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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจาก ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. ธานี วรภัทร ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ท่ีไดใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแนะนํา อานและตรวจ
แกไข ในการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนมีความซาบซ้ึงในบุญคุณเปนอยางยิ่ง จึงขอ
กราบขอบพระคุณทานอาจารยเปนอยางสูงมา ณโอกาสนี้ 

นอกจากนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดวยศาสตราจารย ดร.คณิต 
ณ นคร ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ผูท่ีมีจิตใจเปน “ครูกฎหมาย” โดยการทุมเทใหกับการ
สรางสรรคผลงานในทางวิชาในวงการกฎหมาย เห็นไดจากในการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ท่ีทาน
มักมาถึงกอนเวลาสอบเปนเวลานานเกือบช่ัวโมง ท้ังท่ีทานเปนผูใหญ มีภารกิจระดับประเทศ
มากมาย รองศาสตราจารยอัจฉริยา ชูตินันท กรรมการสอบวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอนวิชา
บัณฑิตสัมมนา และ อาจารย ดร.อุทัย อาทิเวช กรรมการสอบวิทยานิพนธและอาจารยสอนวิชาการ
บริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงทานเหลานี้ไดกรุณาตรวจสอบ ใหคําแนะนําในเร่ือง
การศึกษากฎหมายอาญา เร่ืองการกออันตราย เร่ืองคุณธรรมทางกฎหมาย เร่ืองโครงสรางความผิด 
ตลอดจนช้ีแนะแหลงขอมูลการคนควา ทําใหไดขอมูลครบถวนในการดําเนินการศึกษาคร้ังนี้ 

คุณประโยชน และสาระอันเกิดจากงานวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนขอมอบแดบิดา 
มารดา อันเปนท่ีเคารพยิ่ง คุณตาคุณยายผูท่ีอุมชู ดูแลส่ังสอนผูเขียนมาตั้งแตเด็ก และคณาจารยผู
ประสาทวิชาความรู ท้ังท่ีไดเอยนามมา ณ ท่ีนี้ และท่ีมิไดเอยนาม ตลอดจนเจาของตําราและส่ือตาง ๆ 
ท่ีไดเมตตาเผยแพรความรูเปนวิทยาทาน ตลอดจนมิตรสหายทุก ๆ ทานท่ีใหกําลังใจชวยเหลือ
จนกระท่ังวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี 
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บทคัดยอ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีจุดมุงหมายในการศึกษาถึงความผิดท่ีเปนการกออันตรายโดยศึกษา
วิเคราะหกฎหมายของประเทศไทยเก่ียวกับการพกพาอาวุธ กฎหมายตางประเทศเก่ียวกับโครงสราง
ความผิดและบทกําหนดโทษในการพกพาอาวุธ รวมท้ังทฤษฎีตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการแกไข
ความผิดและบทกําหนดโทษการพกพาอาวุธใหมีความเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน โดยท่ี “ความผิด
ท่ีเปนการกออันตราย” หมายถึง การกระทําท่ีเพิ่มความเส่ียงท่ีจะเกิดภยันตรายตอส่ิงตาง ๆ มิไดเปน
การกระทําอันตรายตอส่ิงนั้นๆ โดยตรง เชนความผิดฐานกีดขวางทางรถไฟหรือรถราง มิไดเปนการ
กระทําอันตรายตอชีวิตรางกายหรือทรัพยโดยตรง แตเปน “การกออันตราย” ท้ังนี้ประมวลกฎหมาย
อาญาของประเทศไทยไดบัญญัติความผิดลักษณะท่ีเปนการกออันตรายไวในหมวดท่ี 6 เร่ือง
ความผิดท่ีเปนการกอภยันตรายตอประชาชน 

สวน “อาวุธ” หมายถึง ส่ิงท่ีใชเพื่อทําอันตรายตอชีวิตมนุษย รางกาย ในลักษณะตาง ๆ โดยท่ี
การใชอาวุธแมจะเปนอาวุธเล็กๆ กระทําตอรางกายมนุษยจะสงผลใหเกิดภยันตรายตอผูท่ีถูกกระทํา
มากกวาการกระทําโดยไมใชอาวุธ ในประเทศตาง ๆ ท้ังในระบบคอมมอนลอวและซิวิลลลอว ตาง
ใหความสําคัญกับการใชอาวุธประกอบการกระทําความผิดฐานตางๆ โดยถือเปนเร่ืองรายแรงกวา
การกระทําโดยไมใชอาวุธ และระบุเปนเหตุฉกรรจหรือเหตุเพิ่มโทษในทางอาญา 

ในเร่ืองของ “การพกพาอาวุธ” ไปในท่ีตางๆนั้นในประเทศตาง ๆ ถือเปนความผิดท่ี
รายแรงโดยระวางโทษจําคุกไวในกฎหมายเสมอ ในขณะท่ีประเทศไทยบัญญัติเร่ืองการพกพาอาวุธ
ไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 ซ่ึงเปนลักษณะลหุโทษ ระวางโทษปรับ 100 บาท และให
ศาลมีอํานาจส่ังริบอาวุธนั้น ซ่ึงโทษเบากวาของตางประเทศอยูมาก 

นอกจากนี้แลว มีความไมเหมาะสมในการพกพาอาวุธเขาไปในสถานท่ีบางสถานท่ี
เชน โรงเรียน ศาล สนามบิน รวมทั้ง สถานที่จัดการแขงขันตาง ๆ ซ่ึงหากมีผูพกพาอาวุธเขาไป
จะทําใหเกิดความเส่ียงในการกออันตรายไดมากกวาสถานท่ีท่ัวไป ในตางประเทศไดกําหนดเปน
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เหตุฉกรรจหรือเหตุเพิ่มโทษใหสูงกวาการพกพาอาวุธไปในสถานท่ีทั่วไป แตในประเทศไทย
พบวามีกําหนดเฉพาะสถานบริการเทานั้น 

จากมาตรการบังคับทางอาญาดังกลาวท่ีมีลักษณะเบาสงผลใหมาตรการบังคับทาง
อาญาไมสามารถปองกันมิใหบุคคลอื่นหวาดกลัวและไมเอาเปนเยี่ยงอยาง รวมถึงผูกระทําความผิด
ไมเข็ดหลาบกับโทษท่ีไดรับและหวนกับมาทําพฤติกรรมเดิมอีก ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมี
บทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการพกพาอาวุธไปในท่ีสาธารณะใหสูงข้ึนกวาในปจจุบัน
รวมถึงมีบทบัญญัติเหตุเพิ่มโทษกรณีการพกพาอาวุธไปในสถานท่ีท่ีมีความเส่ียงจะเกิดอันตรายใหมี
โทษหนักกวาการพกพาอาวุธไปในสถานที่อ่ืนๆ เพ่ือใหมาตรการบังคับทางอาญาในเร่ืองดังกลาวมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน DPU
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ABSTRACT 
 

The objective of this thesis is to study the case offense constitutes dangerous 
weapons. Studying of Thai law to carry weapons, International law and the penalties for the 
offense of carrying a weapon, including theories to guide the offense and penalty provisions 
modified to carry weapons to suit the current conditions. 

The term “offenses causing dangerous” means offenses that has not done directly 
harm to anything, the action is characterized by the increased risk to hurt the thing such as 
dangers of the offense of obstructing a railway or tram is not harmful to life, body or property, 
directly but increased risk harmful life, body or property. Thailand’s Criminal law 
commandments a manner that is harmful in Section 6 -The offense constitutes a public danger. 

The term “weapon” means anything to harm living resources, such as the human 
body, killing or causing injury or threatening in different ways. Both of which were not designed 
to destroy, violence is a bit like a pin, the wishes to use physical violence as a weapon, and  a very 
strong and designed to be used as a weapon of war and destruction. The use of such weapons in 
the human body as a weapon, even a little it will cause more harm to those who committed acts 
without using a weapon such as using bare hands to strangle strangled with the rope, using rope 
strangulation, makes the victim more likely died. 

Both common law and civil law’s Countries, giving priority using of a weapon more 
seriously than without using of a weapon. Specific cause or causes relentless increase in criminal 
punishment. 

The subject of “carry weapons” in the various countries, considered as serious offense 
and law will be always liable to imprisonment. Thailand, subject of weapons were provided in the 
Penal Code section 371, which is a light punishment. The fine punished is only 100baht, and the 
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court has power to order the confiscation of weapons. This is very lighter than the compulsory 
criminal abroad. 

In addition, there are some places that are not appropriate to carry weapons to, such 
as school, courts, airport and the destination venue. If the weapon were carried in such place, it 
caused the risk of more dangerous than general. Overseas critically increase the punishment for 
carrying weapons in such places. Thailand, found only in Entertainment spot. 

Of criminal enforcement measures in such a light characteristics, result in a criminal 
enforcement measures are not effective to prevent the other person terror and dispatching. The 
offender, punished for that period, would be no recidivism and in such circumstances to do the 
same thing. 

Therefore, Thailand should have legal provisions on the carrying of weapons in 
public to a higher than currently includes a provision that increases the punishment for carrying a 
weapon in a place where there is risk, a heavier punishment be dangerous to carry weapons in 
other places. Measures to enforce the criminal matter more effectively. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาของปญหา 

คําวา “อาวุธ” อยูคูกับสังคมมนุษยมาเปนเวลานาน โดยมนุษยใชอาวุธเพื่อการดํารงชีวิต 
ท้ังการลาสัตวเพื่อเล้ียงชีพ การปองกันตนเองและครอบครัว การรักษาเผาพันธุของตน ตลอดจนการ
ขยายอาณาเขตการปกครอง ท้ังนี้ เดิมอาวุธทําจากหินหรือโลหะ ตอมาพัฒนาใหมีความแหลมคม
และสามารถทํารายศัตรูไดท้ังในระยะใกล เชน มีด หอก ดาบ และในระยะไกลเชนหนาไม ธนู สวน
อาวุธปน ซ่ึงพัฒนามาจากการใชสวนผสมของสารเคมี ไดแก กํามะถัน ดินประสิว ท่ีผสมกันแลวทํา
ใหเกิดการระเบิด และตอมาไดพัฒนาเปนปนใหญท่ีใชแรงขับเคล่ือนของดินดําซ่ึงมีความรุนแรงข้ึน 
อาวุธปนกระบอกแรกของโลกเรียกวา แฮนด แคนนอน (Hand Cannon) เร่ิมใชใน คริสตศตวรรษท่ี 13 
โดยใชจุดชนวนดินระเบิดดวยเหล็กรอนหรือถานหิน1นอกจากประโยชนของอาวุธดังท่ีกลาวแลว 
อาวุธยังมีโทษอยูดวย โดยในกรณีท่ีผูนําไปใชดวยวัตถุประสงคท่ีไมดี เชนการกออาชญากรรม
เกี่ยวกับชีวิตหรือทรัพยสินโดยเฉพาะอยางยิ่งอาวุธปนมีความรุนแรงกวาอาวุธอ่ืนๆอัตราการเสียชีวิต
เม่ือมีการใชอาวุธปนจะสูงกวาอัตราการเสียชีวิตเม่ือมีการใชมีดหรืออาวุธอ่ืนๆ2ดังเชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในป 1993 พบวารอยละ 71 ของคดีฆาตกรรมท้ังหมด และรอยละ 63 ของการฆาตัว
ตายเกี่ยวของกับปน3แตอยางไรก็ตามในหลาย ๆ ประเทศก็ใหสิทธิประชาชนครอบครองอาวุธปน 
เพ่ือปองกันชีวิตและทรัพยสิน จากอาชญากร เนื่องอาชญากรมีความรูสึกกลัวอันตรายท่ีจะเกิดกับ
ตนเอง ปนจึงสามารถยับยั้งปองกันไดโดยธรรมชาติและโดยศักยภาพของปน ซ่ึงเรียกวา “การ
โจรกรรมรอน”4 

                                                 
1 สมพร พรหมหิตาธร.  (2535).  ยอหลักกฎหมายปน (พิมพครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: สาํนักพิมพนิติ

ธรรม.หนา 3. 
2 Constance Emerson Crooke.  (2003).  Gun control and gun rights.  United States of America. : 

Greenwood press. page3. 
3 Gary Kleck.  (1997).  Targeting Guns: Firearms and Their Control.  New York. : Hawthorne.  page1. 
4 Lott, John R.  (2000).  More Guns, Less Crime: Understanding Crime and Gun-Control Laws. 

Second edition, The University of Chicago Press, Ltd.: page 5. 
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นอกจากนี้แลว ไดศึกษาขอมูล เวบไซดของ องคกร เอฟ บี ไอ ท่ีไดรวบรวมสถิติและ
จําแนกการฆาตกรรมดวยวิธีตาง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1.1 การจําแนกการฆาตกรรมดวยวิธีตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา5 

 

อาวุธ 2007 2008 2009 2010 2011 
การฆาตกรรมท้ังหมด 14,916 14,224 13,752 13,164 12,664 
อาวุธปนท้ังหมด ...................................................... 10,129 9,528 9,199 8,874 8,583 

ปนสั้น ................................................................. 7,398 6,800 6,501 6,115 6,220 
ปนไรเฟล ............................................................ 453 380 351 367 323 
ปนลูกซอง ........................................................... 457 442 423 366 356 
ปนอื่นๆ .............................................................. 116 81 96 93 97 
อาวุธปนไมระบุชนิด ............................................ 1,705 1,825 1,828 1,933 1,587 

มีดหรือของมีคม ...................................................... 1,817 1,888 1,836 1,732 1,694 
วัตถุไมมีคม (กระบอง, คอน, อื่นๆ.) ....................... 647 603 623 549 496 
อวัยวะตางๆ (รวมท้ัง มือ, เทา, อวัยวะ อื่นๆ) ............... 869 875 817 769 728 
สารพิษ ..................................................................... 10 9 7 11 5 
วัตถุระเบิด ............................................................... 1 11 2 4 12 
ไฟ ............................................................................ 131 85 98 78 75 
ยาเสพติด ................................................................. 52 34 52 45 29 
จมนํ้าตาย ................................................................. 12 16 8 10 15 
รัดคอ ....................................................................... 134 89 122 122 85 
การขาดอากาศหายใจ .............................................. 109 87 84 98 89 
อาวุธอื่นๆหรืออาวุธท่ีไมไดระบุ ............................. 1,005 999 904 872 853 

 

จากตารางท่ี 1.1 การใชอาวุธตางๆ ท้ังอาวุธปน ชนิดตางๆ และวัตถุมีคม ในการ
ฆาตกรรม มีอัตราสูงกวา การใชอวัยวะตางๆ เชน มือ เทา และอ่ืนๆ แสดงใหเห็นวาฆาตกรมักจะใช
อาวุธท่ีมีความรายแรงประกอบการฆาตกรรม เพราะสามารถหวังผลไดมากกวาการไมใชอาวุธ และ 
การใชอาวุธดังกลาวสงผลใหมีผูเสียชีวิตมากกวาการไมใชอาวุธดวยท้ังนี้ ได แสดงสถิติ (รอยละ) 
ของชนิดอาวุธท่ีใชฆาตกรรมในอเมริกาป คศ. 2011 จากการฆาตกรรมท้ังหมด 12,664 ราย ใน
ตารางท่ี 1.2 
                                                 

5 Murder Victims by Weapon, 2007-2011.  Crime in the United States 2011.Retrieved 10 June 2013.  
From:  http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2011/crime-in-the-u.s.-2011/tables/expanded-
homicide-data-table-8. 
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ตารางท่ี 1.2 สถิติ (รอยละ) ของชนิดอาวุธท่ีใชฆาตกรรมในอเมริกาป คศ. 2011 จากฆาตกร
ท้ังหมด 12,664 ราย 6 

 

อาวุธปน มีดหรือของมีคม อ่ืนๆ 
อวัยวะตางๆ เชน มือ, 

เทา, และอื่นๆ 
อาวุธไมมีคม 

68% 13% 9% 6% 4% 
 
จากตารางท่ี 1.2 แสดงวาการการฆาตกรรมท้ังหมด 12,664 ราย ในป 2011 เกิดข้ึนโดย

การใชอาวุธปน หรือของมีคมและอาวุธอ่ืนๆ ในอัตรารอยละท่ีสูงกวาการฆาตกรรมโดยไมใชอาวุธ 
จากความรุนแรงของอาวุธท่ีมีความเสี่ยงตอการประกอบอาชญากรรมดังกลาว ถาได

ประกอบกับปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลในการกอใหเกิดอาชญากรรม เชนสุรา ก็จะเพิ่มความเส่ียงในการเกิด
อาชญากรรมและความรุนแรงข้ึนอีกโดยจากงานวิจัย เร่ือง “ความสัมพันธของการเสพสุรากับ
อาชญากรรม” โดย อาจารยสุมนทิพย  จิตสวางท่ีใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงายจากผูตองขังท่ี
ตองโทษในคดีความผิดตอชีวิตและรางกาย ท่ีตองโทษจําคุกในเรือนจําและทัณฑสถาน ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 6 แหง จํานวน 880 คน พบวากลุมตัวอยางผูประกอบอาชญากรรมจํานวน
มากกวาคร่ึงหนึ่งมีการเสพสุรากอนการกระทําผิด การเสพสุราทําใหเกิดปญหาในการควบคุมสติ
ขาดการยับยั้งช่ังใจในการกระทําผิด และการเสพสุราเพ่ือยอมใจทําใหมีความกลาในการกระทําผิด 
ไมมีความเกรงกลัวตอโทษท่ีจะไดรับ เม่ือประสบกับโอกาสหรือสถานการณท่ีมีสวนกระตุนจึงเกิด
การประกอบอาชญากรรม 

นอกจากนี้ ถาผูเสพสุราดังกลาวมีอาวุธพกติดตัวอยูดวยไมวาจะเปนอาวุธชนิดใด 
ยอมจะเปนการเพ่ิมความเส่ียงในการประกอบอาชญากรรมยิ่งข้ึน รวมถึงทําใหความเสียหายท่ีเกิด
จากอาชญากรรมดังกลาวรุนแรงมากข้ึนดวย7 

ท้ังนี้แลวในเร่ืองเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปนและอาวุธชนิดอ่ืนนั้นกฎหมายไดกําหนด
โทษในการพกพาอาวุธปนสูงกวาความผิดฐานพกพาอาวุธชนิดอ่ืนในความผิดเกี่ยวกับการพกพา
อาวุธ  ดังนี้ 

                                                 
6 Murder Weapons 2011.  Retrieved 10 June 2013.  From:  http://www.gunfaq.org/2013/02/ 

murder-weapons-2011-guns-68-knives-13-blunt-objects-4-personal-weapons-6-other-9/. 
7 สุมนทิพย จิตสวาง.  (2553).  ความสัมพันธของการเสพสุรากับอาชญากรรม :  คณะรัฐศาสตร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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ความผิดเกี่ยวกับการพกพาอาวุธประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ผูใดพาอาวุธไปใน
เมือง หมูบานหรือทางสาธารณะ โดย เปดเผยหรือโดยไมมีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนท่ีได
จัดใหมี ข้ึนเพื่อนมัสการ การร่ืนเริงหรือการอ่ืนใด ตองระวางโทษปรับไมเกิน หนึ่งรอยบาท และให
ศาลมีอํานาจส่ังใหริบอาวุธนั้น 

บทบัญญัติตามมาตรา 371 นี้ใชสําหรับบังคับกับอาวุธทุกชนิดรวมท้ังอาวุธปนดวย แต
ถาหากการพกพาอาวุธนั้นเปนอาวุธปนนอกจากจะมีความผิดตามมาตราดังกลาวแลวยังจะมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปน 8 ทวิ วรรค 1 อีกดวยซ่ึงกําหนดวา “หามมิใหผูใดพกพาอาวุธ
ปนติดตัวไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยไมไดใบรับอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวเวนแต
กรณีตองมีติดตัวเม่ือมีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ”8 

หากฝาฝนจะมีโทษตามพระราชบัญญัติ อาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิดดอกไม
เพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 มาตรา 72 ทววิรรค 2 ซ่ึงตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปหรือ
ปรับไมเกนิสองหม่ืนบาทหรือทั้งจําท้ังปรับ 

จะเห็นไดวาดวยเหตุท่ีอาวุธปนเปนอาวุธท่ีมีความรายแรงมาก สามารถทําใหเกิดอันตราย
ตอชีวิตของมนุษยหรือส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆได ท้ังในระยะไกลและระยะใกล สามารถทําใหบุคคลถึงแก
ความตาย หรือไดรับบาดเจ็บสาหัส หรืออาจกลายเปนผูทุพพลภาพได โดยอาจจะเกิดจากเจตนา หรือ
จากการกระทําโดยประมาท หรือเหตุสุดวิสัย ดังนั้นหากการพกพาอาวุธปนดังกลาวยอมเปนการกอ
ภยันตรายท่ีรายแรงกวาอาวุธอ่ืนๆดังนั้นรัฐจึงตองบัญญัติกฎหมายท่ีมีโทษสูงกวาอาวุธชนิดอ่ืนๆ
สําหรับควบคุมอาวุธปนโดยเฉพาะ 

ตามท่ีไดกลาวมาแลววาประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 นั้น ใชบังคับกับอาวุธทุก
ชนิดรวมถึงอาวุธปนดวยและบทบัญญัติมาตราดังกลาวถูกบัญญัติไวในหมวดความผิดลหุโทษ  

ตามพจนานุกรมไดใหความหมายของลหุโทษไวดังนี้ 
ลหุโทษ หมายความวา โทษเบา, โทษไมรายแรง, เปนความผิดซ่ึงตองระวางโทษจําคุก

ไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาทหรือท้ังจําท้ังปรับ.9 
ตามกฎหมายน้ันลักษณะความผิดลหุโทษจะมีลักษณะของโทษท่ีเบากวาความผิดท่ัวไป 

ซ่ึงในประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติลักษณะความผิดไวในมาตรา102 วา“ความผิดลหุโทษคือ 
ความผิด ซ่ึง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือ ท้ังจําท้ัง
ปรับ เชนวามาน้ีดวยกัน” 

                                                 
8 พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490. 

มาตรา 8 ทวิวรรค 1. 
9 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. 
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ความผิดลหุโทษนี้ใชบทบัญญัติท่ีใชแกความผิดท่ัวไป ตามท่ีบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายอาญาลักษณะหนึ่งท้ังหลายใชบังคับดวย10เชนในเร่ืองของความรับผิดทางอาญา เร่ืองของ
ของการกระทําความผิด และเร่ืองของตัวการและผูกระทําผิดเปนตนแตมีเพียงลักษณะท่ีเปนบท
เฉพาะของความผิดลหุโทษ ซ่ึงบัญญัติไวในมาตรา 104, 105, 106 ดังนี้ 

1. ความผิดลหุโทษนั้น แมไดกระทําโดย ไมมีเจตนาก็เปนความผิด11เวนแตตาม
บทบัญญัติ ความผิดนั้นจะมีความบัญญัติ ใหเห็นเปนอยางอ่ืน แสดงใหเห็นถึงลักษณะท่ีเปน 
“ความผิดโดยเด็ดขาด” ของความผิดลหุโทษ12 

2. การพยายามกระทําความผิดลหุโทษน้ันไมตองรับโทษ13 
3. ผูสนับสนุนในความผิดลหุโทษไมตองรับโทษ14 
ในประมวลกฎหมายอาญาลักษณะลหุโทษมาตรา 371 ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง

รอยบาท และศาลมีอํานาจสั่งใหริบอาวุธ ซึ่งจะสังเกตวาบทบัญญัติมาตราดังกลาว ไมมีโทษ
จําคุก แตในขณะเดียวการบัญญัติความผิดฐานนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการปองกันภยันตรายจาก
อาวุธซ่ึงอาจเกิดข้ึนในทุกขณะซ่ึงคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้คือ “ภยันตรายอันเกิด
จากการใชอาวุธ”15 

ตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดอาญาทั่วไปที่ไดบัญญัติถึงการใชอาวุธ
ประกอบการกระทําผิดโดยใหเปนบทฉกรรจ ในขางตนพบวากฎหมายเล็งเห็นถึงอันตราย
จากการใชอาวุธในกรณีตางๆและใหความสําคัญกับการใชอาวุธประกอบกับการกระทํา
ความผิดในฐานตาง ๆคือ 

1. ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง 
2. ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม 
3. ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
4. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย 

                                                 
10 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.  (2556).  ประมวลกฎหมายอาญาฉบับอางอิง (พิมพครั้งที่ 31) กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  หนา 276. 
11 แหลงเดิม. 
12 คณิต ณ นคร.  (2554).  กฎหมายอาญา ภาคท่ัวไป.(พิมพครั้งที่ 4)  กรุงเทพฯ : วิญูชน.  หนา 155. 
13 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.  (2556).  ประมวลกฎหมายอาญาฉบับอางอิง (พิมพครั้งที่ 31)  กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  หนา 277. 
14 แหลงเดิม. 
15 คณิต ณ นคร.  (2553).  กฎหมายอาญาภาคความผิด (พิมพครั้งที่10).  กรุงเทพฯ: วิญูชน. หนา 169. 
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กรณีดังกลาวนี้แสดงใหเห็นกฎหมายอาญาตองการมุงเนนการควบคุมและการใชอาวุธ
ตาง ๆ รวมท้ังอาวุธปนในการประกอบอาชญากรรม เนื่องจากความเส่ียงของการใชอาวุธในการ
ประกอบอาชญากรรมนั้นจะกอใหเกิดอันตรายไดมากกวาการกออาชญากรรมโดยไมมีอาวุธ  

นอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษาจากคําพิพากษาของศาลฎีกาในการวินิจฉัยพฤติการณของ
ผูกระทําความผิดของศาลฎีกา ซ่ึงหากเปนการใชอาวุธปนยิงโดยสวนใหญแลว ศาลฎีกามักถือวามี
เจตนาฆา เชนกรณีจําเลยใชอาวุธปนยิงผูเสียหายในระยะหางเพียง 3 เมตร ถูกท่ีบริเวณเอวของ
ผูเสียหายอันเปนอวัยวะสําคัญของรางกายหากรักษาไมทันทวงทีอาจเปนอันตรายถึงชีวิต ถือวา
จําเลยไดกระทําไปโดยเจตนาฆาผูเสียหายแลว16หรือกรณีการใชอาวุธปนยิงเขาไปในบานท่ีมีคนอยู 
ศาลฎีกาวินิจฉัยวาการกระทําดังกลาวเปนเจตนาเล็งเห็นผลวา อาจจะทําใหคนท่ีอยูในบานถูก
กระสุนปนถึงแกความตายได ถึงแมไมถูกผูใดก็เปนความผิดฐานพยายามฆาตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 288 และมาตรา 8017ในกรณีใชอาวุธปนยิงเขาไปในกลุมคนหรือยานพาหนะ ศาลฎีกา
วินิจฉัยวายอมเล็งเห็นผลไดวากระสุนปนดังกลาวอาจถูกคนทําใหเสียชีวิตได18 

ดังนั้นจึงเห็นควรทําการศึกษาวิเคราะห กฎหมายเกี่ยวกับการ “พกพาอาวุธ”ซ่ึงเปนส่ิง
อันตรายท่ีกฎหมายใหความสําคัญโดยกําหนดไวในเหตุฉกรรจตามความผิดตางๆดังท่ีไดกลาวมาวา
มีความสัมพันธเหมาะสมกับลักษณะของความผิดที่ถูกบัญญัติอยูในหมวดลหุโทษซึ่งมีลักษณะ
เบามากในขณะนี้แลวหรือยัง โดยศึกษาวิเคราะหจากทฤษฎีตางๆรวมท้ังกฎหมายตางประเทศวา 
โครงสรางความผิดและบทกําหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตราดังกลาวนั้นเพ่ือเปน
แนวทางในการแกไขความผิดและโทษดังกลาวใหมีความเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน 
 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะหนิยามความหมาย วิวัฒนาการ ของความผิด และโทษเกี่ยวกับความผิดท่ีเปนการ

กออันตรายในเร่ืองอาวุธกับการพกพา 
2. ศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบความผิดท่ีเปนการกออันตรายเกี่ยวกับอาวุธของไทยกับของ

ตางประเทศ 
3. ศึกษาวิเคราะหโครงสรางความผิดและโทษเกี่ยวกับการพกพาอาวุธ 
4. ศึกษาวิเคราะหแนวทางในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธใหมีความชัดเจน 

และสอดคลองกับสภาพปจจุบันยิ่งข้ึน 

                                                 
16 คําพิพากษาฎีกาที่ 2664/2534. 
17 คําพิพากษาฎีกาที่ 5992/2533, 573/2539, 4421/2533. 
18 คําพิพากษาฎีกาที่ 4924/2547, 2567/2544, 2991/2536. 
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1.3 สมมุติฐานของการศึกษา 
การบัญญัติความผิดเกี่ยวการพกพาอาวุธไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371ไวในหมวดความผิดลหุโทษนั้น เปนการไมเหมาะสมเนื่องจาก
ความผิดฐานดังกลาวมีลักษณะเปนการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชนรวมทั้งบทกําหนดโทษ
สําหรับความผิด ฐานดังกลาวในปจจุบันมีการกําหนดโทษที่ต่ํา ไมเหมาะสมกับความเส่ียงของ
พฤติการณอันเปนกอภยันตรายท่ีเกิดข้ึนจากการใชอาวุธ ตาง ๆดังนั้นจึงจําเปนตองแกไขบทบัญญัติ
ดังกลาวไปไวในหมวดท่ี 6 วาดวยความผิดท่ีเปนการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชนและเพ่ิมเติม
บทกําหนดโทษใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของกฎหมายและสภาพสังคมปจจุบัน 

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษาศึกษา 

ศึกษาใหเห็นถึงความสําคัญของลักษณะความผิดท่ีเปนการกออันตราย รวมท้ังความ
เส่ียงจากการพกพาอาวุธไปในเมืองหมูบานหรือทางสาธารณะ เพื่อการวิเคราะหและสรุปความ
เหมาะสมของความผิดและโทษในทางอาญา สําหรับความผิดฐานดังกลาวท่ีถูกบัญญัติไวในปจจุบัน
เพื่อนํามาเปนขอเสนอแนะท่ีกอใหเกิดแนวทางในการใชกฎหมายอาญาตอไป 

 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 

เปนการศึกษาและวิจัยเอกสาร (documentary research)โดยการศึกษาคนควารวบรวม
และวิเคราะหขอมูลจาก ตําราทางวิชาการ บทความทางวิชาการ ตัวบทกฎหมาย คําพิพากษาศาลฎีกา 
รวมท้ัง เอกสารของตางประเทศ ท่ีเกี่ยวของ 

 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหทราบความหมาย วิวัฒนาการ ของความผิด และโทษเกี่ยวกับอาวุธกับการพกพา 
2. เพื่อใหทราบหลักกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธของไทยเปรียบเทียบกับของตางประเทศ 
3. เพื่อใหทราบโครงสรางความผิดและโทษในการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการพกพาอาวุธ 
4. เพื่อมีแนวทางในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธใหมีความชัดเจน และ

สอดคลองกับสภาพปจจุบันยิ่งข้ึน 
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บทที่ 2 
หลักการทฤษฎี ความหมาย แนวคิดและที่มา เกี่ยวกับ 

การกระทําที่เปนการกออันตราย และความผดิฐานพกพาอาวุธ 
 

เนื่องจากภารกจิของกฎหมายอาญาน้ันประกอบดวยสวนสําคัญคือ19 
1. ภารกิจในการคุมครองสังคม 
2. ภารกิจในการปราบปรามและปองกันการกระทําความผิด 
3. ภารกิจในการคุมครองคุณธรรมทางกฎหมายและคุมครองคุณภาพของการกระทํา 
ท้ังนี้ จากความเปนอันตรายของอาวุธตามท่ีไดมาแลวในบทที่1การใชกฎหมายอาญาใน

การปองกันอันตรายอันเกิดจากการใช อาวุธนั้น จึงเปนการคุมครองสังคม ซ่ึงเปนภารกิจของ
กฎหมายอาญาประการหน่ึงดวย  

ในบทท่ี 2 นี้จะทําการศึกษาถึงหลักการทฤษฎีของกฎหมายอาญา ในการกําหนด
ความผิดในทางอาญาและประเภทของความผิดอาญาโดยแบงตามลักษณะของการทําอันตรายและ
กออันตราย รวมถึงมาตรการในการบังคับทางอาญารวมท้ังฐานความผิดกรณีพกพาอาวุธไปในเมือง 
หมูบานหรือทางสาธารณะ 

 
2.1 หลักการกําหนดความผิดอาญา 

จากการศึกษาวิเคราะหความผิดฐานตางๆในประมวลกฎหมายอาญาพบวา ความผิดฐาน
ตาง ๆ ท่ีไดบัญญัติไวนั้น จะตองมีลักษณะเปนการกระทํา หรือการงดเวนการกระทําท่ีเปนการ
กอใหเกิดความเสียหายในทางกายภาพ (physical injury) หรือมิฉะนั้นจะตองมีลักษณะเปนการ
กอใหเกิดอันตราย (harm) อยางหน่ึงอยางใด เชนความผิดฐานทํารายรางกาย ภยันตรายหรือความ
เสียหายในความผิดนี้คือผลของการบาดเจ็บหรือการกอใหเกิดอันตรายตอกายอันเปนขอเท็จจริงท่ีมี
มูลเหตุมาจากการทําราย20 
                                                            

19 คณิต ณ นคร.  (2554).  กฎหมายอาญา ภาคท่ัวไป (พิมพครั้งที่ 4).  กรุงเทพฯ : วิญูชน.หนา  58. 
20 สรรคชัย โพธิ์สุวรรณ.  (2552).  ความรับผิดทางอาญา กรณีใชสิ่งเทียมอาวุธปนกระทําความผิด:

เปรียบเทียบกับการกระทําความผิดโดยใชอาวุธปน  (วิทยานิพนธปริญญานิติมหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ :  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.หนา 9. 
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“ภยันตราย” นั้น สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ภยันตรายหลัก (primary harm)
และภยันตรายรอง (secondary harm) 

เม่ือพิจารณาอาชญากรรมฐานตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอสังคมแลว ผลกระทบที่สําคัญท่ี
เกิดข้ึนคือ ภยันตรายอันเกิดตอผูเสียหาย ดังนั้นภยันตรายดังกลาวไมวาจะเปนภยันตรายหลักหรือ
ภยันตรายรอง ยอมตองไดรับความคุมครองจากกฎหมายอาญาอยางเทาเทียมกัน เนื่องจากเม่ือ
ผูเสียหายไดรับผลกระทบตอการกระทําความผิดดังกลาวแลว ภยันตรายท่ีเกิดข้ึนยอมเปนการ
กระทบตอความสงบสุขของสังคมและการคุมครองความสงบสุขของสังคมนั้นเปนภารกิจหนึ่งของ
กฎหมายอาญาซ่ึงผลของการกระทําหรือความเสียหายอันเกิดจากอาญากรรมท่ีมีผลกระทบตอสังคม
จะนํามาเปนหลักในการกําหนดความผิดอาญาไดโดยคํานึงถึง “ระดับความเปนอันตรายตอสังคม” 
ซ่ึงการนําเอาระดับความเปนอันตรายตอสังคมน้ีมากําหนดถึงการกระทําท่ีควรเปนความผิดตาม
กฎหมายอาญามีขอดีคือ จะทําใหเราสามารถกําหนดความผิดท่ีเหมาะสมกับการกระทําไดโดยไม
กําหนดใหการกระทําใดๆตองเปนความผิดอาญาเพียงเพราะการกระทําดังกลาวเพียงแคขัดตอ
แนวคิดของบุคคลสวนใหญในสังคมแตไมไดกอใหเกิดอันตรายใดๆเลย และเปนการแสดงใหเห็น
วาหากไมมีกฎหมายท่ีจะใชบังคับกับการกระทําดังกลาวยอมจะทําใหเกิดผลรายข้ึนจริง 

หลักในการพิจารณาถึงการกําหนดความเปนอันตรายของอาชญากรรมตองคํานึงถึง
ปจจัยดังตอไปนี้21 

1. ลักษณะของอันตรายซ่ึงคนสวนใหญในสังคมยอมรับวาเปนอันตราย 
2. ลักษณะของความเปนอันตรายท่ีเหมาะสมตองคํานึงถึงสภาวะความอันตรายของ

บุคคลโดยรวมมิใชมุงไปเฉพาะบุคคล 
3. ลักษณะของความนาจะเปนอันตราย กรณีไมปรากฏความเปนอันตรายท่ีชัดเจน 

เนื่องจากผลยังไมเกิด หรือเรียกอีก อยางหนึ่งวาความผิดท่ีเปน “การกออันตราย” ซ่ึงความผิด
ลักษณะดังกลาวนี้ไมไดทําอันตรายตอคุณธรรมทางกฎหมายโดยตรง แตเปนการกออันตรายตอ
คุณธรรมทางกฎหมาย (a crime causing danger or crime it danger ในบางตําราเรียกวาDanger 
delists หรือ Crime of peril หรือ Crime of rick)22 
  

                                                            
21 สรรคชัย โพธิ์สุวรรณ.  (2552).  ความรับผิดทางอาญา กรณีใชสิ่งเทียมอาวุธปนกระทําความผิด: 

เปรียบเทียบกับการกระทําความผิดโดยใชอาวุธปน  (วิทยานิพนธปริญญานิติมหาบัณฑิต)  กรุงเทพฯ :  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.หนา 11. 

22 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน.(2536).  ผลของการกระทําในทางอาญา: ศึกษาเฉพาะกรณีผลที่เปนการ
กออันตราย  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต)  กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.หนา 2. 
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2.2 โครงสรางความรับผิดทางอาญา 
ศาสตราจารย  ดร .คณิต  ณ  นครไดกลาวถึง“โครงสรางของความผิดอาญา” วา 

มีสามสวน23 คือ 
2.2.1 องคประกอบท่ีกฎหมายบัญญัติ (Tatbestandsmässigkeit) ตองมีองคประกอบความผิดท่ี

ครบ โดยองคประกอบความผิดหมายถึง ส่ิงท่ีเปนสวนภายนอกและส่ิงท่ีเปนสวนภายในของ
ความผิดอาญาฐานหน่ึงดังนี้ 

“ส่ิงท่ีเปนสวนภายนอก” (องคประกอบภายนอก) หมายถึงส่ิงท่ีไมใชสวนจิตใจของ
ผูกระทําความผิดเชน ผูกระทําความผิด การกระทํา กรรมของการกระทํา ผลของการกระทํา
ความสัมพันธระหวางการกระทําและผล และองคประกอบภายนอกอ่ืนเปนตน 

“ส่ิงท่ีเปนสวนภายใน” (องคประกอบภายใน) คือส่ิงท่ีเปนสวนจิตใจของผูกระทํา
ความผิด ตามปรกติจะมีเพียงส่ิงเดียว เชนเจตนา หรือประมาท แตในอยางไรก็ตามในความผิดบาง
ฐานอาจจะมีองคประกอบภายในมากกวาหนึ่งส่ิงได  

ในการพิจารณาความผิดอาญาน้ันจะตองพิจารณา การครบองคประกอบความผิดเปน
อันดับแรก หากวาไมครบองคประกอบความผิดแลวไมจําเปนตองพิจารณาถึงโครงสรางสวนอ่ืนเลย 

2.2.2 ความผิดกฎหมาย (Rechtswidrig) หมายถึงการกระทําท่ี “ผิดปทัสถานท่ีเปนขอหาม” 
และ ไมมี “เหตุท่ีผูกระทําไมมีอํานาจกระทําไดตามกฎหมาย”เชนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย
ในกฎหมายอาญาหากทําใหผูกอภยันตรายเสียชีวิตลง แมจะทําไปโดยผิดปทัสถานของมาตรา 288 
ท่ีหามการฆามนุษย แตก็มีกฎหมายใหอํานาจผูกระทํากระทําไดจึงไมเปนความผิดกฎหมาย หรือ
ความจําเปนท่ีชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนในกฎหมายอาญา มีกฎหมายใหอํานาจกระทําไดจึงไม
เปนความผิดกฎหมายหรือในกฎหมายแพงก็มีเหตุท่ีผูกระทํามีอํานาจกระทําไดเชนกัน ดังเชนการ
ปองกันสิทธิท่ีเปนการกระทําตอทรัพย24 เปนตนซ่ึงในการพิจารณาโครงสรางความผิดในทางอาญานั้น
ตองพิจารณาตั้งแตการครบองคประกอบท่ีกฎหมายบัญญัติในขางตนเสียกอน หากไมครบ
องคประกอบดังกลาวแลวไมจําเปนตองพิจารณาในเร่ืองของความผิดกฎหมายเลย 

2.2.3 ความช่ัว (Schuld) ในท่ีนี้คือความช่ัวในกฎหมายอาญา ตางจาก”ความช่ัวในทาง
ศีลธรรมหรือความหมายท่ัวไป” ซ่ึงในทางความหมายท่ัว ๆ ไปนั้นความชั่ว หมายถึงการฝาฝน
ศีลธรรมหรือขนมธรรมเนียมประเพณี แตการพิจารณาความช่ัวในทางกฎหมายอาญานั้น หมายถึง 
“การตําหนิไดของการกําหนดเจตจํานง” ซ่ึงการกระทําท่ีครบองคประกอบท่ีกฎหมายบัญญัติและ

                                                            
23 ดู หยุด แสงอุทัย.  “การวินิจฉัยปญหาคดีอาญา”  บทบัณฑิตย  เลม 11  พ.ศ. 2483.  อางถึงใน  

คณิต ณ นคร  (2551).  กฎหมายอาญา ภาคท่ัวไป  (พิมพครั้งที่ 3).  กรุงเทพฯ :  วิญูชน.  หนา  99. 
24 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 450 วรรค 3. 
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เปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายในขางตน จะครบโครงสรางสวนท่ี 3 คือความชั่วหรือไม ข้ึน อยูกับ
การตัดสินใจในการกระทํานั้นของผูกระทําผิดในขณะน้ัน โดยพิจารณาตามมาตรฐานของวิญูชน
โดยท่ัวไป  มิใชปจเจกบุคคล) ท่ีอยูในฐานะเชนผูกระทําความผิดนั้นซ่ึงแยกพิจารณาจาก
ความสามารถในการทําช่ัวได 3 ประเภทคือ 

2.2.3.1 บุคคลที่ขาดหรือไมมี ความสามารถในการทําช่ัว ไดแก เด็กอายุยังไมเกิน 15 ป
ในขณะทําความผิด และบุคคลท่ีมีจิตบกพรอง โรคจิตหรือจิตฟนเฟอนในขณะทําผิด 

2.2.3.2 บุคคลท่ีอาจมีความสามารถในกระทําช่ัว คือบุคคลอายุกวา 15 ป แตยงัไมเกิน
18 ป ขณะทําผิด 

2.2.3.3 บุคคลท่ีมีความสามารถในการทําช่ัวที่สมบูรณ คือบุคคลท่ีมีอายุกวา 18 ป25 
ท้ังนี้ ข้ันตอนในการพิจารณาความช่ัวตองพิจารณาตั้งแตการครบองคประกอบท่ี

กฎหมายบัญญัติและความผิดกฎหมายในขางตนเสียกอน หากพิจารณาแลวไมครบองคประกอบ
ความผิดและความผิดกฎหมายดังกลาวไมจําเปนตองพิจารณาในเร่ืองของความผิดกฎหมาย เพราะ
จะเปนการฟุมเฟอย 

 
2.3 เงื่อนไขแหงการลงโทษทางภาววิสัย 

เง่ือนไขแหงการลงโทษทางภาววิสัยคือขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับการกระทําท่ีเปนความผิด
อาญา แตมิใชขอเท็จจริงท่ีอยูในขอสาระสําคัญท้ังสามประการของความผิดอาญาท่ีไดกลาวมาแลว 
และเปนขอเท็จจริงท่ีไมไดเกี่ยวกับเจตนาหรือประมาท26 

กลาวคือเม่ือการกระทําครบ “โครงสรางของความผิดทางอาญา” ท่ีไดกลาวมาแลว จะ
เกิดความผิดข้ึนและจะตองรับโทษ แตถาหากมีขอเท็จจริงอ่ืนท่ีอยูนอกเหนือ “โครงสรางของ
ความผิดทางอาญา” นั้นอาจทําใหการรับโทษเปล่ียนแปลงได ซ่ึงหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองของ
การมีอาวุธติดตัว เชน 

ความผิดในฐานปลนทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 วรรค 2 บัญญัติวา 
“ถาในการปลนทรัพยผูกระทําแมแตคนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไปดวยผูกระทําตอง

ระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบสองปถึงยี่สิบปและปรับต้ังแตสองหม่ืนส่ีพันบาทถึงส่ีหม่ืนบาท” 
แสดงใหเห็นวากฎหมายประสงคจะลงโทษกับผูกระทําความผิดฐานปลนทรัพยทุกคน 

โดยกําหนดโทษหนักข้ึนจากมาตรา 340 วรรค 1 กรณีการมีอาวุธติดตัวไปในการปลนทรัพย แมไม
มีเจตนาก็ตาม เพราะวา การมีอาวุธติดตัวเปนเง่ือนไขการลงโทษทางภาวะวิสัย ซ่ึงขอเท็จจริง
                                                            

25 คณิต ณ นคร. (2554).  กฎหมายอาญา ภาคท่ัวไป  (พิมพครั้งที่ 4).  กรุงเทพฯ:  วิญูชน.  หนา  281. 
26 คณิต ณ นคร. (2554).  กฎหมายอาญา ภาคท่ัวไป  (พิมพครั้งที่ 4).  กรุงเทพฯ:  วิญูชน.  หนา  142. 
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ดังกลาวมิใชขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิดจึงไมตองพิจารณาถึงเจตนา กลาวคือผูมี
อาวุธติดตัวจะรูถึงขอเท็จจริงสวนนี้หรือไมไมเปนขอสําคัญแตอยางใด 

สําหรับ เหตุฉกรรจหมายถึงเหตุท่ีทําใหผูกระทําจะตองรับโทษหนักข้ึนตัวอยางเชน
มาตรา 340 วรรค 4 บัญญัติวา 

“ถาการปลนทรัพยไดกระทําโดยแสดงความทารุณจนเปนเหตุให ผูอ่ืนรับอันตรายแก
กายหรือจิตใจ ใชปนยิง ใชวัตถุระเบิดหรือกระทําทรมานผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต 
หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป” 

ซ่ึงจะตางจากเง่ือนไขแหงการลงโทษทางภาววิสัยกลาวคือเหตุฉกรรจนั้น จะตอง
ประกอบดวยองคประกอบภายใน คือเจตนาหรือประมาท 

ท้ังเหตุฉกรรจและเง่ือนไขแหงการลงโทษทางภาววะวิสัยท่ีไดกลาวมาน้ันตามประมวล
กฎหมายอาญาของประเทศไทยไดมีการปรับใชหลักเกณฑดังกลาวกับกรณีของการใชอาวุธ
ประกอบกับการกระทําความผิดอาญาในฐานตางๆ ซ่ึงการใชอาวุธประกอบการกระทําความผิดนั้น
จะเปนเหตุใหผูกระทําตองรับโทษหนักข้ึนเสมอไมวาจะเปน ในกรณีของเหตุฉกรรจซ่ึงผูกระทํามี
เจตนา หรือกรณีเง่ือนไขการลงโทษตามภาวะวิสัยซ่ึงผูกระทําไมมีเจตนาก็ตาม อันเปนการแสดงให
เห็นถึง ลักษณะของพฤติการณท่ีเปนการเพิ่มอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนในกรณีของการใชอาอาวุธ
ประกอบการกระทําความผิดอาญาฐานตางๆ ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอสังคม 

 
2.4 ประเภทฐานความผิดทางอาญาตามฐานความผิด 

การพิจารณาความรับผิดทางอาญาน้ันส่ิงท่ีตองพิจารณาคือการกระทําของมนุษย โดย
การที่จะพิจารณาวาเปนความผิดทางอาญาในฐานใดข้ึนอยูกับวาเปนการกระทําท่ีเปนการทํา
อันตรายหรือเปนการกออันตรายตอคุณธรรมทางกฎหมาย27การแบงประเภทฐานความผิดทางอาญา
ในลักษณะดังกลาวนี้ เปนท่ีนิยมในเยอรมัน  เ รียกวา  ความผิดอาญาที่ เปนการทําอันตราย 
(Verletzungsdelikte) และความผิดอาญาท่ีเปนการกออันตราย  (Gefaehrdungsdelikte)28 

2.4.1 ความผิดอาญาท่ีเปนการทําอันตราย (Verletzungsdelikte)เปนผลท่ีเปนความเสียหายที่
แทจริงตอคุณธรรมทางกฎหมายยกตัวอยางเชน ความผิดฐานฆาผูอ่ืน ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288 คุณธรรรมทางกฎหมายคือชีวิตมนุษยเม่ือมีการเกิดข้ึนของความเสียหายตอวัตถุท่ีถูก

                                                            
27สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน.  (2536).  ผลของการกระทําในทางอาญา: ศึกษาเฉพาะกรณีผลที่เปนการกอ

อันตราย  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  หนา 1. 
28สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน.  (2537).  ความผิดอาญาที่เปนการกออันตรายตามกฎหมายอาญาเยอรมัน.  

