แนวปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วย

การใช้อาวุธที่มีความร้ายแรงตํา่
ในการบังคับใช้กฎหมาย

© 2020 United Nations

สิง่ พิมพ์ขององค์การสหประชาชาติ ออกโดยสํานักงานข้าหลวงใหญ่เพือ่ สิทธิมนุษยชนแห่ง
องค์การสหประชาชาติ (OHCHR)
หากต้องการตีพมิ พ์ซํ้าบางส่วนหรือทําสําเนา ต้องยื่นขออนุญาตจากศูนย์คุม้ ครองลิขสิทธิ ์
(Copyright Clearance Center) ที่ copyright.com
หากมีคําถามอื่นเกีย่ วกับสิทธิและใบอนุ
์
ญาต รวมถึงสิทธิเสริ
์ ม ให้ตดิ ต่อไปยัง United Nations
Publications, 405 East 42nd Street, Room S-09, New York, New York, 10017, United States of
America. อีเมล: publications@un.org เว็บไซต์: Shop.un.org.
ตําแหน่งและการนําเสนอทีใ่ ช้ในเอกสารนี้ไม่ได้สอ่ื เป็ นนัยถึงการแสดงความคิดเห็นของ
สํานักงานเลขาธิการสหประชาชาติในเรื่องสถานะทางกฎหมายของประเทศ เขตแดน เมือง หรือพืน้ ทีใ่ ด
หรือผูม้ อี ํานาจ หรือเกีย่ วข้องกับการปั กปั นเขตแดนหรืออาณาเขต
ตราสัญลักษณ์ในเอกสารขององค์การสหประชาชาติประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และรูปทรง
การกล่าวถึงรูปทรงดังกล่าวถือเป็ นการอ้างถึงเอกสารขององค์การสหประชาชาติ

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.

แนวปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วย

การใช้อาวุธที่มีความร้ายแรงตํา่
ในการบังคับใช้กฎหมาย
นิวยอร์คและเจนีวา ปี 2020

iii

บทเกริ่นนํา

เจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมายจะใช้กําลังเฉพาะเมือ่ มีความจําเป็ นอย่างยิง่
และในระดับทีส่ มควรแก่การปฏิบตั ติ ามหน้าที ่
หลักจริยธรรมสําหรับเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย 1
0

การนําเอาข้อบังคับข้างต้นไปใช้อย่างเหมาะสมเป็ นเรื่องทีท่ า้ ทาย เจ้าหน้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้
กฎหมายมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบอย่างมากในการตัดสินใจว่าจําเป็ นต้องใช้กําลังในสถานการณ์หนึ่ง
สถานการณ์ใดหรือไม่และหากจําเป็ น จะต้องใช้มากเท่าไหร่เพือ่ ให้เหมาะสมกับอันตรายทีพ่ วกเขาต้อง
เผชิญ 2 พวกเขามักจะจําเป็ นต้องสร้างสมดุลให้ได้ภายในเวลาไม่กว่ี นิ าทีภายใต้สภาพแวดล้อมทีซ่ บั ซ้อน
และเป็ นอันตราย โดยต้องปฏิบตั ติ ามหลักการทัวไปที
่ เ่ กี่ยวข้องกับการใช้กําลังและกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนสากลเสมอ และความเสียหายจากความผิดพลาดก็สงู มาก หากมีการสูญเสียชีวติ จากการใช้
กําลังโดยไม่จําเป็ น ผลลัพธ์กค็ อื โศกนาฎกรรมของมนุษย์ทไ่ี ม่อาจจะแก้ไขได้
1

เพือ่ หลีกเลีย่ งการใช้กําลังทีเ่ ป็ นอันตรายแก่ชวี ติ รัฐจะต้องมอบวิธกี ารความรุนแรงตํ่าและมี
ประสิทธิภาพให้แก่เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายและฝึกอบรมวิธกี ารใช้กําลังโดยไม่ขดั กับหลัก
กฎหมายให้ โชคร้ายทีใ่ นบางกรณี เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าอย่างไม่
เหมาะสม นําไปสูก่ ารบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงขัน้ เสียชีวติ ในกรณีอ่นื ๆ พวกเขาจงใจใช้อาวุธทีม่ คี วาม
ร้ายแรงตํ่าเพือ่ ก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงมากทีส่ ุดต่อบุคคลทีไ่ ม่ได้ก่ออันตรายร้างแรงมากพอที่
ควรจะใช้อาวุธดังกล่าวด้วย เพือ่ ความชัดเจนและตามทีค่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้บอกไว้ใน
ข้อคิดเห็นทัวไปว่
่ าด้วยสิทธิในการมีชวี ติ แม้กระทังอาวุ
่ ธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าก็ยงั ต้องใช้แต่เฉพาะเมื่อมี
ความจําเป็ นและใช้อย่างเหมาะสม ในสถานการณ์ทเ่ี ป็ นทีป่ ระจักษ์หรือเห็นได้อย่างชัดเจนว่า มาตรการ
ทีร่ ุนแรงน้อยกว่าไม่มปี ระสิทธิภาพทีจ่ ะจัดการกับภัยอันตราย

1
2

ข้อมติของสมัชชาทัวไปแห่
่
งสหประชาชาติท่ี 34/169 ภาคผนวก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนข้อคิดเห็นทัวไปลํ
่ าดับที่ 36 (ปี 2018) ว่าด้วยสิทธิในการมีชวี ติ ย่อหน้าที่ 14
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ตามหลักการข้อที่ 2 ของหลักการพืน้ ฐานว่าด้วยการใช้กําลังและอาวุธโดยเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับ
ใช้กฎหมาย รัฐบาลควรมอบอาวุธและเครื่องกระสุนหลากหลายรูปแบบให้กบั เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้
กฎหมายเพือ่ เอือ้ ต่อการใช้กําลังในหลากหลายระดับ อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าทําให้เจ้าพนักงาน
สามารถใช้กําลังได้หลากหลายระดับในสถานการณ์ทก่ี ฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้อาวุธปื นทีบ่ รรจุลูกกระสุน
สังหาร
องค์การสหประชาชาติพยายามมอบแนวทางในการใช้กําลังให้เป็ นไปตามหลักกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนสากลให้กบั เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย 3 เอกสารตีพมิ พ์แนวปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยการใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํา่ ในการบังคับใช้กฎหมายคือส่วนเติมเต็มสําคัญ
ให้กบั ความพยายามเหล่านี้ แนวทางเหล่านี้กระชับและเป็ นมิตรต่อผูใ้ ช้งาน กําหนดบรรทัดฐานและ
มาตรฐานระดับสากลในการใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าตามสถานการณ์และเจาะจงอาวุธ
สํานักงานข้าหลวงใหญ่เพือ่ สิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติมคี วามยินดีทจ่ี ะ
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยพริทอเรียและสถาบันเจนีวาในการจัดทําเอกสารตีพมิ พ์ชุดนี้ ขอขอบคุณ
เป็ นพิเศษสําหรับผูร้ ายงานพิเศษเรื่องการสังหารนอกกระบวนการยุตธิ รรม อย่างรวบรัด และโดยพลการ
ศาสตราจารย์คริสตอฟ เฮนส์ ผูน้ ําประเด็นนี้มาสูก่ ารทํางาน เราพร้อมทีจ่ ะให้กบั สนับสนุนประเทศต่างๆ
และหน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายในการเสริมสร้างความเข้าใจทีม่ ตี ่อบรรทัดฐานและมาตรฐานในการใช้
กําลังและอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่า ซึง่ จะนําไปสูก่ ารเพิม่ ศักยภาพในการเคารพและปกป้ องสิทธิ
มนุษยชน
2

