
 

 

แนวปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ย 

 

 

การใชอ้าวธุท่ีมีความร้ายแรงตํา่ 

ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 



 
 

© 2020 United Nations 
 

 

 สิง่พมิพข์ององคก์ารสหประชาชาต ิออกโดยสาํนกังานขา้หลวงใหญ่เพือ่สทิธมินุษยชนแห่ง

องคก์ารสหประชาชาต ิ(OHCHR) 

 หากตอ้งการตพีมิพซ้ํ์าบางส่วนหรอืทาํสําเนา ตอ้งยื่นขออนุญาตจากศูนยค์ุม้ครองลขิสทิธิ ์

(Copyright Clearance Center) ที ่copyright.com 

 หากมคีําถามอื่นเกีย่วกบัสทิธิแ์ละใบอนุญาต รวมถงึสทิธิเ์สรมิ ใหต้ดิต่อไปยงั United Nations 

Publications, 405 East 42nd Street, Room S-09, New York, New York, 10017, United States of 

America. อเีมล: publications@un.org เวบ็ไซต:์ Shop.un.org. 

  ตําแหน่งและการนําเสนอทีใ่ชใ้นเอกสารน้ีไม่ไดส้ือ่เป็นนยัถงึการแสดงความคดิเหน็ของ

สาํนกังานเลขาธกิารสหประชาชาตใินเรื่องสถานะทางกฎหมายของประเทศ เขตแดน เมอืง หรอืพืน้ทีใ่ด 

หรอืผูม้อีํานาจ หรอืเกีย่วขอ้งกบัการปักปันเขตแดนหรอือาณาเขต 

 ตราสญัลกัษณ์ในเอกสารขององคก์ารสหประชาชาตปิระกอบดว้ยอกัษรตวัพมิพใ์หญ่และรปูทรง 

การกล่าวถงึรูปทรงดงักล่าวถอืเป็นการอา้งถงึเอกสารขององคก์ารสหประชาชาต ิ

 

 

 

 

All rights reserved worldwide  

HR/PUB/20/1 

ISBN: 978-92-1-154230-1  

eISBN: 978-92-1-005069-2  

Sales No.: E.20.XIV.2 

 

 

ภาพปกโดย Shinphoto, Shutterstock.com.  
  



 
  



 

 

แนวปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ย 

 

การใชอ้าวธุท่ีมีความร้ายแรงตํา่ 

ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 
นิวยอรค์และเจนีวา ปี 2020 

 

 



 iii 
 

บทเกร่ินนํา 
เจา้หน้าทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมายจะใชก้ําลงัเฉพาะเมือ่มคีวามจําเป็นอย่างยิง่ 

และในระดบัทีส่มควรแกก่ารปฏบิตัติามหน้าที ่ 

หลกัจรยิธรรมสาํหรบัเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย0

1 

 

 

 

 การนําเอาขอ้บงัคบัขา้งตน้ไปใชอ้ย่างเหมาะสมเป็นเรื่องทีท่า้ทาย เจา้หน้าพนกังานผูบ้งัคบัใช้

กฎหมายมหีน้าทีร่บัผดิชอบอย่างมากในการตดัสนิใจว่าจาํเป็นตอ้งใชก้ําลงัในสถานการณ์หน่ึง

สถานการณ์ใดหรอืไม่และหากจําเป็น จะตอ้งใชม้ากเท่าไหร่เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัอนัตรายทีพ่วกเขาตอ้ง

เผชญิ1

2 พวกเขามกัจะจาํเป็นตอ้งสรา้งสมดุลใหไ้ดภ้ายในเวลาไม่กีว่นิาทภีายใตส้ภาพแวดลอ้มทีซ่บัซอ้น

และเป็นอนัตราย โดยตอ้งปฏบิตัติามหลกัการทัว่ไปทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชก้ําลงัและกฎหมายสทิธิ

มนุษยชนสากลเสมอ และความเสยีหายจากความผดิพลาดกส็งูมาก หากมกีารสญูเสยีชวีติจากการใช้

กําลงัโดยไม่จําเป็น ผลลพัธก์ค็อืโศกนาฎกรรมของมนุษยท์ีไ่ม่อาจจะแกไ้ขได ้ 

 เพือ่หลกีเลีย่งการใชก้ําลงัทีเ่ป็นอนัตรายแก่ชวีติ รฐัจะตอ้งมอบวธิกีารความรุนแรงตํ่าและมี

ประสทิธภิาพใหแ้ก่เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายและฝึกอบรมวธิกีารใชก้ําลงัโดยไม่ขดักบัหลกั

กฎหมายให ้โชครา้ยทีใ่นบางกรณี เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายใชอ้าวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าอย่างไม่

เหมาะสม นําไปสูก่ารบาดเจบ็รุนแรงหรอืถงึขัน้เสยีชวีติ ในกรณีอื่นๆ พวกเขาจงใจใชอ้าวุธทีม่คีวาม

รา้ยแรงตํ่าเพือ่ก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็อย่างรุนแรงมากทีสุ่ดต่อบุคคลทีไ่ม่ไดก้่ออนัตรายรา้งแรงมากพอที่

ควรจะใชอ้าวุธดงักล่าวดว้ย เพือ่ความชดัเจนและตามทีค่ณะกรรมการสทิธมินุษยชนไดบ้อกไวใ้น

ขอ้คดิเหน็ทัว่ไปว่าดว้ยสทิธใินการมชีวีติ แมก้ระทัง่อาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่ากย็งัตอ้งใชแ้ต่เฉพาะเมื่อมี

ความจําเป็นและใชอ้ย่างเหมาะสม ในสถานการณ์ทีเ่ป็นทีป่ระจกัษ์หรอืเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนว่า มาตรการ

ทีรุ่นแรงน้อยกว่าไม่มปีระสทิธภิาพทีจ่ะจดัการกบัภยัอนัตราย 

  

 

 

 

 

 

  

 
1 ขอ้มตขิองสมชัชาทัว่ไปแห่งสหประชาชาตทิี ่34/169 ภาคผนวก 
2 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนขอ้คดิเหน็ทัว่ไปลําดบัที ่36 (ปี 2018) ว่าดว้ยสทิธใินการมชีวีติ ย่อหน้าที ่14 
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 ตามหลกัการขอ้ที ่2 ของหลกัการพืน้ฐานว่าดว้ยการใชก้ําลงัและอาวุธโดยเจา้พนกังานผูบ้งัคบั

ใชก้ฎหมาย รฐับาลควรมอบอาวุธและเครื่องกระสุนหลากหลายรูปแบบใหก้บัเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใช้

กฎหมายเพือ่เอือ้ต่อการใชก้ําลงัในหลากหลายระดบั อาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าทาํใหเ้จา้พนกังาน

สามารถใชก้ําลงัไดห้ลากหลายระดบัในสถานการณ์ทีก่ฎหมายไม่อนุญาตใหใ้ชอ้าวุธปืนทีบ่รรจุลูกกระสุน

สงัหาร  

 องคก์ารสหประชาชาตพิยายามมอบแนวทางในการใชก้ําลงัใหเ้ป็นไปตามหลกักฎหมายสทิธิ

มนุษยชนสากลใหก้บัเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย2

3 เอกสารตพีมิพแ์นวปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนแห่ง

สหประชาชาตวิ่าดว้ยการใชอ้าวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํา่ในการบงัคบัใชก้ฎหมายคอืสว่นเตมิเตม็สาํคญั

ใหก้บัความพยายามเหล่าน้ี แนวทางเหล่าน้ีกระชบัและเป็นมติรต่อผูใ้ชง้าน กําหนดบรรทดัฐานและ

มาตรฐานระดบัสากลในการใชอ้าวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าตามสถานการณ์และเจาะจงอาวุธ  

 สาํนกังานขา้หลวงใหญ่เพือ่สทิธมินุษยชนแห่งองคก์ารสหประชาชาตมิคีวามยนิดทีีจ่ะ

ประสานงานกบัมหาวทิยาลยัพรทิอเรยีและสถาบนัเจนีวาในการจดัทําเอกสารตพีมิพชุ์ดน้ี ขอขอบคุณ

เป็นพเิศษสาํหรบัผูร้ายงานพเิศษเรื่องการสงัหารนอกกระบวนการยุตธิรรม อย่างรวบรดั และโดยพลการ 

ศาสตราจารยค์รสิตอฟ เฮนส ์ผูนํ้าประเดน็น้ีมาสูก่ารทํางาน เราพรอ้มทีจ่ะใหก้บัสนับสนุนประเทศต่างๆ 

และหน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายในการเสรมิสรา้งความเขา้ใจทีม่ตี่อบรรทดัฐานและมาตรฐานในการใช้

กําลงัและอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่า ซึง่จะนําไปสูก่ารเพิม่ศกัยภาพในการเคารพและปกป้องสทิธิ

มนุษยชน 

 

-ลายมอืชือ่- 

นางมเิชล บาเชเลต์ 

ขา้หลวงใหญ่ดา้นสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ

  

 
3 เช่น หลกัจรรยาบรรณของเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย, หลกัการพืน้ฐานว่าดว้ยการใชก้ําลงัและอาวุธโดยเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใช้

กฎหมาย, หนังสอือา้งองิของ UNODC/OHCHR ว่าดว้ยการใชก้ําลงัและอาวุธโดยเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย และแนวทางและชุดการ

ฝึกอบรมของ OHCHR ว่าดว้ยเรื่องสทิธมินุษยชนและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
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ความเป็นมา 

  

 

 แนวปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาตวิ่าดว้ยการใชอ้าวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํา่ในการ

บงัคบัใชก้ฎหมายคอื ผลลพัธจ์ากกระบวนการวจิยั จดัทําร่าง และปรกึษาหารอืเป็นเวลาสองปีทีนํ่าโดย

สาํนกังานขา้หลวงใหญ่เพือ่สทิธมินุษยชนแห่งองคก์ารสหประชาชาต ิ(OHCHR) โดยความร่วมมอืกบั

กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญนานาชาต ิการเสรจ็สิน้ลงของกระบวนการในปี 2019 เป็นการเตมิเตม็ช่องว่างในการ

ตคีวามสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานและการนําเอาหลกัการบงัคบัใชก้ฎหมายไปใชง้าน ทาํใหร้ฐั องคก์ร

สากล ประชาสงัคม และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีรายสําคญัอื่นๆ มแีนวทางเองเวลาและวธิกีารใชอ้าวุธทีม่ี

ความรา้ยแรงตํ่าใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายสากล  

 หลกัการพื้นฐานว่าดว้ยการใชก้ําลงัและอาวุธโดยเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายฉบบัปี 1990 

ซึง่เป็นเอกสารสาํคญัในระดบันานาชาตทิีจ่ดัทําขึน้เพือ่ควบคุมการใชก้ําลงัเพือ่วตัถุประสงคใ์นการใช้

บงัคบักฎหมาย ไดก้ล่าวถงึอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าในขอ้บงัคบัสองขอ้ หลกัการพืน้ฐานขอ้ที ่2 

เรยีกรอ้งใหร้ฐับาลและหน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายกําหนด “วธิกีารใหก้วา้งทีสุ่ด” ซึง่ “ควรรวมการ

พฒันาอาวุธไรค้วามรา้ยแรงสาํหรบัใชใ้นสถานการณ์ทีเ่หมาะสม”3

4 หลกัการพืน้ทีข่อ้ที ่3 เรยีกรอ้งใหก้าร

พฒันาและการใชอ้าวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่า “ไดร้บัการพจิารณาอย่างถีถ่ว้นเพือ่ลดความเสีย่งในการ

ก่อใหเ้กดิอนัตรายกบับุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง” และเจาะจงว่าการใชอ้าวุธเหล่าน้ี “ควรไดร้บัการควบคุมอย่าง

รดักุม” 

 หลกัการเหล่าน้ียงัคงมผีลบงัคบัใชใ้นการดาํเนินการใชบ้งัคบักฎหมาย แต่เมื่อเวลาผ่านไปกเ็ป็น

ทีป่ระจกัษ์ชดัมากขึน้เรื่อยๆ ว่าจาํเป็นตอ้งมแีนวทางปฏบิตัทิีล่ะเอยีดมากขึน้มาควบคุมการใชอ้าวุธทีม่ี

ความรา้ยแรงตํ่า ในปี 2014 ผูร้ายงานพเิศษเรื่องการสงัหารนอกกระบวนการยุตธิรรม อย่างรวบรดั และ

โดยพลการแนะนําใหส้ภาสทิธมินุษยชนแต่งตัง้คณะบุคคลผูม้คีวามเชีย่วชาญใหจ้ดัทาํแนวทางปฏบิตัใิน

การใชอ้าวุธทีม่คีวามรุนแรงตํ่าขึน้มา4

5 ในขอ้มตทิี ่25/28 ซึง่ผ่านความเหน็ชอบเมื่อ 28 มนีาคม 2014 

สภาฯ สนับสนุนใหร้ฐั “จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัและอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าใหก้บัเจา้พนกังานผูม้หีน้าที่

บงัคบัใชก้ฎหมายพรอ้มๆ กบัใหค้วามร่วมมอืกบันานาชาตใินการควบคุมและกําหนดระเบยีบในการ

ฝึกอบรมและใชง้านอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่า” 

  

 

 

  

 
4 แนวปฏบิตัแิห่งสหประชาตไิม่ไดใ้ชค้าํว่า “รา้ยแรงตํ่า” เพราะการใชอ้าวุธใดๆ กก็่อใหเ้กดิผลลพัธแ์ก่ชวีติได ้
5 รายงานของผูร้ายงานพเิศษเรือ่งการสงัหารนอกกระบวนการยุตธิรรม อย่างรวบรดั และโดยพลการ (A/HRC/26/36), ย่อหน้าที ่119 
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 ในปี 2016 ผูร้ายงานพเิศษเรื่องการสงัหารนอกกระบวนการยุตธิรรม อย่างรวบรดั และโดย

พลการและผูร้ายงานพเิศษดา้นสทิธเิสรภีาพในการชุมนุมและเสรภีาพในการสมาคมเรยีกรอ้งต่อขา้หลวง

ใหญ่ดา้นสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาตใินรายงานทีท่าํร่วมกนัตามทีส่ภาในรอ้งขอในขอ้มตทิี ่25/38 

ใหร้วมกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญมาตรวจสอบการใชก้รอบสทิธมินุษยชนสากลกบัการใชง้านอาวุธทีม่คีวาม

รา้ยแรงตํ่ารวมถงึเน้นไปทีก่ารใชอ้าวุธเหล่าน้ีในบรบิทของการชุมนุม5

6 ในบรบิทน้ี OHCHR ถอืโอกาส

ประสานความร่วมมอืกบันกัวชิาการซึง่นําไปสูก่ารรวมกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีจากหลายภาค

สว่นอย่างทัว่ถงึเท่าเทยีม โดยไดร้บัการสนบัสนุนจากผูร้ายงานพเิศษดา้นสทิธเิสรภีาพในการชุมนุมและ

เสรภีาพในการสมาคมและเจา้หน้าทีต่ํารวจแห่งสหประชาชาต ิ

 แนวปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาตวิ่าดว้ยการใชอ้าวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํา่ในการ

บงัคบัใชก้ฎหมายฉบบัปัจจุบนัอาศยัการมสีว่นร่วมทีส่ําคญัจากนกัวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบงัคบัใช้

กฎหมาย และผูป้ฏบิตั ิรวมถงึตวัแทนองคก์รนานาชาตแิละประชาสงัคม ในจํานวนน้ีประกอบไปดว้ย

สมาชกิจากคณะกรรมการสทิธมินุษยชน ศูนยส์ทิธมินุษยชนมหาวทิยาลยัพรทิอเรยีและสถาบนักฎหมาย

มนุษยธรรมและสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศเจนีวา มกีารจดัการประชุมผูเ้ชีย่วชาญสีค่รัง้ทีเ่จนีวาและ

มหาวทิยาลยัเคมบรดิจใ์นปี 2017 และ 2018 เพือ่พจิารณาและตรวจสอบแนวทางปฏบิตัฯิ ผูเ้ขา้ร่วมการ

ประชุมประกอบไปดว้ยผูเ้ชีย่วชาญ 50 คนในดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย สทิธมินุษยชน กฎหมายอาวุธ 

และความยุตธิรรมทางอาญาจากประเทศในยุโรป ออสตาเลเซยี ละตนิอเมรกิาและแอฟรกิา และจากหมู่

เกาะในทะเลแครบิเบยีนไปจนถงึเอเชยีกลางและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้นอกเหนือจากการประชุม

ผูเ้ชีย่วชาญแลว้ ยงัมกีารหารอืกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก ตามมาดว้ยการหารอืระหว่างรฐัโดยจดัขึน้ที่

กรุงเจนีวา OHCHR ขอขอบคุณทุกท่านทีเ่ขา้ร่วมในการประชุมและการหารอืสาํหรบัขอ้มลูทีม่อบให ้

 แนวปฏบิตัแิห่งสหประชาชาตเิริม่มผีลอย่างเป็นทางการทีก่รุงเจนีวาเมื่อวนัที ่25 ตุลาคม 2019 

ระหว่างการประชุมคณะกรรมการสทิธมินุษยชนครัง้ที ่127 

  

 
6 รายงานว่าดว้ยการจดัการการชุมนุมอย่างเหมาะสมซึง่ผูร้ายงานพเิศษเรื่องการสงัหารนอกกระบวนการยตุธิรรม อย่างรวบรดั และโดย

พลการและผูร้ายงานพเิศษดา้นสทิธเิสรภีาพในการชุมนุมและเสรภีาพในการสมาคมทําร่วมกนั (A/HRC/31/66), ย่อหน้าที ่67 (i) 
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1. คาํนํา 

 

1.1 อาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่า6

7 อย่างเช่น กระบองของเจา้หน้าทีต่ํารวจและสารเคมทีีก่่อใหเ้กดิการ

ระคายเคอืง มบีทบาทสําคญัในการบงัคบัใชก้ฎหมาย ซึง่มุ่งจะปกป้องบุคคลและธํารงกฎหมาย อาวุธ

เหล่าน้ีอาจถูกทาํมาใชใ้นสถานการณ์ทีจ่ําเป็นตอ้งใชก้ําลงัในระดบัหน่ึงแต่ไม่สามารถใชอ้าวุธปืนไดโ้ดย

ชอบดว้ยกฎหมาย หรอืใชเ้ป็นทางเลอืกทีอ่นัตรายน้อยกว่าอาวุธ เพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิการบาดเจบ็

ต่อประชาชนรวมถงึผูท้ีต่อ้งสงสยัว่าประพฤตผิดิทางอาญาดว้ย เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายควรมี

อาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าและอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งไวพ้กพา หากพวกเขามแีค่กระบองและอาวุธปืน ความ

เสีย่งของพวกเขาเองและประชาชนอาจจะสงูขึน้  

 

1.2 อาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าและอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งอาจคร่าชวีติหรอืก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็รา้ยแรง

ได ้โดยเฉพาะเมื่อผูท้ีใ่ชง้านไม่ไดผ้่านการฝึกอบรมการใชง้านอาวุธดงักล่าวตามหลกัการทัว่ไปในการใช้

กําลงัหรอืกฎหมายสทิธมินุษยชนสากล นอกจากนัน้ การสงัหารนอกกระบวนการยุตธิรรมและการ

ทรมาน การปฏบิตั ิหรอืการลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ย ทารุณ หรอืยํ่ายศีกัดิศ์ร ีซึง่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

สากลอย่างรา้ยแรงยงัเกดิขึน้จากการใชอ้าวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งบางรูปแบบ 

 

1.3 จุดประสงคข์องแนวทางฉบบัน้ีคอื การมอบแนวทางในการออกแบบ ผลติ สง่ต่อ จดัซือ้จดัหา 

ทดสอบ ฝึกอบรม รวบรวม และใชง้านอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าและอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งแก่รฐั หน่วยงาน

ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย ผูผ้ลติ องคก์รและกลไกดา้นสทิธมินุษยชน บรษิทัรกัษาความปลอดภยั หน่วยงาน

กํากบัดแูลตํารวจ และผูคุ้ม้ครองสทิธมินุษยชน และบุคคลทีต่อ้งการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งการเยยีวยาจากการ

ถูกละเมดิสทิธมินุษยชน นอกจากนัน้ยงัมุ่งสง่เสรมิความรบัผดิชอบในการออกแบบ ผลติ ทดสอบ สง่ตอ่ 

รวบรวม และใชง้านอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ไม่ไดท้าํหน้าทีเ่ป็นมาตรฐาน

การปฏบิตังิานสาํหรบัเจา้พนกังานแต่ละคน แต่อาจช่วยรฐัและหน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายในการเตมิ

เตม็หน้าทีข่องตนเองในการดาํเนินตามกระบวนการดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 
7 แนวทางหลกีเลีย่งทีจ่ะบอกว่าอาวุธและอุปกรณ์ม ี“ความรา้ยแรงตํ่า” เพราะว่าการใชอ้าวุธใดๆ กก็่อใหเ้กดิผลรา้ยแรงถงึชวีติได ้
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1.4 แนวทางฉบบัน้ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของกฎหมายสากล โดยเฉพาะกฎหมายสทิธมินุษยชนสากล

และกฎการบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมถงึวธิกีารบงัคบัใชก้ฎหมายทีด่ดีว้ย มนัอาจช่วยในการปรบัใช้

และปฏบิบัตัติามกฎหมายสทิธมินุษยชนสากล โดยเฉพาะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสทิธใินการมชีวีติ เสรภีาพทีจ่ะ

ไม่ถูกทรมาน การปฏบิตัหิรอืการลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ย ทารุณ หรอืยํ่ายศีกัดิศ์ร ีและมคีวามมัน่คง

ปลอดภยัของบุคคล และสทิธทิีจ่ะชุมนุมโดยสงบสนัติ78 แนวทางน้ีเป็นสวนเสรมิและเตมิเตม็มาตรฐานที่

อยู่ในหลกัจรรยาบรรณของเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย (หลกัจรรยาบรรณ)8

9 และหลกัการพืน้ฐานว่า

ดว้ยการใชก้ําลงัและอาวุธโดยเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย (หลกัพืน้ฐาน)9

10 

 

1.5 หลกัจรรยาบรรณกําหนดว่าในการปฏบิตัติามหน้าที ่เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งเคารพ

และปกป้องศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยแ์ละดํารงไวซ้ึง่สทิธมินุษยชนของทุกคน10

11 หลกัพืน้ฐานเรยีกรอ้งให้

รฐัและหน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายพฒันา “อาวุธทีไ่ม่รา้ยแรงสําหรบัใชใ้นสถานการณ์ทีเ่หมาะสม โดย

มุ่งขดัขวางการใชว้ธิกีารทีส่ามารถกอ่ใหเ้กดิการเสยีชวีติหรอืการบาดเจบ็ต่อบุคคล”11

12 นอกจากน้ียงั

เรยีกรอ้งใหก้ารพฒันาและการใชอ้าวุธดงักล่าว “ไดร้บัการพจิารณาอย่างถีถ่ว้นเพือ่ลดความเสีย่งในการ

