวุธปืนอยู่ในมือก็สามารถยิงได้ สังคมจึงต้องมีการก าหนดมาตรการขึ้นมาควบคุมการพกพา
อาวุธปืนโดยการบัญญัติกฎหมาย เพ่ือมิให้เกิดอาชญากรรมที่ร้ายแรงและ ป้องกันไม่ให้ผู้พกพาอาวุธ
ปืนที่บรรจุกระสุนพาอาวุธปืนไปสร้างความหวาดกลัวให้แก่สาธารณชนหรือประชาชนโดยทั่วไป อัน
เป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์แห่งสาธารณะ 

ดังนั้นหากสามารถจ ากัดการพกพาอาวุธปืนก็จะสามารถลดอาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดจาก
การพกพาอาวุธปืนไปก่ออาชญากรรมได้ เช่น การปล้นธนาคารก็จะไม่สามารถท าได้สะดวก หรือไม่
สามารถซุ่มยิงหรือ สไนเปอร์ได้ หรือ ผลจากการประทุษร้ายด้วยอาวุธอ่ืนจะไม่ร้ายแรงเท่ากับผลจาก
การประทุษร้ายโดยอาวุธปืน กล่าวคือบุคคลผู้ได้รับผลร้ายจะมีจ านวนน้อย เช่น หากบุคคลใดเกิดการ 
บันดาลโทสะด้วยการเข้าไปบีบคอบุคคลอ่ืน บุคคลผู้ได้รับผลร้ายจะมีเพียงคนเดียว แต่หากบุคคล
ดังกล่าวพกพาอาวุธปืนอยู่ในมือนั้น การใช้ปืนยิงสามารถท าให้บุคคลหลายคนจบชีวิตลงพร้อมกัน 
เป็นต้น 

จากการศึกษานั้นบทบัญญัติเรื่องการพกพาอาวุธปืนนั้นยังมีปัญหาอยู่หลายประเด็น กล่าวคือ     
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6.1.1  ปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติของการพกพาอาวุธปืน  
ความหมายของค าว่า “พาไป” ตามมาตรา 371 ของประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 8 

ทวิ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. 2490 กับ ค าว่า “พาติดตัวไป” ตามมาตรา 8 ทวิวรรคหนึ่ง ของพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 นั้นมีความหมาย
แตกต่างกัน  

ค าว่า พาไป” หมายถึง การน าติดไปกับตัวด้วยซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของอาวุธปืน ส่วนค าว่า 
“พาติดตัวไป” นั้นเป็นเรื่องที่ต้องมาวิเคราะห์ว่าต้องมีการพาติดตัวไปโดยตลอดหรือไม่ เนื่องจาก
กฎหมายได้บัญญัติ ค าว่า “พาไป” และ ค าว่า “พาติดตัวไป” ไว้ต่างกัน ซึ่งศาลฎีกาได้ให้ความหมาย
ของค าว่า “พาติดตัวไป” ว่า การพาติดตัวไปไม่จ าเป็นว่าอาวุธปืนนั้นต้องอยู่ติดตัวเสมอ ถ้าหากอาวุธ
ปืนนั้นสามารถอยู่ในความรู้เห็น อยู่ในสายตาหรือสามารถควบคุมได้ของบุคคลผู้พาไปและมีการพา
เคลื่อนที่ไปมาก็ถือว่าเป็นการพาอาวุธปืนติดตัวไปแล้ว โดยสาระส าคัญอยู่ที่การพาอาวุธปืนเคลื่อนที่
ไปมาและบุคคลผู้พาอาวุธปืนต้องสามารถหยิบฉวยอาวุธปืนมาใช้งานได้โดยสะดวกหรือโดยง่าย 
กล่าวคือสามารถหยิบฉวยขึ้นมาใช้งานได้อย่างทันทีทันใด        

ดังนั้นสาระส าคัญของการพาอาวุธปืนติดตัวไป คือ การที่บุคคลน าอาวุธปืนเคลื่อนที่ไปไหนมา
ไหนด้วยไม่ใช่อยู่กับที่หรือเก็บไว้ ณ ที่หนึ่งที่ใด รวมทั้งบุคคลผู้ที่พาอาวุธปืนติดตัวไปต้องสามารถหยิบ
ฉวยอาวุธปืนได้ทันที กล่าวคือ สามารถหยิบใช้ได้โดยง่ายหรือโดยสะดวก   ซึ่งหากไม่สามารถหยิบใช้
งานได้โดยง่ายก็จะไม่มีความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไป 

การพาอาวุธปืนไป หรือ พาอาวุธปืนติดตัวไปนั้นยังไม่มีการบัญญัติลักษณะและวิธีการพาไว้
เป็นกฎหมาย มีเพียงแต่บันทึกส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ 0503(ส)/277663 ลงวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ.2525 ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติของข้าราชการต ารวจในการให้ใช้ดุลพินิจในการตรวจค้น  
จับกุมบุคคลผู้พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณสถานเท่านั้น โดยได้ก าหนดลักษณะการพกพาตามแนวชี้
ขาดไม่ฟ้องของอธิบดีกรมอัยการเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ
สถานโดยได้รับอนุญาตให้พกพาจากเจ้าพนักงาน ซึ่งถือว่าโดยสภาพนั้น เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วนและสมควรแก่พฤติการณ์  จึงสมควรบัญญัติไว้ให้ชัดเจนดังเช่นกฎหมายเกี่ยวกับ
การพกพาอาวุธปืนของรัฐนิวยอร์ก และกรุงวอชิงตัน ดี ซี เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย  

ปัญหาเรื่องความหมายของค าว่า “อาวุธปืน” ซึ่งบัญญัติความหมายของค าว่าอาวุธปืนไว้
กว้าง ตาม มาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 กล่าวคือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาวุธปืน เช่น ล ากล้อง หรือเครื่องกระสุน
ปืน ก็ถือว่าเป็นอาวุธปืน ดังนั้นเมื่อพกพาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของอาวุธปืนก็ถือว่ามีความผิดฐาน
พกพาอาวุธปืนแล้ว แต่ในทางปฏิบัติกลับเกิดความขัดแย้งกัน เนื่องจากการพกพาอาวุธปืนที่บรรจุ
เครื่องกระสุนปืนไว้แต่ใส่กระเป๋าถือไว้เก็บไว้ในที่ช่องใส่ของหน้ารถยนต์ ไม่สามารถหยิบฉวยน ามาใช้
ได้ทันที ไม่มีความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวตามบันทึกส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ 0503(ส)/277663 
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2525 แต่การพกพาส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืน การพาอาวุธปืนที่ ไม่
สามารถใช้ยิงได้หรือมีสภาพไม่สมบูรณ์ใช้การไม่ได้ หรือ แยกชิ้นส่วนออกจากกันไปโดยใส่กระเป๋าวาง
ข้างตัว อาจมีความผิดฐานพกพาอาวุธปืนได้ เนื่องจากชิ้นส่วนอาวุธปืน หรืออาวุธปืนที่ไม่สามารถใช้
การได้ดังกล่าวถือเป็นอาวุธปืนตาม และการพาไปอยู่ในลักษณะสามารถหยิบฉวยได้ ง่าย จึงเป็นอัน
ครบองค์ประกอบความผิดฐานพกพาอาวุธปืนติดตัว 
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6.1.2  ปัญหาเกี่ยวกับการพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาต 
การพกพาอาวุธปืนนั้นมีข้อยกเว้น คือ กรณีมีเหตุสมควรตามมาตรา 371 ของประมวล

กฎหมายอาญา หรือ มีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ ตามมาตรามาตรา 8 ทวิ 
วรรคหนึ่ง ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง พ.ศ. 2490 ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยจะดูข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป โดยเจตนารมณ์ของ
ข้อยกเว้นในกรณีนี้มีขึ้นเพ่ือจะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจผ่อนผันตามสมควร โดยใช้วิธีพิจารณา
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นรายกรณีไปตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัตินั้นกลายเป็นการสร้าง
ช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในทางเลือกปฏิบัติ เพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบซึ่งเป็นการผิด
วัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างยิ่ง จึงสมควรได้รับการแก้ไข 

 
6.1.3  ปัญหาเรื่องความเหมาะสมของบทลงโทษ 
ตามมาตรา 371 เป็นโทษเกี่ยวกับการพกพาอาวุธ ซึ่งรวมไปถึงอาวุธปืนด้วย ซึ่งมีการก าหนด

โทษปรับและโทษริบทรัพย์ โดยที่โทษปรับนั้นได้มีการก าหนดโทษขั้นสูงเอาไว้ กล่าวคือ ผู้กระท า
ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท อันเป็นจ านวนเงินที่ต่ าจนเกินไปเมื่อเทียบกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่เมื่อเวลาลงโทษการกระท าความผิดเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนนั้นเป็น
ความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทตามมาตรา 90 ของประมวลกฎหมายอาญา จึงต้อง
ลงโทษตามมาตรา 8 ทวิ และ มาตรา 72 ทวิวรรคสองและวรรคสาม ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งมีโทษปรับเป็นการ
เฉพาะอยู่แล้ว มาตรา 371 จึงเป็นเสมือนบทลงโทษส าหรับการพกพาอาวุธอย่างอ่ืน จึงไม่เห็นควร
แก้ไข เว้นแต่เพ่ิมโทษปรับให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ส่วนโทษเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 นั้น ก็มีการก าหนดโทษไว้สองประการคือ โทษ
ปรับและโทษจ าคุก ไม่มีการก าหนดโทษริบทรัพย์ไว้ โดยโทษนั้นสามารถแยกพิจารณาได้เป็นการฝ่า
ฝืนมาตรา 8 ทวิวรรคหนึ่ง ซึ่งโทษจะบัญญัติอยู่ในมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งก าหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่หากฝ่าฝืนมาตรา 8 
ทวิ วรรคสองด้วยต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่น
บาท ส่วนการฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคสอง นั้นจะมีโทษบัญญัติอยู่ในมาตรา 72 ทวิ วรรคสาม ซึ่ง
ก าหนดว่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

การพกพาอาวุธปืนนั้นกระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณะ กระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยของสังคม และเป็นสาเหตุหนึ่งในการก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม มากกว่าการมีอาวุธปืนไว้
เพ่ือใช้ป้องกันตัวภายในบ้านหรือเคหสถาน ซึ่งโทษของการมีไว้ซึ่งอาวุธปืนตามมาตรา 7 ต้องระวาง
โทษตามมาตรา 72 กล่าวคือ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึง
สองหมื่นบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าโทษของการพกพาอันเป็นสาเหตุส าคัญในการก่อให้เกิดอาชญากรรม
ภายนอกบ้านหรือเคหสถาน กล่าวคือ พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะนั้น กลับ
มีระวางโทษเบากว่าโทษมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน จึงเห็นควรเพ่ิมโทษของการ
ฝ่าฝืนการพกพาอาวุธปืนให้หนักกว่า โทษมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และอาจ
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เพ่ิมโทษถึงจ าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตหากจ าเป็น อีกทั้งยังสมควรก าหนดโทษริบทรัพย์เข้าไป
ด้วย เนื่องจากอาวุธปืนนั้น เป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิด ซึ่งไม่ใช่วัตถุที่ใช้ในการกระท าความผิด
อันริบได้ ตามมาตรา 32 และ มาตรา 33 ของประมวลกฎหมายอาญา 

 
6.1.4  ปัญหาเรื่องการก าหนด กฎ ระเบียบ เงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นขอใบอนุญาตมี 
         อาวุธปืนติดตัว (ป.12)  
มีปัญหาเกี่ยวกับหลักฐานต้องน ามาแสดงหรือต้องน ามายื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  โดย

ประเทศไทยไม่มีการยื่นหลักฐานใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตในบุคคลที่มีอายุ
ต่ ากว่า75 ปี มีเพียงก าหนดให้น าใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเป็นผู้มีสภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์
แข็งแรง ส าหรับกรณีผู้ขอมีอายุ 75 ปี ขึ้นไปเท่านั้น   

การกรอกเอกสารแสดงความจ านงขอใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนนั้นไม่มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการขอใบอนุญาตให้ชัดเจนว่าจะขอออกใบอนุญาตพกพาไปเพ่ือการป้องกันตัว การ
กีฬา หรือการล่าสัตว์ และประเทศไทยยังไม่มีการสอบข้อเขียน และการฝึกอบรมในการใช้อาวุธปืนที่
ถูกต้องหรือการใช้อาวุธปืนเป็น เพื่อให้เมื่อผู้พกพาอาวุธปืนมีความจ าเป็นต้องใช้อาวุธปืนดังกล่าวจะได้
สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง มิใช่เมื่อตกใจแล้วยิงปืนโดยไร้ทิศทางท าให้ไปถูกผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บหรือถึง
แก่ความตาย หรือท าปืนลั่นขึ้นได้  