-ลายมือชือ่ นางมิเชล บาเชเลต์
ข้าหลวงใหญ่ดา้ นสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

เช่น หลักจรรยาบรรณของเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย, หลักการพืน้ ฐานว่าด้วยการใช้กําลังและอาวุธโดยเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้
กฎหมาย, หนังสืออ้างอิงของ UNODC/OHCHR ว่าด้วยการใช้กําลังและอาวุธโดยเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย และแนวทางและชุดการ
ฝึกอบรมของ OHCHR ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนและการบังคับใช้กฎหมาย
3
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ความเป็ นมา

แนวปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํา่ ในการ
บังคับใช้กฎหมายคือ ผลลัพธ์จากกระบวนการวิจยั จัดทําร่าง และปรึกษาหารือเป็ นเวลาสองปี ทน่ี ําโดย
สํานักงานข้าหลวงใหญ่เพือ่ สิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (OHCHR) โดยความร่วมมือกับ
กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญนานาชาติ การเสร็จสิน้ ลงของกระบวนการในปี 2019 เป็ นการเติมเต็มช่องว่างในการ
ตีความสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานและการนําเอาหลักการบังคับใช้กฎหมายไปใช้งาน ทําให้รฐั องค์กร
สากล ประชาสังคม และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียรายสําคัญอื่นๆ มีแนวทางเองเวลาและวิธกี ารใช้อาวุธทีม่ ี
ความร้ายแรงตํ่าให้สอดคล้องกับกฎหมายสากล
หลักการพื้นฐานว่าด้วยการใช้กําลังและอาวุธโดยเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายฉบับปี 1990
ซึง่ เป็ นเอกสารสําคัญในระดับนานาชาติทจ่ี ดั ทําขึน้ เพือ่ ควบคุมการใช้กําลังเพือ่ วัตถุประสงค์ในการใช้
บังคับกฎหมาย ได้กล่าวถึงอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าในข้อบังคับสองข้อ หลักการพืน้ ฐานข้อที่ 2
เรียกร้องให้รฐั บาลและหน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายกําหนด “วิธกี ารให้กว้างทีส่ ุด” ซึง่ “ควรรวมการ
พัฒนาอาวุธไร้ความร้ายแรงสําหรับใช้ในสถานการณ์ทเ่ี หมาะสม” 4 หลักการพืน้ ทีข่ อ้ ที่ 3 เรียกร้องให้การ
พัฒนาและการใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่า “ได้รบั การพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ นเพือ่ ลดความเสีย่ งในการ
ก่อให้เกิดอันตรายกับบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง” และเจาะจงว่าการใช้อาวุธเหล่านี้ “ควรได้รบั การควบคุมอย่าง
รัดกุม”
3

หลักการเหล่านี้ยงั คงมีผลบังคับใช้ในการดําเนินการใช้บงั คับกฎหมาย แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เป็ น
ทีป่ ระจักษ์ชดั มากขึน้ เรื่อยๆ ว่าจําเป็ นต้องมีแนวทางปฏิบตั ทิ ล่ี ะเอียดมากขึน้ มาควบคุมการใช้อาวุธทีม่ ี
ความร้ายแรงตํ่า ในปี 2014 ผูร้ ายงานพิเศษเรื่องการสังหารนอกกระบวนการยุตธิ รรม อย่างรวบรัด และ
โดยพลการแนะนําให้สภาสิทธิมนุษยชนแต่งตัง้ คณะบุคคลผูม้ คี วามเชีย่ วชาญให้จดั ทําแนวทางปฏิบตั ใิ น
การใช้อาวุธทีม่ คี วามรุนแรงตํ่าขึน้ มา 5 ในข้อมติท่ี 25/28 ซึง่ ผ่านความเห็นชอบเมื่อ 28 มีนาคม 2014
สภาฯ สนับสนุ นให้รฐั “จัดหาอุปกรณ์ป้องกันและอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าให้กบั เจ้าพนักงานผูม้ หี น้าที่
บังคับใช้กฎหมายพร้อมๆ กับให้ความร่วมมือกับนานาชาติในการควบคุมและกําหนดระเบียบในการ
ฝึกอบรมและใช้งานอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่า”
4

4
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แนวปฏิบตั แิ ห่งสหประชาติไม่ได้ใช้คาํ ว่า “ร้ายแรงตํ่า” เพราะการใช้อาวุธใดๆ ก็ก่อให้เกิดผลลัพธ์แก่ชวี ติ ได้
รายงานของผูร้ ายงานพิเศษเรือ่ งการสังหารนอกกระบวนการยุตธิ รรม อย่างรวบรัด และโดยพลการ (A/HRC/26/36), ย่อหน้าที่ 119
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ในปี 2016 ผูร้ ายงานพิเศษเรื่องการสังหารนอกกระบวนการยุตธิ รรม อย่างรวบรัด และโดย
พลการและผูร้ ายงานพิเศษด้านสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและเสรีภาพในการสมาคมเรียกร้องต่อข้าหลวง
ใหญ่ดา้ นสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในรายงานทีท่ าํ ร่วมกันตามทีส่ ภาในร้องขอในข้อมติท่ี 25/38
ให้รวมกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญมาตรวจสอบการใช้กรอบสิทธิมนุษยชนสากลกับการใช้งานอาวุธทีม่ คี วาม
ร้ายแรงตํ่ารวมถึงเน้นไปทีก่ ารใช้อาวุธเหล่านี้ในบริบทของการชุมนุ ม 6 ในบริบทนี้ OHCHR ถือโอกาส
ประสานความร่วมมือกับนักวิชาการซึง่ นําไปสูก่ ารรวมกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากหลายภาค
ส่วนอย่างทัวถึ
่ งเท่าเทียม โดยได้รบั การสนับสนุนจากผูร้ ายงานพิเศษด้านสิทธิเสรีภาพในการชุมนุ มและ
เสรีภาพในการสมาคมและเจ้าหน้าทีต่ ํารวจแห่งสหประชาชาติ
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แนวปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํา่ ในการ
บังคับใช้กฎหมายฉบับปั จจุบนั อาศัยการมีสว่ นร่วมทีส่ ําคัญจากนักวิชาการ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบังคับใช้
กฎหมาย และผูป้ ฏิบตั ิ รวมถึงตัวแทนองค์กรนานาชาติและประชาสังคม ในจํานวนนี้ประกอบไปด้วย
สมาชิกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ศูนย์สทิ ธิมนุษยชนมหาวิทยาลัยพริทอเรียและสถาบันกฎหมาย
มนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเจนีวา มีการจัดการประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญสีค่ รัง้ ทีเ่ จนีวาและ
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในปี 2017 และ 2018 เพือ่ พิจารณาและตรวจสอบแนวทางปฏิบตั ฯิ ผูเ้ ข้าร่วมการ
ประชุมประกอบไปด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญ 50 คนในด้านการบังคับใช้กฎหมาย สิทธิมนุษยชน กฎหมายอาวุธ
และความยุตธิ รรมทางอาญาจากประเทศในยุโรป ออสตาเลเซีย ละตินอเมริกาและแอฟริกา และจากหมู่
เกาะในทะเลแคริบเบียนไปจนถึงเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกเหนือจากการประชุม
ผูเ้ ชีย่ วชาญแล้ว ยังมีการหารือกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ตามมาด้วยการหารือระหว่างรัฐโดยจัดขึน้ ที่
กรุงเจนีวา OHCHR ขอขอบคุณทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมในการประชุมและการหารือสําหรับข้อมูลทีม่ อบให้
แนวปฏิบตั แิ ห่งสหประชาชาติเริม่ มีผลอย่างเป็ นทางการทีก่ รุงเจนีวาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2019
ระหว่างการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนครัง้ ที่ 127