ก่อใหเ้กดิอนัตรายกบับุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง” และเจาะจงว่า “การใชอ้าวุธเหล่าน้ีควรไดร้บัการควบคุมอย่าง

รดักุม”12

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 ในขอ้มตทิี ่25/38 สภาสทิธมินุษยชนไดส้นบัสนุนใหร้ฐัจดัหาอาวุธทีไ่ม่รา้ยแรงสาํหรบัเจา้

พนกังานทีม่หีน้าทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายโดยใหเ้ป็นไปตามความพยายามของนานาชาตทิีจ่ะควบคุมและ

 
8 สทิธเิหล่านี้ไดร้บัการคุม้ครองตามความในกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงขอ้ที ่6, 7, 9 และ 21 และใน

สนธสิญัญาดา้นสทิธมินุษยชนประจําภูมภิาค 
9 หลกัจรรยาบรรณของเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตามทีเ่หน็ชอบโดยทีส่มชัชาใหญ่ในขอ้มตทิี ่34/169 โดยไม่มกีารลงคะแนนเสยีง

เมื่อวนัที ่17 ธนัวาคม 1979 
10 หลกัการพืน้ฐานว่าดว้ยการใชก้ําลงัและอาวุธโดยเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายไดร้บัความเหน็ชอบจากสมชัชาใหญ่ในขอ้มตทิี ่45/166 

และอนุมตัโิดยสมชัชาใหญ่โดยไม่มกีารลงคะแนนเสยีงเมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 1990 
11 หลกัจรรยาบรรณขอ้ที ่2 
12 หลกัพืน้ฐานขอ้ที ่2 
13 หลกัพืน้ฐานขอ้ที ่3 
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กําหนดหลกัเกณฑใ์นการฝึกอบรมและการใชง้านอาวุธทีไ่ม่รา้ยแรง ในขอ้มตทิี ่38/11 สภาไดส้ง่เสรมิให้

มกีารกําหนดหลกัเกณฑส์าํหรบัการฝึกอบรมและการใชง้านอาวุธทีไ่ม่รา้ยแรง โดยตระหนกัว่าแมแ้ต่

อาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่ากย็งัสรา้งความเสีย่งแก่ชวีติได ้

1.7 ตามกฎหมายสทิธมินุษยชนนานาชาตแิละหลกัการใชก้ําลงั แนวทางฉบบัปัจจุบนัใชก้บัการ

กระทําทีเ่ป็นการบงัคบัใชก้ฎหมายทัง้หมด รวมถงึการใชก้ําลงัในปฏบิตักิารต่อตา้นการก่อการรา้ย

นอกเหนือไปจากการกระทําทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ระหว่างการขดัการทางอาวุธและในสถานการณ์ทีเ่กดิความไม่

สงบและตงึเครยีดภายในประเภท เช่น การจลาจล การกระทําทีส่รา้งความรุนแรงแบบเป็นรายกรณีและ

เป็นครัง้คราว และการกระทําอื่นๆ ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั แนวทางใชก้บัการกระทําทีเ่ป็นการบงัคบัใช้

กฎหมายทีเ่กดิขึน้ทุกหนแห่ง รวมถงึนอกอาณาเขตดว้ย และแมก้ระทัง่ในกรณียกเวน้ทีบุ่คลากรของ

กองทพัปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 

1.8 ในเอกสาน้ีคาํว่า “ตอ้ง”, “ควร” และ “อาจ” หมายถงึระดบัการนําเอาแนวทางไปใชป้ฏบิตั ิโดย

เป็นไปตามการใชภ้าษาในมาตรฐานและแนวทางขององคก์ารมาตรฐานสากล (ISO) “ตอ้ง” บ่งบอกว่า

เป็นขอ้กําหนด “ควร” บ่งบอกว่าเป็นวธิกีารดาํเนินการทีด่กีว่าวธิอีื่น “อาจ” หมายถงึวธิกีารดาํเนินการที่

สามารถใชไ้ด ้
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2. หลกัทัว่ไปในการใช้กาํลงั 

 

 

2.1 เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายจะตอ้งเคารพและปกป้องสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน

อยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อพจิารณาเรื่องการใชก้ําลงัทุกรปูแบบ สทิธใินการมชีวีติของเจา้พนกังานผูบ้งัคบั

ใชก้ฎหมายและความมัน่คงปลอดภยัตอ้งไดร้บัการเคารพและปกป้องเช่นเดยีวกนั13

14 

 

2.2 ในการปฏบิตัหิน้าที ่เจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งใชว้ธิกีารทีไ่ม่รุนแรงเท่าทีจ่ะเป็นไปได้

ก่อนทีจ่ะหนัไปพึง่พาการใชก้ําลงัหรอือาวุธ พวกเขาอาจใชก้ําลงัไดเ้ฉพาะเมื่อวธิกีารอื่นไม่มี

ประสทิธภิาพหรอืไม่มทีท่ีาว่าจะนําไปสูผ่ลลพัธท์ีต่อ้งการ14

15 ในกรณีทีจ่าํเป็น เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใช้

กฎหมายจะไดร้บัอุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลทีเ่หมาะสม15

16 อาท ิหมวกเกราะ, โล่, ถุงมอืและเสือ้เกราะกนั

ของมคีม และเสือ้เกราะกนักระสุน อุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลดงักล่าวอาจลดความจาํเป็นในการใชอ้าวุธ

ใดๆ ของพนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย16

17 

 

2.3 การใชก้ําลงัใดๆ โดยเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งเป็นไปตามหลกัความถูกตอ้งตาม

กฎหมาย การป้องกนั ความจาํเป็น ความเหมาะสม การไม่แบ่งแยก และความรบัผดิชอบ 

 

 

ความถกูต้องตามกฎหมาย 

 

2.4 การใชก้ําลงัตอ้งไดร้บัการควบคุมโดยกฎหมายทอ้งถิน่และกฎหมายปกครองซึ่งสอดคลอ้งกบั

กฎหมายสากล การใชก้ําลงัจะสมเหตุสมผลเฉพาะเมื่อใชโ้ดยมวีตัถุประสงตเ์พือ่บงัคบัใชก้ฎหมายโดย

ชอบดว้ยกฎหมาย17

18 หน่วยงานและเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งปฏบิตัติามนโยบายของประเทศ

 
14 สาํนักงานว่าดว้ยยาเสพตดิและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNODC)/ สาํนักงานขา้หลวงใหญ่เพื่อสทิธมินุษยชนแห่งองคก์าร

สหประชาชาต ิ(OHCHR) หนังสอือา้งองิว่าดว้ยการใชก้ําลงัและอาวุธโดยเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย องคก์ารสหประชาชาต,ิ นวิยอรค์, 

2017, หน้า 15 
15 หลกัพืน้ฐานขอ้ที ่4 
16 หลกัพืน้ฐานขอ้ที ่2 
17 ขอ้มตขิองสภาสทิธมินุษยชน 38/11 ผ่านการอนุมตัโิดยไม่มกีารลงคะแนนเสยีงในวนัที ่6 กรกฎาคม 2018 ย่อหน้าที ่15 
18 หลกัพืน้ฐานขอ้ที ่1, คณะกรรมการสทิธมินุษยแ์ละประชาชาชนแอฟรกิา ขอ้คดิเหน็ทัว่ไปขอ้ที ่3 ในกฎบตัรสทิธมินุษยแ์ละประชาชน

แอฟรกิา: สทิธใินการมชีวีติ (ขอ้ที ่4) อนุมตัเิมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2015 ย่อหน้าที ่27, ศาลสทิธมินุษยชนทวปีอเมรกิา คดรีะหวา่งครซู 
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ทีเ่ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งของรฐัจะตอ้งชดัเจนมากพอทีจ่ะ

คาดการณ์นัยทางกฎหมายไดแ้ละตอ้งเผยแพร่อย่างกวา้งขวางใหทุ้กคนเขา้ถงึได ้หา้มใชก้ําลงัในการ

บงัคบัใชก้ฎหมายเพือ่เป็นการลงโทษ18

19 

 

2.5 หน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายและเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายสามารถใชไ้ดแ้ตเ่ฉพาะอาวุธ

และระบบการใชอ้าวุธทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชใ้นการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยผูม้อีํานาจทีเ่หมาะสมของรฐั

เท่านัน้ กฎหมายและขอ้บงัคบัของประเทศตอ้งระบุเงือ่นไขในการใชอ้าวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าและ

อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง และตอ้งกําหนดขดีจํากดัในการใชง้านเพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิการบาดเจบ็ให้

เหลอืน้อยทีส่ดุ 

 

การป้องกนั 

 

2.6 การปฏบิตักิารและการดําเนินการเพือ่บงัคบัใชก้ฎหมายตอ้งมกีารวางแผนและลงมอืทาํโดยมี

การป้องกนัทีจ่าํเป็นทัง้หมดเพือ่ป้องกนัหรอือย่างน้อยกล็ดความเสีย่งจากการใชก้ําลงัโดยเจา้พนกังานผู้

บงัคบัใชก้ฎหมายและประชาชน รวมถงึลดการบาดเจบ็รุนแรงทีอ่าจจะเกดิขึน้19

20 เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใช้

กฎหมายควรชะลอการปะทะหรอืขอ้งเกีย่วโดยตรงกบัประชาชน ถา้นัน่จะทาํใหม้คีวามจาํเป็นตอ้งใชก้งั

หรอืมโีอกาสทีจ่ะเกดิผลรุนแรงและหากการชะลอไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายแก่บุคคลทีข่ม่ขูคุ่กคามหรอืผูอ้ื่น20

21 

การฝึกอบรมใหก้บัเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัทีเ่หมาะสมและอาวุธทีม่คีวาม

รา้ยแรงตํ่าให ้และการเตรยีมใหเ้จา้พนกังานเหล่าน้ีพรอ้มปฏบิตัติามาตรการป้องกนัเพือ่ไม่ใหเ้กดิ

อนัตรายโดยไม่จําเป็นหรอืมากเกนิไป 

 

 

 

 

 
ซานเชสกบัพวกและเปร ูคาํตดัสนิเมื่อวนัที ่17 เมษายน 2015 ย่อหน้าที ่261, ศาลสทิธมินุษยชนยุโรป คดนีาโชวากบัพวกและบลัแกเรยี 

คาํตดัสนิเมื่อวนัที ่6 กรกฎาคม 2005 ย่อหน้าที ่99-100 
19 UNODC/OHCHR หนังสอือา้งองิว่าดว้ยการใชก้ําลงัและอาวุธโดยเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย หน้า 17  

 
20 คาํพพิากษาของศาลสทิธมินุษยชนยโุรป คดแีมคแคนและพวกกบัสหราชอาณาจกัร เมื่อวนัที ่27 กนัยายน 1995 ย่อหน้า 194, คาํ

พพิากษาของศาลสทิธมินุษยชนแห่งอเมรกิา คดนีาเดเก เกอรเ์ซมาและพวกกบัสาธารณรฐัโดมนิิกนั เมื่อวนัที ่24 ตุลาคม 2012 ย่อหน้า 

87, หลกัการขอ้ 5(b) ในหลกัพืน้ฐานปี 1990, รายงานโดยผูร้ายงานพเิศษเรื่องการสงัหารนอกกระบวนการยุตธิรรม อย่างรวบรดั และโดย

พลการ (A/HRC/26/36) ย่อหน้า 63, คณะกรรมการสทิธมินุษยแ์ละประชาชนแอฟรกิา ขอ้ชีแ้นะทัว่ไปว่าดว้ยเรือ่งสทิธใินการมชีวีติ ปี 2015 

ย่อหน้า 27 
21 คาํพพิากษาศาลสทิธมินุษยชนยุโรป คดชีบีอรช์และคซุมนิากบัรสัเซยี เมื่อวนัที ่16 มกราคม 2914 ย่อหน้า 240 
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2.7 นโยบาย คาํสัง่ และการปฏบิตักิารเพือ่บงัคบัใชก้ฎหมายจะตอ้งคาํนึงเป็นพเิศษถงึผูท้ีสุ่ม่เสีย่ง

ต่อการไดร้บัผลทีเ่ป็นอนัตรายจากการใชก้ําลงัและผลกระทบัจากอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่า อาท ิเดก็ 

สตรมีคีรรภ ์ผูส้งูอายุ บุคคลผูทุ้พพลภาพ บุคคลทีม่ปัีญหาสุขภาพจติ และบุคคลทีเ่มายาเสพตดิหรอืสุรา 

 

ความจาํเป็น 

2.8 ในการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตน เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายอาจใชก้ําลงัเฉพาะเมื่อมคีวาม

จาํเป็นอย่างเคร่งครดัและเฉพาะในระดบัทีจ่ําเป็นตอ้งการปฏบิตัหิน้าทีเ่ท่านัน้ กล่าวอกีอย่างหน่ึงกค็อื 

เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายควรใชก้ําลงัเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ทีจ่ําเป็นอย่างยิง่ยวดทีต่อ้ง

บรรลุวตัถุประสงคใ์นการบงัคบัใชก้ฎหมายตามกฎหมายและชอบธรรม21

22 

 

2.9 หลกัการความจําเป็นกําหนดว่าเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารบงัคบัใชก้ฎหมายโดยชอบธรรม 

ในเวลานัน้ไม่มทีางเลอืกอื่นใดทีส่มเหตุสมผลไปกว่าการใชก้ําลงั22

23 เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย

จะตอ้งพยายามคลีค่ลายสถานการณ์ รวมถงึพยายามหาทางออกโดยสงบสนัตใิหก้บัสถานการณ์ทีเ่ป็น

อนัตรายเมื่อทาํได ้การใชก้ําลงัอย่างไม่จาํเป็นหรอืมากเกนิไปอาจเปลีย่นไปเป็นการทรมานหรอืการ

ปฏบิตัทิีเ่ลวรา้ยโดยขึน้อยู่กบัสถานการณ์23

24 เมื่อการใชก้ําลงัเป็นสิง่ทีม่เีหตุผลสมควรใหท้าํใน

สถานการณ์ใดๆ ตอ้งใชก้ําลงัตามทีส่มควรแก่การบรรลุเป้าหมายเท่านัน้ การกําลงัจะตอ้งหยุดลงทนัททีี่

ไม่มคีวามจาํเป็นแลว้24

25 

 

ความเหมาะสม 

 

2.10 ประเภทและระดบัของการใชก้ําลงัและอนัตรายทีค่าดว่าจะเป็นผลจากการใชก้ําลงันัน้จะตอ้ง

เหมาะสมกบัการขม่ขูคุ่กคามโดยบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลหรอืความรุนแรงทีบุ่คคลหรอืกลุ่มบุคคลกําลงัก่อ

หรอืจะก่อ25

26 ไม่ควรใชก้ําลงัมากเกนิกว่าวตัถุประสงคต์ามกฎหมายไม่ว่าจะในกรณีใด26

27 ยกตวัอย่างเช่น 

 
22 หลกัพืน้ฐานขอ้ที ่4, หลกัจรรยาบรรณขอ้ที ่3 
23 หลกัพืน้ฐานปี 1990 ขอ้ที ่4, หลกัจรรยาบรรณขอ้ที ่3 และขอ้ชีแ้นะ (a) 
24 UNODC/OHCHR หนังสอือา้งองิว่าดว้ยการใชก้ําลงัและอาวุธโดยเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย หน้า 17  
25 รายงานโดยผูร้ายงานพเิศษเรื่องการสงัหารนอกกระบวนการยุตธิรรม อย่างรวบรดั และโดยพลการ (A/HRC/26/36) ย่อหน้าที ่60, หลกั

จรยิธรรม, ขอ้ชีแ้นะ (a) ขอ้ที ่3 
26 UNODC/OHCHR หนังสอือา้งองิว่าดว้ยการใชก้ําลงัและอาวุธโดยเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย หน้า 18, รายงานโดยผูร้ายงานพเิศษ

เรื่องการสงัหารนอกกระบวนการยุตธิรรม อย่างรวบรดั และโดยพลการ (A/HRC/26/36) ย่อหน้าที ่66, หลกัพืน้ฐานขอ้ 5(a), หลกั

จรรยาบรรณ, ขอ้ชีแ้นะ (b) ในขอ้ 3 
27 หลกัจรรยาบรรณ, ขอ้ชีแ้นะ (b) ในขอ้ 3 



 7 
ไม่ควรใชก้ําลงัทีจ่ะทาํใหเ้กดิการบาดเจบ็ปานกลางหรอืรุนแรง รวมถงึการใชอ้าวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่า

เพยีงเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่การยอมทาํตามคําสัง่ของบุคคลทีข่ดัขนืโดยไม่ไดต้่อสู ้เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใช้

กฎหมายควรพจิารณาและลดโอกาสทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลกระทบจากการใชก้ําลงัต่อผูอ้ยู่ในเหตุการณ์แต่

ไม่ไดม้สีว่นร่วมในเหตุการณ์นัน้ๆ ผูท้ีส่ญัจรผ่านไปมา บุคลากรทางการแพทย ์และนกัข่าวอยู่เสมอ เจา้

พนกังานตอ้งไม่ใชก้ําลงัต่อบุคคลดงักล่าวและผลกระทบใดๆ ทีเ่กดิขึน้สบืเน่ืองมาจะตอ้งเหมาะสมกบั

วตัถุประสงคท์ีช่อบดว้ยกฎหมาย 

 

การไม่แบ่งแยก 

2.11 ในการปฏบิตัติามหน้าที ่เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งไม่แบ่งแยกบุคคลเน่ืองจากเชือ้

ชาต ิชาตพินัธุ ์สผีวิ เพศ รสนิยมทางเพศ ภาษา ศาสนา ความเหน็ทางการเมอืงหรอือื่นๆ สญัชาตหิรอื

ตน้กําเนิดทางสงัคม ความทุพพลภาพ ทรพัยส์นิหรอืชาตกิําเนิด หรอืหลกัเกณฑอ์ื่นๆ27

28 เพือ่ไม่ใหม้กีาร

แบ่งแยกกดีกนัและปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมต่อบุคคลทีต่กอยู่ภายใตก้ารใชก้ําลงั จะตอ้งใสใ่จและระมดั

ระหว่างอยู่สงูโดยเคารพต่อบุคคลทีรู่ห้รอืน่าจะสุม่เสีย่งต่อการไดร้บัผลกระทบจากอาวุธบางอย่าง28

29 การ

เฝ้าสงัเกตการใชก้ําลงั รวมถงึการไดร้บัขอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัผูท้ีเ่ป็นเป้าหมายของการใชก้ําลงัเป็น

องคป์ระกอบทีส่ําคญัต่อการใชก้ําลงัโดยไม่แบ่งแยก 

  

 
28 หลกัจรรยาบรรณขอ้ที ่2 หลกัการไม่แบ่งแยกกดีกนัถอืเป็นกฎหมายสากลตามหลกัจารตี นอกจากนี้ยงัมอียู่ในกฎบตัรสหประชาชาต ิคาํ

ประกาศสทิธมินุษยชนสากล และเครือ่งมอืเพื่อสทิธมินุษยชนสากลทีส่าํคญัทัง้หมด เช่นเดยีวกบัในขอ้ที ่2(1) ของกตกิาระหว่างประเทศว่า

ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
29 ยกตวัอย่างเช่น ในสหราชอาณาจกัร สาํหรบักรณีการใชปื้นชอ็ตไฟฟ้า คณะอนุกรรมการสภาทีป่รกึษาทางดา้นวทิยาศาสตรก์ลาโหมว่า

ดว้ยนัยทางการแพทยข์องการใชอ้าวธุทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าแนะนําว่า “บุคคลทีเ่ป็นโรคหวัใจหรอืผูท้ีร่บัประทานยาบางชนิดหรอืยาเพื่อความ

บนัเทงิ อาจมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิภาวะแทรกซอ้นทางหวัใจจากการถูกยงิดว้ยปืนชอ็ตไฟฟ้า” คณะอนุกรรมการสภาทีป่รกึษาทางดา้น

วทิยาศาสตรก์ลาโหมว่าดว้ยนัยทางการแพทยข์องการใชอ้าวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่า, “คาํแถลงว่าดว้ยนัยทางการแพทยข์องการใชปื้นชอ็ต

ไฟฟ้าx26 และ M16 ในระบบอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่ากบัเดก็และผูใ้หญ่ทีม่คีวามเสีย่ง”, 2012, ย่อหน้า 77 
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3. ความรบัผิดชอบ 

 

 

3.1 ภายใตก้ฎหมายสทิธมินุษยชนสากลและหลกัสากลในการใชก้ําลงั รฐัมหีน้าทีด่ําเนินการใหเ้จา้

พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายรบัผดิชอบต่อการกระทําของตนซึง่รวมถงึการตดัสนิใจใชก้ําลงัทัง้หมด 

เช่นเดยีวกบัทีเ่จา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งคุม้ครองประชาชน ในบางสถานการณ์ รฐักม็หีน้าที่

บงัคบัใหเ้จา้พนกังานดงักล่าวรบัผดิชอบต่อการละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีข่องตน29

30 เพือ่ใหก้ารรบัผดิชอบ

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ หน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งกําหนดกลไกการรบัผดิชอบภายในทีม่ี

ความเป็นอสิระมากพอและมปีระสทิธภิาพ และรฐัควรพจิารณากําหนดหน่วยงานกํากบัดแูลจาก

ภายนอกทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญอย่างเหมาะสม หากไม่มกีค็วรใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิหรอืองคก์รสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาตริบัหน้าทีต่รวจสอบจากภายนอกน้ี30

31 

 

3.2 การรบัผดิชอบอย่างมปีระสทิธภิาพของเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายเกีย่วขอ้งผูป้ฏบิตัหิลาย

คน ไดแ้ก่ ตวัแทนรฐับาล สภานิตบิญัญตั ิตุลาการ ผูป้ฏบิตังิานภาคประชาสงัคม และองคก์รกํากบัดแูล

อสิระ รวมถงึองคก์รสทิธมินุษยชนแห่งชาตหิรอืสาํนกังานผูต้รวจราชการแผ่นดนิ แต่ในเบือ้งตน้ผูท้ี่

เกีย่วขอ้งคอืตํารวจและหน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายอื่นๆ เอง31

32 สมาชกิของรฐับาลและผูม้อีํานาจทาง

การเมอืงอื่นๆ ควรสง่เสรมิวฒันธรรมแห่งความรบัผดิชอบในการบงัคบัใชก้ฎหมายและตอ้งรบัผดิชอบ

หากพวกเขาสง่เสรมิหรอืเปิดทางใหเ้กดิพฤตกิรรมทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย กฎหมายภายในของรฐักต็อ้ง

เป็นไปตามกฎหมายสากลในการบงัคบัและควบคุมการกระทําการของบรษิทัรกัษาความปลอดภยัที่

ดาํเนินการในหรอืจากอาณาเขตของรฐั 

 

 

 

 

 