ดุลพาหะเลม 5 (41).  หนา  129. 
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กระทําคือความตายของมนุษยจึงเปนความผิดอาญาท่ีเปนการทําอันตราย หรือความผิดฐานทําราย
รางกาย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 มี คุณธรรมทางกฎหมายคือความปลอดภัยของ
รางกาย เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนคือความบาดเจ็บของรางกายจึงเปนความผิดอาญาท่ีเปนการทํา
อันตราย 

2.4.2 ความผิดอาญาท่ีเปนการกออันตราย (Gefaehrdungsdelikte) มีลักษณะในทางตรงกัน
ขามกับความผิดท่ีเปนการทําอันตรายยกตัวอยางเชนในความผิดฐานทอดท้ิงเด็กคุณธรรมของ
ความผิดฐานนี้คือ “ภยันตรายตอชีวิตและรางกาย”29และเม่ือมีสถานการณท่ีเปนอันตรายตอวัตถุท่ี
ถูกกระทําเกิดข้ึน เม่ือมีการทอดท้ิงก็เปนความผิดตามมาตราน้ีแลวดังนั้นความผิดฐานนี้จึงเปน
ความผิดอาญาท่ีเปนการกออันตราย อยางไรก็ตามไมวาจะเปนความผิดท่ีเปนการทําอันตรายหรือกอ
อันตรายก็มีความสมควรลงโทษ (Strafwuerdigkeit) อยูในตัวเองท้ังส้ินซ่ึงในท่ีนี้ ผู เ ขียนจะ
ทําการศึกษาโดยเนนในเร่ืองของความผิดท่ีเปนการกออันตราย 

 

2.5 แนวคิดและความหมายท่ีมาและประเภทของความผิดท่ีเปนการกออันตราย 
แนวคิดในหลักการเร่ืองอันตราย (Harm principle) นั้น ถือวาการกระทําบางอยางของ

บุคคลควรจะจํากัดเพื่อปองกันไมใหเกิดอันตรายกับบุคคลอ่ืน John Stuart Mill กลาวไววา 
“จุดมุงหมายโดยเฉพาะของการใชสิทธิโดยชอบธรรมในชุมชนท่ีมีอารยะธรรม คือการ

ปองกันไมใหเปนอันตรายตอคนอ่ืน ๆ”30 
เชนเดียวกับท่ีปฏิญญาของฝร่ังเศสเกี่ยวกับสิทธิของมนุษยและพลเมือง 178931 ขอ 4 ซ่ึง

ระบุไววาเสรีภาพคือการมีอิสระในการทําทุกอยางท่ีไมทํารายใครจึงจะเปนสิทธิตามธรรมชาติของ
แตละคนท่ีมีไมจํากัด ยกเวนบุคคลซ่ึงสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในสังคมใหหลักประกันรวมกัน เพื่อความ
สงบสุขโดยขอ กําหนด เหลานี้สามารถถูกกําหนดโดยกฎหมาย”32 

สรุปไดวาในการใชสิทธิเสรีภาพของบุคคลในสังคมน้ัน สามารถกระทําตราบใดท่ีไม
เปนการทําใหเกิดอันตรายตอบุคคลอื่นในสังคม โดยการกระทําท่ีเปนอันตรายดังกลาวนั้น จะเปน
ส่ิงท่ีตองหามซ่ึงถือเปนกติกาท่ีทุกคนในสังคมยอมรับซ่ึงจะถูกบัญญํติไวในกฎหมายนั่นเอง 

                                                            
29 คณิต ณ นคร.  (2553).  กฎหมายอาญาภาคความผิด  (พิมพครั้งที่ 10).  กรุงเทพฯ : วิญูชน.  หนา  163. 
30  “Freedom of Speech”. Stanford Encyclopedia of Philosophy.Retrieved 10 June 2013. From:  

http://plato.stanford.edu/entries/freedom-speech/. 
31 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of 1789.  Articles 4. 
32 Liberty consists in the freedom to do everything which injures no one else; hence the exercise of 

the natural rights of each man has no limits except those which assure to the other members of the society the 
enjoyment of the same rights. These limits can only be determined by law. 
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2.5.1 ความหมายของความผิดท่ีเปนการกออันตราย 
คําวา “กอ”33ความหมายตามพจนานุกรมหมายถึงทําใหเกิดข้ึน มีข้ึน หรือเปนรูปข้ึน เชน

กอไฟ กอสงคราม กอตึก 
คําวา “อันตราย” ความหมายตามพจนานุกรมหมายถึงเหตุท่ีอาจทําใหถึงแกความตาย

หรือพินาศ 
ในแงของกฎหมายความผิดท่ีเปนการกออันตรายหมายถึงความผิดท่ีมิไดเปนการกระทํา

อันตรายตอส่ิงตางๆ โดยตรงแตเปนการกระทําท่ีเปนลักษณะของการเพ่ิมความเส่ียงท่ีจะเกิด
ภยันตรายตอส่ิงดังกลาว เชนภยันตรายในความผิดฐานกีดขวางทางรถไฟหรือรถรางคืออันตรายตอชีวิต
รางกาย หรือทรัพย แตการกระทําในการขวางทางรถไฟดังกลาวนั้นมิไดทําตอชีวิตรางกายหรือทรัพย
โดยตรง จึงเปนการกออันตรายซ่ึงมีลักษณะตรงกันขามกับความผิดท่ีเปนการทําอันตรายโดยตรง 
เชนความผิดฐานฆาผูอ่ืน ความผิดฐานทํารายรางกายหรือความผิดฐานทําใหเสียทรัพย ท่ีไดกระทําตอชีวิต 
รางกายหรือทรัพยโดยตรง 

ในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยไดบัญญัติความผิดลักษณะท่ีเปนการกออันตราย
ไวในหมวดท่ี 6 เร่ืองความผิดท่ีเปนการกอภยันตรายตอประชาชน โดยสังเกตวามาตราในหมวดน้ีมักจะมี
คําวา “โดยนาจะเปนอันตราย” หรือ “โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอประชาชน” โดยถอยคํา
เหลานี้เปน “องคประกอบภายนอก” ของความผิด แตมิใช “ขอเท็จจริง” ดังนั้นผูท่ีกระทําจะอางการไมรู 
“ขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิด” ตามมาตรา 59 วรรค 3 วามิไดประสงคตอผลหรือ
ยอมเล็งเห็นผลการกระทํา ซ่ึงจะทําใหการกระทําของไมเปนความผิดมาตรา 59 มิได เพราะการอาง
ดังกลาวจะใชสําหรับองคประกอบภายนอกท่ีเปนขอเท็จจริงเทานั้นซ่ึงการพิจารณาความนาจะเกิด
ความเสียหายดังกลาวนั้นจะใชมาตรฐานของวิญูชนเปนตัวตัดสินมิใชความคิดของผูกระทําเปนหลัก34 
เชนการนําไมซ่ีเล็ก ๆ ไปวางขวางทางรถไฟนั้นยอมไมเปนอันตรายแกการเดินรถไฟหรือรถราง 
ตามสามัญสํานึกของวิญูชนโดยท่ัวไป จึงไมเปนความผิดฐานนี้และไมเปนความผิดฐานพยายาม
กระทําความผิดฐานนี้ดวยเนื่องจากการกระทําดังกลาวไมรายแรงพอท่ีจะกออันตรายได จึงไมครบ
องคประกอบภายนอกของความผิดในฐานดังกลาว ถึงแมวาผูกระทํามีเจตนาใหเกิดผลคือรถไฟตกราง
ซ่ึงเปนองคประกอบภายในก็ตามแตเม่ือองคประกอบภายนอกไมครบแลว จึงไมสามารถเปน
ความผิดไดโดยท่ีไมตองพิจารณาถึงองคประกอบภายในอีกเลย 

                                                            
33 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. หนา 86. 
34 เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ การบรรยายเนติบัณฑิตภาค 1/66 สัปดาหที่ 5. 
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2.5.2 ท่ีมาของความผิดท่ีเปนการกออันตรายความผิดอาญาท่ีเปนการกออันตรายเกิดจาก
เหตุผล 2 ประการ35 คือ 

2.5.2.1 ขอจํากัดของแนวความคิดของความรับผิดในผล36แนวความคิดของความรับผิด
ในผล มีหลักคือ บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาตอเม่ือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีความสัมพันธ
ระหวางการกระทําและผลโดยไมจําเปนตองคํานึงถึงความชั่ว ตอมาเม่ือสังคมพัฒนาข้ึน การดําเนิน
ชีวิตของคนตองเปล่ียนแปลงมาเกี่ยวของกับเทคโนโลยีตางๆ ดังนั้นการยึดถือความรับผิดในผลบาง
กรณีจึงเกิดปญหา เชน การกระทําบางอยางมีความเปนอันตรายแลว แตไมกอใหเกิดความเสียหาย
ข้ึนก็ไมอาจลงโทษไดเชน การเอาหินกอนใหญไปวางขวางรางรถไฟ ถาไมมีความผิดฐานกอ
อันตรายเกี่ยวกับรถไฟหรือรถรางก็ไมอาจลงโทษได หรือถารถไฟวิ่งเขาไปชนแตไมเกิดความ
เสียหายก็ไมอาจลงโทษได ดังนั้นจึงมีการบัญญัติความผิดสําหรับการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการกอ
อันตรายข้ึน ถึงแมวาจะสามารถอางเจตนาเล็งเห็นผลได แตอยางไรก็ดีเจตนาเล็งเห็นผลยังเปนขอ
โตเถียงท่ียังหาขอยุติไมได 

2.5.2.2 ขอจํากัดของแนวความคิดของการพยายามกระทําความผิด37หลักกฎหมายเรื่อง
การพยายามกระทําความผิด ท้ังทางฝายท่ีถือเอาการกระทําเปนหลักหรือฝายท่ีถือเอาจิตใจของ
ผูกระทําเปนหลักนั้นยังไมสามารถแกปญหาสําหรับการกระทําท่ีเปนอันตรายไดดังนี้ 

1) ทางฝายนักกฎหมายท่ีถือการกระทําเปนหลัก จะพิจารณาเฉพาะความไมสงบ
เรียบรอยในสังคมและความหนักเบาแหงความไมสงบเรียบรอยจึงถือวาการพยายามกระทําผิดไม
ควรถูกลงโทษเพราะการพยายามกระทําความผิดยังไมมีการกอความไมสงบเรียบรอยแตอยางใด 
หรือจะมีการรบกวนความไมสงบเรียบรอยก็ยังรบกวนนอยกวาความผิดสําเร็จ ดังนั้นการกระทําท่ี
อยูในข้ันตระเตรียมการแมการเตรียมการดังกลาวจะกอใหเกิดอันตรายตอคุณธรรมทางกฎหมาย
แลว เชนการเตรียมหาปนหรือวัตถุระเบิดเพื่อมีเจตนาจะกอการราย 

2) ฝายท่ียึดถือสภาพจิตใจผูกระทําซ่ึงความเห็นของฝายนี้มิไดพิจารณาเฉพาะผลท่ี
เกิดข้ึนแตพิจารณาถึงสภาพจิตใจของผูกระทําลงไปดวยโดยคํานึงถึงการพยายามกระทําความผิดวา
ผูท่ีไดกระทํานั้นมีเจตนาช่ัวรายและมีแนวโนมท่ีจะกอความเสียหายใหกับสังคม เทาๆกับการที่ทํา
ผิดสําเร็จแลว แตอยางไรก็ตามแนวความคิดดังกลาวไมอาจลงโทษการกระทําท่ีมีความเส่ียงท่ีจะ
กอใหเกิดอันตรายได หากวาไมมีเจตนาที่ชัดเจนของผูกระทําเพียงพอ 

                                                            
35 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน.  (2537).  ความผิดอาญาที่เปนการกออันตรายตามกฎหมายอาญา

เยอรมัน.  ดุลพาหะเลม 5 (41).  หนา  131. 
36 แหลงเดิม หนา  132. 
37 แหลงเดิม หนา  133. 
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2.5.3 ประเภทของความผิดอาญาท่ีเปนการกออันตราย38 ในเร่ืองการแบงประเภทความผิด
อาญาท่ีเปนการกออันตรายน้ันสามารถแยกพิจารณาจากปจจัยตางๆไดดังนี้ 

2.5.3.1 พิจารณาจากความเปนไปไดของผลท่ีจะเกิดความผิดอาญาท่ีเปนการกอ
อันตรายแบงออกเปนสองประเภท พิจารณาจากความเปนไปไดของผลท่ีจะเกิด ดังนี้ คือ 

1) ความผิดอาญาท่ีเปนการกออันตรายอยางลอยๆ39 ความผิดอาญาประเภทนี้ เกิด
จากแนวคิดท่ีวาการกระทําอยางใดของผูกระทําผิดเปนอันตรายท่ัวไปตอคุณธรรมทางกฎหมายที่
บุคคลอ่ืนไดรับความคุมครองอยู โดยการกระทํานั้นไมตองปรากฏผลของอันตรายท่ีประจักษใน
องคประกอบความผิดแตอยางใด เพราะผลของอันตรายกรณีความผิดอาญาท่ีเปนการกออันตราย
ลอยๆนั้น เปนเพียงเหตุจูงใจของฝายนิติบัญญัติ คือทางฝายนิติบัญญัติจะพิจารณาการกระทําท่ีถือ
เปนอันตรายจากประสบการณท่ัว ๆ ไป ดังนั้นกรณีความผิดอาญาท่ีเปนการกออันตรายลอยๆ ศาล
ไมตองวินิจฉัยวามีผลของอันตรายเกิดข้ึนจริงหรือไม เพราะความเปนอันตรายจะถูกกําหนดไวใน
ตัวบทกฎหมายอยูแลวการพิจารณาความผิดดังกลาวจึงพิจารณาวาไดกระทําครบองคประกอบ
ความผิดหรือไมเทานั้น โดยไมตองพิจารณาผลของอันตรายท่ีประจักษในทางองคประกอบความผิด 
โดยความผิดท่ีเปนการกออันตรายลอยๆนั้น จะพบในความผิดท่ีเปนการละเมิดระเบียบ เชนใน
กฎหมายจราจรกฎหมายเกี่ยวกับยาและยาเสพติด ดังนั้นความผิดแบบนี้จึงไมไดถูกบัญญัติเพื่อ
ลงโทษตอความเสียหายท่ีเห็นไดอยางประจักษ แตถูกบัญญัติเพื่อความม่ันคงและมักจะถูกบัญญัติไว
ในกฎหมายอ่ืนๆท่ีมิใชกฎหมายอาญา 

2) ความผิดอาญาที่เปนการกออันตรายอยางประจักษ40ความผิดอาญาประเภทน้ี
เกิดจากแนวคิดท่ีวาการกระทําอยางใดของผูกระทําผิดในคดีท่ีเฉพาะเจาะจง ปรากฏผลของอันตราย
ท่ีเห็นประจักษตอคุณธรรมทางกฎหมายท่ีบุคคลอ่ืนไดรับความคุมครอง ผลของอันตรายจึงเปนการ
ยอมรับในฐานะขององคประกอบในภาวะวิสัย  จึงตองประกอบไปดวยการกระทําท่ีครบ
องคประกอบของความผิดและผลของอันตราย เชนความผิดฐานทอดทิ้ง ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 306, 307 ซ่ึงเปนความผิดอาญาท่ีเปนการกออันตรายท่ีประจักษ ซ่ึงการกระทําท่ีจะเปน
ความผิดดังกลาวตองเปนการกระทําท่ีครบองคประกอบความผิด เชนการทอดท้ิงบุคคลบางประเภท 
ประกอบกับผลของการกออันตรายเชนการท้ิงบุคคลที่ชวยเหลือตัวเองไมไดไวในท่ีท่ีมีแนวโนมวา
จะเกิดอันตรายจากภาวะท่ีเขาชวยตัวเองไมไดเปนความผิดฐานนี้ แตการทิ้งบุคคลดังกลาว(การ
กระทํา) แตไดท้ิงไวในท่ีท่ีไมมีแนวโนมท่ีจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายจากการไมสามารถชวยตัวเอง

                                                            
38 แหลงเดิม หนา 136. 
39 แหลงเดิม หนา 137. 
40 แหลงเดิม หนา 138. 
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ของเขา เชนท่ีท่ีอยูในการควบคุมของแพทยหรือผูเช่ียวชาญยอมไมเปนความผิดดังกลาวดังนั้นใน
กรณีนี้ศาลจะตองใชดุลยพินิจวามีผลของอันตรายเกิดข้ึนจริงหรือไม เพราะฝายนิติบัญญัติเห็นวา 
หากใหศาลใชดุลยพินิจวินิจฉัยถึงอันตรายท่ีประจักษแลวจะกอใหเกิดความเปนธรรมในแตละกรณี
มากกวา การท่ีจะกําหนดระดับความเปนอันตรายเสียเองไวในกฎหมาย 

อยางไรก็ตามผลของอันตรายท่ีประจักษจะไมถูกนํามาพจิารณาเม่ือปราศจากวตัถุท่ีถูก
กระทํา แตการบริหารงานยุตธิรรมจะรักษาความเปนไปไดในกฎหมาย 

นอกจากนี้แลวยังรวมถึงความสามารถของผูกระทําคือ ความสามารถพิเศษของผูกระทํา
จะถูกนําไปพิจารณาในปญหาของการเกดิอันตรายดวย 

2.5.3.2 ประเภทของความผิดอาญาท่ีเปนการกออันตรายพิจารณาจากเปาหมายที่ไดรับ
อันตรายนักวิชาการ ไดแบงความผิดอาญาโดยพิจารณาจากเปาหมายท่ีไดรับอันตราย เปน สอง
ประเภท ดังนี้ 

1) ความผิดอาญาท่ีเปนการกออันตรายตอปจเจกชน (Indlvdualegefahr)41ความผิด
อาญาประเภทนี้ เปนกรณีการกระทําอยางใดของผูกระทําท่ีเปนอันตรายตอคุณธรรมทางกฎหมาย
อันใดอันหนึ่ง เชนชีวิตมนุษย ซ่ึงคลายกับการพิจารณาความผิดอาญาท่ีเปนการกออันตรายประจักษ
เพราะความผิดอาญาท่ีเปนการกออันตรายท่ีประจักษนั้นองคประกอบของความเปนอันตรายจะเปน
กรณีความเปนอันตรายตอบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงดังเชนความผิดฐานทอดท้ิงที่ไดยกมาตาม
ขางตนความผิดจะเกิดเม่ือผูถูกทอดท้ิงถูกปลอยอยูในภาวะไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในขณะท่ี
ความผิดอาญาท่ีเปนการกออันตรายอยางลอยๆ มีลักษณะองคประกอบความเปนอันตรายเปนกรณี
ของความเปนอันตรายตอบุคคลท่ัวไปเชน การขับข่ียานพาหนะขณะเมาสุราจะพบวาอันตรายท่ีเกิด
เปนอันตรายตอบุคคลท่ัวไป 

อยางไรก็ตามมิใชเปนหลักเด็ดขาดวาองคประกอบของความเปนอันตรายที่ประจักษ
จะคุมครองเฉพาะประโยชนตางๆ ของปจเจกชนและองคประกอบของความเปนอันตรายลอยๆ
จะคุมครองเฉพาะประโยชนตางๆของบุคคลทั่วไปเชนความผิดฐานวางเพลิงตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 21842 ซึ่งเปนการกออันตรายอยางลอยๆ อยางไรก็ตามการกําหนดโทษ
สําหรับความผิดดังกลาวมิไดมีจุดประสงคในการปกปองความปลอดภัยที่จะถูกทําลายจากการ
วางเพลิงแตมีวัตถุประสงคที่จะปองอันตรายที่จะเกิดแกรางกายและชีวิต ซึ่งเปนคุณธรรมทาง
กฎหมายของปจเจกชน  

                                                            
41 แหลงเดิม หนา 143. 
42 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.  (2556).  ประมวลกฎหมายอาญาฉบับอางอิง (พิมพครั้งที่ 31).  กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  หนา 367-368. 
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2) ความผิดอาญาท่ีเปนการกออันตรายตอสาธารณะชน (Gemeingefahr)43 ความผิด
อาญาท่ีเปนการกออันตรายตอสาธารณะชนน้ีแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

2.1) ความเปนอันตรายตอผูเสียหายจํานวนมากไมเจาะจงตัว เชนความผิดฐาน
วางเพลิงข้ันรุนแรงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 218 เพราะประชาชนจํานวนมากอาจไดรับ
ความเสียหายอันไมอาจคํานวณไดจากการถูกลอบวางเพลิง 

2.2) ความเปนอันตรายตอผู เ สียหายคนใดคนหนึ่งซ่ึงไม เจาะจงภายใต
สถานการณบางอยางเชนความผิดฐานทําใหเสียหายแกส่ิงปลูกสรางสําคัญตามประมวลกฎหมาย
มาตรา 226 ซ่ึงแมจะมีผูรับอันตรายเพียงคนเดียว บุคคลท่ีไดรับอันตรายดังกลาวคือบุคคลท่ีถูกเลือก
มาจากคนทั่วๆไปโดยถือเปนตัวแทนของบุคคลท่ัวๆไป สรุปคือการกระทําดังกลาวทําใหเกิดความ
เสียหายแกบุคคลท่ัวไปแลวเพียงแตผลจะเกิดข้ึนกับบุคคลใดบุคคลหน่ึงเทานั้น44 

2.6 ทฤษฎีและวัตถุประสงคของมาตรการบังคบัทางอาญา 

มาตรการบังคับทางอาญาเปนวิธีการหนึ่งท่ีสังคมใชบังคับผูลวงละเมิดกฎระเบียบของ
สังคมมาแตโบราณ โดยการกําเนิดสังคมท่ีมีการเรียนรูกฎเกณฑเกี่ยวกับการปฏิบัติตอกัน เชน การ
ตกรางวัลและการลงโทษมาตรการการบังคับทางอาญาเร่ิมจากระดับครอบครัว หมูบาน ชุมชนเชน 
ผูใหญวากลาวตักเตือนหรือลงโทษผูนอยการอัปเปหิโดยเพ่ือนบานรวมตัวกันเปนตนเม่ือสังคม
ขยายตัวและมีความซับซอนข้ึนการใชมาตรการบังคับทางอาญาไมอาจกระทําไดดวยปจเจกบุคคล 
และเพื่อความเปนทําแกผูถูกกลาวหาจึงเกิดเปนระบบท่ีผูปกครองหรือรัฐจะยื่นมือเขามาดําเนินการ
ใหเหมาะสมกับความผิดท่ีเกิดข้ึน45 

ในปจจุบัน มาตรการบังคับตามกฎหมายอาญาท่ีใชบังคับตอผูกระทําผิดไดแก  
2.6.1 โทษในทางอาญาตามทฤษฎีการลงโทษเพ่ือขมขวัญยับยั้ง (Deterrence)46เปนมาตรการท่ี

กฎหมายกําหนดไวสําหรับลงโทษแกผูกระทําความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาไทยไดแกการ
ประหารชีวิตการจําคุกการกักขังการปรับและการริบทรัพยสินตามทฤษฎีท่ีเปนท่ียอมรับในทาง

                                                            
43 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน.  (2537).  ความผิดอาญาที่เปนการกออันตรายตามกฎหมายอาญาเยอรมัน. 

ดุลพาหะเลม 5 (41).  หนา  147. 
44 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน.(2536).  ผลของการกระทําในทางอาญา: ศึกษาเฉพาะกรณีผลที่เปนการกอ

อันตราย  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  หนา 37. 
45 Gerald Gardiner,  (1958).  The Purposes of Crime Punishment. Reprint from The Modern Law 

Review.  London, Stevens, 1111. Reprint. 
46 นัทธี จิตสวาง.วัตถุประสงคในการลงโทษ. อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม ราชทัณฑ และการ

วิจัยเชิงคุณภาพ. สืบคนเมื่อ 13 เมษายน 2556.  จาก http://www.gotoknow.org/posts/454719. 
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สากลซ่ึงมีความสัมพันธกับโทษทางอาญา ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือขมขวัญยับยั้ง อยูบนความเช่ือวา
เม่ือมีการกระทําผิดเกิดข้ึนแลว ไมสามารถยอนกลับไปทําใหความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหไมเกิดข้ึนได 
ดังนั้นส่ิงท่ีทําไดคือการปองกันมิใหมีการกระทําลักษณะดังกลาวข้ึนมาอีกจึงควรหาทางปองกันมิใหมี
การกระทําแบบท่ีเกิดข้ึนมาแลวเกิดข้ึนซํ้าอีกแทนท่ีจะแกแคนทดแทน อีกท้ังมองการลงโทษเปนการ
ขมขวัญ โดยซีซาร เบ็คคาเรีย กลาวไววา การลงโทษตองมุงผลในการปองกัน 

2.6.1.1 วัตถุประสงคของการลงโทษเพื่อขมขวัญยับยั้งการลงโทษเพื่อขมขวัญยับยั้ง มี
วัตถุประสงค2ประการ คือ 

1) การขมขวัญยับยั้งโดยท่ัวไป (General Deterrence) มีวัตถุประสงคในการ
ลงโทษผูกระทําผิดเพ่ือขมขวัญหรือปองกันบุคคลอื่นใหเห็นและหวาดกลัวตอโทษท่ีผูทําผิดไดรับ
เพื่อท่ีจะไมกลากระทําความผิดในลักษณะเดียวกัน เพราะเกิดความเกรงกลัวโทษท่ีผูกระทําผิดไดรับ 
เชนการลงโทษประหารชีวิตทําใหคนท่ัวไปเห็นวาทําผิดในลักษณะนั้นแลวทําใหตองโทษประหาร
ชีวิตจะไมสามารถอยูเห็นโลกตอไปไดทําใหเกิดความเกรงกลัวไมกลาทําผิดเห็นตัวอยางจากบุคคล
ท่ีไดทํามาแลว และ 

2) การขมขวัญยับยั้งเฉพาะราย (Special Deterrence) มีวัตถุประสงคในการขม
ขวัญยับยั้งตัวผูกระทําผิดนั้นเองโดยทําใหบุคคลที่ทําผิดนั้นเข็ดหลาบเม่ือไดรับโทษและไมกลับมา
กระทําผิดซํ้าข้ึนอีก เนื่องจากสัมผัสความทุกขหรือความเจ็บปวดจากโทษท่ีไดรับเปนผลใหเกิด
ความคิดยับยั้งช่ังใจเม่ือคิดจะทําผิดในคร้ังตอไปวาจะคุมคาหรือไมกับความเจ็บปวดท่ีไดรับ 

2.6.1.2 ลักษณะของการลงโทษท่ีมีผลในการขมขวญัและยับยั้ง เรย เจฟฟอรีย กลาวไว
วาการท่ีจะทําใหการลงโทษมีผลในการขมขวัญและยับยัง้ จะตองทําใหการลงโทษนั้น มีความ
แนนอน รวดเร็ว เสมอภาค และเปนโทษท่ีเหมาะสม47ดังนี้ 

1) การลงโทษจะตองมีความแนนอนหากมีผูกระทําการผิดกฎหมายข้ึนแลวจะ
สามารถนําตัวผูกระทําผิดมารับโทษไดกลาวคือตองมีมาตรการที่ใหผูกระทําผิดไมมีโอกาสที่จะรอด
พนจากการถูกจับกุมมาลงโทษตามกระบวนการซ่ึงจะเปนการสรางผลในการขมขวัญและยับยั้งให
คนท่ัวไปในสังคมและผูกระทําผิดเกิดความเกรงกลัวไมกลาเส่ียงกระทําผิดข้ึนอีก เพราะทําผิดแลว
จะตองถูกจับกุมไปรับโทษอยางแนนอน  

2) การลงโทษจะตองมีลักษณะรวดเร็วโดยเม่ือมีการกระทําผิดเกิดข้ึนแลวจะตองมี
กระบวนการที่จะนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษไดอยางรวดเร็วให“เห็นผลทันตา” จึงจะทําให
ผูกระทําผิดและบุคคลอ่ืนๆเห็นเปนตัวอยางวาเม่ือกระทําผิดแลวจะไดรับผลรายเชนไร เพราะหากมี
การกระทําผิดเกิดข้ึนแลว ปลอยระยะเวลาใหลวงเลยไปเปนเวลานานสามปตอมาจึงจะสามารถ
                                                            

47 แหลงเดิม. 
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จับกุมตัวผูกระทําผิดได และอีกหาปตอมากวาผูกระทําผิดจะไดรับการลงโทษอยางจริงจังก็จะทําให
คนทั่วไปลืมเร่ืองราวการกระทําผิดท่ีเกิดข้ึนและไมเกิดความเกรงกลัวตามวัตถุประสงคในการขม
ขวัญยับยั้งเพราะไมสามารถเห็นผลไดในทันทีดังนั้นหากเปนกรณีการกระทําผิดในคดีท่ีสะเทือน
ขวัญประชาชนหรือคดีท่ีประชาชนใหความสนใจ กระบวนการยุติธรรมโดยตํารวจ อัยการ ศาลควร
รวมมือกันในการเรงดําเนินคดีเพื่อใหผูตองหาไดรับการพิจารณาตัดสินโดยเร็วก็จะทําใหการ
ลงโทษมีผลในการขมขวัญยับยั้งมากข้ึน 

3) การลงโทษตองมีความเสมอภาคกลาวคือไมวาใครเปนผูท่ีกระทําผิดจะตองถูก
ลงโทษอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติระหวางบุคคลใดๆในสังคมไมวารวยหรือจนซ่ึงจะมีผลให
ผูกระทําผิดหรือผูท่ีคิดจะทําผิดไมมีโอกาสแกตัวหรือหาทางหลีกเล่ียงหรือหาขอยกเวนจากการถูก
ลงโทษไดหากไดกระทําความผิด การลงโทษจึงจะมีผลในการขมขวัญยับยั้ง เพราะหากบางคน
กระทําผิดแลวตองรับโทษแตบางคนไมไดรับโทษดวยเหตุผลตางๆ ก็จะทําใหบุคคลท่ัวไปไมเกรง
กลัว เพราะจะสามารถหาชองทางหลบหลีกหรือยกเวนท่ีจะไมตองรับโทษตามเหตุผลตางๆท่ีเคยมี
คนทํามาแลวจึงไมเกรงกลัวตอโทษ 

4) การลงโทษจะตองมีอัตราสวนท่ีเหมาะสมระหวางบทลงโทษและการกระทํา
ความผิดหากบทลงโทษเบาเกินไปไมไดสัดสวนกับการกระทําผิดก็จะทําใหผูกระทําผิดและคน
ท่ัวไปไมเกิดความเกรงกลัวและกระทําความผิดโดยแลกกับโทษท่ีเล็กนอยหรือยอมเส่ียงกับโทษ
ดังกลาว แตหากบทลงโทษหนักเกินไปก็จะทําใหผูกระทําผิดพยายามปกปดการกระทําผิดของ
ตนเองโดยใชวิธีท่ีรุนแรงข้ึน เชนการทํารายผูเสียหายหรือทําใหผูเสียหายไดรับผลรายมากข้ึน เชน
การกําหนดโทษประหารชีวิตในความผิดฐานปลนหรือขมขืน ผูท่ีกระทําผิดก็จะทําการฆาผูเสียหาย
ไปดวยเพ่ือเปนการทําลายพยานหลักฐาน แลกกับการลอดพนจากโทษคือประหารชีวิตเพราะไมมี
โทษใดจะสูงกวานี้อีกแลวในขณะเดียวกันกระบวนการตรวจสอบพยานหลักฐานก็จะยิ่งทําไดยาก
ข้ึนและเปนผลใหผูกระทําความผิดอาจรอดจากการถูกลงโทษไปไดเพราะพยานหลักฐานถูกทําลาย
ไปหมดแลวโทษตองมีความเหมาะสมและทัดเทียมกับการกระทําผิดจึงจะมีผลในการขมขูยับยั้งได
อยางมีประสิทธิภาพ48 

นอกจากโทษในทางอาญาตามทฤษฎีการลงโทษเพ่ือขมขวัญยับยั้ง ยังมี วิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย ซ่ึงตามกฎหมายอาญา มีท้ังหมด 5 ประเภท ไดแก การกักกัน การหามเขาเขตกําหนด การ
เรียกประกันทัณฑบน การคุมตัวในสถานพยาบาล และการหาม ประกอบอาชีพบางอยาง รวมท้ัง
มาตรการอ่ืน ๆ เชนการใหโฆษณาคําพิพากษาในหนังสือพิมพโดยใหจําเลยเปนผูออกคาใชจาย 

 
                                                            

48 แหลงเดิม. 
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2.6.2. วัตถุประสงคของมาตรการบังคับทางอาญา 
โดยมาตรการบังคับทางอาญาตาง ๆ ท้ังในเร่ืองของโทษทางอาญาและวิธีการเพื่อความ

ปลอดภัยท่ีไดกลาวมา มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
2.6.2.1 การปองกันท่ัวไป (general prevention) เปนวัตถุประสงคของการลงโทษ

ประการหนึ่งท่ีไดรับการยอมรับในกฎหมายอาญา เปนการใชมาตรการ เชนโทษในการขมขูบุคคล
ท่ัวๆไปมิใหกระทําความผิดในทํานองนั้นอีก หรือเพื่อเปนแบบอยางในการบังคับจิตใจของบุคคล
สวนรวมที่มีความคิดจะกระทําการเชนนั้น ใหยับยั้งการกระทําดังกลาวเสีย 

2.6.2.2 การปองกันพิเศษ (special prevention) เปนวัตถุประสงคเพ่ือปองกันผูกระทํา
ผิดคนเดิม มิใหกระทําความผิดในลักษณะเดียวกันนั้นซํ้าอีก โดยใชการลงโทษหรือวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยแกบุคคลนั้น 

2.7 ความหมายของการพกพาอาวุธไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะตามตัวบทกฎหมายของ
ประเทศไทย 

ในการศึกษาความผิดฐานพกพาอาวุธนั้น จําเปนจะตองศึกษาความหมายของคําวาอาวุธ 
ท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาเสียกอน เพ่ือท่ีจะทําใหทราบถึงขอบเขตที่กฎหมายประสงค
จะบังคับใชสําหรับวัตถุดังกลาวอีกท้ังเปนการแสดงใหเห็นถึงความเปนอันตรายท่ีท่ีกฎหมาย
ประสงคจะคุมครองสังคม จากวัตถุดังกลาว จากน้ันจึงทําการศึกษาถึงลักษณะของพฤติการณท่ีเปน
ลักษณะของการพกพาอาวุธซ่ึงเปนการกออันตรายตามกฎหมายตอไป 

2.7.1 คําวา “อาวุธ”จากการคนควาทางตําราตางๆไดมีการใหความหมายคําจํากัดความของคําวา
อาวุธไวมากมาย ตัวอยางเชน 

อาวุธคือเคร่ืองมือท่ีใชระหวางการรบเพ่ือสังหารหรือทําลายทรัพยสินและทรัพยากรจน
ไมสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรได อาจใชในการโจมตีการปองกันและการขมขู49 

ในแงของกฎหมายนั้น คําวา “อาวุธ” ตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญานั้นได
ถูกบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา1(5) โดยบัญญัติวา อาวุธ หมายความรวมถึง  
“อาวุธโดยสภาพ”  และอาวุธท่ีมิใชอาวุธโดยสภาพ แตไดใชหรือเจตนาจะใชประทุษรายรางกายถึง
อันตรายสาหัสอยางอาวุธ50ดวย ในสวนของอาวุธโดยสภาพนั้น ไมมีปญหาอะไรในการตีความ แต

                                                            
49 อาวุธ.  สืบคนเมื่อ 12 กรกฎาคม 2556.  จาก  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD% 

E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98. 
50 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.  (2556).  ประมวลกฎหมายอาญาฉบับอางอิง (พิมพครั้งที่ 31).  กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  หนา 22. 
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ในสวนของ ส่ิงท่ี  “ไมใชอาวุธโดยสภาพนั้น”  จะเปนอาวุธตามกฎหมายก็ตอเม่ือไดใชเจตนาจะใช
ประทุษรายรางกายถึงอันตรายสาหัส ดังนั้นการพาส่ิงท่ีไมใชอาวุธโดยสภาพนั้นติดตัวไปตาม
มาตราน้ีก็จะยังไมเปนความผิด จนกวาผูท่ีพานั้นจะใชวัตถุดังกลาวเยี่ยงอาวุธ 

จากคํานยิามดงักลาว จึงสามารถแบงแยกชนิดของอาวุธตามประมวลกฎหมายอาญาได
เปน 2 ประเภท คือ 

2.7.1.1 อาวุธโดยสภาพ หมายความถึง ส่ิงซ่ึงโดยสภาพใชทําใหเปนอันตรายสาหัสแก
รางกาย รวมท้ังรางกายและจิตใจตามมาตรา 295 อันตรายสาหัสตามมาตรา 29751 

อาวุธโดยสภาพ จึงหมายถึงส่ิงท่ีเปนอาวุธโดยลักษณะทางกายภาพของตัวมันเอง โดยมี
วัตถุประสงคในการผลิตจัดสราง หรือดัดแปลงข้ึนเพื่อทําหนาท่ีในการทําลายชีวิต รางกาย หรือ
ทรัพยสิน เชน มีดดาบท่ีใชในการตอสู สนับมือ ดิ้วอาวุธปนวัตถุระเบิด 

การเปนอาวุธโดยสภาพนั้น วัตถุดังกลาวจะตองทําหนาท่ีเปนอาวุธไดโดยสภาพของ
ตนเอง เชน ลูกกระสุนปนมิใชอาวุธโดยสภาพ เม่ือผูพกไมไดใชหรือเจตนาจะใชประทุษรายรางกาย
ถึงอันตรายสาหัส ผูพกจึงไมมีความผิดตามมาตรา 37152 

การเปนอาวุธโดยสภาพนั้น ถึงแมวาอาวุธดังกลาวจะไมสามารถใชการได แตตาม
กฎหมายก็ถือวาสภาพแหงการเปนอาวุธยังไมส้ินไป เชน การพาอาวุธปนซ่ึงไมสามารถยิงได ผูท่ีนําพา
จะอางวาส่ิงท่ีตนนําพาน้ัน มิใชอาวุธปนเนื่องจากมิสามารถใชยิงได มิได เชนการท่ีจําเลยมีปนพก
ส้ันออโตเมติก ชนิดประกอบข้ึนเองขนาด .22 ไวในความครอบครองโดยมิไดรับอนุญาตจากนาย
ทะเบียนทองท่ีแมปนดังกลาวไมอาจใชยิงทําอันตรายแกชีวิตและวัตถุไดจําเลยก็มีความผิดตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7 และปนดังกลาวเปนอาวุธโดยสภาพเม่ือจําเลยพาไป
ในเมืองและทางสาธารณะโดยไมมีเหตุอันสมควร จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
371 ดวย53  หรืออาวุธปนแมไมมีลูกโมและแกนลูกโมก็เปนอาวุธโดยสภาพ54 

จะเห็นไดวาถึงแมวาอาวุธปนดังกลาวจะไมสามารถใชการไดแลว แตศาลฎีกายังคงถือ
วาอาวุธปนดังกลาวเปนอาวธุโดยสภาพอยู แสดงวาศาลฎีกาพิจารณาที่สภาพของอาวุธ มิได
พิจารณาถึงการทําหนาท่ีไดหรือไมของอาวุธ 

                                                            
51 จิตติ ติงศภัทิย.  (2524).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอนที่ 2 และภาค 3  (พิมพครั้งที่ 

3).  กรุงเทพฯ: สํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา.  หนา 2048. 
52 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3109/2523. 
53 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1903/2520 (ประชุมใหญ). 
54 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1459/2523. 
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2.7.1.2 ส่ิงท่ีไมเปนอาวุธโดยสภาพแตไดใชหรือเจตนาจะใชประทุษรายรางกายถึง
อันตรายสาหัสอยางอาวุธโดยส่ิงดังกลาวนี้โดยสภาพแลวมิใชอาวุธ แตมีความสามารถประทุษราย
ตอผูอ่ืนใหเกิดอันตรายตอรางกายหรือจิตใจได เชนมีดขนาดเล็ก คัตเตอร เชือก ปากกา55 กรรไกร 
ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนส่ิงท่ีใชในชีวิตประจําวันมิไดมีวัตถุประสงคในการผลิตข้ึนมาเพื่อเปนอาวุธ จึงมิได
มีกฎหมายควบคุมไวโดยเฉพาะ แตหากวาผูท่ีนําไปใช มีเจตนาจะใชวัตถุดังกลาวนี้เพื่อเปนอาวุธ 
วัตถุดังกลาวนี้ก็จะกลายเปนอาวุธตามกฎหมายทันที 

เชนในกรณีมีดคัตเตอรจะไมเปนอาวุธโดยสภาพแตทุกคร้ังท่ีจําเลยขมขืนกระทําชําเรา
ผูเสียหาย จําเลยเอามีดคัตเตอรท่ีจําเลยพาไปออกมาขูเข็ญผูเสียหายแสดงวาจําเลยพามีด คัตเตอรไป
โดยเจตนาจะใชเปนอาวุธมีดคัตเตอรจึงเปนอาวุธ56 

หรือในกรณีมีดแบบปอกผลไมไมใชอาวุธโดยสภาพ แตถาผูท่ีพกพาไดใชมีดนั้นแทง
บุคคลอ่ืนไดรับอันตรายสาหัสจึงเปนอาวุธตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ผูกระทําจึงมี
ความผิดตามบทบัญญัติดังกลาวและเปนความผิดอีกกรรมหนึ่ง57 

จาก 2 กรณีดังกลาว เห็นไดวา ส่ิงท่ีไมเปนอาวุธโดยสภาพจะเปนอาวุธตามกฎหมายตอเม่ือ
ไดมีเจตนาใชวัตถุดังกลาวในการประทุษรายรางกาย หรือทําใหเกดิอันตรายสาหัส 

สรุปความหมายของคําวาอาวุธไดวาหมายถึง ส่ิงท่ีใชเพื่อทําอันตรายตอทรัพยากร
ตางๆเชนชีวิตมนุษย รางกาย เชนการฆาหรือทําใหบาดเจ็บหรือคุกคามในลักษณะตางๆจากท่ีมี
ความรุนแรงเล็กนอยเชนเข็มหมุดถาผูประสงคนําไปใชประทุษรายรางกาย ไปจนถึงท่ีมีความ
รุนแรงมากและออกแบบมาเพื่อใชทําลายโดยเฉพาะเชนอาวุธนิวเคลียรซ่ึงการใชอาวุธดังกลาว
ในการกระทําตอรางกายมนุษยแมจะเปนส่ิงเล็กๆนอยก็ตาม จะสงผลใหเกิดภยนัตรายมากกวา
การกระทําโดยไมใชอาวุธ เชนการใชมือเปลาบีบคอกับการใชเชือกรัดคอ การใชเชือดรัดคอยอมทํา
ใหผูถูกกระทํามีโอกาสเสียชีวิตมากกวา 

คําวา  “ประทุษรายรางกาย” นั้นในประมวลกฎหมายอาญา หมวด 1 บทนิยามไดใหคํา
จํากัดความไวใน มาตรา 1(6)  “ใชกําลังประทุษราย”  หมายความวาทําการประทุษรายแกกาย หรือ
จิตใจของบุคคลไมวาจะทําดวยใชแรงกายภาพหรือดวยวิธีอ่ืนใด และใหหมายความรวมถึงการ

                                                            
55คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1844/2536. 
56คําพิพากษาฎีกาที่ 1400/2538. 
57คําพิพากษาฎีกาที่ 4155/2531. 
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กระทําใด ๆ ซ่ึงเปนเหตุใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได ไมวาจะโดยใชยา
ทําใหมึนเมา การสะกดจิตหรือวิธีอ่ืนใด อันคลายคลึงกัน58 

คําวา “รับอันตรายสาหัส” นั้น หมายความถึง 
1) ตาบอด หูหนวกล้ินขาด หรือเสียฆานประสาท 
2) เสียอวัยวะสืบพันธุหรือความสามารถสืบพันธุ 
3) เสียแขนขา มือ เทา นิ้วหรืออวัยวะอ่ืนใด 
4) หนาเสียโฉมอยางติดตัว 
5) แทงลูก 
6) จิตพิการอยางติดตัว 
7) ทุพพลภาพหรือปวยเจ็บเร้ือรังซ่ึงอาจถึงตลอดชีวิต 
8) ทุพพลภาพหรือปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวายี่สิบวัน หรือจนประกอบ

กรณียกิจตามปกติไมไดเกินกวายี่สิบวัน59 
ซ่ึงเม่ือเขาองคประกอบท่ีวัตถุดังกลาวเปนอาวุธตามกฎหมายแลว จะทําใหบุคคลตองไดรับ

โทษหนักข้ึนในบางกรณี เชนประมวลกฎหมายอาญามาตรา 140 บัญญัติไววา “ความผิดตามมาตรา 138 วรรค
สองหรือมาตรา 139 ไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธ หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแตสามคนข้ึนไป
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ”60 

ดังนี้จะเห็นวา การกระทําความผิดอาญา โดยมีหรือใชอาวุธในการกระทําความผิดดวย 
นั้นยอมเปนเหตุฉกรรจ ซ่ึงกฎหมายไดบัญญัติเพ่ิมโทษไวทําใหผูกระทําความผิดตองรับโทษหนัก
ข้ึนกวาการกระทําความผิดอยางเดียวกันท่ีไดกระทําไปโดยไมมีอาวุธ 

2.7.2 คําวา “อาวุธปน” 
พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน 

พ.ศ. 2490 ไดบัญญัติความหมายของคําวาอาวุธปนไว ดังนี้  

                                                            
58 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.  (2556).  ประมวลกฎหมายอาญาฉบับอางอิง  (พิมพครั้งที่ 31).  กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  หนา 22. 
59 แหลงเดิม.  หนา 473. 
60 แหลงเดิม.  หนา 302. 
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“อาวุธปน” หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซ่ึงใชสงเคร่ืองกระสุนปนโดยวิธี
ระเบิดหรือกําลังดันของแกสหรืออัดลมหรือเคร่ืองกลไกอยางใดซ่ึงตองอาศัยอํานาจของพลังงาน 
และสวนหนึ่งสวนใดของอาวุธนั้นๆซ่ึงรัฐมนตรีเห็นวาสําคัญและไดระบุไวในกฎกระทรวง61 

นอกจากนี้แลว สวนประกอบของอาวุธปนบางสวน ถือเปนอาวุธปนดวย ตามขอ 1 แหง
กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2491 เนื่องจากสวนประกอบดังกลาวเปนสวนประกอบ
สําคัญของอาวุธปน หากผูท่ีมีไวในครอบครองมีความรูทางดานการชางสักเพียงเล็กนอยกจ็ะ
สามารถพัฒนาตอจนสําเร็จเปนอาวุธปนอยางสมบูรณและนําไปประกอบอาชญากรรมได กฎหมาย
จึงถือวาสวนประกอบดังกลาวเปนอาวุธปนดวย ดังนี ้

2.7.2.1 ลํากลอง 
2.7.2.2 เคร่ืองลูกเล่ือน หรือสวนประกอบสําคัญของเคร่ืองลูกเล่ือน 
2.7.2.3 เคร่ืองล่ันไกหรือสวนประกอบสําคัญของเคร่ืองล่ันไก และ 
2.7.2.4 เคร่ืองสงกระสุนซองกระสุนหรือสวนประกอบสําคัญของส่ิงเหลานี้สวนใด

สวนหนึ่งท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงมหาดไทย62 
ดังนั้น จะเห็นไดวาอาวุธปนท่ีไมสามารถใชการได ศาลฎีกาก็ยังคงพิจารณาวาเปนอาวุธ

โดยสภาพ63 รวมท้ัง สวนประกอบของอาวุธปนซ่ึงชํารุดดวย64 
2.7.3 คําวา “พกพาอาวุธ” 

ในการพกพาอาวุธนั้น ไมมีคําจํากัดความท่ีบัญญัติไวในตัวบทกฎหมายไมวาจะเปนตาม
ประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายฉบับใด ดังนั้นจงึตองทําการศึกษาจาก คําพพิากษาของศาล
ฎีกา คําช้ีขาดของพนักงานอัยการ บันทึกของตํารวจผูมีหนาท่ีรักษากฎหมาย และความคิดเหน็ของ
นักวิชาการดังตอไปนี ้

2.7.3.1 ความหมายตามคําพิพากษาของศาลเคยมีคําพิพากษาของศาลฎีกาวินิจฉัยวา
กระเปาเอกสารท่ีอาวุธปนของกลางบรรจุอยูภายในนั้น โดยสภาพและคําพยานจําเลยแสดงวา มี
กุญแจล็อคถึง 2 ดานท้ังวางอยูท่ีเบาะดานหลังการจะหยิบฉวยอาวุธปนมาใชทันทีทันใดนั้นยอม
เปนไปไดยากจึงมิอาจถือไดวาเปนการพกพาติดตัวท้ังเหตุผลท่ีจําเลยอางวาเปนการขนยายไปยังบาน
ท่ีตางจังหวัดนั้นจําเลยมีสําเนาทะเบียนบานมานําสืบวามีการยายภูมิลําเนาไปจริงแมจะภายหลังวัน

                                                            
61พระราชบัญญัตติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ.

2490.  มาตรา 4 (1). 
62กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2491. 
63คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1903/2520. 
64คําพิพากษาฎีกาที่ 1022/2522. 
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เวลาเกิดเหตุแตก็เพียงไมกี่วัน ตองรับฟงเปนคุณแกจําเลยตามท่ีอางวาเจตนาเพียงขนยายส่ิงของเม่ือ
โจทกไมมีพยานหลักฐานมาสืบใหเห็นเปนอยางอ่ืนจึงตองฟงวาจําเลยมีเหตุจําเปนเรงดวนตาม
สมควรแกพฤติการณท่ีจะพาอาวุธของกลางไปจําเลยไมมีความผิดตาม พรบ. อาวุธปน ฯ มาตรา 8 ทวิ 
วรรค 1, มาตรา 72 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 37165 

จากแนวคําพิพากษาฎีกาดังกลาวเห็นวาศาลฎีกามีแนวความคิดวาการนําพาอาวุธท่ีจะ
เปนความผิดตามกฎหมายนั้นจะตองเปนพฤติการณท่ีจะสามารถหยิบฉวยอาวุธปนมาใชทันทีทันใด
นั้นนอกจากนี้แลวจะตองมีพฤติการณท่ีจะไดนําอาวุธปนเคล่ือนท่ีไปในถนนหรือทางสาธารณะอีก
ดวย และนอกจากนี้คําพิพากษาศาลฎีกาท่ีมีการกําหนดพฤติการณหรือลักษณะของการพกพาอาวุธ
ติดตัวแลวยังมีแนวคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีกลาวถึงเจตนา หรือองคประกอบภายในของการพาอาวุธ
ติดตัวดังนี้ 

การที่จําเลยที่ 1 ถือปนกลับบานพรอมจําเลยที่ 2 ผูเปนเจาของที่ไดรับอนุญาตใหมี
อาวุธปนไวในครอบครองและการพาอาวุธปนนั้นไปเปนการปองกันไมใหจําเลยท่ี 2 นําไปใช
กระทําผิดและนํากลับบานเทานั้นมิไดมีเจตนาพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบาน หรือทาง
สาธารณะ จําเลยท่ี 1 ไมมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปน ฯ มาตรา 8 ทวิ66 

อีกกรณีคือจําเลยเปนพนักงานขับรถของมูลนิธิปอเต็กตึ้งไดขับรถยนตไปที่เกิดเหตุ
รถชนกันมีผูนําถุงบรรจุอาวุธปนมามอบใหแจงวาเปนของผูไดรับบาดเจ็บจําเลยไดติดตามหา
เจาของเพื่อมอบอาวุธปนคืนเม่ือไมพบก็ตั้งใจจะมอบใหแกเจาพนักงานตํารวจ แตถูกเจาพนักงาน
ตํารวจจับเสียกอนดังนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยวาจําเลยไมมีความผิดฐานมีอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนไว
ในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต และพกพาไปในทางสาธารณะ67 

การกระทําความผิดฐานพาอาวุธปนนั้นตองไดความวาจําเลยไดนําอาวุธปนเคล่ือนท่ีไป
ในถนนหรือทางสาธารณะหรือนําเขาไปในหมูบานซ่ึงประกอบดวยการกระทําท่ีเปนสาระสําคัญคือ
การนําอาวุธปนเคล่ือนท่ีไปในขณะกระทําผิดหากปรากฏวาจําเลยเพียงแตหยิบเอาอาวุธปนส้ันของ
เพื่อนท่ีวางไวบนโตะหนารานขายอาหารริมถนนมาเหน็บไวที่ เอวและคงนั่งอยู ท่ีโตะไมได
เคล่ือนยายไปไหน ดังน้ีไมเปนความผิดฐานพาอาวุธปน68 

จากคําพิพากษาของศาลฎีกาท่ียกมานี้ เห็นวาการพกพาอาวุธดังกลาวยังตอง
ประกอบดวยองคประกอบภายในคือเจตนาดวย 

                                                            
65 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3945/2540. 
66 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 417/2528. 
67 คําพิพากษาฎีกาที่ 293/2537. 
68 คําพิพากษาฎีกาที่  3729/2528. 
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2.7.3.2 ความหมายตามความเห็นแยงของพนักงานอัยการอัยการสูงสุดได ช้ีขาด
ความเห็นแยงเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปนติดตัววา การพาอาวุธปนติดตัวท่ีจะเปนความผิดตาม พรบ. 
อาวุธปน ฯ นั้น จะตองเปนการกระทําท่ีผูตองหานั้น อยูในวิสัยท่ีสามารถอาจใชอาวุธปนน้ันได
ในทันที หากตองการจะใช โดยไมตองใชเวลาในการเตรียมการเพ่ือการใชใดๆ อีก ดังนั้น การท่ี
ผูตองหานําอาวุธปนไป โดยเก็บไวท่ีเก็บของทายรถ จึงไมใชเปนการพาอาวุธปนติดตัวไปตาม
ความหมายของกฎหมาย การกระทําของผูตองหาจึงขาดองคประกอบความผิดตาม พรบ. อาวุธปนฯ 
มาตรา 8 ทวิ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 จึงช้ีขาดไมฟองผูตองหา69 

นอกจากความเห็นแยงดังกลาวท่ีกลาวขางตนแลว ยังมีความเห็นแยงท่ีเกี่ยวของอีก ดังนี้
ตอไปนี้ 

“อัยการสูงสุดไดพิจารณาแลว เห็นวาการพาอาวุธปนติดตัวท่ีจะเปนความผิดตาม พรบ.
อาวุธปนฯ มาตรา 8 ทวิ นั้น จะตองเปนการกระทําที่ผูกระทํานั้นอยูในวิสัยท่ีสามารถอาจใชอาวุธ
ปนนั้น ไดในทันที หากตองการจะใชโดยไมตองเสียเวลาในการเตรียมการเพ่ือการใชใดๆ อีก ฉะนั้น 
การที่ผูตองหาแยกอาวุธปนกับกระสุนออกจากกันและบรรจุไวในกระเปาเส้ือผา แลวนํากระเปาติดตัว
มาดวย จึงไมใชการพาอาวุธปนติดตัวในความหมายของกฎหมาย การกระทําของผูตองหาจึงขาด
องคประกอบความผิดตาม พรบ.อาวุธปน ฯ มาตรา 8 ทวิ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 
จึงช้ีขาดไมฟองผูตองหา70,71 

ความเห็นแยงของอัยการสูงสุดท้ัง 2 ความเห็นนี้ เห็นวาในความผิดฐานพาอาวุธไปใน
เมือง หรือในชุมชน ความเห็นทางอัยการมีแนวความคิดของความผิดอาญาท่ีเปนการกออันตรายซ่ึง
เปนแนวความคิดของประเทศเยอรมันเพราะการกระทําดังกลาวเปนการกออันตรายโดยท่ัวไปแลว72 

2.7.3.3 ความหมายตามบันทึกตํารวจในทางตํารวจนั้นไดมีบันทึกตํารวจกําหนด
แนวทางในการปฏิบัติของขาราชการตํารวจใหใชดุลพินิจในการตรวจคนจับกุม ผูพกพาอาวุธปนไป
ในสาธารณสถาน ใหเปนการถูกตองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 ไดบัญญัติไวและตอมาได
มีคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินฉบับท่ี 44 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 8 ทวิ แหง พรบ. อาวุธปนฯ พ.ศ. 2490 ข้ึนอีกอยางไรก็ตามในปจจุบันยังคงมีปญหาในทาง

                                                            
69 คําช้ีขาดความเห็นแยง และคําวินิจฉัยคดีอาญาของอัยการสูงสุดที่ 64/2524. 
70 คําช้ีขาดความเห็นแยง และคําวินิจฉัยคดีอาญาของอัยการสูงสุดที่ 19/2537. 
71 สมพร-ศรีนิดา พรหมหิตาธร.  (2544).  เลนปนไมใหถูกจับ  (พิมพครั้งที่ 10).  กรุงเทพ ฯ :นิติธรรม. 