รายงานว่าด้วยการจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสมซึง่ ผูร้ ายงานพิเศษเรื่องการสังหารนอกกระบวนการยุตธิ รรม อย่างรวบรัด และโดย
พลการและผูร้ ายงานพิเศษด้านสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและเสรีภาพในการสมาคมทําร่วมกัน (A/HRC/31/66), ย่อหน้าที่ 67 (i)
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1. คํานํา
1.1 อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่า 7 อย่างเช่น กระบองของเจ้าหน้าทีต่ ํารวจและสารเคมีทก่ี ่อให้เกิดการ
ระคายเคือง มีบทบาทสําคัญในการบังคับใช้กฎหมาย ซึง่ มุ่งจะปกป้ องบุคคลและธํารงกฎหมาย อาวุธ
เหล่านี้อาจถูกทํามาใช้ในสถานการณ์ทจ่ี ําเป็ นต้องใช้กําลังในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถใช้อาวุธปื นได้โดย
ชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้เป็ นทางเลือกทีอ่ นั ตรายน้อยกว่าอาวุธ เพือ่ ลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการบาดเจ็บ
ต่อประชาชนรวมถึงผูท้ ต่ี อ้ งสงสัยว่าประพฤติผดิ ทางอาญาด้วย เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายควรมี
อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าและอุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้องไว้พกพา หากพวกเขามีแค่กระบองและอาวุธปื น ความ
เสีย่ งของพวกเขาเองและประชาชนอาจจะสูงขึน้
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1.2 อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าและอุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้องอาจคร่าชีวติ หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง
ได้ โดยเฉพาะเมื่อผูท้ ใ่ี ช้งานไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมการใช้งานอาวุธดังกล่าวตามหลักการทัวไปในการใช้
่
กําลังหรือกฎหมายสิทธิมนุ ษยชนสากล นอกจากนัน้ การสังหารนอกกระบวนการยุตธิ รรมและการ
ทรมาน การปฏิบตั ิ หรือการลงโทษอื่นทีโ่ หดร้าย ทารุณ หรือยํ่ายีศกั ดิ ์ศรี ซึง่ เป็ นการฝ่ าฝืนกฎหมาย
สากลอย่างร้ายแรงยังเกิดขึน้ จากการใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องบางรูปแบบ
1.3 จุดประสงค์ของแนวทางฉบับนี้คอื การมอบแนวทางในการออกแบบ ผลิต ส่งต่อ จัดซือ้ จัดหา
ทดสอบ ฝึกอบรม รวบรวม และใช้งานอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าและอุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้องแก่รฐั หน่วยงาน
ผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย ผูผ้ ลิต องค์กรและกลไกด้านสิทธิมนุษยชน บริษทั รักษาความปลอดภัย หน่วยงาน
กํากับดูแลตํารวจ และผูค้ ุม้ ครองสิทธิมนุษยชน และบุคคลทีต่ อ้ งการใช้สทิ ธิเรียกร้องการเยียวยาจากการ
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนัน้ ยังมุ่งส่งเสริมความรับผิดชอบในการออกแบบ ผลิต ทดสอบ ส่งต่อ
รวบรวม และใช้งานอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง แต่ไม่ได้ทาํ หน้าทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
การปฏิบตั งิ านสําหรับเจ้าพนักงานแต่ละคน แต่อาจช่วยรัฐและหน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายในการเติม
เต็มหน้าทีข่ องตนเองในการดําเนินตามกระบวนการดังกล่าว
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แนวทางหลีกเลีย่ งทีจ่ ะบอกว่าอาวุธและอุปกรณ์มี “ความร้ายแรงตํ่า” เพราะว่าการใช้อาวุธใดๆ ก็ก่อให้เกิดผลร้ายแรงถึงชีวติ ได้
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1.4 แนวทางฉบับนี้ตงั ้ อยู่บนพืน้ ฐานของกฎหมายสากล โดยเฉพาะกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล
และกฎการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงวิธกี ารบังคับใช้กฎหมายทีด่ ดี ว้ ย มันอาจช่วยในการปรับใช้
และปฏิบบั ตั ติ ามกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล โดยเฉพาะทีเ่ กี่ยวข้องกับสิทธิในการมีชวี ติ เสรีภาพทีจ่ ะ
ไม่ถูกทรมาน การปฏิบตั หิ รือการลงโทษอื่นทีโ่ หดร้าย ทารุณ หรือยํ่ายีศกั ดิ ์ศรี และมีความมันคง
่
ปลอดภัยของบุคคล และสิทธิทจ่ี ะชุมนุมโดยสงบสันติ8 แนวทางนี้เป็ นสวนเสริมและเติมเต็มมาตรฐานที่
อยู่ในหลักจรรยาบรรณของเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย (หลักจรรยาบรรณ) 9 และหลักการพืน้ ฐานว่า
ด้วยการใช้กําลังและอาวุธโดยเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย (หลักพืน้ ฐาน) 10
7

8

9

1.5 หลักจรรยาบรรณกําหนดว่าในการปฏิบตั ติ ามหน้าที่ เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายต้องเคารพ
และปกป้ องศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์และดํารงไว้ซง่ึ สิทธิมนุษยชนของทุกคน 11 หลักพืน้ ฐานเรียกร้องให้
รัฐและหน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายพัฒนา “อาวุธทีไ่ ม่รา้ ยแรงสําหรับใช้ในสถานการณ์ทเ่ี หมาะสม โดย
มุ่งขัดขวางการใช้วธิ กี ารทีส่ ามารถก่อให้เกิดการเสียชีวติ หรือการบาดเจ็บต่อบุคคล” 12 นอกจากนี้ยงั
เรียกร้องให้การพัฒนาและการใช้อาวุธดังกล่าว “ได้รบั การพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ นเพือ่ ลดความเสีย่ งในการ
ก่อให้เกิดอันตรายกับบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง” และเจาะจงว่า “การใช้อาวุธเหล่านี้ควรได้รบั การควบคุมอย่าง
รัดกุม” 13
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1.6 ในข้อมติท่ี 25/38 สภาสิทธิมนุษยชนได้สนับสนุ นให้รฐั จัดหาอาวุธทีไ่ ม่รา้ ยแรงสําหรับเจ้า
พนักงานทีม่ หี น้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมายโดยให้เป็ นไปตามความพยายามของนานาชาติทจ่ี ะควบคุมและ
สิทธิเหล่านี้ได้รบั การคุม้ ครองตามความในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อที่ 6, 7, 9 และ 21 และใน
สนธิสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุษยชนประจําภูมภิ าค
9
หลักจรรยาบรรณของเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายตามทีเ่ ห็นชอบโดยทีส่ มัชชาใหญ่ในข้อมติท่ี 34/169 โดยไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 1979
10
หลักการพืน้ ฐานว่าด้วยการใช้กําลังและอาวุธโดยเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายได้รบั ความเห็นชอบจากสมัชชาใหญ่ในข้อมติท่ี 45/166
และอนุมตั โิ ดยสมัชชาใหญ่โดยไม่มกี ารลงคะแนนเสียงเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 1990
11
หลักจรรยาบรรณข้อที่ 2
12
หลักพืน้ ฐานข้อที่ 2
13
หลักพืน้ ฐานข้อที่ 3
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กําหนดหลักเกณฑ์ในการฝึ กอบรมและการใช้งานอาวุธทีไ่ ม่รา้ ยแรง ในข้อมติท่ี 38/11 สภาได้สง่ เสริมให้
มีการกําหนดหลักเกณฑ์สาํ หรับการฝึกอบรมและการใช้งานอาวุธทีไ่ ม่รา้ ยแรง โดยตระหนักว่าแม้แต่
อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าก็ยงั สร้างความเสีย่ งแก่ชวี ติ ได้

