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บทนำ 
  
 การก่ออาชญากรรมโดยใช้อาวุธปืนเป็นปัญหาส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 
โดยสร้างความสูญเสียหรือความเสียหายทั้งในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และสภาพจิตใจ ดังจะเห็นได้จาก
ข่าวสารที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศ เพราะปืนเป็นอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง 
อย่างร้ายแรง เมื ่อถูกใช้เป็นเครื ่องมือในการก่ออาชญากรรมย่อมทำให้อาชญากรรมนั้นมีความรุนแรง  
มากยิ ่งขึ ้น จากข้อมูลขององค์การระหว่างประเทศด้านการวางแผนและนโยบายป้องกันการบาดเจ็บ 
(International firearm injury prevention and policy) พบว่า ในแต่ละวัน ทั ่วโลกมีการใช้ปืน 
ก่ออาชญากรรมต่อผู้คนจำนวนมาก โดยมีสถิติการตายและได้รับบาดเจ็บโดยความรุนแรงจากปืนเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่องทุกปี๑  อย่างไรก็ดี ในอีกแง่หนึ่ง ปืนเป็นเสมือนอาวุธที่สามารถใช้ในการป้องกันภัยอันตราย 
ที่เกิดขึ้นกับตนเองและใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้  ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุม
การมี การใช้ และการพกพาปืนเพื ่อจำกัดให้อยู ่ในวัตถุประสงค์ที ่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู ้อ่ืน 
และสังคม 
 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนทุกประเทศ แต่มีความแตกต่างกัน  
ในรายละเอียดและความเข้มงวดของการควบคุม๒ โดยไทย๓และฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีกฎหมายอนุญาต 
ให้ประชาชนพลเรือนสามารถขออนุญาตครอบครองและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะได้๔ แต่จะต้องอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จึงทำให้ทั้งสองประเทศมีจำนวนประชาชนผู ้ถือครองปืนมากที่สุด 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้๕ โดยฟิลิปปินส์ม ีการครอบครองปืนทั ้งในรูปแบบที ่ถ ูกกฎหมาย 

 

  บทความนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  บุคลากรจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ กองกฎหมายต่างประเทศ สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๑ International Firearm Injury Prevention and Policy. (n.d.). Gun Policy. Retrieved February 29, 2020, 
from https://www.gunpolicy.org/recent 
 ๒ International Firearm Injury Prevention and Policy. (n.d.). Armed Violence and Guns in South East 
Asia. Retrieved March 1, 2020, from Gun Policy: https://www.gunpolicy.org/firearms/region/south-east-asia 
 ๓ การพกพาปืนที่จะไม่ผิดกฎหมายปืนนั้นจะต้องเป็นอาวุธปืนของตนเองและได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ได้  
ตามกฎหมาย โดยใบอนุญาตให้ใช้ได้ใน ๓ กรณี คือ สำหรับป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน สำหรับการกีฬา หรือสำหรับการยิงสัตว์
เท่านั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ ทวิ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 ๔ เปรียบสภาพอาชญากรรมทั่วไปของประเทศสมาชิกอาเซียน. (๒๙ มกราคม ๒๕๖๒). สืบค้นเมื่อ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
จาก นิตยสารตำรวจ: https://www.cops-magazine.com/topic/18610/0000/ 
 ๕ ประเทศไทยมีการครอบครองปืนกว่า ๑๐ ล้านกระบอกและถือเป็นประเทศที ่มีผู ้ครอบครองปืนมากที่สุด 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 



 