อีกท้ังการพิจารณาออกใบอนุญาตพกพานั้นไม่มีการก าหนดอาชีพของผู้ต้องการขอใบอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไว้ ดังนั้นประชาชนโดยทั่วไปจึงสามารถขอใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนได้ทุกคนหากมี
คุณสมบัติครบหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด และนอกจากมีการก าหนดเรื่องขนาดของอาวุธปืนที่
จะสามารถได้รับอนุญาตให้ออกใบอนุญาตพกพาได้ คือ ขนาดกว้างของปากล ากล้องต้องไม่เกิน .38 
นิ้ว หรือ 9 มม. แต่ไม่ได้มีการก าหนดขนาดและจ านวนกระสุนที่สามารถขออนุญาตพกพาไปได้ไว้ จึง
สมควรก าหนดไว้ด้วย มิฉะนั้นอาจมีการพกพากระสุนปืนเกินกว่าความจ าเป็นที่จะน าไปใช้เพ่ือการ
ป้องกันตัว 

 
6.2  ข้อเสนอแนะ 

 
เมื่อวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนมาตรา 371 แห่ง ประมวลกฎหมายอาญา 

และ มาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 แล้วนั้น เพ่ือให้กฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนดังกล่าวสามารถใช้
บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง กล่าวคือ เพ่ือมิให้เกิดอาชญากรรมที่
ร้ายแรงและ ป้องกันไม่ให้ผู้พกพาอาวุธปืนที่บรรจุกระสุนพาอาวุธปืนไปสร้างความหวาดกลัวให้แก่
สาธารณชนหรือประชาชนโดยทั่วไป จึงได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหากฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

 
6.2.1  ข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติของการ 

พกพาอาวุธปืน  
ข้อเสนอแนะในประเด็นเรื่องการ “พาไป” หรือการ “พาติดตัวไป” 
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การพาไป หรือ พาติดตัวไปยังไม่มีการบัญญัติลักษณะการพาและวิธีการไว้เป็นกฎหมาย มี
เพียงแต่บันทึกส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ 0503(ส)/277663 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2525 ซึ่งเป็น
แนวทางในการปฏิบัติของข้าราชการต ารวจในการให้ใช้ดุลพินิจในการตรวจค้น  จับกุมบุคคลผู้พกพา
อาวุธปืนไปในที่สาธารณสถานเท่านั้น โดยได้ก าหนดลักษณะการพกพาตามแนวชี้ขาดไม่ฟ้องของ
อธิบดีกรมอัยการเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะสถานโดยได้รับ
อนุญาตให้พกพาจากเจ้าพนักงาน ซึ่งถือว่าโดยสภาพนั้น เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจ าเป็น
เร่งด่วนและสมควรแก่พฤติการณ์  จึงสมควรบัญญัติไว้ให้ชัดเจนดังเช่นกฎหมายเกี่ยวกับการพกพา
อาวุธปืนของรัฐนิวยอร์ก และกรุงวอชิงตัน ดี ซี โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มี
อ านาจออกประกาศ หรือกฎกระทรวง ตามที่มาตรา 6315  ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ได้ให้อ านาจไว้ ดังต่อไปนี้  

“กรณีที่ผู้ใดต้องมีอาวุธปืนติดตัวเมื่อมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์นั้น 
การพกพาอาวุธปืนโดยยานพาหนะ สามารถกระท าได้ดังต่อไปนี้ 

1)  การพกพาอาวุธปืนโดยยานพาหนะ อาวุธปืนต้องไม่บรรจุกระสุนปืน และทั้ง
อาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืนต้องไม่สามารถเข้าถึงได้ทันที หรือไม่สามารถใช้ได้โดยง่ายโดยผู้ที่
โดยสารในยานพาหนะนั้น หรือไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากยานพาหนะ 

2)  ถ้าพาหนะที่ขนส่งไม่มีส่วนที่แยกจากส่วนของคนขับ อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุน
ปืนต้องล็อคเก็บในตู้นิรภัยนอกเหนือจากลิ้นชักหรือคอนโซลรถ อาวุธปืนต้องไม่บรรจุกระสุน และต้อง
แยกอาวุธปืนออกจากเครื่องกระสุนปืนโดยจัดเก็บไว้แยกต่างหากจากกัน 

หากการพกพาอาวุธปืนอยู่ในลักษณะอ่ืนที่ไม่ใช่การขนส่งโดยยานพาหนะอาวุธปืน
จะต้อง  

(1)  ไม่บรรจุกระสุน 
(2)  บรรจุในตู้นิรภัยล็อค และ 
(3)  แยกการจัดเก็บอาวุธปืนออกจากเครื่องกระสุนปืน  

ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ถือว่า พาอาวุธปืนติดตัวโดยไม่มีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่
พฤติการณ์ ต้องระวางโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด” 

ข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหาเรื่องความหมายของค าว่า “อาวุธปืน” นั้น ควรก าหนดนิยาม
ศัพท์ของค าว่า “อาวุธปืน” ว่าเป็นอาวุธที่สามารถใช้ได้โดยสภาพ หรือใช้งานได้จริง กล่าวคือ สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมหรือก่อให้เกิดอันตรายหรือประทุษร้ายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือ
ทรัพย์สินของบุคคล หรือเป็นอาวุธที่สามารถใช้ยิงได้เท่านั้น เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและต้องด้วย
เจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน 
                                                 

315มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจแต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่อ่ืนและออกกฎกระทรวงในเรื่องต่อไปนี้ คือ 

(1) จ ากัดชนิดและจ านวนอาวุธปืนของกระทรวงทบวงกรมอ่ืน นอกจากของราชการทหาร
และต ารวจหรือหน่วยราชการตามมาตรา ๕ วรรคสอง 

(2) วางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต 
(3) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมซึ่งต้องไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
(4) กิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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6.2.2  ข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับ 
อนุญาต 

 ควรก าจัดช่องโหว่ของกฎหมายในเรื่อง “เหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์” 
โดยออกเป็นประกาศส าหรับผู้มีเหตุจ าเป็นจะต้องพกพาอาวุธปืนไปโดยไม่ได้มีใบอนุญาตพกพา ให้ไป
ด าเนินการขออนุญาตกับพนักงานเจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่ที่ผู้ขอมีภูมิล าเนา เพ่ือออกใบแทน
ใบอนุญาตพกพา โดยลงบันทึกก าหนดวันเวลาและสถานที่ที่บุคคลนั้นจ าเป็นต้องพาอาวุธปืนไปโดย
ละเอียด มีการก าหนดเวลาและสถานที่ที่มีเหตุจ าเป็นต้องพกพาอาวุธปืนไป หรือมีการขออนุญาตทาง
โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตหากไม่สามารถไปยังสถานีต ารวจได้ เพ่ือเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจใน
การพาอาวุธปืน และเป็นข้อมูลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ต ารวจว่าในขณะนั้นบุคคลใดก าลังพกพาอาวุธ
ปืนไปและไปยังสถานที่ใด อันเป็นข้อมูลในการป้องกันอาชญากรรมได้ทางหนึ่ง ทั้งนี้ หากพบบุคคล
ดังกล่าวพกพาอาวุธปืนไปนอกเหนือจากสถานที่และเวลาที่ถูกระบุในใบแทนใบอนุญาตพกพาหรือ
นอกเหนือจากข้อมูลที่บันทึกไว้ทางโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ต จะต้องเข้าข้อสันนิษฐานว่าพกพา
อาวุธปืนไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิด จะต้องได้รับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด   

ส่วนกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนจนไม่สามารถไปออกใบแทนใบอนุญาตพกพาได้นั้น เห็น
ควรเพ่ิมบทบัญญัติค านิยามของค าว่า “เหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์” ให้แน่ชัด
โดยการรวบรวมแนวค าพิพากษาฎีกามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาเป็นหลัก เพ่ือไม่ให้มีการอ้างที่
พร่ าเพรื่อ และไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจไปในทางที่ไม่ชอบได้ เช่น มีนักเรียนโรงเรียนหนึ่ง
พกพาอาวุธปืนไปโดยอ้างว่ามีนักเรียนคู่อริหมายปองเอาชีวิต เช่นนี้เป็นเหตุจ าเป็นในการป้องกันตัว
และเป็นเหตุเร่งด่วนเช่นกัน ถ้าไม่มีการก าหนดนิยามหรือหลักที่ชัดเจนก็จะเป็นการอ้างที่เลื่อนลอยท า
ให้บุคคลผู้พกพาแสวงหาช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อพกพาอาวุธปืนไปได้ ดังต่อไปนี้ 

ค าว่า “จ าเป็น” นั้นในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่าต้อง
เป็นอย่างนั้น ต้องท า ขาดไม่ได้ ดังนั้น จ าเป็น จึงหมายถึง กรณีที่ต้องกระท าโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
ซึ่งตามค าพิพากษาฎีกานั้น จ าเป็นนั้น ต้องมีอยู่ตลอดไป และเป็นการที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยวิธี
อ่ืนได ้ดังค าพิพากษาฎีกาท่ี 4753/2536316  

ส่วนอีกกรณีคือ ค าว่า “เร่งด่วน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้
ความหมายว่า รวดเร็วมาก รวดเร็วยิ่ง ดังนั้น เร่งด่วน จึงหมายถึง กรณีที่หากไม่ได้กระท าในเวลานั้น

                                                 
316ค าพิพากษาฎีกาที่ 4753/2536 การที่จ าเลยพาอาวุธปืนติดตัวไปกับผู้อ่ืนซึ่งพกพาเงินไป

จ านวน 300,000 บาท เพ่ือท าสัญญาซื้อขายที่ดินที่ต่างจังหวัดในเวลากลางคืนนั้น ไม่ถือว่าเป็นกรณี
จ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ ศาลฎีกาให้เหตุผลว่า เห็นว่านางสาวสุจิตราได้ตกลงซื้อ
ที่ดินไว้ล่วงหน้าแล้ว จึงมีเวลาเตรียมการที่จะน าเงินสดไปหรือหากเห็นว่าการน าเงินสดไปจ านวนมาก
ถึง 300,000 บาท อาจเป็นอันตรายก็สามารถเปลี่ยนเป็นตั๋วแลกเงินแทนก็ได้ การเดินทางเพ่ือซื้อขาย
ที่ดิน และการตกลงซื้อขายที่ดิน สามารถท าในเวลากลางวันได้ เพราะไม่ปรากฏว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่
ประการใด หลังจากที่วางมัดจ ากันเสร็จแล้ว จ าเลยเดินทางกลับบ้านแต่ไม่ได้แวะคืนอาวุธปืนให้
เจ้าของกลับพาอาวุธปืนมาบ้านจ าเลยจนกระทั่งเกิดเหตุคดีนี้ กรณีไม่มีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตาม
สมควรแก่พฤติการณ์ 
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จะก่อให้เกิดผลเสียหายขึ้นในเวลานั้นหรือในเวลาอันใกล้จะถึงอย่างแน่นอน ซึ่งตามค าพิพากษาฎีกา
นั้น เร่งด่วนนั้น ต้องเป็นกรณีที่หากไม่ท าในเวลานั้นผลเสียหายจะเกิดขึ้นในเวลานั้นหรือในอนาคต
อย่างแน่นอน กล่าวคือต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วหรืออาจเกิดข้ึนในอนาคตอย่างแน่นอน จึงไม่อาจใช้
การคาดหมายหรือคาดเดาว่าเหตุร้ายอาจเกิดขึ้น ดังนี้ค าว่า เร่งด่วน จึงต้องเป็นการที่มีเหตุการณ์
เกิดขึ้นแล้วหรือต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต ไม่ใช่การที่ไม่แน่ว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นหรือไม่ 
หรือไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นมีอยู่จริงหรือไม่ ดังค าพิพากษาฎีกาที่ ค าพิพากษาฎีกาที่ 
772/2536317 และ ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1473/2546318 

ค าว่าจ าเป็นและเร่งด่วนจึงต้องเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยวิธีอ่ืนได้ โดยความจ าเป็นนั้นต้องมีอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากมีเหตุการณ์ร้าย
เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนในอนาคตอย่างแน่นอน และไม่อาจร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานซึ่งมี
หน้าที่ปราบปราบและจับกุมผู้กระท าความผิดได้อย่างทันท่วงที หากเนิ่นช้าไปก็จะเกิดภยันตราย
ร้ายแรงแก่ชีวิตหรือทรัพย์สินของตนหรือของบุคคลอ่ืนได้ 

ส่วนค าว่า “ตามสมควรแก่พฤติการณ์” นั้นเป็นการใช้เหตุการณ์แวดล้อมที่เกิดขึ้นมา
พิจารณาว่าเป็นเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนหรือไม่ โดยดูจากความสมเหตุสมผลของเหตุการณ์นั้น โดยต้อง
พิจารณาเป็นรายกรณี เป็นเรื่องไป 

