
ปัญหาและมาตรการการควบคุมการมแีละใช้อาวุธปืน1 
 

ชลดิา ค าลาเลีย้ง2 
 

 “อาวธุปืน” ถือเป็นอาวธุโดยสภาพท่ีมีอานุภาพร้ายแรง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูใ้ชว้า่           
มีเจตนาท่ีจะใชอ้าวธุปืนไปในทิศทางใด ปัจจุบนัประเทศไทย มีพระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน 
วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พุทธศกัราช 2490 เพื่อท่ีจะใชค้วบคุมการมีและใชอ้าวธุปืน
ของประชาชน อาวธุปืนถือไดว้า่เป็นสิทธิของประชาชนท่ีจะสามารถใช ้เพื่อป้องกนัตวัและทรัพยสิ์น       
เพื่อล่าสัตว ์หรือเพื่อการกีฬา เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีข้ึนก็เพื่อท่ีจะใชค้วบคุมอาวธุปืน       
แต่ก็มีขอ้ยกเวน้ให้ประชาชนสามารถมีและใชอ้าวธุปืนได ้โดยการจะมีและใชอ้าวธุปืนนั้น บุคคลผูข้ออนุญาต
จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ีก็เพื่อใหเ้ป็นท่ีแน่ใจวา่ การมีและใชอ้าวธุปืนของ
ประชาชนนั้นเป็นไปดว้ยความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของสังคม 
 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัอาวธุปืนตามพระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน 
วตัถุระเบิดดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พืธศกัราช 2490 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงประวติัความเป็นมา 
แนวคิด และทฤษฎี หลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิแก่ประชาชนในการครอบครองอาวธุปืนอยา่งมีขอบเขต ซ่ึงท าให้
ผูศึ้กษาไดรั้บความรู้ความเขา้ใจวา่รากฐานแห่งความคิดของมนุษยชาติในการก่อก าเนิดสิทธิเสรีภาพและ
ความสมดุลของขอ้จ ากดัสิทธิ โดยอา้งอิงไดจ้ากแนวความคิดของกฎหมายธรรมชาติท่ีเนน้ถึงสิทธิเสรีภาพ
ของปัจเจกชนอนัมีอยูอ่ยา่งธรรมชาติ อนัเป็นแนวคิดเชิงอุดมคติชั้นสูง ท าใหม้นุษยมี์เสรีภาพอยา่งไม่จ  ากดั 
ตราบเท่าท่ีสิทธิเสรีภาพนั้นไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพผูอ่ื้น รวมทั้งแนวคิดในการควบคุมอ านาจของรัฐดว้ย
หลกันิติธรรม ท่ีวา่การใชก้ฎหมายจะตอ้งมีหลกัเกณฑเ์ฉพาะของระบบกฎหมาย โดยกฎหมายจะตอ้งมีหลกั
ศีลธรรมภายใน (Inner Morality of Law) ซ่ึงตอ้งยดึถือเป็นหลกัของกฎหมายต่าง ๆ รัฐในฐานะผูค้วบคุม 
ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภยัแก่สังคมจึงตอ้งก าหนดมาตรการในการควบคุมและจ ากดัการใช้
อาวธุปืนดงักล่าว ซ่ึงมาตรการดงักล่าวถือเป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายธรรมชาติ
ในอนัท่ีจะมีอาวธุปืนเพื่อป้องกนัตนเอง 
 

                                                           
1บทความน้ีเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระ เร่ือง ปัญหาและมาตรการการควบคุมการมีและใชอ้าวธุปืน โดยมี

อาจารยท่ี์ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย ์ดร.สมชยั  ศิริสมบูรณ์เวช และคณะกรรมการสอบ คือ รองศาสตราจารยจ์ตุพร       
วงศท์องสวรรค ์และ รองศาสตราจารยป์ระเทือง  ธนิยผล 

2นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (วทิยาเขตบางนา) คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 