๒ 
 

และผิดกฎหมายกว่า ๒.๖ – ๓.๙ ล้านกระบอก คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒.๔ – ๓.๗ ของประชากรฟิลิปปินส์
ทั้งหมด๖ และในขณะเดียวกัน เมืองดาเนาบนเกาะเซบูของฟิลิปปินส์ยังเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตปืนที่ทำการ
ส่งออกในระดับโลกอีกด้วย๗  นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังได้รับการประเมินจากสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ 
(Institute for Economics and Peace) ว่าเป็นประเทศที่มีสันติภาพและความสงบสุขต่ำ โดยถูกจัดอยู่ใน
อันดับ ๑๓๔ จาก ๑๖๓ ประเทศทั่วโลก๘ มีคะแนนรวมทั้งสิ้น ๒.๕๑๖ ซ่ึงปัจจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงอาวุธปืน
ขนาดเล็กเป็นตัวชี้วัดสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม ในด้านดังกล่าวประเทศฟิลิปปินส์ถูกจัดอยู่ 
ในอันดับ ๑๓๕ ของโลก มีคะแนน ๓.๐๖๔๙ โดยมีสถิติการก่อคดีอาชญากรรม จำนวนนักโทษในเรือนจำ 
และยอดผู้เสียชีวิตจากอาชญากรรมอยู่ในระดับสูง๑๐ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืน 
ในประเทศเป็นประเด็นที่ถูกนำมาพิจารณาประกอบ ในการนี้ จึงเป็นที่น่าสนใจศึกษาเกี่ยวกับมาตรการ 
ที่ฟิลิปปินส์ใช้ในการจัดการและควบคุมการมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน บทความฉบับนี้จึงมุ่งนำเสนอถึง
สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนและเครื่องกระสุน (Comprehensive Firearms and Ammunition 
Regulation Act) ของประเทศฟิลิปปินส์ เพ่ือศึกษาถึงขอบเขตของการควบคุมอาวุธปืนในฟิลิปปินส์ 
 
สาระสำค ัญของกฎหมายว่าด ้วยอาว ุธป ืนและเคร ื ่องกระส ุน (Comprehensive Firearms and 
Ammunition Regulation Act)๑๑ 
  
 ตามบทนิยามศัพท์ของกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนและเครื่องกระสุน อาวุธปืน หมายถึง  อาวุธพกพา 
หรือสามารถพกพาได้ ไม่ว ่าจะเป็นอาวุธขนาดเล็กหรืออาวุธเบา (light weapon) ซึ ่งขับหัวกระสุน 
หรือมีการออกแบบมาให้สามารถขับหัวกระสุนออกมาได้ ไม่ว่าจะเป็นหัวกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก 
หัวจรวดหรือกระสุนปืนใด ๆ ที่ถูกปล่อยออกมาโดยกำลังของแก๊สจากการเผาไหม้ของดินปืนหรือกลไกอ่ืน  
ที่มีวิธีการทำนองเดียวกัน และเพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ ลำกล้องหรือโครงปืนอาจถูกพิจารณาว่าเป็น
อาวุธปืนได้ตามบทนิยาม๑๒ ส่วนคำว่า เครื ่องกระสุน หมายถึง ส่วนที ่ประกอบด้วยหัวกระสุน ดินปืน  
ปลอกกระสุนและแก๊ปหรือปลอกที่สามารถบรรจุกระสุนสำหรับใช้ในอาวุธปืน๑๓  

 

 ๖ Alpers, Philip and Michael Picard. (2020). Philippines — Gun Facts, Figures and the Law. Sydney 
School of Public Health, the University of Sydney. GunPolicy.org, 23 January. Accessed 1 March 2020. at: 
https://www.gunpolicy.org/firearms/region/philippines 
 ๗ PH gun industry: Small but ‘world-class’. (2013, January 28). Retrieved March 1, 2020, from 
Rappler: https://www.rappler.com/business/20471-ph-gun-industry-small-but-&lsquo;world-class&rsquo; 
 ๘ เป็นการประเมินจากปัจจัยที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง ประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
 ๙ อันดับหนึ่งได้แก่ประเทศไอร์แลนด์ มีคะแนน ๑.๑๓๑  
 ๑๐ Institute for Economics & Peace. (2019). Global Peace Index. Sydney: Institute for Economics & 
Peace.  Retrieved March 19, 2020, from http: / / visionofhumanity. org/ app/ uploads/ 2019/ 06/ GPI- 2019-
web003.pdf 
 ๑๑ ประกาศใช้เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดูกฎหมายฉบับเต็มได้ที่ 
https://www.officialgazette.gov.ph/2013/05/29/republic-act-no-10591/ 
 ๑๒ มาตรา ๑ ข้อ ๓ (l) แห่งกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนและเครื่องกระสุน 
 ๑๓ มาตรา ๑ ข้อ ๓ (b) แห่งกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนและเครื่องกระสุน 