1.7 ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนนานาชาติและหลักการใช้กําลัง แนวทางฉบับปั จจุบนั ใช้กบั การ
กระทําทีเ่ ป็ นการบังคับใช้กฎหมายทัง้ หมด รวมถึงการใช้กําลังในปฏิบตั กิ ารต่อต้านการก่อการร้าย
นอกเหนือไปจากการกระทําทีเ่ ป็ นปฏิปักษ์ระหว่างการขัดการทางอาวุธและในสถานการณ์ทเ่ี กิดความไม่
สงบและตึงเครียดภายในประเภท เช่น การจลาจล การกระทําทีส่ ร้างความรุนแรงแบบเป็ นรายกรณีและ
เป็ นครัง้ คราว และการกระทําอื่นๆ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน แนวทางใช้กบั การกระทําทีเ่ ป็ นการบังคับใช้
กฎหมายทีเ่ กิดขึน้ ทุกหนแห่ง รวมถึงนอกอาณาเขตด้วย และแม้กระทังในกรณี
่
ยกเว้นทีบ่ ุคลากรของ
กองทัพปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
1.8 ในเอกสานี้คาํ ว่า “ต้อง”, “ควร” และ “อาจ” หมายถึงระดับการนําเอาแนวทางไปใช้ปฏิบตั ิ โดย
เป็ นไปตามการใช้ภาษาในมาตรฐานและแนวทางขององค์การมาตรฐานสากล (ISO) “ต้อง” บ่งบอกว่า
เป็ นข้อกําหนด “ควร” บ่งบอกว่าเป็ นวิธกี ารดําเนินการทีด่ กี ว่าวิธอี ่นื “อาจ” หมายถึงวิธกี ารดําเนินการที่
สามารถใช้ได้

4

2. หลักทัวไปในการใช้
่
กาํ ลัง

2.1 เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายจะต้องเคารพและปกป้ องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
อยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาเรื่องการใช้กําลังทุกรูปแบบ สิทธิในการมีชวี ติ ของเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับ
ใช้กฎหมายและความมันคงปลอดภั
่
ยต้องได้รบั การเคารพและปกป้ องเช่นเดียวกัน 14
13

2.2 ในการปฏิบตั หิ น้าที่ เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายต้องใช้วธิ กี ารทีไ่ ม่รุนแรงเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
ก่อนทีจ่ ะหันไปพึง่ พาการใช้กําลังหรืออาวุธ พวกเขาอาจใช้กําลังได้เฉพาะเมื่อวิธกี ารอื่นไม่มี
ประสิทธิภาพหรือไม่มที ที ่าว่าจะนําไปสูผ่ ลลัพธ์ทต่ี อ้ งการ 15 ในกรณีทจ่ี าํ เป็ น เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้
กฎหมายจะได้รบั อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสม 16 อาทิ หมวกเกราะ, โล่, ถุงมือและเสือ้ เกราะกัน
ของมีคม และเสือ้ เกราะกันกระสุน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลดังกล่าวอาจลดความจําเป็ นในการใช้อาวุธ
ใดๆ ของพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย 17
14

15

16

2.3 การใช้กําลังใดๆ โดยเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายต้องเป็ นไปตามหลักความถูกต้องตาม
กฎหมาย การป้ องกัน ความจําเป็ น ความเหมาะสม การไม่แบ่งแยก และความรับผิดชอบ

ความถูกต้องตามกฎหมาย
2.4 การใช้กําลังต้องได้รบั การควบคุมโดยกฎหมายท้องถิน่ และกฎหมายปกครองซึ่งสอดคล้องกับ
กฎหมายสากล การใช้กําลังจะสมเหตุสมผลเฉพาะเมื่อใช้โดยมีวตั ถุประสงต์เพือ่ บังคับใช้กฎหมายโดย
ชอบด้วยกฎหมาย 18 หน่วยงานและเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายของประเทศ
17

สํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)/ สํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การ
สหประชาชาติ (OHCHR) หนังสืออ้างอิงว่าด้วยการใช้กําลังและอาวุธโดยเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย องค์การสหประชาชาติ, นิวยอร์ค,
2017, หน้า 15
15
หลักพืน้ ฐานข้อที่ 4
16
หลักพืน้ ฐานข้อที่ 2
17
ข้อมติของสภาสิทธิมนุษยชน 38/11 ผ่านการอนุมตั โิ ดยไม่มกี ารลงคะแนนเสียงในวันที่ 6 กรกฎาคม 2018 ย่อหน้าที่ 15
18
หลักพืน้ ฐานข้อที่ 1, คณะกรรมการสิทธิมนุษย์และประชาชาชนแอฟริกา ข้อคิดเห็นทัวไปข้
่ อที่ 3 ในกฎบัตรสิทธิมนุษย์และประชาชน
แอฟริกา: สิทธิในการมีชวี ติ (ข้อที่ 4) อนุมตั เิ มื่อเดือนพฤศจิกายน 2015 ย่อหน้าที่ 27, ศาลสิทธิมนุษยชนทวีปอเมริกา คดีระหว่างครูซ
14
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ทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องของรัฐจะต้องชัดเจนมากพอทีจ่ ะ
คาดการณ์นัยทางกฎหมายได้และต้องเผยแพร่อย่างกว้างขวางให้ทุกคนเข้าถึงได้ ห้ามใช้กําลังในการ
บังคับใช้กฎหมายเพือ่ เป็ นการลงโทษ 19
18