นอกจากนี้กรณีเรื่องเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ควรมีการก าหนดข้อ
สันนิษฐานว่า หากบุคคลใดถูกพบว่าพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้มีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควร
แก่พฤติการณ์แล้วนั้น จะเข้าข้อสันนิษฐานว่าบุคคลนั้นได้พาอาวุธปืนติดตัวไปไว้เพ่ือใช้ในการกระท า
ความผิด ต้องระวางโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 

กรณีการพกพาอาวุธปืนไปเพ่ือส าหรับการกีฬานั้นเมื่อการฝึกฝนยิงปืนเป็นความจ าเป็นแก่
บุคคลที่มีและใช้อาวุธปืนจึงเห็นควรให้ออกกฎหมายโดยบัญญัติให้การพาอาวุธปืนไปยิงที่สนามยิงปืน
ไม่เป็นการผิดกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน 
ทั้งให้ออกหนังสือรับรองจากสมาคมยิงปืน เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการออกใบอนุญาต พกพาอาวุธปืน
มายังสนามยิงปืนว่า ผู้พกพาอาวุธปืนได้พกพาอาวุธปืนไปยังสนามยิงปืนจริง โดยการพกพาอาวุธปืน
ไปยังสนามยิงปืนนั้นต้องไม่บรรจุกระสุนและแยกชิ้นส่วนอาวุธปืนออกจากกัน เก็บอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนไว้ในตู้ล็อคนิรภัย โดยแยกต่างหากออกจากกัน อีกทั้งพกพาไปในลักษณะที่ไม่สามารถหยิบ

                                                 
317ค าพิพากษาฎีกาท่ี 772/2536 แม้ก่อนเกิดเหตุจ าเลยเคยไปเก็บเงินค่าสินค้าที่ต่างอ าเภอ

และถูกคนร้ายชิงทรัพย์ แต่การที่จ าเลยพาอาวุธปืนไปเก็บเงินที่อ าเภอดังกล่าวในวันเกิดเหตุถือไม่ได้
ว่าเป็นกรณีมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ เพราะไม่แน่ว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้น 
จ าเลยจึงมีความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต 

318ค าพิพากษาฎีกาที่ 1473/2546 แม้ถ่ัวฝักยาวที่จ าเลยปลูกไว้จะเคยถูกคนร้ายลักไป 
จ าเลยก็สามารถแจ้งความต่อเจ้าพนักงานเพ่ือให้สืบสวนหาตัวคนร้ายได้ แต่จ าเลยไม่ได้ด าเนินการ
เช่นนั้น แต่กลับพาอาวุธปืนจากบ้านซึ่งอยู่ห่างจากแปลงนาที่ปลูกถ่ัวฝักยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ติด
ตัวมาเพ่ือรดน้ าและเฝ้าถั่วฝักยาว ทั้งๆที่ขณะนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน การกระท าดังกล่าวของ
จ าเลยจึงไม่ใช่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ 
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ฉวยได้โดยง่ายในระหว่างการพาอาวุธปืนนั้นไปสนามยิงปืน แต่ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ของกฎหมาย
ในการที่บุคคลผู้มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนเพ่ือวัตถุประสงค์การกีฬาหรือเพ่ือน าไปยังสนามยิงปืนนั้น 
ไปใช้พกพาโดยทั่วไป จึงอาจก าหนดโทษถึงจ าคุกส าหรับผู้น าใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนส าหรับ
วัตถุประสงค์ในการกีฬาไปใช้พกพาโดยทั่วไปไม่น้อยกว่า 10 ปีขึ้นไป อย่างไรถึงจะทราบว่าน าไปใช้ใน
วัตถุประสงค์ในการกีฬานั้น อาจจะมีการก าหนดสถานที่ในการพกพา หรือช่วงเวลาในการพกพา 
นอกเหนือจากเวลาดังกล่าวให้ถือว่าไม่ได้พกพาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการกีฬา เช่น  ช่วงระยะเวลาที่
สนามกีฬายิงปืนเปิดถึงสนามกีฬายิงปืนปิด เป็นต้น 

 
6.2.3 ข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหาเรื่องความเหมาะสมของบทลงโทษ 
โทษตามมาตรา 371 ของประมวลกฎหมายอาญานั้น แม้เป็นโทษเกี่ยวกับการพกพาอาวุธ ซึ่ง

รวมไปถึงอาวุธปืนด้วย แต่เมื่อเวลาลงโทษการกระท าความผิดเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนนั้นเป็น
ความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทตามมาตรา 90 ของประมวลกฎหมายอาญา จึงต้อง
ลงโทษตามมาตรา 8 ทวิ และ มาตรา 72 ทวิวรรคสองและวรรคสาม ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งมีโทษปรับเป็นการ
เฉพาะอยู่แล้ว มาตรา 371 จึงเป็นเสมือนบทลงโทษส าหรับการพกพาอาวุธอย่างอ่ืน จึงไม่เห็นควร
แก้ไข เว้นแต่เพ่ิมโทษปรับให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ส่วนโทษตามมาตรา8 ทวิวรรคหนึ่ง  ซึ่งโทษจะบัญญัติอยู่ในมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง  ซึ่ง
ก าหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
แต่หากฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคสองด้วยต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่
หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท ส่วนการฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคสอง  นั้นจะมีโทษบัญญัติอยู่ในมาตรา 
72 ทวิ วรรคสาม  ซึ่งก าหนดว่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพัน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ นั้นสมควรเพิ่มโทษริบทรัพย์ด้วย เนื่องจากหากอัยการไม่ฟ้องตามมาตรา 371 
แห่งประมวลกฎหมายอาญามาด้วย ศาลจะได้สามารถริบอาวุธปืนได้ เพราะอาวุธปืนนั้น เป็นวัตถุแห่ง
การกระท าความผิด ซึ่งไม่ใช่วัตถุที่ใช้ในการกระท าความผิดอันริบได้ ตามมาตรา 32 และ มาตรา 33 
ของประมวลกฎหมายอาญา 

นอกจากนี้ควรเพ่ิมโทษของการฝ่าฝืนการพกพาอาวุธปืนให้หนักกว่า โทษมีอาวุธปืนใน
เคหสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา 7 ซึ่งไม่ได้น าอาวุธปืนออกไปยังนอก
เคหสถานหรือบ้าน จึงไม่อาจไปก่อให้เกิดอาชญากรรมหรือประทุษร้ายบุคคลอ่ืน โดยอาจเพ่ิมโทษถึง
จ าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตหากจ าเป็น เนื่องจากการพกพาอาวุธปืนนั้นเป็นสาเหตุส าคัญในการ
ก่อให้เกิดอาชญากรรมภายนอกบ้านหรือเคหสถาน กล่าวคือ พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณสถานนั้น
อาจน าไปก่ออาชญากรรม หรือก่อให้เกิดความหวาดหวั่นหวาดกลัวแก่บุคคลอ่ืน หรืออาจน าไป
ประทุษร้ายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจของบุคคลอ่ืน ดังนี้จึงควรบัญญัติเพ่ิมโทษการฝ่าฝืนบทบัญญัติเรื่อง
การพกพาอาวุธปืน ให้สูงกว่าการฝ่าฝืนบทบัญญัติเรื่องมีอาวุธปืนในเคหสถานโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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6.2.4  ข้อเสนอแนะในปัญหาเรื่องการก าหนด กฎ ระเบียบ เงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นขอ
ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัว (ป.12)  

ในเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงหรือต้องน ามายื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น  ควรมี
การก าหนดให้มีการยื่นใบรับรองแพทย์ส าหรับผู้ต้องการขอใบอนุญาตพกพา ไม่เฉพาะในด้านสุขภาพ
กายเท่านั้นแต่รวมไปถึงด้านสุขภาพจิตใจด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในเงื้อมือของผู้พกพา
อาวุธปืนที่มีสุขภาพจิตบกพร่อง หรือเรียกได้ว่าเป็น โรคจิตได้  อีกทั้งควรมีการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมโดยเคร่งครัด ตามแบบประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก และประเทศญี่ปุ่น โดยการ
ตรวจสุขภาพและสุขภาพจิตนั้นควรมีการตรวจทุกครั้งที่มายื่นต่ออายุใบอนุญาตพกพา เนื่องจากการ
ขออนุญาตตอนแรกอาจจะยังไม่มีปัญหาสุขภาพกายหรือปัญหาสุขภาพจิตแต่ภายหลังอาจจะมีก็ได้ 

ส าหรับการกรอกเอกสารในการขออนุญาตพกพาอาวุธปืนนั้น ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์
ในการขอใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนให้ชัดเจน เช่น ขอไปเพ่ือป้องกันตัว การกีฬา หรือล่าสัตว์ หากมี
ความประสงค์จะน าไปใช้ในการกีฬา เช่น น าไปสนามฝึกยิงปืน ผู้ขออนุญาตควรมีใบรับรองจาก
สมาคมยิงปืนว่าเป็นนักกีฬายิงปืนสมัครเล่นหรือมืออาชีพ มาประกอบเป็นหลักฐานในการขอออก
ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน เพ่ือแสดงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการขอออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน  
ตามแบบประเทศสิงคโปร์ 

ในด้านเงื่อนไขการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวนั้น ควรที่จะมีการจัดฝึกอบรมในเรื่องการยิง
ปืนจากสมาคมยิงปืนหรือกระทรวงมหาดไทยผู้รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน มีการ
สอบข้อเขียนวัดความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนและการใช้อาวุธ มีการทดสอบเกี่ยวกับการยิงปืนในสนามยิง
ปืน เฉกเช่นเดียวกับการท าใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เพ่ือให้ทราบได้ว่าบุคคลผู้มาขอใบอนุญาตพกพา
อาวุธปืนติดตัวนั้นสามารถใช้ปืนได้โดยวิธีที่ถูกต้องและใช้ปืนเป็น โดยกระบวนการนี้ต้องท าซ้ าทุกๆ
สามปี ดังที่ประเทศญี่ปุ่นได้ปฏิบัติ ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวนี้อาจสามารถกระท าได้ตั้งแต่การขอ
ใบอนุญาตมีและใช้อาวุธปืน 

ส าหรับการพิจารณาอนุญาตนั้นควรมีการก าหนดอาชีพส าหรับผู้สามารถขอใบอนุญาตพกพา
อาวุธปืน  นอกเหนือจากที่ก าหนดว่าข้าราชการการเมืองสามารถขออนุญาตพกพาอาวุธปืนได้แล้ว 
เพ่ือไม่ให้มีการออกใบอนุญาตให้บุคคลทั่วไปได้ทุกคน กล่าวคือ ไม่ใช่บุคคลใดก็สามารถมาขอออก
ใบอนุญาตพกพาได้ โดยก าหนดอาชีพของบุคคลผู้สามารถขอออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวดังนี้ 

1) พนักงานเจ้าที่ผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เช่น เจ้าหน้าที่
ต ารวจทหาร นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น  

2)  เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือลูกจ้างของรัฐหรือหน่วยงานทางการเมืองที่มีอ านาจตาม
กฎหมายที่จะเข้าร่วมหรือมีอ านาจที่จะป้องกัน ตรวจสอบ สอบสวน ด าเนินคดีการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ 
เช่น ผู้พิพากษา อัยการ เป็นต้น 

3) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชทัณฑ์ เช่น พัศดีเรือนจ า ผู้คุมเรือนจ า เป็นต้น 
4) เจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับเงินเป็นจ านวนมาก หรือต้องขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง 

เช่นพนักงานรักษาความปลอดภัยของธนาคาร หรือ ผู้ให้บริการขนส่ง เป็นต้น 
5) นักกีฬายิงปืนสมัครเล่น หรือ มืออาชีพ 
6) พ่อค้าหรือเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ 
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และนอกจากก าหนดชนิดของอาวุธปืนที่สามารถขอออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนได้นั้น ควร
ก าหนดขนาดและจ านวนกระสุนที่สามารถขออนุญาตพกพาไปได้ด้วย เพ่ือไม่ให้มีการพกพาจ านวน
กระสุนมากเกินไป จนเกินกว่าความจ าเป็นส าหรับวัตถุประสงค์ในการป้องกันตัว 

