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 คําวา  “ปน”  ตามกฎหมายถือวาเปนอาวุธโดยสภาพ อาวุธปนจึงหมายถึง  “เครื่องมือที่ใชยิงไป

ทําอันตรายตอรางกายใหถึงสาหัสได” ความหมายชางส้ันแตอานุภาพหรือพิษสงของมันน่ีสิครับ...รุนแรง 

และรายกาจท่ีสุดเพราะมันสามารถปลิดชีวติของมนุษยไดอยางรวดเร็ว และงายดายเพียงแคกระดิกน้ิวลัน่ไก

ชีวิตของมนุษยหรือจะเปนใครมาจากไหน...ก็จะเหลือเพียงชื่อ...เทาน้ัน

 ถงึแมวามันจะดูนากลัวในสายตาของคนท่ัวๆ ไป  แตมันก็มีประโยชนมหาศาลหากเรานํามันมาใช

อยางถูกวิธีโดยสันติ  ดังน้ันเพื่อปกปองและปองกันผูกระทําการโดยสุจริตมิใหถูกรังแกจากผูไมประสงคดี 

จึงมี พ.ร.บ. อาวุธปนฯ พ.ศ.๒๔๙๐ ข้ึน และยังคงมีผลบังคับใชมาจนกระท่ังทุกวันน้ี 

 บุคคลในเคร่ืองแบบอยางทหารหรือตํารวจก็ใชวาจะพกปนไดตลอดเวลา สําหรับทหารน้ันจะมี

เพยีงทหารเหลาสารวัตรและทหารเหลาการเงินท่ีใหพกพาไดเฉพาะในการปฏิบติัหนาท่ีในเคร่ืองแบบ  ทหาร

ที่มีหนาท่ีรักษาการณภายนอก ภายใน และออกทําการฝกกรณีนอกเครื่องแบบใหยกเวนเฉพาะตํารวจ  และ

เม่ือใชในหนาท่ีราชการเสร็จแลวตองมีการสงคืนตามระเบียบทันที  การพกอาวุธหรือใชอาวุธปนในทาง

ปฏิบัติหนาท่ีนั้น  อาจไมตองพบปญหามากนักเน่ืองจากตองมีคําส่ังหรือระเบียบตางๆ กําหนดไว แตเม่ือใด

ที่ทานถอดเคร่ืองแบบและกลายเปนบุคคลพลเรือนเหมือนคนท่ัวไปแลว ในการพกพาอาวุธปน หรอืการใช

อาวุธน้ันๆ จะตองมีตัวบทกฎหมาย ซ่ึงกําหนดกฎเกณฑและวิธีการตางๆ ไวสําหรับบุคคลพลเรือนทั่วๆ ไป

ตองปฏิบัติอยางเครงครัด เน่ืองจากอาวุธปนเปนส่ิงอันตราย หากตกไปอยูในมือบุคคลท่ีไมสามารถควบคุม

การใชของอาวุธปน หรือบุคคลท่ีมีเจตนาจะใชอาวุธปนไปในทางท่ีมิชอบดวยกฎหมายแลว  อาจกอใหเกิด

ผลกระทบหรือภัยตางๆ  ตามมาอยางแนนอน ดังน้ันมาพิจารณากันกอนดีกวาวาทานจะถือปนกันอยางไร

ไมใหขัดตอกฎหมาย หรือตกเปนผู กระทําผิดฐานพกพาอาวุธปนในทางสาธารณะโดยผิดกฎหมาย 

ตาม พ.ร.บ. อาวธุปนเครือ่งกระสุนปน วตัถุระเบิด ดอกไมเพลงิ และส่ิงเทียมอาวุธปน รวมทัง้กฎหมายอาญาดวย

ความหมายของอาวุธปน

 อาวุธปน หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนดิซ่ึงใชสงเคร่ืองกระสุน โดยวิธีระเบิดหรือกําลังดัน