https://www.officialgazette.gov.ph/2013/05/29/republic-act-no-10591/
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 การเป็นเจ้าของและการครอบครองอาวุธปืน ตามมาตรา ๒ ได้กำหนดมาตรฐานและข้อกำหนด
เกี่ยวกับการขออนุญาตไว้ว่า ผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นคนฟิลิปปินส์และมีอายุอย่างน้อย ๒๑ ปี และประกอบ
อาชีพหรือธุรกิจหรือได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีก่อนหน้าเพื่อเป็นหลักฐานของรายได้จากอาชีพ
หรือธุรกิจจะต้องมีลักษณะดังนี้ 
 (๑) ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกพิพากษาว่ามีความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อย 
 (๒) ต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการทดสอบทางจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ที่ได้รับการรับรอง  
 (๓) ต้องผ่านการทดสอบทางการแพทย์ หรือการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ได้รับ  
การรับรอง 
 (๔) ต้องผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ปืน ซึ่งจัดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
หรือสโมสรยิงปืนที่ได้รับอนุญาต 
 (๕) ต้องยื ่นคำร้องอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื ่อขอมีใบอนุญาตถือครองอาวุธปืนที ่มีทะเบียน  
ซ่ึงจะระบุถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอมีใบอนุญาต 
 (๖) มีหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ 
 (๗) ต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาคดีอาญาหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีอาญาที่มีโทษจำคุกมากกว่า  
๒ ปี 
 ทั้งนี้ ผู้ขอมีใบอนุญาตอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามที่กำหนดในระเบียบและกฎเกี่ยวกับ
การดำเนินการตามกฎหมายนี้ และต้องทำการต่อใบอนุญาตทุก ๒ ปี หากไม่มีการต่ออายุภายในหรือก่อนวัน
หมดอายุอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้ ตามมาตรา ๓ ข้อ ๑๙ ว่าด้วยการต่อใบอนุญาตการครอบครองอาวุธปืน
และการจดทะเบียน  
 นอกจากนี้ นิติบุคคลสามารถยื่นขออนุญาตครอบครองอาวุธปืนได้ โดยจะต้องเป็นไปเพื่อรักษา  
ความมั่นคงปลอดภัยของตนเท่านั้น และต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นนิติบุคคลที่มีคนฟิลิปปินส์เป็นเจ้าของและได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องกับคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 (๒) เป็นนิติบุคคลที่มีตัวตนและมีการดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน 
 (๓) เป ็นน ิต ิบ ุคคลท ี ่ ได ้ม ีการย ื ่นรายงานและเอกสารตามท ี ่ คณะกรรมการหล ักทร ัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และ  
 (๔) จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีนั้นตามที่ได้รับการประเมินจากกรมสรรพากร 
 กรณีการครอบครองอาวุธปืนของรัฐจะต้องจดทะเบียนกับสำนักงานอาวุธปืนและวัตถุระเบิด  
ในนามของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยการจดทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นภาษี  อาวุธปืนของกองทัพ
ฟิลิปปินส์ หน่วยป้องกันชายฝั่งและหน่วยงานตามกฎหมายอื่นจะต้องรายงานต่อสำนักงานอาวุธปืนและวัตถุ
ระเบิดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒ 
ข้อ ๖ ว่าด้วยการเป็นเจ้าของอาวุธปืนโดยรัฐ 
 อาวุธปืนและเครื่องกระสุนสามารถทำการซื้อขายหรือโอนแก่กันได้ โดยการซื้อขายและการได้มา  
ซึ ่งอาวุธปืนและเครื ่องกระสุนโดยชอบด้วยกฎหมายจะต้องได้มาหรือซื้อจากผู้ที ่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า  
หรือผลิตอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนเท่านั้น อาวุธปืนและเครื่องกระสุนอาจโอนหรือขายโดยบุคคลที่ได้รับ



 