หนา 56-57. 
72 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน.(2536).  ผลของการกระทําในทางอาญา: ศึกษาเฉพาะกรณีผลที่เปนการ

กออันตราย  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  หนา  99. 
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ปฏิบัติ เม่ือเจาหนาท่ีตํารวจตรวจคนพบบุคคลพกพาอาวุธปนไปในท่ีสาธารณะ โดยมีเพียงใบอนุญาต
ใหมีและใชอาวุธปน (ป. 4) แตยังไมไดรับใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว (ป. 12) ซ่ึงเจาหนาท่ีตํารวจ
มักจะควบคุมตัวมาดําเนินคดีทุกรายไปทําใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูบริสุทธ์ิท่ีถูกตรวจคนและจับกุม 
เพื่อใหการปฏิบัติของเจาพนักงานตํารวจเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองจึงขอซักซอมความ
เขาใจในการปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้ตามบทบัญญัติมาตรา 8 ทวิ แหง พรบ. อาวุธปนฯ พ.ศ. 2490 ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยคําส่ังคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี 44 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ขอ 3
กําหนดวาหามมิใหผูใดพกพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยไมไดรับ
อนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวเวนแตกรณีตองมีติดตัวเม่ือมีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแก
พฤติการณไมวากรณีใด หามมิใหพกพาอาวุธปนไปโดยเปดเผยหรือพาไปในท่ีชุมนุมชนท่ีไดจัดให
มีข้ึนเพื่อนมัสการการร่ืนเริงการมหรสพ หรือการอ่ืนใด 

ดังนั้นจะเห็นไดวา กฎหมายยังคงเปดโอกาสใหประชาชนผูบริสุทธ์ินําเอาอาวุธปนท่ีตน
มีไวโดยชอบดวยกฎหมายแตยังไมไดรับอนุญาตใหพกพาติดตัวไปเพื่อปองกันตัวและทรัพยสินได 
ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายใหกระทําได ตามแนวคําช้ีขาดไมฟองคดีของอธิบดีกรมอัยการเกี่ยวกับ
การพกพาอาวุธปนไปในเมืองหมูบาน หรือทางสาธารณะโดยท่ียังไมไดรับอนุญาตใหพกพาจากเจา
พนักงานซ่ึงถือวาโดยสภาพเปนกรณีท่ีตองมีอาวุธปนติดตัวเม่ือมีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควร
แกพฤติการณมีแนวทางพอสรุปไดดังนี้73 คือ 

1) นําอาวุธปนใสกระเปาเก็บไวในชองเก็บของทายรถ ซ่ึงไมสามารถหยิบใชได
ทันทีทันใด 

2) เอาอาวุธปนใสกระเปาใสกุญแจแลววางไวในรถซ่ึงไมสามารถหยิบใชไดใน
ทันทีทันใด 

3) ไปเก็บเงินจากลูกคาตางจังหวัดจํานวนเปนหม่ืนๆ นําติดตัวมาแลว มีอาวุธปนไดรับ
อนุญาตจากนายทะเบียนแลว ใสชองเก็บของหนารถยนตเพื่อปองกันตัวและทรัพยสิน 

4) ไปเก็บเงินจากลูกคาตางจังหวัด นําอาวุธปนติดตัวมาดวย โดยแยกอาวุธปนและ
เคร่ืองกระสุนปนออกจากกันใสกระเปาเอกสารไวท่ีพนักเบาะหลังรถยนต 

5) หออาวุธปน และแหนบบรรจุกระสุนปน (แมกกาซีน) แยกออกคนละหอเก็บไวใน
กระโปรงรถยนตซ่ึงใสกุญแจจึงแจงมาเพื่อทราบและแจงใหขาราชการตํารวจท่ีเกี่ยวของทราบเพ่ือ
ใชเปนดุลพินิจประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติหนาท่ี 

                                                            
73 บันทึก ตร.ที่ 0501 /30476 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2517. 
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โดยสรุปแลวพบวาในความเห็นของเจาพนักงานตํารวจ ตามบันทึกตร.ท่ี 0501 /30476 ท่ี
ไดอางมาน้ันมีความสอดคลองกับความเห็นของศาล และความเห็นของพนักงานอัยการดังท่ีกลาวมา
ขางตน 

2.7.3.4 ความหมายตาม ความคิดเห็นของนักวิชาการ 
ศ. ดร. คณิต ณ นคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้ดังนี้วา “ความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 371 เปนความผิดอาญาท่ีเปนการกออันตรายเพราะอาวุธนั้นเปนส่ิงอันตราย
และอาจใชในการกระทําความผิดไดอีกดวย การบัญญัติบทลงโทษสําหรับความผิดฐานนี้มีลักษณะ
เปนการปองกันอันตรายอันเกิดจากการใชอาวุธท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุกขณะดังนั้นการ “พาอาวุธไป” 
ตองเปนการกระทําท่ีผูกระทําอยูในวิสัยท่ีจะสามารถใชอาวุธนั้นไดทันทีหากตองการจะใชโดยไม
ตองเสียเวลาในการเตรียมการเพ่ือใชใดๆอีก ท้ังนี้เพราะความผิดฐานนี้เปนการกออันตราย และ
อาวธนั้นอาจเปนเคร่ืองมือในการกออาชญากรรมได74 

ดร. สมศักดิ์ สิงหพันธุ ใหเหตุผลวา75คําวา พา แสดงใหเห็นลักษณะพิเศษท่ีจะเนนให
เห็นวา อาวุธนั้นตองไปพรอมกับตัวบุคคลผูกระทําความผิด ไมวาอาวุธจะอยูท่ีตัวผูพาไปหรือไมก็
ตาม ถาไมไดพกไวท่ีตัว อาวุธนั้นก็ตองถูกพาไปพรอมกับตัวบุคคลผูพาอาวุธนั้น เชน เอาอาวุธปน
ใสไวในกระเปาถือนําติดตัวไปดวย เอากระเปาท่ีใสปนวางไวในรถไฟท่ีคนโดยสาร หรือ เอามีด
ดาบใสไวทายรถยนตท่ีขับไป เปนตน 

จากความเห็นท้ังสองของนักวิชาการนี้ เห็นวาการพาอาวุธไปในลักษณะท่ีจะสามารถใช
อาวุธไดทันทีท่ีตองการมีแนวคิดของความผิดอาญาที่เปนการกออันตราย เพราะการพาอาวุธไปใน
ลักษณะนั้น ไดกอใหเกิดอันตรายโดยท่ัวไปแลว 

สําหรับความหมายของการพาอาวุธไปโดยไมมีเหตุสมควรหมายถึงการพาอาวุธไปใน
เมืองหมูบาน หรือทางสาธารณะโดยไมมีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแหงพฤติการณดัง
ตัวอยาง เชน 

กรณี ท่ี 1 ขอเท็จจริงมีอยูวา จําเลยเก็บปนและเงิน 70,000 บาท ไวในล้ินชักรถ เม่ือ
จําเลยนั่งรถไปดวยถือไดวาจําเลยพาอาวุธปนติดตัวไปและการที่จําเลยขับรถไปสงผูเสียหายกับพวก
แลวพากันไปนั่งดื่มสุราและเบียรโดยท้ิงเงินไวในรถซ่ึงจอดอยูหางจากจําเลยประมาณ 5 - 6 วา

                                                            
74 คณิต ณ นคร.  (2553).  กฎหมายอาญาภาคความผิด  (พิมพครั้งที่ 10).  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

วิญูชน.  หนา 170 
75 สมศักด์ิ สิงหพันธุ.  (ม.ป.ป.)  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา เลม 4 ตอน 1  กรุงเทพฯ:  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  หนา 697. 
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แสดงวาจําเลยมิไดหวงใยเกี่ยวกับความปลอดภัยของทรัพยสินการท่ีจําเลยพาอาวุธปนติดตัวไปจึง
ถือไมไดวามีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ76 

กรณี ท่ี 2 ขอเท็จจริงมีอยูวาจําเลยพาอาวุธปนไปท่ีหนาโรงงานของบริษัทท่ีเกิดเหตุโดย
ไมไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานใหมีอาวุธปนติดตัว เนื่องจาก นาง ก. พานางสาว น.ไปพบบิดา
มารดาของจําเลยท่ีบานจําเลย เพื่อเจรจาในการท่ีจะสูขอนางสาว น.เปนภรรยาจําเลย นาง ก. และ
นางสาว น. จะกลับบาน เปนเวลาดึกมากแลวจําเลยจึงนั่งรถไปสงบุคคลท้ังสองท่ีบริษัท การที่จําเลย
พาอาวุธปนไปดังกลาวถือไมไดวาเปนกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ
เพราะไมแนวาจะมีเหตุรายเกิดข้ึนแตเปนกรณีท่ีสมควรรอการลงโทษจําเลย 

2.7.4 คําวา “เมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะ” 
“เมือง”  หมายถึง ชุมชนใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งเขตชุมชนของตัวจังหวัด หรือตัวอําเภอ 
“หมูบาน”  เปนชุมชนยอยแตมิไดหมายความถึงสวนท่ีเปนเคหะสถาน  
“บาน”  เปนท่ีอยูอาศัยและเพิงหนาบานเปนท่ีอยูอาศัยดวยการพกพาอาวุธปนติดตัวอยู

ในบริเวณดังกลาวจึงเปนการพกพาอยูในท่ีอยูอาศัยของตนจึงไมเปนความผิดฐานพาอาวุธไปใน
เมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาต77 

“ทางสาธารณะ”  หมายความวาทางบกหรือทางน้ําสําหรับประชาชนใชในการจราจร
และใหหมายความรวมถึงทางรถไฟและทางรถที่มีรถเกินสําหรับประชาชนโดยสารดวย 

“ชุมนุมชนท่ีจัดใหมีข้ึนเพื่อนมัสการ”  เชนงานบุญท่ีวัดจัดข้ึนในวันสําคัญทางศาสนา 
“ชุมนุมชนท่ีจัดใหมีข้ึนเพื่อนการร่ืนเริง”  เชนงานท่ีมีมหรสพแสดง 
“ชุมนุมชนท่ีจัดใหมีข้ึนเพื่อการอ่ืนใด  “เชนงานจัดอภิปรายหรือสัมมนาทางวิชาการ78 

 
2.8 ความเปนมาแนวคิดและเจตนารมณในการควบคุมอาวุธ 

2.8.1 แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธ 
สําหรับประเทศไทย ตามหลักฐานที่ปรากฏในพระไอยการตําแหนงนาพลเรือนและ

พระไอยการตําแหนงนาทหารหัวเมืองจากกฎหมายตราสามดวงซ่ึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ
โปรดเกลาฯ ใหตราข้ึนใน พ.ศ. 1997 นั้นไดระบุถึงตําแหนงของเจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
จัดการดานอาวุธไวเปนที่แนนอนเชนกรมแสงสรรพยุทธ กรมแสงตน กรมแสงปนโรงใหญ 

                                                            
76 คําพิพากษาฎีกาที่ 3027/2526. 
77 คําพิพากษาฎีกาที่ 8943/2542. 
78 คณิต ณ นคร.  (2553). กฎหมายอาญาภาคความผิด  (พิมพครั้งที่ 10).  กรุงเทพฯ: วิญูชน. หนา  171. 
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กรมกองแกวจินดา กรมรักษาตึกดิน กองตําดิน ฯลฯ เปนตน79ซ่ึงมีหนาท่ีจัดการเกี่ยวกับอาวุธ
สําหรับปองกันประเทศซ่ึงในปจจุบันนั้นไดเปล่ียนแปลงมาเปนกรมสรรพพาวุธทหารบก  

2.8.2 ความเปนมาเกีย่วกับการควบคุมการมีการใชและการพกพาอาวุธ 
แนวความคิดท่ีจะบัญญัติกฎหมายเพื่อจะใชในการควบคุมอาวุธนั้นมีมานานแลว เห็น

ไดจากใน พ.ศ. 2295 ไดมีการออก กฎใหแกผูรักษาเมือง ผูรั้งกรมการเมือง จ.ศ. 114 กําหนดใหมี
การทําตําหนิรูปพรรณปนซ่ึงเปนอาวุธชนิดหนึ่งไววา 

“ ถาลูกบานนั้นมีปนไวสําหรับตัวใชก็ใหเอาปนนั้นมาชวยบอกแกผูใหญ นายบานและ
ใหผูใหญบานนั้นวัดส้ันยาว และกฎหมายเอารูปพรรณปนนั้นไว ถาแลหาจาฤกมิไดก็ใหเอาไปให
ผูรักษาเมือง ผูร้ังกรมการจาฤกปนนั้นลงไวในลํากลองปนนั้นใหสําคัญตามกฎแลวใหมอบปนนั้น
ไวใหแกเจาของใหเอาไวสําหรับตัว”80 

ตอมาในสมัยรัชการท่ี 4 จ.ศ. 1162 ไดมีพระราชบัญญัติ กฎหมายทองน้ํา บุกรุกหามยิงปน 
ฯลฯ มีความตอนหนึ่งเกี่ยวกับการหามยิงปนดังนี้ 

“อนึ่ง ถาจะยิงปนคาบศิลาแลปนนกหลอก ตามวังเจาตางกรมแลเจายังไมไดตั้งกรมแล
บานขาราชการผูใหญ ผูนอยจะตั้งปอมหัดบุตรหลานญาติพี่นองบาวไพรใหชํานิชํานาญในการยิง
ปนเล็กก็ได แตใหจดหมายไปบอกตอเจาพนักงานกรมมหาดไทย กรมพระกะลาโหม ใหรู
กําหนดเวลาทุกวันฤาในวันมีกําหนด เจาพนักงานกรมมหาดไทยจะใหกรมพระแสงไปตรวจตราดู
ปอมท่ีจะหัดยิงใหพนทางคนเดินไปมา เม่ือหัดยิงนั้นจะไดไมถูกเปนอันตราย 

อนึ่งถาจะยิงสัตวก็ยิงไดแตท่ีปาท่ีทุงนาท่ีมิใชท่ีวัดท่ีบานมิใชทางคนท่ีเดินไปมา ถาจะยิง
ในวัดท่ีบานท่ีหนทางคนไปมาผูท่ีจะยิงลางทีคนดีบาง คนเมาสุราบาง ไมทันเห็นคนก็จะไปถูกคน
ปวยเจ็บตายครั้นไปเอาตัวผูท่ียิงถูกคนตายนั้นมาจะปรับไหมทําโทษตามกฎหมายวายิงคนตาย ผูท่ี
ยิงนั้นก็เถียงหาวาไดแกลงยิงคนไม ตองถุงเถียงโอกเอกกันกวาจะตัดสินใจตกลงก็ยาก ปนนั้นก็เปน
อาวุธทางไกลอาจท่ีจะทําลายชีวิตคนไดกวาจักษุคนเห็น คือบังฝา บังตนไม ไมเห็นไดดวยจักษุ ปน
ก็ตลอดไปถูกคนตายได เหตุนี้จึงไดตั้งกฎหมายไวหามมิใหยิงปนเล็กในที่วัดท่ีบานถึงท่ีปาท่ีทุงก็ดี 
หามมิใหยิง ชาง มา แลโคกระบือแลสัตวท่ีเจาของหวงหามเล้ียงไวถาผูใดมิฟงขืนยิงปนใหผิดแต
กฎหมายนี้ จะตองปรับไหมเงินต้ังแต 160 บาทข้ึนไป แล 400 บาทลงมา ตามยิงมากแลนองตาม
กฎหมาย ถูกชาง มา โค กระบือ สุกรเปดไกสัตวท่ีมีเจาของเล้ียงอยูทําใหตาย จะตองคิดเงินใหตาม

                                                            
79 ประวัติกรมสรรพพาวุธทหารบก.สืบคนเมื่อ 13 เมษายน 2556.  จากhttp://ordelearning.com/ 

file.php/1/KM/Book%20history1.swf. 
80 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2548). คูมือปฏิบัติงานอาวุธปน  ฉบับรวมกฎหมายอาวุธปน  

กรุงเทพฯ: โรงพิมพอาสารักษาดินแดน.  หนา 161-164. 
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ราคาของ ๆ เจาของตามของมากแลนอยอีกสวนหนึ่ง ถาคนฝายไทยยิงถูกคนปวยเจ็บตายจะ
ปรับไหมทําโทษ ตามกฎหมายเดิมในประเทศสยาม ถาคนตางประเทศยิงถูกคนเจ็บปวยตาย กลง
สุลจะปรับไหมทําโทษตามกฎหมาย” 

กฎหมายดังกลาวไดเลิกใชเม่ือในรัชการท่ี 5 จากตัวบทกฎหมายดังกลาวแสดงใหเห็นวา
ในสมัยดังกลาวนั้น รัฐไดเห็นเล็งถึงอันตรายอันเกิดจากความรายแรงของอาวุธปนซ่ึงเปนอาวุธชนิด
หนึ่งซ่ึงสามารถทําลายชีวิตและทรัพยสินไดในระยะไกลและนอกเหนือระยะสายตา ซ่ึงกอใหเกิด
ความเสียหายตอสังคมจึงไดกําหนดโทษและความผิดสําหรับการใชอาวุธปนโดยปราศจากความ
ระมัดระวังไวดังกลาว 

ในกรณีการควบคุมการพกพาอาวุธนั้นจากการคนควาในกฎหมายฉบับตราสามดวง ใน
สมัยรัชกาลท่ี 1 ถึงความผิดเกี่ยวกับการพกพาอาวุธ นั้นพบวาการพกพาอาวุธ จะเปนความผิดก็
ตอเม่ือเปนการพกพาท่ีทําใหเกิดอันตรายแกบุคคลอ่ืน เชนในพระไอยการลักษณะโจร ในหมวดอัน
เปนลหุโทษขอ 127 บัญญัติไววา มาตราหนึ่ง  “หมีไดเกิดศึกจุลาจล แลตนถือหอกดาบแหลนหลาว
เปลือยไปเดินกลางถนนหนทางมีผูมาถูกตองตาย ใหไหมผูถือหอกดาบนั้นปลูกตัวผูตายทวีคูณ
สินไหม พินัยกึ่งถามีผูถือเคร่ืองใชสอย คือมีดพราส่ิวขวาน เดินมาแลมีผูมาถูกตองตาย ใหไหมยืน
ตัวผูตายเปน 3 สวนยกเสียสองสวน เอา 1 สวนใหแกพอแมผูตาย เปนเบ้ียทําบุญเผาผี81” 

กรณีไดพกพาอาวุธเขาไปในสถานท่ีซ่ึงไมอนุญาตตามกฎมณเฑียรบาล หมวดวาดวย
เร่ืองวัง มาตราท่ี 66 ใจความดังนี้  “ถาถือเคร่ืองสาตราอาวุธเขาไปในพระราชวังใหนายประตูถามดู 
ดี รายถาใชงานท่ีจะเอาเขามา ใหตัดมือผูเอาเขามานั้นเสียถานายประตูมิไดวาละใหเอาเขาไป ใหมี
โทษแกนายประตูดุจนั้น” 

ตอมาในวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 
ทรงประกาศใชกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 และทรงยกเลิกกฎหมายลักษณะตราสามดวงไปซ่ึง
ในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 นั้นไดบัญญัติเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการพกพาอาวุธไวในสวนท่ี 10 
ความผิดลหุโทษในฐานกระทําใหเกิดภยันตรายแกสาธารณะชน และทําใหสาธารณะชนปราศจาก
ความสุขสบาย ในมาตรา 335 (2) ดังนี้ 

“ผูใดมีปนประจุพาไปในทางหลวง ถนนหลวง หรือสาธารณะสถาน โดยมันไมไดรับ
อนุญาตใหถือไดทานวามันมีความผิดตองระวางโทษช้ัน 1 และใหริบศาสตราวุธนั้นเสียดวย” 

จากบทบัญญัติดังกลาว เห็นวาในตัวบทบัญญัติเฉพาะเจาะจงไวท่ีการพกพาอาวุธปน 
มิไดบัญญัติถึงการพกอาอาวุธชนิดอ่ืนๆ ดังนั้นหลังจากบังคับใชมาตราดังกลาวไดเพียงปเดียว จึง
                                                            

81 กําธร เลี้ยงสัจธรรม. (2548).กฎหมายลักษณะตราสามดวง เลม2  กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, สนพ.  
หนา 313. 
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เกิดปญหาเกี่ยวกับเจตนารมณของกฎหมายตามมาซ่ึง จากบันทึกขอสังเกตไดจาก ขอสังเกต
ประกอบคําพิพากษาฎีกาท่ี 405 ร.ศ. 128 82ของเสด็จในกรมหลวงราชบุรี มีใจความวา “ตองยอมรับ
วาในเวลานี้ ราษฎรถืออาวุธกวัดแกวงไดในถนนหนทาง แตอยาบรรจุกระสุน โคดหามมิใหถือ
อาวุธไปในท่ีประชุมชนและในงานนักขัตฤกษเทานั้นเอง อันท่ีโคดลงโทษการนอยไปเร่ืองถืออาวุธ
นั้น ขีดเสนยากวาควรลงโทษเพียงใดไมควรลงโทษเพียงใด เปนตน ถือปนไปยิงนกเชนนี้ เห็นได
แลววาไมควรลงโทษ แตถาถือดาบขาวๆ กวัดแกวงในตรอกมืดตรอกเปล่ียวก็มีคนเห็นกันมากวา
ควรลงโทษเปนขอหามได กฎหมายอังกฤษขีดเสนดังนี้ คือ ทําโทษคนท่ีถืออาวุธโดยวิธีท่ีกระทําให
สาธารณะชนมีความหวาดเสียว (ฮอลสระบุรี เลม9 หนา 468) และกฎหมายอังกฤษบทนี้ก็ไดเปน
กฎหมายมาแลวหลายรอยป เหตุไรเราจึงไมเอาอยางนั้น อธิบายไมได เร่ืองถืออาวุธเชนในคดี เร่ืองนี้ 
ถาเราจะพิจารณาตามกฎหมายอังกฤษแลว ขอท่ีเปนประเด็นนั้นมีวา ผูท่ีถืออาวุธนั้นไดถือโดยสุภาพ
หรือโดยกระทําใหสาธารณะชนตองหวาดเสียว83 

ตามท่ีเสด็จในกรมหลวงราชบุรีทรงบันทึกขอสังเกตไวดังกลาวนี้ประกอบกับเหตุผลท่ี
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ แกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.129 ซ่ึงบัญญัติไววา 
“ดวยการที่พาศาตราวุธไปในท่ีประชุมชน ถนนหนทางหลวงสาธารณะสถานตางๆเปนเหตุใหมีคดี
เร่ืองทํารายรางกาย และฆากันตายเกิดข้ึนโดยมากจึงทรงใหตราพระราชบัญญัติเพิ่มเติมไว
ดังตอไปนี้”ทําใหตองแกไขขอความมาตรานี้ในเวลาตอมา โดย พระราชบัญญัติแกไขเปล่ียนแปลง
กฎหมายลักษณะอาญามาตรา 335 ขอ 284บัญญัติขอความใหมวา 

“ผูใดถืออาวุธซ่ึงอาจทําใหเปนท่ีหวาดเสียวแกสาธารณชนหรือมีสาตราวุธพาไปใน
ถนนทางหลวงหรือท่ีประชุมชนสาธารณสถานตาง ๆโดยมันมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานอัน
ชอบดวยกฎหมายใหพาไปได ทานวามันกระทําผิด ตองระหวางโทษช้ัน 1 แลใหริบสาตราวุธนั้น
เสียดวย 

แตความในขอนี้ หาไดหมายหามถึงการที่ถืออาวุธปนไมประจุไปเพ่ือประโยชนในการ
ยิงสัตวอันชอบดวยกฎหมายน้ันดวยไม” 

ในมาตรา 335(2) บัญญัติไววา “ผูใดมีสาตราวุธไมวาอยางใดใด เขาไปในท่ีประชุมชนเวลา
มีงานนักขัตฤกษ ทานวามันมีความผิดตองระวางโทษช้ัน 1 และใหริบอาวุธนั้นเสียดวย” 

                                                            
82 คําพิพากษาฎีกาที่ 405  ร.ศ. 128  เจาพนักงานพลตระเวน โจทก, นายแชม หรือเหรียญ จําเลย, คํา

พิพากษาฎีกาบางเรื่องของเสด็จในกรมหลวงราชบุรี เลม 4 ร.ศ.128 หนา 626. 
83 แหลงเดิม หนา 628-629. 
84 ราชกิจจานุเบกษา.  เลมที่ 27.  ตอนที่ 0 ก.  ประกาศวันที่ 25 ธันวาคมพ.ศ. 2453.  หนา 56. 
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เม่ือพิเคราะหตามตามเจตนารมณของกฎหมายแลวเห็นวาการควบคุมหรือหามพกพา
อาวุธนั้นนอกจากความประสงคจะเปนการปองกันการกระทําท่ีอาจเปนภยันตรายตอผูอ่ืนแลว ยัง
เปนการปองกันการกระทําอันเปนการกอใหเกิดความหวาดเสียวตอตอสาธารณชนอีกดวย ซ่ึงการ
กระทําดังกลาวนั้นเปนท่ีเห็นไดชัดในหมูชนสวนมากวาเปนการกระทําท่ีกระทบกระเทือนตอสังคม
และหมูชนสวนมากมิไดใหอภัยแกการกระทําเชนนั้น ดังนั้นการกระทําดังกลาวจึงเปนความผิดตาม
กฎหมายอาญา 

เม่ือพิเคราะหตามกฎหมายลักษณะอาญาจะเห็นวาการมีอาวุธติดตัวไปตามมาตรา 335(2)
วรรคแรก ในเม่ือมีใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวไมมีความผิดแตอาจถูกเจาพนักงานส่ังพักใชใบอนุญาต
มีกําหนดระยะเวลา หรือส่ัง เพิกถอนใชใบอนุญาตก็ได ในกรณีผูถือใบอนุญาตแสดงตนเปนท่ีหวาดเสียว
แกประชาชน แตการมีอาวุธปนติดตัวเขาไปในท่ีประชุมชนเวลามีงานนักขัตฤกษตามมาตรา 335(3) 
กฎหมายไมไดบัญญัติขอยกเวนไว “โดยมันมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน” เชนในมาตรา 335(2) 
ฉะนั้นมาตรานี้นาจะตีความวา แมจะมีใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวไปก็มีความผิด85 

ตอมาหลังจากกฎหมายลักษณะอาญาร.ศ. 127 ใชบังคับมาระยะเวลาหนึ่ง ไดมีการตรา
กฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาออกมาใชบังคับมากข้ึน และมีการประกาศใชประมวลกฎหมายอาญา
แทนกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 ความผิดท่ีเปนลหุโทษในกฎหมายลักษณะอาญาสวนใหญก็ได
ตกทอดมาในประมวลกฎหมายอาญา ขณะเดียวกันก็มีความผิดบางฐานถูกยกเลิกไปเพราะซํ้าซอน
กับกฎหมายฉบับอ่ืน โดยประมวลกฎหมายอาญาไดรวบรวมเอาบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดลหุโทษ
ท่ีกระจายอยูในท่ีตางๆในกฎหมายลักษณะอาญามารวมไวในท่ีเดียวกัน ในท่ีสุดแลวเม่ือการแกไข
ประมวลกฎหมายอาญาเสร็จส้ินลง ความผิดท่ีเปนลหุโทษในกฎหมายลักษณะอาญาสวนใหญจึงถูก
นํามาบัญญัติไวในภาค 3 ประมวลกฎหมายอาญาดวย ซ่ึงแตเดิมนั้นกฎหมายลักษณะอาญาไดแบง
ความผิดฐานตางๆไวในสวนท่ี1ถึงสวนท่ี 9 และความผิดลหุโทษในสวนท่ี 10 โดยถือวาความผิดลหุ
โทษเปนสวนหนึ่งของความผิดเชนเดียวกับความผิดท่ัวไปอีก 9 ฐานและในสวนท่ี 10 นี้ ไดมีการแยก
ฐานความผิดไวเปนหลายฐาน อาทิเชน ความผิดลหุโทษฐานลวงละเมิดอํานาจการปกครองบานเมือง
และลวงละเมิดอํานาจโรงศาล ความผิดลหุโทษฐานประทุษรายแกรางกาย ความผิดลหุโทษฐานทํา
ใหเส่ือมเสียอิสรภาพและช่ือเสียงความผิดลหุโทษในฐานกระทําอนาจาร ความผิดลหุโทษในฐาน
ประทุษรายแกรางกาย ความผิดลหุโทษในฐานประทุษรายแกทรัพยเปนตน แตเม่ือมีการบัญญัติ
ประมวลกฎหมายอาญาข้ึนใหมจึงไดมีการแยกความผิดออกเปน 2 ประเภท คือ ความผิดอาญาภาค

                                                            
85 ภิญโญ ภูประเสริฐ.(2501). ปญหาเก่ียวกับการมีอาวุธปนติดตัว  ดุลพาห ปที่ 5.  หนา 664.  สืบคน

เมื่อ 11 กันยายน 2555.  จาก http://www.library.coj.go.th/indexarticle2.php?Idmain=18&&No=1&&Title=%A1 
%AE%CB%C1%D2%C2%CD%D2%AD%D2&&page. 

DPU



35 

 

ท่ัวไป ในภาค 2 และความผิดลหุโทษในภาค 3 เพื่อความชัดเจนและเปนการแกปญหาในเร่ืองความ
สงสัยวาความผิดลหุโทษน้ันคือความผิดท่ีบัญญัติไวในกฎหมายอาญา ร.ศ.127 เทานั้นหรือรวมถึง
ความผิดตามกฎหมายอ่ืนๆท่ีถูกรวบรวมมาดวย เม่ือไดแยกความผิดลหุโทษออกมาในภาค3แลว ทํา
ใหเห็นไดชัดเจนข้ึนวาความผิดลหุโทษหมายความรวมถึงความผิดตามกฎหมายอ่ืนๆดวย86และใน
เร่ืองความผิดฐานตางๆในหมวดลหุโทษท่ีแตเดิมไดแยกไวเปนฐานๆนั้น เม่ือเปล่ียนแปลงมาเปน
ประมวลกฎหมายอาญาแลวไดถูกยุบรวมกันเปนหมวดเดียวกันคือประมวลกฎหมายอาญาภาค3 ลหุ
โทษ ไมมีการแบงแยกความผิดเปนฐานๆเหมือนเดิม 

ความผิดฐานพกพาอาวุธตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา 335 (2) ไดกลายเปน
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 วา “ผูใดพาอาวุธไปในเมือง หมูบาน หรือทาง
สาธารณะ โดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุสมควร หรือพาไปในท่ีชุมชนท่ีไดจัดใหมีข้ึนเพื่อนมัสการ 
การร่ืนเริงหรือการอ่ืนใด ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาทและใหศาลมีอํานาจส่ังใหริบ
อาวุธนั้น” 

ตามมาตรา 371 ดังกลาวใชบังคับแกอาวุธทุกชนิด แตถาเปนอาวุธปนมีพระราชบัญญัติ
ไวโดยเฉพาะ คือพระราชบัญญัติอาวุธปนเคร่ืองกระสุนปนวัตถุระเบิดดอกไมเพลิงและส่ิงเทียม
อาวุธปน พ.ศ.2490 

มาตรา 8 ทวิหามมิใหผูใดพาอาวุธปนติดตัวไปในเมืองหมูบานหรือทางสาธารณะโดย
ไมไดรับใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวเวนแตเปนกรณีท่ีตองมีติดตัวเม่ือมีเหตุจําเปนและเรงดวน
ตามสมควรแกพฤติการณไมวากรณีใดหามมิใหพาอาวุธปนไปโดยเปดเผยหรือพาไปในชุมชนท่ีได
จัดใหมีข้ึนเพื่อนมัสการการร่ืนเริงการมหรสพหรือการอ่ืนใด 

ซ่ึงลักษณะการบัญญัติมาตรา 371 กับพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ มีความคลายคลึงกันแต
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปนเปนกรณีพิเศษและมีโทษสูงกวาเพราะตองระวางโทษจําคุกดวย ดังนั้น
การพาอาวุธปนไป ในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะตองรับโทษสูงกวาอาวุธธรรมดาอื่นๆ ท้ังนี้
เพราะอาวุธปนเปนอาวุธท่ีรายแรงไมเหมาะสมจะใหประชาชนพกติดตัวไปในเมือง หมูบาน หรือ
ทางสาธารณะเพราะจะกออันตรายแกผูอ่ืนไดงาย และเปนการเอาเปรียบประชาชนดวยกัน รัฐ
ตองการจะรักษาไวซ่ึงความสงบเรียบรอยภายในประเทศและใหประชาชนไดรับความปลอดภัยจาก
อาชญากรรมใหมากท่ีสุด87 

                                                            
86  วิภาพร เนติจิรโชติ.(2548).  การบัญญัติความผิดลหุโทษใหเปนความผิดอาญาทั่วไป : ศึกษาเฉพาะ

ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย.หนา 98-99. 

87 คําพิพากษาฎีกาที่ 272/2522.  อัยการอุดรธานี โจทก,  นายหลอด โพธิ์กลาง จําเลย. 
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ในพระราชบัญญัติอาวุธปนเคร่ืองกระสุนปน. วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียม
อาวุธปน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ รับรองในลักษณะหามพกพาโดยเปดเผยหรือพาไปในชุมนุมท่ีจัด
ใหมีข้ึนเพื่อนมัสการแตเร่ืองความรายแรงของอาวุธนั้นในปจจุบันไมมีการกําหนดไวเพียงแต
กําหนดแยกประเภทอาวุธสงครามมิใหอนุญาตใหประชาชนครอบครองและพกพาเทานั้น 

จากแนวคิดและทฤษฎีความเปนมาในบทนี้ทําใหเห็นวาเร่ืองของการพกพาอาวุธนัน้เปน
เร่ืองของการควบคุมอันตรายจากการกออันตรายรวมท้ังความหวาดเสียวจากการใชอาวุธ จึงตองหา
แนวทางที่เหมาะสมท่ีสุดเพื่อใหการควบคุมการกอภยันตรายดังกลาวสามารถบัญญัติไวในกฎหมาย
ไดเพื่อใหเกิดประโยชนกับสังคมมากท่ีสุดโดยอาศัยความเหมาะสมของความผิดและโทษ จึงตอง
อาศัยแนวทางจากกฎหมายตางประเทศในบทท่ี 3 ตอไป DPU



 

 

 
 

บทที่ 3 
ความผิดที่เปนการกออนัตรายกรณีการการพกพาอาวุธของตางประเทศ 

 
จากการศึกษากฎหมายตางประเทศพบวา ในบางประเทศบัญญัติ “ความผิดฐานพกพาอาวุธ” 

ไวในประมวลกฎหมายอาญา เชนเดียวกับประเทศไทย แตมีบางประเทศท่ีบัญญัติ“ความผิดฐาน
พกพาอาวุธ” ไวในพระราชบัญญัติตาง ๆ ซ่ึงมิใชประมวลกฎหมายอาญาของประเทศนั้น ๆ อยางไร
ก็ดีในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศดังกลาว จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการใชอาวุธในการ
กระทําผิดใหเปนเง่ือนไขแหงการลงโทษทางสภาวะวิสัย หรือเหตุเพิ่มโทษกรณีใชอาวุธประกอบ
กับการกระทําความผิดฐานตาง ๆ เนื่องจากทุกประเทศเล็งเห็นถึงภยันตรายอันเกิดจากการใชอาวุธ 

ในบทท่ี 3 นี้จะศึกษา ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศตาง ๆ เกี่ยวกับการใชอาวุธ
ประกอบการทําความผิดฐานตาง ๆ และความผิดฐานพกพาอาวุธ ในประมวลกฎหมายอาญาและ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาวาในแตละประเทศ ตระหนักถึงภยันตรายอันเกิดจากการใช
อาวุธ และการพกพาอาวุธไปในท่ีสาธารณะวามีลักษณะเปนการกออันตราย หรือไม เพียงไร 

ท้ังนี้ เนื่องดวยกฎหมายของแตละประเทศมีพื้นฐานแนวความคิด สภาพแวดลอม และ
วัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ในการศึกษาคร้ังนี้ จึงไดเลือกศึกษากฎหมายเกี่ยวกับอาวุธและการพกพา 
ในประเทศกลุม ซิวิลล ลอว (Civil law) จํานวน 3 ประเทศ คือ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
ออสเตรีย และ ฝร่ังเศส กับ ในประเทศกลุม คอมมอน ลอว (Common law) อีก 3 ประเทศ คือ 
สหรัฐอเมริกา แคนนาดา และสหราชอาณาจักร  
 
3.1 ความผดิท่ีเปนการกออันตรายของประเทศในกลุมซีวิลลลอว 

ระบบกฎหมายซีวิลลอวเปนกฎหมายท่ีมาจากหลักกฎหมายโรมัน มีการจัดหมวดหมู
เปนระบบ สําหรับผลการกระทําทางอาญาในระบบซีวิลลอว โดยเฉพาะกฎหมายเยอรมัน ไดแยกผล
ของการกระทําเปน สอง สวน คือ 1) ผลของการกระทําท่ีเปนการทําอันตราย กับ 2) ผลของการ
กระทําท่ีเปนการกออันตราย โดยในสวนของผลของการกระทําท่ีเปนการกออันตราย ยังไดแยก
ออกเปนผลของการกระทําท่ีเปนการกออันตรายอยางลอย ๆ กับผลของการกระทําท่ีเปนการกอ

DPU



38 

 

อันตรายประจักษ ซ่ึง จีโรม ฮอลล (Jerome Hall) ไดกลาววา ไมมีประเทศใดท่ีวิชาการและปรัชญา
ทางวิชาการจะมีการพัฒนาไปในระดับท่ีสูงกวาประเทศเยอรมัน88 

การศึกษากลุมซิวิลล ลอว คือ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ออสเตรีย และ ฝร่ังเศส มี
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของบัญญัติไว ดังนี้ 

3.1.1 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
3.1.1.1 การใชอาวุธประกอบการกระทําความผิด 
ในประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน89 มีบทบัญญัติท่ีกําหนดถึง

การใชอาวุธประกอบการกระทําความผิดโดยกําหนดเปนเหตุฉกรรจหรือเหตุเพิ่มโทษ ดังเชนใน
มาตราตอไปนี้ 

หมวดท่ี 6:  หมวดการตอตานอํานาจรัฐ 
มาตรา 121:  การฝาฝนโดยนกัโทษ90 
(1) นักโทษท่ีซองสุม รวมกองกาํลัง และ 

1 ภายใตบังคับ มาตรา 24096 ของขาราชการ หรือบุคคลท่ีกํากับดแูลหรือ
สอบสวน หรือโจมตี; 

2 หลบหนีออกมาโดยใชกําลัง หรือ 
3 โดยการใชความชวยเหลือจากกองกําลังหนึ่ง หรือนักโทษท่ีจะหลบหนี, 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงหาป 
(3) ในกรณีรายแรง โทษการฝาฝนจะตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป กรณี

ท่ีรายแรง หมายถึง 
1 พกอาวุธปน; 
2 พกอาวุธเพื่อจดุประสงคท่ีจะใชระหวางการกระทําความผิด หรือ 
3 มีความรุนแรง ทําใหตกอยูในอันตราย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต 

  

                                                            
88 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน.  (2536).  ผลของการกระทําในทางอาญา: ศึกษาเฉพาะกรณีผลที่เปน

การกออันตราย  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  หนา 38. 
89 German Criminal Code.  (Strafgesetzbuch, StGB). 
90 Ibid.  Chapter Six  Resistance to State Authority.  Section 121  Mutiny by Prisoners.  ภาคผนวก ก 

หนา 107. 
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หมวดท่ี 7:  หมวดความผิดท่ีเปนการฝาฝนกฎระเบียบของสังคม 
มาตรา 125:  การจราจล91 
(1) ผูใดเปนผูเขารวมหลักหรือรอง โดยมีสวนรวมใน 

1 การกระทําของการใชความรุนแรงกับบุคคลหรือวัตถุ หรือ 
2 กระทําความรุนแรงท่ีเปนภัยคุกคามตอบุคคล ซ่ึงมีความมุงม่ันโดยฝูงชนท่ีเขา

รวมกองกําลังในลักษณะท่ีเปนอันตรายตอความปลอดภัยของประชาชนหรือผูใดกระตุนใหฝูงชนท่ี
จะกระทําการดังกลาว 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ เวนแตการกระทําเปนเร่ืองท่ีการลงโทษท่ี
รุนแรงมากข้ึนภายใตบทบัญญัติอ่ืน ๆ 

ท้ังนี้ ในความผิดดังกลาวนัน้ ถามีอาวุธประกอบดวยจะตองรับโทษเพิม่ข้ึนดังนี ้
มาตรา 125a:  กรณีรายแรงจากการจลาจล92 
(1) ในกรณีรายแรงโดยเฉพาะมาตรา 125(1) การลงโทษจะตองระวางโทษจาํคุกตั้งแต

หกเดือนถึงสิบป กรณีท่ีรายแรงโดยผูกระทําความผิด 
1 พกอาวุธปน; 
2 พกอาวุธเพื่อจดุประสงคท่ีใชระหวางการกระทําความผิด 
3 มีความรุนแรง ทําใหตกอยูในอันตราย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต หรือ 
4 ปลนหรือทําใหเกิดความเสียหายอยางมีนยัสําคัญตอทรัพยสินของผูอ่ืน 

หมวดท่ี 13:  ความผิดเกีย่วกบัเพศ 
มาตรา 177:  การขมขืนโดยใชกําลังหรือภัยคุกคาม93 
(1) ผูใดบังคับผูอ่ืน 

1 โดยการบังคับ; 
2 โดยคุกคาม เปนอันตรายตอชีวิตหรือรางกาย หรือ 
3 โดยการใชประโยชนในสถานการณท่ีเหยื่อไมมีการปองกันและเมตตาตอ

ผูกระทําผิด ท่ีกระทําทางเพศ โดยผูกระทําความผิดหรือบุคคลท่ีสาม มีสวนรวมในกิจกรรมทางเพศ
กับผูกระทําความผิด หรือบุคคลท่ีสาม 

                                                            
91 Ibid.  Chapter Seven  Crimes Against Public Order.  Section 125  Breach of the Peace.  

ภาคผนวก ก หนา  108. 
92 Ibid.  Section 125a  Especially Serious Case of Breach of the Peace.  ภาคผนวก ก หนา  108. 
93 Ibid.  Chapter Thirteen  Crimes Against Sexual Self-determination.  Section 177  Sexual 

Coercion; Rape.  ภาคผนวก ก หนา  109. 
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ตองระวางโทษจําคุกไมนอยกวาหนึ่งป 
ในอนุมาตรา 3 กรณีมีการใชอาวุธประกอบการกระทําความผิดตองรับโทษหนักข้ึน ดังนี้  
(3) การลงโทษจะตองโทษจําคุกไมนอยกวาสามปถาผูกระทําความผิด 

1 พกอาวุธหรือเคร่ืองมืออ่ืนท่ีเปนอันตราย; 

ในอนุมาตรา 5 กรณีมีการใชอาวุธดวย ตองรับโทษหนักข้ึนอีก ดังนี ้
(5) ในกรณีท่ีรายแรงนอยภายใตสวนยอย (1) ขางตนโทษจะตองถูกจําคุกจากหกเดือน

ถึงหาปในกรณีท่ีรายแรงนอยภายใตสวนยอย (3) และ (4) ขางตนจําคุก 1-10 ป 
จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ท่ีไดยกมา

เปนตัวอยาง แสดงใหเห็นวา ในประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงเปนกฎหมายหลักไดตระหนักถึง
ภยันตรายจากการใชอาวุธ จึงไดบัญญัติความผิดฐานการมี หรือ ใชอาวุธประกอบการกระทํา
ความผิดใหเปนเหตุเพิ่มโทษดังกลาว ซ่ึงจะทําการศึกษาถึงความผิดและโทษของการพกพาอาวุธ ใน
ประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ตอไป 

3.1.1.2 ความผิดและโทษเกี่ยวกับการพกพาอาวุธ 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันบัญญัติ กรณีความผิดและโทษเกี่ยวกับการพกพาอาวุธ ไวใน 

พระราชบัญญัติอาวุธของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 251594 หมวด 7 ขอหาม ดังนี้ 
มาตรา 42:  หามประชาชนใชอาวุธในกรณี95 
(1) ในการเขาไปในแหลงบันเทิงสาธารณะ การงานแสดงสินคา กีฬา นิทรรศการ ตลาด 

หรือ การแสดงของประชาชนตาง ๆ  ท่ีคลายกัน หามมี “อาวุธ” ในความหมายตาม มาตรา 1 วรรค 2: พกพา 
มาตรา 52:  บทบัญญัติความผิดทางอาญา96 
(3) โทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับ 
จากการศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน สรุปวา 
1. กฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันมีการกําหนดบทเพิ่มโทษกรณีการใช

อาวุธประกอบการกระทําความผิด ในการกระทําความผิดฐานตาง ๆ เชน การฝาฝนโดยนักโทษ การ
จลาจล ความผิดเกี่ยวกับเพศ อันเปนการแสดงใหเห็นวาประเทศเยอรมันเล็งเห็นถึงอันตรายท่ีเกิด
จากการใชอาวุธประกอบการกระทําความผิด 

                                                            
94 The German Weapons Act (German: Waffengesetz (WaffG)) 1972. 
95 Ibid.  Unterabschnitt 7 Verbote.  § 42 Verbot des Führens von Waffen bei öffentlichen 

Veranstaltungen.  ภาคผนวก ก  หนา  110. 
96 Ibid.  Abschnitt 4 Straf- und Bußgeldvorschriften.  § 52 Strafvorschriften.  ภาคผนวก ก  หนา 

110. 
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2. ในการกําหนดโทษสําหรับความผิดท่ีเปนการพกพาอาวุธนั้น สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมันกําหนดโดยการระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ 

3.1.2 ประเทศออสเตรีย 
3.1.2.1 การใชอาวุธประกอบการกระทําความผิด 
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศออสเตรเลีย 253897 บัญญัติถึงการใชอาวุธ

ประกอบการกระทําความผิดโดยกําหนดเปนเหตุฉกรรจหรือเหตุเพิ่มโทษ ดังเชนในมาตราตอไปนี้ 
มาตรา 71.13:  ความผิด รุนแรง98 
(1) สําหรับวัตถุประสงคของสวนนี้ ความผิดตอ 

มาตรา 71.4 จงใจกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอผูท่ีเกี่ยวของของสหประชาชาติ 

มาตรา 71.5 ประมาทกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอผูท่ีเกี่ยวของของสหประชาชาติ 

มาตรา 71.6 จงใจกอใหเกิดอันตรายกับคนของสหประชาชาติหรือท่ีเกี่ยวของ 

มาตรา 71.7 ประมาทกอใหเกิดอันตรายกับคนของสหประชาชาติหรือท่ีเกี่ยวของ 

มาตรา 71.8 การคุกคามทางเพศท่ีผิดกฎหมาย 

มาตรา 71.9 ลักพาตัวคนขององคการสหประชาชาติหรือท่ีเกี่ยวของ หรือ 

มาตรา 71.10 กักขังไมชอบดวยกฎหมายของสมาชิกสหประชาชาติหรือท่ีเกี่ยวของ 

เปนความผิดรุนแรงในกรณท่ีี 

(ข) การกระทําท่ีมีความมุงม่ันโดยการใชหรือขูวาจะใชอาวุธ 
(4) ในมาตรานี้ อาวุธ รวมถึง 

(ก) ส่ิงท่ีทําข้ึนหรือปรับใหเหมาะสมกับการใชงานสําหรับการกอใหเกิดการ
บาดเจ็บหรือไรความสามารถของบุคคลหรือ 

(ข) ส่ิงท่ีคนท่ีตั้งใจหรือขูวาจะใชเพื่อทําใหเกดิการบาดเจ็บ 
กรณีความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรม 
มาตรา 132.2:  โจรกรรม99 
(1) บุคคลท่ีกระทําผิดกฎหมาย ถากระทําการโจรกรรมจําคุกเปนเวลา 15 ป 

                                                            
97 Criminal Code Act 1995. 
98 Ibid.  Chapter 4  The integrity and security of the international community and foreign 

governments.  Division 71 Offences against United Nations and associated personnel.  Section 71.13 
Aggravated offences.  ภาคผนวก ก  หนา 112. 

99 Ibid.  Chapter 7  The proper administration of Government.  Part 7.2  Theft and other property 
offences.  Division 132  Other property offences.  Section 132.2  Robbery.  ภาคผนวก ก  หนา 113. 
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กรณีการโจรกรรมโดยมีอาวธุ จะเปนความผิดตามมาตรา 132.3 ดังนี ้
มาตรา 132.3: โจรกรรมรุนแรง100 
(1) บุคคลกระทําผิดกฎหมายหากบุคคล: 

(ก) กระทําการโจรกรรมใน บริษัท ท่ีมีหนึ่งหรือมากกวาหนึง่บุคคลอ่ืน หรือ 
(ข) กระทําการโจรกรรมและมีอาวุธ 

โทษ: จําคุกเปนเวลา 20 ป 
มาตรา 132.4:  ลักทรัพย101 
(1) บุคคลท่ีกระทําความผิดกฎหมายถา: 

(ก) คนท่ีเขามา หรืออยูในอาคาร เปนผูบุกรุกโดยมีเจตนาท่ีจะกระทําการขโมย
ทรัพยสินในอาคาร และ 

(ข) สถานท่ีใหบริการเปนนิติบุคคล 
โทษ: จําคุก 13 ป 
มาตรา 132.5:  ลักทรัพย รุนแรง102 
(1) บุคคลท่ีเปนความผิดของการกระทําผิดกฎหมายหากบุคคล: 

ก. กระทําการลักทรัพยใน บริษทั ท่ีมีหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งบุคคลอ่ืน หรือ 
ข. กระทําการลักทรัพยและในเวลาของการลักขโมย มีอาวุธ 

โทษ: จําคุก 17 ป 
แสดงใหเห็นวาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาของออสเตรเลียท่ียกมาเปน

ตัวอยางนี้ ไดเล็งเห็นถึงภยันตรายจากการใชอาวุธ จึงบัญญัติความผิดฐานการมี หรือ ใชอาวุธ
ประกอบการกระทําความผิด ใหเปนเหตุเพ่ิมโทษดังกลาว ซ่ึงตอไปจะทําการศึกษาถึงความผิดและ
โทษของการพกพาอาวุธ ในกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย 

3.1.2.2 ความผิดและโทษเกีย่วกับการพกพาอาวุธ 
ความผิดและโทษเกี่ยวกับการพกพาอาวุธของประเทศออสเตรีย  บัญญัติไวใน 

พระราชบัญญัติอาวุธ 2539103 ดังนี้ 
  

                                                            
100 Ibid.  Section 132.3  Aggravated robbery.  ภาคผนวก ก  หนา 113. 
101 Ibid.  Section 132.4  Burglary.  ภาคผนวก ก  หนา 114. 
102 Ibid.  Section 132.5  Aggravated burglary.  ภาคผนวก ก  หนา 114. 
103 Bundesgesetz über die Waffenpolizei (Waffengesetz 1996 - WaffG). 
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สวนท่ี 1:  คําจํากัดความ 
มาตรา  7  การพกพา หมายถึง104 
(1) มีอาวุธอยูกับตัว 
(2) มีอาวุธ ภายในสถานท่ีอยูอาศัยหรือประกอบการคาโดยไมไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ 
(3) มีอาวุธถอดแยกช้ินสวน บรรจุในกลองปด เพื่อการขนสง 
สวนที ่3:  หมวดหมูอาวุธ (อาวุธตองหามและวตัถุสงคราม)  
มาตรา 17:  อาวุธท่ีหาม105 
(1) หามมีการซ้ือ นําเขา ครอบครองและพกพา 

1 อาวุธท่ีมีรูปรางเหมือนเปนวตัถุอ่ืน หรือท่ีถูกปกคลุมดวยวัตถุท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน ; 

2 อาวุธปนซ่ึงใชในการลาสัตวและการกีฬา โดยมีการไสลดพับใหส้ันลง หรือ
การถอดช้ินสวน ; 

3 ปน ท่ีมีความยาวโดยรวมนอยกวา 90 ซม. หรือปนยาวนอยกวา 45 ซม. ; 
4 ปน กับ Vorderschaftrepetiersystem ("ปนปม"); 
5 อาวุธปนท่ีมีอุปกรณสําหรับการทําใหเบา ปนยิงหรือกับไฟหามขยายไปยัง

อุปกรณดังกลาวเพยีงอยางเดยีว; 
6 "สนับมือ" และด้ิว 

สวนท่ี 10:  บทลงโทษ  
มาตรา 51  106 
(1) หากการกระทําไมทําใหเกิดความผิดในการบริหาร ตองระวางโทษปรับไมเกิน 

3,600 ยูโร หรือจําคุกไมเกินหกสัปดาห เม่ือ 
1 พกพาอาวุธปน หรือ 
2 ครอบครองหรือพกพา อาวุธตองหาม (ตาม มาตรา 17) หรือ 
3 มีอาวุธ กระสุนในครอบครอง ซ่ึงเปนส่ิงตองหามตาม มาตรา 13 วรรค 4; 

                                                            
104 Ibid.  1.  Abschnitt Begriffsbestimmungen § 7 Führen.  ภาคผนวก ก  หนา 115. 
105 Ibid.  3.  Abschnitt  Waffen der Kategorie A (Verbotene Waffen und Kriegsmaterial)  § 17 

Verbotene Waffen.  ภาคผนวก ก  หนา 115. 
106 Ibid.  10.  Abschnitt  Verwaltungsübertretungen  § 51 Verwaltungsübertretungen.  ภาคผนวก ก  

หนา 116. 
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จากการศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของของประเทศออสเตรีย สรุปวา 
1. กฎหมายของประเทศออสเตรเลีย มีการกําหนดบทเพิ่มโทษกรณีการใชอาวุธ

ประกอบการกระทําความผิด ในการกระทําความผิดฐานตาง ๆ เชน จงใจกอใหเกิดอันตรายอยาง
รายแรงตอผูท่ีเกี่ยวของของสหประชาชาติ, ประมาทกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอผูท่ีเกี่ยวของ
ของสหประชาชาติ จงใจกอใหเกิดอันตรายกับคนของสหประชาชาติหรือท่ีเกี่ยวของ, ประมาท
กอใหเกิดอันตรายกับคนของสหประชาชาติหรือท่ีเกี่ยวของ การคุกคามทางเพศท่ีผิดกฎหมาย, 
ลักพาตัวคนขององคการสหประชาชาติหรือท่ีเกี่ยวของ กักขังไมชอบดวยกฎหมายของสมาชิก
สหประชาชาติหรือท่ีเกี่ยวของโจรกรรม ลักทรัพย อันเปนการแสดงใหเห็นวาประเทศออสเตรีย
ตระหนักถึงอันตรายท่ีเกิดจากการใชอาวุธประกอบการกระทําความผิด 

2. ประเทศออสเตรีย กําหนดนิยามของคําวาอาวุธไววา ส่ิงท่ีทําข้ึนหรือปรับให
เหมาะสมกับการใชงานสําหรับการกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือไรความสามารถของบุคคลหรือส่ิงท่ี
คนท่ีตั้งใจหรือขูวาจะใชเพื่อทําใหเกิดการบาดเจ็บ 

3. ประเทศออสเตรียกําหนดพฤติการณสําหรับการพกพาอาวุธไวดังนี้  
3.1 มีอาวุธอยูกับตัว 
3.2 มีอาวุธภายในสถานท่ีอยูอาศัยหรือประกอบการคาโดยไมไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ 
3.3 มีอาวุธถอดแยกช้ินสวน บรรจุในกลองปด เพื่อการขนสง 

4. ในการกําหนดโทษสําหรับความผิดท่ีเปนการพกพาอาวุธนั้น ประเทศออสเตรีย
กําหนดโดยการระวางโทษปรับไมเกิน 3,600 ยูโร หรือจําคุกไมเกินหกสัปดาห 

3.1.3 สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
3.1.3.1 การใชอาวุธประกอบการกระทําความผิด 
ประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐฝร่ังเศส107 กําหนดความหมายของอาวุธไวดังนี ้
มาตรา 132-75 108 ดังนี ้
อาวุธในทุกๆ มาตรา หมายถึงส่ิงท่ี ออกแบบมาเพื่อฆาหรือทําใหบาดเจบ็ใด ๆ 
ใน มาตรา อ่ืน ๆ หมายถึงส่ิงท่ีมีแนวโนมท่ีจะเปนอันตรายตอบุคคล จากการใชโดย

บุคคล เม่ือใชในการฆา หรือกอใหเกิดบาดแผล คุกคาม หรือเจตนาท่ีจะใชเพื่อฆา หรือคุกคาม 

                                                            
107 Code pénal.  Partie legislative. 
108 Code pénal.  Partie legislative.  Liver Ier : Dispositions generals.  Titer III : Des peines   

Chapter II  Du régime des peines.  Section 3  De la définition de certaines circonstances entraînant 
l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines.  Article 132-75.  ภาคผนวก ก  หนา 117. 
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ในกรณีการใชอาวุธประกอบการกระทําความผิด ในประมวลกฎหมายอาญาของ
ฝร่ังเศสก็มีบทบัญญัติเปนเหตุเพิ่มโทษเชนกัน ตัวอยางเชน 

กรณีความผิดตอรางกาย 
มาตรา 222-11109 การกระทําของความรุนแรงท่ีกอใหเกิดความไมสามารถในการทํางาน

นานกวาแปดวนัจะตองถูกลงโทษสามป ตองระวางโทษจําคุก และปรับ 300,000 ฟรังก 
มาตรา 222-12110 ความผิดท่ีกําหนดไวภายใต มาตรา 222-11 บทความท่ีถูกลงโทษดวย

การจําคุกหาปและปรับ 500,000 ฟรังก ในกรณ ี
10 การใชหรือขูวาจะใชอาวุธ 
กรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ 
มาตรา 222-23111 
การขมขืนถูกลงโทษดวยการจําคุกทางอาญาสิบหาป 
มาตรา 222-24112 
ถาในการขมขืนมีการใชอาวธุหรือขูวาจะใชอาวุธตองระวางโทษดังนี ้
การขมขืนถูกลงโทษดวยการจําคุกทางอาญายี่สิบปกรณ ี

1 ทําใหเกิดความพิการหรือทุพพลภาพถาวร 
2 มีการกระทําตอผูเยาวท่ีมีอายตุ่ํากวาสิบหาป 
3 มีความมุงม่ันตอบุคคลท่ีมีความเส่ียง โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื่องจากอายุ มีการ

เจ็บปวย ออนแอ, พิการทางรางกายหรือจติใจ หรือต้ังครรภ 
4 มีการกระทําโดยถูกตองตามกฎหมายธรรมชาติหรือบุญธรรมอิทธิพลหรือ

โดยบุคคลอ่ืนใด มีอํานาจเหนือเหยื่อผูเคราะหราย 
5 มีความมุงม่ันโดยบุคคลผูมีอํานาจผิดวัตถุประสงคการประชุมโดยตําแหนงของเขา 
6 มีความมุงม่ันกับการแสดงของสองคนหรือมากกวาในขณะทีก่ารกระทําผิด

หรือสมรูรวมคิด 
7 ท่ีมีเจตนาใชหรือขูวาจะใชอาวุธ เปนตน 

                                                            
109 Ibid.  Liver II : Des crimes et délits contre les personnes.  Titre II  Des atteintes à la personne 

humaine.  Chapter II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.  Section 1  Des atteintes 
volontaires à l'intégrité de la personne.  Article 222-11.  ภาคผนวก ก  หนา 117. 