 
30 ดูตวัอย่างในเอกสารคาํพพิากษาของศาลสทิธมินุษยชนยุโรป คดรีะหว่างทากาเยวากบัประเทศรสัเซยี (ส่วนแรก) ลงวนัที ่13 เมษายน 

2017 และ “Police officers jailed over Bijan Ebrahimi murder case”, หนังสอืพมิพ ์The Guardian, 9 กุมภาพนัธ ์2016 
31 คณะกรรมสทิธิม์นุษยแ์ละประชาชนแอฟรกิา แนวทางควบคุมการชุมนุมโดยเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายในแอฟรกิา, บนัจูล, 2017, 

ย่อหน้า 8.1 
32 UNODC คู่มอืความรบัผดิชอบ ควบคุมดูแล และความซือ่สตัยข์องเจา้หน้าทีต่ํารวจ ชุดคู่มอืความยุตธิรรมทางอาญา กรุงเวยีนนา 

กรกฎาคม 2011 
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3.3 การเฝ้าสงัเกต การรายงาน และความโปร่งใส ่คอืองคป์ระกอบสาํคญัของการรบัผดิชอบ เจา้

พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งแสดงตวั เช่น ดว้ยการตดิป้ายชื่อหรอืมเีลขประจําตวั อาวุธทัง้หมด32

33 

(และหากเป็นไปไดเ้ครื่องกระสุน กระสุน กระบอง และวตัถุทีย่งิออกมา) ควรมกีารทําสญัลกัษณ์ให้

ชดัเจน ความรบัผดิชอบยงัไดร้บัการสง่เสรมิจากการบนัทกึการมอบอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าใหก้บัเจา้

พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายรวมกบัการรายงานเหตุการณ์ทีเ่จา้พนกังานตอ้งใชก้ําลงัอย่างละเอยีด

ในทนัที3334 ในเรื่องน้ี รฐัควรจะกําหนดใหห้น่วยงานทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายทัง้หมดบนัทกึการใชก้ําลงัทุกครัง้

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าหรอือุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งเอาไว ้

 

 

3.4 กรณีทีม่กีารบาดเจบ็ ในรายงานควรมขีอ้มลูเพยีงพอทีจ่ะระบุว่าการใชก้ําลงัเป็นเรื่องจาํเป็นและ

เหมาะสมหรอืไม่ และควรจะใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัเหตุการณ์พรอ้มสถานการณ์แวดลอ้ม ลกัษณะของ

เหยื่อ มาตรการทีใ่ชเ้พือ่หลกีเลีย่งการใชก้ําลงัและลดระดบัความรุนแรงของสถานการณ์ ประเภทและ

ลกัษณะของการใชก้ําลงัรวมถงึอาวุธ เหตผุลทีใ่ชก้ําลงัและประสทิธภิาพของมนั และผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 

รายงานควรสรุปดว้ยว่าการใชก้ําลงัเป็นเรื่องทีช่อบดว้ยกฎหมายหรอืไม่และในสถานการณ์ใดๆ กต็าม 

ควรจะระบุบทเรยีนทีไ่ดร้บัจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ดว้ย 

 

 

3.5 หากเกดิการเสยีชวีติหรอืการบาดเจบ็จากการใชอ้าวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าหรอือุปกรณ์ที่

เกีย่วขอ้งโดยเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย จะตอ้งรายงานเหตุการผูบ้งัคบับญัชาของเจา้พนกังาน

ทราบในทนัที3435 หน้าทีร่บัผดิชอบน้ียงัเป็นของบรษิทัรกัษาความปลอดภยัทีร่บัหน้าทีบ่งัคบัใชก้ฎหมาย 

การเสยีชวีติและการบาดเจบ็ทัง้หมดทีม่าจากการใชอ้าวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าหรอือุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

และไม่ใช่แต่กรณีทีเ่ป็นผลมาจากการใชก้าํลงัหรอืฝ่าฝืนแนวทางฉบบัปัจจุบนัโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย

อย่างชดัเจนหรอือาจจะมชิอบดว้ยกฎหมาย ควรไดร้บัการรายงานใหอ้งคก์รผูอ้ํานาจทางตุลาการหรอื

 
33 ยกตวัอย่างเช่น ตามความในขอ้ที ่8(1) ของพธิสีารว่าดว้ยอาวุธปืน แต่ละรฐัตอ้งกําหนดใหม้ ี“การทําสญัลกัษณ์ระบุชื่อผูผ้ลติ ประเทศ

หรอืสถานทีผ่ลติ และเลขประจํากระบอก” ในขัน้ตอนการผลติหรอืทําสญัลกัษณ์ “ดว้ยเครื่องหมายเรขาคณิตผสมกบัตวัเลย/หรอืตวัอกัษร” 

ซึง่ทําให ้“ระบุประเทศผูผ้ลติไดท้นัท”ี 
34 OHCHR สทิธมินุษยชนและการบงัคบัใชก้ฎหมาย : คู่มอืฝึกอบรมเรือ่งสทิธมินุษยชนสาํหรบัเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 

(เตรยีมพรอ้ม) บทที ่5 
35 หลกัพืน้ฐานขอ้ที ่6 และ 22 ปี 1990 หลกัขอ้ที ่22 กําหนดเพิม่เตมิว่าในกรณีทีม่กีารเสยีชวีติหรอืบาดเจบ็อย่างรุนแรงหรอืผลลพัธท์ี่

เลวรา้ยอย่งอืน่ ตอ้งส่งรายงานอย่างละเอยีดใหก้บัองคก์รผูม้อีํานาจทีเ่หมาะสมซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการตรวจสอบทางการบรหิารและ

การกํากบัดูแลโดยกระบวนการยตุธิรรม 
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อื่นๆ ทีเ่หมาะสมทราบโดยทนัท ีองคก์รอสิระผูม้อีํานาจน้ีควรจะมอีํานาจในการสอบสวนสถานการณ์

แวดลอ้มและสาเหตุทีท่าํใหเ้กดิกรณีดงักล่าวขึน้อย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นกลางในทนัท ี

 

3.6 ควรรายงานการใชก้ําลงัในระหว่างการคุม้ขงัใหผู้อ้ํานวยการองคก์รหรอืบุคคลทีม่อีํานาจ

เทยีบเท่าทราบโดยทนัทตีามความเหมาะสม35

36 แมจ้ะมกีารสอบสวนเป็นการภายใน แต่ผูอ้ํานวยการ

เรอืนจําตอ้งรายงานใหผู้ม้อีํานาจทางตุลาการหรอือื่นๆ ตามทีเ่หมาะสมทราบทนัทถีงึการเสยีชวีติขณะ

คุมขงั การหายตวัไปหรอืการบาดเจบ็รุนแรงหรอืเหตุการณ์ใดๆ ทีม่เีหตุผลอนัควรใหเ้ชื่อว่ามกีารทรมาน 

การปฏบิตั ิหรอืการลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ย ทารุณ หรอืยํ่ายศีกัดิศ์ร ีผูม้อีํานาจน้ีจะตอ้งเป็นอสิระจากการ

บรหิารงานในเรอืนจาํและไดร้บัการแต่งตัง้ใหท้าํการสอบสวนเหตุการณ์แวดลอ้มและสาเหตุของกรณี

ดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นกลางในทนัที3637 

 

3.7 เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายทุกคนตอ้งรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระทําของตนเอง 

รวมถงึผูบ้ญัชาการดว้ย การใชก้ําลงัแต่ละครัง้จะตอ้งมเีหตุผลและสมเหตุสมผล37

38 การปฏบิตัติามคําสัง่ที่

มชิอบดว้ยกฎหมายอย่างเหน็ไดช้ดัจากผูบ้งัคบับญัชาใหใ้ชก้ําลงัไม่ใช่ขอ้อา้งใหก้ระทาํเรื่องผดิกฎหมาย

ใดๆ ทัง้สิน้38

39 รฐับาลและหน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งดาํเนินการใหม้ัน่ใจว่าจะไม่มกีารลงโทษทาง

อาญาหรอืวนิัยกบัเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายทีป่ฏเิสธคาํสัง่หรอืการใชอ้าวุธความรา้ยแรงตํ่าโดยมิ

ชอบดว้ยกฎหมายหรอืรายงานคาํสัง่ทีม่ชิอบดว้ยกฎหมายหรอืการใชก้ําลงัดงักล่าวของเจา้พนกังานคน

อื่น39

40 

 

3.8 ภายใตก้ฎหมายสทิธมินุษยชนสากล รฐัมหีน้าทีส่อบสวนการละเมดิสทิธมินุษยชนทีถู่กกล่าวหา

หรอืตอ้งสงสยัว่าเกดิขึน้ทัง้หมด โดยเฉพาะสทิธใินการมชีวีติและความมัน่คงปลอดภยั ปราศจากการ

ทรมาน การปฏบิตัหิรอืการลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ย ทารุณ หรอืยํ่ายศีกัดิศ์รี4041 การสอบสวนดงักล่าวตอ้งเป็น

กลาง เป็นอสิระ และมปีระสทิธภิาพ และตอ้งดาํเนินการโดยทนัทอีย่างโปร่งใส เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใช้

กฎหมายตอ้งใหค้วามร่วมมอืในการสอบสวนอย่างเตม็ทีแ่ละผูส้อบสวนตอ้งสามารถหาหลกัฐานได ้

อํานาจในการสอบสวนดงักล่าวควรจะมอบใหก้บักลไกการควบคุมดแูลอย่างเป็นอสิระของตํารวจซึง่จะ

เสรมิสรา้งความรบัผดิชอบขององคก์รและเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายใหเ้ขม้แขง็ ผูป้ระกอบวชิาชพี

 
36 กฎขอ้ 54(1) ขอ้กําหนดขัน้ตํ่าขององคก์ารสหประชาชาตใินการปฏบิตัติอ่ผูต้อ้งขงั (“กฎเนลสนั แมนเดลา”) อนุมตัโิดยไม่มกีารลงคะแนน

เสยีงโดยทีป่ระชุมสมชัชาใหญ่ในขอ้มตทิี ่70/175 เมื่อวนัที ่17 ธนัวาคม 2015  
37 กฎเนลสนั แมนเดลาขอ้ที ่71(1) 
38 ดูตวัอย่างจากเอกสารศาลอุทธรณ์สหรฐั (ที ่4) คดเีมเยอรส์กบับลัตมิอรเ์คาน์ตี้ 713 F.3d 723 (2013), หน้า 733–34 และ 

UNODC/OHCHR หนังสอือา้งองิว่าดว้ยการใชก้ําลงัและอาวุธในการบงัคบัใชก้ฎหมาย หน้า 12, 16 และ 78 
39 หลกัพืน้ฐานขอ้ที ่26 ศาลสทิธมินุษยชนยุโรป คาํพพิากษาคดกีาฟเกนกบัเยอรมนวีนัที ่1 มถิุนายน 2010 ย่อหน้าที ่176 กบั 177 
40 หลกัพืน้ฐานขอ้ที ่25 
41 ดูพธิสีารมนินิโซตาว่าดว้ยการสบืสวนสอบสวนกรณีทีต่อ้งสงสยัว่าเป็นการเสยีชวีติทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย (2016), OHCHR, เจนีวา, 

2017 
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ทางการแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอบสวนตอ้งปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมวชิาชพี รวมถงึตอ้งทาํตวัใหเ้ป็น

กลางโดยมุ่งทีจ่ะใหค้วามเป็นธรรม  

 

3.9 เมื่อเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายรดิรอนเสรภีาพของบุคคล เช่น ดว้ยการหน่วงเหน่ียวหรอื

คุมขงัไว ้พวกเขาย่อมมหีน้าทีคุ่ม้ครองสทิธขิองบุคคลดงักล่าว โดยเฉพาะสทิธทิีจ่ะมชีวีติและความ

สมบูรณ์ของร่างกาย หากบุคคลเสยีชวีติระหว่างถูกคุมขงั รวมถงึทีเ่ป็นผลมาจากการใชอ้าวธุทีม่คีวาม

รา้ยแรงตํ่า รฐัจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบและมภีาระในการพสิจูน์จนสิน้สงสยั ในกรณีใดๆ กต็าม องคก์ร

อสิระจะตอ้งเป็นผูร้บัหน้าทีใ่นการสอบสวนอย่างมปีระสทิธภิาพโปร่งโดยอสิระอย่างเป็นกลางในทนัที4142 

 

3.10 เมื่อการสบืสวนเรื่องการใชก้ําลงัโดยเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายเผยใหเ้หน็หลกัฐานทีบ่่งชี้

ว่าการเสยีชวีติหรอืบาดเจบ็อาจเกดิขึน้โดยมชิอบดว้ยกฎหมาย รฐัควรดาํเนินการใหผู้ก้ระทําความผดิ

ไดร้บัการไต่สวนในกระบวนการตุลาการและหากพบว่ามคีวามผดิจรงิ กต็อ้งไดร้บัการลงโทษอย่าง

เหมาะสม42

43 บทลงโทษสาํหรบัเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายทีใ่ชก้ําลงัโดยมชิอบดว้ยกฎหมายจะตอ้ง

มปีระสทิธภิาพ เหมาะสม และป้องกนัไม่ใหเ้กดิการกระทาํความผดิอกี หากมกีารฝ่าฝืนกฎหมายสากล

หรอืทอ้งถิน่และกฎหมายปกครอง เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายทีก่ระทาํความผดิอาจถูกนําตวัไปฝึก

ใหม่หรอืประเมนิคุณสมบตัใิหม่นอกเหนือไปจากการดาํเนินบทลงโทษทางอาญาหรอืทางวนิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 พธิสีารมนินิโซตาว่าดว้ยการสบืสวนสอบสวนกรณีทีต่อ้งสงสยัว่าเป็นการเสยีชวีติทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย ย่อหน้า 17 
43 อา้งถงึแลว้ ย่อหน้า 8(c) 
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3.11 รฐัควรดาํเนินการใหแ้น่ใจผ่านการตรวจสอบภายในเป็นครัง้คราวว่าบทเรยีนจากสถานการณ์ที่

การใชอ้าวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าหรอือุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งสง่ผลกระทบต่อสทิธมินุษยชนสะทอ้นอยู่ใน

นโยบาย กระบวนการ และการฝึกอบรมอย่างเตม็ขัน้43

44 

 

3.12 เหยื่อจากการใชก้ําลงัโดยมชิอบดว้ยกฎหมายของเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายมสีทิธทิีจ่ะ

ไดร้บัการเยยีวยาอย่างมปีระสทิธภิาพ44

45 รปูแบบของการเยยีวยา ไดแ้ก่ การจ่ายเงนิ การใหห้ลกัประกนั

ว่าจะไม่ละเมดิซ้ํา การซ่อมแซม การชดใชค้่าเสยีหาย และการชดเชย ควรเคารพสทิธใินการเขา้ร่วมการ

สอบสวนของเหยื่อ 

 

3.13 ความรบัผดิชอบต่อการใชก้ําลงัโดยมชิอบดว้ยกฎหมายของเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย

ไดร้บัสนับสนุนโดยกลไกลทางดา้นสทิธมินุษยชนขององคก์ารสหประชาชาต ิอาท ิองคก์รสนธสิญัญา

และกระบวนการพเิศษของสภาสทิธมินุษยชน หากรฐัไม่ปฏบิตัติาม กลไกทางตุลาการสากล เช่น ศาล

สทิธมินุษยชนหรอืศาลอาญาพเิศษระหว่างประเทศอาจเป็นฝ่ายดาํเนินการหรอืสง่เสรมิใหม้กีาร

รบัผดิชอบ หรอืในกรณียกเวน้กโ็ดยศาลอาญาระหว่างประเทศ ความรบัผดิชอบต่อการใชก้ําลงัโดยมิ

ชอบดว้ยกฎหมายในบรบิทของการบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไดร้บัการสง่เสรมิจากคณะกรรมการสากลทีม่ี

ภารกจิสบืสวนและคน้หาความจรงิและในรายงานประจําประเทศและรายงานสาํคญัของสาํนกังาน

ขา้หลวงใหญ่เพือ่สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ(OHCHR) 

  

 
44 OHCHR, สทิธมินุษยชนและการบงัคบัใชก้ฎหมาย : คู่มอืฝึกอบรมเรือ่งสทิธมินุษยชนสาํหรบัเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย, บทที ่19 
45 หลกัพืน้ฐานและแนวทางว่าดว้ยเรือ่งสทิธทิีจ่ะไดร้บัการเยยีวยาและชดเชยสาํหรบัเหยื่อของการละเมดิกฎหมายสทิธมินุษยชนสากล

อย่างรา้ยแรงและการละเมดิกฎหมายมนุษยธรรมสากลอย่างรา้ยแรง ไดร้บัการอนุมตัโิดยทีส่มชัชาใหญ่ในขอ้มตทิี ่60/147 ในวนัที ่16 

ธนัวาคม 2005, คณะกรรมการสทิธมินุษยชน ขอ้ชีแ้นะทัว่ไปขอ้ที ่31 (2004) ว่าดว้ยลกัษณะของหน้าทีต่ามกฎหมายของรฐัภาคขีองกตกิา 

ย่อหน้า 15 
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4. ข้อพิจารณาทัว่ไปว่าด้วยเรื่องอาวธุท่ีมคีวามร้ายแรงตํา่และอปุกรณ์ท่ี

เก่ียวข้อง 

 

 

4.1 การผลิตและการออกแบบ 

 

4.1.1 อาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าและอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งซึง่ตัง้ใจจะนํามาใชใ้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย

จะตอ้งผ่านการออกแบบและผลติออกมาใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างชอบ

ธรรมและเป็นไปตามกฎหมายสทิธมินุษยชนสากล หน้าทีน้ี่เป็นของรฐัและหน่วยงานรฐั รวมถงึบรษิทัที่

ผลติอาวุธเพือ่การบงัคบัใชก้ฎหมายดว้ย45

46 

 

4.1.2 ผูผ้ลติอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชนควรสนใจความเสยีง

บางอย่างของผูซ้ือ้และ/หรอืผูใ้ชง้านและของประชาชนสว่นรวม รฐั หน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย และ

ผูผ้ลติควรจะมคีวามโปร่งใสในเรื่องเชงิเทคนิคเกี่ยวกบัอาวุธทีนํ่ามาใช ้โดยขณะเดยีวกนักเ็คารพในสทิธิ

ในทรพัยส์นิทางปัญญาของผูผ้ลติดว้ย อย่างน้อยทีสุ่ด ผูผ้ลติจะตอ้งสง่มอบเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั

ทัง้หมดกบัผูซ้ือ้และ/หรอืผูใ้ชง้าน ขอ้มลูทีเ่ป็นสาธารณะควรประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบทางลกัษณะ

และขนาดของอาวุธ46

47 โดยมุ่งเพือ่การใหก้ารรกัษาทางการแพทยแ์ละการยอมรบัของประชาชน ผูผ้ลติ

ควรระบุและเผยแพร่งานศกึษาทางการแพทยแ์ละชื่อของผูเ้ชีย่วชาญทีท่าํการวเิคราะหเ์รื่องความ

ปลอดภยั ระบุตวัผูท้ีไ่ดร้บัค่าตอบแทนจากการสง่เสรมิผลติภณัฑข์องตน 

 

4.1.3 ลกัษณะของการบงัคบัใชก้ฎหมายสรา้งขอ้จํากดัพเิศษใหก้บัระดบัการใชก้ําลงัจากระยะไกล47

48 

หน่ึงในสาเหตุทีเ่ป็นแบบนัน้กเ็พราะว่าระยะห่างน่าจะลดศกัยภาพในการประเมนิสถานการณ์ที่

จาํเป็นตอ้งมกีารแทรกแซงดว้ยการบงัคบัใชก้ฎหมาย (เช่น การจบักุมผูต้อ้งสงสยัว่ากระทําความผดิทาง

อาญา) และเพือ่คลีค่ลายสถานการณ์อย่างสงบ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ควรมมีาตรการทีเ่หมาะสมใน

การควบคุมการใชก้ําลงัในการบงัคบัใชก้ฎหมาย เรื่องน้ีเกีย่วพนักบัการออกแบบอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรง

ตํ่าและอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างมาก 

 
46 ดูตวัอย่างใน หลกัแนวทางการทําธุรกจิและสทิธมินุษยชน : การปฏบิตัติามกรอบการทํางาน “คุม้ครอง เคารพ และเยยีวยา” ขององคก์าร

สหประชาชาต,ิ OHCHR, กรุงเจนีวา/นิวยอรค์, 2011  
47 ยกตวัอย่างเช่น กรณีสารเคมทีีท่ําใหเ้กดิการระคายเคอืง ขอ้มลูดงักล่าวกจ็ะหมายรวมถงึระดบัความเขม้ขน้และประเภทสารละลายทีใ่ช ้
48 รายงานโดยผูร้ายงานพเิศษเรื่องการสงัหารนอกกระบวนการยุตธิรรม อย่างรวบรดั และโดยพลการ (A/69/265), ย่อหน้า 77-89 
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4.2 การตรวจสอบทางกฎหมาย การทดสอบ และการจดัซ้ือจดัหา 

 

4.2.1 รฐัตอ้งดาํเนินการใหม้ัน่ใจว่าก่อนการจดัซือ้และจดัหาอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าหรอืชิน้อุปกรณ์ที่

เกีย่วขอ้งใหก้บัเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย ไดม้กีารตรวจสอบทางกฎหมายเพื่อตดัสนิใจว่าอาวุธน้ี

ในบางกรณีหรอืทัง้หมดขดักบักฎหมายระหว่างประเทศหรอืภายในประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายสทิธิ

มนุษยชนหรอืไม่48

49 

 

4.2.2 ในฐานะสว่นหน่ึงของการตรวจสอบทางกฎหมาย ควรมกีารทดสอบโดยไม่เกีย่วขอ้งกบัผูผ้ลติ

และใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานซึง่เป็นทีย่อมรบั การทดสอบควรจะคํานึงถงึศกัยภาพและผลลพัธท์ีจ่าํเป็น

และน่าจะมขีองอาวุธ และควรจะตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเชีย่วชาญและหลกัฐานทางกฎหมาย เทคนิค 

การแพทย ์และวทิยาศาสตร4์9

50 การทดสอบควรจะประเมนิผลลพัธข์องการใชอ้าวุธอย่างสมเหตุสมผล

หรอืตามทีค่าดหมายทัง้หมด ควรพจิารณาเรื่องการประเมนิผลลพัธจ์ากการใชอ้าวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่า

และอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลทีอ่าจจะสุม่เสีย่งเป็นพเิศษ50

51 

 

4.2.3 อาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าและอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งซึง่การใชง้านตามทีม่อบหมาย คาดหวงั หรอื

ตัง้ใจไม่ไดเ้ป็นไปตามกฎเกณฑก์ํากบัการบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืก่อใหเ้กดิความเสีย่งสญูเสยีชวีติหรอื

การบาดเจบ็รุนแรงอย่างไม่สมเหตุสมผลแก่บุคคลใดๆ กต็ามซึง่รวมถงึผูต้อ้งสงสยัว่าก่ออาชญากรรม ผู้