เมื่อได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เกิดความเหมาะสมแล้ว จะท าให้การพกพาอาวุธปืนออกมา
นอกเคหสถานไปยังที่สาธารณะมีความยากยิ่งขึ้นส าหรับผู้ไม่มีใบอนุญาตพกพาเนื่องจากต้องไปขอ
ออกใบแทนใบอนุญาตพกพาจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต ารวจในภูมิล าเนาที่ตนอยู่อาศัย  หรือต้อง
โทรศัพท์ขออนุญาตหรือกรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ใจและบันทึกไว้เป็น
หลักฐาน ซึ่งจะท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถทราบข้อมูลว่าในขณะนี้บุคคลใดก าลังพกพา
อาวุธปืนไปและไปยังสถานที่ใด เพ่ือเป็นข้อมูลในการป้องกันอาชญากรรมได้ทางหนึ่ง อีกทั้งยังมีข้อ
สันนิษฐานว่าหากบุคคลใดพาอาวุธปืนติดตัวไป โดยไม่ได้มีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่
พฤติการณ์ บุคคลนั้นจะต้องด้วยข้อสันนิษฐานว่าบุคคลนั้นได้พาอาวุธปืนติดตัวไปไว้เพ่ือใช้ในการ
กระท าความผิด ต้องระวางโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ส่วนการออกใบอนุญาตพกพาไปยังสนามยิงปืนนั้น ก็เพ่ือจุดประสงค์ในการกีฬาอันสอดคล้อง
กับหนึ่งในวัตถุประสงค์ในการออกใบอนุญาตมีและใช้อาวุธ และเพ่ือเป็นการฝึกซ้อมหรือเรียนรู้วิธีการ
ยิงปืนอย่างถูกต้องหรือใช้ปืนเป็น การพกพาไปยังสนามกีฬาหรือสนามยิงปืนจึงสามารถอนุโลมได้ แต่
ทั้งนี้ต้องมีการออกกฎหมายอุดช่องว่างเพ่ือไม่ให้บุคคลใดน าใบอนุญาตพกพาที่มีวัตถุประสงค์ด้านการ
กีฬาไปใช้พกพาโดยทั่วไป โดยอาจก าหนดโทษถึงจ าคุกไม่น้อยกว่า 10 ปีขึ้นไป  

ด้านการก าหนดคุณสมบัติหรือวิธีการขออนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวให้มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนยิ่งขึ้นก็จะสามารถท าให้ทราบได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวมีสุขภาพจิตที่ปกติ
และใช้อาวุธปืนเป็น และเป็นบุคคลที่มีความจ าเป็นในการพกพาอาวุธปืน 
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พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทยีมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
พระราชบญัญตั ิ

อาวธุปนื เครือ่งกระสนุปืน วตัถรุะเบิด 
ดอกไมเ้พลงิ และสิง่เทยีมอาวธุปนื 

พ.ศ. 2490 
 
 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 

รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร 
พระยามานวราชเสวี 

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2490 
เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและ

ดอกไม้เพลิง กับควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืน 
พระมหากษัตริย์โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้ตรา

พระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด 

ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490” 
มาตรา 2 

319
 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา 3 ให้ยกเลิก 
(1) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิงพุทธศักราช 2477 
(2) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง แก้ไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช 2477 
(3) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง แก้ไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) 
(4) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง (ฉบับที ่4) 

พุทธศักราช 2479 
(5) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง (ฉบับที ่5) 

พุทธศักราช 2484 
 

                                                           
319ราชกิจจานุเบกษา.  64, 42 (9 กันยายน 2490): 556. 
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และบรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน พระราชบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
(1) 320

 “อาวุธปืน” หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดย 
วิธีระเบิดหรือก าลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอ านาจของ

พลังงาน และส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าส าคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง 
(2) 321

 “เครื่องกระสุนปืน” หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก ลูก
ระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊ส เชื้อเพลิง เชื้อโรค ไอพิษ หมอก
หรือควัน หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ที่มีคุณสมบัติล้ายคลึงกัน หรือเครื่อง
หรือสิ่งส าหรับอัดหรือท า หรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืน 

(3) 322
 “วัตถุระเบิด” คือ วัตถุท่ีสามารถส่งก าลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อ

ระเบิดขึ้น โดยมีสิ่งเหมาะมาท าให้เกิดก าลังดัน หรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นท าให้มีแรง
ท าลายหรือแรงประหาร กับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆ หรือวัตถุอ่ืนใดอันมีสภาพ
คล้ายคลึงกันซึ่งใช้ หรือท าขึ้นเพ่ือให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจา
นุเบกษา 

(4) “ดอกไม้เพลิง” หมายความรวมตลอดถึงพลุ ประทัดไฟ ประทัดลม และวัตถุอ่ืนใด อันมี
สภาพคล้ายคลึงกัน 

(5) “สิ่งเทียมอาวุธปืน” หมายความว่า สิ่งซึ่งมีรูปและลักษณะอันน่าจะท าให้หลงเชื่อว่าเป็น
อาวุธปืน 

(6) “มี” หมายความว่า มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครองแต่ไม่หมายความถึงการที่อาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดที่มีไว้โดยชอบด้วยกฎหมายและตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลอ่ืน
ซึ่งไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตินี้เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อรักษาสิ่งที่ว่านี้มิให้สูญหาย 

(7) “สั่ง” หมายความว่า ให้บุคคลใดส่งหรือน าเข้ามาจากภายนอกราชอาณาจักร 
(8) “น าเข้า” หมายความว่า น าเข้ามาจากภายนอกราชอาณาจักรไม่ว่าโดยวิธีใดๆ 
(9) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 5 

323
 พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่มาตรา 8 ทวิ มิให้ใช้บังคับแก่ 

(1)  อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของ 
                                                           

320มาตรา 4 (1) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2501 

 

321มาตรา 4 (2) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2501 

 

322มาตรา 4 (3) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2501 

 

323มาตรา 5 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ 
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 
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(ก) ราชการทหารและต ารวจที่มีหรือใช้ในราชการ 
(ข) หน่วยราชการที่มีหรือใช้เพ่ือป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน 
(ค) หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีและใช้ในรป้องกันและรักษาทรัพย์สินอันส าคัญของ

รัฐ 
(ง) ราชการทหารและต ารวจตาม (ก) หรือหน่วยราชการตาม (ข)ที่มอบให้ประชาชนมี

และใช้เพ่ือช่วยเหลือราชการของทหารและต ารวจ หรือของหน่วยราชการแล้วแต่กรณี 
(2) อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนประจ าเรือเดินทะเล รถไฟและอากาศยานตามปกติ ซึ่งได้

แสดงและให้พนักงานศุลกากรตรวจตามกฎหมายแล้ว 
(3) ดอกไม้เพลิงสัญญาณประจ าเรือเดินทะเล อากาศยาน และสนามบินตามปกติ 
หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือ (ค) รวมทั้งชนิด ขนาดและการ

ก าหนดจ านวน ตลอดจนการมีและใช้ การเก็บรักษา การพาติดตัว การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนลักษณะ 
และการอย่างอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาความปลอดภัยอันเกี่ยวกับ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ที่ให้หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีและใช้หรือ
มอบให้ประชาชนมีและใช้เพ่ือช่วยเหลือราชการนั้น ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 6 
324

 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจแต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่อ่ืนและออกกฎกระทรวงในเรื่องต่อไปนี้ คือ 

(1) จ า กัดชนิดและจ า นวนอาวุธปืนของกระทรวงทบวงกรมอ่ืน นอกจากของราชการทหาร
และต ารวจหรือหน่วยราชการตามมาตรา 5 วรรคสอง 

(2) วางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต 
(3) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมซึ่งต้องไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
(4) กิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในส่วนที่เกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง (1) ตามมาตรา 5 วรรคสอง และตาม

มาตรา 55 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการศุลกากร ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

กฎกระทรวงนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได ้
 
 
 
 

                                                           
324มาตรา 6 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ 

เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 
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หมวด 1 
อาวธุปนื และเครื่องกระสนุปนื 

สว่นที ่1 
อาวธุปนื และเครื่องกระสนุปนืสว่นบุคคล 

 
 
 

มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดท า ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือน าเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ 

มาตรา 8 ห้ามมิให้ผู้ใดมีเครื่องกระสุนปืนซึ่งมิใช่ส าหรับใช้กับอาวุธปืนที่ตนได้รับใบอนุญาตให้
มีและใช้ 

มาตรา 8 ทวิ 325
 ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดย

ไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตาม
สมควรแก่พฤติการณ์ 

ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีข้ึน เพ่ือ
นมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอ่ืนใด 

ความในมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่ 
(1) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทหารและต ารวจ ซึ่งอยู่ใน

ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 
(2) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 5 วรรค

หนึ่ง (1) (ข) หรือ (ค) ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือการป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนหรือรักษาทรัพย์สินอันส าคัญของรัฐ 

(3) ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) (ง) ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
ช่วยเหลือราชการและมีเหตุจ าเป็นต้องมี และใช้อาวุธปืนในการนั้น 

326 
มาตรา 9 ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให้ออกให้แก่บุคคลส าหรับใช้

ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์ 
ใบอนุญาตนั้นให้ออกส าหรับอาวุธปืนแต่ละกระบอก 
มาตรา 10 อาวุธปืนที่ได้ออกใบอนุญาตให้ตามมาตราก่อน ให้นายทะเบียนท าเครื่องหมาย

ประจ าอาวุธปืนนั้นไว้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

                                                           
325มาตรา 8 ทวิ เพ่ิมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 

ตุลาคม พ.ศ. 2519 
 

3268 มาตรา 8 ทวิ วรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 
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มาตรา 11 ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนไว้เพื่อเก็บให้ออกได้ส าหรับอาวุธปืนที่นายทะเบียนเห็นว่า
ช ารุดจนใช้ยิงไม่ได้หรืออาวุธปืนแบบพ้นสมัย หรืออาวุธปืนซึ่งได้รับเป็นรางวัลจากการแข่งขันยิงปืน
ในทางราชการ 

มาตรา 12 อาวุธปืนซึ่งได้รับอนุญาตให้มีไว้เพ่ือเก็บนั้น ห้ามมิให้ยิง และห้ามมิให้มีเครื่อง
กระสุนปืนไว้ส าหรับอาวุธปืนนั้น 

มาตรา 13 ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตตามความในหมวดนี้แก่ 
(1)  บุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกส าหรับความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรา 97 ถึงมาตรา 111 มาตรา 120 มาตรา 177 ถึง มาตรา 183 มาตรา 
249 มาตรา 250 หรือมาตรา 293 ถึงมาตรา 303 

(ข) มาตรา 254 ถึงมาตรา 257 และพ้นโทษยังไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษถึง
วันยื่นค าขอใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีความผิดที่กระท าโดยความจ าเป็นหรือเพ่ือป้องกันหรือโดยถูกยั่ว
โทสะ 

(2)  บุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกส าหรับความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง พุทธศักราช 2477 มาตรา 11 มาตรา 22 
มาตรา 29 หรือมาตรา 33 หรือพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 7 มาตรา 24 มาตรา 33 หรือมาตรา 38 

(3)  บุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกตั้งแต่สองครั้งข้ึนไปในระหว่างห้าปีนับย้อนข้ึนไปจากวัน
ยื่นค าขอ ส าหรับความผิดอย่างอ่ืนนอกจากที่บัญญัติไว้ใน (1) และ (2) เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(4)  บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
(5)  บุคคลซึ่งไม่สามารถจะใช้อาวุธปืนได้โดยพิการหรือทุพพลภาพเว้นแต่จะมีไว้เพ่ือ

เก็บตามมาตรา 11 
(6) บุคคลซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือปรากฏ

ว่าเป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(7) บุคคลซึ่งไม่มีอาชีพและรายได้ 
(8) บุคคลซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง 
(9) บุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบ

เรียบร้อยของประชาชน 
ส าหรับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ห้ามมิให้ออกให้แก่บุคคลซึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้านตาม

กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และมีถิ่นที่อยู่ประจ าในท้องที่ที่บุคคลนั้นขออนุญาตน้อยกว่าหก
เดือน 

327 
มาตรา 14 บุคคลใดมีความประสงค์ให้ผู้อ่ืนมีและใช้อาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน 

                                                           
327มาตรา 13 วรรคสอง เพ่ิมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลง

วันที่21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
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ส าหรับรักษาทรัพย์สินของตนอันจักต้องใช้ให้ผู้อ่ืนดูแล หรือจักต้องสั่ง น าเข้า หรือซื้ออาวุธ
ปืนหรือเครื่องกระสุนปืนเพ่ือความประสงค์เช่นว่านั้น  อาจขอรับหนังสืออนุญาตพิเศษจากนาย
ทะเบียนท้องที่ที่บุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู่ หนังสืออนุญาตนี้นายทะเบียนจะออให้ได้แต่โดยอนุมัติของเจ้า
พนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไว้ 

ผู้จะรับมอบอาวุธปืนตามความในวรรคก่อน ต้องเป็นผู้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 
มาตรา 15 ในการสั่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนตามหมวดนี้ ให้น ามาตรา 30 และมาตรา 

31 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา 16 ในการน าเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน ให้ผู้น าเข้าแจ้งเป็นหนังสือและส่ง

มอบอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนไว้แก่พนักงานศุลกากร ณ ด่านที่แรกมาถึงจากนอกราชอาณาจักร 
เว้นแต่ในกรณีซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดให้มอบแก่พนักงานศุลกากร ณ ด่านอื่น 

เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับหนังสือแจ้งและรับมอบอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนไว้แล้ว ให้
แจ้งเป็นหนังสือไปยังนายทะเบียนท้องที่ท่ีใกล้ที่สุด 

แต่ถ้าผ่านเข้ามาในท้องที่ที่ไม่มีด่านศุลกากร ให้ผู้น าเข้าแจ้งเป็นหนังสือและส่งมอบอาวุธปืน
หรือเครื่องกระสุนปืนไว้แก่นายทะเบียนท้องที่ หรือผู้ท าการแทนนายทะเบียนท้องที่ที่ใกล้ที่สุดโดยไม่
ชักช้า 

มาตรา 17 ภายในก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันส่งมอบอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนแก่
พนักงานศุลกากรหรือนายทะเบียนท้องที่ตามมาตรา 16 ในกรณีที่ผู้น าเข้ายังไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้น า
เข้ายื่นค าขอรับใบอนุญาตน าเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนั้นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีถิ่นที่อยู่ 

ถ้านายทะเบียนอนุญาตให้น าเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน ให้ผู้น าเข้าขอรัใบอนุญาต
ภายในก าหนดหกสิบวัน นับแต่วันรับแจ้งความการอนุญาตนั้นเป็นหนังสือ 

ถ้านายทะเบียนไม่อนุญาตให้สั่งเป็นหนังสือ ให้ผู้น า เข้าส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรซึ่ง
อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนั้นภายในก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันและไม่เกินหกเดือน นับแต่
วันที่ผู้น าเข้าได้รับค าสั่ง ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งค าสั่งให้ผู้น าเข้าทราบได้ ให้นายทะเบียนโฆษณา
ค าสั่งนั้นทางหนังสือพิมพ์และปิดประกาศในที่เปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันเมื่อพ้นก าหนดให้ถือ
ว่าผู้น าเข้าได้ทราบค าสั่งนั้นแล้ว 

มาตรา 18 ถ้าอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนซึ่งได้มอบไว้แก่พนักงานศุลกากรหรือนาย
ทะเบียนท้องที่ตามมาตรา 16 เป็นของส าหรับใช้ส่วนตัวโดยปกติของผู้น าเข้าซึ่งเดินทางผ่านหรือจะ
อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว ให้พนักงานศุลกากรหรือนายทะเบียนท้องที่แล้วแต่กรณีรักษาไว้จนเมื่อ
ผู้น าเข้านั้นจะออกไปนอกราชอาณาจักรจึงคืนให้ แต่ถ้าผู้น าเข้าประสงค์จะใช้อาวุธปืนหรือเครื่อง
กระสุนปืนนั้นระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร ก็ให้ขอรับใบอนุญาตให้มีและใช้ชั่วคราวต่อนายทะเบียน
ท้องที่หรือเจ้าพนักงาน ซึ่งรัฐมนตรีจะได้ก าหนดขึ้นเพ่ือการนี้ 

มาตรา 19 ถ้าผู้น าเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนมิได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันส่งมอบ หรือในกรณีที่นายทะเบียนท้องที่อนุญาตให้น าเข้า

แล้ว ผู้น าเข้าไม่มารับใบอนุญาตภายในก าหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่นายทะเบียนสั่งอนุญาตหรือมิได้
ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนตามมาตรา 17 หรือเมื่อได้รับอนุญาต
ให้น าเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนแล้วไม่มารับอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนั้นไปจาก
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พนักงานศุลกากรหรือนายทะเบียนท้องที่จนพ้นก าหนดอายุใบอนุญาต หรือผู้น าเข้าซึ่งได้เดินทางผ่าน
หรือจะอยู่ ในราชอาณาจักรชั่วคราวไม่รับคืนอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนไปเมื่อออกนอก
ราชอาณาจักร ให้อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

มาตรา 20 อาวุธปืนที่สั่งหรือน าเข้า เมื่อได้รับมอบไปจากพนักงานศุลกากรแล้ว ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตน าไปขออนุญาตมีและใช้ต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับมอบไปจาก
พนักงานศุลกากร 

มาตรา 21 ถ้าอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตแล้วถูกท าลายหรือสูญหายโดยเหตุใดๆ ก็ดีให้ผู้รับ
ใบอนุญาตแจ้งเหตุและส่งมอบใบอนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่ซึ่งตนอยู่หรือที่เกิดเหตุภายในสิบห้า
วันนับแต่วันทราบเหตุ 

มาตรา 2210
328

 ให้เจ้าพนักงานต่อไปนี้ มีอ านาจออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
ให้มีและใช้อาวุธปืน มีอาวุธปืนติดตัวไปได้ตามความท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

(1) อธิบดีกรมต า รวจ ส า หรับในเขตกรุงเทพมหานคร และท่ัวราชอาณาจักร 
(2) ผู้ว่าราชการจังหวัด เฉพาะภายในเขตจังหวัดของตน และเฉพาะผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในเขต

จังหวัดนั้นเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือถ้าผู้รับใบอนุญาตแสดงตนให้เป็นที่
หวาดเสียวต่อประชาชน ผู้ออกใบอนุญาตจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกให้ตามมาตรานี้โดยมีก าหนด
ระยะเวลา หรือจะสั่งเพิกถอนเสียก็ได้ 

มาตรา 23 ใบอนุญาตส าหรับอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน ตามความในส่วนนี้จะออกได้แต่
ตามประเภทและมีก าหนดอายุ ดังต่อไปนี้ 

(1) ใบอนุญาตให้ท า ให้ออกได้เฉพาะส าหรับท าดินปืนมีควันส าหรับใช้เองและเฉพาะผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนซึ่งใช้ดินปืนมีควัน มีอายุตลอดเวลาที่ผู้นั้นมีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธ
ปืนนั้นอยู่ 

(2) ใบอนุญาตให้ซื้อ มีอายุหกเดือนนับแต่วันออก 
(3) ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน มีอายุตลอดเวลาที่ผู้รับใบอนุญาต

เป็นเจ้าของอาวุธปืนนั้น 
(4) ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนชั่วคราวมีอายุหกเดือนนับแต่วันออก 
(5) ใบอนุญาตให้สั่ง หรือน าเข้า มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออก 
(6) ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนไว้เพ่ือเก็บมีอายุตลอดเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตมีอาวุธปืนนั้นไว้เพ่ือ

เก็บ 
(7) ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันออก 
 
 
 
 

                                                           
328มาตรา 22 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที ่
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สว่นที ่2 
อาวธุปนืและเครื่องกระสนุปนืส าหรับการคา้ 

 
มาตรา 24 ห้ามมิให้ผู้ใด ท า ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง น าเข้า มีหรือจ าหน่าย 

ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส าหรับการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ 
มาตรา 25 ใบอนุญาตให้ท า ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ มี หรือจ าหน่ายอาวุธปืน

หรือเครื่องกระสุนปืนส าหรับการค้านั้น เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้วจึงให้นายทะเบียนท้องที่ออก
ให้ 

มาตรา 26 ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตตามความในส่วนนี้แก่บุคคลต่อไปนี้ 
(1) บุคคลที่ต้องห้ามตามมาตรา 13 
(2) บุคคลที่ต้องค าพิพากษาของศาล ให้ปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป หรือจ าคุกแม้แต่ครั้งเดียว 

ฐานกระท าความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง 
พุทธศักราช 2477 หรือพระราชบัญญัตินี้ และพ้นโทษครั้งสุดท้ายยังไม่เกินสิบปีนับแต่วันพ้นโทษถึง
วันยื่นค าขอใบอนุญาต 

มาตรา 27 โดยอนุมัติของรัฐมนตรี นายทะเบียนท้องที่จะก าหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่า
ด้วยก าหนดเวลาการจ าหน่ายการเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก็ได้ตามสมควร 

มาตรา 28 ผู้รับใบอนุญาตตามความในส่วนนี้ ต้องท าบัญชีตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงทั้ง
ต้องรับผิดชอบรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่มีอยู่ให้ตรงกับบัญชีเช่นว่านั้น 

มาตรา 29 ผู้รับใบอนุญาตให้ท าหรือประกอบอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

มาตรา 30 ผู้รับอนุญาตให้สั่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน ต้องน าใบอนุญาตนั้นไปแสดง
ต่ออธิบดีกรมศุลกากรหรือเจ้าพนักงานซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายเพ่ือการนี้ก่อนสั่ง 

มาตรา 31 เมื่ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนตามใบอนุญาตให้สั่งเข้ามาถึงแล้ว ถ้าไม่มีผู้รับ
ไปจากกรมศุลกากรภายในก าหนดสี่เดือนนับแต่วันเข้ามาถึง ให้เจ้าพนักงานศุลกากรแจ้งเป็นหนังสือ
แก่ผู้รับใบอนุญาต แต่ถ้าส่งหนังสือนั้นไม่ได้ ก็ให้แจ้งแก่เจ้าของยานพาหนะหรือผู้ขนส่งที่น าเข้าให้
ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น  มิฉะนั้นให้อาวุธ
ปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

มาตรา 32 อาวุธปืนที่สั่งหรือน าเข้า เมื่อได้รับมอบไปจากพนักงานศุลกากรแล้วให้ผู้รับ
ใบอนุญาตน าไปจดทะเบียนยังนายทะเบียนท้องที่ภายในก าหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่รับมอบไป 

จากพนักงานศุลกากร และให้นายทะเบียนท าเครื่องหมายประจ าอาวุธปืนนั้นไว้ตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎกระทรวง 

มาตรา 33 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนจะท าการเช่นว่านี้ได้
แต่เฉพาะแก่อาวุธปืนที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ และเมื่ออาวุธปืนนั้นมีเครื่องหมายถูกต้องตาม
ใบอนุญาต 

มาตรา 34 ห้ามมิให้จ าหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนแก่ผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ซื้อ
หรือมีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน 
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มาตรา 35 ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ หรือมี และจ าหน่ายอาวุธปืน
หรือเครื่องกระสุนปืนนั้น จะท าการเช่นว่านี้ได้แต่เฉพาะภายในสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตและเมื่อ
จะย้ายสถานที่ท าการจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนท้องที่เสียก่อน 

มาตรา 36 ใบอนุญาตตามความในส่วนนี้ มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออก 
มาตรา 37 ผู้รับใบอนุญาตคนใด ใบอนุญาตสิ้นอายุและไม่ได้ต่ออายุอีก ต้องจัดการจ าหน่าย

อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนที่มีอยู่ หรือส่งออกนอกราชอาณาจักรให้หมดภายในก าหนดหกเดือน 
นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุในระหว่างเวลานั้น ถ้านายทะเบียนท้องที่เห็นสมควร เพ่ือความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน จะเรียกมาเก็บรักษาเสียเอง หรือเข้าควบคุมการเก็บรักษาก็ได้แต่ต้องให้
เจ้าของได้รับความสะดวกตามสมควรในอันที่จะจัดการจ าหน่ายหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่ง
อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนั้น 

เมื่อครบก าหนดหกเดือนแล้ว ถ้ายังจ าหน่ายหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรไม่หมดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตส่งมอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่เหลืออยู่แก่นายทะเบียนท้องที่ภายในก าหนดเจ็ดวัน 

เมื่อได้รับมอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามวรรคสองแล้ว  ให้นายทะเบียนจัดการขาย
ทอดตลาดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนั้นภายหลังที่ได้ประกาศขายทอดตลาดและแจ้งให้เจ้าของ
ทราบแล้วตามสมควร ได้เงินสุทธิเท่าใดให้ส่งมอบแก่เจ้าของ 

 
หมวด 2 

วตัถรุะเบดิ 
 
มาตรา 38 ห้ามมิให้ผู้ใด ท า ซื้อ มี ใช้ สั่ง น าเข้า ค้า หรือจ าหน่ายด้วยประการใดๆซึ่งวัตถุ

ระเบิด เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ 
นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 
มาตรา 39 ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตตามความในหมวดนี้แก่บุคคลที่ต้องห้ามตาม 
มาตรา 13 หรือมาตรา 25 แล้วแต่กรณี 
มาตรา 40 โดยอนุมัติของรัฐมนตรี นายทะเบียนท้องที่อาจก าหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่า

ด้วยการเก็บรักษาวัตถุระเบิดได้ตามที่เห็นสมควร 
มาตรา 41 ในการท า สั่ง น าเข้า มี หรือค้าซึ่งวัตถุระเบิดให้น ามาตรา 16 มาตรา17 มาตรา 