110 Ibid.  Article 222-12.  ภาคผนวก ก  หนา 117. 
111 Ibid.  Section 3  Des agressions sexuelles.  Article 222-23.  ภาคผนวก ก  หนา 118. 
112 Ibid.  Article 222-24.  ภาคผนวก ก  หนา 118. 
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3.1.3.2 ความผิดและโทษเกีย่วกับการพกพาอาวุธ 
บทบัญญัติเกี่ยวกับอาวุธในประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐฝร่ังเศส แสดงใหเห็น

วาในประเทศฝร่ังเศสเล็งเห็นถึงภยันตรายจากการใชอาวุธ ดังเชนประเทศอ่ืน ๆ ท่ีไดกลาวมาแลว 
สวนกรณีความผิดและโทษเกี่ยวกับการพกพาอาวุธของประเทศฝร่ังเศส บัญญัติไวใน 

ประมวลกฎหมายวาดวยการปองกันประเทศ สวนท่ี 2: ระบบกฎหมายกลาโหม หนังสือเลมท่ีสาม: 
กฎหมายปองกัน เร่ืองท่ีสาม: อาวุธสงคราม อาวุธและกระสุน113 

บทท่ี 1:  บทท่ัวไป114 
แกไขเพิม่เติมกฎหมายเลขท่ี 2011-702 เม่ือ 22 มิถุนายน 2554 หมวด 2 
วัสดุสงครามอาวุธ กระสุน และสวนประกอบท่ีกําหนดโดยบทบัญญัติ และระบบการ

ทํางานของอุปกรณทางทหาร, อาวุธและกระสุนจะจําแนกตาม ประเภทตอไปนี้: 
I. อุปกรณสงคราม 

หมวดท่ี 1: อาวุธปน และกระสุนท่ีสําหรับสงครามท้ัง บก  เรือ อากาศ 
II กระสุนและอาวุธท่ี ไมเปนวสัดุสงคราม 

หมวดท่ี 4: อาวุธสงครามและกระสุนเพลิง 
หมวดท่ี 6: อาวุธ ดาบปลายปน (armes blanches) 

นอกจากนี้แลว ยังบัญญัติไวใน ประมวลความม่ันคง115 
หนังสือเลมท่ีสาม: บริหารนโยบาย เร่ือง 1: อาวุธและกระสุน116 
บทท่ีเจ็ด: บทลงโทษ มาตรา L317-8117 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
ใครก็ตามท่ีออกจากบาน โดยไมมีขอยกเวนท่ีเกิดจากบทบัญญัติ ขอ 315-1 และ 315-2118 และ

ไดพกพาหรือโดยไมมีเหตุผลท่ีถูกตองตามกฎหมาย ในการขนสงอาวุธในหมวด 1 หมวด 4 หรือ 6 หรือ
สวนประกอบของอาวุธเหลานี้ ประเภท 1 และ 4 หรือกระสุนท่ีเกี่ยวของ ตองระวางโทษ 

1. ถาเปนอาวุธในหมวด 1 หรือหมวด 4 หรือสวนประกอบของอาวุธและกระสุน
ดังกลาวเกี่ยวของ จําคุกหาปและปรับ 3,750 ยูโร 

                                                            
113 Code de la defense.  Partie 2  Regimes Juridiques De Defense,  Liver III  Régimes Juridiques De 

Défense d'application Permanente,  Titre III  Matériels De Guerre, Armes Et Munitions. 
114 Ibid.  Chapitre Ier  Dispositions générales (Articles L2331-1 à L2331-2).  ภาคผนวก ก  หนา 119. 
115 Code de la sécurité intérieure. 
116 Ibid.  Liver III  Polices Administratives Spéciales.  Titre Ier : Armes Et Munitions. 
117 Ibid.  Article L317-8  En savoir plus sur cet article.  ภาคผนวก ก  หนา 120. 
118 Ibid.  Article L315-1, L315-2  En savoir plus sur cet article..  ภาคผนวก ก หนา 120 ถึง 121. 
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2. ถาเปนอาวุธของเกรดหก จําคุกสามป จําคุกและปรับของ 3,750 ยูโรตองระวาง
โทษจําคุกอาจจะขยายไปถึงสิบปในกรณีตอไปนี้: 

1. ถาผูกระทําผิดกอนหนานี้ไดรับการตัดสินของอาชญากรรมหรือความผิดโทษ
ไมนอยกวาหนึ่งปของการจาํคุกหรือการลงโทษท่ีรุนแรงมากข้ึน; 

2. ถาการขนสงของอาวุธดังกลาวไดรวมกระทําอยางนอยสองคน; 
3. ถาสองคนหรือมากกวาจะรวมกันถืออาวุธในทุกกรณีตามมาตรานี้ ศาลมี

อํานาจส่ังริบอาวุธ 
จากการศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของของสาธารณรัฐฝร่ังเศส สรุปวา 
1. กฎหมายของประเทศฝร่ังเศสมีการกําหนดบทเพ่ิมโทษกรณีการใชอาวุธ

ประกอบการกระทําความผิด ในการกระทําความผิดฐานตางๆเชน กรณีความผิดตอรางกาย, กรณี
ความผิดเกี่ยวกับเพศ อันเปนการแสดงใหเห็นวาประเทศฝร่ังเศสเล็งเห็นถึงอันตรายท่ีเกิดจากการใช
อาวุธประกอบการกระทําความผิด 

2. ประเทศฝรั่งเศสกําหนดความหมายของ “อาวุธ” วา หมายถึงส่ิงท่ี ออกแบบมาเพื่อ
ฆาหรือทําใหบาดเจ็บใด ๆ หรือหมายถึงส่ิงท่ีมีแนวโนมท่ีจะเปนอันตรายตอบุคคล จากการใชโดย
บุคคล เม่ือใชในการฆา หรือกอใหเกิดบาดแผล คุกคาม หรือเจตนาท่ีจะใชเพื่อฆา หรือคุกคาม 

3. ในการกําหนดโทษสําหรับความผิดท่ีเปนการพกพาอาวุธนั้น ประเทศฝร่ังเศส
กําหนดโดยการระวางโทษจําคุกหาปและปรับ 3,750 ยูโร 
 
3.2 ความผดิท่ีเปนการกออันตรายของประเทศในกลุมคอมมอนลอว 

ในเร่ืองความเปนอันตรายหรือความเสียหายของประเทศในกลุมคอมมอนลอวนั้นจะไม
เหมือนกับผลของการกระทําในกลุมซิวิลล ลอว เสียทีเดียว แตพอจะเทียบเคียงกันไดเทานั้น ซ่ึงมี
นักวิชาการตางๆใหแนวคิดไว ดังนี้ 

ในเร่ืองความเสียหาย คารคสัน และ คีททิง (C.M.V.Clarkson and H.M. Keating) ไดให
นิยามของความเสียหายไวอยางกวาง ๆ วา คือการละเมิดตอประโยชนใด ๆ ของบุคคล119 

จีโรม ฮอลล 120 ไดใหนิยามของความเสียหายในทางกฎหมายอาญาวาเปนการแสดงให
เห็นถึงความสูญเสียในทางคุณคา (loss of vale) ซ่ึงในหลายๆกรณีสัมผัสไดเชนความผิดฐานทําราย

                                                            
119 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน.  (2536).  ผลของการกระทําในทางอาญา: ศึกษาเฉพาะกรณีผลที่เปนการกอ

อันตราย  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  หนา 42. 
120 แหลงเดิม.  หนา 43. 
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รางกาย ทําใหเสียทรัพย เปนตน และในหลายกรณีเปนความสูญเสียในทางคุณคาท่ีสัมผัสไมได เชน 
ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ความผิดทางการเมืองตาง ๆ ความผิดฐานหม่ินประมาทเปนตน 

3.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3.2.1.1 การใชอาวุธประกอบการกระทําความผิด 
ในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา121 ไดบัญญัติหลักเกณฑเกี่ยวกับ

การใชอาวุธประกอบกับการกระทําความผิดฐานตางๆโดยกําหนดเปนเหตุเพิ่มโทษเชน  
ความผิดเกี่ยวกับเจาพนักงาน 
มาตรา 111:  ตอตานหรือขัดขวางเจาหนาท่ีหรือพนักงาน122 
(ก) ท่ัวไป : ผูใด 

(1) บังคับ ขัดขืน หรือ รบกวน บุคคลท่ีไดรับมอบหมายตามมาตรา 1114 ในเร่ือง
นี้ ขณะปฏิบัตหินาท่ี หรือ 

(2) ขมขู บังคับผูท่ีเคยทําหนาท่ีตามมาตรา 1114 ในเร่ืองนี้ ในการละเมิดสวนนี้
ตองเสียคาปรับ หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือท้ังปรับและจํา และกรณีท่ีเกี่ยวของกับการกระทําทาง
กายภาพกับผูท่ีถูกกระทํานั้นหรือเจตนาที่จะกระทําการอ่ืน มีความผิดทางอาญา, ตองเสียคาปรับ
หรือจําคุกไมเกิน 8 ปหรือท้ังปรับและจํา 

(ข) ปรับเพิ่ม : ผูใดกระทําใด ๆ ท่ีอธิบายไวในอนุมาตรา (a) โดยใชอาวุธรายแรงหรือ
เปนอันตราย เจตนาที่จะทําใหเกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บตอรางกายโดยใชอาวุธ แมจะ
ลมเหลว  ตองระวางโทษปรับ หรือจําคุกไมเกิน 20 ป หรือท้ังปรับและจํา 

มาตรา 112:  ภายใตการคุมครองของเจาหนาท่ีตางชาติท่ีเขาพักอยางเปนทางการและ
บุคคลท่ีไดรับการคุมครองในตางประเทศ 123 

(ก) การทํารายรางกาย หรือกระทํารุนแรง อ่ืน ๆ และ การกระทําท่ีอาจทําอันตราย
รวมท้ัง ความพยายามท่ีจะกระทําการใด ๆ ท่ีกลาวมาแลว ตอ คน เจาหนาท่ีตางชาติขณะปฏิบัติ
หนาท่ี หรือบุคคลท่ีไดรับการคุมครองระหวางประเทศ หรือเสรีภาพของบุคคลดังกลาว ตองระวาง

                                                            
121 United State Code. (US Code). 
122 Ibid.  Title 18 Crimes and criminal procedure.  § 111  Assaulting, resisting, or impeding certain 

officers or employees.  ภาคผนวก ข  หนา 123. 
123 Ibid.  § 112  Protection of foreign officials, official guests, and internationally protected 

persons.  ภาคผนวก ข  หนา 123. 
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โทษปรับ หรือจําคุกไมเกินสามป หรือท้ังสองอยาง และหากใชอาวุธรายแรงในการกระทําดังกลาว 
ตองระวางโทษปรับ หรือจําคุกไมเกินสิบป หรือท้ังสองอยาง 

เห็นไดวาในประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐอเมริกามีบทบัญญัติถึงการใชอาวุธ
ประกอบกับการกระทําความผิดฐานตาง ๆ โดยกําหนดเปนเหตุเพิ่มโทษ เนื่องจากภยันตรายจากอาวุธ
เชนเดียวกับประเทศตาง ๆ ท่ีไดกลาวมาในตอนตน  

กรณีหลักเกณฑเกี่ยวกับการมีและใชอาวุธกรณีอาวุธปนปนในสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติไว
ใน หัวขอ 18  อาชญากรรมและวิธีพิจารณาความอาญา.  ตอนท่ี 44  อาวุธปน ในประมวลกฎหมาย
อาญา โดยไดกําหนดคํานิยามเก่ียวกับบุคคลท่ีอยูภายใตกฎหมายนี้ เชนบุคคลธรรมดา หางหุนสวน 
บริษัท สมาคม124 คํานิยามของอาวุธประเภทตางๆ รวมท้ังบัญญัติถึงการกระทําอันเปนความผิด 
(unlawful act) เชนการนําเขา ผลิต จําหนาย ขนสง โดยไมไดรับอนุญาต125  

อยางไรก็ตาม กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปนในแตละรัฐมีความแตกตางกันมาก โดยบางรัฐมี
ขอจํากัดเกี่ยวกับอาวุธปนมากกวาบางรัฐ เชน ผูท่ีเปนเจาของปนท่ีมาทองเท่ียวจะไดรับ “สิทธิท่ีจะ
ดําเนินการ” เกี่ยวกับอาวุธปนตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและบทบัญญัติรัฐธรรมนูญท่ีใหสิทธิใน
การใชอาวุธปนเพื่อวัตถุประสงคในการปองกันตัว ท้ังนี้ มีรัฐจํานวน 12 รัฐท่ีไมอนุญาตใหนายจาง
หามพนักงานเก็บปนในรถยนตหรือรถบรรทุกสวนบุคคลของพนักงาน รวมทั้งในสถานท่ีทํางาน 
และในบริษัท สวนอีก 38 รัฐ ใหสิทธิบริษัทในการหามพนักงานมีปนในรถยนตหรือรถบรรทุกสวน
บุคคลของพนักงาน รวมท้ังในสถานท่ีทํางาน และในบริษัทดวย 

3.2.1.2 ความผิดและโทษเกีย่วกับการพกพาอาวุธของรัฐตาง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เนื่องจากความผิดและโทษเกี่ยวกับการพกพาอาวุธในประเทศสหรัฐอเมริกาในแตละรัฐ

จะใชกฎหมายของแตละรัฐ ในท่ีนี้จะยกตัวอยางตัวบทกฎหมายของรัฐตาง ๆ ดังนี้ 
(1) รัฐ เซาท แคโรไลนา (South Carolina) กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดท่ีเกี่ยวของ

กับอาวุธของรัฐนี้ มีดังนี้ 
มาตรา 16-23-10: นิยาม126 

                                                            
124 Ibid.  Chapter 44  Firearms.  Section  921  Definitions.  ภาคผนวก ข  หนา 124. 
125 Ibid.  Section  922  Unlawful acts.  ภาคผนวก ข  หนา 124. 
126 South Carolina.  State Gun Laws: Handguns.  Section 16-23-10  Definitions.  ภาคผนวก ข  

หนา 125. 
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(1) อาวุธปน หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซ่ึงใชสงเครื่องกระสุนปนโดยวิธี
ระเบิดหรือกําลังดันของแกสหรืออัดลมหรือเคร่ืองกลไกอยางใด ซ่ึงตองอาศัยอํานาจของพลังงาน 
และสวนหนึ่งสวนใดของอาวุธนั้นๆ ซ่ึงรัฐมนตรีเห็นวาสําคัญและไดระบุไวในกฎกระทรวง 

(2) นําเขา หมายความวา นําเขามาจากภายนอกราชอาณาจักรไมวาโดยวิธีใดๆ 
(10) ชองสัมภาระ หมายถึงดานทายยานยนตซ่ึงมีทาย และ หมายถึงพื้นท่ีของยานยนต ท่ี

ผูผลิตออกแบบสําหรับวางสัมภาระ รวมท้ัง พื้นท่ีของยานยนตท่ีใชวางสัมภาระตามปรกติ ในกรณี รถตู 
รถยนต หรือรถสปอรต คําวา “ชองสัมภาระ”  หมายถึงบริเวณดานหลัง แตไมอยูภายใตท่ีนั่งทาย ในกรณี 
รถบรรทุก คําวา “ชองสัมภาระ”  หมายถึงพื้นท่ีดานหลังท่ีนั่งทาย แตไมอยูภายใตท่ีนั่งดานหนา 

มาตรา 16-23-20: ขอยกเวนของการพกพาอาวุธปนโดยผิดกฎหมาย127 
บุคคลทุกคนที่พกพาอาวุธปนโดยปกปดหรือไมปกปด จะมีความผิดตามกฎหมาย 

ยกเวนไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
(1) เจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมายท่ีรับเงินเดือนจากรัฐและตํารวจสํารอง เจาหนาท่ี

ตํารวจจากหนวยงานของรัฐในเขตเทศบาลหรือเขตของรัฐ ผูวาการรัฐ ตํารวจหรือเจาหนาท่ีบังคับ
ใชกฎหมายของรัฐบาลกลางหรือรัฐอ่ืน ๆ ขณะปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนทางการภายในรัฐ เจาหนาท่ี
บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของกรมทรัพยากรธรรมชาติและนายทหารช้ันสัญญา
บัตรท่ีเกษียณอายุผูท่ีเปนนักสืบหรือนักสืบเอกชนตามกฎหมาย 

(2) สมาชิกของกองกําลังแหงชาติของสหรัฐอเมริกา กองกําลังสํารองหรืออาสาสมัคร
รักษารัฐในขณะปฏิบัติหนาท่ี 

(3) สมาชิกหรือแขกรับเชิญของขององคกรผูมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะซ้ือหรือรับ
อาวุธปนจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสมาชิกท่ีลงทะเบียนเรียนประจําหรือแขกรับเชิญของรัฐใน
สโมสรท่ีจัดข้ึนสําหรับวัตถุประสงคของการซอมยิงเปาหรือเก็บสะสมปนสมัยใหมและ ปนโบราณ 
ในขณะท่ีสมาชิกเหลานี้หรือแขกรับเชิญปฏิบัติเพื่อการจัดการแสดง 

(4) ผูท่ีมีใบอนุญาตสําหรับนักลาสัตวหรือนักตกปลาท่ีมีสวนรวมในการลาสัตวหรือ
ตกปลา ในขณะท่ีอยูในรถหรือเดินเทาเพื่อการลาสัตวหรือตกปลา 

(5) ผูประกอบการธุรกิจการผลิต การซอมแซม การซ้ือขายอาวุธปน หรือตัวแทน หรือ
ผูแทนท่ีครอบครอง ใช หรือพกพาปนพก ตามปกติของธุรกิจ 

(6) ยาม ท่ีมีสวนรวมในการปองกันทรัพยสินของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
หนวยงานอ่ืนของประเทศสหรัฐอเมริกา ตามกฎหมาย 

                                                            
127 Ibid.  Section 16-23-20  Unlawful carrying of handgun; exceptions.  ภาคผนวก ข  หนา 125. 
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(7) สมาชิกขององคกรทางทหารและพลเรือนในขณะสวนสนามตรวจพล รวมท้ังขณะ
เดินทาง 

(8) บุคคลผูมีหนาท่ีควบคุมบานหรือสถานท่ีใหบริการตามกฎหมาย หรือคนท่ีไดรับ
อนุญาตจากเจาของหรือผูอยูในความครอบครองอสังหาริมทรัพยตามกฎหมาย ขณะท่ีอยูในบาน
หรืออสังหาริมทรัพยนั้น ๆ 

(9) บุคคลท่ีอยูในรถ ถาปนถูกเก็บไวในในชองเก็บปด ปดคอนโซล ปดหีบหรือใน
ภาชนะปดล็อกโดยสกรู แตในขอนี้ตองไมใชกรณี ชองเก็บ คอนโซล หรือหีบภาชนะถูกเปดอยู เม่ือ
เจาหนาท่ีผูรักษากฎหมาย พบขณะเรียกเพื่อตรวจใบอนุญาตขับรถ หรือการลงทะเบียนหรือ
หลักฐานของการประกันของรถ 

(10) บุคคลท่ีพกพาอาวุธปนและกระสุนในหออยางปลอดภัยจากสถานท่ีประกอบการ
ไปยังบานหรือสถานท่ีประกอบการอยางถาวร หรืออยูในกระบวนการของการยายท่ีอยูอาศัย หรือ
ยายสถานท่ีประกอบการ 

(11) ยามขณะปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
(12) บุคคลที่ไดรับใบอนุญาตภายใตบทบัญญัติของกฎหมายโดยรัฐ หรือกฎหมายของ

กองการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินการพกพาเกี่ยวกับอาวุธปนของเขาภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดไว
ในใบอนุญาตและในระหวางถายโอนปนระหวางบุคคล และตําแหนงท่ีระบุไวใน ขอ 9 

(13) เจาของหรือผูอยูในความครอบครองตามกฎหมายหรือผูควบคุมตามกฎหมายของ
อสังหาริมทรัพยซ่ึงเปนสถานท่ีประกอบธุรกิจในขณะท่ีอยูในสถานท่ีประกอบธุรกิจและพนักงาน
ของสถานท่ีประธุรกิจอ่ืน ๆ เร่ืองธุรกิจเพื่อมาตรา 16-23-465 ซ่ึงในสถานท่ีประกอบธุรกิจ พนักงาน
อาจใชสิทธิพิเศษนี้เฉพาะหลังจากท่ีทําใบอนุญาตตามรายการ 12 หรือไดรับอนุญาตจากเจาของหรือ
ผูมีสิทธิใน การควบคุมหรือครอบครองตามกฎหมายของสถานท่ี 

(14) บุคคลผูประกอบกิจการเกี่ยวกับอาวุธปนในขณะท่ีอยูในสถานท่ีท่ีประกอบการท่ี
เกี่ยวของกับการขาย ซอมแซม จํานําอาวุธปน ฝกอบรมการใชอาวุธปน เวนแต สถานท่ีถูกดังกลาวมี
การจํากัด การครอบครองอาวุธปนใหแกผูถือใบอนุญาตท่ีออกตามรายการ 12 

(15) บุคคลท่ีกําลังนําปนพกจาก หรือ ไปยังยานพาหนะ หรือสถานท่ี ท่ีระบุไว ตามกฎหมาย 
(16) บุคคลท่ีนําปนพกไปในรถจักรยานยนต โดยบรรจุในถุง บรรทุกแบบปดท่ีดานหลัง 

หรือในภาชนะอุปกรณท่ีแนบมาปดไมวาจะช่ัวคราวหรือถาวรที่ทําข้ึนสําหรับรถจักรยานยนต 
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มาตรา 16-23-50: บทลงโทษ คาปรับไหม ริบ การจัดการ เกี่ยวกับอาวุธปน128 
(ก) (2) ผูใดฝาฝนบทบัญญัติของมาตรา 16-23-20 เปนความผิดของความผิดทางอาญา 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันดอลลาร หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือท้ังปรับท้ังจํา 
มาตรา 16-23-420 พกอาวุธปนในอาคารสาธารณะและพ้ืนท่ีใกลเคียง129 
(ก) มันเปนเร่ืองผิดกฎหมายสําหรับบุคคลท่ีจะมีอาวุธปนชนิดใดในสถานท่ีใด ๆ หรือ

ทรัพยสินท่ีเปนเจาของดําเนินการหรือควบคุมโดยโรงเรียนเอกชนหรือ ประชาชนทั่วไป วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค สถาบันการศึกษาหลังมัธยมศึกษาอ่ืน ๆ หรือในใด ๆ ประเทศชาติเปน
เจาของอาคารโดยไมไดรับอนุญาตจากหนวยงานในความดูแลของสถานท่ีหรือทรัพยสิน บท 
บัญญัติของหมวดนี้เกี่ยวของไปยังสถานท่ีใด ๆ หรือทรัพยสินท่ีเปนเจาของดําเนินการหรือควบคุม
โดยโรงเรียนเอกชนหรือ ประชาชนท่ัวไป วิทยาลัย มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคหรือสถาบันหลัง
มัธยมศึกษาอ่ืน ๆ ไมไดนําไปใชกับคนท่ีมีอํานาจท่ีจะดําเนินการ ซอน อาวุธตามมาตรา 4 บทท่ี 31 
หัวขอ 23 และเม่ืออาวุธท่ียังคง อยูภายในยานยนตเพื่อเขารวมการประชุมหรือถูกล็อคในชองเก็บ 
ปดปดคอนโซลลําตนปดหรือในภาชนะปดคํ้าประกันโดยการยึดและสวนประกอบ ในชองเก็บ
สัมภาระของรถ 

(ข) มันไมชอบดวยกฎหมายสําหรับบุคคลท่ีจะเขาไปในสถานท่ีหรือทรัพยสินท่ี
อธิบาย ไวในสวนยอย (A) และจะแสดงแกวงไกวหรือคุกคามผูอ่ืนดวยอาวุธปน 

(ค) ผูใดฝาฝนบทบัญญัติของมาตราน้ีเปนความผิดของความผิดทางอาญาและจะตอง
ถูกปรับไมเกินหาพันดอลลารหรือจําคุกไมเกินหาปหรือท้ัง สองอยาง 

มาตรา 16-23-430  พกอาวุธในบริเวณโรงเรียน130 
(ก) มันจะไมชอบดวยกฎหมายสําหรับบุคคลใดก็ตามนอกเหนือจากเจาหนาท่ีบังคับใช

กฎหมายเทศบาล หรือบุคลากรท่ีไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีของโรงเรียน เม่ือเพื่อดําเนินการกับ
บุคคลของเขาในขณะที่สถานท่ีโรงเรียน โรงเรียนประถม หรือมัธยม มีดท่ีพกพาใบมีดยาวมากกวา 
สองน้ิว กระบอง ทอโลหะหรือเสาอาวุธปนหรือ ของอาวุธ อุปกรณหรือวัตถุท่ีอาจถูกใชเพื่อ
กอใหเกิดการบาดเจ็บตอรางกายหรือเสียชีวิต 
                                                            

128 Ibid.  Section 16-23-50  Penalties; disposition of fines; forfeiture and disposition of handguns.  
ภาคผนวก ข  หนา 127. 

129 Ibid.  Section 16-23-420  Carrying or displaying firearms in public buildings or areas adjacent 
thereto.  ภาคผนวก ข  หนา 128. 

130 Ibid.  Section 16-23-430  Carrying weapon on school property; concealed weapons.  ภาคผนวก ข  
หนา 128. 
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(ข) ในสวนนี้จะใชไมไดกับคนท่ีมีอํานาจท่ีจะดําเนินการซอนอาวุธตามมาตรา 4, บทท่ี 
31, 23 หัวขอเม่ืออาวุธท่ียังคงอยูภายในยานยนตเขารวมการประชุมหรือถูกล็อคและเปน
หลักประกันในชองเก็บปดปด คอนโซลลําตนปดหรือในภาชนะปดคํ้าประกันโดยการยึดและ
สวนประกอบในการขนสงสัมภาระของยานพาหนะ 

(ค) ผูใดฝาฝนบทบัญญัติของมาตรานี้เปนความผิดของความผิดทางอาญาจะตองถูก
ปรับไมเกินหนึ่งพันดอลลารหรือจําคุกไมเกินหาปหรือท้ังสองอยาง อาวุธหรือวัตถุ ดังกลาวอาจจะ
ถูกยึดโดยฝายบังคับใชกฎหมายการจับกุม 

มาตรา 23-31-235: ความตองการสําหรับปายสัญลักษณหามพกพาอาวุธ131 
(ก) ประกาศของสัญลักษณหามพกอาวุธ ในสถานท่ีใด ๆ จะตองมีปายแสดงการหาม

ในภาษาหาม ท้ังการเขียนและภาษาสากล. 
(ข) สัญลักษณท้ังหมดจะตองประกาศท่ีทางเขาในแตละอาคารท่ีมีใบอนุญาตใหพกพา

อาวุธถูกหามไมใหถืออาวุธ เขาไป และตอง: 
(1) เห็นไดชัดเจนจากภายนอกอาคาร 
(2) กวางขนาด 8 นิ้วและสูง 12 นิ้ว 
(3) มีคําวา “NO CONCEALABLE WEAPONS ALLOWED” สีดํา ตัวพิมพใหญ ขนาด 

1 นิ้ว ท่ีดานลางของปายและศูนยกลางระหวางขอบดานขางของเคร่ืองหมาย 
(4) มีเงาสีดําของปนพกอยูในวงกลมเจ็ดนิ้วในเสนผาศูนยกลางเสนทแยงมุมจาก

ดานลางซายไปขวาบน ท่ีส่ีสิบหาองศาจากแนวนอน 
(5) มีขนาดเสนผาศูนยกลางของวงกลม 
(6) วางไมนอยกวาส่ีสิบนิ้วและไมเกินหกสิบนิ้ว จากดานลางประตูทางเขาอาคาร 

(ค) หากสถานท่ีปลอดอาวุธไมไดมีประตูแลวสัญลักษณท่ีมีอยูในอนุมาตรา (A) จะตอง: 
(1) กวางสามสิบหกน้ิวสูงส่ีสิบแปดนิ้ว 
(2) มีคําวา “NO CONCEALABLE WEAPONS ALLOWED” สีดํา ตัวพิมพใหญ ขนาด 

1 นิ้ว ท่ีดานลางของปาย และศูนยกลางระหวางขอบดานขางของเคร่ืองหมาย 
(3) มีเงาสีดําของปนภายในวงกลมท่ีมีเสนผาศูนยกลางสามสิบส่ีนิ้ว ในท่ีมีเสน

ทแยงมุมท่ีกวางสองนิ้วและวิ่งออกจากดานลางซายไปขวาบน ท่ีส่ีสิบหาองศาจากแนวนอนและ 
วงกลมที่มีเสนรอบวงไมนอยกวาสองนิ้ว 

(4) วางไมนอยกวาส่ีสิบนิ้วและไมเกินเกาสิบหกน้ิวเหนือพื้นดิน 

                                                            
131 Ibid.  Section 23-31-235  Sign requirements.  ภาคผนวก ข  หนา 129. 
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(5) ประกาศในจุดท่ีสามารถเห็นไดชัดเจนจากจุดเขาทุกจุด 
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มาตรา 23-31-400: นิยาม กฎหมายใชปน; ละเมิด132 
(ก) ท่ีใชในมาตรานี้ 

(1) “ใชปน” หมายถึงการนําปนออกมา 
(2) “การบาดเจ็บตอรางกายจริงจัง” หมายถึงสภาพรางกายท่ีสรางความเส่ียงท่ี

สําคัญของการเสียชีวิตทําใหเสียโฉมสาหัสหรือการสูญเสียหรือความผิดปกติท่ียืดเยื้อของการ
ทํางานของรางกายของสมาชิกหรืออวัยวะ 

(ข) คนที่อยูภายใตอิทธิพลของแอลกอฮอลหรือสารควบคุม นับเปนเร่ืองผิดกฎหมาย
สําหรับการใชอาวุธปนในรัฐนี้ 

(ค) ผูใดฝาฝนบทบัญญัติของหมวด (ข) เปนความผิดของความผิดทางอาญาและตอง
ระวางโทษปรับไมนอยกวาสองพันดอลลารหรือจําคุกไมเกินสองป 

(ง) บทความนี้ไมไดนําไปใชกบับุคคลท่ีปกปองตัวเองหรือทรัพยสินของพวกเขา
ถูกตองตามกฎหมาย 

เห็นไดวาจากกฎหมายของรัฐ เซาท แคโรไลนา นั้นกําหนดถึงโทษของการพกพาอาวุธ
ติดตัวในกรณีปรกติ โดยกําหนดโทษจําคุกดวย แตถาหากวาไดพกอาวุธเขาไปในเขตโรงเรียน 
จะตองไดรับโทษท่ีหนักข้ึน ดังท่ีอธิบายมาแลวขางตน เนื่องจากการพกพาอาวุธดังกลาวเปนการ
เพิ่มความเส่ียงในการกออาชญากรรม และเปนการกออันตราย นอกจากนี้แลวหากอาวุธดังกลาว
เปนอาวุธปนการนําอาวุธการนําออกมาในขณะอยูใตอิทธิพลของสุรา หรือนําเขาไปในสถานท่ีท่ีมี
ปายสัญลักษณท่ีถูกกําหนดตามกฎหมายยังจะเปนเหตุใหตองรับโทษอีกดวย ซ่ึงตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองปและปรับไมเกินสองพันดอลลา 

(2) รัฐเท็กซัส (Texas) 
ประมวลกฎหมายอาญารัฐเท็กซัส   หัวขอ 10 การกระทําท่ีตอตานปลอดภัยตอชีวิตและ

ศีลธรรม 
มาตรา 46.02:  พกพาอาวุธผิดกฎหมาย 133 
(ก) จงใจ เจตนา หรือประมาทเลินเลอ พกพาปนพก มีดที่ผิดกฎหมาย  

                                                            
132 Ibid.  Using A Firearm While Under The Influence of Alcohol or a Controlled Substance.  

Section 23-31-400  Definitions; unlawful use of firearm; violations.  ภาคผนวก ข   หนา 130. 
133 Texas Penal Code.  Title 10. Offenses Against Public Health, Safety, And Morals.  Chapter 46  

Weapons.  Section 46.02  Unlawful Carrying Weapons.  ภาคผนวก ข  หนา 131. 
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(ข) เวนแตท่ีบัญญัติไวตามขอยอย (ค), ความผิดตามสวนนี้เปนช้ันความผิดทางอาญา 
ระดับ ก 

(ค) ความผิดตามมาตราน้ีเปนความผิดทางอาญา ความผิดไดกระทําในสถานที่ใด ๆ 
หรือไดรับใบอนุญาตออกใบอนุญาตโดยรัฐ สําหรับการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

มาตรา 46.03:  อาวุธ สถานท่ีท่ีตองหาม 134 
(ก) บุคคลกระทําการกระทําผิดกฎหมายถาคนจงใจเจตนาหรือประมาทเลินเลอไปกับ

อาวุธปนมีดท่ีผิดกฎหมาย, สโมสรหรืออาวุธตองหามท่ีระบุไวในมาตรา 46.05 (ก) 
(1) ในสถานท่ีทางกายภาพของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา บริเวณใดหรือ

อาคารท่ีจะกิจกรรมการสนับสนุนจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาท่ีจะถูกดําเนินการหรือรถ
ขนสงผูโดยสารของโรงเ รียนหรือสถาบันการศึกษาไมว าโรงเ รียนหรือการศึกษาเปน
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนเวนแตตามท่ีเขียนหรือกฎระเบียบอนุญาตเปนลายลักษณอักษร
จากสถาบัน 

(2) ในสถานท่ีของหนวยเลือกตัง้ในวนัท่ีการเลือกตั้งหรือการออกเสียงลงคะแนน
ในขณะท่ีตนท่ีอยูในความคืบหนา 

(3) ในสถานท่ีของศาลรัฐบาลหรือสํานักงานใชโดยศาลเวนแตจะเปนไปตาม
กฎระเบียบท่ีเขียนหรืออนุญาตเปนลายลักษณอักษรของศาล 

(4) เม่ือสถานท่ีของสนามแขง 

(5) ในหรือเขาไปในบริเวณท่ีรักษาความปลอดภัยของสนามบินหรือ 

(6) ภายใน 1,000 เมตรจากสถานท่ีตั้งของซ่ึงถูกกําหนดโดยกรมยุติธรรมทาง
อาญา รัฐเท็กซัส 

(ช) ความผิดตามมาตราน้ีเปนความผิดทางอาญาในระดับท่ีสาม 
มาตรา 12.21:  ช้ันความผิดทางอาญา เปนความผิดทางอาญาตองระวางโทษโดย135 

(1) ปรับไมเกิน 4,000 ดอลลาร 
(2) จองจําอยูในคุกเปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งป หรือ 
(3) ท้ังปรับ และการจองจํา 

  

                                                            
134 Ibid.  Section 46.03  Places Weapons Prohibited.  ภาคผนวก ข  หนา 131. 
135 Texas Penal Code.  Title 3 Punishments.  Chapter 12 Punishments.  SubChapter B. Ordinary 

Misdemeanor Punishments.  Section 12.21 Class A Misdemeanor.  ภาคผนวก ข  หนา 132. 
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มาตรา 12.34:  ความผิดทางอาญา136  
(ก) ศาลตัดสินความผิดของความผิดทางอาญาระดับ 3 ระวางโทษจําคุกไมเกิน 10 ป

หรืออยางตํ่า 2 ป 
(ข) นอกจากจําคุกแลว ความผิดของความผิดทางอาญา ระดับ 3 อาจจะถูกระวางโทษ

ปรับไมเกิน 10,000 ดอลลาร 
(3) รัฐอะลาบามา (Alabama) 
มาตรา 13A-11-50:  การพกพาพกอาวุธ137 
ยกเวนท่ีไดระบุไวเปนอยางอ่ืนในประมวลกฎหมายนี้ คนท่ีดําเนินการพกซอนมีดโบวี่ 

หรือมีด หรือปนพก หรือปนชนิดอื่น ๆ หรือปนลม โทษถูกปรับไมนอย กวา 50.00 ดอลลารหรือไม
เกินกวา 500.00 ดอลลาร และอาจจะถูกขังคุกมณฑล หรือใหทํางานหนัก ไมเกินหกเดือน 

(4) รัฐฟอริดา (Florida) 
มาตรา 790.053:  การพกอาวธุโดยเปดเผย138 
(1) ยกเวนตามท่ีกาํหนดไวเปนอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนดและตามสวนยอย (2) 

เปนการผิดกฎหมายสําหรับบุคคลท่ีจะพกอาวุธโดยเปดเผย 
(2) บุคคลจะพกอาวุธโดยเปดเผย อยางถูกตองตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงคในการ

การปองกันตัวเอง 
(ก) ปองกันตัวจาก สเปรยสารเคมี 
(ข) พกปนไฟฟา หรือลูกดอกยงิไฟฟา หรืออ่ืน ๆ อาวุธหรืออุปกรณท่ีถูก

ออกแบบมาเพยีงเพื่อการปองกัน 
(3) ผูท่ีละเมิดมาตรานี้ จะกระทําผิดทางอาญาของระดับท่ีสอง โทษตามท่ีบัญญัติไวใน 

มาตรา 775.082 หรือ มาตรา 775.083 
  

                                                            
136 Ibid.  SubChapter C.  Ordinary Felony Punishments.  Section 12.34  Third Degree Felony 

Punishment.  ภาคผนวก ข  หนา 132. 
137 Code of Alabama.  Title 13A  Criminal Code.  Section 13A-11-50  Carrying concealed weapons.  

ภาคผนวก ข  หนา 133. 
138 Florida Laws.  FL Statutes.  Title XLVI.  Chapter 790 Weapons and Firearms.  Section 790.053   

Open carrying of weapons.  ภาคผนวก ข  หนา 134. 
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มาตรา 775.082:  โทษ; การบังคับใชของโครงสรางการพิจารณาคด;ี 139 
(3) (ค) ความผดิทางอาญาระดับท่ีสองโดยระวางโทษจําคุกไมเกนิ 15 ป 
มาตรา 775.083 คาปรับ 
(1) (ข) 10,000 ดอลลารเม่ือเปนความผิดทางอาญาของระดับแรกหรือท่ีสอง140 
(5) รัฐจอรเจีย (Georgia)  
ความผิดในการพกพาอาวุธในรัฐจอรเจียบัญญัติใน กฎหมายจอรเจีย  อาชญากรรมและ

การกระทําผิดกฎหมาย หัวขอ 16   มาตรา 16-11-126 141 
(ก) ผูกระทําความผิดในการพกพาอาวุธแบบปกปดโดยเจตนา หรือเปดเผย ไมวาจะ

เปน กระบอง สนับมือโลหะ ปน มีด ท่ีออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงคเปนอาวุธท่ีเปนอันตรายหรือ
รายแรงหรืออุปกรณอ่ืน ๆ นอกบาน หรือสถานท่ีประกอบธุรกิจ ยกเวนไดรับ อนุญาตภายใตรหัส
สวนนี้ 

(ข) การกระทําผิดในการพกพาอาวุธแบบปกปด ตองระวางโทษ ดังนี ้
(1) สําหรับความผิดคร้ังแรกเปนความผิดผิดลหุโทษ และ 
(2) สําหรับความผิดท่ีสอง และสําหรับความผิดใด ๆ ภายหลัง ตองเปนความผิด

ทางอาญา และจะตองถูกจําคุกเปนเวลาไมนอยกวา สองป ไมเกินหาป 
(ค) ในสวนนี้ไมอนุญาตใหออกไปนอกบาน หรือยานพาหนะหรือ สถานท่ีประกอบ

ธุรกิจ  เวนแตบุคคลนั้นมี ใบอนุญาตท่ีถูกตองออกตามความในมาตรา 16-11-129 หรืออาจจะ
ดําเนินการพกพาในซองไหล ซองเข็มขัดเอว ซองอ่ืน หรืออุปกรณท่ีคลายกันอ่ืน ๆ ซ่ึงอาวุธอาจจะ
ถูกปกปดโดยเส้ือผาของบุคคลหรือกระเปาถือ กระเปา หรือภาชนะปดอ่ืน ๆ บุคคลพกพา ใน
ลักษณะปกปดอ่ืนนอกเหนือจากท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้จะไมไดรับอนุญาตและจะมีการละเมิดรหัส
สวนนี้ 

(ง) ในสวนนี้จะไมหามการขนสงอาวุธปนใด ๆ โดยบุคคลท่ีไมไดเปนหนึ่งในผูท่ีไมมี
ใบอนุญาตตามมาตรา รหัส 16-11-129 ใหปนถูกเก็บไวในกรณียกเลิกการโหลด (สภาพไมพรอม
ใช) และแยกออกจากกัน จากกระสุน รหัส สวนนี้จะไมหามคนท่ีไมไดเปนหนึ่งในบรรดาผูท่ีไดรับ
กับใบอนุญาต ตามมาตรารหัส 16-11-129 จากการขนสงอาวุธปนท่ีบรรจุในรถยนตโดยสารสวนตัว

                                                            
139 Ibid.  Chapter 775  Section  775.082  Penalties; applicability of sentencing structures; mandatory 

minimum sentences for certain reoffenders previously released from prison.  ภาคผนวก ข  หนา 134. 
140 Ibid.  Chapter 775  Section  775.083 Fines.  ภาคผนวกที่ 12 หนา 135. 
141 Georgia Code.  Crimes and Offenses.  Title 16.  Section 16-11-126.  ภาคผนวก ข  หนา 136. 
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ในลักษณะท่ีเปดใด ๆ และสัมผัสอยางเต็มท่ีท่ีจะดูหรือใน ชอง เก็บคอนโซลหรือชองท่ีคลายกัน
ของยานพาหนะ ใหแตคนท่ีอยูในความครอบครองของใบอนุญาตท่ีถูกตองออกตามความในมาตรา
รหัส 16-11-129 ใดอาจพกพาปนในสถานท่ีใด ๆ ในยานยนต 

(จ) และหลัง 1 ตุลาคม 1996 ผูไดรับใบอนุญาตในการพกพาอาวุธปนในรัฐท่ีมี
กฎหมายรับรูใด ๆ และใหผลท่ีอยูในรัฐดังกลาวใหใบอนุญาตท่ีออกตามความในสวนนี้จะตองได 
รับอนุญาตใหพกพาอาวุธปนในรัฐนี้ แต เทา นั้นในขณะท่ีไดรับใบอนุญาตไมไดเปนถ่ินท่ีอยูของรัฐนี้; 
ให แตท่ี licenseholder ดังกลาวจะดําเนินการปนพกในการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐนี้ 

(6) รัฐเวอรจิเนีย (Virginia) 
โทษของการพกพาอาวุธ ของสหรัฐอเมริกา รัฐ Virginia บัญญัติไวในกฎหมายรัฐ

เวอรจิเนีย (Code of Virginia) หัวขอ 18.2 อาชญากรรม และการกระทําผิดกฎหมายโดยท่ัวไป  บทท่ี 7 
อาชญากรรมท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพและความปลอดภัย 

มาตรา 18.2-287.4:  โทษของพกพาอาวุธปนในพืน้ท่ีสาธารณะ142  
จะไมชอบดวยกฎหมายสําหรับบุคคลท่ีจะพกพา ตอไปนี ้
(ก) ปนไรเฟลกึ่งอัตโนมัติ ศูนยไฟหรือปนท่ี โดยการกระทําของการระเบิดของวัสดุท่ี

ติดไฟไดใด ๆ และมีการติดต้ังในชวงเวลาของการกระทําผิดกฎหมายกับแม็กกาซีน ท่ีจะถือมากกวา 
20 กระสุน หรือการออกแบบโดยผูผลิตเพื่อหรือปนลูกซอง 

(ข) กับแม็กกาซีนท่ีจะถือกระสุนเกินเจ็ดกระสุนท่ียาวท่ีสุดซ่ึงมันเปนกระสุนหรือ 
เกี่ยวกับบุคคลของเขาบนถนนสาธารณะใด ๆ  ถนน ซอย ทางเทาสาธารณะทางขวาของทาง หรือใน
สวนสาธารณะหรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีเปดใหประชาชนในเมือง อเล็กซานเดรีย  เช็คสเปย  แฟรแฟก 
ฟอลลเชอสช  นิวพอรท-นิวส  นอรฟอลค  ริชมอนด หรือ เวอรจิเนียร-บีช หรือในนอกเมืองอารลิงตัน 
แฟรแฟก เฮอนริโก เลาดอน หรือ พรินซ-วิลลเลียม 

บทบัญญัติของมาตรานี้ไมใชบังคับแกเจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย ยามรักษาความ
ปลอดภัยไดรับใบอนุญาตบุคลากรทางทหารในการปฏิบัติหนาท่ีของพวกเขาถูกตองตามกฎหมาย
หรือผูมีใบอนุญาตพกปนท่ีถูกตองปกปดใด ๆ หรือบุคคลท่ีทํางานจริงในการลาสัตวถูกตองตาม
กฎหมายหรือการถายภาพภายในสถานท่ีถูกตองตามกฎหมายใด ๆ กิจกรรมที่ยิงระยะไกลท่ีจัดต้ัง
ข้ึนหรือการประกวดการถายภาพ คนท่ีละเมิดบทบัญญัติของสวนนี้ท่ีทานจะตองมีความผิดใน
ความผิดทางอาญาระดับหนึ่ง 

                                                            
142 Code of Virginia.  Title 18.2  Crimes And Offenses Generally.  Chapter 7  Crimes Involving Health 

And Safety.  §  18.2-287.4  Carrying loaded firearms in public areas prohibited; penalty.  ภาคผนวก ข  หนา 138. 
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ขอยกเวนท่ีกําหนดไวใน มาตรา 18.2-308 การปองกันสวนบุคคล การพกพาอาวุธแบบ
ปกปด การพกพาถูกตองตามกฎหมาย บทลงโทษ ใชบังคับโดยอนุโลมตอ อาวุธปนในพ้ืนท่ี
สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาต143 

มาตรา 18.2-283.1:  ถืออาวุธเขามาในศาล144 
จะไมชอบดวยกฎหมายสําหรับบุคคลท่ีจะมีการถืออาวุธเขาไปในศาล ใด ๆ 
(i) ปน หรืออาวุธอ่ืน ๆ ท่ีออกแบบเพื่อขับเคล่ือนจรวดหรือกระสุนชนดิใด ๆ 
(ii) เคร่ืองเก็บเสียงใด ๆ วิถีกระสุนหรือกระสุนท่ีออกแบบมาสําหรับใชกับอาวุธท่ีเปน

อันตรายและ 
(iii) อาวุธใด ๆ ท่ีเปนอันตรายอ่ืน ๆ รวมถึงวัตถุระเบิดอาวุธตามท่ีกําหนดไวใน § 18.2-

308.1 และอาวุธท่ีระบุไวในสวนยอยของ มาตรา 18.2-308 อาวุธใด ๆ ดังกลาวจะอยูภายใตการ
จับกุมโดยเจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย การละเมิดของสวนนี้มีโทษเปนความผิดทางอาญาระดับหนึ่ง 

บทบัญญัติของมาตรานี้ไมใชบังคับแกเจาหนาท่ีตํารวจใด ๆ นายอําเภอตัวแทนการ
บังคับใชกฎหมายอยางเปนทางการหรือเจาหนาท่ีตํารวจอนุรักษพิทักษความสงบสุขของผูพิพากษา
เจาหนาท่ีศาลหรือผูพิพากษาในขณะท่ีการปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนทางการของบุคคลดังกลาว 

มาตรา 18.2-287.01:  พกพาอาวุธเขาไปในทาอากาศยาน145 
จะไมชอบดวยกฎหมายสําหรับบุคคลท่ีจะมีการขนสงหรือพกพาอาวุธในพื้นท่ีให

ใหบริการสนามบินใด ๆ 
(i) ปนหรืออาวุธอ่ืน ๆ ท่ีออกแบบหรือต้ังใจที่จะขับเคล่ือนจรวดหรือกระสุนชนิดใด 
(ii) เคร่ืองเก็บเสียง จรวดกระสุนปนหรือกระสุนท่ีออกแบบมาสําหรับใชกบัอาวุธท่ี

เปนอันตรายและ 
(iii) อาวุธใด ๆ ท่ีเปนอันตรายอ่ืน ๆ รวมถึงวัตถุระเบิดอาวุธแรงดันท่ีกําหนดไวใน

มาตรา 18.2-308.1 และอาวุธท่ีระบุไวในสวนยอยของมาตรา 18.2-308 อาวุธใด ๆ ดังกลาวจะอยู
ภายใตการจับกุมโดยเจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย การละเมิดของสวนนี้มีโทษเปนความผิดทางอาญา
ระดับหนึ่ง 

                                                            
143 Ibid.  §  18.2-308  Personal protection; carrying concealed weapons; when lawful to carry; 

penalty.  ภาคผนวก ข  หนา 138. 
144 Ibid.  §  18.2-283.1  Carrying weapon into courthouse.  ภาคผนวก ข  หนา 139. 
145 ibid.  §  18.2-287.01  Carrying weapon in air carrier airport terminal.  ภาคผนวก ข  หนา 139. 
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อาวุธท่ีครอบครองหรือการขนสงในการละเมิดใด ๆ สวนนี้จะถูกริบไปท้ิงใหเปนใน
สวนยอยของ มาตรา 18.2-308 