ทีอ่ยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่มสีว่นเกีย่วขอ้ง หรอืเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายเอง ตอ้งไม่ไดร้บัอนุญาตให้

มกีารจดัซือ้ สง่มอบ หรอืใชง้าน 

 

 

 

 

 
49 ขอ้มตขิองสภาสทิธมินุษยชนที ่38/11 ย่อหน้า 16 ดูขอ้ 36 ในหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิฉบบัที ่1 ของอนุสญัญาเจนีวาฉบบัปี 1949 

คณะกรรมการสทิธมินุษยแ์ละประชาชนแอฟรกิา ขอ้ชีแ้นะทัว่ไปว่าดว้ยสทิธใินการมชีวีติ ยอ่หน้า 30 
50 ขอ้มตขิองสภาสทิธมินุษยชนที ่25/38 ย่อหน้า 15 ดูเพิม่เตมิในรายงานโดยผูร้ายงานพเิศษเรื่องการทรมาน การปฏบิตั ิหรอืการลงโทษ

อื่นทีโ่หดรา้ย ทารุณ หรอืยํ่ายศีกัดิศ์รใีนการใชก้ําลงันอกกระบวนการยุตธิรรมและการหา้มไม่ใหม้กีารทรมาน การปฏบิตั ิหรอืการลงโทษ

อื่นทีโ่หดรา้ย ทารุณ หรอืยํ่ายศีกัดิศ์ร ี(A/72/178) และ UNODC/OHCHR, หนังสอือา้งองิเรือ่งการใชก้ําลงัและอาวุธในการบงัคบัใช้

กฎหมาย 
51 ตวัอย่างใน Taser International, “TASER® Handheld CEW คาํเตอืน คาํแนะนํา และขอ้มลู : การบงัคบัใชก้ฎหมาย”, 1 มนีาคม 2013, 

หน้า 3 และสาํนักงานผูพ้ทิกัษ์สิง่แวดลอ้ม (ACT) (ออสเตรเลยี), ความเสีย่งจากการใชส้เปรยพ์รกิไทยและเทคนคิการบงัคบัใหย้อมทําตาม

ดว้ยความเจบ็ปวดในการชุมนุมของประชาชน อํานาจในการควบคุมฝงูชนของตํารวจ ส่งใหค้ณะกรรมการกฎหมายสภานิตบิญัญตั ิACT 

พจิารณา, มถิุนายน 2005 
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4.2.4 อาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าและอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งซึง่เป็นการใชก้ําลงัจากการควบคุมระยะไกลทัง้

แบบกลไกหรอืแบบอตัโนมตัิ5152 ควรไดร้บัอนุญาตเฉพาะเมื่ออยู่ในบรบิทของการใชง้านตามทีต่ ัง้ใจหรอื

ตามปกต ิสามารถมัน่ใจไดว้่าการใชง้านดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว่าง

ประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายสทิธมินุษยชนสากล 

 

 

4.3 การเฝ้าสงัเกต 

 

4.3.1 รฐัและหน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งเฝ้าสงัเกตการใชง้านและผลลพัธจ์ากอาวุธทีม่คีวาม

รา้ยแรงตํ่าและอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งซึง่จดัซือ้ สง่มอบ และใชง้านเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 

4.3.2 การเฝ้าสงัเกตควรมขีอ้มลูบรบิทของสภาพแวดลอ้มในการใชง้าน ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนทีเ่ป็น

เป้าของการใชก้ําลงัควรจะถูกแยกออกเป็นสว่นๆ เท่าทีเ่ป็นไปได ้เช่น ตามอายุ เพศสรรีะ/เพศสภาพ 

ความทุพพลภาพ (ถา้ม)ี และกลุ่มชาตพินัธุ ์ผลการเฝ้าสงัเกตควรเผยแพร่ออกสูส่าธารณะตาม

ขอ้กําหนดเรื่องความโปร่งใสทีร่ะบุไวใ้นสว่นต่อไป ขอ้มูลดงักล่าวควรรวมถงึสถติกิารเสยีชวีติและการ

บาดเจบ็รุนแรงจากอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าประเภทต่างๆ ภายในประเทศ 

 

4.3.3 ในการเฝ้าสงัเกตควรจะมกีารสุม่ตรวจสอบอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง ควร

พจิารณาใหม้กีารการใชก้ลอ้งตดิตวั (หรอือุปกรณ์บนัทกึทีเ่หมาะสมอย่างอื่น) ในเวลาทีใ่ชอ้าวุธทีม่คีวาม

รา้ยแรงตํ่าดว้ย 

 

4.3.4 การวเิคราะหข์อ้มลูควรใหผ้ลลพัธท์ีเ่ป็นขอ้มลูสาํหรบัการพฒันาการฝึกอบรม แนวทาง การใช้

งาน และนโยบายตามทีจ่ําเป็น 

 

4.3.5 รฐัและหน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายควรใหค้วามร่วมมอืกนัในการเฝ้าสงัเกตการใชง้านและ

ผลลพัธจ์ากอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งโดยองคก์รภายนอก อาท ิองคก์รสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาตแิละกลไกการรอ้งเรยีนโดยอสิระของกรมตํารวจ รวมถงึองคก์รระหว่างประเทศและ

องคก์รภาคประชาสงัคม ควรพจิารณาผลจากการเฝ้าสงัเกตดงักล่าวระหว่างการฝึกอบรมและเมื่อ

ปรบัปรุงนโยบายหรอืแนวทางใหท้นัสมยั 

 
52 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนกล่าวว่า “การพฒันาระบบอาวุธแบบอตัโนมตัทิีป่ราศจากความเหน็อกเหน็ใจและดุลพนิิจของมนุษยส์รา้ง

ความยุ่งยากทางกฎหมายและจรยิธรรมในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธใินการมชีวีติ รวมถงึคาํถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบตามกฎหมาย

ในการใชง้านดว้ย” คณะกรรมการเชื่อว่าระบบอาวุธเช่นนัน้ไม่ควรจะไดร้บัการพฒันาขึน้มาหรอืนํามาใชใ้นปฏบิตักิารเวน้แต่จะมกีารระบุว่า

การใชง้านเป็นไปตามขอ้ทีห่กของกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงและบรรทดัฐานอื่นๆ ของกฎหมาย

ระหว่างประเทศ ดูขอ้ชีแ้นะทัว่ไปที ่36 ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชน (2019) ว่าดว้ยเรื่องสทิธใินการมชีวีติ ย่อหน้า 65 
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4.4 ความโปร่งใส 

 

4.4.1 รฐัและหน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายควรจะมคีวามโปร่งใสในเรื่องการควบคุมกรใชง้านอาวุธทีม่ี

ความรา้ยแรงตํ่าและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งและนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการใชง้านใหช้อบดว้ยกฎหมาย 

ความโปร่งใสควรหมายรวมถงึการใหข้อ้มลูเรื่องความเสีย่งทีเ่กดิมาจากการใชอ้าวุธหรอือุปกรณ์ดงักล่าว 

หากผูผ้ลติใหแ้นวทางเรื่องความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชอ้าวุธทีม่คีวามรา้งแรงตํ่า กค็วรจะจดัอยู่ใน

ขอ้กําหนดเรื่องความโปร่งใสเหมอืนกนั หากเป็นไปได ้รฐัควรพจิารณาขอความเหน็จากประชาชนก่อนที่

จะจดัซือ้อาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าชนิดใหม่ และหน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายควรจะโปร่งใสเรื่อง

ประเภทของอาวุธทีต่วัเองใช ้

 

4.4.2 อาจมกีารปกป้องตวัตนของเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายและ/หรอืเหยื่อตามทีจ่ําเป็นและ

เหมาะสม หากมกีารกําหนดขดีจํากดัทีช่อบดว้ยกฎหมายในเรื่องรายละเอยีดทีอ่ยู่ในมาตรการดา้นความ

โปร่งใส กไ็ม่ควรใชข้ดีจํากดัดงักล่าวมาเป็นเหตุผลในการไม่เผยแพร่ขอ้มลูแบบแยกสว่น 

 

4.4.3 ขอ้มลูและขา่วสารทีเ่กี่ยวขอ้งควรจะถูกมาแบ่งปันในชุมชนผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย ทัง้ในระดบั

ภูมภิาคและระหว่างประเทศ 

 

 

4.5 การฝึกอบรม 

 

4.5.1 เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมการใชก้ําลงัอย่างถูกกฎหมาย การฝึกฝน

น้ีควรรวมถงึการฝึกอบรมเรื่องหลกัการและมาตรฐานสทิธมินุษยชน วธิกีารหลกีเลีย่งการใชก้ําลงัดว้ย

เทคนิคลดความตงึเครยีด การแทรกแซงเพือ่คลีค่ลาย และการสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพ วธิกีารใช้

อาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าซึง่อาจจะเป็นทางเลอืกทีป่ลอดภยัและมปีระสทิธภิาพมากกว่าอาวุธปืน และ

เรื่องกลุ่มบุคคลทีอ่าจจะมคีวามสุ่มเสีย่งต่อการใชง้านอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าบางอย่าง52

53 การฝึกอบรม

ควรองิจากทัง้สถานการณ์จรงิและทฤษฎ ีและตอ้งรวมการบรหิารจดัการความเครยีดในสถานการณ์ทีม่ี

การใชก้ําลงัดว้ย การฝึกอบรมควรดําเนินการโดยหน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายและหากมกีารเสนอ

ความช่วยเหลอืจากภายนอก กไ็ม่ควรจะมาจากผูผ้ลติอาวุธบางอย่างเท่านัน้ หลกัสูตรการฝึกอบรมควร

ไดร้บัการตรวจสอบทบทวนอย่างต่อเน่ือง เพือ่ผนวกเอาบทเรยีนทีไ่ดร้บัระหว่างการปฏบิตักิารเขา้ไป

 
53 ดูคณะกรรมสทิธิม์นุษยแ์ละประชาชนแอฟรกิา ขอ้ชีแ้นะทัว่ไปว่าดว้ยสทิธใินการมชีวีติ ยอ่หน้า 30 
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ดว้ยและเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าหลกัสตูรสะทอ้นถงึนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งและกฎหมายขอ้บงัคบัภายในทัง้หมด53

54 

นอกจากนัน้รฐัควรพจิารณาของความช่วยเหลอืทางเทคนิคจากองคก์รระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งและ

หน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายจากต่างประเทศ 

 

4.5.2 เจา้หน้าทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมเบือ้งตน้และการฝึกอบรมเพือ่ทบทวนอย่าง

เหมาะสมในเรื่องการใชง้านและผลลพัธจ์ากอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าซึง่ไดร้บัมอบหรอืจดัสรรให ้การ

ฝึกอบรมควรมมีาตรฐานทีส่งูและผูเ้ขา้รบัการฝึกควรไดร้บัอนุญาตใหถ้อืและใชง้านแต่เฉพาะอาวุธทีผ่่าน

การฝึกอบรมการใชง้านมาเรยีบรอ้ยแลว้ เจา้พนกังานผูบ้งัคบับญัชาและควบคุมดแูลควรไดร้บัการ

ฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองในเรื่องหน้าทีซ่ึง่มาจากการทํางานบงัคบับญัชาในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชก้ําลงั

54

55 

 

4.5.3 การฝึกอบรมควรจะมกีารใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความสุ่มเสีย่งของบุคคลบางกลุ่มทีเ่กดิมาจากผลของ

อาวุธบางอย่าง และวธิกีารระบุตวับุคคลทีม่คีวามสุม่เสีย่งเป็นพเิศษ 55

56 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งไม่

เพยีงแต่ตระหนกัถงึความเสีย่งในเบือ้งตน้ทีจ่ะเกดิการบาดเจบ็จากการใชอ้าวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าซึง่

พวกเขาอาจไดร้บัมอบหมายแต่ตอ้งตระหนกัถงึการบาดเจบ็ขัน้ทุตยิภูมทิีอ่าจเกดิขึน้ดว้ย (ยกตวัอย่าง

เช่น ถา้หากบุคคลคนหน่ึงซึ่งเป็นเป้าของการใชอ้าวุธตกจากทีสู่งหรอืตกลงบนพืน้แขง็) ผลลพัธแ์ละ

ความเสีย่งเหล่าน้ีควรจะอยู่ในกระบวนการปฏบิตังิานมาตรฐานดว้ย  

 

4.5.4 ตามหลกัสทิธมินุษยชนว่าดว้ยการป้องกนั ตอ้งมกีารฝึกอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลในกรณี

ฉุกเฉินใหก้บัเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายทุกคนเพื่อใหพ้วกเขาตอบสนองอย่างมปีระสทิธภิาพต่อ

การบาดเจบ็หรอืผลกระทบอื่นๆ ทีอ่าจจะเป็นผลมาจากการใชอ้าวุธทีพ่วกเขาไดร้บัมอบมา เจา้พนกังาน

ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งตระหนกัถงึการบาดเจบ็ทีอ่าจเกดิจากอาวุธทีพ่วกเขาไดร้บัอนุญาตใหใ้ชง้านและ

ตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมการรบัมอืกบัผลลพัธเ์หล่านัน้ดว้ย การฝึกอบรมตอ้งกล่าวถงึขอ้กําหนดสําหรบั

การใหค้วามช่วยเหลอืทางการแพทยแ์บบพเิศษ (รวมถงึบุคคลทีม่คีวามสุ่มเสีย่ง) และความจาํเป็นที่

จะตอ้งรวบรวมขอ้มลูเพือ่ประเมนิการใชง้านอาวุธ ประสทิธภิาพ และประเดน็ดา้นความปลอดภยั  

 

 

 
54 OHCHR, สทิธมินุษยชนและการบงัคบัใชก้ฎหมาย : คู่มอืการฝึกอบรมเรือ่งสทิธมินุษยชนสาํหรบัเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย, บทที ่

5 และ OSCE/ODIHR และสภายุโรป, แนวทางว่าดว้ยเสรภีาพของการชุมนุมโดยสนัต ิยอ่หน้า 178 
55 OHCHR, สทิธมินุษยชนและการบงัคบัใชก้ฎหมาย : คู่มอืการฝึกอบรมเรือ่งสทิธมินุษยชนสาํหรบัเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย, บทที ่

5 
56 หลกัพืน้ฐานขอ้ที ่19 และ 20 ดูเพิม่เตมิในรายงานโดยผูร้ายงานพเิศษเรือ่งการสงัหารนอกกระบวนการยตุธิรรม อย่างรวบรดั และโดย

พลการ (A/HRC/26/36) ย่อหน้า 106 
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4.6 การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย ์

 

4.6.1 ตอ้งใหค้วามช่วยเหลอืทางการแพทยแ์ก่บุคคลทีไ่ดร้บับาดเจบ็หรอืผลกระทบโดยเรว็ทีสุ่ด56

57 การ

ใหค้วามช่วยเหลอืตอ้งไม่มกีารแบ่งแยกใดๆ ทัง้สิน้ ฉะนัน้ ตอ้งใหค้วามช่วยเหลอืตามสมควรโดยไม่ตอ้ง

คาํนึงว่าผูบ้าดเจบ็เป็นผูต้อ้งสงสยัว่ากระทาํความผดิ การแบ่งแยกในการใหค้วามช่วยเหลอืทาง

การแพทยจ์ะถอืว่ามเีหตุผลเฉพาะเมื่อเป็นเหตุผลทางการแพทย ์เช่น ความจาํเป็นเร่งด่วนในการรกัษา 

ดงันัน้ควรใหค้วามช่วยเหลอืทางการแพทยโ์ดยดจูากความรุนแรงของการบาดเจบ็  

 

4.6.2 หากเป็นไปได ้ควรจดัหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลทีเ่หมาะสมใหก้บัเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย

เสมอ (เช่น ในยานพาหนะของตํารวจและระหว่างชุมนุม) ไม่ว่าจะในกรณีใด ผูบ้าดเจบ็หรอืไดร้บั

ผลกระทบกต็อ้งเขา้ถงึรถพยาบาลไดเ้สมอ 

 

4.6.3 เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งอํานวยความสะดวกและใหค้วามรวมมอืในการใหค้วาม

ช่วยเหลอืทางการแพทยทุ์กครัง้ รวมถงึใหข้อ้มลูเกีย่วกบัอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าหรอือุปกรณ์ที่

เกีย่วขอ้งทีใ่ชด้ว้ย57

58 หน้าทีน้ี่คอืสิง่ตอ้งปฏบิตัเิมื่อปฏสิมัพนัธก์บัผูป้ระกอบวชิาชพีทางการแพทยท์ีใ่ห้

ความช่วยเหลอืตามหน้าทีแ่ละผูใ้หก้ารดแูลสขุภาพทีม่ทีกัษะเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

4.7 การขนส่ง 

 

4.7.1 รฐัจะควบคุมดแูลการขนสง่อาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าและอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดรวมถงึการ

สง่ออกและนําเขา้โดยเป็นไปตามหน้าทีร่บัผดิชอบในระดบัสากลของตน58

59 รฐัจะตอ้งมกีระบวนการ

 
57 หลกัพืน้ฐานขอ้ 5(C) 
58 ดูตวัอย่างในคาํพพิากษาของศาลสทิธมินุษยชนยุโรป คดรีะหว่างลเิปนคอฟกบัประเทศมอลโดวา ตดัสนิเมื่อวนัที ่25 มกราคม 2011, ย่อ

หน้า 38 และคดรีะหว่างครอบครวัจาซนิสกกีบัประเทศลตัเวยี ตดัสนิเมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 2010, ย่อหน้า 56-68  
59 หน้าทีร่บัผดิชอบดงักล่าวอาจมาจากการปฏบิตัติามสนธสิญัญาการคา้อาวุธ (2013) ภายใตก้ฎหมายสทิธมินุษยชนสากล จากการเป็น

สมาชกิขององคก์รระดบัภมูภิาค หรอืจากการปฏบิตัติามสนธสิญัญาระดบัภูมภิาคทีเ่กีย่วขอ้ง 



 19 
ประเมนิความเสีย่งเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าอาวุธดงักล่าวไม่ไดถู้กใชเ้พือ่กระทาํหรอืสง่เสรมิการละเมดิสทิธิ

มนุษยชนสากลหรอืสทิธทิีจ่ะมชีวีติอยู่ ทีจ่ะมร่ีางกายทีส่มบูรณ์ ทีจ่ะมเีสรภีาพในการชุมนุมอย่างสนัติ

หรอืทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาคดอีย่างเป็นธรรม หรอืกระบวนการรบัรองโดยชอบธรรมหรอืสทิธมินุษยชน

ขอ้อื่นก่อนทีอ่นุญาตใหม้กีารขนสง่59

60 

 

4.7.2 หา้มไม่ใหข้นสง่อาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่การใชง้านตามทีม่อบหมาย 

คาดหมาย หรอืตัง้ใจเป็นการทรมาน การปฏบิตัหิรอืการลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ย ทารุณ หรอืยํ่ายศีกัดิศ์รี6061 

 

4.7.3 หา้มไม่ใหข้นสง่อาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าหรอือุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ก่อใหเ้กดิความเสีย่งทีจ่ะ

บาดเจบ็หรอืเสยีชวีติอย่างไม่สมควรหลงัจากการใชง้านตามทีม่อบหมาย คาดหมาย หรอืตัง้ใจ โดยตอ้ง

คาํนึงถงึขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนของรฐัทีเ่ป็นผูร้บัอาวุธดว้ย  

 

4.8 ความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ 

 

4.8.1 รฐัทีอ่ยู่ในสถานะจะทําเช่นนัน้ตอ้งพจิารณาคําขอใหร่้วมมอืและช่วยเหลอืจากนานาประเทศโดย

การจดัสง่อาวธุทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง (รวมถงึอุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลดว้ย) ใหด้ ี

รฐัทีไ่ดร้บัอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งพจิารณาคาํขอใหม้กีารฝึกอบรมการใช้

งานอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย  

 

4.8.2 เพือ่ใหเ้กดิการปฏบิตัทิีด่ ีการใหค้วามช่วยเหลอืตอ้งมาพรอ้มการสนับสนุนเรื่องการฝึกอบรม

การใชง้านอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าและอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเหมาะสม และวธิกีารป้องกนัผลลพัธ์

ทางลบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชง้าน  

 

5. อาวธุท่ีผิดกฎหมายและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 

 อาวุธและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไปน้ีฝ่าฝืนกฎหมายสทิธมินุษยชนสากล รายการน้ียงัไม่

ครอบคลุมทัง้หมด 

 
60 ดูสนธสิญัญาการคา้อาวธุ ขอ้ที ่7 
61 ดูตวัอย่างในงานของกองทนัวจิยัโอเมกาและแอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล การยุตกิารคา้เครือ่งมอืเพือ่การทรมาน : หา้หลกัการสาํคญั, 

สหราชอาณาจกัร, 2017 (ดูไดท้ี ่https://bit.ly/2IAADPH) หลกัการเดยีวกนันี้ใชก้บัอาวุธทีก่ล่าวถงึในขอ้ 5.1 ในส่วนถดัไป 
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5.1 อาวธุท่ีผิดกฎหมาย 

 

 การใชอ้าวุธต่อไปน้ีถอืว่าเป็นการฝ่าฝืนสทิธมินุษยชนสากล หา้มไม่ใหนํ้ามาใชใ้นการบงัคบัใช้

กฎหมาย  

• กระบองแหลม61

62 

• แสงเลเซอรท์ีท่าํใหต้าบอดอย่างถาวร62

63 

• อาวุธทีโ่จมตดีว้ยพลงังานโดยตรง63

64 

 

5.2 อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องท่ีผิดกฎหมาย  

 อุปกรณ์ต่อไปน้ีมลีกัษณะยํ่ายศีกัดิศ์รหีรอืสรา้งความเจบ็ปวดโดยไม่จําเป็นและหา้มใชใ้นการ

บงัคบัใชก้ฎหมายโดยเดด็ขาด 

• โซ่โลหะ (กุญแจมอื) 

• ตรวนขาและขอ้มอื64

65 

• เครื่องตอกน้ิวหรอืเครื่องรดัน้ิว 

• เครื่องพนัธนาการทีม่หีนามแหลมหรอืกระแสไฟฟ้าวิง่ผ่าน 

• เครื่องพนัธนาการทีม่น้ํีาหนัก 

 

 

6. การใช้กาํลงัในสถานการณ์เฉพาะ 

 

6.1 ระหว่างการจบักมุ 

 

 
62 ดูตวัอย่างในระเบยีบของรฐัสภาและสภายุโรปขอ้ที ่2019/125 ว่าดว้ยการคา้สนิคา้บางชนิดทีส่ามารถนําไปใชเ้พื่อการลงโทษประหาร 