 2 

อยา่งไรก็ตามแมว้า่จะมี พระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และ 
ส่ิงเทียมอาวธุปืน พุทธศกัราช 2490 ท่ีใชใ้นการควบคุมอาวธุปืน แต่กลบัพบวา่ คดีอาชญากรรมในประเทศไทย
ส่วนใหญ่ลว้นแลว้แต่มีการใชอ้าวธุปืนในการก่ออาชญากรรมทั้งส้ิน ท าให้เกิดค าถามวา่ ประเทศไทยนั้นมี
กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการควบคุมอาวุธปืนหรือไม่ ท าไมประชาชนยงัสามารถมีและใชอ้าวุธปืน
ไดอ้ยา่งกวา้งขวา้ง และสามารถเขา้ถึงอาวธุปืนไดโ้ดยง่าย ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพปัญหาของการบงัคบั
ใชก้ฎหมาย ดงันั้นเม่ือพิจารณาในบริบททางกฎหมายท าใหเ้ห็นถึงปัญหาท่ีเป็นขอ้กฎหมายหลายประการ
ดงัน้ี 

ประการแรก ปัญหาเร่ืองคุณสมบติัของผูท่ี้จะขอใบอนุญาตมีและใชอ้าวธุปืน (มาตรา 13) แม้
พระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พุทธศกัราช 2490 
จะไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นเร่ืองคุณสมบติัของผูข้อใบอนุญาต ท่ีบญัญติัในลกัษณะการหา้มออกใบอนุญาต
ใหก้บับุคคลตอ้งหา้มใน มาตรา 13 เม่ือพิจารณาแลว้ หากบุคคลหน่ึงบุคคลใดไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
มาตรา 13 ก็สามารถขอใบอนุญาตมีและใชอ้าวธุปืนไดโ้ดยง่าย โดยสามารถแยกประเด็นปัญหาไดด้งัน้ี 

1. ปัญหาเร่ืองการก าหนดอายุขอผูข้ออนุญาตมีและใชอ้าวธุปืน (มาตรา 13 (4)) อายขุองผูข้ออนุญาต
มีและใชอ้าวธุปืนถือเป็นส่ิงส าคญัและเป็นคุณสมบติัอยา่งหน่ึงท่ีกฎหมายควรก าหนดเอาไว ้การบญัญติั    
ใน มาตรา 13 (4) ท่ีบญัญติัวา่ “หา้มมิใหอ้อกใบอนุญาตให้แก่บุคคลซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ” นั้น แสดงไดถึ้ง
ความไม่ชดัเจนของเจตนารมณ์ของกฎหมาย เน่ืองจากการบรรลุนิติภาวะของบุคคลนอกจากจะ บรรลุนิติภาวะ
โดยอาย ุคือ 20 ปีบริบูรณ์แลว้ ยงัมีการบรรลุนิภาวะโดยทางกฎหมายดว้ยคือ กรณีท่ีมีการสมรส เม่ือพิจารณา
แลว้บุคคลท่ีมีอายเุพียง 17 ปี จึงไม่มีเหตุอนัสมควรท่ีจะไดรั้บอนุญาตมีและใชอ้าวธุปืน 

2. ปัญหาเร่ืองความรู้ความสามรถในการใชอ้าวธุปืน บุคคลผูท่ี้จะขออนุญาตมีและใชอ้าวธุปืน    
ควรจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการใชอ้าวธุปืนเบ้ืองตน้ โดยบุคคลผูจ้ะสามารถขอใบอนุญาตไดค้วรท่ี
จะไดรั้บการอบรมความรู้เร่ืองการใชปื้นและมีการทดสอบการใชปื้นเบ้ืองตน้ ทั้งน้ีก็เพื่อใหเ้ป็นท่ีแน่ใจวา่ 
บุคคลท่ีขอใบอนุญาตดงักล่าวจะสามารถควบคุมการใชอ้าวธุปืนไดอ้ยา่งปลอดภยั 