ของแกสหรืออัดลมหรือเคร่ืองกลไกอยางใด ซ่ึงตองอาศัยอํานาจของพลังงาน และสวนหน่ึงสวนใดของ

อาวุธน้ันๆ ซ่ึงรัฐมนตรีเห็นวาสําคัญและไดระบุไวในกฎกระทรวง

 สวนหนึ่งสวนใดของอาวุธปนตามกฎหมายใหถือเปนอาวุธปนดวย เชน 

 ๑. ลํากลอง  

 ๒. เครื่องลูกเล่ือน หรือสวนประกอบสําคัญของเคร่ืองลูกเลื่อน 

 ๓. เครื่องล่ันไก หรือสวนประกอบสําคัญของเคร่ืองลั่นไก 

 ๔. เครื่องสงกระสุน ซองกระสุน หรือสวนประกอบสําคัญของส่ิงเหลาน้ัน 

แตพานทายปน สายสะพาย  ไมประดับดามปน ไมใชอาวุธปน  

านั้น
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 การขออนุญาตมีหรือใชอาวุธปน 

 การจะมีหรือใชอาวุธปนไดจะตองขออนุญาตจากทางราชการกอน เม่ือทางราชการอนุญาตแลว

ก็จะออกใบอนุญาตใหไป ซ่ึงใบอนุญาตท่ีทางราชการออกใหไดแก  ใบอนุญาตการซ้ือขายอาวุธปนและ

เคร่ืองกระสุนปนสวนบุคคล (แบบ ป.๓) และใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปน

สวนบุคคล (แบบ ป.๔) 

 วธีิการปฏิบติัในการออกใบอนุญาตใหมีหรอืใชอาวุธปน ในข้ันแรก  นายทะเบียนจะออกใบอนุญาต

ใหซ้ืออาวุธปน (แบบ ป.๓) และใบอนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปนแบบช่ัวคราว (แบบ ป.๔ ชั่วคราว) ใหกอน 

ทั้งน้ีเพื่อที่จะไดใหผู ขออนุญาตไปจัดการหาซ้ืออาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนมาใหพรอมเสียกอน

โดยไมผิดกฎหมาย  จากน้ันใหผูขออนุญาตนําอาวุธปนดังกลาวไปใหนายทะเบียนตรวจสอบวาอาวุธปน

และเคร่ืองกระสุนท่ีจัดหามาน้ันมีชนิดและขนาดตรงตามท่ีระบุไวในแบบ ป.๓ และ ป.๔ ชั่วคราวหรือไม 

ถาตรง นายทะเบียนก็จะออกใบอนญุาตใหมแีละใชอาวธุปนอยางถาวร (แบบ ป.๔ ถาวร) ตอไป แตท้ังน้ีจะตอง

นําอาวุธปนไปใหนายทะเบียนตรวจสอบภายในกําหนด ๖ เดือน นับแตวันท่ีไดออกใบอนุญาตช่ัวคราวให

ถาเกินกําหนด ๖ เดือนดังกลาวถือวาผูขออนุญาตน้ันมีอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนไวในครอบครอง

โดยมิไดรับอนุญาต

สถานท่ีออกใบอนุญาต สําหรับผูมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ ใหยื่นขออนุญาตตอนายทะเบียน 

ณ กองทะเบียน สํานักงานตํารวจแหงชาติ  สวนผูทีมี่ภมิูลาํเนาอยูตางจังหวดัใหยืน่คํารองตอนายอาํเภอทองที่ 

 ในการท่ีนายทะเบียนจะออกใบอนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปนน้ัน จะออกใหได ๓ กรณีเทาน้ัน คือ 

 ๑) เพื่อใชปองกันตนเองและทรัพย  

 ๒) เพื่อใชในการเลนกีฬา  

 ๓) เพื่อใชในการยิงลาสัตว  

 ถาไมเขากรณีใดกรณีหนึ่งในสามกรณีนี้ทางราชการมักจะไมออกใบอนุญาตให  

การพกพาอาวุธปนอยางไรจึงไมผิดกฎหมาย 

 กฎหมายหามมิใหบุคคลพกพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดย

ไมไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว (แบบ ป.๑๒) เวนแตกรณีมีอาวุธปนติดตัวเม่ือมีเหตุจําเปนและ

เรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ เชน ถือปนติดตามคนราย หรือไฟไหมบานตองขนของและปน

หนีออกจากบาน หรือตองพกปนเพื่อปองกันตัว เพราะนําเงินจํานวนมากติดตัวไปตางจังหวัด เปนตน 

 จากดังกลาวขางตน ถงึแมวาจะไดรบัใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวกต็าม กฎหมายก็หามเด็ดขาด

มิใหพกพาอาวุธปนไปโดยเปดเผยหรือพาไปในชุมชนท่ีไดจัดใหมีข้ึนเพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ

หรือการอ่ืนใด ถึงแมจะมีใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวก็ตาม แตกฎหมายไมหาม สําหรับเจาพนักงาน

ผูมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  ทหารและตํารวจซ่ึงอยูในระหวางการปฏิบัติหนาท่ี 

หรือประชาชนผูไดรับมอบหมายใหมีหรือใชอาวุธปน ซ่ึงอยูในระหวางการชวยเหลือราชการ และมีเหตุ

จําเปนตองมีและใชอาวุธปนในการน้ัน แตกฎหมายยังเปดโอกาสใหประชาชนผูบริสุทธ์ินําอาวุธปนท่ีมีไว

โดยชอบดวยกฎหมายแตยังมิไดรับอนุญาตใหพกพาจากเจาพนักงาน ใหพกพานําติดตัวไปเพื่อปองกันตัว



นิตยสารทหารชาง ๔๗นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนิิิิตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรททททททททททททททททททททททททททททททททททหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง ๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗

และทรัพยสินภายในขอบเขตท่ีกฎหมายใหกระทําได โดยถือวาเปนกรณีที่ตองมีติดตัวเมื่อมีเหตุ

จําเปนเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ   

 ตัวอยาง บันทึกสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๐๕๐๓(ส)/๒๗๖๖๓  ลง ๓๐ ก.ย.๒๕ 

เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจคนบุคคลพกพาอาวุธปนไปที่สาธารณะ มีแนวทางพอสรุปได ดังน้ี    

 ๑. ถาไดนําอาวุธปนใสกระเปาเก็บไวในชองเก็บของทายรถ ซ่ึงไมสามารถหยิบใชไดทันทีทันใด 

 ๒. เอาอาวุธปนใสกระเปาใสกุญแจวางไวในรถ ซ่ึงไมสามารถหยิบใชไดทันทีทันใด 

 ๓. ไปเก็บเงินจากลูกคาตางจังหวัด จาํนวนเงินเปนหม่ืนๆ นาํติดตัวมา แลวมีอาวธุปนท่ีไดรบัอนญุาต

จากนายทะเบียนแลว ใสไวในชองท่ีเก็บของหนารถยนตเพื่อปองกันตัวและทรัพยสิน 

 ๔. ไปเก็บเงินจากลูกคาตางจังหวัด  นําอาวุธปนติดตัวมาดวย โดยแยกอาวุธปน และเคร่ืองกระสุน

ออกจากกัน ใสกระเปาเอกสารวางไวที่พนักเบาะหลังรถยนต 

 ๕. หออาวุธปนและแม็กกาซีนแยกออกคนละหอเก็บไวในกระโปรงรถยนตซ่ึงใสกุญแจ   

 หนังสือฉบับน้ีไมใชกฎหมาย เปนเพียงแนวทางการปฏิบัติ และใชดุลยพินิจของเจาพนักงานตํารวจ