ทรมาน หรอืการปฏบิตัหิรอืการลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ย ทารุณ หรอืยํ่ายศีกัดิศ์ร,ี 16 มกราคม 2019 
63 พธิสีารว่าดว้ยอาวุธแสงเลเซอรท์ีท่ําใหต้าบอด (หลกัเกณฑข์อ้ที ่4 ในอนุสญัญาว่าดว้ยการหา้มใชอ้าวุธตามแบบบางชนดิ ปี 1980) 
64 ดูตวัอย่างใน Jürgen Altmann, “Millimetre waves, lasers, acoustics for non-lethal weapons? Physics analyses and inferences”, 

Forschung Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF) No. 16, Osnabrück, Germany (ที ่http://bit.ly/2sDlmIc) 
65 กฎเนลสนั แมนเดลาขอ้ที ่41(1) 



 21 
6.1.1 เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายมกัจะใชก้ําลงัในระหว่างการจบักุม ควรใชก้ําลงัเฉพาะเมื่อ

จาํเป็นเท่านัน้ กําลงัทีใ่ชใ้นระหว่างการจบักุมควรจะเหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละการขดัขนืทีเ่ผชญิ การ

จบักุมตอ้งเป็นไปตามวตัถปุระสงคก์ารบงัคบัใชก้ฎหมายทีช่อบธรรมเท่านัน้ กรณีทีบุ่คคลหลบหนีการ

จบักุม ตอ้งใสใ่จหลกัการความเหมาะสม กล่าวคอืระดบัของกําลงัทีใ่ชใ้นการขดัขวางการหลบหนีตอ้ง

สมดุลกบัความรุนแรงของอนัตรายทีอ่าจเกดิมาจากบุคคลทีก่ําลงัหลบหนี65

66 เมื่อความจําเป็นทีต่อ้งใช้

กําลงัผ่านพน้ไปแลว้ การใชก้ําลงัหลงัจากนัน้ถอืว่าผดิกฎหมาย การจบักุมและคุมขงัตอ้งไม่ถูกนํามาใช้

เป็นเหตุผลใหใ้ชก้าํลงัเกนิกว่าเหตุ คุกคาม หรอืลงโทษหรอืการปฏบิตัหิรอืการลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ย 

ทารุณ หรอืยํ่ายศีกัดิศ์ร ี

 

6.1.2 แนวทางฉบบัปัจจุบนัไม่ไดค้รอบคลุมการใชร่้างกายของเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 

(โดยเฉพาะมอืหรอืแขน) และอุปกรณ์ในการยบัยัง้ เช่น กุญแจมอื หลกัทัว่ไปในการใชก้ําลงัซึง่ใชก้บั

อาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าและอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกใ็ชก้บัวธิกีารเหล่าน้ีเช่นกนั  

 

6.1.3 สุนขัตํารวจทัง้หมดทีอ่ยู่ร่วมดว้ยในระหว่งการจํากุมตอ้งไดร้บัการฝึกฝนอย่างเหมาะสม พวกมนั

ควรจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมอย่างมปีระสทิธภิาพของผูด้แูลตลอดเวลา รวมถงึตอนทีไ่ม่ไดผ้กูตดิกบัสาย

จงูดว้ย66

67 สุนขัตํารวมอาจทําใหเ้หยื่อบาดเจบ็อย่างรุนแรงได ้ยงัมคีวามเสีย่งการตดิเชื้อขัน้ทุตยภูมจิาก

การถูกสุนัขกดัดว้ย67

68 

 

 

 

 

6.1.4 อุปกรณ์ทีส่รา้งความสบัสนหรอืทาํใหว้อกแวก อาท ิระเบดิดอกไมไ้ฟ มไีวส้าํหรบัเตอืนหรอืช่วย

อํานวยความสะดวกในการจบักุมอย่างปลอดภยั โดยเฉพาะในปฏบิตักิารทีม่คีวามเสีย่งสงู การใชร้ะเบดิ

ดอกไมไ้ฟกบับุคคลโดยตรงจะถอืว่ามชิอบดว้ยกฎหมาย เพราะสามารถก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็จากการ

เผาไหมห้รอืระเบดิอย่างรุนแรงและในบางกรณีอาจถงึขัน้เสีย่งสญูเสยีอวยัวะดว้ย  

 

 

 
66 ดูตวัอย่างคาํพพิากษาของศาลสทิธมินุษยชนยุโรป คดรีะหว่างนาโชวากบัพวกและประเทศบลัแกเรยี ตดัสนิเมื่อวนัที ่6 กรกฎาคม 2005 

ย่อหน้า 95 และ 99 และ OHCHR, สทิธมินุษยชนและการบงัคบัใชก้ฎหมาย : คู่มอืการฝึกอบรมเรือ่งสทิธมินุษยชนสาํหรบัเจา้พนักงานผู้

บงัคบัใชก้ฎหมาย บทที ่6 
67 UNODC/OHCHR, หนังสอืคู่มอืการใชก้ําลงัและอาวุธในการบงัคบัใชก้ฎหมาย หน้า 84  
68 ดูตวัอย่างจาก P.C. Meade, “Police and domestic dog bite injuries: What are the differences? What are the implications about 

police dog use?”, Injury Extra, vol. 37, No. 11 (พฤศจกิายน 2006), หน้า 395–401 
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6.2 ระหว่างการคมุขงั 

 

6.2.1 บุคคลทีถู่กคุมขงัมคีวามสุ่มเสีย่งเป็นพเิศษทีจ่ะไดร้บับาดเจบ็จากอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่า68

69 

ตามกฎเกณฑม์าตรฐานขัน้ตํ่าของสหประชาชาตวิ่าดว้ยการปฏบิตักิบันกัโทษ (กฎเนลสนั แมนเดลา) 

ผูต้อ้งขงัทัง้หมดตอ้งไดก้ารปฏบิตัดิว้ยความเคารพในศกัดิศ์รแีละคุณคา่ความเป็นมนุษย6์9

70 ตอ้งไม่มี

ผูต้อ้งขงัคนใดตกเป็นเหยื่อและผูต้อ้งขงัทุกคนตอ้งไดร้บัการคุม้ครองจากการทรมาน หรอืการปฏบิตัหิรอื

การลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ย ทารุณ หรอืยํ่ายศีกัดิศ์ร ีไม่มสีถานการณ์ไดท้ีอ่าจถูกหยบิยกขึน้มาเป็นเหตุผล

สาํหรบัการปฏบิตัหิรอืลงโทษดงักล่าว ความปลอดภยัและมัน่คงของผูต้อ้งขงั เจา้หน้าที ่และผูเ้ขา้เยีย่ม

จะไดร้บัการดแูลตลอดเวลา70

71 

 

6.2.2 ระเบยีบขอ้บงัคบัในการคุมขงัควรระบุใหช้ดัเจนว่าอนุญาตใหใ้ชอ้าวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าและ

อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งแบบใด ใชโ้ดยใคร และสามารถใชก้ําลงัในลกัษณะใดไดบ้า้ง ควรมกีารกําหนดกฎ

และกระบวนการในการใชง้านใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งถูกหา้ม

ไม่ใหถ้อือาวธุสว่นตวัเขา้มาในสถานทีคุ่มขงั บุคคลทีถู่กคุมขงัควรไดร้บัทราบระเบยีบขอ้บงัคบัทีก่ํากบั

ควบคุมการใชก้ําลงัอยู่ 

 

6.2.3 พนกังานผูด้แูลผูถู้กคุมขงัต้องไม่ใชก้ําลงักบับุคคลทีถู่กคุมขงัเวน้แต่จะเป็นทางเลอืกสุดทา้ยและ

เฉพาะในกรณีทีเ่ป็นการป้องกนัตวั มคีวามพยายามทีจ่ะหลบหนี หรอืการขดัขนืโดยทีม่หีรอืไม่อาวุธต่อ

คาํสัง่ทีม่าจากกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบั71

72 ไม่ว่าในกรณีใดๆ กต็าม การใชก้ําลงัจะตอ้งเหมาะสมกบั

การข่มขูคุ่กคามของบุคคลทีเ่ป็นเป้าในการใชก้ําลงัและวตัถุประสงคท์ีช่อบธรรม อาจใชก้ําลงัอย่าง

เหมาะสมเมื่อจาํเป็นเพือ่ปกป้องผูต้อ้งขงั รวมถงึเมื่อผูต้อ้งขงัทาํรา้ยตนเองดว้ย 

 

 

6.3 ระหว่างการชุมนุม (การจดัการความสงบเรียบร้อยของประชาชน) 

 

 
69 ดูตวัอย่างจาก E. Hoffberger-Pippan, “Non-Lethal Weapons and International Law: A Three- Dimensional Perspective”, PhD 

Thesis, Johannes Kepler University, Linz, Austria, 2019, §III (A)(2)  
70 ดูกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ขอ้ที ่10  

 
71 กฎเนลสนั แมนเดลาขอ้ที ่1 
72 กฎเนลสนั แมนเดลาขอ้ที ่82(1) ดูเพิม่เตมิในขอ้กําหนดของสหประชาชาตวิ่าดว้ยการคุม้ครองเยาวชนผูถู้กคุมขงั อนุมตัโิดยทีป่ระชุม

สมชัชาใหญ่ในขอ้มตทิี ่45/113 เมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 1990, ภาคผนวก, ย่อหน้า 65 
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6.3.1 เจา้หน้าทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมายควรเคารพและคุม้ครองสทิธใินการชุมนุมอย่างสงบสนัตโิดยไม่

แบ่งแยกกดีกนัและเป็นไปตามกฎหมายสากล72

73 สทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานของผูเ้ขา้ร่วมตอ้งไดร้บัการ

เคารพและคุม้ครอง แมว้่าการชุมนุมจะถอืว่ามชิอบดว้ยกฎหมาย73

74 เทคนิคการลดความตงึเครยีดที่

เหมาะสมควรถูกนํามาใชเ้พื่อลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิความรุนแรงใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ด เจา้พนกังานผูบ้งัคบั

ใชก้ฎหมายควรตระหนกัว่าการแสดงใหเ้หน็อุปกรณ์ทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าอย่างชดัเจนอาจทาํใหค้วามตงึ

เครยีดเพิม่ขึน้ในระหว่างการชุมนุมได ้หากการใชก้ําลงัเป็นเรื่องเหมาะสมและจาํเป็นในการทีจ่ะบรรลุ

วตัถุประสงคใ์นการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างชอบธรรม ตอ้งดาํเนินตามขัน้ตอนป้องกนัทัง้หมดเพือ่

หลกีเลีย่งหรอือย่างน้อยกล็ดความเสีย่งทีจ่ะเกดิการบาดเจบ็หรอืเสยีชวีติใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ด74

75 

 

6.3.2 ในการชุมนุมทีม่บุีคคลบางคนแสดงพฤตกิรรมรุนแรง เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายมหีน้าที่

แยกแยะระหว่างบุคคลเหล่านัน้และผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมคนอื่น75

76ทีส่ทิธใินการชุมนุมอยางสงบสนัตไิม่ควร

ไดร้บัผลกระทบ หากเลง็เหน็แลว้ว่าอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าเป็นวธิกีารทีเ่หมาะสมในการจดัการกบัการ

แสดงออกทีรุ่นแรงของบุคคล กค็วรตอ้งใหค้วามสนใจตามทีส่มควรกบับุคคลทีส่ามและผูท้ีอ่ยู่ใน

เหตุการณ์แต่ไม่มสีว่นร่วมซึ่งอยู่ในระยะใกล ้

 

6.3.3 การใชอ้าวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าเพือ่สลายการชุมนุมควรเป็นมาตรการลําดบัสุดทา้ย ก่อนทีจ่ะ

เหน็ชอบใหม้กีารสลายการชุมนุม หน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายควรพยายามระบุตวับุคคลทีม่พีฤตกิรรม

รุนแรงและแยกคนเหล่านัน้ออกมาจากผูเ้ขา้ร่วมคนอื่น การทําเช่นน้ีอาจทําใหก้ารชุมนุมหลกัยงัคง

ดาํเนินต่อไปได7้6

77 หากการแทรกแซงเหล่าน้ีไม่มปีระสทิธภิาพ เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายอาจใช้

อาวุธแบบระบุกลุ่มไม่ใช่ตวับุคคล (เช่น ปืนฉีดน้ําแรงดนัสงูหรอืแก๊สน้ําตา) หลงัจากทีไ่ดอ้อกคาํเตอืน

อย่างเหมาะสมแลว้ เวน้แต่การเตอืนจะทําใหเ้กดิความลา้ชา้ซึง่จะก่อใหเ้กดิความเสีย่งทีจ่ะนําไปสูก่าร

บาดเจบ็รุนแรงหรอืเปล่าประโยชน์ในสถานการณ์นัน้ นอกจากนัน้ ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมยงัควรไดร้บัเวลา

ในการปฏบิตัติามคาํเตอืนและตอ้งเปิดพืน้ทีห่รอืเสน้ทางทีป่ลอดภยัสําหรบัเคลื่อนทีใ่หด้ว้ย 

 

6.3.4 การใชปื้นเพือ่สลายการชุมนุมถอืว่ามชิอบดว้ยกฎหมาย ในสถานการณ์ทีจ่ําเป็นตอ้งใชก้ําลงั 

อาจใชแ้ต่เฉพาะอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าเท่านัน้ ในสถานการณ์ดงักล่าว อาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าที่

สามารถเลง็เฉพาะตวับุคคลไดต้อ้งเลง็ไปยงับุคคลทีแ่สดงพฤตกิรรมรุนแรงเท่านัน้ อาวุธ อย่างเช่น

 
73 กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ขอ้ที ่21, ขอ้มตทิี ่25/38 ของสภาสทิธมินุษยชน ย่อหน้า 3-4 
74 รายงานว่าดว้ยการจดัการการชุมนุมอย่างเหมาะสมซึง่ผูร้ายงานพเิศษเรื่องการสงัหารนอกกระบวนการยตุธิรรม อย่างรวบรดั และโดย

พลการและผูร้ายงานพเิศษดา้นสทิธเิสรภีาพในการชุมนุมและเสรภีาพในการสมาคมทําร่วมกนั (A/HRC/31/66), ย่อหน้า 13-17 และ 25 
75 เพิง่อา้งถงึ ย่อหน้า 52 และขอ้มตทิี ่25/38 ของสภาสทิธมินุษยชน ยอ่หน้า 9 
76 OHCHR, สทิธมินุษยชนและการบงัคบัใชก้ฎหมาย : คู่มอืการฝึกอบรมเรือ่งสทิธมินุษยชนใหก้บัเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย บทที ่9 
77 รายงานว่าดว้ยการจดัการการชุมนุมอย่างเหมาะสมซึง่ผูร้ายงานพเิศษเรื่องการสงัหารนอกกระบวนการยตุธิรรม อย่างรวบรดั และโดย

พลการและผูร้ายงานพเิศษดา้นสทิธเิสรภีาพในการชุมนุมและเสรภีาพในการสมาคมทําร่วมกนั (A/HRC/31/66), ย่อหน้า 52 และขอ้มตทิี ่

25/38 ของสภาสทิธมินุษยชน ยอ่หน้า 9 
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สารเคมทีีท่ําใหเ้กดิการระคายเคอืงซึง่ยงิออกไปจากระยะไกล (แก๊สน้ําตา) ควรจะเลง็ไปยงักลุ่มบุคคลที่

แสดงพฤตกิรรมรนัแรง เวน้แต่ในสถานการณ์ทีก่ารเลง็ไปยงัผูชุ้มนุมทัง้หมดจะชอบดว้ยกฎหมาย การใช้

อาวุธดงักล่าวควรคาํนึงถงึผลกระทบต่อผูเ้ขา้ร่วมทีไ่ม่ไดแ้สดงท่าทรุีนแรงหรอืผูอ้ยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ได้

มสีว่นร่วม นอกจากนัน้ เมื่อคดิจะใชอ้าวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าหรอือุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้ขา้ร่วมชุมนุม 

ควรใสใ่จเรื่องความตระหนกแตกตื่นทีจ่ะเกดิขึน้ฝงูชน รวมถงึความเสีย่งทีจ่ะเหยยีบกนัดว้ย ควรใชแ้ต่

เฉพาะอาวุธทีไ่ดม้าตรฐานความแม่นยําระดบัสากลเท่านัน้ 

 

6.3.5 กําแพงทีนํ่ามาใชไ้ม่ควรเป็นประเภททีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งต่อความปลอดภยั ลวดหนาม ลวด

หนามหบีเพลง หรอืกําแพงทีม่หีนามแหลมมกัก่อความเสีย่งทีจ่ะเกดิการบาดเจบ็ต่อผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุม

โดยไม่จาํเป็น หากจําเป็นต้องใชก้ําแพง ควรเลอืกใชป้ระเภททีม่คีวามปลอดภยั 

 

6.3.6 บุคลากรทางการแพทยไ์ม่ว่าจะเป็นผูท้ีม่าปฏบิตัหิน้าทีห่รอืเป็นอาสาสมคัรควรเขา้ถงึบุคคลที่

ไดร้บับาดเจบ็ไดอ้ย่างปลอดภยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. การใช้อาวธุท่ีมีความรา้ยแรงตํา่บางอย่างและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 

 เน้ือหาในสว่นน้ีว่าดว้ยเรื่องประเดน็สาํคญัและขอ้พจิารณาบา้งอย่างเกี่ยวกบัใชอ้าวุธทีม่คีวาม

รา้ยแรงตํ่าบางชนิด รายการอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าน้ียงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ แต่ประกอบไปดว้ยอาวุธ

ทีใ่ชก้นัอย่างแพร่หลายทีสุ่ดในการบงัคบัใชก้ฎหมายขณะน้ี อาวุธบางอย่างถูกสรา้งมาสําหรบัใชก้บั

บุคคล ขณะทีบ่างอย่างมคีวามเจาะจงน้อยกว่าและมไีวส้าํหรบัใชก้บักลุ่มบุคคล คาํอธบิายเรื่องความ

เสีย่งหรอืการใชง้านอย่างผดิกฎหมายทีอ่าจจะเกดิขึน้ยงัไม่ถอืว่าครบถว้นสมบูรณ์ แต่กนํ็าเสนอปัญหา

เกีย่วกบัอาวุธบางชนิดทีพ่บไดบ่้อยทีสุ่ด 
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 แนวทางทีใ่หไ้วใ้นเน้ือหาสว่นน้ีจะเสรมิหลกัการทัว่ไปในการใชก้ําลงัและอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรง

ตํ่าขา้งตน้ เมื่อมกีารใชอ้าวุธทีอ่าจจะสงัหารหรอืก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็รุนแรงต่อบุคคล การใชก้ําลงั

ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามกฎทีร่ะบุไวใ้นขอ้ที ่9 ของหลกัพืน้ฐานในการใชก้ําลงัและอาวุธโดยเจา้พนกังาน

ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 

 

7.1 กระบองตาํรวจ 

 

การใช้งานและรปูแบบ 

 

7.1.1 กระบองตํารวจ (หรอืทีเ่รยีกว่าตะบองหรอืกระบองสัน้) คอือาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าทีเ่จา้หน้าที่

ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายมกัจะไดร้บัมอบมากทีสุ่ด กระบองตํารวจมกัจะทํามาจากไม ้ยาง พลาสตกิ หรอืโลหะ 

และมหีลากหลายขนาด บา้งกย็าวเกอืบหน่ึงเมตร ผลติภณัฑท์ีม่ขีายอย่างแพร่หลายในตลาดทุกวนัน้ีคอื

ไมก้ระบองตรงแบบมมีอืจบัดา้นขา้ง (ทอนฟา) และไมก้ระบองแบบยดืได7้7

78 

 

7.1.2 กระบองถูกนํามาใชใ้นการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างหลากหลาย บา้งกไ็ม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัใชง้านใน

ฐานะอาวุธสาํหรบัใชก้บับุคคล แต่มกัจะถูกใชเ้ป็นอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าสาํหรบัใหเ้จา้พนกังานผู้

บงัคบัใชก้ฎหมายปกป้องตวัเองต่อผูคุ้กคามทีม่คีวามรนัแรงหรอืเพือ่จบกุมผูต้อ้งสงสยัซึง่ขดัขนือย่าง

รุนแรงตามกฎหมาย 

 

 

 

สถานการณ์ท่ีการใช้งานถกูกฎหมาย 

 

7.1.3 โดยทัว่ไปแลว้กระบองคอือาวุธทีถู่กออกแบบมาสาํหรบัใชก้บับุคคลทีส่รา้งหรอืขูว่่าจะสรา้งความ

บาดเจบ็ใหก้บัเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายหรอืประชาชน การใชก้ระบองตคีวรเลง็ไปทีแ่ขนหรอืขา

ของผูจู้่โจมคุกคาม  

 

ความเส่ียงจาํเพาะ 

 
78 กองทุนโอเมกา “กระบองตํารวจ” (ไม่มกีารเผยแพร่), 2014 
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7.1.4 การใชก้ระบองตไีปทีแ่ขนตรงกระดกูและขอ้ต่อก่อใหเ้กดิความเสีย่งสงูทีจ่ะเกดิกระดูกหลุด 

กระดกูหกั และการบาดเจบ็ทีเ่น้ือเยื่ออ่อน78

79 ควรหลกีเลีย่งการใชก้ระบองทิม่หรอืตอกไปทีห่น้าอก คอ 

หรอืศรีษะ เพราะจะเสีย่งต่อการบาดเจบ็และอาจกระทบกระเทอืนถงึอวยัวะสําคญัได ้

 

สถานการณ์ท่ีการใช้งานผิดกฎหมาย 

 

7.1.5 เจา้พนกังานควรหลกีเลีย่งการใชก้ระบองทุบตจุีดอ่อนไหวบนร่างกาย เช่น ศรีษะ ลําคอและคอ 

กระดกูสนัหลงั ไต และหน้าทอ้ง ไม่ควรลอ็กศรีษะใหอ้ยู่กบัทีด่ว้ยกระบอง เพราะมคีวามเสีย่งอย่างมากที่

จะก่อใหเ้กดิการเสยีชวีติหรอืบาดเจบ็รุนแรงจากการบบีตวัของเสน้เลอืดใหญ่หรอืทางเดนิหายใจ ยงัมี

ความเสีย่งทีจ่ะเกดิการบาดเจบ็ทีก่ล่องเสยีง หลอดลม และกระดกูโคนลิน้ ตอ้งไม่ใชก้ระบองกบับุคคลที่

ไม่ไดม้สีว่นเกี่ยวขอ้งและไม่ไดแ้สดงพฤตกิรรมรุนแรง การทําเช่นนัน้จะถอืเป็นการทรมาน การปฏบิตัิ

หรอืการลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ย ทารุณ หรอืยํ่ายศีกัดิศ์ร ี 

 

7.2 สารเคมีท่ีก่อให้เกิดการระคายเคืองชนิดพกพา 

การใช้งานและรปูแบบ 

7.2.1 สารเคมทีีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงชนิดพกพา (หรอืสารกระตุ้นน้ําตา) มไีวใ้ชใ้นการบงัคบัใช้

กฎหมาย ทีพ่บบ่อยทีสุ่ดคอืสเปรยพ์รกิไทย (หรอืทีเ่รยีกว่า oleoresin capsicum หรอืตวัย่อ OC), 