18 มาตรา 19 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 37 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 42 ในกรณีที่สั่งหรือน าเข้าซึ่งวัตถุระเบิด และเจ้าพนักงานเป็นผู้เก็บรักษาวัตถุระเบิด
ไว้ ถ้าผู้สั่งหรือน าเข้าไม่น าใบอนุญาตให้มีและใช้มารับเอาไปภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เข้ามาถึงในกรณี
ที่มิใช่ส าหรับการค้า หรือภายในสองปีนับแต่วันที่เข้ามาถึงในกรณีส าหรับการค้า ให้วัตถุระเบิดนั้นตก
เป็นของแผ่นดิน 

มาตรา 43 ห้ามมิให้ย้ายวัตถุระเบิดจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง เว้นแต่ได้รับหนังสือ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีก าหนดไว้ และในการย้ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสือ
อนุญาตนั้นด้วย 
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มาตรา 44 ผู้สั่งหรือน าเข้าซึ่งวัตถุระเบิด ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้เก็บรักษาต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงเพ่ือป้องกันภยันตราย  เจ้าพนักงานผู้เก็บ
รักษาวัตถุระเบิด จะเอาวัตถุระเบิดนั้นไปท าการตรวจ และถ้าจ าเป็นจะท าลายเสียก็ได้ 

มาตรา 45 ใบอนุญาตที่ออกให้ตามความในหมวดนี้ มีอายุใช้ได้หนึ่งปีนับแต่วันออก 
มาตรา 46 บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับแก่เครื่องกระสุนปืนและดอกไม้เพลิงตามที่

บัญญัติไว้ในหมวดอ่ืน 
 

หมวด 3 
ดอกไมเ้พลงิ 

 
มาตรา 47 ห้ามมิให้ผู้ใดท า สั่ง น าเข้า หรือค้าซ่ึงดอกไม้เพลิง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก

นายทะเบียนท้องที่ 
มาตรา 48 ในการท า สั่ง น าเข้า หรือค้าดอกไม้เพลิงให้น ามาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 

มาตรา 19 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 35 และมาตรา 37 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 49 โดยอนุมัติของรัฐมนตรี นายทะเบียนท้องที่อาจก าหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่า
ด้วยการเก็บรักษาดอกไม้เพลิงก็ได้ตามสมควร 

มาตรา 50 ใบอนุญาตที่ออกให้ตามความในหมวดนี้มีอายุใช้ได้หนึ่งปีนับแต่วันออก 
มาตรา 51 ถ้าปรากฏว่าที่เก็บ ท า หรือค้าดอกไม้เพลิง อาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน เพ่ือ

ความปลอดภัยนายทะเบียนท้องที่จะสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดการตามความจ าเป็นหรือจะให้ย้าย
สถานที่นั้นเสียก็ได้ 

 
หมวด 4 

สิง่เทยีมอาวธุปนื 
 

มาตรา 52 ห้ามมิให้ผู้ใดสั่ง น าเข้า หรือค้าซ่ึงสิ่งเทียมอาวุธปืน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียนท้องที่ 

มาตรา 53 ในการสั่ง น าเข้า หรือค้าสิ่งเทียมอาวุธปืน ให้น ามาตรา 16 มาตรา 17 
มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 30 มาตรา 31 และมาตรา 37 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา 54 ใบอนุญาตที่ออกให้ตามความในหมวดนี้ มีอายุใช้ได้หนึ่งปีนับแต่วันออก 

 
หมวด 5 
เบ็ดเตลด็ 

 
มาตรา 55 

329
 ประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่นาย

ทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตาม มาตรา 7 มาตรา 24 หรือมาตรา 38 ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
                                                           

329มาตรา 55 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 
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มาตรา 56 รัฐมนตรีมีอ านาจห้ามมิให้ออกใบอนุญาตอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนเฉพาะ
บางชนิดในบางท้องที ่หรือทั่วราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

มาตรา 57 ในคราวมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน รัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งห้ามหรือจ ากัดการออกใบอนุญาตทุกประเภทหรือบางประเภท
ในชั่วระยะเวลาที่ก าหนดหรือจะออกค าสั่งโดยประกาศหรือแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตส่งมอบ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดแก่เจ้าพนักงานเพ่ือเก็บรักษาไว้หรือจะสั่งให้จ าหน่ายเสียก็
ได้ ในกรณีที่สั่งให้จ าหน่ายให้น ามาตรา 67 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และถ้าไม่อาจปฏิบัติตามที่กล่าว
แล้ว จะสั่งให้จ าหน่ายแกท่างราชการในราคาอันสมควรก็ได้ 

ค าสั่งนี้จะก าหนดให้ใช้บังคับในบางท้องที่หรือท่ัวราชอาณาจักรก็ได้ 
มาตรา 58 ใบอนุญาตที่ออกให้ตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้รับ

ใบอนุญาต 
มาตรา 59 ห้ามมิให้โอนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดให้แก่ผู้ที่มิได้รับ

ใบอนุญาต 
มาตรา 60 เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้รับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง หรือ

สิ่งเทียมอาวุธปืนซึ่งได้ส่งเข้ามาตามใบอนุญาตให้สั่งฉบับใดไปพ้นจากอารักขาของเจ้าพนักงาน
ศุลกากรแล้ว แม้ว่าผู้รับใบอนุญาตจะมิได้สั่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง หรือ
สิ่งเทียมอาวุธปืนเช่นว่านี้เข้ามาครบตามที่อนุญาตไว้ในใบอนุญาตก็ดี ใบอนุญาตฉบับนั้นเป็นอันใช้สั่ง
ไม่ได้อีกต่อไป 

มาตรา 61 อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง หรือสิ่งเทียมอาวุธปืนที่ส่งเข้า
มาในราชอาณาจักรโดยไม่มีผู้รับใบอนุญาตให้สั่ง ให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่ถ้าภายในสี่เดือนนับแต่
วันที่ของเข้ามาถึง ผู้ส่งได้ยื่นค าร้องขอส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังจะสั่งอนุญาตก็ได้ เมื่อเป็นที่พอใจว่าผู้ส่งไม่มีส่วนในการกระท าผิดกฎหมาย 

มาตรา 62 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนคนใดย้ายถิ่นที่อยู่ ให้แจ้งการ 
ย้ายแก่นายทะเบียนท้องที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้าย และถ้าย้ายไปอยู่ต่างท้องที่ให้แจ้งการย้ายแก่
นายทะเบียนท้องที่ใหม่ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ย้ายไปถึงอีกด้วย 

มาตรา 63 ถ้านายทะเบียนท้องที่ปฏิเสธการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตอาจอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

การปฏิเสธเป็นหนังสือ ค าอุทธรณ์ให้ยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ และให้นายทะเบียนเสนอค าอุทธรณ์
นั้นต่อรัฐมนตรีโดยมิชักช้า ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ยื่นค าขอใบอนุญาต 

ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้เพ่ือการปฏิบัติตามค าสั่ง
ของนายทะเบียนท้องที่ให้ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนตามมาตรา 
17 หรือให้จัดการจ าหน่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดตามมาตรา 64 ให้นับแต่วันที่ผู้
ยื่นค าขอใบอนุญาตได้รับหนังสือแจ้งค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีและเมื่อได้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีแล้ว  
การปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียนท้องที่นั้นให้พักไว้จนถึงวันที่ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตได้รับหนังสือ
แจ้งค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
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มาตรา 64 ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตตาย ให้ผู้ซึ่งมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด 
หรือใบอนุญาตของผู้ตายตกอยู่ในความครอบครองแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ซึ่งตนอยู่หรือ
นายทะเบียนท้องที่ที่ออกใบอนุญาต หรือนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้รับใบอนุญาตตายภายในก าหนด
สามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบการตายของผู้รับใบอนุญาต 

นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้เก็บรักษาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดของผู้รับ
ใบอนุญาตที่ตายไว้อย่างไร และ ณ ที่ใดก็ได้ตามควรแก่กรณี และถ้ามีข้อโต้เถียงถึงเรื่องสิทธิของ
ทายาท ก็ให้เก็บรักษาไว้จนกว่าข้อโต้เถียงนั้นถึงท่ีสุดภายในก าหนดหกเดือนนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาต
ตาย หรือถ้ามีข้อโต้เถียงถึงเรื่องสิทธิของทายาทนับแต่วันที่ข้อโต้เถียงนั้นถึงที่สุด  ผู้จัดการมรดกหรือ
ทายาทในกรณีท่ีไม่มีผู้จัดการมรดกอาจขอใบอนุญาตใหม่ได้ เมื่อนายทะเบียนได้ออกใบอนุญาตให้แล้ว 
ให้มอบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดนั้นแก่ผู้รับใบอนุญาตใหม่ ถ้าไม่ออกใบอนุญาตให้
ใหม่ก็ให้แจ้งความให้ผู้ขอทราบ และสั่งให้จัดการจ าหน่ายสิ่งเหล่านั้นภายในก าหนดหกเดือนนับแต่วัน
รับค าสั่งมิฉะนั้นให้นายทะเบียนท้องที่มีอ านาจจัดการขายทอดตลาดสิ่งเหล่านั้น ได้เงินจ านวนสุทธิ
เท่าใดให้ส่งมอบแก่ผู้มีสิทธิ 

มาตรา 65 ผู้รับใบอนุญาตคนใดตกเป็นผู้ซึ่งจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ ให้แจ้งพฤติการณ์นั้น และส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และ
ใบอนุญาตให้แก่นายทะเบียนท้องที่โดยไม่ชักช้า และให้นายทะเบียนท้องที่หรือรัฐมนตรีสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้นเสีย 

ถ้าผู้รับใบอนุญาตเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นคน
วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบให้ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้ควบคุมดูแลแล้วแต่กรณีมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามความในวรรคก่อน 

มาตรา 66 ถ้าปรากฏว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามความในพระราชบัญญัตินี้เป็นผู้ซึ่งจะออก
ใบอนุญาตให้ไม่ได้ ให้นายทะเบียนท้องที่หรือรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสียเมื่อได้รับค าสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดและ
ใบอนุญาตแก่นายทะเบียนท้องที่โดยไม่ชักช้า 

ถ้าผู้รับใบอนุญาตเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นคน
วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ให้ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้ควบคุมดูแลแล้วแต่กรณีมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามความในวรรคก่อน 

มาตรา 67 อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ซึ่งส่งมอบไว้ตามมาตรา65 หรือ
มาตรา 66 นั้น ให้ผู้ส่งมอบจัดการโอนเสียภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส่งมอบ ถ้าโอนได้ให้นาย
ทะเบียนท้องที่มอบแก่ผู้รับโอนไป แต่ถ้าโอนไม่ได้ให้นายทะเบียนจัดการขายทอดตลาดภายหลังที่ได้
ประกาศและแจ้งให้ผู้ส่งมอบทราบแล้วตามสมควร ได้เงินสุทธิเท่าใดให้มอบแก่ผู้มีสิทธิ 

มาตรา 68 เมื่อมีพฤติการณ์อันสมควรสงสัยว่า ผู้รับใบอนุญาตคนใดจะเป็นผู้ต้องห้ามในการ
ออกใบอนุญาตตามมาตรา 13 (7) (8) หรือ (9) นายทะเบียนท้องที่มีอ านาจเรียกประกันหรือทัณฑ์บน
จากผู้นั้นได้ 

ถ้าผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว หาประกันให้เป็นที่เชื่อถือไม่ได้ หรือไม่ยอมท าทัณฑ ์
บนภายในเวลาอันสมควรตามท่ีนายทะเบียนได้ก าหนดให้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้ถือว่าผู้รับ 
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ใบอนุญาตนั้นเป็นผู้ซึ่งจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ และให้น ามาตรา 66 และมาตรา 67 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 69 เมื่อใบอนุญาตสูญหายเป็นอันตรายหรือลบเลือนอ่านไม่ออก ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่น
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบเหตุนั้น ถ้านาย
ทะเบียนเห็นว่ามีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือได้ก็ให้ออกใบแทนให้ตามเงื่อนไขของใบอนุญาตเดิมแต่ถ้า
ใบอนุญาตที่สูญหายได้คืนในภายหลัง ก็ให้ส่งใบแทนนั้นแก่นายทะเบียนท้องที่ภายในก าหนดสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้คืน 

มาตรา 70 ห้ามไม่ให้ผู้ใดน าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดผ่านราชอาณาจักร 
เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากรัฐมนตรี หรือเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพ่ือการนี้ผู้น า หนังสือ
อนุญาตให้น า อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดผ่านราชอาณาจักรจะน าสิ่งเช่นว่านั้นผ่าน
ราชอาณาจักรได้เฉพาะแต่ทางด่านศุลกากร ซึ่งรัฐมนตรีก าหนดไว้ และต้องแจ้งความตามแบบพิมพ์
ของกรมศุลกากรแก่พนักงานศุลกากร 

เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับแจ้งความตามวรรคก่อนแล้ว ให้แจ้งเรื่องให้นายทะเบียนท้องที่
ทราบ ถ้านายทะเบียนท้องที่เห็นเป็นการจ าเป็นเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนจะจัดการควบคุม
อาวุธปืน เครื่องกระสุน หรือวัตถุระเบิดในระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักรก็ได้ และผู้รับหนังสืออนุญาต
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนั้น 

มาตรา 71 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจจ ากัดจ านวนร้านค้า และก าหนดจ านวนชนิดและขนาดอาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนส าหรับการค้าตามท่ีเห็นสมควร 

 
หมวด 6 

บทก าหนดโทษ 
 

มาตรา 72 
330

 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

ถ้าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นเพียงกรณีเก่ียวกับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎกระทรวง หรือเป็นกรณีมีเครื่องกระสุนปืนผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นเพียงการมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อ่ืนซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและ
ใช้ตามกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่ง
หมื่นบาท 

 
 

                                                           
330มาตรา 72 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที ่

21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
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ถ้าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นกาท าเครื่องกระสุนปืนที่ท าด้วยดินปืนมีควันส าหรับใช้เอง 
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

331 
มาตรา 72 ทวิ 332

 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 มาตรา 12 มาตรา 16 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา 
20 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 65 มาตรา 66 หรือมาตรา 70 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ ถ้าผู้นั้นฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคสองด้วย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือน
ถึงห้าป ีและปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคสองต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 73 
333

 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 24 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงยี่สิบปี และ 
ปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท 
มาตรา 73 ทวิ 334

 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 ต้องระวาง 
โทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท 
มาตรา 74 

335
 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติเก่ียวกับวัตถุระเบิดตามมาตรา 16 วคหนึ่ง 

หรือวรรคสาม ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 41 หรือฝ่าฝืนมาตรา 38 ต้อง
ระวางโทษ 

จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 
มาตรา 75 

336
 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติเก่ียวกับวัตถุระเบิดตาม มาตรา 28 มาตรา 34 

มาตรา 35 หรือมาตรา 37 วรรคสอง ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 41 ต้อง
ระวางโทษ 

จ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

                                                           
331มาตรา 72 วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้

เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 
 

332มาตรา 72 ทวิ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที ่44 ลง
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
 

333มาตรา 73 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที ่
21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
 

334มาตรา 73 ทวิ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที ่44 ลง 
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
 

335มาตรา 74 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที ่
21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
 

336มาตรา 75 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที ่
21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
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มาตรา 76 
337

 ผู้ใดฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ส าหรับวัตถุระเบิดตามมาตรา 27 หรือ 
มาตรา 29 ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 41 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อย

บาทถึงห้าพันบาท 
มาตรา 77 

338
 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 47 หรือมาตรา 52 หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนายทะเบียน

ท้องที่ตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

มาตรา 78 
339

 ผู้ใดท า ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือน าเข้าซึ่งอาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 55ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงจ าคุกตลอดชีวิต 

ผู้ใดค้า หรือจ าหน่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 55 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ยี่สิบปีถึงจ าคุกตลอดชีวิต 

ผู้ใดใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา 55 ในการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 มาตรา 313 

มาตรา 337 มาตรา 339 หรือมาตรา 340 ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต
การกระท าความผิดตามวรรคสองหรือวรรคสาม ถ้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดนั้น 
โดยสภาพมีอานุภาพไม่ร้ายแรงต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงจ าคุกตลอดชีวิต 

มาตรา 79 
340

 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งซึ่งออกตามความในมาตรา 57 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 80 
341

 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 37 วรรคสอง หรือมาตรา 43 หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขตามมาตรา 
40 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท 

มาตรา 81 
342ผู้ใดฝ่าฝืนเงื่อนไขตามมาตรา 27 หรือมาตรา 29 หรือฝ่าฝืนมาตรา 28 มาตรา 

30 หรือมาตรา 35 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
มาตรา 82 

343
 ผู้ใดสั่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 30ซึ่งได้

น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 15 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

                                                           
337มาตรา 76 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบบัที่ 44 ลงวันที ่

21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
 

338มาตรา 77 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที ่
21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
 

339มาตรา 78 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบบัที่ 8) พ.ศ. 2530 
 

340มาตรา 79 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที ่
21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
 

341มาตรา 80 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที ่
21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
 

342มาตรา 81 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที ่
21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
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มาตรา 83 
344

 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 21 มาตรา 62 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา69 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา 84 
345

 ผู้ใดฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติเกี่ยวกับดอกไม้เพลิงตามมาตรา 16 วรรค 
หนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 35 มาตรา 37 วรรคสอง หรือฝ่าฝืน

เงื่อนไขตามมาตรา 27 หรือมาตรา 29 ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 48 หรือมาตรา 49 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา 85 
346

 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติเก่ียวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนตามมาตรา 16 วรรค 
หนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา 30 หรือมาตรา 37 วรรคสอง ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตาม

มาตรา53 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 

บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา 86 ผู้ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ไม่ว่าชนิดหรือขนาดใดซึ่งยัง
ไม่ได้รับใบอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าได้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดดังกล่าว
แล้วมาขอรับอนุญาตเพ่ือปฏิบัติการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน
ก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ และ
มิให้น าบทบัญญัติแห่งมาตรา 55 มาใช้บังคับ 

เพ่ือการนี้ รัฐมนตรีจะก าหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
มาตรา 87 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ

ระเบิด และดอกไม้เพลิงก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่า 
ใบอนุญาตนั้นๆ สิ้นอายุ แต่ถ้าผู้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนคนใด จะขอรับใบอนุญาต

ตามพระราชบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุก็ให้ท าได้ 
มาตรา 88 ในการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตาม

พระราชบัญญัตินี้ให้แก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
และดอกไม้เพลิงอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้น าบทบัญญัติมาตรา 13 (4) มาใช้ 
บังคับ ส าหรับอาวุธปืนตามใบอนุญาตเดิมนั้น 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเรือตรี ถ. ธ ารงนาวาสวัสดิ ์
นายกรัฐมนตรี 
                                                                                                                                                                      

343มาตรา 82 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที ่
21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
 344มาตรา 83 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม ้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2522 
 345มาตรา 84 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที ่
21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
 346มาตรา 85 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที ่
21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
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อัตราค่าธรรมเนียม 
ล าดับที่ ประเภท บาท 

1.347 ใบอนุญาตให้ท าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน  
 ก. ครั้งแรก                                                     ฉบบัละ  

ข. ต่ออายุปีต่อไป                                             ฉบบัละ  
50,000 
5,000 

2.348 ใบอนุญาตให้ค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุน  
 ก. ครั้งแรก                                                     ฉบบัละ  

ข. ต่ออายุปีต่อไป                                             ฉบบัละ  
15,000 
1,500 

3. ใบอนุญาตให้ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน  
 เครื่องกระสุน                                                     ฉบับละ   250 

4. ใบอนุญาตให้ท าดินปืนมีควัน ส าหรับการค้า                 ฉบับละ 200 
5. ใบอนุญาตให้ท าดินปืนมีควัน ส าหรับใช้เอง                  ฉบับละ  5 

6.349 ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดังต่อไปนี้  
 ก. ปืนยาวประจุปากปืนอัดลม                             ฉบับละ 

ข. ปืนอื่นๆ                                                   ฉบับละ  
200 

1,000 
7.350 ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว                                 ฉบับละ 1,000 
8. ใบอนุญาตให้สั่งหรือน าเข้าซึ่งอาวุธปืน                  กระบอกละ  30 

9.351 ใบอนุญาตให้สั่งหรือน าเข้าซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืน  
 และเครื่องกระสุนปืน                                          ฉบับละ  20 

10. ใบอนุญาตให้สั่งหรือน าเข้าซึ่งกระสุนปืน นอกจากกระสุนอัดลม  
 จ านวนไม่เกินหนึ่งพันนัด                                     ฉบบัละ  20 

                                                           
347อัตราค่าธรรมเนียม ล าดับที่ 1 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน

ปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2501 
 

348ตราค่าธรรมเนียม ล าดับที่ 2 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2501 
 

349อัตราค่าธรรมเนียม ล าดับที่ 6 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543 
 

350อัตราค่าธเนียม ล าดับที่ 7 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543 
 

351อัตราค่าธรรมเนียม ล าดับที่ 9 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2501 
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อัตราค่าธรรมเนียม 
ล าดับที่ ประเภท บาท 

ถ้าจ านวนเกินกว่าหนึ่งพันนัดให้เรียกเก็บเพ่ิมอีกร้อยละหรือเศษของ
ร้อย 2 

11. ใบอนุญาตให้สั่งหรือน าเข้าซึ่งกระสุนปืนอัดลม ร้อยละหรือเศษของ
ร้อย  

 
1 

12 ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน                                  กระบอกละ  10 
13. ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืน นอกจากกระสุนอัดลม ร้อยละหรือเศษ

ของร้อย  
 
2 

14. ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืนอัดลม ร้อยละหรือเศษของร้อย  1 
15. ใบอนุญาตให้ซื้อส่วนใดส่วนหนึ่งของอาวุธปืน และเครื่องกระสุน 

                                                                     ฉบับละ 
 
5 

16. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนที่น าเข้ามาชั่วคราว 
                                                                     ฉบับละ 

 
10 

17.352 ใบอนุญาตให้ท าวัตถุระเบิด  
 ก. ครั้งแรก                                                     ฉบบัละ  

ข. ต่ออายุปีต่อไป                                             ฉบบัละ  
50,000 
6,000 

18.353 ใบอนุญาตให้ค้าวัตถุระเบิด  
 ก. ครั้งแรก                                                       ฉบับละ  

ข. ต่ออายุปีต่อไป                                               ฉบับละ  
15,000 
1,500 

19.354 ใบอนุญาตให้สั่งหรือน าเข้าซึ่งวัตถระเบิด  
 รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์ หรือเฉพาะ 

เครื่องประกอบ หรือเครื่องอุปกรณ์อย่างเดียว              ฉบับละ  
ถ้าจ านวนวัตถุระเบิดมีน้ าหนักเกินกว่า 50 ปอนด์ให้เรียกเก็บ 

เพ่ิมอีกในอัตรา 50 ปอนด์ หรือเศษของ 50 ปอนด์ 10 
 

 
200 

20. ใบอนุญาตให้มีหรือซื้อวัตถุระเบิดรวมทั้งเครื่องประกอบและ  
                                                           

35234 อัตราค่าธรรมเนียม ล าดับที่ 17 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องระ
สุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2501 
 

35335 อัตราค่าธเนียม ล าดับที่ 18 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2501 
 

35436 อัตราค่าธรรมเนียม ล าดับที่ 19 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2501 
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อัตราค่าธรรมเนียม 
ล าดับที่ ประเภท บาท 

เครื่องอุปกรณ์หรือเฉพาะเครื่องประกอบและเครื่องอุปกรณ์ 
อย่างเดียว เพ่ือใช้ท าการระเบิดในกิจการต่าง ๆ             ฉบับละ 

 
200 

21. ใบอนุญาตให้สั่ง น าเข้า ท า ค้าหรือมีวัตถุระเบิด เพ่ือใช้ในทาง 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกจ านวนน้ าหนักหนึ่งร้อยกรัมหรือ 
เศษของร้อยกรัม  

 
 

10 
22. ใบอนุญาตให้ท า สั่ง น าเข้า หรือค้าซ่ึงดอกไม้เพลิง         ฉบับละ  10 
23. ใบแทนใบอนุญาตดังต่อไปนี้  

 ก. ใบแทนใบอนุญาตให้ท าค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและ 
วัตถุระเบิด                                                      ฉบับละ  
ข. ใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบซ่อมแซม หรือเปลี่ยน 
ลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน                          ฉบับละ  
ค. ใบแทนใบอนุญาตอ่ืน ๆ                                   ฉบบัละ 

 
20 
 

15 
10 

24. ใบอนุญาตให้สั่ง น าเข้า หรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืน        ฉบับละ  10 
25. ส าเนาใบอนุญาตต่าง ๆ                                        ฉบับละ  10 

 
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491 
355 

มาตรา 3 ผู้ใดมีอาวุธปืน ซึ่งได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง พ.ศ. 2477 มาแล้ว แต่ใบอนุญาตได้สิ้นอายุลงก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ก็ให้
น า มาขอรับใบอนุญาตใหม่ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ใช้พระราชบัญญัตินี้  หรือในกรณีที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุภายหลังวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ก็ให้น ามาขอรับใบอนุญาตใหม่ภายในก าหนดเก้า
สิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

ผู้มีอาวุธปืนซึ่งได้ปฏิบัติการตามความในวรรคก่อนเป็นอันไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย 
มาตรา 4 ผู้ใดไม่ปฏิบัติการตามความในมาตรา 3 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าสิบ

บาท 
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2501 

356
 

มาตรา 9 ผู้ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดไม่ว่าชนิดหรือขนาดใดซึ่งยังไม่ได้
รับใบอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าได้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดดังกล่าวแล้ว

                                                           
355ราชกิจจานุเบกษา.  65, 5 (27 มกราคม 2491): 30. 