2.5 หน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายและเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายสามารถใช้ได้แต่เฉพาะอาวุธ
และระบบการใช้อาวุธทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ใช้ในการบังคับใช้กฎหมายโดยผูม้ อี ํานาจทีเ่ หมาะสมของรัฐ
เท่านัน้ กฎหมายและข้อบังคับของประเทศต้องระบุเงือ่ นไขในการใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าและ
อุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง และต้องกําหนดขีดจํากัดในการใช้งานเพือ่ ลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการบาดเจ็บให้
เหลือน้อยทีส่ ดุ
การป้ องกัน
2.6 การปฏิบตั กิ ารและการดําเนินการเพือ่ บังคับใช้กฎหมายต้องมีการวางแผนและลงมือทําโดยมี
การป้ องกันทีจ่ าํ เป็ นทัง้ หมดเพือ่ ป้ องกันหรืออย่างน้อยก็ลดความเสีย่ งจากการใช้กําลังโดยเจ้าพนักงานผู้
บังคับใช้กฎหมายและประชาชน รวมถึงลดการบาดเจ็บรุนแรงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ 20 เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้
กฎหมายควรชะลอการปะทะหรือข้องเกีย่ วโดยตรงกับประชาชน ถ้านัน่ จะทําให้มคี วามจําเป็ นต้องใช้กงั
หรือมีโอกาสทีจ่ ะเกิดผลรุนแรงและหากการชะลอไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลทีข่ ม่ ขูค่ ุกคามหรือผูอ้ ่นื 21
การฝึกอบรมให้กบั เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันทีเ่ หมาะสมและอาวุธทีม่ คี วาม
ร้ายแรงตํ่าให้ และการเตรียมให้เจ้าพนักงานเหล่านี้พร้อมปฏิบตั ติ ามาตรการป้ องกันเพือ่ ไม่ให้เกิด
อันตรายโดยไม่จําเป็ นหรือมากเกินไป
19

20

ซานเชสกับพวกและเปรู คําตัดสินเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2015 ย่อหน้าที่ 261, ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คดีนาโชวากับพวกและบัลแกเรีย
คําตัดสินเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2005 ย่อหน้าที่ 99-100
19
UNODC/OHCHR หนังสืออ้างอิงว่าด้วยการใช้กําลังและอาวุธโดยเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย หน้า 17
คําพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คดีแมคแคนและพวกกับสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 1995 ย่อหน้า 194, คํา
พิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา คดีนาเดเก เกอร์เซมาและพวกกับสาธารณรัฐโดมินิกนั เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2012 ย่อหน้า
87, หลักการข้อ 5(b) ในหลักพืน้ ฐานปี 1990, รายงานโดยผูร้ ายงานพิเศษเรื่องการสังหารนอกกระบวนการยุตธิ รรม อย่างรวบรัด และโดย
พลการ (A/HRC/26/36) ย่อหน้า 63, คณะกรรมการสิทธิมนุษย์และประชาชนแอฟริกา ข้อชีแ้ นะทัวไปว่
่ าด้วยเรือ่ งสิทธิในการมีชวี ติ ปี 2015
ย่อหน้า 27
21
คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คดีชบี อร์ชและคุซมินากับรัสเซีย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2914 ย่อหน้า 240
20
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2.7 นโยบาย คําสัง่ และการปฏิบตั กิ ารเพือ่ บังคับใช้กฎหมายจะต้องคํานึงเป็ นพิเศษถึงผูท้ ส่ี ุม่ เสีย่ ง
ต่อการได้รบั ผลทีเ่ ป็ นอันตรายจากการใช้กําลังและผลกระทับจากอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่า อาทิ เด็ก
สตรีมคี รรภ์ ผูส้ งู อายุ บุคคลผูท้ ุพพลภาพ บุคคลทีม่ ปี ั ญหาสุขภาพจิต และบุคคลทีเ่ มายาเสพติดหรือสุรา
ความจําเป็ น
2.8 ในการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตน เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายอาจใช้กําลังเฉพาะเมื่อมีความ
จําเป็ นอย่างเคร่งครัดและเฉพาะในระดับทีจ่ ําเป็ นต้องการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ท่านัน้ กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คอื
เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายควรใช้กําลังเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ทจ่ี ําเป็ นอย่างยิง่ ยวดทีต่ อ้ ง
บรรลุวตั ถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายตามกฎหมายและชอบธรรม 22
21

2.9 หลักการความจําเป็ นกําหนดว่าเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์การบังคับใช้กฎหมายโดยชอบธรรม
ในเวลานัน้ ไม่มที างเลือกอื่นใดทีส่ มเหตุสมผลไปกว่าการใช้กําลัง 23 เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
จะต้องพยายามคลีค่ ลายสถานการณ์ รวมถึงพยายามหาทางออกโดยสงบสันติให้กบั สถานการณ์ทเ่ี ป็ น
อันตรายเมื่อทําได้ การใช้กําลังอย่างไม่จาํ เป็ นหรือมากเกินไปอาจเปลีย่ นไปเป็ นการทรมานหรือการ
ปฏิบตั ทิ เ่ี ลวร้ายโดยขึน้ อยู่กบั สถานการณ์ 24 เมื่อการใช้กําลังเป็ นสิง่ ทีม่ เี หตุผลสมควรให้ทาํ ใน
สถานการณ์ใดๆ ต้องใช้กําลังตามทีส่ มควรแก่การบรรลุเป้ าหมายเท่านัน้ การกําลังจะต้องหยุดลงทันทีท่ี
ไม่มคี วามจําเป็ นแล้ว 25
22

23

24

ความเหมาะสม
2.10 ประเภทและระดับของการใช้กําลังและอันตรายทีค่ าดว่าจะเป็ นผลจากการใช้กําลังนัน้ จะต้อง
เหมาะสมกับการข่มขูค่ ุกคามโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือความรุนแรงทีบ่ ุคคลหรือกลุ่มบุคคลกําลังก่อ
หรือจะก่อ 26 ไม่ควรใช้กําลังมากเกินกว่าวัตถุประสงค์ตามกฎหมายไม่ว่าจะในกรณีใด 27 ยกตัวอย่างเช่น
25

26

หลักพืน้ ฐานข้อที่ 4, หลักจรรยาบรรณข้อที่ 3
หลักพืน้ ฐานปี 1990 ข้อที่ 4, หลักจรรยาบรรณข้อที่ 3 และข้อชีแ้ นะ (a)
24
UNODC/OHCHR หนังสืออ้างอิงว่าด้วยการใช้กําลังและอาวุธโดยเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย หน้า 17
25
รายงานโดยผูร้ ายงานพิเศษเรื่องการสังหารนอกกระบวนการยุตธิ รรม อย่างรวบรัด และโดยพลการ (A/HRC/26/36) ย่อหน้าที่ 60, หลัก
จริยธรรม, ข้อชีแ้ นะ (a) ข้อที่ 3
26
UNODC/OHCHR หนังสืออ้างอิงว่าด้วยการใช้กําลังและอาวุธโดยเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย หน้า 18, รายงานโดยผูร้ ายงานพิเศษ
เรื่องการสังหารนอกกระบวนการยุตธิ รรม อย่างรวบรัด และโดยพลการ (A/HRC/26/36) ย่อหน้าที่ 66, หลักพืน้ ฐานข้อ 5(a), หลัก
จรรยาบรรณ, ข้อชีแ้ นะ (b) ในข้อ 3
27
หลักจรรยาบรรณ, ข้อชีแ้ นะ (b) ในข้อ 3
22
23