๔ 
 

ใบอนุญาตให้แก่บุคคลที่มีใบอนุญาตได้ โดยการซื้อขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจะต้องกระทำภายใต้
กฎระเบียบและข้อบังคับของคณะกรรมาธิการการเลือกตั้ง๑๔ 
 นอกจากนี้ การพกพาอาวุธปืนไปไปยังสาธารณสถานจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ซึ่งจะเป็นการอนุญาตให้เฉพาะแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยง
กับความอันตรายในชีวิตเนื่องจากการประกอบอาชีพหรือธุรกิจบางอย่าง และเป็นหน้าที่ของผู้ขอมีใบอนุญาต 
ที่จะต้องพิสูจน์ว่าตกอยู่ภายใต้การข่มขู่คุกคามอย่างแท้จริง โดยจะต้องส่งใบรับรองการประเมินที่ได้รับ 
การรับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามมาตรา ๒ ข้อ ๗ ได้กำหนดอาชีพที่ถือว่ามีความเสี่ยงอันตราย
ดังนี้ 
 (๑) ทนายความ 
 (๒) นักบัญชี 
 (๓) นักข่าว 
 (๔) พนักงานธนาคาร 
 (๕) นักบวช 
 (๖) แพทย์และพยาบาล 
 (๗) วิศวกร  
 (๘) นักธุรกิจ ซึ่งดำเนินธุรกิจหรือประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นเป้าหมายองค์ประกอบ
ความผิดทางอาญา 
 สำหรับประเภทของใบอนุญาต กำหนดไว้ในมาตรา ๓ ข้อ ๙ โดยมีทั้งสิ้น ๕ ประเภท ดังนี้  
 ใบอนุญาตประเภทที่ ๑ อนุญาตให้บุคคลเป็นเจ้าของและครอบครองอาวุธปืนมีทะเบียนสูงสุด 
๒ กระบอก  
 ใบอนุญาตประเภทที่ ๒ อนุญาตให้บุคคลเป็นเจ้าของและครอบครองอาวุธปืนมีทะเบียนสูงสุด  
๕ กระบอก 
 ใบอนุญาตประเภทที่ ๓ อนุญาตให้บุคคลเป็นเจ้าของและครอบครองอาวุธปืนมีทะเบียนสูงสุด  
๑๐ กระบอก 
 ใบอนุญาตประเภทที่ ๔ อนุญาตให้บุคคลเป็นเจ้าของและครอบครองอาวุธปืนมีทะเบียนสูงสุด  
๑๕ กระบอก 
 ใบอนุญาตประเภทที ่ ๕ อนุญาตให้บุคคลที่ได้ร ับการรับรองว่าเป็นนักสะสมอาวุธปืนสามารถ
ครอบครองอาวุธปืนมีทะเบียนสูงสุด ๑๕ กระบอก  
 อาวุธปืนที่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถขอจดทะเบียนเพื่อมี ใช้ และพกพาจะต้องเป็นอาวุธ
ปืนขนาดเล็ก (small arms) และจะต้องต่ออายุทุก ๔ ปี หากไม่มีการต่ออายุภายในหรือก่อนกำหนดอาจถูก
เพิกถอนใบอนุญาตได้ โดยรัฐจะยึดหรือริบอาวุธนั้นเพื่อการใช้ประโยชน์ของรัฐต่อไป๑๕ สำหรับอาวุธเบา (light 
weapon) สามารถครอบครองได้เฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองทัพฟิลิปปินส์ และหน่วยงานอ่ืน 

 

 ๑๔ มาตรา ๔ ข้อ ๒๑ แห่งกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนและเครื่องกระสุน 
 ๑๕ มาตรา ๓ ข้อ ๑๙ วรรคสอง  



 