3. ปัญหาเร่ืองการตรวจสอบสุขภาพจิตของผูข้ออนุญาตมีและใชอ้าวธุปืน แมก้ฎหมายจะบญัญติั
หา้มมิใหอ้อกใบอนุญาตมีและใชอ้าวธุปืนใหแ้ก่บุคคลซ่ึงเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถหรือปรากฎวา่เป็นคนวกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประสบตาม มาตรา 13 (6) แต่ในทาง
ปฏิบติัแลว้ หลกัฐานท่ีใชใ้นการยืน่ขออนุญาตการมีและใชอ้าวธุปืนนั้น มีเพียง ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบา้น แบบแสดงรายการบญัชีทรัพยสิ์น เท่านั้น ไม่ไดมี้ใบรับรองแพทย ์หรือ ใบรับรองการตรวจ
สภาพทางจิตของบุคคลท่ีจะขออนุญาตมีและใชอ้าวธุปืนเลย ดว้ยเหตุน้ีเองจึงอาจท าให้เกิดปัญหาท่ีตามได ้
หากพบวา่บุคคลดงักล่าวไดใ้ชปื้นในขนาดท่ีมีโรคประจ าตวั หรือ มีอาการป่วยทางจิตอยู ่ 
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ประการต่อมา ปัญหาเร่ืองการใชดุ้ลพินิจของเจา้พนกังาน การใชดุ้ลพินิจในการออกใบอนุญาตใหมี้
และใชอ้าวธุปืนนั้นมีการใชดุ้ลพินิจท่ีแตกต่างกนัออกไป บางเดือนนายทะเบียนในอ าเภอหน่ึงไม่ไดอ้นุญาต
ใหมี้และใชอ้าวธุปืนเลย กลบักนั นายทะเบียนบางอ าเภอกลบัออกใบอนุญาตมีและใชอ้าวธุปืนกวา่ร้อย
กระบอกทั้งท่ีทอ้งท่ีดงักล่าวเป็นทอ้งท่ีเงียบสงบ หรือนายทะเบียนบางคนออกใบอนุญาตมีและใชอ้าวธุปืน
ใหแ้ก่บุคคลคนเดียวมากกวา่สิบกระบอก เป็นตน้ จากสภาพปัญหาแสดงถึงการใชดุ้ลพินิจของเจา้พนกังาน  
ท่ีแตกต่างกนัเม่ือเทียบกบัหลกัของกฎหมายปกครองท่ีประสงคจ์ะใหก้ารใชดุ้ลพินิจของเจา้พนกังานเป็น    
ไปตามวตัถุประสงคข์องกฎหมาย ดงันั้น ปัญหาเร่ืองการใชดุ้ลพินิจจึงเป็นปัญหาของการใชอ้  านาจท่ีไม่อยู่
ภายใตก้รอบของกฎหมาย 
 ประการต่อมา ปัญหาเร่ืองสภาพบงัคบัการมีและใชอ้าวธุปืน (มาตรา 7, 72 วรรค 1) ปัญหาน้ี
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กรณีคือ  
 1.  การมีอาวธุปืนไวใ้นครอบครองโดยไดรั้บอนุญาต  
  1.1 ปัญหาปริมาณอาวธุปืน แมจ้ะมีบทบญัญติัของกฎหมายและระเบียบปฏิบติัของทางราชการ
ในการซ้ืออาวุธปืนเอาไว ้แต่ก็ไม่มีการจ ากดัการครอบครองอาวธุปืนของแต่ละบุคคลวา่ควรมีเท่าใด ดว้ยเหตุน้ี
จึงเป็นช่องทางใหมี้การครอบครองอาวธุปืนท่ีชอบดว้ยกฎหมายไปอยูใ่นความครอบครองของบุคคลท่ีไม่ได้
รับอนุญาตหรือท่ีเรียกวา่ “ปืนผดิมือ” การไม่มีมาตรการทางกฎหมายควบคุมปัญหาดงักล่าวส่งผลใหรั้ฐ     
ไม่สามารถควบคุมปริมาณปืนได ้
  1.2 ปัญหาการตรวจสอบประวติัอาวธุปืน นอกจากจะไม่สามารถควบคุมอาวธุปืนท่ีมีอยูจ่ริง     
ใหต้รงกบัทะเบียนอาวธุปืนแลว้ ยงัไม่สามาถตรวจสอบการใชอ้าวธุปืนในการก่ออาชญากรรมดว้ยวา่มาจาก
กระบอกใด แมก้รมการปกครองจะมีการจดัเก็บขอ้มูลใบอนุญาตมีและใชอ้าวธุปืนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์
แต่การจดัเก็บดงักล่าวยงัไม่สามารถตรวจสอบหวักระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนท่ีคนร้ายใชก่้อเหตุวา่     