ที่ตรวจพบอาวุธในการจับกุมเทาน้ัน 

ตัวอยางความเห็นชี้ขาดความเห็นแยงของอัยการสูงสุด เกี่ยวกับการพกพาอาวุธปนติดตัว 

¬ อยัการสูงสุดไดชีข้าดความเห็นแยงท่ี ๖๔/๒๕๒๔ เก่ียวกับการพกพาอาวุธปนติดตัววา การพกพา

อาวุธปนติดตัวที่จะเปนความผิดตาม พ.ร.บ. อาวุธปน ฯลฯ  นั้น จะตองเปนการกระทําท่ีผู ตองหานั้น

อยูในวิสัยที่จะสามารถใชอาวุธปนน้ันไดในทันที หากตองการจะใชโดยไมตองเสียเวลาในการเตรียมการ

เพ่ือการใชใดๆ อกี  ดังน้ันการท่ีผูตองหานําอาวุธปนไป  โดยเก็บไวทีเ่ก็บของทายรถ จงึไมใชเปนการพาอาวุธปน

ติดตัวไปตามความหมายของกฎหมาย การกระทําของผูตองหาจึงขาดองคประกอบความผิดตาม พ.ร.บ. อาวุธปนฯ

มาตรา ๘ ทวิ และประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๗๑ จึงช้ีขาดไมฟองผูตองหา 

¬ คดีชีข้าดความเห็นแยงท่ี ๑๙/๒๕๓๗ อยัการสูงสุดไดพจิารณาแลว เหน็วาการพกอาวุธปนติดตัว

ทีเ่ปนความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปนฯ มาตรา ๘ ทวิ นัน้ จะตองเปนการกระทําท่ีผูกระทําน้ันอยูในวสัิยทีส่ามารถ

อาจใชอาวุธปนน้ันไดในทันทีหากตองการจะใชโดยไมตองเสียเวลาในการเตรียมการเพื่อการใชใดๆ อีก ฉะน้ัน 

การที่ผูตองหาแยกอาวุธปนกับกระสุนออกจากกันและบรรจุไวในกระเปาเส้ือผา และนํากระเปาติดตัวมาดวย

จึงไมใชการพาอาวุธปนติดตัวในความหมายของกฎหมาย การกระทําของผูตองหาจึงขาดองคประกอบ

ความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปนฯ มาตรา ๘ ทวิ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ จงึช้ีขาดไมฟองผูตองหา 

อยางไรก็ตาม แนวทางดังกลาวขางตนก็สอดคลองกับคําวินิจฉัยของคําพิพากษาศาลฎีกาดวย 

¬ จากคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๙๔๕/๒๕๔๐ วนิจิฉัยวา กระเปาเอกสารท่ีอาวธุปนของกลางบรรจุ

อยู ภายในนั้น โดยสภาพและคําพยานจําเลยแสดงวามีกุญแจล็อกถึง ๒ ดานท้ังวางอยู ที่เบาะดานหลัง 

การหยิบฉวยอาวุธปนมาใชทันทีทันใดน้ันยอมเปนไปไดยาก จึงมิอาจถือไดวาเปนการพกพาติดตัว ทั้งเหตุผล

ที่จําเลยอางวาเปนการขนยายไปยังบานท่ีตางจังหวัดน้ัน จําเลยมีสําเนาทะเบียนบานมานําสืบวามีการยาย

ภูมิลําเนาไปจริง แมจะภายหลังวันเวลาเกิดเหตุแตก็เพียงไมกี่วัน ตองรับฟงเปนคุณแกจําเลยตามที่อางวาเจตนา

เพียงขนยายส่ิงของ เม่ือโจทกไมมีพยานหลักฐานมาสืบใหเห็นเปนอยางอ่ืน จึงตองฟงวาจําเลยมีเหตุจําเปน

เรงดวนตามสมควรแกพฤติการณที่จะพาอาวุธของกลางไป จําเลยไมมีความผิดตาม พ.ร.บ. อาวุธปนฯ 

    มาตรา ๘ ทวิ วรรคหนึ่ง ๗๒  วรรคสองและประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ 