PAVA และสเปรย ์CS สเปรยพ์รกิไทยมสีว่นผสมของแคปไซซนิ สารเคมทีีส่กดัมาจากผลของพืน้บาง

ชนิดทีถู่กนํามาผสมกบัน้ําและอดัอากาศใหก้ลายเป็นละออง สเปรยม์าในรูปแบบของไอพน่หรอื “ไอ

หมอก” โดยไอพน่สามารถเจาะจงบุคคลไดม้ากกว่า 

 

7.2.2 สารเคมทีีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงใชเ้พือ่ยบัยัง้หรอืขดัขวางผูคุ้กคามทีรุ่นแรงหรอืช่วยในการ

จบักุมผูต้อ้งสงสยัทีข่ดัขนือย่างรุนแรงตามกฎหมาย79

80 นอกจากนัน้ยงัใชส้าํหรบัฉีดพรมใสใ่บหน้าของ

บุคคลจากระยะไกลไม่เกนิสองสามเมตร สง่สารเคมไีปยงัดวงตา จมกู และปาก ทาํใหเ้กดิการระคาย

เคอืงต่อตา ทางเดนิหายใจส่วนบน และผวิหนงั80

81 สเปรยแ์บบพกพามหีลากหลายขนาดและปล่อย

สารเคมอีอกมาในปรมิาณทีห่ลากหลาย  

 

 
79 M. Stark (ed.), Clinical Forensic Medicine: A Physician’s Guide, ตพีมิพค์รัง้ที ่2  (Humana Press, New York, 2005), หน้า 198 
80 กองทุนโอเมกา, “เทคโนโลยคีวบคุมฝงูชน : การประเมนิเทคโนโลยสีาํหรบัควบคุมทางการเมอืง”, 2000 
81 J. McGorrigan and J.J. Payne-James, “Irritant Sprays: Clinical Effects and Management”, Faculty of Forensic and Legal 

Medicine, United Kingdom, 2017 (ดูไดท้ี ่http://bit.ly/2R4mfDE)  
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7.2.3 สารเคมทีีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงควรใชเ้ฉพาะเมื่อมขีอ้มลูทางพษิวทิยาเพยีงพอทีจ่ะยนืยนัว่า

มนัจะไม่ก่อใหเ้กดิปัญหาสุขภาพอย่างไม่สมควรและสามารถใชก้บัเป้าหมายไดอ้ย่างแม่นยาํ สารเคมทีี่

ก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงควรนํามาใชเ้ฉพาะเมื่อเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายมเีหตผุลใหเ้ชื่อว่ามี

ความเสีย่งทีจ่ะเกดิการบาดเจบ็  

 

 

 

ความเส่ียงจาํเพาะ 

 

7.2.4 เมื่อใชส้ารเคมทีีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงอย่างถูกตอ้ง โดยปกตแิลว้ผลกระทบจะคงอยู่

เพยีงชัว่คราวแค่ประมาณไม่เกนิสามชัว่โมง81

82 การอยู่ในทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทและใชน้ํ้าเยน็ลา้งดวงตา82

83จะ

ช่วยบรรเทาผลกระทบไดภ้ายในหน่ึงหรอืสองชัว่โมง แต่บางคนกม็อีาการแพรุ้นแรงกว่าปกต ิไม่ควรใหผู้้

ตอ้งสงสยันอนควํ่าหน้า (นอนราบไปกบัพืน้โดยควํ่าหน้า) หลงัจากทีส่มัผสักบัสารเคม ีหากบุคคลทีไ่ดร้บั

ผลกระทบจากสารเคมทีีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงถูกควบคุมตวัไว ้กจ็ะตอ้งเฝ้าสงัเกตการหายใจอย่าง

ต่อเน่ือง หากเกดิผลกระทบทีไ่ม่ไดค้าดคดิหรอืคงอยู่นาน ควรสง่ตวัไปรบัการประเมนิและรกัษาจาก

ผูเ้ชีย่วชาญตามความเหมาะสม  

 

7.2.5 การใชส้ารเคมทีีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงสามารถทาํใหห้ายใจตดิขดั คลื่นไส ้อาเจยีน ระคาย

เคอืงบรเิวณทางเดนิหายใจ ท่อน้ําตา และดวงตา กลา้มเน้ือกระตุก เจบ็แน่นหน้าอก ผวิหนงัอกัเสบหรอื

ภูมแิพไ้ด ้หากไดร้บัในจํานวนมาก กส็ามารถทําลายเน้ือเยื่อบรเิวณทางเดนิหายใจและระบบย่อยอาหาร 

น้ําท่วมปอดและเลอืดออกทีอ่วยัวะภายในได8้3

84 มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิการไหมห้รอืการบาดเจบ็อื่นๆ 

จากการสมัผสักบัสารละลายโดยตรงถา้หากไม่ไดเ้จอืจางก่อนสมัผสักบัผวิหนงั มคีวามเสีย่งเป็นพเิศษที่

สารละลายจะตดิไฟหากเป้าหมายสบูบุหรี ่

 

 
82 J.J. Payne-James, G. Smith, E. Rivers, S. O’Rourke, M. Stark and N. Sutcliffe, “Effects of incapacitant spray deployed in the 

restraint and arrest of detainees in the Metropolitan Police Service area, London, UK: a prospective study”, Forensic Science 

Medicine and Pathology, vol. 10, No. 1 (มนีาคม 2014), หน้า 62–68 
83 น้ํารอ้นจะทําใหย้ิง่ระคายเคอืง  

 
84 คาํพพิากษาของศาลสทิธมินุษยชนยโุรป คดรีะหว่างอบัดุลเลาะห ์ยาซากบัพวกและประเทศตรุก ีตดัสนิเมื่อวนัที ่16 กรกฎาคม 2013 ย่อ

หน้า 30 
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7.2.6 สารทีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงซึง่มสีว่นผสมของสารก่อมะเรง็หรอืสารทีเ่ป็นอนัตรายจะตอ้งไม่

ถูกนํามาใชง้าน ควรหลกีเลีย่งการสมัผสักบัสารเคมทีีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงซ้ําๆ หรอืเป็นเวลานาน 

สารละลายบางอย่างเป็นพษิหรอืตดิไฟได ้หรอือาจทําใหก้ระจกตาเป็นรอยถลอก84

85 

 

7.2.7 สารเคมทีีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงไม่ควรถูกนํามาใชใ้นสถานการณ์ทีม่กีารขดัขนืโดยปราศจาก

อาวุธ85

86 ตามหลกัความจําเป็น เมื่อบุคคลพรอ้มทีจ่ะอยู่ในความควบคุมของเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใช้

กฎหมายแลว้ การใชส้ารเคมทีีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อจากนัน้นบัว่าผดิกฎหมาย สารเคมทีี่

ก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงไม่ควรนํามาใชใ้นสภาพแวดลอ้มแบบปิดโดยไม่มอีากาศถ่ายเทหรอืไม่มี

ทางออก เพราะเสีย่งจากการเสยีชวีติหรอืบาดเจบ็อย่างรุนแรงจากการขาดอากาศหายใจ 

 

 

 

 

7.3 สารเคมีท่ีก่อให้เกิดการระคายเคืองชนิดยิงจากระยะไกล (แกส๊น้ําตา) 

 

การใช้งานและรปูแบบ 

7.3.1 สารเคมทีีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืง86

87สามารถยงิจากระยะไกลไปยงักลุ่มบุคคลทีแ่สดงพฤตกิรรม

รุนแรงได ้คาํว่าแก๊สน้ําตาทีนํ่ามาใชเ้รยีกสารทีท่าํใหเ้กดิน้ําตาซึง่ตํารวจนํามาใชใ้นบางประเทศ สารเคมี

ทีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงทีย่งิจากระยะไกลซึง่นิยมใชก้นัมากทีสุ่ดคอื “CS” (ไม่ว่าจะเป็นแบบผง

 
85 ดู M. Holopainen et al., “Toxic carriers in pepper sprays may cause corneal erosion”, Toxicology and Applied Pharmacology, 

No. 186 (2003) และ P. Rice, D. Jones and D. Stanton, A literature review of the solvents suitable for the police CS spray device 

(Chemical & Biological Defence Establishment, Salisbury, 1997).  
86 การไต่สวนของศาลอุทธรณ์สหรฐั (ชัน้ที ่9) คดรีะหว่างหน่วยพทิกัษ์ป่าเฮดวอเตอรฟ์อเรสกบัฮุมโบลดท์เคาน์ตี้, 240 F.3d 1185 (2000), 

หน้า 1205–06 
87 คาํว่า “สารควบคุมจลาจล” ถูกนํามาใชใ้นอนุสญัญาว่าดว้ยการหา้มพฒันา ผลติ สะสม และใชอ้าวุธเคม ีและว่าดว้ยการทําลายอาวุธ

เหล่านี้ (อนุสญัญาอาวุธเคม)ี โดยในอนุสญัญาสารเหล่านี้ถูกนิยามอย่างกวา้งๆ ว่าหมายถงึ “สารเคมใีดๆ ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในตารางซึง่ก่อใหเ้กดิ

การระคายเคอืงหรอืส่งผลกระทบตอ่รา่งกายของมนุษยอ์ย่างรวดเรว็ โดยผลกระทบจะหายไปในระยะเวลาสัน้ๆ หลงัจากทีเ่ลกิสมัผสักบัสาร

ดงักล่าว” (ขอ้ II (7)) การใชง้านสารเหล่านี้ไม่ไดจํ้ากดัอยู่แค่กบัเหตุจลาจล ตามทีร่ฐันิยามไวใ้นกฎหมายของประเทศ ในปี 2014 สาํนักงาน

เลขาธกิารดา้นวชิาการขององคก์รเพือ่การหา้มใชอ้าวุธเคมไีดต้พีมิพห์มายเหตุของเลขาธกิารดา้นวชิาการ การสาํแดงสารควบคุมการ

จลาจล คาํแนะนําจากคณะทีป่รกึษาด้านวทิยาศาสตร ์(S/1177/2014) (ดูที ่http://bit.ly/2Dp3CXb). 
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แป้งอนูเลก็หรอือนุภาค CS จากไพโรเจน) ซึง่ถูกยงิออกมาในรปูแบบวตัถุเคลื่อนทีว่ถิโีคง้หรอืไม่กใ็น

ระเบดิมอืสาํหรบัขวา้ง ระเบดิกลิน่เหมน็กย็งิจากระยะไกลเช่นกนั  

 

7.3.2 เป้าหมายของการใชส้ารเคมทีีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงโดยยงิจากระยะไกลมกัจะเป็นการสลาย

กลุ่มคนและขดัขวางไม่ใหก้่อความรุนแรง ในกรณีดงักล่าว ควรจะยงิแบบทํามุมสงู87

88 

 

 

ความเส่ียงจาํเพาะ 

 

7.3.3 เมื่อมกีารใชส้ารทีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงกบัฝงูชนในพืน้ทีปิ่ด อย่างเช่น สนามฟุตบอล กอ็าจ

เกดิการเหยยีบกนัได8้8

89 แก๊สน้ําตาอาจสง่ผลกระทบตอ่คนทัง้กลุ่มในพืน้ทีเ่ปิด เพราะการเปลีย่นแปลง

ของทศิทางลม ในบางกรณี ผลลพัธจ์ากการใชส้ารเคมทีีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงอาจรุนแรงจนถงึแก่

ชวีติ89

90 อย่างเช่น เมื่อสารกระจายไปในพืน้ทีปิ่ดและทําใหก้ารสมัผสัอยู่ในระดบัสงู ดอกไมเ้พลงิทีม่ี

สารเคมทีีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงอาจทาํใหเ้กดิการเสยีชวีติถา้หากเผาไหมใ้กลว้ตัถุทีต่ดิไฟไดแ้ละทาํ

ใหเ้กดิเพลงิไหม ้

 

7.3.4 ถา้หากใชส้ารเคมทีีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงดา้นหลงัของกลุ่มบุคคลทีก่่อความรุนแรง กอ็าจจะ

ทาํใหพ้วกเขาเดนิหน้าเขา้หาเจา้พนกังานและหน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย ดงันัน้จงึเพิม่ความเสีย่งทีจ่ะ

เกดิการเผชญิหน้าอย่างรุนแรง สารทีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงยงัสง่ผลกระทบต่อเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใช้

กฎหมายดว้ย ถา้หากพวกเขาไม่ไดป้้องกนัตวัเองจากกลุ่มไอ/อนุภาคของสารทีก่่อใหเ้กดิการระคาย

เคอืงอย่างเหมาะสม 

 

7.3.5 การใชส้ารเคมทีีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงอาจทําใหห้ายใจตดิขดั คลื่นไส ้อาเจยีน ระคายเคอืง

ทางเดนิหายใจ ท่อน้ําตา และดวงตา กลา้มเน้ือกระตุก เจบ็แน่นหน้าอก ผวิหนงัอกัเสบหรอืภูมแิพไ้ด้

ชัว่คราว หากไดร้บัในปรมิาณมาก สามารถทําลายเน้ือเยื่อในช่องทางเดนิหายใจและระบบย่อยอาหาร 

 
88 คาํพพิากษาของศาลสทิธมินุษยชนยโุรป คดรีะหว่างอบัดุลเลาะห ์ยาซากบัพวกและประเทศตรุก ีตดัสนิเมื่อวนัที ่16 กรกฎาคม 2013 ย่อ

หน้า 42-49 
89 รายงานของคณะกรรมการนานาชาตเิพื่อสบืหาขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ์แวดลอ้มเหตุการณ์วนัที ่28 กนัยายน 2009 ทีป่ระเทศกนิี 

(S/2009/693, ภาคผนวก), ย่อหน้า 62 
90 Y. Karagama et al., “Short-Term and Long-Term Physical Effects of Exposure to CS Spray”, Journal of the Royal Society of 

Medicine, vol. 96, No. 4 (2003), หน้า 172–74; M. Crowley, Chemical Control (Palgrave, London, 2015), หน้า 48 และ R.J. Haar 

et al., “Health impacts of chemical irritants used for crowd control: a systematic review of the injuries and deaths caused by tear 

gas and pepper spray”, BMC Public Health, vol. 17 (2017) 
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ก่อใหเ้กดิอาการน้ําท่วมปอดและเลอืดออกทีอ่วยัวะภายในได9้0

91 ไม่ควรสมัผสักบัสารเคมทีีก่่อใหเ้กดิการ

ระคายเคอืงซ้ําๆ หรอืต่อเน่ืองยาวนาน บุคคลทีส่มัผสักบัสารเคมทีีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงควรทาํความ

สะอาดร่างกายทนัททีีท่าํได ้

 

 

สถานการณ์ท่ีการใช้งานผิดกฎหมาย  

 

7.3.6 สารเคมทีีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงทีถู่กยงิออกไปจะตอ้งไม่เลง็ไปทีบุ่คคล ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็

ไม่ควรยงิไปยงัศรีษะหรอืใบหน้า เพราะเสีย่งทีจ่ะเกดิการเสยีชวีติหรอืบาดเจบ็รุนแรงจากแรงกระแทก91

92  

 

 

 

 

 

 

 

7.3.7 โดยทัว่ไปแลว้ สารเคมทีีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงไม่ควรถูกนํามาใชใ้นทีปิ่ด เช่น หอ้งขงัในเรอื

จาํ92

93 ซึง่ไม่มทีางออกหรอืการถ่ายเทอากาศทีเ่หมาะสม เพราะเสีย่งทีจ่ะเกดิการเสยีชวีติหรอืการบาดเจบ็

รุนแรงจากการขาดอากาศหายใจ สารเคมทีีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงแบบปนเป้ือนขา้มตํ่า (เช่น PAVA) 

อาจจะเหมาะสมทีจ่ะนํามาใชใ้นพืน้ทีแ่บบน้ีมากกว่า  

 

7.3.8 ตอ้งไม่นําสารเคมทีีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงซึง่มสีารทีเ่ป็นอนัตรายมาใช ้หากพบว่าสารส่ง

ผลกระทบเชงิลบต่อบุคคลในระยะยาว กค็วรจะพจิารณาว่าผลกระทบดงักล่าวสามารถป้องกนัไดด้ว้ย

การควบคุมดูแลและฝึกอบรมเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายใหด้ขีึน้ หรอืควรจะเลกิใชส้ารประเภท

ดงักล่าว สารเคมทีีเ่กีย่วขอ้ง (เช่น ผลติภณัฑจ์ากการเผาไหมข้องอุปกรณ์ยงิสารเคม)ี อาจจะมพีษิดว้ย 

สารเคมทีีใ่ชง้านหรอืทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มผีลเป็นพษิควรจะไดร้บัการประเมนิและทดสอบ หน่วยงานผูบ้งัคบั

 
91 คาํพพิากษาศาลสทิธมินุษยชนยุโรป คดรีะหว่างอบัดุลเลาะห ์ยาซากบัพวกและประเทศตุรก ีตดัสนิเมื่อวนัที ่16 กรกฎาคม 2013 ย่อหน้า 

30 
92 คาํพพิากษาศาลสทิธมินุษยชนยุโรป คดรีะหว่างอตายากากบัประเทศตุรก ีตดัสนิเมื่อวนัที ่22 กรกฎาคม 2014 ย่อหน้า 56–57  

 
93 OHCHR, สทิธมินุษยชนและการบงัคบัใชก้ฎหมาย : คู่มอืการฝึกอบรมเรือ่งสทิธมินุษยชนใหก้บัเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย บทที ่5 
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ใชก้ฎหมายควรจะใชส้ารทีก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงทีม่คีวามเป็นพษิตํ่าสุดแต่ยงัคงมปีระสทิธภิาพใน

การใชง้านอยู่  

 

7.4 ปืนชอ็ตไฟฟ้าผ (เทเซอร)์93

94 

 

การใช้งานและรปูแบบ 

 

7.4.1 ปืนชอ็ตไฟฟ้ามกัจะถูกนํามาใชใ้นการปล่อยกระแสไฟฟ้าทีท่ําใหก้ลา้มเน้ือของเป้าหมายหดตวั

ในแบบทีผ่ดิปกต ิทาํใหไ้ม่สามารถเคลื่อนไหวไดอ้ย่างทีต่ ัง้ใจ ผลกระทบดงักล่าวน้ีเรยีกว่า “อาการ

กลา้มเน้ืออ่อนแรง” กระแสไฟถูกสง่ผ่านโพรบโลหะทีถู่กยงิไปยงัเป้าหมายแต่ยงัคงเชื่อมต่อกบัเครื่องสง่

กระแสไฟฟ้าผ่านทางลวดเสน้เลก็ๆ ระหว่างทีก่ลา้มเน้ือทาํงานผดิปกต ิเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย

จะสามารถเขา้แทรกแซงเพื่อควบคุมเป้าหมายโดยวธิกีารปกต ิอย่างเช่น ใสกุ่ญแจมอืได ้อาวุธน้ีหลายๆ 

รุ่นใชไ้นโตรเจนแขง็เพือ่ยงิลูกดอกออกไปสองลูก โดยทีลู่กดอกจะเชื่อมต่อกบักระแสไฟฟ้าทีเ่ครื่องยงิ

อาวุธผ่านทางสายไฟ เมื่อลูกดอกปะทะกบัร่างกายมนุษย ์กระแสไฟฟ้ากําลงัสงูจะถูกสง่ไปตามสายไฟ94

95 

 

 

7.4.2 ปืนชอ็ตไฟฟ้าจาํนวนมากสามารถสง่กระแสไฟฟ้าไดเ้มื่อกดเขา้กบัตวับุคคลโดยตรง (บางครัง้

เรยีกว่า “การยงิใสบุ่คคลโดยตรง”) แต่ผลขึน้อยู่กบัการสรา้งความเจบ็ปวดเพือ่ใหย้อมทาํตามและไม่ได้

ก่อใหเ้กดิอาการกลา้มเน้ืออ่อนแรก 

 

สถานการณ์ท่ีการใช้งานถกูกฎหมาย  

 

7.4.3 นอกเหนือไปจากการใชง้านอื่นๆ เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายใชปื้นชอ็ตไฟฟ้าเพือ่สกดักัน้

บุคคลทีม่ท่ีาทขี่มขู่จะทํารา้ย (คนอื่นหรอืเจา้พนกังานเอง) จากระยะไกล95

96 ในบางสถานการณ์ กใ็ชแ้ทน

อาวุธปืนและในบางคราวกใ็ชแ้ทนอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าอื่นๆ ซึง่เป็นอนัตรายกว่าต่อตวัเจา้พนกังาน

ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายหรอืบุคคลทีเ่ป็นเป้าหมาย การใชจุ้ดนําแสงหรอืประกายไฟ หรอืการเลง็ปืนชอ็ต

 
94 เทเซอร ์(TASER

 TM
) คอืแบรนดปื์นชอ็ตไฟฟ้าชัน้นําในตลาด บางครัง้คาํวา่ “taser” กถ็ูกนํามาใชเ้รยีกแทนอาวุธประเภทนี้ 

95 ผูผ้ลติปืนชอ็ตไฟฟ้ารายหนึ่งอา้งว่า กระแสไฟฟ้าทีไ่หลเขา้สู่ร่างของเป้าหมายอยู่ที ่1,200 โวลต์เท่านัน้ ดูความเหน็ของศาลอุทธรณ์

สหรฐั (ชัน้ที ่9) คดรีะหว่างไบรอนัและแมคเฟอรส์นั (เลขที ่08–55622) ใหไ้วเ้มื่อวนัที ่28 ธนัวาคม 2009 ย่อหน้า 2 และหมายเหตุ 4 
96 คาํพพิากษาศาลอุทธรณ์สหรฐั (ชัน้ที ่4) คดรีะหว่างอารม์สตรองและหมู่บา้นไพน์เฮอรส์ ตดัสนิเมื่อวนัที ่11 มกราคม 2016 หน้า 19 และ 

21 
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ไฟฟ้าเฉยๆ อาจทําใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างชอบธรรมโดยไม่จาํเป็นตอ้งยงิ

ออกไปจรงิๆ  

 

7.4.4 เพือ่หลกีเลีย่งไม่ใหเ้ป้าหมายถูกชอ็ตไฟฟ้าอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ปืนชอ็ตไฟฟ้าควรจะตดั

การจ่ายกระแสไฟฟ้าไดโ้ดยอตัโนมตั ิระยะเวลาการปล่อยกระแสไฟฟ้ามกัจะถูกตัง้ไวท้ีไ่ม่เกนิหา้วนิาท ี

ในปัจจุบนัอาวุธชนิดน้ีไม่ไดม้รีะบบตดักระแสไฟฟ้าอตัโนมตัทิัง้หมด 

 

 

 

ความเส่ียงจาํเพาะ 

 

7.4.5 ความเสีย่งทีเ่กดิมาจากการปืนชอ็ตไฟฟ้า ไดแ้ก่ การบาดเจบ็ขัน้ปฐมภูมจิากกระแสไฟฟ้าหรอื