บทบัญญัติของมาตราน้ีไมใชบังคับแกเจาหนาท่ีตํารวจใด ๆ นายอําเภอตัวแทนบังคับใช
กฎหมายหรือเจาหนาท่ีหรือเจาหนาท่ีตํารวจในการอนุรักษหรือรักษาสันติภาพของการจางงานโดย
สนามบินท่ีขนสงทางอากาศหรือบทบัญญัติของมาตรานี้ใหใชบังคับแกผูโดยสารใด ๆ ของสายการ
บินในขอบเขตท่ีไดรับอนุญาตโดยกฎหมายท่ีลําเลียงอาวุธปนถูกตองตามกฎหมายอาวุธหรือ
กระสุนเขาหรือออกจากขนสงทางอากาศท่ีสนามบินเพื่อวัตถุประสงคเพียงอยางเดียวตามลําดับ 

(i) นําเสนออาวุธปนดังกลาวเปนอาวุธหรือกระสุน ใหกับตัวแทนศุลกากรสหรัฐใน
อนาคตของเท่ียวบินระหวางประเทศในการส่ังซ้ือเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายของรัฐบาลกลาง 

(ii) การตรวจสอบอาวุธปนดังกลาวเปนอาวุธหรือกระสุนท่ีมีในกระเปาเดินทางของ
เขาหรือ (iii) การเรียกอาวุธปนดังกลาวเปนอาวุธหรือกระสุนจากกระเปา ในพ้ืนท่ี 

มาตรา 18.2-11:  การลงโทษสําหรับโทษของความผิดทางอาญา146 
การลงโทษอนุมัติใหลงโทษทางอาญาคือ (ก) ระดับ หนึ่ง โดยถูกจองจําในคุกไมเกินสิบ

สองเดือน หรือปรับไมเกิน 2,500 ดอลลา หรือท้ังจําท้ังปรับ 
(7) รัฐ นอรท แคโรไลนา (North Carolina) 
การพกพาอาวุธของสหรัฐอเมริกา รัฐ  นอรท แคโรไลนา บัญญัติในกฎหมายอาญา

บทบัญญัติท่ัวไป บทท่ี 14 กฎหมายอาญา 
มาตรา 14-269:  พกพาอาวุธแบบปกปด 147 
(ก) ไมชอบดวยกฎหมายสําหรับบุคคลใด ท่ีจงใจและเจตนาท่ีจะพกพา มีดโบวี่ มีด 

drik (เปนมีดชนิดหนึ่ง) กริช สนับมือโลหะ มีดโกน ดาวกระจาย เคร่ืองชอตไฟฟา หรืออาวุธ
รายแรงอื่น ๆ  โดยปกปด ยกเวนเม่ือบุคคลนั้น อยูในสถานท่ีสวนตัว 

(ก1) จะไมชอบดวยกฎหมายสําหรับบุคคลใด ท่ีจงใจและเจตนาท่ีจะพกพา ปนพกหรือ
ปนโดยปกปด ยกเวนในกรณีดังตอไปนี้: 

(1) อยูในสถานท่ีสวนตัวของบุคคลนั้น 
(2) มีใบอนุญาตพกปนพก ท่ีออกตามความในมาตรา 54 ข148 หรือ ภายใต GS 14-

415.24 และบุคคลท่ีพกซอนปนตามขอบเขตของใบอนุญาตพกปนแบบปกปดตาม GS 14-415.11 (ค) 

                                                            
146 Ibid.  Chapter 1 In General.  § 18.2-11  Punishment for conviction of misdemeanor.  ภาคผนวก ข  

หนา 140. 
147 North Carolina.  General Statutes.  Chapter 14 Criminal Law.  § 14-269:  Carrying concealed 

weapons.  ภาคผนวก ข  หนา 141. 
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(3) เปนทหาร พกอาวุธปนพกรายแรง ภายใต GS 14-415.10 (2ก) รวมทั้ง
เจาหนาท่ี ผูซ่ึงเตรียมไวใชงานตามความตองการ ภายใต GS 14-415.11 (ก) 

(ข) ขอหามนีจ้ะไมนําไปใชกบับุคคลดังตอไปนี ้
(1) ผูนําและบุคลากรเกณฑกองกําลังของสหรัฐอเมริกาในเมื่อปฏิบัติหนาท่ีอยาง

เปนทางการและทําหนาท่ีภายใตคําส่ังท่ีจะตองพก อาวุธ 
(2) เจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(3) เจาหนาท่ีตํารวจ ทหารอาสาสมัคร และรักษาดินแดนท่ีอยูในท่ีเกิดเหตุ 
(4) ผูนําของรัฐหรือของใด ๆ เขตเมือง เมือง ตํารวจหรือหนวยงานที่ บริษัท เรียก

เก็บเงินกับการดําเนินการของกฎหมายของรัฐเม่ือทําหนาท่ีในการปฏิบัติ หนาท่ีอยางเปนทางการ 
(4ก) คนท่ีเปนอัยการเขต ผูชวยอัยการเขตหรือตรวจสอบการวาจางจากสํานักงาน

อัยการเขตและผูท่ีมีใบ อนุญาตใด ๆ ปนพกซอนท่ีออกตามความในมาตรา 54ข ของบทนี้หรือถือวา
ถูกตองภายใต GS 14-415.24 ใหวาคนท่ีจะไมพกอาวุธซอนในเวลาใด ๆ ในขณะท่ีหองพิจารณาคดี
หรือในขณะท่ีการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลหรือควบ คุมสารเคมีท่ีผิดกฎหมายหรือในขณะท่ี
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลหรือควบคุมสารเคมี ท่ีผิดกฎหมายยังคงอยูในรางกายของคน อัยการ เขต 
ผูชวยอัยการเขตหรือผูตรวจสอบจะตองรักษาความปลอดภัยอาวุธในชองท่ีถูก ล็อกเมื่ออาวุธไมได
เปนท่ีเกี่ยวโยงกันบุคคลของอัยการเขต, ผูชวยอัยการเขตหรือผูตรวจสอบ 

(4ข) คนที่ตรงตามเง่ือนไขตอไปนี้ก็ได เปนนายทหารท่ีเกษียณอายุราชการท่ีมี
คุณสมบัติกฎหมายบังคับใชตามท่ีกําหนดไวใน GS 14-415.10 b เปนผูถือใบอนุญาตปนพกซอน
ตาม 54ข บทความของบทนี้ ค ไดรับการรับรองโดยนอรทแคโรไลนาการศึกษาความยุติธรรมทาง
อาญาและการฝกอบรมคณะกรรมการมาตรฐานตาม GS 14-415.26 

(4ค) ผูควบคุมหรือเจาพนักงานตํารวจจางโดยรัฐหรือหนวยงานของรัฐบาลทองถ่ิน 
ท่ีจอดรถในพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตสําหรับการใชงานของพวกเขาในระหวางการ ปฏิบัติหนาท่ีของพวก
เขาอาจสงปนไปยังพื้นท่ีท่ีจอดรถและเก็บอาวุธปนท่ี อยูใน รถ จอดในพื้นท่ีจอดรถโดยมีเง่ือนไขวา 

(i) อาวุธปนท่ีอยูในชองปดหรือภาชนะที่ขังอยูภายในรถหรือ 
(ii) อาวุธปนท่ีอยูในภาชนะขังติดอยูอยางปลอดภัยไปยังรถ 

(5) เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายเม่ือออกจากหนาท่ีท่ีระบุวาเจาหนาท่ี ไมไดพก
อาวุธซอนในขณะท่ีการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลหรือควบคุมสารเคมี ท่ีผิดกฎหมายหรือใน

                                                                                                                                                                          
148 Article 54B.  Concealed Handgun Permit.  ภาคผนวก ข  หนา 143. 
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ขณะท่ีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลหรือควบคุมสารเคมีท่ีผิด กฎหมายยังคงอยูในรางกายของเจาหนาท่ี 
การคุมประพฤติของรัฐ 

(6) หรือเจาหนาท่ีทัณฑบนไดรับการรับรองเม่ือออกจากหนาท่ีท่ีระบุวาเจา 
หนาท่ีไมไดพกอาวุธซอนในขณะท่ีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือควบ คุมสารเคมีท่ีผิด
กฎหมายหรือในขณะท่ีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลหรือควบคุมสารเคมี ท่ีผิดกฎหมายยังคงอยูในรางกาย
ของเจาหนาท่ี 

(ข1) เปนจําเลยท่ีถูกดําเนนิคดภีายใตสวนนี้:กรณ ี
(1) อาวุธนั้นไมใชปน; 
(2) จําเลยเปนธุระในกจิกรรมท่ีถูกตองตามกฎหมาย ท่ีใชอาวุธ 
(3) จําเลยครอบครองอาวุธสําหรับการใชงานถูกตองตามกฎหมาย  และ 
(4) จําเลยไมไดใชหรือพยายามท่ีจะใชอาวุธเพือ่วัตถุประสงคท่ีผิดกฎหมายภาระ

การพิสูจนการปองกันนี้เปนภาระของจําเลย 
(ข2) เปนจําเลยท่ีถูกดําเนนิคดภีายใตสวนนี้ กรณ ี

(1) อาวุธรายแรงเปนปนพก 
(2) จําเลยเปน อนุญาตให  ทหารตามท่ีกําหนดไวภายใต GS 14-415.10 (2ก) และ 
(3) จําเลยใหศาลพิสูจนจากการใชงานตามท่ีกําหนดไวภายใต GS 14-415.10 (3ก) 

(ค) คนท่ีละเมิดบทบัญญัติของสวนยอย (ก) ของสวนนี้จะเปนความผิดระดับ 2 ของ
ความผิดทางอาญา คนท่ีละเมิดบทบัญญัติของสวนยอย (ก1) ของสวนนี้จะตองมีความผิดในระดับ 2 
ของความผิดทางอาญาสําหรับความผิดคร้ังแรก ความผิดคร้ังท่ีสองหรือภายหลังมีโทษเปนความผิด
ทางอาญาระดับหนึ่ง 

(ง) ในสวนนี้จะใชไมไดกับมีดพับสามัญดําเนินการอยูในตําแหนงปด ตาม ท่ีใชใน
สวนนี้ “มีดพับธรรมดา” หมายถึงมีดขนาดเล็กท่ีไดรับการออกแบบสําหรับการพกพาในกระเปา
หรือกระเปาเงินท่ีมีการตัดขอบจุดและปดลอมโดยส้ินเชิงจับ 

สวนความผิดและโทษของการพกพาอาวธุของสหรัฐอเมริกา รัฐ  นอรท แคโรไลนา 
บัญญัติในกฎหมายอาญาบทบัญญัติท่ัวไป บทท่ี 14 กฎหมายอาญา บทท่ี 15ก พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาความอาญา 
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มาตรา 14-3. 149 
(2) กรณีท่ีการลงโทษสูงสุดคือเกินกวา 30 วัน แตไมไดจําคุกเกินหกเดือน เปนระดับ 2 

ความผิดทางอาญา 
จากการศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของของประเทศสหรัฐอเมริกา สรุปวา 
1. กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามีการกําหนดบทเพิ่มโทษกรณีการใชอาวุธ

ประกอบการกระทําความผิด ในการกระทําความผิดฐานตาง ๆ เชน ตอตานหรือขัดขวางเจาหนาท่ี
หรือพนักงาน,ทํารายรางกายเจาหนาท่ีตางชาติท่ีเขาพักอยางเปนทางการแสดงใหเห็นวาประเทศ
สหรัฐอเมิรกาเล็งเห็นถึงอันตรายท่ีเกิดจากการใชอาวุธประกอบการกระทําความผิด 

2. ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดพฤติการณสําหรับการพกพาอาวุธท่ีจะไมเปน
ความผิดตามกฎหมายไวดังนี้ บุคคลท่ีอยูในรถ ถาปนถูกเก็บไวในในชองเก็บปด ปดคอนโซล ปด
หีบหรือในภาชนะปดล็อกโดยสกรู แตในขอนี้ตองไมใชกรณี ชองเก็บ คอนโซล หรือหีบภาชนะถูก
เปดอยู จะไมถือเปนความผิดกฎหมาย 

3. ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดมาตรการพิเศษสําหรับการควบคุมการพกพาอาวุธ
ไวเชนความตองการสําหรับปายสัญลักษณหามพกพาอาวุธ การใชอาวุธภายใตแอลกอฮอล หรือสาร
เสพติด อีกท้ังกําหนดสถานท่ีท่ีเปนเหตุเพิ่มโทษกรณีพกพาอาวุธเขาไปนอกเหนือจากสถานท่ีอ่ืน ๆ 
ไดแก 

ในสถานท่ีของหนวยเลือกตั้ง 
ในสถานท่ีของ สถานท่ีของสนามแขงขันกีฬา 
สนามบิน 
ภายใน 1,000 เมตรจากสถานท่ีตั้งของซ่ึงถูกกําหนดโดยรัฐ 
4. ในการกํ าหนดโทษสําหรับความผิด ท่ี เปนการพกพาอาวุธนั้น  ประเทศ

สหรัฐอเมริกากําหนดโทษสําหรับความผิดดังกลาวโดยมีท้ังจําคุกและปรับ โดยมีระยะเวลาและ
จํานวนเงินตางกันไปในแตละรัฐ 

3.2.2 ประเทศแคนนาดา 
3.2.2.1 การใชอาวุธประกอบการกระทําความผิด 

                                                            
149 North Carolina.  General Statutes.  Chapter 14 Criminal Law.  § 14-3. Punishment of 

misdemeanors, infamous offenses, offenses committed in secrecy and malice, or with deceit and intent to 
defraud, or with ethnic animosity.  ภาคผนวก ข  หนา 148. 

DPU



67 

 

ในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศแคนนาดา150 ไดใหความหมายของคําวา “อาวุธ” 
ไวในหมวด 2 ขอ คําจํากัดความ 151ดังนี้ 

“อาวุธ” หมายถึงส่ิงใด ๆ ท่ีใชการออกแบบท่ีจะใชหรือมีไวสําหรับใช 
(ก) ในสาเหตุการตายหรือไดรับบาดเจ็บใหกับบุคคลใด ๆ หรือ 
(ข) เพื่อวัตถุประสงคในการขมขูคุกคามหรือบุคคลใด ๆ และโดยไม จํากัด ท่ัวไปที่

กลาว รวมถึงอาวุธปน 
นอกจากนี้ ในหมวดความผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอากาศหรือทางทะเล มาตรา 77. 

บัญญัติไวดังนี้152 
ผูใดก็ตามท่ี 
(ข) ใชอาวุธกระทําความรุนแรงตอบุคคลที่สนามบิน ท่ีใหบริการการบินพลเรือน

ระหวางประเทศ ท่ีทําใหเกิดหรือมีแนวโนมท่ีจะทําใหเกิดการบาดเจ็บรายแรง หรือเสียชีวิต หรือมี
แนวโนมท่ีจะเปนอันตรายตอความปลอดภัยท่ีสนามบิน 

(ฉ) ใชอาวุธสารเคมี หรืออุปกรณการทําลาย หรือทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
ตอส่ิงอํานวยความสะดวกของทาอากาศยานท่ีใหบริการการบินพลเรือนระหวางประเทศหรืออากาศ
ยานใด ๆ หรือทําใหเกิดการหยุดชะงักการใหบริการของสนามบิน ท่ีเปนอันตรายหรืออาจเปน
อันตรายตอความปลอดภัยท่ีสนามบิน 

เปนการกระทําความผิดกฎหมาย และตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต 
3.2.2.2 ความผิดและโทษเกีย่วกับการพกพาอาวุธ 
กรณีความผิดและโทษสําหรับการพกพาอาวุธของประเทศแคนนาดาถูกบัญญัติไวใน 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90153 ดังนี้ 
มาตรา 90:  พกพาอาวุธแบบซุกซอน 
(1) หามทุกคนท่ีพกอาวุธ อุปกรณตองหามหรือกระสุนแบบปกปดถือเปนความผิด 

เวนแตเปนบุคคลท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติอาวุธปนท่ีจะดําเนินการได 
การลงโทษ 

                                                            
150 Criminal Code of Canada.  Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46). 
151 Ibid.  Interpretation,  2. Definitions.  ภาคผนวก ข  หนา 149. 
152 Ibid.  Part II Offences Against Public Order.  Section 77. Endangering safety of aircraft or 

airport.  ภาคผนวก ข  หนา 149. 
153 Ibid.  Part III Firearms and Other Weapons.  Section 90. Carrying concealed weapon.  

ภาคผนวก ข  หนา 150. 
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(2) ทุกคนท่ีกระทําความผิดภายใตสวนยอย (1) 
(ก) เปนความผิดของการกระทําผิดกฎหมายและตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือ 
(ข) เปนความผิดของโทษท่ีสรุปการลงโทษ 

เห็นไดวาในประเทศแคนนาดานี้ไดบัญญัติความผิดฐานพกพาอาวุธไวในประมวล
กฎหมายอาญาซ่ึงเปนกฎหมายหลัก นอกจากนี้ 
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ในกรณีการพกพาอาวุธปนนั้นกฎหมายของรัฐบาลกลางแคนนาดา พระราชบัญญัติอาวุธ
ปน 2538154 จํากัดสิทธ์ิพลเรือนในการขนสงอาวุธปนรุนแรง หามหรือ จํากัดในท่ีสาธารณะ 

มาตรา 19 และ 20 มีขอกําหนดเก่ียวกับการพกพาอาวุธปน ใหพกพาไดในท่ีอยูอาศัย ท่ี
บานของแตละบุคคล ตามท่ีบันทึกไวในขอกําหนดของแคนาดา หรือในสถานท่ีไดรับอนุญาตจาก
หัวหนาเจาหนาท่ีอาวุธปน โดยมีขอยกเวนอยูในมาตรา 19 และ 20 กฎหมายฉบับเดียวกัน ดังนี้ 

มาตรา 19(1) บุคคลท่ีถือใบอนุญาตที่จะมีอาวุธปนแบบท่ัวไปหรืออาวุธปนท่ีมี
ขอกําหนด อาจไดรับอนุญาตในการขนสงอาวุธปน ระหวางสองสถานท่ี หรือมากกวาสถานท่ีท่ี
กําหนดไว ถามีเหตุผลท่ีดีและเพียงพอ 

(ก) เพื่อใชในการแขงขันยิงเปา ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุไวหรือภายใตการอุปถัมภของ
สโมสรยิงปน หรือชวงการถายภาพท่ีไดรับการอนุมัติภายใตมาตรา 29 

(ก.1) เพื่อใชในการแนะนําการใชอาวุธปน โดยเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
ความปลอดภยั  หรือ 

(ข) ถาบุคคล 
(i) เปล่ียนแปลงท่ีอยูอาศัย 
(ii) เปนเจาหนาท่ีหรือหัวหนาเจาหนาท่ีอาวุธปน มีความประสงคท่ีจะขนสงอาวุธ

ปน สําหรับการลงทะเบียนหรือการกําจัดท้ิงตามพระราชบัญญัตินี้ หรือสวนท่ีสามของประมวล
กฎหมายอาญา 

(iii) ความประสงคท่ีจะสงอาวุธปนสําหรับการซอมแซม เก็บ ขาย การสงออก
หรือการประเมินหรือ 

(iv) ปรารถนาท่ีจะขนสงอาวุธปนไปงานโชวปน 
มาตรา 19 (2) แมจะมีสวนยอย (1) บุคคลอาจจะไมไดรับอนุญาตใหสงปนตองหาม ปน

ท่ีอางถึงในหมวด 12 (6.1) ภายใตหมวดท่ียกเวน เพื่อวัตถุประสงคในการอางถึงในวรรค (1) (ข) 
นอกถ่ินท่ีอยู 

มาตรา 19(3) อาจไดรับอนญุาตในการขนสงปน ระหวางสถานท่ีท่ีระบุไวในสวนท่ี
สอดคลองกับ 35 และ 35.1 

                                                            
154 Firearms Act (S.C. 1995, c. 39).   Authorized Transportation of Firearms.  Transporting and 

using prohibited firearms or restricted firearms.  Section 19,  20.  ภาคผนวก ข  หนา 151  ถึง 152. 
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มาตรา 20 บุคคลท่ีถือใบอนุญาตมีอาวุธปนแบบมีขอกําหนด หรือปนท่ีอางถึงในหมวด 
12 (6.1) อาจจะไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนท่ีมีขอกําหนด นอกจากสถานท่ี ท่ีมีอํานาจครอบครอง 
ถาบุคคลท่ีถือใบอนุญาตท่ีจะมีอาวุธปนแบบมีขอกําหนด 

(1) เพื่อปกปองชีวติของบุคคลนั้นหรือบุคคลอ่ืน ๆ หรือ 
(2) เพื่อใชในการประกอบวิชาชีพถูกตองตามกฎหมาย 
นอกจากนี้มีกฎระเบียบท่ีเกีย่วของขยายคําจํากัดความของมาตราดังกลาว155 ดังนี ้
(1) “อนุมัติใหปนมีขอจํากัด และกฎระเบียบการพกอาวุธบางอยาง ปน” ใน สวน 1 

มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ 
(2) สําหรับวัตถุประสงคของการมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ เพื่อปกปองชีวิตของ

บุคคลนั้นหรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ี 
(ก) ชีวิตของตน หรือบุคคลอ่ืน ๆ อยูในอันตรายจากบุคคลอ่ืน หรือกลุมบุคคล 
(ข) สถานการณท่ีการคุมครองของตํารวจไมเพียงพอ 
(ค) ปกปองบุคคล จากการเสียชีวติ หรือไดรับบาดเจ็บสาหัส 

(3) สําหรับวัตถุประสงคของการมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ นี้ 
(ก) อาวุธปนจําเปนสําหรับวัตถุประสงคของการปกปองชีวิตของแตละบุคคล หรือ

บุคคลอื่น ในการ จัดการดานการขนสงหรือการปองกัน เงินสด ตราสาร หรือสินคาอ่ืน  ๆท่ีมีคามาก 
(ข) อาวุธปนระยะไกลท่ีจําเปนสําหรับการปองกันของชีวิตของแตละบุคคล หรือ

บุคคลอ่ืน ๆ ในการทํางานในพ้ืนท่ีรกรางวางเปลา และปองกันของชีวิตของแตละบุคคล หรือบุคคล
อ่ืน ๆ จากสัตวปา 

(ค) บุคคลท่ีมีสวนรวมในการประกอบอาชีพวางกับดักในสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต
โดยไดรับการฝกฝนตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

(4) เจาหนาท่ีตองไมออกใบอนญุาตใหบุคคลท่ีขออนุมัติปนแบบมีขอกําหนด หรือใน
สถานการณท่ีอธิบายไวในสวนท่ี 2 หรือ 3 วรรค (ก) เวนแต 

(ก) บุคคลนั้นไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับอาวธุปนท่ีเหมาะสมสําหรับการใชอาวุธ
ปนในสถานการณเหลานัน้ และ 

(ข) อาวุธปนมีความเหมาะสมในสถานการณเหลานั้น 
สําหรับการขนสงอาวุธปน มีระเบียบกําหนดเพ่ิมข้ึนมาดังนี ้ 156 

                                                            
155 Ibid.  Authorizations to Carry Restricted Firearms and Certain Handguns Regulations. 

(SOR/98-207).  ภาคผนวก ข  หนา 152. 
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156 Ibid.  Authorizations to Transport Restricted Firearms and Prohibited Firearms Regulations. 

(SOR/98-206).  ภาคผนวก ข  หนา 153. 
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การตีความ 
(1) ในขอบังคับนี้ “กฎหมาย”  หมายถึงพระราชบัญญัติอาวุธปนท่ีเปนภัยคุกคามตอ

ความปลอดภยั 
(1.1) เจาหนาท่ีผูมีอํานาจ อาจอนุมัติการขนสงอาวุธปนท่ัวไป หรืออาวุธปนท่ีมี

ขอกําหนดเปนกรณี ระหวางสองสถานท่ีหรือมากกวา เม่ือพิจารณาวาไมเปนภัยคุกคามตอ ความ
ปลอดภัยของบุคคลใด หรือบุคคลอ่ืน ๆ 

ลักษณะของการประยุกตใช 
(1.2) สําหรับวัตถุประสงคของมาตรายอย 54 (1) แหงพระราชบัญญัตินี้ การอนุมัติ

การขนสงอาวุธปนแบบมีขอกําหนด หรือปนท่ัวไป หามทําโดยบุคคลท่ัวไป ตองทําโดยผูถือ
ใบอนุญาตและมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนปน และนอกจากการทําในรูปแบบท่ีกําหนดอาจทํา
โดยการโทรศัพท การพูดโตตอบกันระหวางบุคคล 

โทษของการพกพาอาวุธและอาวุธปนของแคนนาดาถูกบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
อาญาดังนี ้

1. กฎหมายของประเทศแคนนาดามีการกําหนดบทเพิ่มโทษกรณีการใชอาวุธ
ประกอบการกระทําความผิด ในการกระทําความผิดฐานตางๆเชน ในหมวดความผิดเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางอากาศหรือทางทะเล แสดงใหเห็นวาประเทศแคนนาดาเล็งเห็นถึงอันตรายท่ีเกิดจาก
การใชอาวุธประกอบการกระทําความผิด 

2. ประเทศแคนนาดากําหนดนิยามสําหรับคําวาอาวธไววา "อาวุธ" หมายถึงส่ิงใด ๆ 
ท่ีใชการออกแบบท่ีจะใชหรือมีไวสําหรับใช เปนสาเหตุการตายหรือไดรับบาดเจ็บใหกับบุคคลใด 
ๆ หรือเพ่ือวัตถุประสงคในการขมขูคุกคามหรือบุคคลใด ๆ และโดยไม จํากัด ท่ัวไปท่ีกลาว รวมถึง
อาวุธปน 

3. ในการกําหนดโทษสําหรับความผิดท่ีเปนการพกพาอาวุธนั้น ประเทศแคนนาดา
กําหนดโทษสําหรับความผิดดังกลาวโดยมีโทษจําคุกไมเกินหาป 

3.2.3 สหราชอาณาจกัร 
3.2.3.1 การใชอาวุธประกอบการกระทําความผิด 
การใชอาวุธประกอบการกระทําความผิดของสหราชอาณาจักร ถูกบัญญัติไวใน 

ประมวลกฎหมายอาญา 2546157 ดังนี ้
  

                                                            
157 Criminal Justice Act 2003. 

DPU



73 

 

กําหนดการท่ี 21 การกําหนดระยะเวลาข้ันตํ่าท่ีเกีย่วของกับบังคับโทษจําคุก158 
มาตรา 5ก (1):  ถา..... 

(ค) ผูกระทําความผิดอายุ 18 ปหรือ มากกวา เม่ือกระทําความผิดฎหมายเปนปกติ 
จะถือวาเปนความรุนแรง การกําหนดโทษจําข้ันตํ่าเปน ระยะเวลา 25 ป 

(2) การกระทําผิดกฎหมายนี้จะอยูภายใตวรรคยอย (5ก) ดวย ถาผูกระทําความผิดเอา
มีดหรืออาวุธอ่ืน ๆ เพื่อเจตนาท่ีจะ  

(ก) กระทําความผิดใด ๆ หรือ  
(ข) เพื่อท่ีจะใชอาวุธหรือมีด หรืออาวุธอ่ืน ๆ ในการฆาคน 

3.2.3.2 ความผิดเกี่ยวกับการพกพาอาวุธ 
ในสหราชอาณาจักร ความผิดฐานพกพาอาวุธถูกบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา 

2531159  ซ่ึงเปนประมวลกฎหมายหลักเชนเดียวกับในประเทศแคนนาดา ดังนี้ 
สวน สิบเอ็ด: ท่ัวไป บทบัญญัติสําหรับใบมีดหรืออาวุธ 
มาตรา 139:  ความผิดของการมีใบมีดหรืออาวุธในท่ีสาธารณะ160 
(1) มีผลบังคับใชกับบุคคลในขอยอย (4) และ (5) ตอไปนี้ ซ่ึงจะมีความผิดตาม

กฎหมาย 
(2) มีผลบังคับใชกับบุคคลในขอยอย (3) ตอไปน้ี เกีย่วกับใบมีดหรือของแหลมคม 

ยกเวนมีดพดพับ 
(3) มีผลบังคับใชกับมีดพกพับท่ีมีใบมีด กวางเกินกวา 3 นิ้ว 
(4) ตองมีขอยกเวน เหตุผล ความจําเปน สําหรับบุคคลที่ทําหนาท่ีเก็บเงิน ในการ

พกพาใบมีดหรืออาวุธในท่ีสาธารณะ 
(5) ขอยกเวน เหตุผล ความจําเปน สําหรับบุคคล ตามขอ 4  

(ก)  เพื่อใชในการทํางาน 
(ข) สําหรับเหตุผลทางศาสนาหรือ 
(ค) เปนสวนหนึ่งของชุดประจําชาติ 

(6) คนท่ีมีความผิดในความผิดตามอนุมาตรา (1) ตองระวาง 
                                                            

158 ibid.  Schedule 21 Determination of minimum term in relation to mandatory life sentence.  
5A(1).  ภาคผนวก ข  หนา 154. 

159 Criminal Justice Act 1988. 
160 Ibid.  Part XI  Miscellaneous.  Articles with blades or points and offensive weapons.  139  

Offence of having article with blade or point in public place.  ภาคผนวก ข  หนา 155. 

DPU



74 

 

(ก) โดยสรุป โทษจําคุกไมเกิน 12 เดือน หรือปรับไมเกินกฎหมายสูงสุด หรือท้ัง
จําท้ังปรับ; 

(ข) ตามฟอง โทษจําคุกไมเกิน 4 ปหรือปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับ 
(7) “สถานท่ีสาธารณะ” รวมถึงสถานท่ีท่ีซ่ึงเม่ือเขาถึง ท้ังการชําระเงิน หรืออ่ืน ๆ 
(8) ไมมีผลกระทบกับการกระทํา กอนท่ีจะมีผลใชบังคับ 
มาตรา 139ก:  การมีมีด หรืออาวุธ ในโรงเรียน161 
(1) มาตรา 139 แหงพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใชในโรงเรียน  
(2) คนที่มีอาวุธในความหมายของหมวดท่ี 1 ของ พระราชบัญญัติการปองกัน

อาชญากรรม 2496 ในสถานท่ีโรงเรียนใด จะมีความผิดในการกระทําผิดกฎหมาย 
(3) มีการปองกันสําหรับบุคคลท่ีเรียกเก็บเงิน กับความผิดตามอนุมาตรา (1) หรือ (2) 

พิสูจนวามีเหตุผล หรือผูมีอํานาจถูกตองตามกฎหมาย สําหรับการมีอาวุธในสถานท่ีดังกลาว 
(4) ในการทั่วไปของสวนยอย (3) ขางตนนั้นก็จะตองมีการปองกันสําหรับบุคคลท่ี

เรียกเก็บเงินกับความผิด ตามอนุมาตรา (1) หรือ (2) ขางตนท่ีจะพิสูจนวาเขามีอาวุธในกรณี 
(ก) สําหรับการใชงานในท่ีทํางาน 
(ข) เพื่อการศึกษา 
(ค) เหตุผลทางศาสนา หรือ 
(ง) เปนสวนหนึ่งของชุดประจําชาติ 

(5) คนท่ีมีความผิดในการกระทําผิดกฎหมาย 
(ก) ภายใตสวนยอย (1) ขางตนตองระวาง 

(i) เม่ือสรุปการลงโทษโทษจําคุกไมเกนิหกเดอืนหรือปรับไมเกินกฎหมาย
สูงสุดหรือท้ังสอง; 

(ii) เม่ือความเช่ือม่ันฟองโทษจําคุกไมเกนิ ส่ี ปหรือปรับหรือท้ังสอง 
(ข) ภายใตสวนยอย (2) ขางตนตองระวาง 

(i) เม่ือสรุปการลงโทษจะตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหกเดอืนหรือปรับไม
เกินกฎหมายสูงสุดหรือท้ังสอง 

(ii) เม่ือความเช่ือม่ันฟองโทษจําคุกไมเกนิส่ีปหรือปรับหรือท้ังสองอยาง 

                                                            
161 Ibid.  139A Offence of having article with blade or point (or offensive weapon) on school 

premises.  ภาคผนวก ข  หนา 156. 
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(6) ในการนี้ มาตรา 139ข "สถานที่โรงเรียน" หมายถึงท่ีสําหรับวัตถุประสงคของ
โรงเรียน ไมรวมท่ีดินในครอบครองแตเพียงผูเดียว เปนท่ีอยูอาศัยโดยบุคคลท่ีทํางานอยูท่ีโรงเรียน 
และ "โรงเรียน" มีความหมายท่ีกําหนดโดย พระราชบัญญัติการศึกษาป 2539 

(7) ในการประยุกตใชสวนนี้เพื่อไอรแลนดเหนือ 
ในสหราชอาณาจักร บัญญัติเกี่ยวกับอาวุธปน ไวใน พระราชบัญญัติอาวุธปน 2511 162 ดังนี้ 
สวนท่ี 1:  ครอบครองอาวุธ และกระสุน; ปองกันอาชญากรรมและมาตรการการปองกัน

ความปลอดภยัสาธารณะ ปองกันอาชญากรรม และการรักษาความปลอดภัยของประชาชน 
มาตรา 19:  พกพาอาวุธปนในท่ีสาธารณะ163 
ประชาชนกระทําความผิดถาไมมีอํานาจตามกฎหมายหรือขอแกตัวท่ีเหมาะสม 

(หลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองนั้นอยูท่ีเขา) เขามีส่ิงตอไปนี้อยูท่ีตัวเขาในสถานท่ีสาธารณะ 
(ก) ปนยิงโหลด 
(ข) ปนลม (ไมวาจะโหลดหรือไม) 
(ค) ปนใด ๆ ปนอ่ืน ๆ (ไมวาจะโหลดหรือไม) รวมกับกระสุนเหมาะสําหรับใช

ในปนนั้นหรือ 
(ง) ส่ิงเทียมอาวุธปน 

สวนท่ี 3 การบังคับใชกฎหมายและการลงโทษ 
มาตรา 51ก164:  โทษข้ันตํ่าสําหรับการกระทําบางอยางภายใตมาตรา 5165 
(1) ในสวนนี้จะนาํไปใชในกรณ ี

(ก) แตละบุคคล เม่ือ 
(i) มีความผิดตามมาตรา 5(1)(ก)  (กข)  (กขก)  (กค)  (กง)  (กจ)  (กฉ) หรือ 

(ค) แหงพระราชบัญญัตินี้ 
(ii) มีความผิดตามมาตรา 5(1ก)(ก) แหงพระราชบัญญัตินี้ 
(iii) มีการกระทําผิดกฎหมายใด ๆ ภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการ

ระบุไวในสวนยอย (1ก) ในสวนอาวุธปนหรือ เคร่ืองกระสุนท่ีระบุไวในมาตรา 5(1)(ก)   (กข)  
(กขก)   (กค)   (กง)   (กจ)   (กฉ)  หรือ (ค) หรือ มาตรา 5(1ก)(ก) แหงพระราชบัญญัตินี้ และ 

                                                            
162 Firearms Act 1968. 
163 Ibid.  Section 19  Carrying firearm in a public place.  ภาคผนวก ข  หนา 158. 
164 Ibid.  Section 51A  Minimum sentence for certain offences under s. 5.  ภาคผนวก ข  หนา 158. 
165 Ibid.  Section 5  Weapons subject to general prohibition.  ภาคผนวก ข  หนา 159. 
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(ข) การกระทําเม่ืออายุ 16 ปข้ึนไป 
มาตรา 51ก (1ก):  บทบัญญัติท่ีเปน166 

(ก) มาตรา 16  ครอบครองอาวุธปนโดยมีเจตนาที่จะทําราย 
(ข) 16ก สวน ครอบครองอาวุธปนโดยมีเจตนาที่จะกอใหเกิดความหวาดกลัว

ความรุนแรง 
(ค) มาตรา 17 การใชอาวุธปนท่ีจะตอตานการจับกุม 
(ง) มาตรา 18 พกพาโดยมีเจตนาทางอาญา 
(จ) มาตรา 19 พกพาปนในท่ีสาธารณะ 
(ฉ) มาตรา 20 (1) บุกรุกในอาคารโดยมีอาวุธปน 

(2) ศาลจะกําหนดโทษคุมขังท่ีเหมาะสม หรือเพื่อใหกักกัน เปนระยะเวลาไมนอยกวา
ระยะเวลาข้ันตํ่าท่ีตองการ เวนแตศาลมีความเห็นวามีกรณีพิเศษที่เกี่ยวของกับการกระทําผิด
กฎหมาย หรือแกผูกระทําความผิดซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการไมทําดังนั้น 

(4) ในสวนนี้ “ประโยคคุมขังท่ีเหมาะสม หรือเพ่ือใหกักกัน” หมายถึง 
(ก) ความสัมพันธกับอังกฤษและเวลส 

(i) ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดอายุ 18 ป ข้ึนไป ถูกตัดสินจําคุก หรือ 
(ii) ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดอายุต่ํากวา 18 ป ถูกกักกันตามมาตรา 91 โดย

ผูมีอํานาจของศาลอาญา (พิจารณา) พระราชบัญญัติ 2543167 
(ข) ในความสัมพันธกับสกอตแลนด 

(i) ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดอายุ 21 ป ข้ึนไป ถูกตัดสินจําคุก หรือ 
(ii) ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดอายุต่ํากวา 21 ป ในเวลานั้น (ไมไดเปน

ผูกระทําผิดท่ีกลาวถึงในอนุวรรค  ( iii)) พิจารณาตามมาตรา  207 วิ ธีพิจารณาความอาญา 
(สกอตแลนด) 2538 168และ 

(iii) ในกรณีของผูกระทําผิดอายุต่ํากวา 18 ปในเวลานั้นและอยูภายใตการ
ดูแลและการคุมขัง ภายใตมาตรา 44 หรือตามมาตรา 208 วิธีพิจารณาความอาญา (สกอตแลนด) 
2538169 

                                                            
166 Ibid.  Section 51A(1A).  ภาคผนวก ข  หนา 160. 
167 Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000.  ภาคผนวก ข  หนา 162. 
168 Criminal Procedure (Scotland) Act 1995.  Section 207  Detention of young offenders.ภาคผนวก ข  

หนา 163. 
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(5) ในสวนนี้ “ระยะเวลาข้ันตํ่าท่ีจําเปน” หมายถึง 
(ก) ในความสัมพันธกับอังกฤษและเวลส 

(i) ในกรณีท่ีผูกระทําความผิด อายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป โทษ หาป และ 
(ii) ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดอายุต่ํากวา 18 ป  โทษ สามป และ 

(ข) ในความสัมพันธกับสกอตแลนด 
(i) ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดอายุ 21 ป  โทษ  หาป และ 
(ii) ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดอายุต่ํากวา 21 ป โทษ สามป 

จากการศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของของสหราชอาณาจักร สรุปวา 
1. กฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักรมีการกําหนดบทเพิ่มโทษ กรณีการใชอาวุธ

ประกอบการกระทําความผิด ในการกระทําความผิดกรณีตาง ๆ เชน ในการกระทําความผิดใด ๆ 
หรือ เพื่อท่ีจะใชอาวุธหรือมีด หรืออาวุธอ่ืน ๆ ในการฆาคน รวมท้ังในความผิดฐานครอบครอง
อาวุธปนโดยมีเจตนาที่จะกอใหเกิดความหวาดกลัวความรุนแรง การใชอาวุธปนท่ีจะตอตานการ
จับกุม พกพาโดยมีเจตนาทางอาญา พกพาปนในท่ีสาธารณะ บุกรุกในอาคารโดยมีอาวุธปน อันเปน
การแสดงใหเห็นวาประเทศสหราชอาณาจักรเล็งเห็นถึงอันตรายท่ีเกิดจากการใชอาวุธประกอบการ
กระทําความผิด 

2. ในประเทศสหราชอาณาจักรมีมาตรการพิเศษในการควบคุมการมีมีดหรืออาวุธใน
โรงเรียน 

3. ประเทศสหราชอาณาจักรกําหนดพฤติการณเปนบทยกเวนความผิดกรณีการพกพา
อาวุธ ไว เชนในกรณี เพื่อใชในการทํางาน สําหรับเหตุผลทางศาสนาหรือ เปนสวนหนึ่งของชุด
ประจําชาติ 

4. ในการกําหนดโทษสําหรับความผิดท่ีเปนการพกพาอาวุธนั้น ประเทศสหราช
อาณาจักรกําหนดโทษสําหรับความผิดดังกลาวโดยมีโทษจําคุก 

ในกรณีความสัมพันธระหวางอังกฤษและวลสผูกระทําความผิด อายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป 
โทษจําคุก หาป ถาอายุต่ํากวา 18 ป  โทษ จําคุกสามป และ 

กรณีความสัมพันธกับสกอตแลนดในกรณีท่ีผูกระทําความผิดอายุ 21 ป  โทษจําคุกหาป 
และในกรณีท่ีผูกระทําความผิดอายุต่ํากวา 21 ป โทษจําคุก สามป 

                                                                                                                                                                          
169 Ibid.  Section Section 208  Detention of children convicted on indictment.ภาคผนวก ข   

หนา 164. 
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บทที่ 4 
ศึกษาและวเิคราะห ความผิดที่เปนการกออันตราย 

กรณีการพกพาอาวุธไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะ 
 

จากการศึกษาความหมายของคําวา “อาวุธ” จากคําจํากัดความตางๆ สรุปไดวา “อาวุธ” 
หมายถึง ส่ิงท่ีใชเพื่อทําอันตรายตอทรัพยากรตาง ๆ เชนชีวิตมนุษย รางกาย เชนการฆาหรือทําให
บาดเจ็บ หรือคุกคามในลักษณะตางๆ จากที่มีความรุนแรงเล็กนอยเชนเข็มหมุดไปจนถึงท่ีมีความ
รุนแรงมากเชนอาวุธนิวเคลียร โดยวัตถุนั้นอาจจะเกิดข้ึนใน สองกรณี คือ 

1. ลักษณะทางกายภาพของตัวมันเอง ท่ีถูกผลิตจัดสราง หรือดัดแปลงข้ึนเพื่อทําหนาท่ีใน
การทําลายชีวติ รางกาย ซ่ึงทางกฎหมายเรียกวา “อาวุธโดยสภาพ”  

2. วัตถุโดยท่ัวๆไปท่ีบุคคลนํามาใชโดยมีเจตนา เพื่อทําลายชีวิต หรือรางกาย  
จาก ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยฉบับปจจุบัน ไดกําหนดโทษในการใชอาวุธ

ตาง ๆ รวมท้ังอาวุธปนในการกระทําความผิดเปนเหตุฉกรรจ หรือเหตุเพิ่มโทษ และเง่ือนไขการ
ลงโทษทางภาวะวิสัยในความผิดฐานตาง ๆ ดังตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี 4.3 การกําหนดโทษในการใชอาวุธตาง ๆ รวมทั้งอาวุธปนในการกระทําความผิดเปนเหตุ
ฉกรรจ หรือเหตุเพิ่มโทษ และเง่ือนไขการลงโทษทางภาวะวิสัยในความผิดฐานตาง ๆ 
 

มาตรา ฐานความผิด โทษ 
โทษกรณีใชอาวุธประกอบการ 

กระทําความผดิ 

ลักษณะความผิด ความผิดเกีย่วกับการปกครอง 
มาตรา 138 
วรรค 2 

ขัดขวางเจาพนักงาน
โดยใชกําลังประทุษราย
หรือขูเข็ญวาจะใชกําลัง
ประทุษราย 

จําคุกไมเกิน สอง ป หรือ
ปรับไมเกิน ส่ีพัน บาท
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาความผิดไดทําโดยมีหรือใช
อาวุธปนหรือวตัถุระเบิดจําคุกไม
เกนิ หาป หรือ ปรับไมเกนิหนึง่
หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ170 

                                                            
170 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.  (2556).  ประมวลกฎหมายอาญาฉบับอางอิง (พิมพครั้งที่ 31).  กรุงเทพฯ:  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  หนา  302. 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
 

มาตรา ฐานความผิด โทษ 
โทษกรณีใชอาวุธประกอบการ 

กระทําความผดิ 
ลักษณะความผิด ความผิดเกีย่วกับการปกครอง 
มาตรา 139  ขมขืนใจใหเจา

พนักงานปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบ 

จําคุกไมเกิน ส่ี ป หรือ
ปรับไมเกิน แปดพัน 
บาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาความผิดไดทําโดยมีหรือใช
อาวุธปนหรือวตัถุระเบิดจําคุกไม
เกนิ หาป หรือ ปรับไมเกนิหนึง่
หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ171 

ลักษณะความผิด ความผิดเกีย่วกับการยุติธรรม 
มาตรา 190 หลบหนีการคุมขัง จําคุกไมเกิน สาม ป หรือ 

ปรับไมเกิน หกพัน บาท 
หรือ ท้ังจําท้ังปรับ 

ถากระทําโดยมี หรือใช อาวุธ
ปน หรือ วัตถุระเบิดตอง
ระวางโทษหนักกวาโทษท่ี
กฎหมายบัญญัติไวในสอง
วรรคกอนกึ่งหนึ่ง172 

ลักษณะความผิด ความผิดเกีย่วกับเพศ 
มาตรา 276 
วรรค 1 

ขมขืนกระทําชําเรา
ผูอ่ืนโดยขูเข็ญ หรือ 
ใชกําลัง 

จําคุก ตั้งแต ส่ี ป ถึง ยี่สิบ 
ป และปรับต้ังแต แปด
พัน บาท ถึง ส่ีหม่ืน บาท 

ถาความผิดดังกลาวกระทํา
โดยมี หรือ ใชอาวุธปน หรือ
วัตถุระเบิด ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแต สิบหา ป ถึง ยี่สิบ 
ป และปรับต้ังแต สามหม่ืน 
บาท ถึง ส่ีหม่ืน บาท หรือ
จําคุกตลอดชีวติ173 

มาตรา 277 กระทําชําเราเด็ก อายุ
ยังไมเกนิสิบหาป 

จําคุก ตั้งแต ส่ี ป ถึง ยี่สิบ 
ป และปรับต้ังแต แปด
พัน บาท ถึง ส่ีหม่ืน บาท  

ถาไดกระทําโดยมีอาวุธปน 
หรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช
อาวุธ ตองระวางโทษจําคุก
ตลอดชีวิต174 

                                                            
171 แหลงเดิม. 
172 แหลงเดิม.  หนา  346. 
173 แหลงเดิม.  หนา  420. 
174 แหลงเดิม.  หนา  525. 
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ตารางท่ี 4.3(ตอ) 
 

มาตรา ฐานความผิด โทษ 
โทษกรณีใชอาวุธประกอบการ 

กระทําความผดิ 
ลักษณะความผิด ความผิดเกีย่วกับทรัพย 
มาตรา 340 ความผิดฐานปลน

ทรัพย 
จําคุกตั้งแต สิบ ป ถึง  
สิบหา ป และปรับ ตั้งแต
สองหม่ืนบาท ถึง สาม
หม่ืนบาท 

กรณีผูกระทําแมแตคนหน่ึง
คนใด มีอาวุธติดตัวไปดวย
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 
สิบสองป ถึง ยี่สิบป และ
ปรับต้ังแต สองหม่ืนส่ีพันบาท 
ถึง ส่ีหม่ืนบาท175 
กรณีใชปนยิง ใชวัตถุระเบิด 
ตองระวางโทษจําคุกตลอด
ชีวิต หรือจําคุก ตั้งแต สิบหาป
ถึงยี่สิบป176 

มาตรา 340 ทว ิ
วรรค 1 

ความผิดฐานปลนทรัพย
ซ่ึงไดกระทําตอทรัพย
ซ่ึงเปนวัตถุตาม มาตรา 
335 ทวิ วรรคแรก (ซ่ึง
หมายถึงพระพทุธรูป 
หรือวัตถุในทางศาสนา 
ถาทรัพยนั้นเปนท่ี
สักการบูชาของ
ประชาชน หรือเก็บรักษา
ไวเปนสมบัติของชาติ 
หรือสวนหนึ่งสวนใด
ของพระพุทธรูป หรือ
วัตถุดังกลาว) 

จําคุกตั้งแต สิบป ถึง 
ยี่สิบป และปรับต้ังแต
สองหม่ืนบาท ถึง ส่ีหม่ืน
บาท 

กรณีผูกระทําแมแตคนหน่ึง
คนใด มีอาวุธติดตัวไปดวย
ตองระวางโทษจําคุกตลอด
ชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาป
ถึงยี่สิบป177  
 
หรือกรณีใชปนยิง ใชวัตถุ
ระเบิด ระวางโทษประหาร
ชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต178 

                                                            
175 แหลงเดิม.  หนา  580. 
176 แหลงเดิม. 
177 แหลงเดิม.  หนา  584. 
178 แหลงเดิม. 
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ตารางท่ี 4.3(ตอ) 
 

มาตรา ฐานความผิด โทษ 
โทษกรณีใชอาวุธประกอบการ 

กระทําความผดิ 
ลักษณะความผิด ความผิดเกีย่วกับทรัพย 
มาตรา 340 ทวิ
วรรค 2 

ถาการปลนทรัพยนัน้ 
เปนการกระทําในสถานท่ี
ดังท่ีบัญญัติไวมาตรา 335 
ทว ิวรรคสองดวย (ในวัด 
สํานักสงฆ สถานอันเปน
ท่ีเคารพในทางศาสนา 
โบราณสถานอันเปน
ทรัพยสินของแผนดิน 
สถานท่ีราชการหรือ
พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ) 

จําคุกตั้งแต สิบหา ป ถึง
ยี่สิบ ป และปรับต้ังแต
สามหม่ืนบาท ถึง ส่ีหม่ืน
บาท 

กรณีผูกระทําแมแตคนหน่ึง
คนใดมีอาวุธติดตัวไปดวย 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบ
หาปถึงยี่สิบป179 
หรือกรณีใชปนยิง ใชวัตถุ
ระเบิด ระวางโทษประหาร
ชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต180 

มาตรา 339, 
มาตรา 339 ทว,ิ 
มาตรา 340,
มาตรา 340 ทว ิ

ความผิดฐานชิงทรัพย
ในมาตรา 335ทว,ิ 
ปลนทรัพย ตามมาตรา
335ทว ิ

จําคุกตั้งแต10ปถึง
ประหารชีวิตแลวแต
พฤติการณ 

กรณีมี หรือ ใชอาวุธปน หรือ 
วัตถุระเบิด หรือ โดยใช
ยานพาหนะ เพื่อกระทําผิด 
หรือพาทรัพยนั้นไป หรือ 
เพื่อใหพนจากการจับกุมตอง
ระวางโทษหนักกวาท่ีบัญญัติ
ไวในมาตรานัน้ ๆ กึ่งหนึ่ง181 

มาตรา 362, 
มาตรา 363 ,
มาตรา 364 

ความผิดฐานรบกวน
การครอบครอง
อสังหาริมทรัพย,ยึดถือ
อสังหาริมทรัพยของ
ผูอ่ืน,เขาไป หรือซอน
ตัวอยูใน เคหสถาน 

จําคุกหนึ่ง ถึง สาม ป 
ปรับไมเกิน หกพัน บาท
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
แลวแตพฤติการณ 

ถากระทําโดยมีอาวุธหรือโดย
รวมกระทําความผิดดวยกัน
ตั้งแตสองคน ข้ึนไป ตอง
ระวางโทษจาํคุกไมเกนิหาป 
หรือปรับไมเกนิหนึ่งหม่ืนบาท 
หรือทั้งจําท้ังปรับ182 

                                                            
179 แหลงเดิม.  หนา  580. 
180 แหลงเดิม 
181 แหลงเดิม.  หนา  584. 
182 แหลงเดิม.  หนา  648. 
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จากความผิดฐานตาง ๆ ท่ีไดยกตัวอยางมา แสดงใหเห็นวากฎหมายใหความสําคัญกับการใช
อาวุธตาง ๆ รวมถึงอาวุธปน ในการประกอบกับการกระทําความผิดในฐานตาง ๆ โดยถือเปนเหตุ
ฉกรรจหรือเหตุเพิ่มโทษใหหนักกวาปรกติ เนื่องจากกฎหมายอาญาตองการมุงเนนการควบคุมและ
ปราบปรามการใชอาวุธในการประกอบอาชญากรรม เนื่องจากความเส่ียงของการใชอาวุธในการ
ประกอบอาชญากรรมนั้นจะกอใหเกิดอันตรายไดมากกวาการกออาชญากรรมโดยไมใชอาวุธ แต
นอกจากความผิดฐานตางๆดังท่ีกลาวมาแลวยังมีความผิดบางฐานท่ีมีความสัมพันธกับการใชอาวุธ
ประกอบการกระทําความผิด โดยสามารถพิจารณาจากคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐาน
ดังกลาวนั้น 
 
4.1 วิเคราะหความรายแรงของอาวุธกับคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานตางๆ 

จากการศึกษาประมวลกฎหมายอาญาในแงของคุณธรรมทางกฎหมายในความผิดฐาน
ตางๆ พบวาการใชอาวุธประกอบการกระทําความผิดมีความสัมพันธกับคุณธรรมทางกฎหมายของ
ความผิดในบางฐานเชนความผิดดังตอไปนี้ 

4.1.1 ความผิดฐานฆาผูอ่ืน ในความผิดท่ีคุณธรรมทางกฎหมาย คือ “ชีวิตมนุษย” เชน ความผิด
ฐานฆาผูอ่ืนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ซ่ึงมีบทฉกรรจอยูในมาตรา 289 จํานวน 6 กรณี 
ซ่ึงประกอบดวย  

4.1.1.1 ฆา บุพการี 
4.1.1.2 ฆา เจาพนักงาน ซ่ึง กระทําการตามหนาท่ี หรือ เพราะเหตุท่ีจะ กระทํา หรือ ได

กระทําการ ตามหนาท่ี 
4.1.1.3 ฆา ผูชวยเหลือ เจาพนักงาน ในการที่ เจาพนักงาน นั้น กระทําตามหนาท่ี หรือ 

เพราะเหตุท่ี บุคคลนั้น จะชวย หรือ ไดชวย เจาพนักงาน ดังกลาวแลว 
4.1.1.4 ฆา ผูอ่ืน โดยไตรตรองไวกอน 
4.1.1.5 ฆา ผูอ่ืน โดยทรมาน หรือ โดยกระทํา ทารุณโหดราย 
4.1.1.6 ฆา ผูอ่ืน เพื่อตระเตรียมการ หรือ เพื่อความสะดวก ในการที่จะ กระทําความผิด 

อยางอ่ืน หรือ 
4.1.1.7 ฆา ผูอ่ืน เพื่อจะเอา หรือ เอาไว ซ่ึง ผลประโยชน อันเกิดแต การที่ ตนไดกระทํา 

ความผิดอ่ืน เพื่อปกปด ความผิดอ่ืน ของตน หรือ เพื่อหลีกเล่ียง ใหพนอาญา ในความผิดอ่ืน ท่ีตนได
กระทําไว 

กรณีดังกลาวนี้เปนเหตุฉกรรจของความผิดฐานฆาผูอ่ืน เห็นไดวาตัวบทกฎหมายมาตราน้ี
ไมไดบัญญัติถึงพฤติการณการใชอาวุธประกอบการกระทําความผิดฐานดังกลาว ท้ังท่ีวัตถุประสงค
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ประการหน่ึงของอาวุธนั้นคือการใชเพื่อทําอันตรายตอ “ชีวิตมนุษย” ซ่ึงเปนคุณธรรมทางกฎหมายซ่ึง
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประสงคจะคุมครอง183 ซ่ึงการใชอาวุธประกอบการกระทํา
ดังกลาวนั้นเปนการใชส่ิงท่ีมีวัตถุประสงคในตัวของมันเองในการทําลายชีวิตมนุษย โดยผูกระทํา
นํามากระทําตอชีวิตมนุษยโดยตรง แสดงใหเห็นวาเปนการกระทําอันตรายตอคุณธรรมทางกฎหมาย
โดยตรง อีกทั้งผลจากการใชอาวุธประกอบการฆาผูอ่ืนนั้นยอมทําใหผลของการกระทําดังกลาวสําเร็จ
โดยงายข้ึน กวาการกระทําโดยไมมีอุปกรณชวยคืออาวุธยกตัวอยางเชนการพยายามบีบคอ เพื่อให
ผูอ่ืนขาดอากาศหายใจตายกับการใชเชือกรัดคอผูอ่ืนเพื่อใหขาดอากาศหายใจตายเชนกัน การใชเชือก
รัดคอยอมทํามีโอกาสสําเร็จมากกวาเนื่องจากมีอาวุธเปนอุปกรณชวยแตถาหากสําเร็จคือผูท่ีถูกกระทํา
ขาดอากาศหายใจตาย โทษท่ีผูกระทําไดรับท้ังสองกรณีคือฆาผูอ่ืนโดยเจตนาเหมือนกันท้ังกรณีใช
อาวุธและไมใชอาวุธ หรือหากไมสําเร็จโทษท่ีไดรับคือพยายามฆาเทากัน จึงสมควรท่ีจะเพ่ิมโทษ
กรณีการใชอาวุธประกอบการกระทําความผิดฐานฆาผูอ่ืนใหเปนเหตุท่ีผูกระทําจะตองรับผิดหนักข้ึน 

4.1.2 ความผิดฐานทํารายรางกาย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 ซ่ึงคุณธรรมทาง
กฎหมายคือความปลอดภัยของรางกาย184 การใชอาวุธซ่ึงเปนส่ิงท่ีมีวัตถุประสงคในการทําลายความ
ปลอดภัยของรางกาย โดยนํามากระทําตอรางกายมนุษย จึงเปนการละเมิดตอคุณธรรมทางกฎหมาย
ของความผิดฐานนี้และกอใหเกิดความเส่ียงท่ีจะเกิดผลท่ีรุนแรงกวาการทํารายรางกายโดยไมมีอาวุธ
ยกตัวอยางเชนการใชมือเปลาๆชกไปท่ีใบหนาผูอ่ืน กับการใชสนับมือชกไปที่ใบหนาผูอ่ืน ยอมเพ่ิม
โอกาสที่จะกอใหเกิดแผลแตกไดมากกวา และเคยมีคําพิพากษาฎีกาท่ี 40/2495 ซ่ึงมีขอเท็จจริงวา การ
ท่ีผูกระทําใชมีดไลแทงผูเสียหายแตไมถูกนั้นเปนการกระทําความผิดฐานพยายามทํารายรางกายตาม
มาตรา 295 ประกอบกับมาตรา 80 แตในทางกลับกันมีอีกกรณีหนึ่งคือคําพิพากษาฎีกาท่ี 889/2507 ซ่ึง
มีขอเท็จจริงวาใชมีดดาบแทงทํารายถูกชายโครงซายมีรอยชํ้าแดงโตกลมคร่ึงเซ็นติเมตร รักษา
ประมาณ 5 วันหายนั้น ศาลฎีกาพิพากษาวากรณีดังกลาวถือยังไมไดวาเปนเหตุใหเกิด อันตรายแกกาย 
จึงมีความผิดเพียงมาตรา 391185 ซ่ึงกรณีดังกลาวนี้มีนักกฎหมายไมเห็นดวยหลายทานซ่ึงมองวา
พฤติการณดังกลาวผูกระทําผิดไดรับโทษไมสมกับการกระทํา โดยปรียบเทียบกับกรณีแรกผูกระทํา
พยายามไลแทงผูเสียหายแตไมถูก ตองรับโทษฐานพยายามทํารายรางกายซ่ึงระวางโทษสองในสาม
ของสองปตามมาตรา 80 ประกอบกับ 295 ซ่ึงเปนโทษหนักกวากรณีท่ีใชมีดแทงถูกแลวแตเปนรอยชํ้า
แดงๆรับโทษคําคุกเพียงไมเกินหนึ่งเดือนเทานั้น 

                                                            
183 คณิต ณ นคร.  (2553).  กฎหมายอาญาภาคความผิด  (พิมพครั้งที่ 10).  กรุงเทพมหานคร : วิญูชน.