มาจากอาวธุปืนกระบอกใด ใครเป็นเจา้ของผูค้รอบครอง ปัญหาดงักล่าวยงัเป็นประโยชน์ต่อคนร้ายในการ
อาวธุปืนก่ออาชญากรรม 
 2. การมีอาวธุปืนไวใ้ครอบครองโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  
  2.1 ปัญหาอาวธุปืนมีทะเบียนของผูอ่ื้น หรือท่ีเรียกกนัวา่ “ปืนผดิมือ” ปัญหาน้ีเกิดจากการ         
ไม่ควบคุมปืนใหเ้หมาะสมเพียงพอต่อการมีและใชต้ามวตัถุประสงคก์ฎหมาย เป็นเหตุใหบ้างคนซ้ือเกิน
ความจ าเป็น และปืนบางกระบอกหลุดไปอยูใ่นความครอบครองของผูอ่ื้น ทั้งน้ีก็ไม่มีบทบญัญติัลงโทษ
บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของอาวธุปืนท่ีไม่ควบคุมปืนในความครอบครองของตนใหดี้ จนเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นน าไปใช ้  
ในการกระท าความผดิ 
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  2.2 ปัญหาอาวธุปืนไม่มีทะเบียน หรือท่ีเรียกวา่ “ปืนเถ่ือน” เป็นปัญหาส าคญัในปัจจุบนัท่ียาก     
แก่การควบคุม ปัญหาน้ีนอกจากจะเกิดจากคนท่ีกระสงคจ์ะก่ออาชญากรรมจึงหาปืนท่ีไม่มีทะเบียนก่อ
อาชญากรรมแลว้ ยงัเกิดจากบุคคลท่ีตอ้งการมีปืนไวใ้นครอบครองเพื่อป้องกนัชีวิตและทรัพยสิ์นแต่ไม่มี
ก าลงัมากพอท่ีจะซ้ืออาวธุปืนโดยชอบดว้ยกฎหมายได ้หรือไม่มีคุณสมบติัท่ีจะขอใบอนุญาตได ้ปัญหา
ดงักล่าวสืบเน่ืองมาจากการปล่อยปะละเลยของรัฐ ท่ีไม่สามารถดูแลสวสัดิภาพของประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 ประการสุดทา้ย ปัญหาการเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวธุปืน เป็นกรณีท่ีนายทะเบียนไม่
สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายได ้เน่ืองจากการบญัญติักฎหมายบางมาตราท่ีสะทอ้นปัญหาไปสู่การไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมายในเร่ืองอ่ืน ๆ และผลสุดทา้ยน ามาสู่การไม่สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายในเร่ืองการเพิกถอน
ใบอนุญาตและการริบอาวธุปืนได ้เช่น ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตไม่แจง้การยา้ยอาวธุปืน ซ่ึงมีโทษปรับเพียง
หน่ึงพนับาท เม่ือโทษปรับนอ้ยจึงเป็นความละเลยของผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตในการแจง้ต่อนายทะเบียน 
ประกอบกบัใบอนุญาตมีและใชอ้าวธุปืนนั้นมีอายตุลอดชีวติของผูค้รอบครอง (มาตรา 23 (2)) ส่งผลใหรั้ฐ
ไม่สามารถตรวจสอบบุคคลเหล่านั้นได ้
 จากการศึกษาคน้ควา้มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัอาวธุปืนตามพระราชบญัญติัอาวธุปืน        
เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พุทธศกัราช 2490 ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ 
ดงัน้ี 
 1. ปัญหาเร่ืองคุณสมบติัของผูข้ออนุญาตมีและใชอ้าวธุปืน ควรใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของ
มาตรา 13 และความในวรรคสอง ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม โดยแกไ้ขเพิ่มเติมเร่ืองคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้ม