ไม่ควรใช้กําลังทีจ่ ะทําให้เกิดการบาดเจ็บปานกลางหรือรุนแรง รวมถึงการใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่า
เพียงเพือ่ ให้ได้มาซึง่ การยอมทําตามคําสังของบุ
่
คคลทีข่ ดั ขืนโดยไม่ได้ต่อสู้ เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้
กฎหมายควรพิจารณาและลดโอกาสทีจ่ ะก่อให้เกิดผลกระทบจากการใช้กําลังต่อผูอ้ ยู่ในเหตุการณ์แต่
ไม่ได้มสี ว่ นร่วมในเหตุการณ์นนั ้ ๆ ผูท้ ส่ี ญ
ั จรผ่านไปมา บุคลากรทางการแพทย์ และนักข่าวอยู่เสมอ เจ้า
พนักงานต้องไม่ใช้กําลังต่อบุคคลดังกล่าวและผลกระทบใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ สืบเนื่องมาจะต้องเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ทช่ี อบด้วยกฎหมาย
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การไม่แบ่งแยก
2.11 ในการปฏิบตั ติ ามหน้าที่ เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายต้องไม่แบ่งแยกบุคคลเนื่องจากเชือ้
ชาติ ชาติพนั ธุ์ สีผวิ เพศ รสนิยมทางเพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรืออื่นๆ สัญชาติหรือ
ต้นกําเนิดทางสังคม ความทุพพลภาพ ทรัพย์สนิ หรือชาติกําเนิด หรือหลักเกณฑ์อ่นื ๆ 28 เพือ่ ไม่ให้มกี าร
แบ่งแยกกีดกันและปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมต่อบุคคลทีต่ กอยู่ภายใต้การใช้กําลัง จะต้องใส่ใจและระมัด
ระหว่างอยู่สงู โดยเคารพต่อบุคคลทีร่ หู้ รือน่ าจะสุม่ เสีย่ งต่อการได้รบั ผลกระทบจากอาวุธบางอย่าง 29 การ
เฝ้ าสังเกตการใช้กําลัง รวมถึงการได้รบั ข้อมูลทีเ่ หมาะสมเกีย่ วกับผูท้ เ่ี ป็ นเป้ าหมายของการใช้กําลังเป็ น
องค์ประกอบทีส่ ําคัญต่อการใช้กําลังโดยไม่แบ่งแยก
27

28

หลักจรรยาบรรณข้อที่ 2 หลักการไม่แบ่งแยกกีดกันถือเป็ นกฎหมายสากลตามหลักจารีต นอกจากนี้ยงั มีอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติ คํา
ประกาศสิทธิมนุษยชนสากล และเครือ่ งมือเพื่อสิทธิมนุษยชนสากลทีส่ าํ คัญทัง้ หมด เช่นเดียวกับในข้อที่ 2(1) ของกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
29
ยกตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร สําหรับกรณีการใช้ปืนช็อตไฟฟ้ า คณะอนุกรรมการสภาทีป่ รึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์กลาโหมว่า
ด้วยนัยทางการแพทย์ของการใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าแนะนําว่า “บุคคลทีเ่ ป็ นโรคหัวใจหรือผูท้ ร่ี บั ประทานยาบางชนิดหรือยาเพื่อความ
บันเทิง อาจมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจจากการถูกยิงด้วยปื นช็อตไฟฟ้ า” คณะอนุกรรมการสภาทีป่ รึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์กลาโหมว่าด้วยนัยทางการแพทย์ของการใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่า, “คําแถลงว่าด้วยนัยทางการแพทย์ของการใช้ปืนช็อต
ไฟฟ้ าx26 และ M16 ในระบบอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่ากับเด็กและผูใ้ หญ่ทม่ี คี วามเสีย่ ง”, 2012, ย่อหน้า 77
28
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3. ความรับผิดชอบ

3.1 ภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลและหลักสากลในการใช้กําลัง รัฐมีหน้าทีด่ ําเนินการให้เจ้า
พนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายรับผิดชอบต่อการกระทําของตนซึง่ รวมถึงการตัดสินใจใช้กําลังทัง้ หมด
เช่นเดียวกับทีเ่ จ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายต้องคุม้ ครองประชาชน ในบางสถานการณ์ รัฐก็มหี น้าที่
บังคับให้เจ้าพนักงานดังกล่าวรับผิดชอบต่อการละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน 30 เพือ่ ให้การรับผิดชอบ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายต้องกําหนดกลไกการรับผิดชอบภายในทีม่ ี
ความเป็ นอิสระมากพอและมีประสิทธิภาพ และรัฐควรพิจารณากําหนดหน่วยงานกํากับดูแลจาก
ภายนอกทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญอย่างเหมาะสม หากไม่มกี ค็ วรให้ผตู้ รวจการแผ่นดินหรือองค์กรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติรบั หน้าทีต่ รวจสอบจากภายนอกนี้ 31
29

30

3.2 การรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพของเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายเกีย่ วข้องผูป้ ฏิบตั หิ ลาย
คน ได้แก่ ตัวแทนรัฐบาล สภานิตบิ ญ
ั ญัติ ตุลาการ ผูป้ ฏิบตั งิ านภาคประชาสังคม และองค์กรกํากับดูแล
อิสระ รวมถึงองค์กรสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติหรือสํานักงานผูต้ รวจราชการแผ่นดิน แต่ในเบือ้ งต้นผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องคือตํารวจและหน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายอื่นๆ เอง 32 สมาชิกของรัฐบาลและผูม้ อี ํานาจทาง
การเมืองอื่นๆ ควรส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายและต้องรับผิดชอบ
หากพวกเขาส่งเสริมหรือเปิ ดทางให้เกิดพฤติกรรมทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย กฎหมายภายในของรัฐก็ตอ้ ง
เป็ นไปตามกฎหมายสากลในการบังคับและควบคุมการกระทําการของบริษทั รักษาความปลอดภัยที่
ดําเนินการในหรือจากอาณาเขตของรัฐ
31

ดูตวั อย่างในเอกสารคําพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คดีระหว่างทากาเยวากับประเทศรัสเซีย (ส่วนแรก) ลงวันที่ 13 เมษายน
2017 และ “Police officers jailed over Bijan Ebrahimi murder case”, หนังสือพิมพ์ The Guardian, 9 กุมภาพันธ์ 2016
31
คณะกรรมสิทธิมนุ
์ ษย์และประชาชนแอฟริกา แนวทางควบคุมการชุมนุมโดยเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายในแอฟริกา, บันจูล, 2017,
ย่อหน้า 8.1
32
UNODC คู่มอื ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแล และความซือ่ สัตย์ของเจ้าหน้าทีต่ ํารวจ ชุดคู่มอื ความยุตธิ รรมทางอาญา กรุงเวียนนา
กรกฎาคม 2011
30
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3.3 การเฝ้ าสังเกต การรายงาน และความโปร่งใส่ คือองค์ประกอบสําคัญของการรับผิดชอบ เจ้า
พนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายต้องแสดงตัว เช่น ด้วยการติดป้ ายชื่อหรือมีเลขประจําตัว อาวุธทัง้ หมด 33
(และหากเป็ นไปได้เครื่องกระสุน กระสุน กระบอง และวัตถุทย่ี งิ ออกมา) ควรมีการทําสัญลักษณ์ให้
ชัดเจน ความรับผิดชอบยังได้รบั การส่งเสริมจากการบันทึกการมอบอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าให้กบั เจ้า
พนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายรวมกับการรายงานเหตุการณ์ทเ่ี จ้าพนักงานต้องใช้กําลังอย่างละเอียด
ในทันที 34 ในเรื่องนี้ รัฐควรจะกําหนดให้หน่วยงานทีบ่ งั คับใช้กฎหมายทัง้ หมดบันทึกการใช้กําลังทุกครัง้
ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าหรืออุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องเอาไว้
32