หนา 75. 
184 แหลงเดิม.  หนา 120. 
185 คําพิพากษาฎีกาที่ 889/2507. 
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ซ่ึงในกรณีนี้หากบัญญัติพฤติการณการใชอาวุธประกอบการกระทําความผิดไวใน
กฎหมายขอหาทํารายรางกายใหเปนเหตุท่ีผูกระทําจะตองรับผิดหนักข้ึนจะลดปญหาโทษท่ีไม
เหมาะสมกับการกระทํา ดังกลาวได  

4.1.3 ความผิดฐานทํารายรางกายผูอ่ืนทําใหเกิดอันตรายสาหัส ตามมาตรา 297 นั้นคุณธรรมทาง
กฎหมายคือ ความปลอดภัยของรางกาย186 การใชอาวุธซ่ึงเปนส่ิงท่ีมีวัตถุประสงคในการทําลายความ
ปลอดภัยของรางกาย โดยนํามากระทําตอรางกายมนุษย ประกอบการกระทําความผิดยอมกอใหเกดิความ
ใกลชิดกับผลมากกวาการกระทําโดยไมมีอาวุธเชนเดียวกับเร่ืองการฆาผูอ่ืนดังท่ีไดกลาวมาแลว แต
พบวายังไมมีการบัญญัติพฤติการณดังกลาวไวเปนเหตุเพ่ิมโทษ ซ่ึงในเร่ืองดังกลาวนี้ประเทศฝร่ังเศสได
บัญญัติพฤติการณดังกลาวเปนเหตุเพิ่มโทษกรณีทํารายผูอ่ืนจนไมสามารถทํางานไดเกินกวาแปดวัน 
จะตองระวางโทษจําคุกสามป ปรับไมเกินสามแสนฟรังก แตถาการกระทําดังกลาว ดังนั้นจะถูกเพิ่มโทษ
เปนจําคุกหาปและปรับหาแสนฟรังกกรณีใชหรือขูวาจะใชอาวุธ 

ดวยเหตุผลดังท่ีกลาวมาประเทศไทยจึงควรเพ่ิมพฤติการณการใชอาวุธประกอบการ
กระทําความผิดฐานดังกลาวไวในมาตรา 297 ดวย 

4.1.4 ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358 187คุณธรรมทาง
กฎหมายของความผิดฐานนี้คือกรรมสิทธ์ิ การใชอาวุธซ่ึงเปนส่ิงท่ีมีวัตถุประสงคในการทําลายวัตถุ 
โดยนํามากระทําตอกรรมสิทธ์ิ ในทรัพยของบุคคลอ่ืนยอมทําใหเกิด ความใกลชิดกับผลกลาวคือทํา
ใหทรัพยของผูอ่ืน เกิดการเส่ือมคาหรือทําให ไรประโยชน ไดโดยงายกวาการกระทําโดยไมใชอาวุธ 
เชนการใชมือทุบกระจกหนาตางบานเพื่อใหแตกกับการใชกอนหินขวางไปท่ีกระจกหนาตางบาน 
เพื่อใหแตก การกระทําอยางหลังยอมทําใหกระจกหนาตางแตกไดโดยงายตามเจตนาของผูกระทําใด
มากกวาการกระทําแรก  

ดังนั้นมาประเทศไทยจึงควรเพ่ิมพฤติการณการใชอาวุธประกอบการกระทําความผิดฐาน
ดังกลาวโดยระบุเปนเหตุเพิม่โทษไวในมาตรา 359(5) ดวย 
 
   

                                                            
186 คณิต ณ นคร.  (2553).  กฎหมายอาญาภาคความผิด  (พิมพครั้งที่ 10).  กรุงเทพมหานคร : วิญูชน.  

หนา 120. 
187 แหลงเดิม.  หนา 341. 
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4.2 วิเคราะหระดับความเปนอันตรายของความผิดเก่ียวกับการพกพาอาวุธ 
ในการวิเคราะหระดับความเปนอันตรายน้ีจะวิเคราะหจากปจจยั 3 ประการดังตอไปนี้188 

4.2.1 ในแงความเสียหาย (harm) หรือระดับความเปนอันตรายตอสังคม  
4.2.1.1 บุคคลท่ัวไปหรือคนสวนใหญในสังคมน้ัน ยอมเห็นไดวาการพกพาอาวุธเปนส่ิง

อันตรายตอบุคคลอ่ืน และบุคคลท่ีพกพาอาวุธโดยไมมีเหตุสมควรนั้น เปนบุคคลอันตรายท่ีพรอมจะ
กออาชญากรรม 

4.2.1.2 ความเปนอันตรายดังกลาวนั้นไมใชความเปนอันตรายตอบุคคลแตเปนอันตราย
ตอสวนรวม 

4.2.1.3 การกระทําดังกลาวเปนการกออันตรายตอคุณธรรมทางกฎหมาย เนื่องจากการ
กระทําดังกลาวนั้นใกลท่ีจะกอใหเกิดผลท่ีเปนการทําอันตรายตอคุณธรรมทางกฎหมายท่ีกฎหมาย
คุมครอง 

ซ่ึงความเสียหายดังกลาวเปนความเสียหายตอประโยชนในความปลอดภัย (Security 
Interest) 

4.2.2 ในแงความรุนแรงของความผิด (gravity of the offence) หรือความกาวราวของความผิด 
(aggressive of the offence) นั้น ถาจะพิจารณาถึงการพกพาอาวุธไปเฉย ๆ โดยยังไมไดกระทํา
ความผิด ยอมเปนลักษณะของการกอใหเกิดความรุนแรงหรือความกาวราวของความผิดท่ีนอย 
เนื่องจากยังไมกอใหเกิดความเสียหายโดยตรงแกบุคคลใด นอกจากสรางความหวาดเสียวและเพิ่ม
ความเส่ียงในการกออาชญากรรม 

4.2.3 ปฏิกิริยาตอบสนองหรือความหวาดกลัวของคนสวนใหญในสังคม (Social Response) 
บุคคลในสังคมท่ัวไปยอมมีความหวาดกลัวตอพฤติการณของบุคคลท่ีพกพาอาวุธในท่ีสาธารณะ 
ภายใตชวงเวลาปรกติและในสภาวการณท่ัวๆไปโดยจะมองวาพฤติการณดังกลาวเปน การกระทําของ
นักเลงอันธพาลหรืออาชญากร 

โดยสรุปแลวความผิดฐานพกพาอาวุธ เปยการกระทําความผิดท่ีมีความเสียหายมาก มี
ลักษณะของการกระทําท่ีไมรุนแรงหรือกาวราวนอย แตคนสวนใหญในสังคมมีปฏิกิริยาหรือมีความ
หวาดกลัวตอการกระทําดังกลาวมาก  
  

                                                            
188 วิภาพร เนติจิรโชติ.  (2548).  การบัญญัติความผิดลหุโทษใหเปนความผิดอาญาทั่วไป : ศึกษาเฉพาะ

ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย.  หนา  98-99. 
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4.3 ปญหาท่ีเก่ียวกับการพกพาอาวุธตามกฎหมายของประเทศไทย 
การพกพาอาวุธนั้น เปนพฤติการณท่ีเปนการกออันตรายตอสวนรวม จึงตองมีกฎหมาย

บัญญัติข้ึนเพื่อควบคุมพฤติการณดังกลาว ซ่ึงในประเทศไทยนั้นหลักกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธ
ไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะน้ันมีประเด็นท่ีควรทําการศึกษาแยกออกเปนประเด็น ดังนี้ 

4.3.1 ความเหมาะสมของความผิดและโทษของความผิดท่ีเปนการกออันตราย กรณีพกพาอาวุธ
ไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะ 

4.3.2 การกําหนดเหตุเพิ่มโทษของความผิดท่ีเปนการกออันตราย กรณีการพกพาอาวุธเขาไปใน
สถานท่ี ท่ีมีความเส่ียงจะกออันตรายได มากกวาสถานท่ีอ่ืน ๆ 

4.3.3 การกําหนดเหตุเพ่ิมโทษของความผิดท่ีเปนการกออันตราย กรณีการพกพาอาวุธขณะอยู
ภายใตอิทธิพลของแอลกอฮอลหรือสารเสพติด 

4.3.4 การกําหนดพฤติการณของความผิดท่ีเปนการกออันตราย กรณีการพกพาอาวุธติดตัวให
ชัดเจนในกฎหมาย โดยแยกจากพฤติการณการนําพาหรือขนสงอาวุธ 

ซ่ึงมีรายละเอียดท้ังองคประกอบความผิด และโทษดังตอไปนี ้
4.3.1 ความเหมาะสมของความผิดและโทษของความผิดท่ีเปนการกออันตราย กรณีพกพาอาวุธ

ไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะ 
4.3.1.1 ประมวลกฎหมายอาญา 
ในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยน้ันไดมีบทบัญญัติสําหรับความผิดท่ีมี

ลักษณะเปนการกออันตรายอยูแลวซ่ึงถูกบัญญัติไวในลักษณะ 6 แตขณะเดียวกันประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 371 ถูกบัญญัติไวในหมวดความผิดลหุโทษ ซ่ึงมีท่ีมาจากกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 
127 แกไข โดยพระราชบัญญัติแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายลักษณะอาญามาตรา 335 ขอ 2 189 นั้นได
บัญญัติเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการพกพาอาวุธไวในมาตรา 335  ดังนี้ 

 “ผูใดถืออาวุธซ่ึงอาจทําใหเปนท่ีหวาดเสียวแกสาธารณชน หรือมีสาตราวุธพาไปในถนน
ทางหลวงหรือท่ีประชุมชนสาธารณสถานตาง ๆ โดยมันมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานอันชอบดวย
กฎหมายใหพาไปได ทานวา มันกระทําผิด ตองระหวางโทษช้ัน 1 แลใหริบสาตราวุธนั้นเสียดวย 

แตความในขอนี้ หาไดหมายหามถึงการท่ีถืออาวุธปนไมประจุไปเพื่อประโยชนในการยิง
สัตวอันชอบดวยกฎหมายน้ันดวยไม” 

ในมาตรา 335(2) บัญญัติไววา “ผูใดมีสาตราวุธไมวาอยางใดใด เขาไปในท่ีประชุมชน
เวลามีงานนักขัตฤกษ ทานวามันมีความผิดตองระวางโทษช้ัน 1 และใหริบอาวุธนั้นเสียดวย” 

                                                            
189 ราชกิจจานุเบกษา.  เลมที่ 27.  ตอนที่ 0 ก.  ประกาศวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2453.  หนา 56. 
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ตอมีการประกาศใชประมวลกฎหมายอาญาแทนกฎหมายลักษณะอาญาร.ศ.127 ความผิด
ท่ีเปนลหุโทษในกฎหมายลักษณะอาญาสวนใหญก็ไดตกทอดมาในประมวลกฎหมายอาญาในภาค 3
เพื่อความชัดเจนและเปนแสดงใหเห็นวาความผิดลหุโทษน้ันคือความผิดท่ีบัญญัติไวในกฎหมายอาญา 
ร.ศ.127 และรวมถึงความผิดตามกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีถูกรวบรวมมาดวย ความผิดฐานพกพาอาวุธตาม
กฎหมายลักษณะอาญามาตรา 335 (2) ไดกลายเปนบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371
ซ่ึงมีใจความสําคัญดังนี้ 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 “ผูใดพาอาวุธไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะ 
โดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุสมควร หรือพาไปในท่ีชุมชนท่ีไดจัดใหมีข้ึนเพื่อนมัสการ การร่ืนเริง
หรือการอ่ืนใด ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาทและใหศาลมีอํานาจส่ังใหริบอาวุธนั้น”ซ่ึง
มาตรานี้ถูกบัญญัติอยูในสวนลหุโทษในภาค 3 ซ่ึงความผิดในหมวดลหุโทษนั้นมีการแกไข
เปล่ียนแปลงเพียง 2 มาตรา เทานั้น คือมาตรา 393 ท่ีแกไขเพิ่มเติมโดยคําส่ังของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผนดินฉบับท่ี 41 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) เลมท่ี 93 ตอนท่ี 134 หนา 46 (ฉบับพิเศษ) 
วันที่ 21 ตุลงคม 2519) และมาตรา 398 ท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา ฉบับท่ี 8 พ.ศ.2530 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 104 ตอนท่ี 173 หนา11 (ฉบับ
พิเศษ) วันท่ี 1 กันยายน 2530) จะเห็นไดวาประมวลกฎหมายอาญาในลักษณะลหุโทษน้ัน มีการแกไข
นอยมากจึงมีหลายๆสวนท่ียังเปนปญหาไมสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน ท้ังในแงของ
ความผิดและโทษ ตัวอยางเชนบทบัญญัติในมาตรา 371 นี้ 

บทบัญญัติความผิดฐานพกพาอาวุธนี้มีเหตุมาจาก ความเปนอันตรายของอาวุธ และอาวุธ
ดังกลาวอาจใชในการกระทําความผิดได การบัญญัติความผิดฐานนี้จึงมีลักษณะเปนการปองกัน
ภยันตรายอันเกิดจากการใชอาวุธซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดในทุกขณะ ซ่ึงเปนความผิดท่ีเปนการกออันตราย190 
และ หากจะพิจารณาถึงผลของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลวแมไมมีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนแตการ
กระทําครบองคประกอบความผิด ก็เปนความผิดตามมาตรานี้แลว  ดังนั้นความผิดฐานนี้จึงเปนการกอ
อันตรายอยางลอยๆ และในความผิดดังกลาวยังไมพกแนวคิดของผลของการกระทําท่ีเปนความ
เสียหายท่ีสัมผัสไมได ซ่ึงเปนแนวความคิดของประเทศในกลุม คอมมอนลอว191 ซ่ึงบทบัญญัตินี้มี
โครงสรางความรับผิดทางอาญา ดังน้ี 

 

                                                            
190 คณิต ณ นคร.  (2553).  กฎหมายอาญาภาคความผิด  (พิมพครั้งที่ 10).  กรุงเทพมหานคร : วิญูชน.  

หนา 169. 
191 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน.  (2536).  ผลของการกระทําในทางอาญา: ศึกษาเฉพาะกรณีผลที่เปนการกอ

อันตราย  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  หนา 100. 
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(1) องคประกอบภายนอกของประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 องคประกอบภายนอก
ของความผิดฐานนี้คือการท่ีผูกระทําพาอาวุธไปในเมืองหมูบานหรือทางสาธารณะโดยเปดเผยหรือ
โดยไมมีเหตุสมควรหรือไดพาไปในชุมนุมชนท่ีไดจัดข้ึนเพื่อนมัสการ การร่ืนเริงหรือการอ่ืนใด ซ่ึง  

“อาวุธ”หมายถึง อาวุธโดยสภาพ และอาวธุโดยการใช และอาวุธโดยเจตนาจะใช
ประทุษรายรางกายถึงอันตรายสาหัสอยางอาวุธดวย192 

“การพาอาวุธไป” หมายถึง การท่ีผูกระทําอยูในวิสัยท่ีจะสามารถใชอาวุธนั้นไดทันทีหาก
ตองการจะใชโดยไมตองเตรียมการใดๆเพื่อใชอีกหากตองการจะใช193 

“เมือง”  หมายถึง ชุมชนใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งเขตชุมชนของตัวจังหวัด หรือตัวอําเภอ 
“หมูบาน”  เปนชุมชนยอย แตมิไดหมายความถึงสวนท่ีเปนเคหะสถาน  
“บาน”  เปนท่ีอยูอาศัยและเพิงหนาบานเปนท่ีอยูอาศัยดวยการพกพาอาวุธปนติดตัวอยูใน

บริเวณดังกลาวจึงเปนการพกพาอยูในท่ีอยูอาศัยของตนจึงไมเปนความผิดฐานพาอาวุธไปในเมือง 
หมูบาน หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาต194 

“ทางสาธารณะ”  หมายความวาทางบกหรือทางน้ําสําหรับประชาชนใชในการจราจรและ
ใหหมายความรวมถึงทางรถไฟและทางรถที่มีรถเกินสําหรับประชาชนโดยสารดวย 

“ชุมนุมชนท่ีจัดใหมีข้ึนเพื่อนมัสการ”  เชนงานบุญท่ีวัดจัดข้ึนในวันสําคัญทางศาสนา 
“ชุมนุมชนท่ีจัดใหมีข้ึนเพื่อนการร่ืนเริง”  เชนงานท่ีมีมหรสพแสดง 
“ชุมนุมชนท่ีจัดใหมีข้ึนเพื่อการอ่ืนใด  “เชนงานจัดอภิปรายหรือสัมมนาทางวิชาการ195 
(2) องคประกอบภายในของประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 เจตนาหมายถึงรูวาส่ิงท่ี

ตนพาไปนัน้เปนอาวุธและรูในเร่ืองของสถานท่ีท่ีนําอาวธุไปดวย โดยผูกระทําจะตองมีเจตนาพาอาวุธ
ไปโดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุอันควร และไดเจตนานําอาวุธนั้นไปในชุมนุมชน 

วัตถุประสงคของมาตรานี้เพื่อควบคุมอาชญากรรมและปองกันการกระทําอันเปนท่ี
หวาดเสียวตอสาธารณะชน ซ่ึงจะทําใหประชาชนสวนใหญเกิดอาการตระหนก และขัดตอความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ซ่ึงมีมาต้ังแตคร้ังอดีตดังไดยกมาในบทท่ี2 ในเร่ือง 
ขอสังเกตประกอบคําพิพากษาฎีกาท่ี 405 ร.ศ. 128 196ของเสด็จในกรมหลวงราชบุรี แมกระท่ังใน

                                                            
192 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 (5). 
193 คณิต ณ นคร.  (2553).  กฎหมายอาญาภาคความผิด  (พิมพครั้งที่ 10).  กรุงเทพมหานคร : วิญูชน.  หนา 130. 
194 คําพิพากษาฎีกาที่ 8943/2542. 
195 คณิต ณ นคร.  (2553).  กฎหมายอาญาภาคความผิด  (พิมพครั้งที่ 10).  กรุงเทพมหานคร : วิญูชน.  หนา 171. 
196 คําพิพากษาฎีกาที่ 405  ร.ศ. 128 เจาพนักงานพลตระเวน โจทก, นายแชม หรือเหรียญ จําเลย, คํา

พิพากษาฎีกาบางเรื่องของเสด็จในกรมหลวงราชบุรี เลม 4 ร.ศ.128 หนา 626. 
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ปจจุบัน ท้ังในและตางประเทศก็ยังคงมีเร่ืองเกี่ยวกับการกออาชญากรรมโดยการใชอาวุธอยูทุกวันซ่ึง
แสดงใหเห็นถึงความรายแรงของการกระทํา อันตรายตอผูอ่ืนหรือสังคม กอใหเกิดความหวาดกลัว
ของคนในสังคม และมาตรการบังคับตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายนั้นไมสามารถทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการลงโทษ  

ซ่ึงจากการศึกษาในบทที่ผานมาจะพบวาความผิดเกี่ยวกับการพกพาอาวุธนั้นมีแนวโนม
จะเปนอันตรายโดยท่ัวๆไปตอคุณธรรมทางกฎหมายท่ีบุคคลอ่ืนไดรับความคุมครองอยูโดยการ
กระทําของความผิดฐานนี้ไมจําตองปรากฎผลของอันตรายท่ีประจักษในแงของความเสียหายแตอยาง
ใด ซ่ึงการพิจารณาความผิดฐานนี้นั้นนักกฎหมายจะพิจารณาแตเพียงวาการกระทําดังกลาวครบ
องคประกอบของความผิดหรือไมโดยไมตองพิจารณาถึงผลของอันตรายท่ีประจักษแตอยางใด ซ่ึง
เปนลักษณะของความผิดท่ีเปนการกออันตรายอยางลอยๆ ท่ีไดกลาวมาในบทที่ 2 

มาตรการบังคับทางอาญาของความผิดฐานนี้คือ โทษปรับไมเกิน 100 บาทหรือใหศาลมี
อํานาจส่ังใหริบอาวุธนั้นซ่ึงเห็นไดวาในปจจุบันนี้  โทษดังกลาวมีลักษณะเบามาก  และใน
ขณะเดียวกันอันตรายอันเกิดจากการใชอาวุธนั้นมีความรุนแรงมากซ่ึงอาจทําใหบุคคลอ่ืนบาดเจบ็หรือ
เสียชีวิตได การกําหนดโทษดังกลาวจึงมีลักษณะ ท่ีไมเหมาะสมระหวางอัตราสวนระหวางบทลงโทษ
และการกระทําความผิด ซ่ึงบทลงโทษดังกลาวเบาเกินไปไมไดสัดสวนกับการกระทําผิด ซ่ึงจะทําให
ผูกระทําผิดและคนท่ัวไป ไมเกิดความเกรงกลัวและยอมกระทําความผิดโดยแลกกับโทษท่ีเล็กนอย
ดังกลาวหรือยอมเส่ียงกับโทษดังกลาวซ่ึงทําใหวัตถุประสงคของมาตรการบังคับทางอาญาท้ังในดาน
การปองกันแบบพิเศษและการปองกันโดยท่ัวไปจึงไมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งผูกระทําและบุคคล
ท่ัวไปไดอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

4.3.1.2 พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิดดอกไมเพลิง และส่ิง
เทียมอาวุธปนพ.ศ. 2490 

มีบทบัญญัติท่ีกําหนดความผิดสําหรับการพกพาอาวุธปนตามมาตรา 8 ทวิดังนี้ “หามมิให
ผูใดพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติด
ตัว เวนแตเปนกรณีท่ีตองมีติดตัวเม่ือมีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแก พฤติการณ” 

เห็นไดวาจากบทบัญญัติมาตราดังกลาว หามมิใหผูใดพาอาวุธไปในเมือง หมูบาน หรือ
ทางสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย หรือวามีพฤติการณพิเศษ แต
อยางไรก็ดีในบทบัญญัติดังกลาวนั้นยังขาด หลักเกณฑท่ีจะกําหนดพฤติการณการนําพาอาวุธไปใน
กรณีตางๆเชนการขนสง หรือเคล่ือนยายอาวุธ โดยการแยกจากพฤติการณการพกพาอาวุธปนติดตัวไว
ในตัวบทกฎหมาย จะมีก็แตเพียงแนวคําพิพากษาฎีกา และคําช้ีขาดของอธิบดีกรมอัยการ รวมถึง
บันทึก ตร ดังท่ีกลาวมาในบทท่ีสอง ความเห็นของนักวิชาการซ่ึงกําหนดพฤติการณของการนําพา
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อาวุธปนท่ีไมอยูในสภาพพรอมใช หรืออยูในวิสัยท่ีจะสามารถใชอาวุธนั้นไดทันทีหากตองการจะใช
โดยไมตองเตรียมการใดๆเพ่ือใชอีกหากตองการจะใช197โดยไมใหถือเปนการพกพาอาวุธปนโดยผิด
กฎหมาย 

ซ่ึงการขาดบทบัญญัติท่ีบัญญัติหลักเกณฑดังกลาวอาจกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ โดย
ผูท่ีครอบครองอาวุธปนโดยถูกตองตามกฎหมายอาจไมรูถึงขอมูลดังกลาว เนื่องจากขอมูลดังกลาว
มิใชตัวบทกฎหมายซ่ึงสามารถจะเขาถึงไดงายจากคนทุกระดับ ซ่ึงอาจทําใหบุคคลในระดับธรรมดา
ปฏิบัติโดยไมถูกตองและเนื่องจากไมมีหลักเกณฑท่ีถูกบัญญัติไวเปนสวนกลางจึงอาจทําความเขาใจ
ของผูเกี่ยวของตางๆขาดขอยุติเชน การแยกอาวุธกับลูกกระสุนจําเปนจะตองเก็บไวในภาชนะท่ีถูกปด
ล็อคหรือไม หรือจะตองอยูหางจากตัวบุคคลเปนระยะเทาใดจึงจะถือวา ไมเปนพฤติการณท่ีจะ
สามารถใชอาวุธนั้นไดในทันที เปนตน  

นอกจากนี้แลวในพระราชบัญญัติอาวุธปน ไดกําหนดความผิดสําหรับผูท่ีพกพาอาวุธปน
โดยเปดเผยไวในมาตรา 8 ทวิวรรค 2 ดงันี้ “ไม วากรณีใด หามมิใหพาอาวุธปนไปโดยเปดเผย หรือพา
ไปในชุมนุมชนท่ีไดจัดใหมีข้ึน เพื่อนมัสการ การร่ืนเริง การมหรสพ หรือการอ่ืนใด” 

เห็นไดวานอกจากจะเปนการปองกันการกออันตรายจากอาวุธปนแลวยังเปนการปองกนัการ
หวาดเสียวจากการพกพาอาวุธดังกลาวอีกดวยและในวรรค3ไดกําหนดเปนเหตุยกเวนความ 

ความในมาตรานี้ มิใหใชบังคับแก 
(1) เจาพนักงานผูมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทหารและตํารวจ ซ่ึง

อยูในระหวางการปฏิบัติหนาท่ี 
(2) ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 5 

วรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือ (ค) ซ่ึงอยูในระหวางการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อการปองกันประเทศหรือรักษาความ
สงบ เรียบรอยของประชาชนหรือรักษาทรัพยสินอันสําคัญของรัฐ 

(3) ประชาชนผูไดรับมอบใหมีและใชตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) (ง) ซ่ึงอยูในระหวาง
การชวยเหลือราชการและมีเหตุจําเปนตองมี และใชอาวุธปนในการนั้น 

จะเห็นไดวาหากเปน บุคคลตามสามอนุมาตราดังกลาวแลวจะมีเหตุใหกฎหมายใหอํานาจ
กระทําไดจึ ง ถึ งแมการพกพาอาวุธปนดั งกล าวจะครบองคประกอบท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(tatbestandsmäßigkeit) ท้ังองคประกอบภายนอกและภายในของความผิดดังกลาวก็ตามแตดวยเหตุท่ี
กฎหมายยกเวนใหจึงไมเปนความผิดกฎหมาย (Rechtswidrig) ท่ีจะพกพาอาวุธปน ถึงก็ตาม โดยท่ีไม
จําเปนตองพิจารณาถึงความช่ัว (Schuld) ตามกฎหมายเลย 
                                                            

197 คณิต ณ นคร.  (2553).  กฎหมายอาญาภาคความผดิ  (พิมพครั้งที่ 10).  กรุงเทพมหานคร : วิญูชน.  
หนา 130. 
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มาตรา 72 ทวิ วรรค 2 ผูใด ฝาฝนมาตรา 8 ทวิ วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 
หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ถาผูนั้นฝาฝนมาตรา 8 ทวิ วรรคสองดวย ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับต้ังแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหม่ืน 

มาตราน้ีเปนมาตรการบังคับทางอาญา โดยกําหนดมาตรการเปนโทษจําคุกและปรับโดยมี
วัตถุประสงค “การปองกันท่ัวไป” ( general prevention) และ “การปองกันพิเศษ” (special 
prevention) ซ่ึงในสวนนี้ผูเขียนเห็นวามีความเหมาะสมแลวและเปนท่ีสอดคลองกับในตางประเทศ
หลาย ๆ ประเทศซ่ึงกําหนดโทษในลักษณะดังกลาวเชนกัน 

4.3.2 การกําหนดเหตุเพิ่มโทษของความผิดท่ีเปนการกออันตราย กรณีการพกพาอาวุธเขาไปใน
สถานท่ี ท่ีมีความเส่ียงจะกออันตรายได มากกวาสถานท่ีอ่ืน ๆ 

ในการกําหนดเหตุเพิ่มโทษสําหรับพฤติการณดังกลาวนั้น จากการศึกษาพบวามีอยูใน 
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ซ่ึงมีมาตราท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

มาตรา 16/2 หามมิใหผูใดนําอาวุธเขาไปในสถานบริการ เวนแตผูนั้นเปนเจาหนาท่ีซ่ึงอยู
ในเคร่ืองแบบและนําเขาไปเพื่อปฏิบัติ หนาท่ีตามกฎหมาย 

เห็นไดวาบทบัญญัติมาตรานี้กําหนดความผิดเพ่ิมเติมข้ึน นอกเหนือจากการพกพาอาวุธ
ไปใน เมือง หมูบานหรือทางสาธารณะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 และไดกําหนดโทษไว
ในมาตรา 28/2 ดังนี้ 

“ผูใดนําอาวุธเขาไปในสถานบริการโดยฝาฝนมาตรา 16/2 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

(วรรค2) ใน กรณีท่ีอาวุธตามวรรคหนึ่งเปนอาวุธปน ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
หนึ่งปถึงหาป หรือปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

เห็นวามาตรการบังคับทางอาญาของความผิดมาตรานี้เพิ่มข้ึนจากตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 371 และพระราชบัญญัติอาวุธปน 2490 โดยการกําหนดโทษสําหรับอาวุธธรรมดา จาก
โทษปรับไมเกิน 100 บาทโดยเพ่ิมเติมจําคุกไมเกินหกเดือนเขามาดวยและเพิ่มจํานวนเงินข้ันสูงใน
สวนของการปรับมาเปนไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

และในสวนกรณีของการพกพาอาวุธปนนั้นอัตราโทษจําคุกข้ันตํ่าเพิม่ข้ึนจากหกเดอืนเปน
หนึ่งปตามพระราชบัญญัติอาวุธปนและเพ่ิมอัตราโทษปรับข้ึนจากหนึง่พันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาทเปน
สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท แสดงใหเห็นวากฎหมายเล็งเห็นถึงความเส่ียงในการกออันตรายจาก
การใชอาวุธในสถานบริการเหนือกวาสถานท่ีสาธารณะธรรมดา 

(วรรค3) ใน กรณีท่ีอาวุธตามวรรคหน่ึงเปนวัตถุระเบิดหรืออาวุธสงคราม ผูฝาฝนตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงยี่สิบป หรือปรับต้ังแตส่ีหม่ืนบาทถึงส่ีแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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(วรรค4) ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาลงโทษตามวรรคหน่ึง วรรคสอง หรือวรรคสาม ให
ศาลมีอํานาจส่ังใหริบอาวุธนั้นดวย 

จะเห็นวาบทบัญญัติมาตราดังกลาวนี้กําหนดโทษไวสูงกวาประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
371 และพระราชบัญญัติอาวุธปน 2490 เพราะความเส่ียงในการกออันตรายจากการใชอาวุธในสถาน
บริการจะมีมากกวา การกออันตรายในสถานท่ีสาธารณะ  

แตอยางไรก็ดี ยังมีสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีสมควรไดรับการคุมครองความเส่ียงจากการกออันตราย
จากการใชอาวุธตามกฎหมายดวยเหตุผลตาง ๆ เชนเดียวกับสถานบริการอีก เชนศาล โรงเรียน 
สถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สนามกีฬาแตประเทศไทยเรายังขาดบทบัญญัติในสวนนี้ซ่ึง
ผูเขียนเห็นวาควรจะบัญญัติไวเปนกฎหมายในสวนเดียวกันเพื่อใหเปนท่ีงายตอการรับรูโดยทัว่ไปของ
ประชาชน โดยอาจจะมีมาตรการบังคับเชนการกําหนดลักษณะของปาย ท้ังขนาดรูปภาพ สัญลักษณ 
ตัวอักษรและมุมในการติดเพื่อใหเปนท่ีเขาใจโดยท่ัวไป 

4.3.3 การกําหนดเหตุเพ่ิมโทษของความผิดท่ีเปนการกออันตราย กรณีการพกพาอาวุธขณะอยู
ภายใตอิทธิพลของแอลกอฮอลหรือสารเสพติด 

ตามท่ีไดกลาวมาแลวถึงอันตรายของการเสพสุรากับการกออาชญากรรมตามบทท่ี 1 ซ่ึง
พอจะสรุปวาผูท่ีเสพสุรามีแนวโนมจะกออาชญากรรมหรือความรุนแรงไดมากกวาผูท่ีอยูในสภาวะ
ปรกติ ซ่ึงถาหากบุคคลดังกลาวมีอาวุธติดตัวอยูดวยยอมจะเปนการกออันตรายไดมากกวากรณีปรกติ 
แตประเทศไทยเรายังไมมีกฎหมายกําหนดเหตุเพิ่มโทษสําหรับพฤติการณดังกลาวซ่ึงจะเปนผลคือ 
บุคคลคลท่ีพกพาอาวุธขณะเมาสุรา และบุคคลที่พกพาอาวุธในสภาวะปรกตินั้นมีโทษท่ีจะตองรับ
เทากัน แวตความเส่ียงในการกออันตรายของผูท่ีเมาสุรามีมากกวา ซ่ึงไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนเหตุ
เพิ่มโทษอันจะเปนการขมขูยับยั้งพฤติการณดังกลาวตามวัตถุประสงคของมาตรการบังคับทางอาญา 

4.3.4 การกําหนดพฤติการณของความผิดท่ีเปนการกออันตราย กรณกีารพกพาอาวุธติดตัวให
ชัดเจนในกฎหมาย โดยแยกจากพฤติการณการนําพาหรือขนสงอาวุธ 

ตามท่ีไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 ถึงแนวทางคําพิพากษาของศาลฎีกา คําช้ีขาดของอธิบดี
กรมอัยการ และบันทึกของตํารวจถึงพฤติการณการนําพาอาวุธท่ีไมไดอยูในวิสัยจใชอาวุดังกลาวได
ไมใหถือวาเปนการพกพาอาวุธท่ีจะเปนความผิดตามกฎหมาย แตจากการศึกษาตัวบทกฎหมายท่ี
เกี่ยวของพบวายังไมมีบทบัญญัติถึงเร่ืองดังกลาวอยางชัดเจน ซ่ึงจะทําใหเกิดปญหาในการบังคับใช
ในทางปฏิบัติ 
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4.4 ศึกษาวิเคราะหกฎหมายท่ีเก่ียวกับการพกพาอาวุธของประเทศไทยเปรียบเทียบกับของ
ตางประเทศ 

จากการเปรียบเทียบในบทที่ 3 พบวาในประเทศตาง ๆ ท่ีไดยกตัวอยางมาน้ันมีการกําหนด
บทฉกรรจหรือเหตุเพิ่มโทษกรณีใชอาวุธประกอบการกระทําความผิดในฐานตางๆเชนเดียวกัน ทุก
ประเทศรวมท้ังประเทศไทยดวย เนื่องจากในทุกๆประเทศเห็นตรงกันวาการใชอาวุธประกอบการ
กระทําความผิดนั้นมีผลกอใหเกิดอันตรายมากกวาการกระทําความผิดฐานเดียวกันโดยไมมีอาวุธ 

สวนในกรณีบทบัญญัติเกี่ยวกับการพกพาอาวุธนั้นในประเทศไทย ดังท่ีไดกลาวมาแลววา 
กฎหมายวาดวยการพกพาอาวุธชนิดตาง ๆ ถูกบัญญัติอยูใน ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 ซ่ึง
เปนลักษณะลหุโทษแตลักษณะท่ีแทจริงของความผิดนั้นเปนการกออันตรายตอประชาชนโดยไม
จําเพาะเจาะจง (กออันตรายลอย ๆ) มาตรการบังคับทางอาญาของประเทศไทยน้ัน กําหนดใหมีโทษ
ปรับไมเกิน 100 บาท หรือใหศาลมีอํานาจส่ังริบอาวุธนั้น ซ่ึงมาตรการบังคับในทางอาญาดังกลาวถา
จะทําการเปรียบเทียบกับตางประเทศนั้น  

ในประเทศเยอรมัน ความผิดฐานดังกลาวถูกบัญญัติไวในพระราชบัญญัติอาวุธหมวด 7 วา
ดวยลักษณะตองหาม ซ่ึงระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับ 

เห็นไดวามาตรการบังคับทางอาญาสําหรับการพกพาอาวุธในประเทศเยอรมันรุนแรงกวา
ประเทศไทยมาก 

ในประเทศออสเตรียความผิดฐานดังกลาวถูกบัญญัติไวในอาวุธตองหาม นอกจากจะ
หมายถึงอาวุธปนแลวยังหมายความรวมถึงอาวุธอ่ืน ๆ เชนสนับมือและดิ้วดวย ซ่ึงในการพกพาจะตอง
ระวางโทษปรับไมเกิน 3,600 ยูโร  หรือจําคุกไมเกินหกสัปดาห 

เห็นไดวาในประเทศออสเตรียระวางโทษสําหรับอาวุธท่ัวๆไปและอาวุธปนโดยถือเปน
อัตราโทษเทากัน โดยถือเปนความรายแรงระดับดียวกันซ่ึงตางจากประเทศไทยท่ีแยก กรณีของการ
พกพาอาวุธปนไปในพระราชบัญญัติอาวุธปน 

ในประเทศฝรั่งเศส อาวุธสงคราม อาวุธ และกระสุน ซ่ึงบัญญัติในเร่ืองของอาวุธปนและ
อาวุธที่มีลักษณะใบมีด (blade) ไวในสวนเดียวกัน ซ่ึงมีโทษคือ ถาเปนอาวุธปน หรือสวนประกอบ
ของอาวุธและกระสุนดังกลาวเกี่ยวของกับการจําคุกหาปและปรับ 3,750 ยูโร ถาเปนอาวุธลักษณะ
ใบมีด จําคุกสามปละปรับ  3,750 ยูโร 

เห็นไดวาในประเทศฝร่ังเศสบัญญัติการพกพาอาวุธปนและอาวุธธรรมดาอยูในลักษณะ
เดียวกัน แตกําหนดโทษไวตางกัน 

ประเทศอเมริการัฐ เทกซัส ถูกบัญญัติไวในหมวดการกระทําท่ีเปนการตอตานความ
ปลอดภัยตอชีวิตและศีลธรรมตองระวางโทษ ปรับไมเกิน 4,000 ดอลลาร หรือการถูกจองจําอยูในคุก
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เปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งปหรือท้ังสองดังกลาว198 แตถาหากเปนกรณีพกพาอาวุธในสถานท่ีจําหนาย
แอลกอฮอลตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 10 ปหรืออยางต่ํา 2 ป หรือปรับไมเกินอาจจะถูกระวางโทษ
ปรับไมเกิน 10,000 ดอลลาร ซ่ึงในเร่ืองนี้ในประเทศไทยก็มีเชนกัน ดังท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. 2509 

รัฐ อะลาบามา มีการกําหนดประเภทของอาวุธท่ีจะเปนความผิดกรณีพกพาลงไปใน
กฎหมายโดยชัดเจน คือมีดโบวี่ หรือมีด หรือปนพก หรือปนชนิดอื่น ๆ หรือปนลม  

ซึ่งความผิดเกี ่ยวกับการพกพาอาวุธโดยผิดกฎหมายอยูในหมวดการกระทําที่ขัดตอ
ระเบียบสังคมและความปลอดภัย :ซึ่งระวางโทษปรับไมนอย กวา  50.00  ดอลลารหรือไมเกินกวา  
500.00  ดอลลาร และอาจจะถูกขังไวในคุกมณฑลหรือตัดสินใหทํางานหนักสําหรับเขตที่ไมเกิน
หกเดือน 

รัฐ ฟลอริดา มีขอยกเวนสําหรับบุคคลจะพกอาวุธโดยเปดเผย อยางถูกตองตามกฎหมาย
ในกรณีเพ่ือวัตถุประสงคในการการปองกันตัวเอง ปองกันตัวดวย สเปรยสารเคมีหรือการพกพาปน
ไฟฟา หรือลูกดอกยิงไฟฟา หรืออ่ืน ๆ อาวุธหรืออุปกรณท่ีถูกออกแบบมาเพียงเพื่อการปองกัน 

ซ่ึงความผิดเกี่ยวกับการพกพาอาวุธโดยท่ีไมได รับอนุญาตของรัฐนี้อยูในหมวด
อาชญากรรมวาดวยอาวุธและปน ระวางโทษจําคุกไมเกิน 15 ป199 หรือปรับ20010,000 ดอลลาร 

รัฐ จอรเจีย อยูในหมวดอาชญากรรมและการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ในคร้ังแรกอาจจะเปน
ลหุโทษแตคร้ังถัดจะไปถูกจําคุกเปนเวลาไมนอยกวาสองปและไมเกินหาป201 

รัฐ เวอรจิเนีย อยูในหมวดอาชญากรรมเก่ียวกับความปลอดภัย ระวางโทษจองจําอยูในคุก
ไมเกินสิบสองเดือน202 

รัฐ นอรท แคโรไลนา อยูในหมวดบทบัญญัติความผิดท่ัวไป ตองระวางโทษจําคุกอยางตํ่า 
30 วัน แตไมไดจําคุกเกินหกเดือน 

สรุปไดวาประเทศสหรัฐอเมริการัฐตางๆท่ีไดยกมา กําหนดความผิดสําหรับกรณีการ
พกพาอาวุธอยูในหมวดรายแรงและมีมาตรการบังคับทางอาญาสูงกวาประเทศไทยมาก 
                                                            

198 Texas Penal Code.  Title 3 Punishments.  Chapter 12 Punishments.  SubChapter B. Ordinary 
Misdemeanor Punishments.  Section 12.21 Class A Misdemeanor.  ภาคผนวก ข  หนา 131. 

199Florida Law.  Chapter 775  Section  775.082  Penalties; applicability of sentencing structures; 
mandatory minimum sentences for certain reoffenders previously released from prison.  ภาคผนวก ข  หนา 134. 

200 Ibid.  Chapter 775  Section  775.083 Fines.  ภาคผนวก ข  หนา 135. 
201 Georgia Code.  Crimes and Offenses.  Title 16.  Section 16-11-126.  ภาคผนวก ข  หนา 136. 
202 Code of Virginia - Title 18.2 Crimes And Offenses Generally - Chapter 1 In General 18.2-11.  