๕ 
 

ตามกฎหมายเพื่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานนั้น  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓ การจดทะเบียนและใบอนุญาต 
ข้อ ๑๐ ว่าด้วยอาวุธที่อาจขอจดทะเบียน  
 ในกรณีที่มีการครอบครองอาวุธปืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๕ ว่าด้วยบทลงโทษกำหนด
โทษไว้ดังนี้  
 (ก) กรณีบุคคลได้มาหรือครอบครองอาวุธปืนขนาดเล็กโดยมิชอบด้วยกฎหมายต้องระวางโทษกักขัง  
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 (ข) กรณีบุคคลได้มาหรือครอบครองอาวุธปืนขนาดเล็ก ๓ กระบอกขึ้นไป หรือได้มาหรือครอบครอง
อาวุธปืนเบา ประเภท A (Class-A light weapons) โดยมิชอบด้วยกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกถึงจำคุก
ตลอดชีวิต 
 (ค) กรณีบุคคลได้มาหรือครอบครองอาวุธปืนเบา ประเภท A (Class-A light weapons) โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายต้องระวางโทษกักขังสูงสุด และ 
 (ง) กรณีบุคคลได้มาหรือครอบครองอาวุธปืนเบา ประเภท B (Class-B light weapon) ต้องระวาง
โทษจำคุกตลอดชีวิต 
 ส่วนของการผลิตอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ตามมาตรา ๓ ข้อ ๑๓ กำหนดว่า บุคคลใดจะผลิต 
อาว ุธป ืนหร ือเคร ื ่องกระสุน หร ือเคร ื ่องม ือหร ืออุปกรณ์ท ี ่ ใช ้หร ือมีไว ้ เพ ื ่อใช ้ในการผลิตอาว ุธปืน 
หรือเครื่องกระสุน และเพ่ือการซ่อมแซมอาวุธปืน จะต้องยื่นคำขออนุญาตต่อ  
 (๑) รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และ 
 (๒) ผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
 ขอบเขตของการผลิตอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตสามารถผลิตและประกอบ
อาวุธปืน ชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์เสริมได้ภายในสถานที่หรือโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ใบอนุญาต
ดังกล่าวครอบคลุมการขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุน รวมถึงชิ้นส่วนและส่วนประกอบอื่น ๆ ของอาวุธปืน 
และเครื่องกระสุน  นอกจากนี้ ผู้มีใบอนุญาตผลิตอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสามารถนำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ 
และชิ ้นส่วนของอาวุธปืนและส่วนประกอบของกระสุนเพื ่อการผลิตได้ แต่ส่วนประกอบของอาวุธปืน 
และเครื ่องกระสุนที ่นำเข้าจะจำกัดเฉพาะผู ้ที ่ได้ร ับอนุญาตให้ผลิตตามที ่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น  
โดยใบอนุญาตนำเข้าจะอยู่ภายในการดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  นอกจากนี้ ผู้ผลิตอาวุธปืน 
และเครื่องกระสุนได้จะรับสิทธิในการนำเข้ากระสุนและปืนเพื่อทำการทดสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุน 
ที่ทำการผลิต๑๖  
  
บทสรุป 
 
 กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนและเครื่องกระสุนของฟิลิปปินส์มีเจตนารมณ์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชน ทั้งยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนถึงการตระหนักในสิทธิของประชาชน 
ที่ควรจะได้มีอาวุธปืนครอบครองไว้เพื่อป้องกันตนโดยพอสมควรแก่เหตุจากภัยอันตรายที่คุ กคามความมั่นคง
ปลอดภัย  นอกจากนี ้ กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนและเครื ่องกระสุนยังเป็นกฎหมายที ่ครอบคล ุมถึง  

 

 ๑๖ มาตรา ๓ ข้อ ๑๔ แห่งกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนและเครื่องกระสุน 



 

๖ 
 

การครอบครอง การเป็นเจ้าของการผลิต และการนำเข้าอาวุธปืน เครื่องกระสุน หรือชิ้นส่วนของอาวุธปืน  
เพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการต่อต้านอาชญากรรม ปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนและการผลิต
อาวุธปืน เครื่องกระสุนหรือชิ้นส่วนของปืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย   
 แม้กฎหมายดังกล่าวจะมีรายละเอียดครอบคลุมชัดเจนในระดับหนึ่ง แต่การก่ออาชญากรรมที่มี 
การใช้อาวุธปืนเป็นเครื่องมือยังคงปรากฎให้เห็นในสังคมของฟิลิปปินส์ ดังเช่นเหตุการณ์อดีตพนักงานรักษา 
ความปลอดภัยกราดยิงที่ห้างสรรพสินค้าในกรุงมะนิลาที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓๑๗ 
ซึ่งในแง่หนึ่งย่อมสะท้อนถึงปัญหาเกี่ยวกับการครอบครองปืนในฟิลิปปินส์ เนื่องจากเป็นสังคมที่ค่อนข้าง  
เปิดกว้างในเรื่องดังกล่าว จึงทำให้ฟิลิปปินส์เผชิญกับปัญหาอาชญากรรมที่มีการใช้อาวุธปืนอยู่บ่อยครั้ง 
แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่มีความครอบคลุมชัดเจนเพียงใด หากในทางปฏิบัติ 
มิได้มีการดำเนินการตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่ได้ใช้ให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์อาจมีส่วนให้
ปัญหาอาชญากรรมนั ้นยากต่อการควบคุมยิ ่งขึ ้น  ดังนั ้น จึงจำเป็นจะต้องมีตรวจสอบการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ควบคู่ไปกับการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุง
กฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
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