รอยไหมบ้นผวิหนงั96

97 ผูส้งูอายุอาจไดร้บัการบาดเจบ็ทีก่ลา้มเน้ือและกระดกูจากการหดตวัของกลา้มเน้ือ

ซึง่เป็นผลมาจากการถูกยงิดว้ยอาวุธชนิดน้ีมากกว่าคนอื่น97

98 ปืนชอ็ตไฟฟ้าไม่ควรนําไปใชก้บับุคคลทีอ่ยู่

บรเิวณทีส่งู เพราะเสีย่งทีจ่ะเกดิการบาดเจบ็ขัน้ทุตยิภูม ิโดยเฉพาะบรเิวณศรีษะ เช่น อาจเกดิการ

บาดเจบ็จากการตกจากทีส่งูหรอืตกลงบนพืน้แขง็ เพราะบุคคลทีถู่กชอ็ตไฟฟ้าจะไม่สามารถใชม้อืเพือ่

ยบัยัง้การตกของตวัเองได ้

 

 

 

7.4.6 ความเสีย่งทีจ่ะเกดิการบาดเจบ็รุนแรงหรอืกระทัง่เสยีชวีตินัน้เพิม่มากขึน้ในบางสถานการณ์ 

รวมถงึเมื่อบุคคลทีถู่กชอ็ตไฟฟ้าเป็นโรคหวัใจ กนิยาบางชนิด หรอืใชย้ากบัสุราหรอืทัง้สองอย่างเพือ่

ความบนัเทงิ หรอืมเีหตุผลอื่นทีท่ําใหเ้สีย่งต่อการเกดิภาวะแทรกซอ้นทีห่วัใจ แนวทางของ TASERTM 

แนะนําว่าหากทําได ้ผูใ้ชง้านควรหลกีเลีย่งการเลง็ไปทีห่น้าอกบรเิวณใกลก้บัหวัใจ เพือ่ลดความเสีย่งที่

จะก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็รุนแรงหรอืการเสยีชวีติ98

99 เดก็และผูใ้หญ่ทีม่รีปูร่างผอมบางอาจเสีย่งมากกว่า

 
97 J. Payne-James and B. Sheridan, “TASER® Clinical Effects and Management of those subjected to TASER® Discharge”, 

Faculty of Forensic and Legal Medicine, United Kingdom, 2017 (ดูได้ที ่https://bit.ly/2EXzCmV). 
98 คณะอนุกรรมการสภาทีป่รกึษาดา้นวทิยาศาสตรก์ลาโหมว่าดว้ยเรือ่งนัยทางการแพทยจ์ากการใชอ้าวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่า, คาํแถลงว่า

ดว้ยนัยทางการแพทยข์องการใชปื้นชอ็ตไฟฟ้าx26 และ M16 ในระบบอาวธุทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่ากบัเดก็และผูใ้หญ่ทีม่คีวามเสีย่ง, สหราช

อาณาจกัร, 2012 (ดูไดท้ี ่http://bit.ly/2AYRieJ) 
99 “คาํเตอืน คาํแนะนํา และขอ้มลูการใชง้าน CEW ของปืน TASER แบบพกพา : การบงัคบัใชก้ฎหมาย” 19 พฤษภาคม 2017 หน้า 5 
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คนอื่นๆ ทีจ่ะเกดิการบาดเจบ็ภายในจากแผลไหมท้ีล่กึถงึเน้ือเยื่อ เพราะผวิหนงัของพวกเขาจะบางกว่า

คนอื่น99

100 การยงิปืนชอ็ตไฟฟ้าอาจกระตุน้ใหเ้กดิการชกัเกรง็ในผูท้ีเ่ป็นโลกลมชกั ไม่ว่าจะถูกชอ็ตตรง

บรเิวณไหนกต็าม100

101 เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายยงัควรจะหลกีเลีย่งการใชปื้นชอ็ตไฟฟ้ากบับรเิวณ

อวยัวะเพศหรอืบรเิวณบอบบางอื่นๆ ในร่างกาย  

 

 

 

7.4.7 พฤตกิรรมก้าวรา้วรุนแรงบางอย่างอาจทําใหเ้จา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งใชอุ้ปกรณ์

ปืนชอ็ตไฟฟ้ากม็าจากปัญหาสุขภาพจติ อุปสรรคดา้นภาษา ความบกพร่องทางการไดย้นิ ความ

บกพร่องทางการมองเหน็ ภาวะบกพร่องทางพฒันาการระดบัประสาทหรอืภาวะความบกพร่องทางระบบ

ประสาทและพฤตกิรรม หรอืความบกพร่องทางการเรยีนรู1้01102 หน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายควร

ดาํเนินการใหผู้ท้ีป่ฏบิตังิานในสถานการณ์ทีต่อ้งพบเจอกบับุคคลทีม่คีวามสุม่เสีย่งอ่อนไหวอยู่ก่อนแลว้

ไดม้แีนวทางอย่างละเอยีดและไดร้บัการฝึกอบรมใหร้ะบุความเสีย่งดงักล่าวและมคีวามรู ้ความสามารถ 

และเครื่องมอืทีจ่ําเป็นต่อการทาํความเขา้ใจและหากเป็นไปไดก้บ็รรเทาความตงึเครยีดในสถานการณ์ที่

รุนแรงซึง่สามารถกระตุน้ใหเ้กดิการใชปื้นชอ็ตไฟฟ้า102

103 

 

7.4.8 การใชง้านปืนชอ็ตไฟฟ้าเมื่อมขีองเหลวทีต่ดิไฟไดห้รอืควนัไอทีจุ่ดระเบดิไดอ้าจทําใหเ้กดิเพลงิ

ไหมห้รอืการลุงไหมห้รอืแมก้ระทัง่การระเบดิ103

104 สารละลายบางอย่างในสเปรยท์ีก่่อใหเ้กดิการระคาย

เคอืงอาจตดิไฟไดแ้ละสารละลายอาจจะตดิไฟจากประกายไฟทีถู่กยงิออกมาจากปืนชอ็ตไฟฟ้า 

 

7.4.9 การใชปื้นชอ็ตไฟฟ้ากบับุคคลเพือ่ป้องกนัหรอืจาํกดัพฤตกิรรมทาํลายตวัเองจะตอ้งเหมาะสมกบั

สถานการณ์ 

 

 
100 คณะอนุกรรมการสภาทีป่รกึษาดา้นวทิยาศาสตรก์ลาโหมว่าดว้ยเรือ่งนัยทางการแพทยจ์ากการใชอ้าวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่า, คาํแถลงว่า

ดว้ยนัยทางการแพทยข์องการใชปื้นชอ็ตไฟฟ้าx26 และ M16 ในระบบอาวธุทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่ากบัเดก็และผูใ้หญ่ทีม่คีวามเสีย่ง, สหราช

อาณาจกัร, 2012 
101 เพ่ิงอา้งถึง 
102 คณะอนุกรรมการสภาทีป่รกึษาดา้นวทิยาศาสตรก์ลาโหมว่าดว้ยเรือ่งนัยทางการแพทยจ์ากการใชอ้าวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่า, คาํแถลงว่า

ดว้ยนัยทางการแพทยข์องการใชปื้นชอ็ตไฟฟ้าx26 และ M16 ในระบบอาวธุทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่ากบัเดก็และผูใ้หญ่ทีม่คีวามเสีย่ง ย่อหน้า 85 
103 OHCHR, สทิธมินุษยชนและการบงัคบัใชก้ฎหมาย : คู่มอืการฝึกอบรมเรือ่งสทิธมินุษยชนใหก้บัเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย บทที ่5 
104 คณะอนุกรรมการสภาทีป่รกึษาดา้นวทิยาศาสตรก์ลาโหมว่าดว้ยเรือ่งนัยทางการแพทยจ์ากการใชอ้าวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่า, “คาํแถลง

ว่าดว้ยนัยทางการแพทยข์องการใชร้ะบบอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านตวันํา TASER X2W , 2016 (ดูไดท้ี ่https://bit.ly/2KjxHMU) 
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7.4.10 แมเ้มื่อการใชปื้นชอ็ตไฟฟ้ายงิใสบุ่คคลโดยตรงจะเป็นไปตามกฎหมาย แต่กอ็าจจะไม่ไดผ้ลกบั

บุคคลทีม่ปัีญหาสุขภาพจติรุนแรงหรอืคนอื่นทีอ่าจจะไม่ตอบสนองต่อความเจบ็ปวด เช่น คนทีร่่างกาย

กบัจติใจทํางานไม่ประสานกนั ในสถานการณ์เช่นน้ี กม็คีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิการบาดเจบ็รุนแรง104

105 

 

 

สถานการณ์ท่ีการใช้งานผิดกฎหมาย  

 

7.4.11 ไม่ควรใชปื้นชอ็ตไฟฟ้าเพือ่เอาชนะการขดัขนืต่อคาํสัง่ของเจา้พนกังานโดยปราศจากอาวุธดว้ย

การสรา้งความเจบ็ปวดแต่เพยีงอย่างเดยีว105

106 ไม่ควรยงิกระแสไฟฟ้าซ้ําๆ ยาวนาน หรอืต่อเน่ืองหากทาํ

ได1้06

107 

 

 

 

 

7.4.12 ความเสีย่งทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเจบ็ปวดหรอืทุกขท์รมานอย่างรุนแรงจนอาจเป็นการทรมาน การ

ปฏบิตั ิหรอืการลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ย ทารุณ หรอืยํ่ายศีกัดิศ์รจีะสงูเป็นพเิศษเมื่อยงิอาวุธใสบุ่คคลโดยตรง

โดยไม่ไดท้าํใหพ้วกเขาอ่อนกําลงัลง การทําแบบน้ีอาจทําใหบุ้คคลดงักล่าวทวคีามก้าวรา้ยรุนแรง

เน่ืองจากความเจบ็ปวดทีไ่ดร้บั107

108 

 

7.5 อาวธุวิถีโค้งท่ีมีแรงกระแทก 

 

การใช้งานและรปูแบบ 

 

 
105 กระทรวงยุตธิรรมสหรฐั, การสบืสวนกรมตํารวจบลัตมิอร ์วนัที ่10 สงิหาคม 2016 หน้า 62 และดูเอกสารประกอบการสมัมนาผูบ้รหิาร

กรมตํารวจและหน่วยตํารวจชุมชน แนวทางการใชอ้าวุธไฟฟ้าเพือ่การควบคุมปี 2011, สหรฐั, 2011 (ดูไดท้ี ่https://bit.ly/2MzSFUt) หน้า 

14 
106 กระทรวงยุตธิรรมสหรฐั (กรมสทิธพิลเมอืง), การสอบสวนกรมตํารวจเฟอรก์ูสนั, วอชงิตนั ดซี,ี 4 มนีาคม 2015, หน้า 18 และการไต่

สวนของศาลอุทธรณ์สหรฐั (ชัน้ที ่8) คดรีะหว่างบราวน์และเมอืงโกลเดนวลัลยี ์574 F.3d 491, 499 (2009) 
107 “คาํเตอืน คาํแนะนํา และขอ้มลูการใชง้าน CEW ของปืน TASER แบบพกพา : การบงัคบัใชก้ฎหมาย”, หน้า 5 
108 ดู PERF และกระทรวงยตุธิรรมสหรฐั, หน่วยตาํรวจบรกิารชุมชน, แนวทางการใชอ้าวุธไฟฟ้าเพือ่การควบคุมปี 2011, สหรฐั, หน้า 14 

และคาํพพิากษาของศาลสทิธมินุษยชนยุโรป คดรีะหว่างครอบครวัคอนสแตนตโินโปโลกบัพวกและประเทศกรซี (ฉบบัที ่2) ตดัสนิเมื่อวนัที ่

22 พฤศจกิายน 2018, ย่อหน้า 67-82 
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7.5.1 เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายนําอาวุธวถิโีคง้ทีม่แีรงกระแทกหลากหลายรปูแบบมาใชจ้ดัการ

กบับุคคลทีก่่อความรุนแรง รวมถงึตวัเลอืกทีม่คีวามรา้ยแรงน้อยกว่าเพือ่ใชท้ดแทนเครื่องกระสุนยงิจาก

จากอาวุธปืนทีม่คีวามรา้ยแรงถงึแก่ชวีติดว้ย ชื่อต่างๆ ถูกนํามาใชเ้รยีกอาวุธวถิโีคง้ทีม่แีรงกระแทก เช่น 

กระสุนยาง กระสุนพลาสตกิ กระสุนปะทะ ลูกปืนยาง หรอืกระสุนถุงตะกัว่ 

 

สถานการณ์ท่ีการใช้งานถกูกฎหมาย  

 

7.5.2 โดยทัว่ไปอาวุธวถิโีคง้ทีม่แีรงกระแทกควรนํามาใชย้งิตรงเพือ่โจมตหีน้าทอ้งสว่นล่างหรอืขาของ

บุคคลทีก่่อความรุนแรงและเพยีงเพือ่จดัการความเสีย่งทีจ่ะไดร้บับาดเจบ็ไม่ว่าจะกบัตวัเจา้พนกังานผู้

บงัคบัใชก้ฎหมายหรอืประชาชน 

 

ความเส่ียงจาํเพาะ 

 

7.5.3 การเลง็ไปทีใ่บหน้าหรอืศรีษะอาจทาํใหเ้กดิอาการกะโหลกศรีษะแตกและการบาดเจบ็ทีส่มอง 

ความเสยีหายต่อดวงตารวมถงึอาการตาบอดอย่างถาวร หรอืแมก้ระทัง่เสยีชวีติได ้การยงิอาวุธวถิโีคง้ที่

มแีรงกระแทกจากบนอากาศหรอืทีส่งูในระหว่างการชุมนุมจะก่อใหเ้กดิความเสีย่งทีจ่ะยงิถูกศรีษะของผู้

ประทว้ง การเลง็ทีล่ําตวัอาจทาํใหเ้กดิการบาดเจบ็ทีอ่วยัวะสาํคญัและอาจจะมกีารเจาะทะลุเขา้ไปใน

ร่างกาย โดยเฉพาะถา้ยงิจากระยะใกล ้ขนาดลํากลอ้งและความเรว็ของอาวุธวถิโีคง้ทีม่แีรงกระแทก 

รวมถงึวสัดุทีเ่ป็นสว่นประกอบยงัสง่ผลต่อแนวโน้มทีจ่ะเกดิการบาดเจบ็และความรุนแรงของการบาดเจบ็

ดว้ย 

 

7.5.4 อาวุธวถิโีคง้ทีม่แีรงกระแทกบางชนิดมคีวามแม่นยาํสงูมาก108

109 เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานสากล อาวุธวถิโีคง้ทีม่แีรงกระแทกควรจะโจมตบุีคคลไดภ้ายในระยะรศัม ี10 เซนตเิมตรของ

บรเิวณทีเ่ลง็ไป การยงิอาวุธวธิโีคง้ลงพืน้ก่อใหเ้กดิความเสีย่งทีจ่ะบาดเจบ็อย่างรุนแรงจนไม่อาจรบัได้

เน่ืองจากความไม่แม่นยํา 

 

สถานการณ์ท่ีการใช้งานผิดกฎหมาย  

 

7.5.5 ไม่ควรยงิอาวุธวถิโีคง้ทีม่แีรงกระแทกแบบอตัโนมตั ิ

 
109 A. Mahajna et al., “Blunt and penetrating injuries caused by rubber bullets during the Israeli- Arab conflict in October, 2000: 

a retrospective study”, The Lancet, vol. 359, No. 9320 (2000), หน้า 1795–1800  
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7.5.6 อาวุธวถิโีคง้ทีย่งิออกไปในเวลาเดยีวกนัจะไม่แม่นยาํและโดยทัว่ไปแลว้ การใชง้านอาวุธดงักล่าว

จะไม่เป็นไปตามหลกัการความจาํเป็นและความเหมาะสม ไม่ควรใชเ้มด็โลหะ อย่างเช่นทีย่งิออกไปดว้ย

ปืนเดด็ขาด 

 

7.5.7 อาวุธวถิโีคง้ทีม่แีรงกระแทกตอ้งผ่านการทดสอบและไดร้บัอนุญาต เพือ่จะไดม้นัใจว่าอาวุธ

เหล่าน้ีมคีวามแม่นยาํเพยีงพอทีจ่ะโจมตบีรเิวณทีป่ลอดภยับนร่างกายของมนุษยไ์ดจ้ากระยะไกลและไม่

รุนแรงเกนิไปจนทาํใหเ้กดิการบาดเจบ็109

110 

 

7.5.8 ไม่ควรเลง็อาวุธวถิโีคง้ทีม่แีรงกระแทกไปทีศ่รีษะ ใบหน้า หรอืคอ กระสุนโลหะหุม้ยางเป็น

อนัตรายอย่างยิง่และไม่ควรนํามาใช1้10

111 

 

7.6 เคร่ืองยิงแสงเลเซอร ์

 

การใช้งานและรปูแบบ 

 

7.6.1 เครื่องยงิแสงเลเซอรค์อือาวุธทีใ่ชพ้ลงังานยงิตรงรปูแบบหน่ึงซึ่งใชแ้สงเลเซอรห์รอืหลอดไดโอด

ชนิดเปล่งแสง (LED) เพือ่ใหบ้รรลุผลตามทีต่อ้งการ ในปฏบิตักิารบงัคบัใชก้ฎหมาย อาวุธเหล่าน้ีถูก

นํามาใชก้บัเป้าหมายทีเ่ป็นยานพาหนะขณะกําลงัเคลื่อนทีโ่ดยเฉพาะ อาวุธน้ีสามารถใชก้บัเป้าหมายที่

อยู่ในระยะไกลหลายกโิลเมตรไดโ้ดยขึน้อยู่รุ่นของมนั 

 

สถานการณ์ท่ีการใช้งานถกูกฎหมาย  

 

7.6.2 เครื่องยงิแสงเลเซอรอ์าจเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงู อย่างเช่น ในปฏบิตักิาร

ต่อตา้นการก่อการรา้ย โดยใชเ้ป็นตวัเลอืกแทนอาวุธปืน แต่เน่ืองจากมตีวัเลอืกอื่นๆ ทีป่ลอดภยัมากกว่า

 
110 Amnesty International and Omega Research Foundation, The Human Rights Impact of Less Lethal Weapons and Other Law 

Enforcement Equipment, หน้า 138 และ R.J. Haar and V. Iacopino, Lethal in Disguise: The Health Consequences of Crowd-

Control Weapons. Network of Civil Liberties Organizations and Physicians for Human Rights, 2016 (ดูไดท้ี ่http://bit.ly/2FBbxmA), 

หน้า 24 
111 ทบวงการสนัตบิาลหา้มไม่ใหต้ํารวจของสหประชาชาตใิชก้ระสนุยาง เพราะเสีย่งทีจ่ะก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็รุนแรงหรอืแมก้ระทัง่เสยีชวีติ

จากการใชง้านอย่างไม่ถูกตอ้ง องคก์ารสหประชาชาต,ิ คู่มอืการปฏบิตัภิารกจิรกัษาสนัตภิาพโดยเจา้หน้าทีต่ํารวจขององคก์าร

สหประชาชาต,ิ กรกฎาคม 2015, ย่อหน้า 3.6.1 
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ในการหยุดการเคลื่อนทีข่องยานพาหนะ จงึควรนําเครื่องยงิแสงเลเซอรม์าใชเ้ฉพาะสถานการณ์ทีม่ี

ขอ้ยกเวน้เท่านัน้ เพือ่ใหแ้น่ใจว่าอาวุธเหล่าน้ีจะไม่ก่อใหเ้กดิอาการตาบอด การควบคุมความปลอดภยั

ของอาวุธน้ีจงึควรมกีลไก เช่น เครื่องหาระยะหรอืการตดัแสงอตัโนมตัหิรอืควรจะใชแ้สงพลงังานตํ่า 

 

ความเส่ียงจาํเพาะ 

 

7.6.3 เครื่องยงิแสงเลเซอรอ์าจจะทาํลายการทาํงานของจอประสาทตาอย่างถาวรหรอืกระทัง่ทาํใหเ้กดิ

อาการตาบอดอย่างถาวร111

112 เมื่อใชก้บัผูข้บัขี ่อาจทําใหย้านพาหนะทีข่บัขีม่าประสบอุบตัเิหตุ ยงัอาจมี

ความเสีย่งทีจ่ะเกดิโรคลมชกัทีผู่ป่้วยไวต่อแสงกระตุน้ซึ่งเป็นผลมาจากการฉายแสงความเรว็สงู การ

กระจายลําแสงเลเซอรซ์ึง่เกดิมาจากฝุ่ นหรอืทศันวสิยัทีไ่ม่ชดัเจนตรงกระจกดา้นหน้ายานพาหนะอาจบด

บงัการมองเหน็ของผูข้บัขีแ่ละเพิม่ความเสีย่งในการเกดิอุบตัเิหตุ แมว้่าดวงตาของผูข้บัขีจ่ะไม่ไดป้ะทะ

กบัลําแสงโดยตรงกต็าม 

 

สถานการณ์ท่ีการใช้งานผิดกฎหมาย  

 

7.6.4 ตอ้งไม่นําเครื่องยงิแสงเลเซอรด์ว้ยความตัง้ใจทีจ่ะทําใหต้าบอดหรอือาจก่อใหเ้กดิอาการตาบอด

อย่างถาวรได ้

 

 

7.7 ปืนฉีดน้ําแรงดนัสูง 

 

การใช้งานและรปูแบบ 

7.7.1 ปืนฉีดน้ําแรงดนัสงูคอืยานพาหนะทีถู่กออกแบบมาสาํหรบัฉีดน้ําในหลากหลายระดบัแรงดนัและ

รปูแบบเพือ่สลายกลุ่มคน ปกป้องทรพัยส์นิ หรอืยุตพิฤตกิรรมรุนแรง บางครัง้กม็กีารผสมสารเคมทีี่

ก่อใหเ้กดิการระคายเคอืง สารเคมกีลิน่เหมน็ หรอืสารอื่นๆ ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพกบัน้ําเพือ่ใชก้บัปืน

ฉีดน้ําแรงดนัสงูดว้ย 

 

 
112 ดูตวัอย่างใน International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), “Guidelines on Limits of Exposure to 

Laser Radiation of Wavelengths between 180 nm and 1,000 μm”, Health Physics, vol. 105, No. 3 (2013), หน้า 271–95.  
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สถานการณ์ท่ีการใช้งานถกูกฎหมาย  

7.7.2 โดยทัว่ไปแลว้ ปืนฉีดน้ําแรงดนัสงูควรนํามาใชเ้ฉพาะในสถานการณ์ทีเ่กดิความวุ่นวายโกลาหล

รุนแรงโดยมคีวามเป็นไปไดอ้ย่างมากทีจ่ะเกดิการสญูเสยีชวีติ การบาดเจบ็รุนแรง หรอืความเสยีหายที่

เกดิกบัทรพัยส์นิเป็นวงกวา้ง เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดเรื่องความจําเป็นและความเหมาะสม การใช้

งานปืนฉีดน้ําแรงดนัสงูควรจะมกีารวางแผนอย่างรอบคอบและควรจะไดร้บัการจดัการดว้ยการบงัคบั

บญัชาอย่างเขม้งวดและควบคุมโดยผูบ้ญัชาการระดบัสูง112

113 

 