ภาคผนวก ข  หนา 138. 
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ประเทศแคนนาดากําหนดนิยามสําหรับคําวาอาวธไววา “อาวุธ” หมายถึงส่ิงใด ๆ ท่ีใชการ
ออกแบบท่ีจะใชหรือมีไวสําหรับใช เปนสาเหตุการตายหรือไดรับบาดเจ็บใหกับบุคคลใด ๆ หรือเพื่อ
วัตถุประสงคในการขมขูคุกคามหรือบุคคลใด ๆ และโดยไม จํากัด ท่ัวไปท่ีกลาว รวมถึงอาวุธปน ซ่ึง
จะแตกตางจากประเทศไทยท่ีกําหนดลักษณะของส่ิงท่ีจะเปนอาวุธวา จะตองใชประทุษรายรางกายถึง
อันตรายสาหัสเทานั้น ซ่ึงมีคําพิพากษาฎีกาท่ี 2030/2554 กําหนดไววาสเปรยพริกไทยไมใชอาวุธ 
เนื่องจาก มิไดผลิตข้ึนเพื่อทํารายผูใด จึงไมเปนอาวุธโดยสภาพท้ังไมอาจใชประทุษรายรางกายถึง
อันตรายสาหัสอยางอาวุธ  ซ่ึงจะแตกตางจากบทบัญญติของประเทศแคนนาดาอยางส้ินเชิง เนื่องจาก
วัตถุดังกลาวนั้นสามารถกอใหเกิดอาการบาดเจ็บและใชในการขมขูคุกคามบุคคลอ่ืนๆได 

ความผิดเกีย่วกับการพกพาอาวุธของประเทศแคนนาดานั้นอยูในประมวลกฎหมายอาญา
แคนนาดา หมวดความครอบครองท่ีเปนความผิดระวางโทษจําคุกไมเกนิหาป ซ่ึงมาตรการดังกลาวมี
อัตราโทษท่ีสูงกวาประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 มาก 

ประเทศสหราชอาณาจักร กรณีอาวุธมีดอยูในสวนท่ัวไปตองระวางโทษจําคุกไมเกินส่ีป
หรือปรับหรือท้ังสองอยางแตถาเปนอาวุธปนจะอยูในสวนของการปองกันอาชญากรรมและการรักษา
ความปลอดภัยของประชาชน203 ระวางโทษโดยศาลจะกําหนดโทษคุมขังท่ีเหมาะสม เปนระยะเวลา
ไมนอยกวาระยะเวลาข้ันตํ่าท่ีตองการ โดยแยกเปนกรณี คือ  

(ก) ในความสัมพันธกับอังกฤษและเวลส 
(i) ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงเปนท่ีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไปเม่ือเขากระทําความผิด

หาป และ 
(ii) ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงอายุ 18 ปลงมาท่ีสามป 

(ข) ในความสัมพนัธกับสกอตแลนด 
(i) ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงเปนท่ีอายุ 21 หรือกวาเม่ือตอนท่ีเขากระทําความผิด

หาป และ 
(ii) ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงเปนท่ีอายุต่ํากวา 21 ในเวลานั้นสามป 

ทุกๆประเทศและทุกรัฐท่ีกลาวมามองวาพฤติการณของการพกพาอาวุธนั้นเปนการกระทํา
ท่ีมีลักษณะรุนแรง  ซ่ึงจะทําใหประชาชนสวนใหญเกิดอาการตระหนก และขัดตอความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน และยังเปนปจจัยกอใหเกิดความรุนแรงของอาชญากรรมตางๆ
ความผิดฐานนี้จึงถูกบัญญัติไวในหมวดท่ีรายแรงตางจากหมวดลหุโทษของประเทศไทย อีกท้ังใน
ประเทศตางๆท่ีไดยกตัวอยางมานั้นกําหนดมาตรการบังคับทางอาญาสําหรับความผิดฐานพกพาอาวุธ
                                                            

203 Firearms Act 1968.  Part I Provisions as to Possession, Handling and Distribution of Weapons 
and Ammunition; Prevention of Crime and Measures to Protect Public Safety. 
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ไวอยางรุนแรงมากโดยกําหนดเปนโทษจําคุกหรือปรับทุกรัฐ แสดงใหเห็นวาในตางประเทศท่ีกลาว
มาเล็งเห็นถึงความเส่ียงในการใชอาวุธในการกออันตรายโดยใชการควบคุมท้ังแบบท่ัวไปและการ
ควบคุมแบบพิเศษ โดยโทษจําคุกเพื่อขมขูและปองกันบุคคลท่ัวไปและตัวบุคคลท่ีไดกระทําผิดนั้นมิ
ใหเกิดการกระทําความผิดในลักษณะเดียวกันอีก 

นอกจากนี้แลวจะเห็นวาในประเทศออสเตรียซ่ึงมีระบบกฎหมายแบบซีวิลลอวเหมือน
ประเทศไทยและประเทศอเมริกาและประเทศแคนนาดา ซ่ึงเปนระบบกฎหมายแบบ คอมมอนลอวนั้น 

มีการกําหนด พฤติการณ ยกเวนกรณีการพกพาอาวุธติดตัวตามกฎหมายอยาชัดเจน โดย
กําหนดไวในตัวบทกฎหมายในลักษณะเดียวกันกลาวคือถาเปนการเก็บอาวุธในลักษณะท่ีไมพรอมใช
งาน เชนเก็บไวในกลองล็อคกุญแจ แยกลูกกระสุนและตัวปน หรือเก็บไวในคอนโซลรถ จะไมถือเปน
การพกพาอาวุธปนติดตัว เพื่อแสดงใหประชาชนไดรูถึงขอบเขตในการเคล่ือนยายหรือขนสงอาวุธปน
ตามท่ีกฎหมายใหอํานาจอยางชัดแจง ซ่ึงในประเทศไทยนั้นยังขาดบทบัญญัติดังกลาวในกฎหมาย ซ่ึง
จะมีเพียงแตคําพิพากษาศาลฎีกา ความเห็นของพนักงานอัยการ และ บันทึก ตร. ตามท่ีไดกลาวมาแลวใน
บทท่ี 2 ซ่ึงมิใชตัวบทกฎหมาย จึงเปนการขาดความชัดเจน ท้ังตอผูบังคับใชกฎหมายและประชาชน
ธรรมดาดวย  

นอกจากน้ีในรัฐ นอรท แคโรไลนา มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจ
พกพาอาวุธปนตามกฎหมาย ซ่ึงจะตองไมพกพาอาวุธในเวลาใด ๆ ในขณะที่หองพิจารณาคดีหรือใน
ขณะท่ีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและในรัฐ เซาท แคโรไลนา ยังมีบทบัญญัติคลาย ๆ กันใน
กรณีของการใชอาวุธปนขณะอยูภายใตอิทธิพลหรือสารเสพติดจะเปนความผิดตอกฎหมายในรัฐนี้ 
และมีโทษดวยซ่ึงการกําหนดกฎหมายดังกลาวเปนกรณีการใชมาตรการทางอาญาเพื่อควบคุม 
พฤติการณดังกลาวเนื่องจากบุคคลท่ีอยูภายใตสภาวะเมาสุรายอมมีความเส่ียงท่ีจะกออันตรายจากการ
ใชอาวุธไดมากกวาบุคคลท่ีอยูในภาวะปรกติ 

นอกจากนี้ในการกําหนดเร่ืองของสถานท่ีท่ีหามพกพาอาวุธเขาไปน้ัน ในประเทศไทยมี
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ซ่ึงกําหนดโทษสําหรับเจาของสถานบริการท่ี
อนุญาตใหบุคคลพกพาอาวุธเขาไปและกําหนดโทษสําหรับบุคคลท่ีพกพาอาวุธเขาไปในสถานบริการ 
แตขณะเดียวกัน สถานที่ท่ีสําคัญอ่ืนๆเชนโรงเรียนหรือสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนายังไมมี
บทกําหนดความผิดเปนเหตุฉกรรจหรือเหตุเพ่ิมโทษกรณีดังกลาว ในขณะท่ีประเทศอเมริกา เชนใน
รัฐ เซาท แคโรไลนา หรือรัฐ เทกซัส นั้นมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการพกพาอาวุธไปในสถานท่ีดังกลาว 
โดยใหถือเปนเหตุเพิ่มโทษหรือเหตุฉกรรจ ตองไดรับโทษสูงกวาการพกพาไปในเมืองหมูบานหรือ
ทางสาธารณะธรรมดา เพราะการพกพาอาวุธเขาไปในพื้นท่ีดังกลาวนั้น อาจกอใหเกิดอันตรายท่ีมี
ผลกระทบตอสังคมไดมากกวาการกออันตรายในพื้นท่ีอ่ืนๆ อีกท้ังในเร่ืองเขตหามพกพาอาวุธนั้นใน
รัฐ เซาท แคโรไลนา มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองของการติดปายสําหรับสถานท่ีหามพกพาอาวุธโดย
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บัญญัติถึงความตองการสําหรับปายสัญลักษณหามพกพาอาวุธ204 โดยกําหนดถึงขนาด ความกวางยาว
และลักษณะของปายซ่ึงจะตองมีท้ังรูปภาพและตัวหนังสือ ซ่ึงจะสามารถส่ือใหบุคคลท่ัวไปเขาใจได
โดยงายและกําหนดถึงการติดปายดังกลาววาจะตอง เปนท่ีมองเห็นไดโดยงายจากทางเขา ดังนั้น 
บุคคลท่ีพกพาอาวุธปนจะอางวาไมเขาใจปายดังกลาวหรือมองไมเห็นไมได ถาหากฝาฝนคําเตือน
ดังกลาวยอมมีความผิดตามกฎหมายถึงมีใบอนุญาตพกพาตามกฎหมายก็ตามแลวตองรับโทษ ใน
ขณะเดียวกันในประเทศไทยยังขาดบทบัญญัติในเร่ืองนี้ 
 
ตารางท่ี  4.2 สรุปการวิเคราะหกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการพกพาอาวุธของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ของตางประเทศ 
 

ประเทศ หมวดความผิด 

โทษ กรณี 
เหตุเพ่ิมโทษ
กรณีพกพา
หรือใชอาวุธ
ขณะเมาสุรา 

กําหนด
สถานที่หามนํา
อาวุธเขาไป

เปนกรณีพิเศษ 

การกําหนด
พฤติการณ
การนําพา
อาวุธโดย
ถูกตอง 

ในกฎหมาย 

กรณีอาวุธ
ธรรมดา 

กรณี 
อาวุธปน 

เยอรมัน ลักษณะ
ตองหาม 

จําคุกหรือ
ปรับ 

จําคุกหรือ
ปรับ    

ออสเตรเลีย บทลงโทษและ
ขอยกเวน 

จําคุกหรือ
ปรับ 

จําคุกหรือ
ปรับ   มี 

สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส 

การเปน
อันตรายตอ
ความปลอดภัย
ของประชาชน
โดยการใช
อาวุธ 

จําคุกหรือ
ปรับ 

จําคุกหรือ
ปรับ    

รัฐเทกซัส 
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

การกระทําที่
เปนการตอตาน
ความปลอดภัย
ตอชีวิตและ
ศีลธรรม 

จําคุกหรือ
ปรับ 

จําคุกหรือ
ปรับ  

สถานบริการ, 
โรงเรียน, 
หนวยเลือกต้ัง, 
ศาล, 
สนามแขงขัน, 
สนามบิน 

 

รัฐอะลาบามา 
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

การกระทําที่
ขัดตอระเบียบ
สังคมและ
ความปลอดภัย 

จําคุกหรือ
ปรับ 

จําคุกหรือ
ปรับ    

 
                                                            

204 บทที่ 3 หนา 53. 
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ตารางท่ี  4.2  (ตอ) 
 

ประเทศ หมวดความผิด 

โทษ กรณี 
เหตุเพ่ิมโทษ
กรณีพกพา
หรือใชอาวุธ
ขณะเมาสุรา 

กําหนด
สถานที่หามนํา
อาวุธเขาไป

เปนกรณีพิเศษ 

การกําหนด
พฤติการณ
การนําพา
อาวุธโดย
ถูกตอง 

ในกฎหมาย 

กรณีอาวุธ
ธรรมดา 

กรณี 
อาวุธปน 

รัฐฟลอริดา 
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
USA Florida 

อาชญากรรมวา
ดวยอาวุธและ
ปน 

จําคุกหรือ
ปรับ 

จําคุกหรือ
ปรับ    

รัฐจอรเจีย 
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

อาชญากรรม
และการกระทํา
ผิดกฎหมาย 

จําคุก จําคุก   มี 

รัฐเวอรจิเนีย 
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

อาชญากรรมที่
เก่ียวกับชีวิต
และความ
ปลอดภัย 

จําคุก จําคุก  ศาล สนามบิน  

รัฐนอรท 
แคโรไลนา 
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

การ
ครอบครองที่
เปนความผิด 

จําคุก จําคุก มี โรงเรียน มี 

แคนนาดา บทบัญญัตติ
ทั่วไป จําคุก จําคุก   มี 

สหราช
อาณาจักร 

อยูในสวนอื่นๆ  
 จําคุก จําคุก  โรงเรียน  

ไทย ลหุโทษ 

ปรับหรือ
ริบอาวุธไม
มีโทษ
จําคุก 

จําคุกหรือ
ปรับ  มีเฉพาะสถาน

บริการ  

 
4.5 เหตุผลท่ีควรแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยการพกพาอาวุธในประเทศไทย 

4.5.1 เห็นไดวาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาตรา371 ถูกบัญญัติไวในหมวดความผิด
ลหุโทษ ซ่ึงจากการศึกษาในบทท่ีผานมาจะพบวาความผิดเกี่ยวกับการพกพาอาวุธนั้นมีแนวโนมจะ
เปนอันตรายโดยท่ัวๆไปตอคุณธรรมทางกฎหมายท่ีบุคคลอื่นไดรับความคุมครองอยูโดยการกระทํา
ของความผิดฐานนี้ไมจําตองปรากฎผลของอันตรายท่ีประจักษในแงของความเสียหายแตอยางใด ซ่ึง
การพิจารณาความผิดฐานนี้นั้นนักกฎหมายจะพิจารณาแต เพียงวาการกระทําดังกลาวครบ
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องคประกอบของความผิดหรือไมโดยไมตองพิจารณาถึงผลของอันตรายท่ีประจักษแตอยางใด ซ่ึง
เปนลักษณะของความผิดท่ีเปนการกออันตรายอยางลอยๆ ท่ีไดกลาวมาในบทที่2 

อีกท้ังความผิดมาตรานี้มีมาตรการบังคับทางอาญา เปนการกําหนดโทษปรับเพียงแค 100 
บาทและใหศาลมีอํานาจส่ังริบอาวุธนั้น  

ซ่ึงในปจจุบัน ความรุนแรงอันเกิดจากการใชอาวุธในสังคมมีมาก ท้ังการทะเลาะวิวาท
และการกออาชญากรรม ซ่ึงโทษปรับเพียง 100 บาทนั้นในปจจุบันถือเปนจํานวนเงินท่ีนอยมาก และ
อาวุธตางๆ นั้น ก็มีหลายชนิดท่ีสามารถหาไดโดยงายและราคาไมสูงแตมีความอันตรายไมแพอาวุธท่ีมี
ราคาแพง เชน มีดปลายแหลมตางๆ หรือมีดสําหรับดายหญาก็สามารถใชทํารายคนใหตายหรือ
บาดเจ็บไมแพมีดสปาตาหรือกฤช ท่ีนําเขาจากตางประเทศ ดังนั้นโทษปรับเงินเพียง 100 บาท และริบ
อาวุธดังกลาวนั้นจึงเทียบไมไดกับการกออันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชอาวุธซ่ึงจากความท่ีไม
สมเหตุสมผลกับโทษและความผิดดังกลาวนั้น ซ่ึงสงผลสําคัญในทางปฏิบัติกลาวคือ 

4.5.1.1. มาตรการบังคับทางอาญาท้ังในแงของ การปองกันโดยท่ัวไปไมมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร คือไมสามารถยับยั้งควบคุมบุคคลอ่ืนๆ ใหเกรงกลัวตอโทษดังกลาวและไมกระทําความผิด
ในลักษณะดังกลาวได และไมสามารถบังคับจิตใจของบุคคลอ่ืนๆในสังคมท่ีคิดจะประพฤติเชนบุคคล
นั้นใหยับยั้งการกระทําดังกลาวเสียเพราะเกรงกลัวกับโทษท่ีจะไดรับ 

4.5.1.2 มาตรการบังคับทางอาญาท้ังในแงของ การปองกันแบบพิเศษไมมีประสิทธิภาพ
เชนกัน กลาวคือไมสามารถยับยั้งตัวบุคคลท่ีไดกระทําความผิดนั้นมิใหกระทําความผิดอยางท่ีทํา
มาแลวอีกได 

ซ่ึงตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยในปจจุบันนั้นในภาค2ลักษณะความผิด
ท่ัวไป ลักษณะท่ี 6 เปนเร่ืองของความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน มาตรา 271-
239 มีอันตราโทษจําคุกท่ีสูงกวาในลักษณะลหุโทษ และจากการเปรียบเทียบกับกฎหมายของ
ตางประเทศในหัวขอท่ีผานมาเห็นไดวาในตางประเทศจะบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการพกพาอาวุธ ใน
ลักษณะความผิดทํานองเดียวกันโดยถือเปนความผิดท่ัวไปไมไดอยูในบทบัญญัติลหุโทษ และโทษ
ของความผิดดังกลาวในตางประเทศน้ันจะมีโทษจําคุกรวมอยูดวย จะเห็นไดวาในประเทศตางๆทั้ง
ระบบ ซีวิลลอวและคอมมอนลอวนั้นใหความสําคัญกับการพกพาอาวุธ เปนอยางมากโดยจะถือเปน
การกออันตรายตอสังคม จําตองใชมาตรการบังคับทางอาญาท่ี มากกวาการปรับเงินเพียงเล็กนอยเพื่อ
เปนการปองกันสังคมจากการกออันตรายจากความผิดฐานนี้ 

4.5.2 เห็นไดวาในตางประเทศท่ียกมานั้นหลายมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการพกพาอาวุธเขาไปใน
สถานท่ีตองหามเชน ศาล สถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือโรงเรียน โดยถือเปนเหตุฉกรรจ
หรือเหตุเพิ่มโทษจากการพกพาอาวุธไปในสถานท่ีปรกติเนื่องจากการพกพาอาวุธเขาไปในสถานท่ี
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ดังกลาวนั้นจะกอใหเกิดอันตรายมากกวาการพกพาอาวุธในสถานท่ีท่ัวไปและกอใหเกิดความเส่ียงใน
การกออาชญากรรม ซ่ึงแมแตในประเทศไทยในอดีตเราจะเห็นไดจากกฎหมายลักษณะตราสามดวง ท่ี
ระวางโทษตัดมือบุคคลท่ีนําอาวุธเขาไปในราชวัง ซ่ึงในปจจุบันนั้นการกําหนดเรื่องเหตุเพิ่มโทษ
สําหรับสถานท่ีท่ีหามนําอาวุธเขาไป มีอยูนอยมากดังเชน ในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 
ซ่ึงบัญญัติเปนเหตุเพิ่มโทษหรือเหตุฉกรรจในกรณีการพกพาอาวุธเขาไปในสถานบริการอีกท้ังใน
เร่ืองปายกําหนดเขตปลอดอาวุธก็ยังคงไมชัดเจน ซ่ึงการไมกําหนดพฤติการณการพกพาอาวุธใน
สถานท่ีอ่ืนๆนอกเหนือจากสถานบริการดังกลาวเปนเหตุเพ่ิมโทษหรือเหตุฉกรรจ นั้นสงผลให ไมมี
มาตรการที่จะยับยั้งควบคุมบุคคลอ่ืนๆในสังคมในลักษณะการปองกันโดยท่ัวไปหรือการปองกันโดย
พิเศษ เพื่อท่ีจะปองกันบุคคลอ่ืนๆโดยท่ัวไปหรือตัวบุคคลท่ีเคยกระทําความผิดในลักษณะดังกลาว
แลวมิใหกระทําความผิดแบบนั้นอีกเปรียบเสมือนกับการใชอัตราโทษโดยปรกติท่ัวไปซ่ึงต่ําอยูแลว
ไปบังคับกับความผิดท่ีมีลักษณะเปนการกออันตรายท่ีรายแรกกวาพฤติการณโดยปรกติท่ัวไป 

4.5.3 เห็นไดวาในตางประเทศหลายๆประเทศมีการกําหนดพฤติการณ ยกเวนกรณีการพกพา
อาวุธติดตัวตามกฎหมาย โดยกําหนดไวในตัวบทกฎหมายในลักษณะเดียวกันกลาวคือถาเปนการเก็บ
อาวุธในลักษณะท่ีไมพรอมใชงาน เชนเก็บไวในกลองล็อคกุญแจ แยกลูกกระสุนและตัวปน หรือเก็บ
ไวในคอนโซลรถ จะไมถือเปนการพกพาอาวุธปนติดตัวโดยผิดกฎหมาย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคํา
พิพากษาฎีกา ความเห็นของพนักงานอัยการ และ บันทึกของตํารวจ ท่ีไดกลาวมาในบทท่ี 2 ซ่ึงในตัว
บทกฎหมายของประเทศไทยนั้นยังไมมีตัวบทกฎหมายในเร่ืองดังกลาว จึงเปนท่ีถกเถียงกันระหวาง
เจาหนาท่ีผูใชอํานาจในการรักษาความสงบเรียบรอยในระดับปฏิบัติการ และ ประชาชนผูซ่ึงนําอาวุธ
ติดรถยนตไปในสภาพไมพรอมใชงาน ซ่ึงประเทศไทยเราเปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมายแบบลาย
ลักษณอักษร แตยังไมมีบทบัญญัติในเร่ืองนี้เปนลายลักษณอักษรจึงเปนขอดอยประการหน่ึงใน
กฎหมาย เนื่องจากคําพิพากษาศาลฎีกา ความเห็นของพนักงานอัยการ และบันทึกตร ท่ีไดกลาวมานั้น
ไมสามารถอางไดอยางชัดเจนเหมือนกัน ตัวบทกฎหมายท่ีเปนลายลักษณอักษร อีกท้ัง ขอมูลดังกลาว
นั้นก็มิไดเปนท่ีสามารถเขาถึงไดและรูกันโดยท่ัวไปของประชาชนธรรมดา 

4.5.4 เนื่องจากในตัวบทกฎหมายของประเทศไทยนั้นยังขาดมาตรการบังคับในทางอาญา
เกี่ยวกับการพกพาอาวุธ ขณะท่ีผูพกพาอยูภายใตอิทธิพลของเคร่ืองดื่มแอลดอฮอล ซ่ึงในเร่ืองความ
รุนแรงและอาชญากรรม กับเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น ไดเคยมีงานวิจัยของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส). ไดรวมกันวิจัยกับสํานักวิจัยเอแบค โพลล เร่ือง “ผลกระทบ
ของการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล” โดยการเก็บรวบรวมสถิติจากขาวท่ีปรากฏผานหนาหนึ่งของ
หนังสือพิมพ 13 ฉบับพบวา ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2545-มิถุนายน พ.ศ.2548 การดื่มเหลา เบียร 
รวมถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด จนเปนเหตุใหเกิดคดีความ ความเศราสลด ความรุนแรงสารพัด
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ชนิดสูงถึง 3,427 ราย โดยป 2546 เกิดเหตุและคดีความมากท่ีสุด 1,198 ราย รองลงมาคือป 2547 
จํานวน 944 ราย และเพียง 6 เดือนแรกของป 2548 มีจํานวน 422 ราย เม่ือจําแนกตามประเภทของคดี
ความท่ีเกิด ข้ึนมากท่ีสุดเปนอันดับ 1.คือการใชความรุนแรงเชน การทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายคน
ในครอบครัวจํานวน 1,146 ราย 2.การฆาตกรรมท้ังการฆาผูอ่ืน หรือถูกฆาจํานวน 963 ราย 3.ความผิด
เกี่ยวกับเพศ อาทิ การขมขืน ลวนลาม กระทําชําเรา จํานวน 440 ราย 4.การเกิดอุบัติเหตุ จํานวน 321 
ราย และ 5.การฆาตัวตาย จํานวน 229 ราย205 จากงานวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาการดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลมีแนวโนมท่ีจะกอใหเกิดความรุนแรงและการกออาชญากรรมได ดังนั้นในการพกพา
อาวุธปนซ่ึงเปนอาวุธอันตรายในตัวเองอยูแลวยอมเปนการเพิ่มความเส่ียงของอาชญากรรมและความ
รุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนมาไดอีก ซ่ึงการพกพาอาวุธปนของพนักงานเจาหนาท่ีหรือของบุคคลท่ีมีสิทธิใน
การพกพาอาวุธปนตามกฎหมายในปจจุบันไมมีกฎหมายมาควบคุมการพกพาหรือใชอาวุธปนขณะ
เสพเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงนับเปนเหตุในการกอใหเกิดอาชญากรรมเหตุหนึ่ง ซ่ึงในตางประเทศนั้น
กฎหมายของรัฐ เซาท แคโรไลนา ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดของการใช
อาวุธปนขณะที่อยูภายใตอิทธิพลของแอลกอฮอล และใหอํานาจเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของมีอํานาจตรวจวัด
แอลกอฮอลในตัวผูท่ีใชอาวุธปนในกรณีสงสัยวาบุคคลดังกลาว ใชอาวุธปนขณะอยูภายใตอิทธิพล
ของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ถาพบวาไดใชอาวุธปนในขณะมึนเมา จะมีโทษตามกฎหมายเปนพิเศษ
นอกเหนือจากความผิดอ่ืน ๆ206 แตก็มีขอยกเวนสําหรับการกระทําโดยปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย 
และในรัฐนอรท แคโรไลนา มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจพกพาอาวุธปนตาม
กฎหมาย ซ่ึงจะตองไมพกพาอาวุธในเวลาใด ๆ ในขณะท่ีหองพิจารณาคดีหรือในขณะท่ีการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 

                                                            
205 ผลกระทบจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล.  หนังสือพิมพโพสตทูเดย ประจําวันอังคารที่ 6 

กันยายน พ.ศ. 2548  สืบคนขอมูลเมื่อ 13 เมษายน 2556.  สืบคนจาก http://cas.or.th/index.php/news/120. 
206 บทที่ 3 หนา 54. 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

5.1.1 จากการพิจารณาประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 ในแงของมาตรการบังคับทางอาญา 
คือโทษท่ีไดรับนั้น มีลักษณะและความอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการกอของความผิดดังกลาวนั้น
พบวาการลงโทษมีอัตราสวนท่ีไมเหมาะสมระหวางบทลงโทษกับการกระทําความผิด เนื่องจาก
บทลงโทษในมาตราดังกลาวนั้นมีลักษณะเบาเกินไปไมไดสัดสวนกับอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
กระทําผิด ซ่ึงเปนการขัดตอทฤษฎีการลงโทษเพ่ือขมขูยับยั้ง ดังนั้นจะทําใหผูกระทําผิดและคน
ท่ัวไป ไมเกิดความเกรงกลัวและยอมกระทําความผิดโดยแลกกับโทษท่ีเล็กนอยดังกลาวหรือยอม
เส่ียงกับโทษดังกลาว อีกท้ังความผิดในมาตรนี้ถูกบัญญัติไวในหมวดลหุโทษ ซ่ึงเจาพนักงานมี
อํานาจปรับไดโดยไมจําเปนตองไปถึงศาล อีกท้ังผูกระทําผิดอาจตองรับโทษแมไมไดกระทําโดย
เจตนา ในขณะเดียวกันนั้น ในประมวลกฎหมายอาญามาตราภาค 2 ลักษณะความผิดท่ัวไป ลักษณะ
ท่ี 6 เปนเร่ืองของความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน มาตรา 271-239 ซ่ึงในการ
บังคับใชนั้นใชหลักโครงสรางความผิดอาญาท่ัวไป โดยผูกระทําจะตองประกอบดวยเจตนาอีกท้ัง
ความผิดในหมวดดังกลาว มีอันตราโทษจําคุกท่ีสูงกวาในลักษณะลหุโทษ อีกท้ังจากการ
เปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศในหัวขอท่ีผานมาเห็นไดวาในตางประเทศจะบัญญัติ
ความผิดเกี่ยวกับการพกพาอาวุธ ในลักษณะความผิดทํานองเดียวกันโดยถือเปนความผิดท่ัวไป
ไมไดอยูในบทบัญญัติลหุโทษ และโทษของความผิดดังกลาวในตางประเทศนั้นจะมีโทษจําคุกรวม
อยูดวย จะเห็นไดวาในประเทศตางๆท้ังระบบ ซีวิลลอวและคอมมอนลอวนั้นใหความสําคัญกับการ
พกพาอาวุธ เปนอยางมากโดยจะถือเปนการกออันตรายตอสังคม 

ดังนั้นผูเขียนจึงขอเสนอแนะใหทําการยายลักษณะความผิดฐานดังกลาวจากหมวดลหุ
โทษ มาอยูในลักษณะท่ี 6 เปนเร่ืองของความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน โดย
เพ่ิมโทษสําหรับความผิดฐานดังกลาวโดยกําหนดอัตราโทษจําคุกไวในสวนดังกลาว โดยเพ่ิมโทษ
จําคุกพรอมท้ังกําหนดคาปรับท่ีสูงข้ึน โดยมีลายละเอียดดังนี้ 

ลักษณะท่ี 6 ความผิดเกีย่วกบัการกอใหเกดิภยนัตรายตอประชาชน 
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“มาตรา 237/1 ผูใดพาอาวุธไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะ โดยเปดเผยหรือโดย
ไมมีเหตุสมควร หรือพาไปในที่ชุมชนที่ไดจัดใหมีข้ึนเพื่อนมัสการ การร่ืนเริงหรือการอ่ืนใด ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน....ป หรือปรับไมเกิน......บาทและใหศาลมีอํานาจส่ังใหริบอาวุธนั้น 

โดยใหอํานาจดุลยพินิจแกศาลเปนผูพิจารณาพฤติการณของการพกพาอาวุธดังกลาว วา
มีลักษณะเปนการกออันตรายตอสังคมมากนอยเพียงใด และใหกําหนดโทษท่ีจะลงโทษแกผูท่ี
กระทําผิดกฎหมายใหเหมาะสมกับพฤติการณดังกลาว เพ่ือประโยชนในการใชมาตรการบังคับทาง
อาญาท้ังในแงของการปองกันท่ัวไปและการปองกันพิเศษ 

5.1.2 เห็นไดวาในตางประเทศท่ียกมานั้นหลายมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการพกพาอาวุธเขาไปใน
สถานท่ีตองหามเชน ศาล สถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือโรงเรียน โดยถือเปนเหตุ
ฉกรรจหรือเหตุเพิ่มโทษจากการพกพาอาวุธไปในสถานท่ีปรกติ โดยเปรียบเสมือนวาประเทศไทย
นั้นใชอัตราโทษโดยปรกติท่ัวไปซ่ึงตํ่าอยูแลวไปบังคับกับความผิดท่ีมีลักษณะเปนการกออันตรายท่ี
รายแรงกวาพฤติการณโดยปรกติท่ัวไป ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวในกฎหมายไทย พบวามีแตใน
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 เทานั้น 

ผูเขียนจึงขอเสนอแนะใหมีการกําหนด บทเพิ่มโทษหรือเหตุฉกรรจสําหรับความผิด
ฐานพกพาอาวุธไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะไวในตัวบทกฎหมายในกลุมเดียวกัน ใน
ประมวลกฎหมายอาญาลักษณะท่ี 6 ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน โดย
บัญญัติไวดังนี้ 

“มาตรา237/2หามมิใหผูใดนําอาวุธเขาไปในสถานท่ีดังตอไปนี ้
(1) ศาล 
(2) สถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
(3) สนามกีฬาหรือสถานท่ีทําการแขงขันกีฬา 
(4) โรงเรียนหรือสถานศึกษา 
(5) สถานท่ีเลือกตั้ง 
เวนแตผูนั้นเปนเจาหนาท่ีซ่ึงอยูในเคร่ืองแบบและนําเขาไปเพ่ือปฏิบัติ หนาท่ีตาม

กฎหมาย 
ผูใดฝาฝนวรรค 1 โดยนําอาวุธเขาไปในสถานท่ีดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน.... 

หรือปรับไมเกิน....บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
(วรรค3)ใน กรณีท่ีอาวุธตามวรรคหนึ่งเปนวัตถุระเบิดหรืออาวุธสงคราม ผูฝาฝนตอง

ระวางโทษจําคุกตั้งแต.....ถึง..... หรือปรับต้ังแต......ถึง.......บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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5.1.3 เห็นไดวาในประเทศไทยมี แนวคําพิพากษาฎีกา ความเห็นของอัยการ บันทึกของตํารวจ
และความเห็นของนักวิชาการมีเปนแนวทางเดียวกัน คือการพกพาอาวุธท่ีมีลักษณะ การท่ีผูกระทํา
อยูในวิสัยท่ีจะสามารถใชอาวุธนั้นไดทันทีหากตองการจะใชโดยไมตองเตรียมการใดๆ เพ่ือใชอีก
หากตองการจะใชซ่ึงสอดคลองกับตัวบทกฎหมายของตางประเทศในหลายๆ ประเทศท่ีไดยกมาใน
บทกอนๆ แตประเทศไทยยังขาดตัวบทกฎหมายท่ีจะกําหนดพฤติการณดังกลาวไวในตัวบท
กฎหมาย จึงทําใหยากตอการท่ีจะเขาใจไปในแนวทางเดียวกันและยากตอการจะเปนท่ีรับรูของ
บุคคลท่ัวไป เชน พฤติการณการเก็บอาวุธท่ีจะอยูในลักษณะไมพรอมใชงานจะตองอยูในลักษณะ
ใด จะตองแยกช้ินสวนอาวุธหรือไมเปนตน 

ดังนั้นผูเขียนจึงขอเสนอแนะใหมีการกําหนดหลักเกณฑดังกลาวไวในตัวบทกฎหมาย
ดังเชนพระราชบัญญัติอาวุธปนดังเชนตางประเทศ 

กรณีดังตอไปนี้ไมใหถือเปนการพกพาอาวุธปนติดตัวตามมาตรา 8 ทว ิ
(1) การบุคคลท่ีอยูในรถ ถาปนถูกเก็บไวในชองเก็บปด ปดคอนโซล โดยปดล็อกโดย

สกรูและแยกตัวอาวุธปนกับกระสุน แตในขอนี้ตองไมใชกรณี ชองเก็บ คอนโซล หรือหีบภาชนะ
ถูกเปดอยู เม่ือเจาหนาท่ีผูรักษากฎหมาย พบ 

5.1.4 เนื่องจากในตัวบทกฎหมายของประเทศไทยน้ันยังขาดมาตรการบังคับในทางอาญา
เกี่ยวกับการพกพาอาวุธ ขณะที่ผูพกพาอยูภายใตอิทธิพลของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยกําหนดเปน
เหตุเพิ่มโทษจากการพกพาอาวุธในสภาวะปรกติ 

ดังนั้นในการพกพาอาวุธซ่ึงเปนส่ิงอันตรายในตัวเองอยูแลวยอมเปนการเพิ่มความเส่ียง
ในการกออันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนมาไดอีก อีกท้ังการพกพาอาวุธปนของพนักงานเจาหนาท่ีหรือของ
บุคคลท่ีมีสิทธิในการพกพาอาวุธปนตามกฎหมายในปจจุบันไมมีกฎหมายมาควบคุมการพกพาหรือ
ใชอาวุธปนขณะเสพเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงนับเปนเหตุในการกอใหเกิดอาชญากรรมเหตุหนึ่ง ซ่ึง
ในตางประเทศน้ันมีกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดของการใช
อาวุธปนขณะท่ีอยูภายใตอิทธิพลของแอลกอฮอล และใหอํานาจเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของมีอํานาจ
ตรวจวัดแอลกอฮอลในตัวผูท่ีใชอาวุธปนในกรณีสงสัยวาบุคคลดังกลาว ใชอาวุธปนขณะอยูภายใต
อิทธิพลของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ถาพบวาไดใชอาวุธปนในขณะมึนเมา จะมีโทษตามกฎหมายเปน
พิเศษนอกเหนือจากความผิดอ่ืนๆ206 แตก็มีขอยกเวนสําหรับการกระทําโดยปองกันโดยชอบดวย
กฎหมาย และนอกจากนี้ในบางรัฐยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจพกพา
อาวุธปนตามกฎหมาย ซ่ึงจะตองไมพกพาอาวุธในเวลาใด ๆ ในหองพิจารณาคดีหรือในขณะท่ีการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงหากฝาฝนจะมีโทษ 
                                                            

206  บทที่ 4 หนา 92. 
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ดังนั้นผูเขียนจึงเห็นควรเพิ่มบทบัญญัติในเร่ืองความผิดของการพกพาอาวุธในขณะด่ืม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล โดยถือเปนเหตุฉกรรจหรือเหตุเพิ่มโทษโดยบัญญญัติกฎหมายอาญาโดยให
เปนโทษหนักกวาการพกพาในสภาวะปรกติดังนี้ 

บุคคลคนท่ีอยูภายใตอิทธิพลของแอลกอฮอลหรือสารควบคุมผิดกฎหมาย นับเปนเร่ือง
ผิดกฎหมายสําหรับการพกพาหรือใชอาวุธตามกฎหมายโดยจะตองระวางโทษปรับ....หรือจําคุก..... 

(วรรค2) ผูใดฝาฝนวรรค1 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน.... หรือปรับไมเกิน....บาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ” 

(วรรค3) ใน กรณีท่ีอาวุธตามวรรคหนึ่งเปนวัตถุระเบิดหรืออาวุธสงคราม ผูฝาฝนตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแต.....ถึง..... หรือปรับต้ังแต......ถึง.......บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

5.1.5 ความผิดท่ีมีคุณธรรมทางกฎหมายคือ “ชีวิตมนุษย” ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288 ยังขาดเหตุเพิ่มโทษกรณีใชอาวุธประกอบการกระทําความผิด  ท้ังท่ีอาวุธเปนส่ิงท่ีมี
วัตถุประสงคในการทําลายชีวิต ยอมทําให การกระทําดังกลาวมีโอกาสสําเร็จมากกวา เนื่องจากมี
อาวุธเปนอุปกรณชวย ดังเชนกรณีการใชมือเปลาๆ บีบคอ เปรียบเทียบกับการใชเชือกรัดคอ จึง
สมควรบัญญัติเหตุเพิ่มโทษในกรณีการใชอาวุธประกอบการกระทําผิดฐานดังกลาวไวเปนเหตุ
ฉกรรจรวมกับเหตุอ่ืนๆ ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 ดังน้ี มาตรา 289 ผูใด.... 

(8) ฆาผูอ่ืนโดยใชอาวุธ  
ตองระวางโทษ ประหารชีวติ 

5.1.6 ความผิดท่ีมีคุณธรรมทางกฎหมายคือ “ความปลอดภัยของรางกาย” ยังขาดเหตุเพิ่มโทษ
กรณีใชอาวุธประกอบการกระทําความผิด ท้ังท่ี อาวุธเปนส่ิงท่ีมีวัตถุประสงคในการทําลายความ
ปลอดภัยของรางกาย และยังทําใหในบางกรณีผูกระทําความผิดไดรับโทษไมเหมาะสมกับการ
กระทําดังท่ีไดยกตัวอยางมาในบทท่ี 4207 ดังนั้นการบัญญัติพฤติการณการใชอาวุธเกี่ยวกับการฆาไว
ในมาตรา 289 (8) จะสงผลใหผูกระทําความผิดฐานทํารายรางกายโดยใชอาวุธจะตองรับโทษหนัก
ข้ึนดวย ตามท่ีบัญญํติไวในมาตรา 296208 ประกอบกับมาตรา 289(8)  

5.1.7 ในความผิดฐานทํารายรางกายผูอ่ืนทําใหเกิดอันตรายสาหัสตามมาตรา 297 นั้นการใช
อาวุธประกอบการกระทําความผิดยอมกอใหเกิดความใกลชิดกับผลมากกวาการกระทําโดยไมมี
อาวุธจึงควรเพิ่มพฤติการณการใชอาวุธประกอบการกระทําความผิดฐานดังกลาวไวในมาตรา 297 
ดังนี้ 

                                                            
207 บทที่ 4 หนา 89. 
208 ผูใดกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ถาความผิด น้ัน มีลักษณะประการหน่ึงประการใดดังที่

บัญญัติไวใน มาตรา 289 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา 297 
ผูใด กระทําความผิด ฐานทํารายรางกาย จนเปนเหตุให ผูถูกกระทําราย รับอันตราย

สาหัส ตองระวางโทษ จําคุกตั้งแต หกเดือน ถึง สิบป 
อันตรายสาหสั นั้นคือ.... 
(วรรรค3) ถาการกระทําดังกลาวผูกระทํากระทําโดยใชอาวุธ ตองระวางโทษจําคุกไม

เกิน.... หรือปรับไมเกิน....บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
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ภาคผนวก ก 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการใชอาวธุประกอบการทําความผิดฐานตาง ๆ และ

ความผิดฐานพกพาอาวุธของประเทศ ในกลุมซีวิลลลอว 
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German Criminal Code  (Strafgesetzbuch, StGB) 
 
Chapter Six Resistance to State Authority. 
Section 121 Mutiny by Prisoners. 
(1) Prisoners who rout, join forces and:  

1. coerce (Section 240) or violently assault an official of an institution, another public 
official or one who is charged with their supervision, care or investigation;  

2. forcibly break out; or  
3. forcibly aid one of them or another prisoner to break out, shall be punished with 

imprisonment from three months to five years. 
(2) An attempt shall be punishable. 
(3) In especially serious cases mutiny shall be punished with imprisonment from six months to 

ten years. An especially serious case exists, as a rule, if the perpetrator or another 
participant:  
1. carries a firearm;  
2. carries another weapon, in order to use it during the act; or  
3. through an act of violence, places another in danger of death or serious health damage. 

(4) Whoever has been placed in preventive detention shall be equivalent to a prisoner within the 
meaning of subsections (1) to (3). 

Section 240 Coercion  
(1) Whoever unlawfully with force or threat of an appreciable harm compels a human being to 

commit, acquiesce in or omit an act, shall be punished with imprisonment for not more than 
three years or a fine. 

(2) The act shall be unlawful if the use of force or the threat of harm is deemed reprehensible in 
relation to the desired objective. 

(3) An attempt shall be punishable. 
(4) In especially serious cases the punishment shall be imprisonment from six months to five 

years. An especially serious case exists as a rule, if the perpetrator:  
1. coerces another person to commit a sexual act;  
2. coerces a pregnant woman to terminate the pregnancy; or  
3. abuses his powers or position as a public official. 
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Chapter Seven Crimes Against Public Order. 
Section 125 Breach of the Peace. 
(1) Whoever, as perpetrator or inciter or accessory, participates in:  

1. acts of violence against persons or things; or  
2. threats to persons to commit acts of violence, which are committed by a crowd of 

people who have joined forces in a manner which endangers public safety, or whoever 
influences a crowd of people to encourage their readiness to commit such acts, shall be 
punished with imprisonment for not more than three years or a fine if the act is not 
subject to a more severe punishment under other provisions. 

(2) To the extent the acts indicated in subsection (1), numbers 1,2 are punishable in Section 113, 
Section 113 subsections (3),4 shall apply by analogy. 

Section 125a Especially Serious Case of Breach of the Peace  
(1) In especially serious cases of Section 125 subsection (1), the punishment shall be 

imprisonment from six months to ten years. An especially serious case exists, as a rule, if the 
perpetrator:  
1. carries a firearm;  
2. carries another weapon, in order to use it during the act;  
3. through an act of violence, places another in danger of death or serious health damage; 

or  
4. plunders or causes significant damage to property of another. 
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Section 177 Sexual Coercion; Rape. 
(1) Whoever coerces another person:  

1. with force;  
2. by a threat of imminent danger to life or limb; or  
3. by exploiting a situation in which the victim is unprotected and at the mercy of the 

perpetrator's influence, to suffer the commission of sexual acts of the perpetrator or a 
third person on himself or to commit them on the perpetrator or a third person, shall be 
punished with imprisonment for not less than one year. 

(2) In especially serious cases the punishment shall be imprisonment for not less than two years. 
An especially serious case exists, as a rule, if:  
1. the perpetrator completes an act of sexual intercourse with the victim or commits 

similar sexual acts on the victim, or allows them to be committed on himself by the 
victim, which especially degrade the latter, especially if they are combined with 
penetration of the body (rape); or  

2. the act is committed jointly by more than one person. 
(3) Imprisonment for not less than three years shall be imposed, if the perpetrator:  

1. carries a weapon or another dangerous tool;  
2. otherwise carries a tool or means in order to prevent or overcome the resistance of 

another person through force or threat of force; or  
3. places the victim by the act in danger of serious health damage. 

(4) Imprisonment for not less than five years shall be imposed, if:  
1. the perpetrator uses a weapon or another dangerous tool during the act; or  
2. the perpetrator: a) seriously physically maltreats the victim through the act; or b) places 

the victim in danger of death through the act. 
(5) In less serious cases under subsection (1), imprisonment from six months to five years shall 

be imposed, in less serious cases under subsections (3) and (4), imprisonment from one year 
to ten years. 
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The German Weapons Act (German: Waffengesetz (WaffG)) 1972 
 
Unterabschnitt 7 Verbote. 
§ 42 Verbot des Führens von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen. 
(1) Wer an öffentlichen Vergnügungen, Volksfesten, Sportveranstaltungen, Messen, 

Ausstellungen, Märkten oder ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen teilnimmt, darf keine 
Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 führen. 

 
§ 52 Strafvorschriften 
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. entgegen § 2 Abs. 1 oder 3, jeweils in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.2.2 
bis 1.2.5, 1.3.1 bis 1.3.3, 1.3.5, 1.3.7, 1.3.8, 1.4.1 Satz 1, Nr. 1.4.2 bis 1.4.4 oder 1.5.3 
bis 1.5.7, einen dort genannten Gegenstand erwirbt, besitzt, überlässt, führt, verbringt, 
mitnimmt, herstellt, bearbeitet, instand setzt oder damit Handel treibt, 
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Criminal Code Act 1995 
 
Chapter 4 The integrity and security of the international community and foreign governments. 
Division 71 Offences against United Nations and associated personnel. 

71.1 Purpose 
71.2 Murder of a UN or associated person 
71.3 Manslaughter of a UN or associated person 
71.4 Intentionally causing serious harm to a UN or associated person 
71.5 Recklessly causing serious harm to a UN or associated person  
71.6 Intentionally causing harm to a UN or associated person  
71.7 Recklessly causing harm to a UN or associated person  
71.8 Unlawful sexual penetration  
71.9 Kidnapping a UN or associated person  
71.10 Unlawful detention of UN or associated person6  
71.11 Intentionally causing damage to UN or associated person’s property etc  
71.12 Threatening to commit other offences  
71.13 Aggravated offences  
71.14 Defence—activities involving serious harm  
71.15 Defence—medical or hygienic procedures  
71.16 Jurisdictional requirement 
71.17 Exclusion of this Division if State/Territory laws provide for corresponding offences  
71.18 Double jeopardy 
71.19 Saving of other laws  
71.20 Bringing proceedings under this Division  
71.21 Ministerial certificates relating to proceedings  
71.22 Jurisdiction of State courts preserved  
71.23 Definitions 
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Chapter 4 The integrity and security of the international community and foreign 
governments. 

Division 71 Offences against United Nations and associated personnel.Section 
Section 71.13 Aggravated offences. 
(1) For the purposes of this Division, an offence against section 71.4, 71.5, 71.6, 71.7, 71.8, 71.9 

or 71.10 is an aggravated offence if:  
(a) the offence was committed during the deliberate and systematic infliction of severe 

pain over a period of time; or  
(b) the offence was committed by the use or threatened use of an offensive weapon; or  
(c) the offence was committed against a person in an abuse of authority.  

(2) If the prosecution intends to prove an aggravated offence, the charge must allege the relevant 
aggravated offence.  

(3) In order to prove an aggravated offence, the prosecution must prove that the defendant 
intended to commit, or was reckless as to committing, the matters referred to in paragraph 
(1)(a), (b) or (c).  

(4) In this section: "offensive weapon" includes:  
(a) an article made or adapted for use for causing injury to, or incapacitating, a person; or  
(b) an article where the person who has the article intends, or threatens to use, the article 

to cause injury to, or to incapacitate, another person. 
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Chapter 7 The proper administration of Government. 
Part 7.2 Theft and other property offences. 
Division 132 Other property offences. 
Section 132.2 Robbery. 
(1) A person is guilty of an offence if the person commits theft and:  

(a) immediately before committing theft, the person:  
(i) uses force on another person; or  
(ii) threatens to use force then and there on another person; with intent to commit 

theft or to escape from the scene; or  
(b) at the time of committing theft, or immediately after committing theft, the person:  

(i) uses force on another person; or  
(ii) threatens to use force then and there on another person; with intent to commit 

theft or to escape from the scene.  
Penalty:  Imprisonment for 15 years. 
 
Chapter 7 The proper administration of Government. 
Part 7.2 Theft and other property offences. 
Division 132 Other property offences. 
Section 132.3 Aggravated robbery. 
(1) A person is guilty of an offence if the person:  

(a) commits a robbery in company with one or more other persons; or  
(b) commits a robbery and, at the time of the robbery, has an offensive weapon with him 

or her.  
Penalty:  Imprisonment for 20 years. 
(2) For the purposes of this Code, an offence against subsection (1) is to be known as the 

offence of aggravated robbery.  
Note: Robbery means an offence against section 132.2. Under section 132.2, an element of 
the offence of robbery is that the defendant commits theft. Theft means an offence against section 
131.1. Under section 131.1, an element of the offence of theft is that the property belongs to a 
Commonwealth entity.  
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Chapter 7 The proper administration of Government. 
Part 7.2  Theft and other property offences. 
Division 132 Other property offences. 
Section 132.4 Burglary. 
(1) A person is guilty of an offence if:  

(a) the person enters, or remains in, a building, as a trespasser, with intent to commit theft 
of a particular item of property in the building; and 

(b) the property belongs to a Commonwealth entity.  
Penalty:  Imprisonment for 13 years. 
 
Chapter 7 The proper administration of Government. 
Part 7.2  Theft and other property offences. 
Division 132 Other property offences. 
Section 132.5 Aggravated burglary. 
(1) A person is guilty of an offence if the person:  

(a) commits a burglary in company with one or more other persons; or 
(b) commits a burglary, and at the time of the burglary, has an offensive weapon with 

him or her.  
Penalty:  Imprisonment for 17 years. 
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Bundesgesetz über die Waffenpolizei (Waffengesetz 1996 - WaffG) 
 

1. Abschnitt Begriffsbestimmungen 
§ 7 Führen 
(1) Eine Waffe führt, wer sie bei sich hat. 
(2) Eine Waffe führt jedoch nicht, wer sie innerhalb von Wohn- oder Betriebsräumen oder 

eingefriedeten Liegenschaften mit Zustimmung des zu ihrer Benützung Berechtigten 
bei sich hat. 

(3) Eine Waffe führt weiters nicht, wer sie - in den Fällen einer Schußwaffe ungeladen - in 
einem geschlossenen Behältnis und lediglich zu dem Zweck, sie von einem Ort zu 
einem anderen zu bringen, bei sich hat (Transport). 

 
 

3. Abschnitt  Waffen der Kategorie A (Verbotene Waffen und Kriegsmaterial) 
§ 17 Verbotene Waffen. 
(1) Verboten sind der Erwerb, die Einfuhr, der Besitz, und das Führen 

1. von Waffen, deren Form geeignet ist, einen anderen Gegenstand vorzutäuschen, 
oder die mit Gegenständen des täglichen Gebrauches verkleidet sind; 

2. von Schußwaffen, die über das für Jagd- und Sportzwecke übliche Maß hinaus 
zum Zusammenklappen, Zusammenschieben, Verkürzen oder schleunigen 
Zerlegen eingerichtet sind; 

3. von Flinten (Schrotgewehren) mit einer Gesamtlänge von weniger als 90 cm oder 
mit einer Lauflänge von weniger als 45 cm; 

4. von Flinten (Schrotgewehren) mit Vorderschaftrepetiersystem („Pumpguns“); 
5. von Schußwaffen, die mit einer Vorrichtung zur Dämpfung des Schußknalles oder 

mit Gewehrscheinwerfern versehen sind; das Verbot erstreckt sich auch auf die 
erwähnten Vorrichtungen allein; 

6. der unter der Bezeichnung „Schlagringe“, „Totschläger“ und „Stahlruten“ 
bekannten Hiebwaffen. 
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10. Abschnitt  Verwaltungsübertretungen 
§ 51 Verwaltungsübertretungen. 
(1) Sofern das Verhalten nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 

fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
einer Geldstrafe bis zu 3 600 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu 
bestrafen, wer entgegen diesem Bundesgesetz oder einer auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnung 
1. Schußwaffen führt; 
2. verbotene Waffen (§ 17), die er besitzen darf, führt; 
3. Waffen oder Munition besitzt, obwohl ihm dies gemäß § 13 Abs. 4 verboten ist; 
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Code pénal.  Partie legislative 
 

Liver Ier Dispositions generals. 
Titre III Des peines. 
Chapitre II Du régime des peines. 
Section 3 De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution 
ou l'exemption des peines. 
Article 132-75. 

Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. 
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une 

arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est 
porteur, à tuer, blesser ou menacer. 
 
 
Liver II  Des crimes et délits contre les personnes. 
Titre II  Des atteintes à la personne humaine. 
Chapitre II  Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne. 
Section 1  Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne. 
Article 222-11. 

Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont 
punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. 
 
 
Liver II  Des crimes et délits contre les personnes. 
Titre II  Des atteintes à la personne humaine. 
Chapitre II  Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne. 
Section 1  Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne. 
Article 222-12. 

L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 
F d'amende lorsqu'elle est commise : 

1 ……….. 
10 Avec usage ou menace d'une arme ; 
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Liver II Des crimes et délits contre les personnes. 
Titre II  Des atteintes à la personne humaine. Des atteintes à la personne humaine. 
Chapitre II  Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne. 
Section 3  Des agressions sexuelles. 
Article 222-23. 

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne 

d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. 

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. 

 
 

Liver II Des crimes et délits contre les personnes. 
Titre II Des atteintes à la personne humaine. Des atteintes à la personne humaine. 
Chapitre II Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne. 
Section 3 Des agressions sexuelles. 

Article 222-24 
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle : 
1 Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; 
2 Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ; 
3 Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, 

à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de 
grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ; 

4 Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre 
personne ayant autorité sur la victime ; 

5 Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses 
fonctions ; 

6 Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de 
complice ; 

7 Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ; 
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Code de la defense 
 
Partie 2  Regimes Juridiques De Defense, 
Liver III  Régimes Juridiques De Défense d'application Permanente, 
Titre III  Matériels De Guerre, Armes Et Munitions. 
Chapitre Ier  Dispositions générales 
Article L2331-1 à L2331-2 
Modifié par LOI n 2011-702 du 22 juin 2011-art. 2 

Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments désignés par les dispositions du 
présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions sont classés dans 
les catégories ci- après : 

I. Matériels de guerre : 
1re catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre 

terrestre, navale ou aérienne.  
2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.  
3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.  

II. Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre : 
4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions.  
5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.  
6e catégorie : armes blanches. 
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Code de la sécurité intérieure 
 
Liver III  Polices Administratives Spéciales. 
Titre Ier  Armes Et Munitions, 
Chapitre VII  Dispositions pénales. 
Article L317-8 En savoir plus sur cet article. 

Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles 
L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'une ou 
plusieurs armes de 1re, 4e ou 6e catégorie, ou d'éléments constitutifs de ces armes des 1re et 4e 
catégories ou des munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :  

1  S'il s'agit d'une arme de la 1re ou de la 4e catégorie ou d'éléments constitutifs de ces 
armes ou de munitions correspondantes, de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 
euros d'amende ;  

2  S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, de trois ans d'emprisonnement et de 3 750 
euros d'amende. L'emprisonnement peut être porté à dix ans dans les cas suivants :  
1 Si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine 

égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;  
2 Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ;  
3 Si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes. Dans tous 

les cas prévus au présent article, le tribunal ordonne la confiscation des armes. 
 
 
Liver III : Polices Administratives Spéciales, 
Titre Ier : Armes Et Munitions. 
Chapitre V : Port et transport (Articles L315-1 à L315-2) 
Article L315-1 En savoir plus sur cet article... 

Le port des armes des 1re, 4e et 6e catégories ou d'éléments constitutifs des armes des 1re et 
4e catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif 
légitime. 
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Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des 
risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et 
qui ont été préalablement agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à 
Paris, par le préfet de police, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs 
fonctions, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. 
 
Article L315-2 En savoir plus sur cet article... 

Conformément à l'article L. 2338-2 du code de la défense, les militaires de la gendarmerie 
nationale peuvent porter leurs armes dans les conditions définies par les règlements particuliers 
qui les concernent. 
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ภาคผนวก ข 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการใชอาวธุประกอบการทําความผิดฐานตาง ๆ และ

ความผิดฐานพกพาอาวุธของประเทศ ในกลุมคอมมอนลอว 
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United State Code 
 
Title 18 Crimes and criminal procedure. 
§ 111 Assaulting, resisting, or impeding certain officers or employees. 
(a) In General. - Whoever - 

(1) forcibly assaults, resists, opposes, impedes, intimidates, or interferes with any person 
designated in section 1114 of this title while engaged in or on account of the 
performance of official duties; or 

(2) forcibly assaults or intimidates any person who formerly served as a person designated 
in section 1114 on account of the performance of official duties during such person's 
term of service, shall, where the acts in violation of this section constitute only simple 
assault, be fined under this title or imprisoned not more than one year, or both, and in 
all other cases, be fined under this title or imprisoned not more than 8 years, or both. 

(b) Enhanced Penalty. - Whoever, in the commission of any acts described in subsection (a), 
uses a deadly or dangerous weapon (including a weapon intended to cause death or danger 
but that fails to do so by reason of a defective component) or inflicts bodily injury, shall be 
fined under this title or imprisoned not more than 20 years, or both. 

 
 
Title 18: Crimes and criminal procedure. 
§ 112: Protection of foreign officials, official guests, and internationally protected persons. 
(a) Whoever assaults, strikes, wounds, imprisons, or offers violence to a foreign official, official 

guest, or internationally protected person or makes any other violent attack upon the person 
or liberty of such person, or, if likely to endanger his person or liberty, makes a violent 
attack upon his official premises, private accommodation, or means of transport or attempts 
to commit any of the foregoing shall be fined under this title or imprisoned not more than 
three years, or both. Whoever in the commission of any such act uses a deadly or dangerous 
weapon, or inflicts bodily injury, shall be fined under this title or imprisoned not more than 
ten years, or both. 
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Title 18 Crimes and criminal procedure. 
Chapter 44 Firearms, 
Section  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. 

 
 
Title 18 Crimes and criminal procedure. 
Chapter 44 Firearms, 
Section  922 Unlawful acts. 
(a) It shall be unlawful - 

(1) for any person - 
(A) except a licensed importer, licensed manufacturer, or licensed dealer, to engage in 

the business of importing, manufacturing, or dealing in firearms, or in the course of 
such business to ship, transport, or receive any firearm in interstate or foreign 
commerce; or 
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South Carolina.  State Gun Laws: Handguns 
 

Section 16-23-10 Definitions. 
When used in this article:  
(1) “Handgun” means any firearm designed to expel a projectile and designed to be fired from 

the hand, but shall not include any firearm generally recognized or classified as an antique, 
curiosity, or collector’s item, or any that does not fire fixed cartridges. 

(2) “Dealer” means any person engaged in the business of selling firearms at retail or any person 
who is a pawnbroker. 

 
 
(10) “Luggage compartment” means the trunk of a motor vehicle which has a trunk; however, with 

respect to a motor vehicle which does not have a trunk, the term “luggage compartment” refers to 
the area of the motor vehicle in which the manufacturer designed that luggage be carried or to the 
area of the motor vehicle in which luggage is customarily carried. In a station wagon, van, 
hatchback vehicle, or sport utility vehicle, the term “luggage compartment” refers to the area 
behind, but not under, the rearmost seat. In a truck, the term “ luggage compartment” refers to the 
area behind the rearmost seat, but not under the front seat. 