33

3.4 กรณีทม่ี กี ารบาดเจ็บ ในรายงานควรมีขอ้ มูลเพียงพอทีจ่ ะระบุว่าการใช้กําลังเป็ นเรื่องจําเป็ นและ
เหมาะสมหรือไม่ และควรจะให้รายละเอียดเกีย่ วกับเหตุการณ์พร้อมสถานการณ์แวดล้อม ลักษณะของ
เหยื่อ มาตรการทีใ่ ช้เพือ่ หลีกเลีย่ งการใช้กําลังและลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ ประเภทและ
ลักษณะของการใช้กําลังรวมถึงอาวุธ เหตุผลทีใ่ ช้กําลังและประสิทธิภาพของมัน และผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้
รายงานควรสรุปด้วยว่าการใช้กําลังเป็ นเรื่องทีช่ อบด้วยกฎหมายหรือไม่และในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม
ควรจะระบุบทเรียนทีไ่ ด้รบั จากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ด้วย

3.5 หากเกิดการเสียชีวติ หรือการบาดเจ็บจากการใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าหรืออุปกรณ์ท่ี
เกีย่ วข้องโดยเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย จะต้องรายงานเหตุการผูบ้ งั คับบัญชาของเจ้าพนักงาน
ทราบในทันที 35 หน้าทีร่ บั ผิดชอบนี้ยงั เป็ นของบริษทั รักษาความปลอดภัยทีร่ บั หน้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมาย
การเสียชีวติ และการบาดเจ็บทัง้ หมดทีม่ าจากการใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าหรืออุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้อง
และไม่ใช่แต่กรณีทเ่ี ป็ นผลมาจากการใช้กาํ ลังหรือฝ่ าฝืนแนวทางฉบับปั จจุบนั โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
อย่างชัดเจนหรืออาจจะมิชอบด้วยกฎหมาย ควรได้รบั การรายงานให้องค์กรผูอ้ ํานาจทางตุลาการหรือ
34

ยกตัวอย่างเช่น ตามความในข้อที่ 8(1) ของพิธสี ารว่าด้วยอาวุธปื น แต่ละรัฐต้องกําหนดให้มี “การทําสัญลักษณ์ระบุช่อื ผูผ้ ลิต ประเทศ
หรือสถานทีผ่ ลิต และเลขประจํากระบอก” ในขัน้ ตอนการผลิตหรือทําสัญลักษณ์ “ด้วยเครื่องหมายเรขาคณิตผสมกับตัวเลย/หรือตัวอักษร”
ซึง่ ทําให้ “ระบุประเทศผูผ้ ลิตได้ทนั ที”
34
OHCHR สิทธิมนุษยชนและการบังคับใช้กฎหมาย : คู่มอื ฝึกอบรมเรือ่ งสิทธิมนุษยชนสําหรับเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
(เตรียมพร้อม) บทที่ 5
35
หลักพืน้ ฐานข้อที่ 6 และ 22 ปี 1990 หลักข้อที่ 22 กําหนดเพิม่ เติมว่าในกรณีทม่ี กี ารเสียชีวติ หรือบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือผลลัพธ์ท่ี
เลวร้ายอย่งอืน่ ต้องส่งรายงานอย่างละเอียดให้กบั องค์กรผูม้ อี ํานาจทีเ่ หมาะสมซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการตรวจสอบทางการบริหารและ
การกํากับดูแลโดยกระบวนการยุตธิ รรม
33

อื่นๆ ทีเ่ หมาะสมทราบโดยทันที องค์กรอิสระผูม้ อี ํานาจนี้ควรจะมีอํานาจในการสอบสวนสถานการณ์
แวดล้อมและสาเหตุทท่ี าํ ให้เกิดกรณีดงั กล่าวขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นกลางในทันที
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3.6 ควรรายงานการใช้กําลังในระหว่างการคุม้ ขังให้ผอู้ ํานวยการองค์กรหรือบุคคลทีม่ อี ํานาจ
เทียบเท่าทราบโดยทันทีตามความเหมาะสม 36 แม้จะมีการสอบสวนเป็ นการภายใน แต่ผอู้ ํานวยการ
เรือนจําต้องรายงานให้ผมู้ อี ํานาจทางตุลาการหรืออื่นๆ ตามทีเ่ หมาะสมทราบทันทีถงึ การเสียชีวติ ขณะ
คุมขัง การหายตัวไปหรือการบาดเจ็บรุนแรงหรือเหตุการณ์ใดๆ ทีม่ เี หตุผลอันควรให้เชื่อว่ามีการทรมาน
การปฏิบตั ิ หรือการลงโทษอื่นทีโ่ หดร้าย ทารุณ หรือยํ่ายีศกั ดิ ์ศรี ผูม้ อี ํานาจนี้จะต้องเป็ นอิสระจากการ
บริหารงานในเรือนจําและได้รบั การแต่งตัง้ ให้ทาํ การสอบสวนเหตุการณ์แวดล้อมและสาเหตุของกรณี
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นกลางในทันที 37
35

36

3.7 เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง
่ ่
รวมถึงผูบ้ ญ
ั ชาการด้วย การใช้กําลังแต่ละครัง้ จะต้องมีเหตุผลและสมเหตุสมผล 38 การปฏิบตั ติ ามคําสังที
มิชอบด้วยกฎหมายอย่างเห็นได้ชดั จากผูบ้ งั คับบัญชาให้ใช้กําลังไม่ใช่ขอ้ อ้างให้กระทําเรื่องผิดกฎหมาย
ั ่ าจะไม่มกี ารลงโทษทาง
ใดๆ ทัง้ สิน้ 39 รัฐบาลและหน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายต้องดําเนินการให้มนใจว่
อาญาหรือวินัยกับเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายทีป่ ฏิเสธคําสังหรื
่ อการใช้อาวุธความร้ายแรงตํ่าโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายหรือรายงานคําสังที
่ ม่ ชิ อบด้วยกฎหมายหรือการใช้กําลังดังกล่าวของเจ้าพนักงานคน
อื่น 40
37

38

39

3.8 ภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล รัฐมีหน้าทีส่ อบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีถ่ ูกกล่าวหา
หรือต้องสงสัยว่าเกิดขึน้ ทัง้ หมด โดยเฉพาะสิทธิในการมีชวี ติ และความมันคงปลอดภั
่
ย ปราศจากการ
ทรมาน การปฏิบตั หิ รือการลงโทษอื่นทีโ่ หดร้าย ทารุณ หรือยํ่ายีศกั ดิ ์ศรี 41 การสอบสวนดังกล่าวต้องเป็ น
กลาง เป็ นอิสระ และมีประสิทธิภาพ และต้องดําเนินการโดยทันทีอย่างโปร่งใส เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้
กฎหมายต้องให้ความร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มทีแ่ ละผูส้ อบสวนต้องสามารถหาหลักฐานได้
อํานาจในการสอบสวนดังกล่าวควรจะมอบให้กบั กลไกการควบคุมดูแลอย่างเป็ นอิสระของตํารวจซึง่ จะ
เสริมสร้างความรับผิดชอบขององค์กรและเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายให้เข้มแข็ง ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
40