 

356ราชกิจจานุเบกษา.  75,72 (16 กันยายน 2501): 449. 
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มาขอรับอนุญาตเพ่ือปฏิบัติการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในก าหนด  
90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษเพ่ือการนี้ รัฐมนตรีจะก าหนดเงื่อนไข
ในการออกใบอนุญาตตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

มาตรา 10 ผู้ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดส าหรับใช้เฉพาะแต่ในการ
สงครามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้น าอาวุธปืนเครื่องกระสุน
ปืนหรือวัตถุระเบิดดังกล่าวมามอบให้กับนายทะเบียนท้องที่ภายในก าหนด  90 วัน นับแต่วันที่
กฎกระทรวงใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

เพ่ือการนี้ รัฐมนตรีจะได้ก าหนดราคาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่น ามาส่ง
มอบ ชดใช้ให้ในราคาท่ีสมควร 

มาตรา 12 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 

1. เนื่องจากในขณะนี้ไม่มีกฎหมายก าหนดไว้โดยชัดเจนว่าอย่างใดเรียกว่าอาวุธปืนเครื่อง
กระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดใช้เฉพาะแต่ในการสงคราม จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับ
เรื่องนี้เพ่ือให้มีความหมายชัดขึ้น กับให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดว่าสิ่งใดเป็นอาวุธที่ใช้ในการสงคราม 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาวุธร้ายแรงอันประชาชนไม่ควรมีไว้ในครอบครอง 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดังกล่าวมาขอรับอนุญาตเพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยเฉพาะในเรื่องให้น ามาจดทะเบียน รัฐบาลได้เคยเปิดโอกาสให้น ามาจดทะเบียนได้มาก่อนแล้ว แต่
ก็ยังปรากฏว่ามีผู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามอยู่อีกเป็นจ านวนมาก และโดยที่อัตราโทษตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ยังไม่เป็นการเหมาะสม จึงสมควรก าหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

3. อัตราค่าธรรมเนียมซึ่งได้ก าหนดไว้เดิมนั้น เป็นอัตราต่ าอยู่ ยังไม่เป็นการเหมาะสมเมื่อได้
ค านึงถึงค่าของเงินในปัจจุบันพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2510 

357 
มาตรา 5 ผู้ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดไม่ว่าชนิดหรือขนาดใดที่ท าจาก

ภายนอกราชอาณาจักรโดยโรงงานที่ได้รับอนุญาต หรือปืนแก๊ปที่มีคุณภาพใช้ได้โดยปลอดภัยซึ่งยัง
ไม่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าได้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดหรือปืนแก๊ป
ดังกล่าวแล้วมาขอรับอนุญาตเพ่ือปฏิบัติการให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

เพ่ือการนี้ รัฐมนตรีจะก าหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
มาตรา 6 ผู้ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดไม่ว่าชนิดหรือขนาดใดซึ่ง 

ยังไม่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่อาจอนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนเครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน ถ้าได้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุ
ระเบิดดังกล่าวมามอบให้นายทะเบียนท้องที่ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ 

                                                           
357ราชกิจจานุเบกษา.  84, 93 (3 ตุลาคม 2510): 771. 
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บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 
มาตรา 7 ผู้ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดส าหรับใช้เฉพาะแต่ใน 
การสงครามตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ถ้าได้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุ

ระเบิดดังกล่าวมามอบให้นายทะเบียนท้องที่ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

เพ่ือการนี้ รัฐมนตรีจะได้ก าหนดราคาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่น ามาส่ง
มอบชดใช้ให้ในราคาท่ีสมควร 

มาตรา 8 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตอาวุธ
ปืนจ าหน่าย และมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นจ านวนมาก ท าให้การปราบปราม 
อาวุธปืนเถื่อนไม่ได้ผลตามความมุ่งหมาย รัฐบาลจึงเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย น าเอาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดังกล่าวมาขอรับ 
อนุญาตเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด กรณีท านองเดียวกันนี้ รัฐบาลได้เคย 
เปิดโอกาสให้กระท ามาแล้ว และโดยที่อัตราโทษที่ใช้ลงโทษแก่ผู้กระท าผิดยังไม่เหมาะสม สมควร 
แก้ไขเพ่ิมเติมโทษให้เหมาะสมอีกด้วย จึงได้ตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น พระราชบัญญัติอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที ่5)พ.ศ. 2517 

358 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให้ศาลใช้ดุลพินิจในการ
พิพากษาคดีเกี่ยวกับบทลงโทษผู้มีเครื่องกระสุนปืนเพียงเล็กน้อยให้ได้รับโทษโดยความเป็นธรรม
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที ่6) 
พ.ศ. 2518 

359
  

มาตรา 3 ผู้ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดไม่ว่าชนิดหรือขนาดใดที่ท าจาก
ภายนอกราชอาณาจักรโดยโรงงานที่ได้รับอนุญาต หรือที่ท าภายในราชอาณาจักร ที่มีคุณภาพใช้ได้
โดยปลอดภัย ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าได้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุ
ระเบิดดังกล่าวแล้วมาขอรับอนุญาตเพ่ือปฏิบัติการให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนเครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในก าหนดเก้า
สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

เพ่ือการนี้ รัฐมนตรีจะก าหนดชนิด ขนาดของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิด และ
ก าหนดเงื่อนไขในการอนุญาตตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

มาตรา 4 ผู้ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิด ไม่ว่าชนิดหรือขนาดใด 
ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่อาจอนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธ

ปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ถ้าได้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืนหรือวัตถุระเบิดดังกล่าวมาอบให้นายทะเบียนท้องที่ภายในก า หนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

                                                           
358ราชกิจจานุเบกษา.  91, 109 ฉบับพิเศษ (26 มิถุนายน 2517): 22-26. 

 

359ราชกิจจานุเบกษา.  92, 174 ฉบับพิเศษ (29 สิงหาคม 2518): 1-29. 
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มาตรา 5 ผู้ใดมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดส าหรับใช้เฉพาะแต่ในการสงคราม
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ถ้าได้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดดังกล่าวมามอบให้
นายทะเบียนท้องที่ภายในก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
เพ่ือการนี ้ให้รัฐมนตรีก าหนดราคาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่น ามาส่งมอบและชดใช้
ให้ในราคาที่สมควร ภายในเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันส่งมอบ 

มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตอาวุธ 
ปืนจ าหน่ายและมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นจ านวนมาก  ท าให้การ
ปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนไม่ได้ผลตามความมุ่งหมาย และมีการใช้อาวุธปืนเถื่อนในการโจรกรรมกัน 
ทั่วไป จึงควรเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดดังกล่าวมาขอรับอนุญาตเพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด กรณีท านองเดียวกันนี้รัฐบาลได้เคยเปิดโอกาสให้กระท ามาแล้ว จึงได้ตรา 
พระราชบัญญัตินี้ขึ้นค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 
2519 

360 
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

(ฉบับที ่7) พ.ศ. 2522361 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ค าสั่งของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดิน ฉบับที ่44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ได้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ให้หน่วยราชการและ
รัฐวิสาหกิจสามารถมีและใช้อาวุธปืนได้เพ่ือป้องกันทรัพย์สินอันใช้เพ่ือประโยชน์สาธารณะและ เป็น
การลดภาระหน้าที่ของราชการต ารวจหรือทหาร และได้เปลี่ยนแปลงอัตราโทษตามกฎหมายเดิมให้สูง
เพ่ิมขึ้น การแก้ไขเพ่ิมเติมในครั้งนั้นมีรายละเอียดต่างๆ ที่ไม่รัดกุมเพียงพอท าให้ไม่สามารถออก
กฎกระทรวงก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ขนาด จ านวน การมีและใช้การเก็บรักษา การพาติดตัว 
การซ่อมแซม ฯลฯ และการอื่นอันจ าเป็นเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน เพ่ือที่จะให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจบางประเภทสามารถมีและใช้ได้  ซึ่ง
อาจท าให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ มีและใช้อาวุธปืนโดยไม่มีมาตรการควบคุมท่ีเหมาะสม 
และนอกจากนั้น ในขณะนี้รัฐบาลได้ขยายโครงการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ 
ราชการของทหารและต ารวจมากขึ้น เพ่ือการป้องกันและรักษาความม่ันคงของประเทศและความสงบ 

เรียบร้อยของประชาชนให้ปลอดจากภัยต่างๆ ที่ก าลังคุกคามอยู่ สมควรให้ประชาชนผู้ให้
ความร่วมมือแก่ทางราชการดังกล่าวสามารถมีและใช้อาวุธบางประเภทและอาจพาติดตัวได้ตามความ
                                                           

360ราชกิจจานุเบกษา.  93, 134 (21 ตุลาคม 2519): 61. 
 

361ราชกิจจานุเบกษา.  96, 28 ฉบับพิเศษ (1 มีนาคม 2522): 13. 
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เหมาะสมโดยไม่จ าต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับส าหรับประชาชนทั่วไป อนึ่งการแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินดังกล่าวได้ก าหนดโทษอาญาแก่การกระท าบางอย่า งไว้สูง
เกินความจ าเป็น สมควรแก้ไขเสียใหม่ให้เหมาะสมแก่ความร้ายแรงแห่งการกระท าความผิด และโดยที่
การก าหนดหลักการให้ก าหนดประเภทของอาวุธว่าอาวุธใดเป็นของส าหรับใช้เฉพาะในการสงคราม
นั้นไม่สะดวกแก่ทางปฏิบัติ เพราะอาวุธต่างๆ มีมากมายหลายประเภทเกินว่าที่จะก าหนดให้ครบถ้วน
ได้สมควรเปลี่ยนแปลงหลักการใหม่โดยให้ก าหนดแต่เฉพาะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุ
ระเบิดที่เอกชนอาจมีได้แทนการก าหนดอาวุธให้เป็นอาวุธที่ใช้เฉพาะในราชการสงคราม  และใน
ประการ สุดท้าย โดยที่กิจการอันเกี่ยวกับอาวุธที่เอกชนไม่อาจมีหรือกระท าได้  ตลอดจนการให้
กระทรวงทบวงกรมและรัฐวิสาหกิจต่างๆ มีและใช้อาวุธได้นั้น เป็นกรณีที่มีความส าคัญต่อความมั่นคง
ของประเทศดังนั้นสมควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้ามามีส่วนในการควบคุมกิจการ
ดังกล่าวโดยเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายนี้ด้วย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2530 

362 
มาตรา 4 ผู้ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง

ที่ออกตามมาตรา 55 ถ้าได้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดดังกล่าวมามอบให้นาย
ทะเบียนท้องที่ ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่ผู้กระท าความผิดที่ถูกจับกุมและอยู่ในระหว่างการ
สอบสวนหรือระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุด ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่น ามาส่งมอบตามวรรคหนึ่ง ทางราชการไม่
จ าต้องชดใช้ราคา 

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันมีการน าอาวุธที่ใช้ 
เฉพาะในการสงครามหรืออาวุธที่กฎหมายไม่อนุญาตให้มีและใช้  มาใช้ในการประกอบอาชญากรรม
เพ่ิมขึ้นเป็นล าดับซึ่งอาวุธดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการท าลายสูง  ก่อให้เกิดความหวาดกลัวแก่
ประชาชน ประกอบกับกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก าหนดโทผู้มีและใช้อาวุธดังกล่าวไว้ต่ า ดังนั้นเพื่อ 
ปราบปรามผู้ครอบครองอาวุธเหล่านี้ให้สิ้นไป สมควรเปลี่ยนแปลงบทก าหนดโทษเสียใหม่และยกเว้น
โทษให้แก่ผู้มีอาวุธดังกล่าวที่น าอาวุธนั้นๆ มามอบให้แก่นายทะเบียนท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด จึง 
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที ่9) 
พ.ศ. 2543 
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362ราชกิจจานุเบกษา.  104, 141 ฉบับพิเศษ (24 กรกฎาคม 2530): 22. 

 

363ราชกิจจานุเบกษา.  117, 92 ก (11 ตุลาคม 2543): 4. 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ให้มีและใช้อาวุธปืนและใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ท าให้อัตรา
ค่าธรรมเนียมไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
23 กรกฎาคม 2550 
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วัตถุระเบิดดอกไมเ้พลงิ และสิ่งเทียมอาวุธปนื 
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