การออกใบอนุญาตใหส้อดคลอ้งกบัประมวลกฎหมายอาญาท่ีใชบ้งัคบัในปัจจุบนั และกฎหมายบางฉบบัท่ี
ส าคญั ในอนุมาตรา 4 ให้อายุไม่เกินยีสิ่บปีบริบูรณ์เป็นเกณฑ ์และควรมีการเพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมาย 
เพื่อรองรับบทบญัญติัมาตรา 13 โดยออกเป็นระเบียบเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในเร่ืองคุณสมบติัของ
บุคคลผูย้ืน่ค  าขอตามมาตรา 13 ดงักล่าว ใหรั้ฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัอาวุธปืน เป็นผูว้าง
ระเบียบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัของนายทะเบียนทอ้งท่ี กล่าวคือ ตอ้งมีสุขภาพดี โดยตอ้งมีใบรับรอง
จากแพทยห์รือแพทยท่ี์จบดา้นจิตเวช หรือนกัจิตวทิยา และไดรั้บหนงัสือรับรองความสามารถวา่เป็นบุคคล  
ผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืน จากสมาคมยงิปืนหรือจากสนามยงิปืนท่ีได้
รับรองมาตรฐานจากทางราชการ โดยตอ้งใหมี้การอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกบัอาวธุปืนและเคร่ือง
กระสุนปืน ซ่ึงทั้งน้ีกระบวนการดงักล่าวตอ้งกระท าซ ้ าใหม่ทุก ๆ สามปีหรือ หา้ปี ก็ไดแ้ลว้แต่เห็นสมควร 
 2. ปัญหาเร่ืองการใชดุ้ลพินิจของเจา้พนกังาน ควรใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม หรือบญัญติักฎหมายระดบั
รองลงมาท่ีกฎหมายให้อ านาจไวใ้นการออกกฎ ระเบียบใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการอนุญาตใหมี้และใชอ้าวธุปืน 
เพื่อเป็นกรอบในการใชอ้ านาจดุลพินิจในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมและน าไปสู่การ
แกไ้ขปัญหาในเร่ืองการใชอ้  านาจดุลพินิจโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ดงันั้น การท่ีจะใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีใช้
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ดุลพินิจในทางท่ีเป็นธรรมและชอบดว้ยกฎหมายในการอนุญาตใหมี้และใชอ้าวธุปืนจะตอ้งมีบทบญัญติัหรือ
ก าหนดหลกัเกณฑ์เป็นกรอบไว ้ดงันั้น จึงเห็นสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน 
วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พุทธศกัราช 2490 โดยใหก้ าหนดหลกัเกณฑ ์วา่ บุคคลทัว่ไป
กบัเจา้หนา้ท่ีผูรั้กษาความสงบเรียบร้อยจะไดรั้บอนุญาตใหมี้อาวธุปืนชนิด ขนาด และจ านวนเท่าใดเพื่อให้
เหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละการใชอ้าวธุปืนและเพื่อใชใ้นการอนุญาตใหมี้และใชอ้าวุธปืนเป็นกรอบไว้
หรือ มีกฎขอ้บงัคบัไวใ้นการใชอ้ านาจดุลพินิจ 
 3. ปัญหาเร่ืองสภาพบงัคบัการมีและใชอ้าวธุปืน 
  3.1 ปัญหาปริมาณอาวธุปืนแนวทางแกไ้ขปัญหา ควรก าหนดมาตรการการอนุญาตใหมี้และ        
ใชอ้าวธุปืนโดยเคร่งครัดและเขม้งวด โดยท าการตรวจสอบความจ าเป็นอยา่งยิง่ของแต่ละบุคคล อาชีพ และ
ความประพฤติ รวมทั้งประวติัการตอ้งโทษของผูข้ออนุญาต ผูศึ้กษาเห็นวา่สมควรพิจารณาถึงวตัถุประสงค์