ความเส่ียงจาํเพาะ 

7.7.3 ปืนฉีดน้ําแรงดนัสงูไม่ควรนํามาใชก้บับุคคลทีอ่ยู่บนทีส่งู ซึง่มคีวามเสีย่งจะเกดิการบาดเจบ็ขัน้

ทุตยิภูม ิความเสีย่งอื่นๆ ไดแ้ก่ ภาวะอุณหภูมกิายตํ่าและภาวะชอ็กจากการโดนน้ําเยน็จดัในอากาศ

หนาว (โดยเฉพาะถา้น้ําไม่ไดต้ม้) และความเสีย่งทีบุ่คคลจะลื่นหรอืถูกน้ําดนัไปตดิกําแพงหรอืวตัถุแขง็

อื่นๆ ปืนฉีดน้ําแรงดนัสงูไม่มกีารแบ่งแยก เพราะมนัไม่สามารถเจาะจงเป้าหมายเป็นรายบุคคลอย่าง

แม่นยาํได ้

 

สถานการณ์ท่ีการใช้งานผิดกฎหมาย  

 

7.7.4 ตอ้งไม่เลง็ปืนฉีดน้ําแรงดนัสูงไปยงับุคคลหรอืกลุ่มบุคคลในระยะใกล ้เพราะเสีย่งทีจ่ะก่อใหเ้กดิ

อาการตาบอดถาวรหรอืการบาดเจบ็ขัน้ทุตยิภูม ิถา้หากบุคคลดงักล่าวถูกน้ําผลกัดนัอย่างแรง ตอ้งไม่ใช้

ปืนฉีดน้ําแรงดนัสงูกบับุคคลทีม่ขีอ้จํากดัหรอืบุคคลทีเ่คลื่อนทีไ่ม่ได1้13

114 

 

7.8 อาวธุและอปุกรณ์ขยายเสียง 

 

การใช้งานและรปูแบบ 

 

7.8.1 อุปกรณ์เตอืนดว้ยเสยีงบางรูปแบบถูกนํามาใชเ้ป็นอาวุธขยายเสยีงในบางครัง้114

115 

 

 
113 หนังสอือา้งองิของ UNODC/OHCHR ว่าดว้ยการใชก้ําลงัและอาวุธโดยเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย, หน้า 90 
114 เพิง่อา้งถงึ 
115 ดู INCLO and PHR, Lethal in Disguise: The Health Consequences of Crowd-Control Weapons, United States, 2015, หน้า 70–

77 และ J. Altmann, “Acoustic Weapons – A Prospective Assessment”, Science & Global Security, vol. 9 (2001), หน้า 165–234 
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สถานการณ์ท่ีการใช้งานถกูกฎหมาย  

 

7.8.2 ในสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นทะเล อาวุธขยายเสยีงอาจถูกนําไปใชเ้พือ่ขดัขวางโจรสลดัไม่ใหโ้จมต ี

ในสถานการณ์ดงักลา่ว ความเสีย่งทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลกระทบแบบไม่เลอืกหน้าจากอาวุธขยายเสยีงนัน้

น้อยมาก การใชอ้าวุธขยายเสยีงเพือ่เตอืนอาจจะเป็นประโยชน์ในระหว่างการชุมนุม ขึน้อยู่กบัการ

ทดสอบอย่างเหมาะสมและหลกีเลีย่งความเสีย่งตามทีร่ะบุไวใ้นสว่นถดัไป 

 

ความเส่ียงจาํเพาะ 

 

7.8.3 ความเสีย่งรา้ยแรงต่อสุขภาพจาํนวนหน่ึงเชื่อมโยงกบัการใชอ้าวุธขยายเสยีงโดยเฉพาะในระยะ

ประชดิ ในระดบัเสยีงทีด่งัและ/หรอืเป็นระยะเวลานานเกนิไป ความเสีย่งดงักล่าวมตีัง้แต่ความเจบ็ปวด

ชัว่คราว แกว้หทูะลุ และการสญูเสยีสมดุลไปจนถงึหหูนวก115

116 เพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งและยบัยัง้การ

บาดเจบ็ ควรมกีารกําหนดขดีจาํกดัความดงัและระยะขัน้ตํ่าก่อนทีจ่ะมกีารใชอุ้ปกรณ์เตอืนทุกครัง้ 

โดยเฉพาะเมื่ออุปกรณ์ไม่มเีครื่องบอกระยะหรอืกลไกตดัเสยีงอตัโนมตั ิ

 

7.8.4 มคีวามเสีย่งอย่างชดัเจนว่าอาวุธขยายเสยีงสง่ผลกระทบโดยไม่เลอืกหน้า โดยมนัมุ่งทีก่ลุ่มฝงู

ชนแทนทีจ่ะเน้นไปทีต่วับุคคลทีอ่ยู่ในนัน้116

117 น่ีทาํใหม้คีวามเสีย่งเพิม่ขึน้ทีบุ่คคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งจะไดร้บั

ผลกระทบไปดว้ย117

118 

 

สถานการณ์ท่ีการใช้งานผิดกฎหมาย  

 

7.8.5 การใชอ้าวุธขยายเสยีงกบัฝงูชนแบบไม่เลอืกหน้าหรอืกบับุคคลทีเ่ป็นเป้าหมายในระยะทีร่ะดบั

ความดงัของเสยีงจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อการไดย้นิอย่างถาวรถอืว่าไม่ชอบดว้ยกฎหมาย118

119  

  

 
116 ดูตวัอย่างใน “Acoustics – Estimation of noise-induced hearing loss”, International Organization for Standardization (ISO) 

1999:2013, Standard reviewed in 2018 (ดูไดท้ีa่t http://bit.ly/2MlNrNi)  
117 CCLA, Factum of the Moving Parties, 2010 (ดูไดท้ี ่https:bit.ly/2NQucwm) 
118 Evidence of Dr. Harrison in Canadian Civil Liberties Assn. v. Toronto (City) Police Service [2010] O.J. No. 2715 2010 ONSC 

3525 Court File No. CV-10-404640.  
119 NATO, Non-Lethal Weapons and Future Peace Enforcement Operations RTO Technical Report, Doc. TR-SAS-040, 2004 และ 

Canadian Civil Liberties Assn. v. Toronto (City) Police Service [2010] O.J. No. 2715 2010 ONSC 3525 Court File No. CV-10-

404640p8.  
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8. การสลายการชุมนุม การตรวจสอบ และการดาํเนินการ 

8.1 แนวทางฉบบัปัจจุบนัตอ้งถูกเผยแพร่ออกไปกวา้งขวางทีสุ่ดโดยเฉพาะในหน่วยงานและ

เจา้หน้าทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมาย กระทรวงทบวงกรมทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูพ้พิากษา อยัการ ผูผ้ลติ กองทพั 

เจา้หน้าทีผู่ร้กัษาสนัตภิาพขององคก์ารสหประชาชาต ิบรษิทัรกัษาความปลอดภยัและบุคลากรของ

บรษิทั และผูป้ฏบิตังิานดา้นสุขภาพ 

8.2 เน้ือหาในแนวทางน้ีควรจะไดร้บัการตรวจสอบทบทวนโดยผูเ้ชีย่วชาญทุกหา้ปี 

8.3 ในระดบัประเทศ รฐัและหน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายไดร้บัการสง่เสรมิใหค้าํนึงถงึแนวทางเมื่อ

จดัทํานโยบาย คู่มอืการฝึกอบรม และมาตรฐานการปฏบิตังิานกบัอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าและอุปกรณ์

ทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนัน้นโยบาย คู่มอื และมาตรฐานเหล่าน้ีควรจะไดร้บัการตรวจสอบทบทวนอย่าง

ต่อเน่ืองเพือ่ใหม้ัน่ใตว่าบทเรยีนไดร้บัจะถูกนําไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ 
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9. นิยาม 

 

การชุมนุม 

 การรวมตวักนัเป็นการชัว่คราวอย่างตัง้ใจในพืน้ทีส่ว่นบุคคลหรอืพืน้ทีส่าธารณะเพือ่จุดประสงค์

บางอย่าง การชุมนุมอาจอยู่ในรปูแบบของการประทว้ง การประชุม การนัดหยุดงานและลอ้มรัว้ การ

เดนิขบวน การระดมพลหรอืการจบักลุ่มนัง่ประทว้งเพือ่เฉลมิฉลองหรอืรอ้งทุกขห์รอืแสดงออกถงึความ

ตอ้งการ119

120 ค◌ําน้ียงัหมายรวมถงึการรวมตวักนัของประชาชนในรปูแบบอื่น เช่น ในคอนเสริต์หรอื

กจิกรรมกฬีา การชุมนุมอาจดาํเนินไปอย่างสนัตหิรอือาจจะมกีารแสดงออกทีรุ่นแรงหรอืการจลาจล 

 

การคมุขงั 

 เมื่อบุคคลถูกหน่วงเหน่ียม กกัขงั หรอืคุมขงัอยู่ในสถานทีข่องราชการหรอืเอกชนตามคาํสัง่หรอื

ภายใตก้ารควบคุมของผูม้อีํานาจตุลาการ นิตบิญัญตั ิหรอือื่นๆ และไม่ไดร้บัอนุญาตใหอ้อกมาตามที่

ตอ้งการ120

121 น่ีรวมถงึการคุมตวัไวบ้นเรอืหรอืยานพาหนะทางทะเลในบรบิทของการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ทางทะเล ผูท้ีร่บัผดิชอบในการดแูละคุม้ครองผูถู้กคุมขงัเรยีกว่า “เจา้พนกังานดแูลผูถู้กคุมขงั” 

 

การคมุตวั 

 หมายรวมถงึสถานการณ์ทีเ่จา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายสรา้งความหวาดกลวัหรอืหน่วง

เหน่ียวบุคคลไว ้รวมถงึในระหว่างหรอืหลงัจากการจบักุมดว้ย การคุมตวัมคีวามหมายกวา้งกว่าการคุม

ขงั การคุมตวัรวมถงึสถานการณ์ทีบุ่คคลถูกหน่วงเหน่ียวไวโ้ดยขดักบัความตอ้งการบนยานพาหนะ อาท ิ

รถตํารวจหรอืรถตู ้การหน่วงเหน่ียวบุคคลไวใ้นวงลอ้มของตํารวจเป็นระยะเวลานานกถ็อืว่าเป็นการคุม

ตวัเช่นกนั  

 

 

 

 

 
120 รายงานว่าดว้ยการจดัการการชุมนุมอย่างเหมาะสมซึง่ผูร้ายงานพเิศษเรื่องการสงัหารนอกกระบวนการยตุธิรรม อย่างรวบรดั และโดย

พลการและผูร้ายงานพเิศษดา้นสทิธเิสรภีาพในการชุมนุมและเสรภีาพในการสมาคมทําร่วมกนั (A/HRC/31/66), ย่อหน้าที ่10 
121 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนทวปีอเมรกิา, ขอ้กําหนดขัน้ตํ่าขององคก์ารสหประชาชาตใินการปฏบิตัติ่อผูต้อ้งขงั 

(UNODC/CCPCJ/EG.6/2014/INF/2), หน้า 3  
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อาวธุท่ีโจมตีด้วยพลงังานโดยตรง  

 อาวุธทีอ่าจใชเ้ทคโนโลยซีึง่ก่อใหเ้กดิพลงังานแม่เหลก็ไฟเขม้ขน้และอนุภาคระดบัอะตอมหรอืตํ่า

กว่าอะตอมเพือ่สรา้งความเสยีหายหรอืทําลายอุปกรณ์หรอืสงัหารหรอืทาํใหบุ้คคลบาดเจบ็121

122 อาวุธที่

โจมตดีว้ยพลงังานโดยตรงอาจถูกนํามาใชเ้พือ่วตัถุประสงคท์ีไ่ม่ไดห้มายต่อชวีติ เช่น ใชอุ้ปกรณ์เลเซอร์

เพือ่เตอืนผูท้ีอ่าจกระทาํการเป็นปฏปัิกษ์จากระยะไกล  

 

การแบ่งแยก 

 การแบ่งแยก กดีกนั หรอืจาํกดัใดๆ กต็ามอนัเน่ืองมาจากการหา้ม (ดขูอ้ 2.11) ซึง่มจุีดประสงค์

หรอืมุ่งทําลายหรอืดหูมิน่การตระหนกัรู ้การครอบครอง หรอืการใชส้ทิธมินุษยชนหรอืเสรภีาพขัน้

พืน้ฐานโดยเทยีบเท่ากบับุคคลอื่น 

 

ภยัคกุคามซ่ึงหน้า 

 ภยัคุกคามทีม่เีหตุอนัควรใหค้าดว่าจะเกดิขึน้ภายในเวลาเสีย้ววนิาทหีรอือย่างมากทีสุ่ดคอื

ภายในสองสามวนิาที122123 

 

การบาดเจบ็ 

 ความเจบ็ป่วยทางกายภายหรอืร่างกายทีเ่ป็นผลมาจากการทีร่่างกายปะทะกบัพลงังาน (กล 

อุณหภูม ิไฟฟ้าหรอืรงัส ีหรอืแรงกดดนัสุดโต่ง) ในปรมิาณหรอือตัราทีเ่กนิกว่าร่างกายหรอืสรรีะจะรบัได้

หรอืกบัสารเคมทีีเ่ป็นพษิ123

124 

 

 

 

 

 
122 ดู Joint Chiefs of Staff, Electronic Warfare, Joint Publication 3–13.1, 8 February 2012, หน้า 1–16 และ A. Feickert, U.S. Army 

Weapons-Related Directed Energy (DE) Programs: Background and Potential Issues for Congress, United States Congressional 

Research Service, 12 February 2018, หน้า 1  
123 รายงานของผูร้ายงานพเิศษเรือ่งการสงัหารนอกกระบวนการยุตธิรรม อย่างรวบรดั และโดยพลการ (A/HRC/26/36), ย่อหน้า 59 และ

หนังสอือา้งองิของ UNODC/OHCHR ว่าดว้ยการใชก้ําลงัและอาวุธในการบงัคบัใชก้ฎหมาย หน้า 21 
124 World Health Organization (WHO), “Injury, poisoning or certain other consequences of external causes”, International 

Classification of External Causes of Injury (ICECI), June 2018 (ดูไดท้ี ่https://bit.ly/2DGlH5j).  
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หน่วยงานผู้บงัคบัใช้กฎหมาย 

 องคก์รหรอืหน่วยงานใดๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืทําสญัญากบัรฐัเพือ่ป้องกนั ตรวจสอบ และ

สบืสวนอาชญากรรม รวมถงึการจบักุมและคุมตวัผูต้อ้งสงสยัและผูก้่ออาชญากรรม ซึง่รวมถงึหน่วยงาน

ตรวจคนเขา้เมอืงและควบคุมชายแดนอื่นๆ หน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายอาจทํางานในระดบัทอ้งถิน่ 

มณฑล ประเทศ หรอืระหว่างประเทศ องคก์รหรอืหน่วยงานทหารหรอืกองกําลงัความมัน่คงอื่นๆ จะถอื

ว่าเป็นหน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายเมื่อปฏบิตัหิน้าทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายไม่ว่าจะในประเทศหรอืในอกีเขต

อํานาจศาลหน่ึง124

125 

 

เจ้าพนักงานผู้บงัคบัใช้กฎหมาย 

 เจา้พนกังานตามกฎหมายไม่ว่าจะทีถู่กแต่งตัง้หรอืเลอืกตัง้มาเพือ่ใชอ้ํานาจในการรกัษาความ

สงบเรยีบรอ้ยโดยเฉพาะอํานาจในการจบักุมหรอืคุมตวั125

126 หากอํานาจในการบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นของ

กองทพัไม่ว่าจะเป็นทางการหรอืไม่หรอืเป็นกองกําลงัรกัษษความปลอดภยัของรฐั นิยามของคาํว่าเจา้

พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายกค็รอบคลุมเจา้พนกังานทีท่าํหน้าทีด่งักล่าวดว้ย126

127 เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใช้

กฎหมายรวมถงึเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง คาํน้ีใชก้บัผูท้ีท่าํหน้าทีท่ ัง้ภายในอาณาเขตและภายนอก

อาณาเขตอย่างเท่าเทยีมกนั 

 

วตัถปุระสงคใ์นการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีชอบธรรม 

 วตัถุประสงคท์ีเ่ป็นไปตามกฎหมายทัง้ระหว่างประเทศและในประเทศ เช่น การคุม้ครอง

ประชาชนหรอืเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายจากความรุนแรง ขดัขวางการกระทําความผดิทางอาญา 

จบักุมบุคคลทีต่อ้งสงสยัว่ากระทําความผดิทางอาญา หรอืคุมตวัผูม้คีวามผดิทางอาญาไวเ้พือ่การ

พพิากษาตามกฎหมาย คาํน้ียงัหมายถงึหน้าทีข่องหน่วยงานและเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายเพือ่

สง่เสรมิและคุม้ครองสทิธใินการชุมนุมอย่างสงบสนัต ิแต่ในบางสถานการณ์อาจหมายรวมถงึจุดประสงค์

ทางการแพทยเ์มื่อทําหน้าทีต่ามจรยิธรรมทางการแพทย ์

 

 

 

 

 

 
125 หลกัจรรยาบรรณ ขอ้ชีแ้นะ (a) และ (b) สาํหรบัขอ้ที ่1 และเชงิอรรถหลกัพืน้ฐาน 
126 เพิง่อา้งถงึ, ขอ้ชีแ้นะ (a) ในขอ้ที ่1 
127 เพิง่อา้งถงึ ขอ้ชีแ้นะ (a) และ (b) สาํหรบัขอ้ที ่1 และเชงิอรรถหลกัพืน้ฐาน  
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อาวธุท่ีมีความร้ายแรงตํา่ 

 อาวุธทีถู่กออกแบบหรอืตัง้ใจทีจ่ะนํามาใชง้านกบับุคคลหรอืกลุ่มคนและมคีวามเสีย่งทีจ่ะ

ก่อใหเ้กดิการเสยีชวีติหรอืบาดเจบ็รุนแรงน้อยกว่าอาวุธปืนในระหว่างการใชง้านตามทีค่าดหมายหรอื

คาดหวงัอย่างมเีหตุผล เครื่องกระสุนทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าอาจถูกยงิออกไปจากอาวุธปืนแบบปกต ิเพือ่

จุดประสงคข์องแนวทางฉบบัน้ี คาํน้ีหมายรวมถงึอาวุธปืนแบบปกตเิมื่อถูกนํามาใชย้งิเครื่องกระสุนทีม่ี

ความรา้ยแรงตํ่า แต่ยกเวน้เมื่อถูกนําไปใชย้งิกระสุนปกตหิรอืเครื่องกระสุนอื่นๆ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิการ

บาดเจบ็ถงึชวีติ 

 

การบาดเจบ็ระดบักลาง 

 การบาดเจบ็ทีไ่ม่อนัตรายถงึชวีติ แต่รุนแรงมากกว่าการบาดเจบ็เลก็น้อย เช่น รอยบาดเลก็ๆ 

รอยถลอก หรอืรอยชํ้า127

128 

 

อาการตาบอดถาวร  

 การสญูเสยีการมองเหน็โดยไม่อาจจะกลบัคนืและรกัษาใหห้ายไดซ้ึง่เกดิขึน้อย่างน้อยกบัดวงตา

หน่ึงขา้ง ความทุพพลภาพรา้ยแรงคอืเมื่อมคี่าสายตาไม่ถงึ 20/200 เมื่อวนัโดยใชต้าทัง้สองขา้ง128

129 

 

อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 อุปกรณ์ทีร่วมถงึอุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลซึง่ใชใ้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย เช่น โล่ หมวกเกราะ 

เสือ้เกราะ หรอือุปกรณ์อื่นๆ ทีม่อบใหก้บัเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายเพือ่ลดการบาดเจบ็ใหเ้หลอื

น้อยทีสุ่ด อุปกรณ์อาจมลีกัษณะทัว่ไปหรอืเจาะจงไปตามสถานการณ์ อย่างเช่น การชุมนุม และรวมถงึ

อุปกรณ์ทีอ่าจจะใชง้านจากระยะไกล แบบกลไกหรอือตัโนมตั ิรวมถงึขอ้มลูและเทคโนโลยกีารสือ่สารที่

ใชใ้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย คาํน้ียงัครอบคลุมขอ้จาํกดัทีใ่ชใ้นการคุมขงัดว้ย 

 

 

 

 

 
128 ดู WHO, “Injury, poisoning or certain other consequences of external causes”, ICECI, June 2018  
129 อนุสญัญาว่าดว้ยการหา้มหรอืจํากดัการใชอ้าวุธตามแบบแผนบางชนิดซึง่อาจก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็รุนแรงหรอืสง่ผลกระทบโดยไม่

เลอืกหน้า, พธิสีารว่าดว้ยอาวุธแสงเลเซอรท์ีทํ่าใหต้าบอด, ขอ้ที ่4 
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การบาดเจบ็รนุแรง 

 การบาดเจบ็ทีเ่ป็นอนัตรายถงึชวีติหรอืเปลีย่นแปลงชวีติ129

130 

 

อาวธุเฉพาะ 

 อาวุธหรอืระบบอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่า (ซึง่ต่างจากอาวุธทีม่คีวามรา้ยแรงตํ่าซึ่งเป็นระดบัของ

อาวุธ) ตามทีก่ลา่วถงึในขอ้ที ่7 

 

การขนส่ง 

 การสง่ออกอาวุธจากเขตอํานาจศาลของรฐัหน่ึงไปยงัอกีรฐัหน่ึง รวมถงึเมื่อผูส้ง่ออกหรอืนําเขา้

เป็นบุคคลหรอืบรษิทัดว้ย นอกเหนือไปจากการขายแลว้ การขนสง่ยงัอาจหมายถงึการมอบเป็น

ของขวญั การใหเ้ช่า หรอืการใหย้มื 

 

ความเส่ียงท่ีไม่สมควร 

 ระดบัความเสีย่งทีไ่ม่อาจยอมรบัไดภ้ายใตก้ฎหมายของประเทศหรอืระหว่างประเทศ 

 

การใช้กาํลงั 

 การใชว้ธิกีารทางกายภาพเพือ่บบีบงัคบัหรอืโน้มน้าวพฤตกิรรมหรอืทาํลายทรพัยส์นิ วธิี

ดงักล่าวอาจเกีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนไหว สารเคม ีไฟฟ้า หรอือื่นๆ การใชก้ําลงัอาจกอ่ใหเ้กดิการ

บาดเจบ็และในบางกรณีอาจถงึขัน้คร่าชวีติ อาวุธอาจถูกนํามาใชใ้นการใชก้ําลงัโดยไม่ไดย้งิออกมา เช่น 

ดว้ยการชีอ้าวุธไปยงับุคคลพรอ้มกบัขูว่่าจะยงิหากบุคคลดงักล่าวกระทําหรอืละเวน้จากการทําพฤตกิรรม

บางอย่าง  

 

 
130 ดู WHO, “Injury, poisoning or certain other consequences of external causes” 
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