 
 

Section 16-23-20. Unlawful carrying of handgun; exceptions 
It is unlawful for anyone to carry about the person any handgun, whether concealed or not, 

except as follows, unless otherwise specifically prohibited by law: 
(1) regular, salaried law enforcement officers, and reserve police officers of a state agency, 

municipality, or county of the State, uncompensated Governor’s constables, law 
enforcement officers of the federal government or other states when they are carrying out 
official duties while in this State, deputy enforcement officers of the Natural Resources 
Enforcement Division of the Department of Natural Resources, and retired commissioned 
law enforcement officers employed as private detectives or private investigators; 
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(2) members of the Armed Forces of the United States, the National Guard, organized 
reserves, or the State Militia when on duty; 

(3) members, or their invited guests, of organizations authorized by law to purchase or 
receive firearms from the United States or this State or regularly enrolled members, or 
their invited guests, of clubs organized for the purpose of target shooting or collecting 
modern and antique firearms while these members, or their invited guests, are at or going 
to or from their places of target practice or their shows and exhibits; 

(4) licensed hunters or fishermen who are engaged in hunting or fishing or going to or from 
their places of hunting or fishing while in a vehicle or on foot; 

(5) a person regularly engaged in the business of manufacturing, repairing, repossessing, or 
dealing in firearms, or the agent or representative of this person, while possessing, using, 
or carrying a handgun in the usual or ordinary course of the business; 

(6) guards authorized by law to possess handguns and engaged in protection of property of 
the United States or any agency of the United States;  

(7) members of authorized military or civil organizations while parading or when going to 
and from the places of meeting of their respective organizations; 

(8) a person in his home or upon his real property or a person who has the permission of the 
owner or the person in legal possession or the person in legal control of the home or real 
property; 

(9) a person in a vehicle if the handgun is secured in a closed glove compartment, closed 
console, closed trunk, or in a closed container secured by an integral fastener and 
transported in the luggage compartment of the vehicle; however, this item is not violated 
if the glove compartment, console, or trunk is opened in the presence of a law 
enforcement officer for the sole purpose of retrieving a driver’s license, registration, or 
proof of insurance; 

(10) a person carrying a handgun unloaded and in a secure wrapper from the place of purchase 
to his home or fixed place of business or while in the process of changing or moving 
one’s residence or changing or moving one’s fixed place of business; 

(11) a prison guard while engaged in his official duties;  
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(12) a person who is granted a permit under provision of law by the State Law Enforcement 
Division to carry a handgun about his person, under conditions set forth in the permit, 
and while transferring the handgun between the permittee’s person and a location 
specified in item (9); 

(13) the owner or the person in legal possession or the person in legal control of a fixed place 
of business, while at the fixed place of business, and the employee of a fixed place of 
business, other than a business subject to Section 16-23-465, while at the place of 
business; however, the employee may exercise this privilege only after: (a) acquiring a 
permit pursuant to item (12), and (b) obtaining the permission of the owner or person in 
legal control or legal possession of the premises; 

(14) a person engaged in firearms related activities while on the premises of a fixed place of 
business which conducts, as a regular course of its business, activities related to sale, 
repair, pawn, firearms training, or use of firearms, unless the premises is posted with a 
sign limiting possession of firearms to holders of permits issued pursuant to item (12); 

(15) a person while transferring a handgun directly from or to a vehicle and a location 
specified in this section where one may legally possess the handgun.  

(16) Any person on a motorcycle when the pistol is secured in a closed saddlebag or other 
similar closed accessory container attached, whether permanently or temporarily, to the 
motorcycle. 

 
 

Section 16-23-50. Penalties; disposition of fines; forfeiture and disposition of handguns. 
(A)  

(1)  
(2) A person violating the provisions of Section 16-23-20 is guilty of a misdemeanor and, 

upon conviction, must be fined not more than one thousand dollars or imprisoned not 
more than one year, or both. 
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Section 16-23-420. Carrying or displaying firearms in public buildings or areas adjacent thereto. 
(A) It is unlawful for a person to possess a firearm of any kind on any premises or property 

owned, operated, or controlled by a private or public school, college, university, technical 
college, other post-secondary institution, or in any publicly owned building, without the 
express permission of the authorities in charge of the premises or property. The provisions of 
this subsection related to any premises or property owned, operated, or controlled by a 
private or public school, college, university, technical college, or other post-secondary 
institution, do not apply to a person who is authorized to carry a concealed weapon pursuant 
to Article 4, Chapter 31, Title 23 when the weapon remains inside an attended or locked 
motor vehicle and is secured in a closed glove compartment, closed console, closed trunk, or 
in a closed container secured by an integral fastener and transported in the luggage 
compartment of the vehicle. 

(B) It is unlawful for a person to enter the premises or property described in subsection (A) and 
to display, brandish, or threaten others with a firearm.  

(C) A person who violates the provisions of this section is guilty of a felony and, upon 
conviction, must be fined not more than five thousand dollars or imprisoned not more than 
five years, or both. 

 
 

Section 16-23-430. Carrying weapon on school property; concealed weapons.. 
(A) It shall be unlawful for any person, except state, county, or municipal law enforcement 

officers or personnel authorized by school officials, to carry on his person, while on any 
elementary or secondary school property, a knife, with a blade over two inches long, a 
blackjack, a metal pipe or pole, firearms, or any other type of weapon, device, or object 
which may be used to inflict bodily injury or death.  

(B) This section does not apply to a person who is authorized to carry a concealed weapon 
pursuant to Article 4, Chapter 31, Title 23 when the weapon remains inside an attended or 
locked motor vehicle and is secured in a closed glove compartment, closed console, closed 
trunk, or in a closed container secured by an integral fastener and transported in the luggage 
compartment of the vehicle.  
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(C) A person who violates the provisions of this section is guilty of a felony and, upon 
conviction, must be fined not more than one thousand dollars or imprisoned not more than 
five years, or both. Any weapon or object used in violation of this section may be 
confiscated by the law enforcement division making the arrest. 

 
 

Section 23-31-235. Sign requirements 
(A) Notwithstanding any other provision of this article, any requirement of or allowance for the 

posting of signs prohibiting the carrying of a concealable weapon upon any premises shall 
only be satisfied by a sign expressing the prohibition in both written language interdict and 
universal sign language. 

(B) All signs must be posted at each entrance into a building where a concealable weapon permit 
holder is prohibited from carrying a concealable weapon and must be: 
(1) clearly visible from outside the building;  
(2) eight inches wide by twelve inches tall in size; 
(3) contain the words “NO CONCEALABLE WEAPONS ALLOWED” in black one inch 

tall uppercase type at the bottom of the sign and centered between the lateral edges of 
the sign; 

(4) contain a black silhouette of a handgun inside a circle seven inches in diameter with a 
diagonal line that runs from the lower left to the upper right at a forty five degree angle 
from the horizontal;  

(5) a diameter of a circle; and  
(6) placed not less than forty inches and not more than sixty inches from the bottom of the 

building’s entrance door. 
(C) If the premises where concealable weapons are prohibited does not have doors, then the 

signs contained in subsection (A) must be: 
(1) thirty six inches wide by forty eight inches tall in size;  
(2) contain the words “NO CONCEALABLE WEAPONS ALLOWED” in black three inch 

tall uppercase type at the bottom of the sign and centered between the lateral edges of 
the sign; 
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(3) contain a black silhouette of a handgun inside a circle thirty four inches in diameter 
with a diagonal line that is two inches wide and runs from the lower left to the upper 
right at a forty five degree angle from the horizontal and must be a diameter of a circle 
whose circumference is two inches wide; 

(4) placed not less than forty inches and not more than ninety six inches above the ground;  
(5) posted in sufficient quantities to be clearly visible from any point of entry onto the 

premises. 
 
 

Using A Firearm While Under The Influence of Alcohol or a Controlled Substance. 
Section 23-31-400. Definitions; unlawful use of firearm; violations. 
(A) As used in this article: 

(1) “Use a firearm” means to discharge a firearm.  
(2) “Serious bodily injury” means a physical condition which creates a substantial risk of 

death, serious personal disfigurement, or protracted loss or impairment of the function 
of a bodily member or organ. 

(B) It is unlawful for a person who is under the influence of alcohol or a controlled substance to 
use a firearm in this State. 

(C) A person who violates the provisions of subsection (B) is guilty of a misdemeanor and, upon 
conviction, must be fined not less than two thousand dollars or imprisoned not more than 
two years. 

(D) This article does not apply to persons lawfully defending themselves or their property. 
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Texas Penal Code 
 

Title 10 Offenses Against Public Health, Safety, And Morals. 
Chapter 46 Weapons. 
Section 46.02 Unlawful Carrying Weapons. 
(a) A person commits an offense if the person intentionally, knowingly, or recklessly carries on 

or about his or her person a handgun, illegal knife, or club if the person is not: 
(1) on the person's own premises or premises under the person's control; or 
(2) inside of or directly en route to a motor vehicle or watercraft that is owned by the 

person or under the person's control. 
 

(b) Except as provided by Subsection (c), an offense under this section is a Class A 
misdemeanor. 

(c) An offense under this section is a felony of the third degree if the offense is committed on 
any premises licensed or issued a permit by this state for the sale of alcoholic beverages. 

 
 

Title 10 Offenses Against Public Health, Safety, And Morals. 
Chapter 46 Weapons. 
Section 46.03 Places Weapons Prohibited. 
(a) A person commits an offense if the person intentionally, knowingly, or recklessly possesses 

or goes with a firearm, illegal knife, club, or prohibited weapon listed in Section 46.05(a): 
(1) on the physical premises of a school or educational institution, any grounds or building 

on which an activity sponsored by a school or educational institution is being 
conducted, or a passenger transportation vehicle of a school or educational institution, 
whether the school or educational institution is public or private, unless pursuant to 
written regulations or written authorization of the institution; 

(2) on the premises of a polling place on the day of an election or while early voting is in 
progress; 

(3) on the premises of any government court or offices utilized by the court, unless 
pursuant to written regulations or written authorization of the court; 
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(4) on the premises of a racetrack; 
(5) in or into a secured area of an airport;  or 
(6) within 1,000 feet of premises the location of which is designated by the Texas 

Department of Criminal Justice as a place of execution under Article 43.19, Code of 
Criminal Procedure, on a day that a sentence of death is set to be imposed on the 
designated premises and the person received notice that: 

(b) ………………………. 
(g) An offense under this section is a third degree felony. 
 
 

Title 3 Punishments. 
Chapter 12 Punishments. 
SubChapter B Ordinary Misdemeanor Punishments. 
Section 12.21 Class A Misdemeanor. 

An individual adjudged guilty of a Class A misdemeanor shall be punished by: 
(1) a fine not to exceed $4,000; 
(2) confinement in jail for a term not to exceed one year;  or 
(3) both such fine and confinement. 

 
 

Title 3 Punishments 
Chapter 12 Punishments. 
SubChapter C Ordinary Felony Punishments. 
Section 12.34 Third Degree Felony Punishment. 
(a) An individual adjudged guilty of a felony of the third degree shall be punished by 

imprisonment in the Texas Department of Criminal Justice for any term of not more than 10 
years or less than 2 years. 

(b) In addition to imprisonment, an individual adjudged guilty of a felony of the third degree 
may be punished by a fine not to exceed $10,000. 
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Code of Alabama 
 

Title 13A Criminal Code 

Section 13A-11-50 Carrying concealed weapons 

Except as otherwise provided in this Code, a person who carries concealed about his person 

a bowie knife or knife or instrument of like kind or description or a pistol or firearm of any other 

kind or an air gun shall, on conviction, be fined not less than $50.00 nor more than $500.00, and 

may also be imprisoned in the county jail or sentenced to hard labor for the county for not more 

than six months. 
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Florida Laws 
 
Title XLVI. 
Chapter 790 Weapons and Firearms.   
Section 790.053 Open carrying of weapons.   
(1) Except as otherwise provided by law and in subsection (2), it is unlawful for any person to 

openly carry on or about his or her person any firearm or electric weapon or device. It is not 
a violation of this section for a person licensed to carry a concealed firearm as provided in s. 
790.06(1), and who is lawfully carrying a firearm in a concealed manner, to briefly and 
openly display the firearm to the ordinary sight of another person, unless the firearm is 
intentionally displayed in an angry or threatening manner, not in necessary self-defense. 

(2) A person may openly carry, for purposes of lawful self-defense: 
(a) A self-defense chemical spray. 
(b) A nonlethal stun gun or dart-firing stun gun or other nonlethal electric weapon or 

device that is designed solely for defensive purposes. 
(3) Any person violating this section commits a misdemeanor of the second degree, punishable 

as provided in s. 775.082 or s. 775.083. 
 
 
Title XLVI 
Chapter 775 Definitions; General Penalties; Registration of Criminals. 
Section 775.082 Penalties; applicability of sentencing structures; mandatory minimum 

sentences for certain reoffenders previously released from prison. 
(3) A person who has been convicted of any other designated felony may be punished as 

follows: 
(c) For a felony of the second degree, by a term of imprisonment not exceeding 15 years. 
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Title XLVI 
Chapter 775 Definitions; General Penalties; Registration of Criminals. 
Section 775.083 Fines. 
(1) A person who has been convicted of an offense other than a capital felony may be sentenced 

to pay a fine in addition to any punishment described in s. 775.082; when specifically 
authorized by statute, he may be sentenced to pay a fine in lieu of any punishment described 
in s. 775.082. A person who has been convicted of a noncriminal violation may be sentenced 
to pay a fine. Fines for designated crimes and for noncriminal violations shall not exceed:  
(a) $15,000, when the conviction is of a life felony.  
(b) $10,000, when the conviction is of a felony of the first or second degree.  
(c) $5,000, when the conviction is of a felony of the third degree. 
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Georgia Code 
 
Crimes and Offenses. 
Title 16. 
Section 16-11-126 
(a) A person commits the offense of carrying a concealed weapon when such person knowingly 

has or carries about his or her person, unless in an open manner and fully exposed to view, 
any bludgeon, metal knuckles, firearm, knife designed for the purpose of offense and 
defense, or any other dangerous or deadly weapon or instrument of like character outside of 
his or her home or place of business, except as permitted under this Code section.  

(b) Upon conviction of the offense of carrying a concealed weapon, a person shall be punished 
as follows:  
(1) For the first offense, he or she shall be guilty of a misdemeanor; and 
(2) For the second offense, and for any subsequent offense, he or she shall be guilty of a 

felony and, upon conviction thereof, shall be imprisoned for not less than two years and 
not more than five years.  

(c) This Code section shall not permit, outside of his or her home, motor vehicle, or place of 
business, the concealed carrying of a pistol, revolver, or concealable firearm by any person 
unless that person has on his or her person a valid license issued under Code Section 16-11-
129 and the pistol, revolver, or firearm may only be carried in a shoulder holster, waist belt 
holster, any other holster, hipgrip, or any other similar device, in which event the weapon 
may be concealed by the person´s clothing, or a handbag, purse, attache case, briefcase, or 
other closed container. Carrying on the person in a concealed manner other than as provided 
in this subsection shall not be permitted and shall be a violation of this Code section.  

(d) This Code section shall not forbid the transportation of any firearm by a person who is not 
among those enumerated as ineligible for a license under Code Section 16-11-129, provided 
the firearm is enclosed in a case, unloaded, and separated from its ammunition. This Code 
section shall not forbid any person who is not among those enumerated as ineligible for a 
license under Code Section 16-11-129 from transporting a loaded firearm in any private 
passenger motor vehicle in an open manner and fully exposed to view or in the glove 
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compartment, console, or similar compartment of the vehicle; provided, however, that any 
person in possession of a valid permit issued pursuant to Code Section 16-11-129 may carry 
a handgun in any location in a motor vehicle.  

(e) On and after October 1, 1996, a person licensed to carry a handgun in any state whose laws 
recognize and give effect within such state to a license issued pursuant to this part shall be 
authorized to carry a handgun in this state, but only while the licensee is not a resident of this 
state; provided, however, that such licenseholder shall carry the handgun in compliance with 
the laws of this state.  
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Code of Virginia 
 
Title 18.2: Crimes And Offenses Generally. 
Chapter 7: Crimes Involving Health And Safety. 
§  18.2-287.4 Carrying loaded firearms in public areas prohibited; penalty  
It shall be unlawful for any person to carry a loaded 
(a) semi-automatic center-fire rifle or pistol that expels single or multiple projectiles by action 

of an explosion of a combustible material and is equipped at the time of the offense with a 
magazine that will hold more than 20 rounds of ammunition or designed by the manufacturer 
to accommodate a silencer or equipped with a folding stock or 

(b) shotgun with a magazine that will hold more than seven rounds of the longest ammunition 
for which it is chambered on or about his person on any public street, road, alley, sidewalk, 
public right-of-way, or in any public park or any other place of whatever nature that is open 
to the public in the Cities of Alexandria, Chesapeake, Fairfax, Falls Church, Newport News, 
Norfolk, Richmond, or Virginia Beach or in the Counties of Arlington, Fairfax, Henrico, 
Loudoun, or Prince William.  
The provisions of this section shall not apply to law-enforcement officers, licensed security 

guards, military personnel in the performance of their lawful duties, or any person having a valid 
concealed handgun permit or to any person actually engaged in lawful hunting or lawful 
recreational shooting activities at an established shooting range or shooting contest. Any person 
violating the provisions of this section shall be guilty of a Class 1 misdemeanor.  
 

 

Title 18.2 Crimes And Offenses Generally. 
Chapter 7 Crimes Involving Health And Safety. 
§ 18.2-308 Personal protection; carrying concealed weapons; when lawful to carry; penalty.  

A. If any person carries about his person, hidden from common observation,  

B. This section shall not apply to any person while in his own place of abode or the curtilage 

thereof.  
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Title 18.2: Crimes And Offenses Generally. 
Chapter 7: Crimes Involving Health And Safety. 
§ 18.2-283.1 Carrying weapon into courthouse. 

It shall be unlawful for any person to possess in or transport into any courthouse in this 
Commonwealth any (i) gun or other weapon designed or intended to propel a missile or projectile 
of any kind, (ii) frame, receiver, muffler, silencer, missile, projectile or ammunition designed for 
use with a dangerous weapon and (iii) any other dangerous weapon, including explosives, stun 
weapons as defined in § 18.2-308.1, and those weapons specified in subsection A of § 18.2-308. 
Any such weapon shall be subject to seizure by a law-enforcement officer. A violation of this 
section is punishable as a Class 1 misdemeanor.  

The provisions of this section shall not apply to any police officer, sheriff, law-enforcement 
agent or official, conservation police officer, conservator of the peace, magistrate, court officer, 
judge, or city or county treasurer while in the conduct of such person's official duties. 
 
 

Title 18.2 Crimes And Offenses Generally. 
Chapter 7 Crimes Involving Health And Safety. 
§ 18.2-287.01 Carrying weapon in air carrier airport terminal. 

It shall be unlawful for any person to possess or transport into any air carrier airport terminal 
in the Commonwealth any (i) gun or other weapon designed or intended to propel a missile or 
projectile of any kind, (ii) frame, receiver, muffler, silencer, missile, projectile or ammunition 
designed for use with a dangerous weapon, and (iii) any other dangerous weapon, including 
explosives, stun weapons as defined in § 18.2-308.1, and those weapons specified in subsection A 
of § 18.2-308. Any such weapon shall be subject to seizure by a law-enforcement officer. A 
violation of this section is punishable as a Class 1 misdemeanor. Any weapon possessed or 
transported in violation of this section shall be forfeited to the Commonwealth and disposed of as 
provided in subsection A of § 18.2-308.  
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Title 18.2 Crimes And Offenses Generally. 
Chapter 1 In General. 
§ 18.2-11 Punishment for conviction of misdemeanor. 

The authorized punishments for conviction of a misdemeanor are:  
(a) For Class 1 misdemeanors, confinement in jail for not more than twelve months and a 

fine of not more than $2,500, either or both.  
(b) For Class 2 misdemeanors, confinement in jail for not more than six months and a fine of 

not more than $1,000, either or both.  
(c) For Class 3 misdemeanors, a fine of not more than $500.  
(d)  or Class 4 misdemeanors, a fine of not more than $250.  
For a misdemeanor offense prohibiting proximity to children as described in subsection A of 

§ 18.2-370.2, the sentencing court is authorized to impose the punishment set forth in subsection 
B of that section in addition to any other penalty provided by law.  
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North Carolina 
 
Chapter 14 Criminal Law. 
§ 14-269 Carrying concealed weapons. 
(a) It shall be unlawful for any person willfully and intentionally to carry concealed about his 

person any bowie knife, dirk, dagger, slung shot, loaded cane, metallic knuckles, razor, 
shurikin, stun gun, or other deadly weapon of like kind, except when the person is on the 
person's own premises. 

(a1) It shall be unlawful for any person willfully and intentionally to carry concealed about his 
person any pistol or gun except in the following circumstances: 
(1) The person is on the person's own premises. 
(2) The deadly weapon is a handgun, the person has a concealed handgun permit issued in 

accordance with Article 54B of this Chapter or considered valid under G.S. 14-415.24, 
and the person is carrying the concealed handgun in accordance with the scope of the 

concealed handgun permit as set out in G.S. 14‑415.11(c). 
(3) The deadly weapon is a handgun and the person is a military permittee as defined under 

G.S. 14‑415.10(2a) who provides to the law enforcement officer proof of deployment 

as required under G.S. 14‑415.11(a). 
(b) This prohibition shall not apply to the following persons: 

(1) Officers and enlisted personnel of the Armed Forces of the United States when in 
discharge of their official duties as such and acting under orders requiring them to carry 
arms and weapons; 

(2) Civil and law enforcement officers of the United States; 
(3) Officers and soldiers of the militia and the National Guard when called into actual 

service; 
(4) Officers of the State, or of any county, city, town, or company police agency charged 

with the execution of the laws of the State, when acting in the discharge of their official 
duties; 
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(4a) Any person who is a district attorney, an assistant district attorney, or an investigator 
employed by the office of a district attorney and who has a concealed handgun permit 
issued in accordance with Article 54B of this Chapter or considered valid under G.S. 14

‑415.24; provided that the person shall not carry a concealed weapon at any time while 
in a courtroom or while consuming alcohol or an unlawful controlled substance or 
while alcohol or an unlawful controlled substance remains in the person's body. The 
district attorney, assistant district attorney, or investigator shall secure the weapon in a 
locked compartment when the weapon is not on the person of the district attorney, 
assistant district attorney, or investigator; 

(4b) Any person who meets all of the following conditions: 

a. Is a qualified retired law enforcement officer as defined in G.S. 14‑415.10. 
b. Is the holder of a concealed handgun permit in accordance with Article 54B of this 

Chapter. 
c. Is certified by the North Carolina Criminal Justice Education and Training 

Standards Commission pursuant to G.S. 14-415.26; 
(4c) Detention personnel or correctional officers employed by the State or a unit of local 

government who park a vehicle in a space that is authorized for their use in the course 
of their duties may transport a firearm to the parking space and store that firearm in the 
vehicle parked in the parking space, provided that: (i) the firearm is in a closed 
compartment or container within the locked vehicle, or (ii) the firearm is in a locked 
container securely affixed to the vehicle; 

(5) Sworn law-enforcement officers, when off-duty, provided that an officer does not carry 
a concealed weapon while consuming alcohol or an unlawful controlled substance or 
while alcohol or an unlawful controlled substance remains in the officer's body; 

(6) State probation or parole certified officers, when off-duty, provided that an officer does 
not carry a concealed weapon while consuming alcohol or an unlawful controlled 
substance or while alcohol or an unlawful controlled substance remains in the officer's 
body. 

(b1) It is a defense to a prosecution under this section that: 
(1) The weapon was not a firearm; 
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(2) The defendant was engaged in, or on the way to or from, an activity in which he 
legitimately used the weapon; 

(3) The defendant possessed the weapon for that legitimate use; and 
(4) The defendant did not use or attempt to use the weapon for an illegal purpose. The 

burden of proving this defense is on the defendant. 
(b2) It is a defense to a prosecution under this section that: 

(1) The deadly weapon is a handgun; 
(2) The defendant is a military permittee as defined under G.S. 14-415.10(2a); and 
(3) The defendant provides to the court proof of deployment as defined under G.S. 14-

415.10(3a). 
(c) Any person violating the provisions of subsection (a) of this section shall be guilty of a Class 

2 misdemeanor. Any person violating the provisions of subsection (a1) of this section shall 
be guilty of a Class 2 misdemeanor for the first offense. A second or subsequent offense is 
punishable as a Class I felony. 

(d) This section does not apply to an ordinary pocket knife carried in a closed position. As used 
in this section, "ordinary pocket knife" means a small knife, designed for carrying in a 
pocket or purse, that has its cutting edge and point entirely enclosed by its handle, and that 
may not be opened by a throwing, explosive, or spring action. 

 
Article 54B. 

Concealed Handgun Permit. 
 
§ 14-415.10:  Definitions. 
The following definitions apply to this Article: 
(1) Carry a concealed handgun.  The term includes possession of a concealed handgun. 
(1a) Deployed or deployment.  Any military duty that removes a military permittee from the 

permittee's county of residence during which time the permittee's permit expires or will 
expire. 
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(2) Handgun.  A firearm that has a short stock and is designed to be held and fired by the use of 
a single hand. 

(2a) Military permittee.  A person who holds a permit who is also a member of the Armed Forces 
of the United States, the reserve components of the Armed Forces of the United States, the 
North Carolina Army National Guard, or the North Carolina Air National Guard. 

(3) Permit.  A concealed handgun permit issued in accordance with the provisions of this 
Article. 

(3a) Proof of deployment.  A copy of the military permittee's deployment orders or other written 
notification from the permittee's command indicating the start and end date of deployment 
and that orders the permittee to travel outside the permittee's county of residence. 

(4) Qualified former sworn law enforcement officer.  An individual who retired from service as 
a law enforcement officer with a local, State, campus police, or company police agency in 
North Carolina, other than for reasons of mental disability, who has been retired as a sworn 
law enforcement officer two years or less from the date of the permit application, and who 
satisfies all of the following: 
a. Immediately before retirement, the individual was a qualified law enforcement officer 

with a local, State, or company police agency in North Carolina. 
b. The individual has a nonforfeitable right to benefits under the retirement plan of the 

local, State, or company police agency as a law enforcement officer; or has 20 or more 
aggregate years of law enforcement service and has retired from a company police 
agency that does not have a retirement plan; or has 20 or more aggregate years of part-
time or auxiliary law enforcement service. 

c. The individual is not prohibited by State or federal law from receiving a firearm. 
(4a) Qualified retired law enforcement officer. – An individual who meets all of the following 

qualifications: 
a. Retired in good standing from service with a public agency located in the United States 

as a law enforcement officer, other than for reasons of mental instability. 
b. Prior to retirement, 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. 
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c. Prior to retirement, was regularly employed as a law enforcement officer for a total of 
15 years or more, or retired after completing probationary periods of service due to a 
service-connected disability, as determined by the agency. 

d. Has a vested right to benefits under the retirement plan of the agency. 
(4b) Qualified retired probation or parole certified officer. – An individual who retired from 

service as a State probation or parole certified officer, other than for reasons of mental 
disability, who has been retired as a probation or parole certified officer two years or less 
from the date of the permit application and who meets all of the following criteria: 
a. Immediately before retirement, the individual met firearms training standards of the 

Division of Adult Correction of the Department of Public Safety and was authorized by 
the Division of Adult Correction of the Department of Public Safety to carry a handgun 
in the course of duty. 

b. The individual retired in good standing and was never a subject of a disciplinary action 
by the Division of Adult Correction of the Department of Public Safety that would have 
prevented the individual from carrying a handgun. 

c. The individual has a vested right to benefits under the Teachers' and State Employees' 
Retirement System of North Carolina established under Article 1 of Chapter 135 of the 
General Statutes. 

d. The individual is not prohibited by State or federal law from receiving a firearm. 
(5) Qualified sworn law enforcement officer. – A law enforcement officer employed by a local, 

State, campus police, or company police agency in North Carolina who satisfies all of the 
following: 
a. The individual is authorized by the agency to carry a handgun in the course of duty. 
b. The individual is not the subject of a disciplinary action by the agency that prevents the 

carrying of a handgun. 
c. The individual meets the requirements established by the agency regarding handguns. 

§ 14-415.11:  Permit to carry concealed handgun; scope of permit. 
(a) Any person who has a concealed handgun permit may carry a concealed handgun unless 

otherwise specifically prohibited by law. The person shall carry the permit together with 
valid identification whenever the person is carrying a concealed handgun, shall disclose to 
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any law enforcement officer that the person holds a valid permit and is carrying a concealed 
handgun when approached or addressed by the officer, and shall display both the permit and 
the proper identification upon the request of a law enforcement officer. In addition to these 
requirements, a military permittee whose permit has expired during deployment may carry a 
concealed handgun during the 90 days following the end of deployment and before the 
permit is renewed provided the permittee also displays proof of deployment to any law 
enforcement officer. 

(b) The sheriff shall issue a permit to carry a concealed handgun to a person who qualifies for a 
permit under G.S. 14-415.12. The permit shall be valid throughout the State for a period of 
five years from the date of issuance. 

(c) Except as provided in G.S. 14-415.27, a permit does not authorize a person to carry a 
concealed handgun in any of the following: 
(1) Areas prohibited by G.S. 14-269.2, 14-269.3, and 14-277.2. 
(2) Areas prohibited by G.S. 14-269.4, except as allowed under G.S. 14-269.4(6). 
(3) In an area prohibited by rule adopted under G.S. 120-32.1. 
(4) In any area prohibited by 18 U.S.C. § 922 or any other federal law. 
(5) In a law enforcement or correctional facility. 
(6) In a building housing only State or federal offices. 
(7) In an office of the State or federal government that is not located in a building 

exclusively occupied by the State or federal government. 
(8) On any private premises where notice that carrying a concealed handgun is prohibited 

by the posting of a conspicuous notice or statement by the person in legal possession or 
control of the premises. 

(c1) Any person who has a concealed handgun permit may carry a concealed handgun on the 
grounds or waters of a park within the State Parks System as defined in G.S. 113-44.9. 

(c2) It shall be unlawful for a person, with or without a permit, to carry a concealed handgun 
while consuming alcohol or at any time while the person has remaining in the person's body 
any alcohol or in the person's blood a controlled substance previously consumed, but a 
person does not violate this condition if a controlled substance in the person's blood was 
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lawfully obtained and taken in therapeutically appropriate amounts or if the person is on the 
person's own property. 

(c3) As provided in G.S. 14-269.4(5), it shall be lawful for a person to carry any firearm openly, 
or to carry a concealed handgun with a concealed carry permit, at any State-owned rest area, 
at any State-owned rest stop along the highways, and at any State-owned hunting and fishing 
reservation. 

(d) A person who is issued a permit shall notify the sheriff who issued the permit of any change 
in the person's permanent address within 30 days after the change of address. If a permit is 
lost or destroyed, the person to whom the permit was issued shall notify the sheriff who 
issued the permit of the loss or destruction of the permit. A person may obtain a duplicate 
permit by submitting to the sheriff a notarized statement that the permit was lost or destroyed 
and paying the required duplicate permit fee.  

§ 14-415.24. Reciprocity; out-of-state handgun permits. 
(a) A valid concealed handgun permit or license issued by another state is valid in North 

Carolina. 
(b) Repealed by Session Laws 2011-268, s. 22(a), effective December 1, 2011. 
(c) Every 12 months after the effective date of this subsection, the Department of Justice shall 

make written inquiry of the concealed handgun permitting authorities in each other state as 
to: (i) whether a North Carolina resident may carry a concealed handgun in their state based 
upon having a valid North Carolina concealed handgun permit and (ii) whether a North 
Carolina resident may apply for a concealed handgun permit in that state based upon having 
a valid North Carolina concealed handgun permit. The Department of Justice shall attempt to 
secure from each state permission for North Carolina residents who hold a valid North 
Carolina concealed handgun permit to carry a concealed handgun in that state, either on the 
basis of the North Carolina permit or on the basis that the North Carolina permit is sufficient 
to permit the issuance of a similar license or permit by the other state. 

§ 14-415.26. Certification of qualified retired law enforcement officers. 
(a) In lieu of obtaining a permit under this Article, a qualified retired law enforcement officer 

may apply to the North Carolina Criminal Justice Education and Training Standards 
Commission for certification. The application shall include all of the following: 
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(1) Verification of completion of the firearms qualification criteria established by the 
Commission. 

(2) Photographic identification indicating retirement status issued by the agency from 
which the applicant retired from service. 

(3) Any other application information required by the Commission. 
(b) The Commission shall include with the certification a notice of the limitations applicable 

under federal or State law to the concealed carry of firearms in this State. The failure to 
receive a notification under this subsection shall not be a defense to any offense or violation 
of applicable State or federal laws. 

(b1) The Commission shall coordinate with local and State law enforcement officers and with the 
community college system to provide multiple firearms qualification sites throughout the 
State where a qualified retired law enforcement officer may satisfy the firearms qualification 
criteria required for certification under this section. 

(c) The Commission shall not incur any civil or criminal liability as the result of the 
performance of its duties under this section. 

(d) It shall be unlawful for an applicant, or any person assisting an applicant, to make a willful 
and intentional misrepresentation on any form or application submitted to the Commission. 
A violation of this subsection shall be a Class 2 misdemeanor, and shall result in the 
immediate revocation of any certification issued by the Commission. A person convicted 
under this subsection shall be ineligible for certification under this section, or from obtaining 
a concealed carry permit under State law. 

(e) This section shall not exempt any individual engaged in the private protective services 
profession in this State from fulfilling the registration and training requirements in Chapter 
74C of the General Statutes. 

 
 
Chapter 14 Criminal Law. 
§ 14-3 Punishment of misdemeanors, infamous offenses, offenses committed in secrecy 
and malice, or with deceit and intent to defraud, or with ethnic animosity.. 

(2) If that maximum punishment is more than 30 days but not more than six months 
imprisonment, it is a Class 2 misdemeanor;  
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Criminal Code of Canada.  Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46) 
 
1 Short Tttle 
2 Interpretation 
 Definitions In this Act, 
 
“weapon” 
 “weapon” means any thing used, designed to be used or intended for use 

(a) in causing death or injury to any person, or 
(b) for the purpose of threatening or intimidating any person 
and, without restricting the generality of the foregoing, includes a firearm; 

 
Part II:  Offences Against Public Order 
 
Section 77:  Endangering safety of aircraft or airport 
Every one who 

(a) on board an aircraft in flight, commits an act of violence against a person that is likely 
to endanger the safety of the aircraft, 

(b) using a weapon, commits an act of violence against a person at an airport serving 
international civil aviation that causes or is likely to cause serious injury or death and 
that endangers or is likely to endanger safety at the airport, 

(c) causes damage to an aircraft in service that renders the aircraft incapable of flight or 
that is likely to endanger the safety of the aircraft in flight, 

(d) places or causes to be placed on board an aircraft in service anything that is likely to 
cause damage to the aircraft, that will render it incapable of flight or that is likely to 
endanger the safety of the aircraft in flight, 

(e) causes damage to or interferes with the operation of any air navigation facility where 
the damage or interference is likely to endanger the safety of an aircraft in flight, 
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(f) using a weapon, substance or device, destroys or causes serious damage to the 
facilities of an airport serving international civil aviation or to any aircraft not in 
service located there, or causes disruption of services of the airport, that endangers or 
is likely to endanger safety at the airport, or 

(g) endangers the safety of an aircraft in flight by communicating to any other person any 
information that the person knows to be false, 

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life. 
 

Part III:  Firearms and Other Weapons 
90. - Carrying concealed weapon 

(1) Every person commits an offence who carries a weapon, a prohibited device or any 
prohibited ammunition concealed, unless the person is authorized under the Firearms 
Act to carry it concealed. 
Marginal note:  Punishment 

(2) Every person who commits an offence under subsection (1) 
(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not 

exceeding five years; or 
(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction. 
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Firearms Act (S.C., 1995, c. C-39) 
 
Section 19 Transporting and using prohibited firearms or restricted firearms 
(1) An individual who holds a licence authorizing the individual to possess prohibited firearms 

or restricted firearms may be authorized to transport a particular prohibited firearm or 
restricted firearm between two or more specified places for any good and sufficient reason, 
including, without restricting the generality of the foregoing, 
(a) for use in target practice, or a target shooting competition, under specified conditions 

or under the auspices of a shooting club or shooting range that is approved under 
section 29; 

(a.1) to provide instructions in the use of firearms as part of a restricted firearms safety 
course that is approved by the federal Minister; or 

(b) if the individual 
(i) changes residence, 
(ii) wishes to transport the firearm to a peace officer, firearms officer or chief 

firearms officer for registration or disposal in accordance with this Act or Part III 
of the Criminal Code, 

(iii) wishes to transport the firearm for repair, storage, sale, exportation or appraisal, 
or 

(iv) wishes to transport the firearm to a gun show. 
Marginal note:Exception for prohibited firearms other than prohibited handguns 
(2) Notwithstanding subsection (1), an individual may not be authorized to transport a 

prohibited firearm, other than a handgun referred to in subsection 12(6.1), under that 
subsection, except for the purposes referred to in paragraph (1)(b). 

Marginal note:Non-residents 
(3) A non-resident may be authorized to transport a particular restricted firearm between 

specified places in accordance with sections 35 and 35.1. 
Carrying restricted firearms and pre-February 14, 1995 handguns 
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Section 20:  
An individual who holds a licence authorizing the individual to possess restricted firearms 

or handguns referred to in subsection 12(6.1) (pre-December 1, 1998 handguns) may be 
authorized to possess a particular restricted firearm or handgun at a place other than the place at 
which it is authorized to be possessed if the individual needs the particular restricted firearm or 
handgun 

(a) to protect the life of that individual or of other individuals; or 
(b) for use in connection with his or her lawful profession or occupation. 

 
 
 

Authorizations to Carry Restricted Firearms and Certain Handguns Regulations 
(SOR/98-207) 

2. For the purpose of section 20 of the Act, the circumstances in which an individual needs 
restricted firearms or prohibited handguns to protect the life of that individual or of other 
individuals are where 
(a) the life of that individual, or other individuals, is in imminent danger from one or more 

other individuals; 
(b) police protection is not sufficient in the circumstances; and 
(c) the possession of a restricted firearm or prohibited handgun can reasonably be justified 

for protecting the individual or other individuals from death or grievous bodily harm. 
3. For the purpose of section 20 of the Act, the circumstances in which an individual needs 

restricted firearms or prohibited handguns for use in connection with his or her lawful 
profession or occupation are where 
(a) the individual’s principal activity is the handling, transportation or protection of cash, 

negotiable instruments or other goods of substantial value, and firearms are required 
for the purpose of protecting his or her life or the lives of other individuals in the 
course of that handling, transportation or protection activity; 

(b) the individual is working in a remote wilderness area and firearms are required for the 
protection of the life of that individual or of other individuals from wild animals; or 
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(c) the individual is engaged in the occupation of trapping in a province and is licensed or 
authorized and trained as required by the laws of the province. 

4. A chief firearms officer shall not issue to an individual an authorization to carry a particular 
restricted firearm or prohibited handgun that is needed in the circumstances described in 
section 2 or paragraph 3(a) unless the chief firearms officer determines that 
(a) the individual has successfully completed training in firearms proficiency and the use 

of force that is appropriate for using the firearm in those circumstances; and 
(b) the firearm is appropriate in those circumstances. 

 
Authorizations to Transport Restricted Firearms and Prohibited Firearms Regulations 

(SOR/98-206) 
1. In these Regulations, “Act” means the Firearms Act. 

1.1 A chief firearms officer may issue to an individual an authorization to transport if the 
chief firearms officer determines that the transportation of a restricted firearm or 
prohibited firearm, as the case may be, between two or more specified places will not 
pose a threat to the safety of the individual or any other individual. 

Manner of Application 
1.2 For the purposes of subsection 54(1) of the Act, an application for an authorization to 

transport a restricted firearm or prohibited firearm made by an individual, other than a 
non-resident, who holds a licence and a registration certificate for the firearm or by a 
non-resident may, in addition to being made in the prescribed form, be made by 
telephone by either speaking to a person or to an interactive voice response system. 
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Criminal Justice Act 2003 
 

Schedule 21: Determination of minimum term in relation to mandatory life sentence 
Interpretation 
1. In this Schedule   “child” means a person under 18 years;... 
2. Section 28 of the Crime and Disorder Act 1998 (c.... 
3. For the purposes of this Schedule an offence is aggravated... 
 
5A.(1)  If ... 

(a) the case does not fall within paragraph 4(1) or 5(1), 
(b) the offence falls within sub-paragraph (2), and ……., 
(c) the offender was aged 18 or over when the offender committed the offence, the 

offence is normally to be regarded as sufficiently serious for the appropriate starting 
point, in determining the minimum term, to be 25 years. 

(2) The offence falls within this sub-paragraph if the offender took a knife or other weapon to 
the scene intending to  
(a) commit any offence, or 
(b) have it available to use as a weapon, and used that knife or other weapon in 

committing the murder. 
6. If the offender was aged 18 or over when he... 
7. If the offender was aged under 18 when he committed... 
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Criminal Justice Act 1988 
 

Part XI:  Miscellaneous 
 

Articles with blades or points and offensive weapons 
139 Offence of having article with blade or point in public place. 

(1) Subject to subsections (4) and (5) below, any person who has an article to which this 
section applies with him in a public place shall be guilty of an offence. 

(2) Subject to subsection (3) below, this section applies to any article which has a blade 
or is sharply pointed except a folding pocketknife. 

(3) This section applies to a folding pocketknife if the cutting edge of its blade exceeds 3 
inches. 

(4) It shall be a defence for a person charged with an offence under this section to prove 
that he had good reason or lawful authority for having the article with him in a public 
place. 

(5) Without prejudice to the generality of subsection (4) above, it shall be a defence for a 
person charged with an offence under this section to prove that he had the article with 
him… 
(a) for use at work; 
(b) for religious reasons; or 
(c) as part of any national costume. 

(6) A person guilty of an offence under subsection (1) above shall be liable- 
(a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding six months, or 

a fine not exceeding the statutory maximum, or both; 
(b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding years, or 

a fine, or both. 
(7) In this section “public place” includes any place to which at the material time the 

public have or are permitted access, whether on payment or otherwise. 
(8) This section shall not have effect in relation to anything done before it comes into 

force. 
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Part XI: Miscellaneous 
 

139A Offence of having article with blade or point (or offensive weapon) on school premises. 
(1) Any person who has an article to which section 139 of this Act applies with him on 

school premises shall be guilty of an offence. 
(2) Any person who has an offensive weapon within the meaning of section 1 of the 

Prevention of Crime Act 1953 with him on school premises shall be guilty of an 
offence. 

(3) It shall be a defence for a person charged with an offence under subsection (1) or (2) 
above to prove that he had good reason or lawful authority for having the article or 
weapon with him on the premises in question. 

(4) Without prejudice to the generality of subsection (3) above, it shall be a defence for a 
person charged with an offence under subsection (1) or (2) above to prove that he had 
the article or weapon in question with him… 
(a) for use at work, 
(b) for educational purposes, 
(c) for religious reasons, or 
(d) as part of any national costume. 

(5) A person guilty of an offence 
(a) under subsection (1) above shall be liable… 

(i) on summary conviction to imprisonment for a term not exceeding six 
months, or a fine not exceeding the statutory maximum, or both; 

(ii) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding four 
years, or a fine, or both; 

(b) under subsection (2) above shall be liable… 
(i) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding six 

months, or a fine not exceeding the statutory maximum, or both; 
(ii) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding four 

years, or a fine, or both. 
(6) In this section and section 139B, “school premises” means land used for the purposes 

of a school excluding any land occupied solely as a dwelling by a person employed at 
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the school; and “school” has the meaning given by section 4 of the Education Act 
1996. 

(7) In the application of this section to Northern Ireland  
(a) the reference in subsection (2) above to section 1 of the Prevention of Crime Act 

1953 is to be construed as a reference to Article 22 of the Public Order (Northern 
Ireland) Order 1987; and 

(b) the reference in subsection (6) above to section 4 of the Education Act 1996 is to 
be construed as a reference to Article 2(2) of the Education and Libraries 
(Northern Ireland) Order 1986. 

  DPU



158 

 

Firearms Act 1968 
 

Section 19 Carrying firearm in a public place. 
A person commits an offence if, without lawful authority or reasonable excuse (the proof 

whereof lies on him) he has with him in a public place  
(a) a loaded shot gun, 
(b) an air weapon (whether loaded or not), 
(c) any other firearm (whether loaded or not) together with ammunition suitable for use 

in that firearm, or 
(d) an imitation firearm. 

 
 

Part III: Law Enforcement and Punishment of Offences 
Section 51A Minimum sentence for certain offences under s.5 
(1) This section applies where  

(a) an individual is convicted of… 
(i) an offence under section 5(1)(a), (ab), (aba), (ac), (ad), (ae), (af) or (c) of this 

Act, or 
(ii) an offence under section 5(1A)(a) of this Act, or 
(iii) an offence under any of the provisions of this Act listed in subsection (1A) in 

respect of a firearm or ammunitionspecified in section 5(1)(a), (ab), (aba), (ac), 
(ad), (ae),(af) or (c) or section 5(1A)(a) of this Act, and 

(b) the offence was committed after the commencement of this section and at a time 
when he was aged 16 or over. 
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Part I: Provisions as to Possession, Handling and Distribution of Weapons and Ammunition; 
Prevention of Crime and Measures to Protect Public Safety 
Prohibition of certain weapons and control of arms traffic 
Section 5 Weapons subject to general prohibition. 

(1) A person commits an offence if, without the authority of the Defence Council, he has in his 
possession, or purchases or acquires, or manufactures, sells or transfers.. 
(a) any firearm which is so designed or adapted that two or more missiles can be 

successively discharged without repeated pressure on the trigger; 
(ab) any self-loading or pump-action other than one which is chambered for .22 rim-fire 

cartridges; 
(aba) any firearm which either has a barrel less than 30 centimetres in length or is less than 

60 centimetres in length overall, other than an air weapon, 
(ac) any self-loading or pump-action smooth-bore gun which is chambered for .22 rim-fire 

cartridges and either has a barrel less than 24 inches in length or is less than 40 inches 
in length overall; 

(ad) any smooth-bore revolver gun other than one which is chambered for 9mm. rim-fire 
cartridges ; 

(ae) any rocket launcher, or any mortar, for projecting a stabilised missile, other than a 
launcher or mortar designed for line-throwing or pyrotechnic purposes or as signalling 
apparatus; 

(af) any air rifle, air gun or air pistol which uses, or is designed or adapted for use with, a 
self-contained gas cartridge system; 

(b) any weapon of whatever description designed or adapted for the discharge of any 
noxious liquid, gas or other thing; and 

(c) any cartridge with a bullet designed to explode on or immediately before impact, any 
ammunition containing or designed or adapted to contain any such noxious thing as is 
mentioned in paragraph (b) above and, if capable of being used with a firearm of any 
description, any grenade, bomb (or other like missile), or rocket or shell designed to 
explode as aforesaid 
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(1A) Subject to section 5A of this Act, a person commits an offence if, without the authority of 
the Secretary of State, he has in his possession, or purchases or acquires, or sells or 
transfers…. 
(a) any firearm which is disguised as another object; 
(b) any rocket or ammunition not falling within paragraph (c) of subsection (1) of this 

section which consists in or incorporates a missile designed to explode on or 
immediately before impact and is for military use; 

Prevention of crime and preservation of public safety 
 
 

Section 51A (1A) The provisions are…. 
(a) section 16 (possession of firearm with intent to injure); 
(b) section 16A (possession of firearm with intent to cause fear of violence); 
(c) section 17 (use of firearm to resist arrest); 
(d) section 18 (carrying firearm with criminal intent); 
(e) section 19 (carrying a firearm in a public place); 
(f) section 20(1)(trespassing in a building with firearm). 

(2) The court shall impose an appropriate custodial sentence (or order for detention) for a term 
of at least the required minimum term (with or without a fine) unless the court is of the 
opinion that there are exceptional circumstances relating to the offence or to the offender 
which justify its not doing so. 

(3) Where an offence is found to have been committed over a period of two or more days, or at 
some time during a period of two or more days, it shall be taken for the purposes of this 
section to have been committed on the last of those days. 

(4) In this section “appropriate custodial sentence (or order for detention)” means… 
(a) in relation to England and Wales… 

(i) in the case of an offender who is aged 18 or over when convicted, a sentence of 
imprisonment, and 

(ii) in the case of an offender who is aged under 18 at that time, a sentence of 
detention under section 91 of the Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 
2000; 
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(b) in relation to Scotland… 
(i) in the case of an offender who is aged 21 or over when convicted, a sentence of 

imprisonment, 
(ii) in the case of an offender who is aged under 21 at that time (not being an 

offender mentioned in sub-paragraph (iii)), a sentence of detention under section 
207 of the Criminal Procedure (Scotland) Act 1995, and 

(iii) in the case of an offender who is aged under 18 at that time and is subject to a 
supervision requirement, an order for detention under section 44, or sentence of 
detention under section 208, of that Act. 

(5) In this section “the required minimum term” means… 
(a) in relation to England and Wales… 

(i) in the case of an offender who was aged 18 or over when he committed the 
offence, five years, and 

(ii) in the case of an offender who was under 18 at that time, three years, and 
(b) in relation to Scotland… 

(i) in the case of an offender who was aged 21 or over when he committed the 
offence, five years, and 

(ii) in the case of an offender who was aged under 21 at that time, three years. 
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Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 
 
Section 91 Offenders under 18 convicted of certain serious offences: power to detain for 
specified period. 
(1) Subsection (3) below applies where a person aged under 18 is convicted on indictment of… 

(a) an offence punishable in the case of a person aged 21 or over with imprisonment for 
14 years or more, not being an offence the sentence for which is fixed by law; or 

(b) an offence under section 14 of the M1Sexual Offences Act 1956 (indecent assault on 
a woman); or 

(c) an offence under section 15 of that Act (indecent assault on a man) committed after 
30th September 1997. 

(2) Subsection (3) below also applies where a person aged at least 14 but under 18 is convicted 
of an offence under… 
(a) section 1 of the M2Road Traffic Act 1988 (causing death by dangerous driving); or 
(b) section 3A of that Act (causing death by careless driving while under influence of 

drink or drugs). 
(3) If the court is of the opinion that none of the other methods in which the case may legally be 

dealt with is suitable, the court may sentence the offender to be detained for such period, not 
exceeding the maximum term of imprisonment with which the offence is punishable in the 
case of a person aged 21 or over, as may be specified in the sentence. 

(4) Subsection (3) above is subject to (in particular) sections 79 and 80 above. 
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Criminal Procedure (Scotland) Act 1995 
 

Section 207 Detention of young offenders. 
(1) It shall not be competent to impose imprisonment on a person under 21 years of age. 
(2) Subject to of this Act and to subsections (3) and (4) below, a court may impose detention 

(whether by way of sentence or otherwise) on a person, who is not less than 16 but under 21 
years of age, where but for subsection (1) above the court would have power to impose a 
period of imprisonment; and a period of detention imposed under this section on any person 
shall not be less than the minimum nor more than the maximum period of imprisonment 
which might otherwise have been imposed. 

(3) The court shall not under subsection (2) above impose detention on an offender unless it is 
of the opinion that no other method of dealing with him is appropriate; and the court shall 
state its reasons for that opinion, and, except in the case of the High Court, those reasons 
shall be entered in the record of proceedings. 

(3A) Subsections (2) and (3) above are subject to… 
(a) section 51A(2) of the Firearms Act 1968 (minimum sentences for certain firearms offences); and 
(b) section 29(8) of the Violent Crime Reduction Act 2006 (minimum sentence of detention for 

certain offences relating to dangerous weapons).] 
(4) To enable the court to form an opinion under subsection (3) above, it shall obtain from an 

officer of a local authority or otherwise such information as it can about the offender’s 
circumstances; and it shall also take into account any information before it concerning the 
offender’s character and physical and mental condition. 

(4A) In forming an opinion under subsection (3) above the court shall take into account its power 
to make a hospital direction in addition to imposing a period of detention. 

(4B) Subsections (4) and (4A) above apply to the forming of an opinion under the enactments 
mentioned in subsection (3A) above as they apply to the forming of an opinion under 
subsection (3) above. 

(5) A sentence of detention imposed under this section shall be a sentence of detention in a 
young offenders institution. 
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Section 208 Detention of children convicted on indictment. 
(1) Subject to section 205 of this Act and subsection (3) below, where a child is convicted on 

indictment and the court is of the opinion that no other method of dealing with him is 
appropriate, it may sentence him to be detained for a period which it shall specify in the 
sentence; and the child shall during that period be liable to be detained in such place and on 
such conditions as the Secretary of State may direct. 

(1A) Where the court imposes a sentence of detention on a child, the court must… 
(a) state its reasons for the opinion that no other method of dealing with the child is appropriate, 

and 
(b) have those reasons entered in the record of the proceedings. 
Subsections (1) and (1A) above are subject to… 
(a) section 51A(2) of the Firearms Act 1968 (minimum sentences for certain firearms offences); 

and 
(b) section 29(9) of the Violent Crime Reduction Act 2006 (minimum sentence of detention for 

certain offences relating to dangerous weapons). 
(3) If the child is under the age of 16 years, the power conferred by subsection (1) above shall 

not be exercisable in respect of a conviction for an offence under section 9(1) of the 
Antisocial Behaviour etc. (Scotland) Act 2004 . 

 

DPU



 

 

ประวัติผูเขียน 

 
ช่ือ นามสกุล นายเดชาศัย อินทรมณ ี
ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ปการศึกษา 2552-2553 
 ใบอนุญาตใหเปนทนายความ เลขท่ี 457/2555 
 

DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