ของการใชอ้าวธุปืนแต่ละชนิดแต่ละขนาดประกอบดว้ย กล่าวคือ หากเป็นกรณีขออนุญาตมีและใชใ้นการ
ป้องกนัตวัหรือทรัพยสิ์น ควรมีอาวธุปืนสั้นจ านวน 2 กระบอก เป็นชนิดรีวอลเวอร์จ านวน 1 กระบอก     
ชนิดก่ึงอตัโนมติัจ านวน 1 กระบอก อาวธุปืนยาวลูกกรดขนาด .22 จ านวน 1 กระบอก อาวธุปืนยาวลูกซอง
จ านวน 1 กระบอก เพียงเท่าน้ีเห็นวา่เหมาะสมแลว้ 
  3.2 ปัญหาการตรวจสอบประวติัอาวธุปืน ผูศึ้กษาเห็นวา่ พยานหลกัฐานช้ินส าคญัของการใช้
อาวธุปืนในการก่ออาชญากรรมคือ ร่องรอยบนหวักระสุนปืน และร่องรอยเขม็แทงชนวนทา้ยปลอกกระสุนปืน 
จึงสมควรจดัเก็บประวติัอาวุธปืนทุกกระบอกก่อนน าออกจ าหน่าย โดยเร่ิมตน้การจดัเก็บเสียทนัที ในส่วน
อาวธุปืนท่ีจ าหน่ายออกไปแลว้และอยูใ่นความครอบครองของประชาชนนั้น หากกระท าไดโ้ดยไม่ผดิ
กฎหมาย สมควรเร่ิมตน้จดัท าโครงการจดัเก็บประวติัหวักระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของอาวธุปืน       
ทุกกระบอก หากกระท าไดย้อ่มเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการควบคุมอาวธุปืน 
  3.3 กรณีน้ีเป็นการน าอาวธุปืนมีทะเบียนของผูอ่ื้นมาใช ้ควรแกไ้ขเป็น 2 กรณี กล่าวคือ กรณี
ความผดิฐานมีอาวธุปืนมีทะเบียนของผูอ่ื้นไวใ้นความครอบครองนั้นควรลงโทษใกลเ้คียงกบัความผดิฐาน   
มีอาวธุปืนไม่มีทะเบียนไวใ้นความครอบครอง ส่วนกรณีเจา้ของอาวธุปืนท่ียนิยอมให้บุคคลอ่ืนน าอาวธุปืน  
ไปใช ้ปัจจุบนัยงัไม่มีบทลงโทษ หนทางแกปั้ญหานั้นเห็นวา่สมควรแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายเอาผิดกบั
เจา้ของอาวธุปืนเวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนเองไดใ้ชค้วามระมดัระวงัอยา่งดีแลว้หรือมิฉะนั้นก็เพิกถอน
ใบอนุญาตเสียเพราะถือวา่เจา้ของไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชอ้าวธุปืนดงักล่าวอีกต่อไป 
  3.4 ปัญหาอาวธุปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถ่ือน แกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายโดยเพิ่มบทลงโทษ
ในความผดิฐานมีอาวธุปืนไม่มีทะเบียนไวใ้นความครอบครองใหสู้งข้ึน ซ่ึงหากยงัไม่สามารถแกไ้ข
บทบญัญติัของกฎหมายได ้ก็สมควรเป็นหนา้ท่ีของศาลท่ีจะพิพากษาลงโทษใหห้นกัข้ึนภายใตก้รอบของ
กฎหมายท่ีมีอยู ่
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 4. ปัญหาการเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวธุปืน ควรใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติั
อาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พุทธศกัราช 2490 โดยการเพิ่ม
โทษใหห้นกัข้ึน เพื่อใหผู้ท่ี้ไดรั้บอนุญาตมีและใชอ้าวธุปืนไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี
สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาไวซ่ึ้งความสงบเรียบร้อยในสังคมและคงไวซ่ึ้ง
ความศกัด์ิสิทธ์ิของกฎหมายต่อไป 
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