กฎข้อ 54(1) ข้อกําหนดขัน้ ตํ่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง (“กฎเนลสัน แมนเดลา”) อนุมตั โิ ดยไม่มกี ารลงคะแนน
เสียงโดยทีป่ ระชุมสมัชชาใหญ่ในข้อมติท่ี 70/175 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2015
37
กฎเนลสัน แมนเดลาข้อที่ 71(1)
38
ดูตวั อย่างจากเอกสารศาลอุทธรณ์สหรัฐ (ที่ 4) คดีเมเยอร์สกับบัลติมอร์เคาน์ต้ี 713 F.3d 723 (2013), หน้า 733–34 และ
UNODC/OHCHR หนังสืออ้างอิงว่าด้วยการใช้กําลังและอาวุธในการบังคับใช้กฎหมาย หน้า 12, 16 และ 78
39
หลักพืน้ ฐานข้อที่ 26 ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คําพิพากษาคดีกาฟเกนกับเยอรมนีวนั ที่ 1 มิถุนายน 2010 ย่อหน้าที่ 176 กับ 177
40
หลักพืน้ ฐานข้อที่ 25
41
ดูพธิ สี ารมินนิโซตาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนกรณีทตี ่ อ้ งสงสัยว่าเป็ นการเสียชีวติ ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย (2016), OHCHR, เจนีวา,
2017
36
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ทางการแพทย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการสอบสวนต้องปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรมวิชาชีพ รวมถึงต้องทําตัวให้เป็ น
กลางโดยมุ่งทีจ่ ะให้ความเป็ นธรรม
3.9 เมื่อเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายริดรอนเสรีภาพของบุคคล เช่น ด้วยการหน่วงเหนี่ยวหรือ
คุมขังไว้ พวกเขาย่อมมีหน้าทีค่ มุ้ ครองสิทธิของบุคคลดังกล่าว โดยเฉพาะสิทธิทจ่ี ะมีชวี ติ และความ
สมบูรณ์ของร่างกาย หากบุคคลเสียชีวติ ระหว่างถูกคุมขัง รวมถึงทีเ่ ป็ นผลมาจากการใช้อาวุธทีม่ คี วาม
ร้ายแรงตํ่า รัฐจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบและมีภาระในการพิสจู น์จนสิน้ สงสัย ในกรณีใดๆ ก็ตาม องค์กร
อิสระจะต้องเป็ นผูร้ บั หน้าทีใ่ นการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งโดยอิสระอย่างเป็ นกลางในทันที 42
41

3.10 เมื่อการสืบสวนเรื่องการใช้กําลังโดยเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายเผยให้เห็นหลักฐานทีบ่ ่งชี้
ว่าการเสียชีวติ หรือบาดเจ็บอาจเกิดขึน้ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย รัฐควรดําเนินการให้ผกู้ ระทําความผิด
ได้รบั การไต่สวนในกระบวนการตุลาการและหากพบว่ามีความผิดจริง ก็ตอ้ งได้รบั การลงโทษอย่าง
เหมาะสม 43 บทลงโทษสําหรับเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายทีใ่ ช้กําลังโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้อง
มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และป้ องกันไม่ให้เกิดการกระทําความผิดอีก หากมีการฝ่ าฝืนกฎหมายสากล
หรือท้องถิน่ และกฎหมายปกครอง เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายทีก่ ระทําความผิดอาจถูกนําตัวไปฝึก
ใหม่หรือประเมินคุณสมบัตใิ หม่นอกเหนือไปจากการดําเนินบทลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย
42

42
43

พิธสี ารมินนิโซตาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนกรณีทตี ่ อ้ งสงสัยว่าเป็ นการเสียชีวติ ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย ย่อหน้า 17
อ้างถึงแล้ว ย่อหน้า 8(c)
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3.11 รัฐควรดําเนินการให้แน่ใจผ่านการตรวจสอบภายในเป็ นครัง้ คราวว่าบทเรียนจากสถานการณ์ท่ี
การใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าหรืออุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนสะท้อนอยู่ใน
นโยบาย กระบวนการ และการฝึกอบรมอย่างเต็มขัน้ 44
43

3.12 เหยื่อจากการใช้กําลังโดยมิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายมีสทิ ธิทจ่ี ะ
ได้รบั การเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ 45 รูปแบบของการเยียวยา ได้แก่ การจ่ายเงิน การให้หลักประกัน
ว่าจะไม่ละเมิดซํ้า การซ่อมแซม การชดใช้ค่าเสียหาย และการชดเชย ควรเคารพสิทธิในการเข้าร่วมการ
สอบสวนของเหยื่อ
44

3.13 ความรับผิดชอบต่อการใช้กําลังโดยมิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
ได้รบั สนับสนุ นโดยกลไกลทางด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ อาทิ องค์กรสนธิสญ
ั ญา
และกระบวนการพิเศษของสภาสิทธิมนุษยชน หากรัฐไม่ปฏิบตั ติ าม กลไกทางตุลาการสากล เช่น ศาล
สิทธิมนุษยชนหรือศาลอาญาพิเศษระหว่างประเทศอาจเป็ นฝ่ ายดําเนินการหรือส่งเสริมให้มกี าร
รับผิดชอบ หรือในกรณียกเว้นก็โดยศาลอาญาระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบต่อการใช้กําลังโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายในบริบทของการบังคับใช้กฎหมายยังได้รบั การส่งเสริมจากคณะกรรมการสากลทีม่ ี
ภารกิจสืบสวนและค้นหาความจริงและในรายงานประจําประเทศและรายงานสําคัญของสํานักงาน
ข้าหลวงใหญ่เพือ่ สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR)

OHCHR, สิทธิมนุษยชนและการบังคับใช้กฎหมาย : คู่มอื ฝึกอบรมเรือ่ งสิทธิมนุษยชนสําหรับเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย, บทที่ 19
หลักพืน้ ฐานและแนวทางว่าด้วยเรือ่ งสิทธิทจ่ี ะได้รบั การเยียวยาและชดเชยสําหรับเหยื่อของการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล
อย่างร้ายแรงและการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมสากลอย่างร้ายแรง ได้รบั การอนุมตั โิ ดยทีส่ มัชชาใหญ่ในข้อมติท่ี 60/147 ในวันที่ 16
ธันวาคม 2005, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ข้อชีแ้ นะทัวไปข้
่ อที่ 31 (2004) ว่าด้วยลักษณะของหน้าทีต่ ามกฎหมายของรัฐภาคีของกติกา
ย่อหน้า 15
44
45
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4. ข้อพิ จารณาทัวไปว่
่ าด้วยเรื่องอาวุธที่มคี วามร้ายแรงตํา่ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง

4.1 การผลิ ตและการออกแบบ
4.1.1 อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าและอุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้องซึง่ ตัง้ ใจจะนํามาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย
จะต้องผ่านการออกแบบและผลิตออกมาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างชอบ
ธรรมและเป็ นไปตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล หน้าทีน่ ้เี ป็ นของรัฐและหน่วยงานรัฐ รวมถึงบริษทั ที่
ผลิตอาวุธเพือ่ การบังคับใช้กฎหมายด้วย 46
45

4.1.2 ผูผ้ ลิตอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนควรสนใจความเสียง
บางอย่างของผูซ้ อ้ื และ/หรือผูใ้ ช้งานและของประชาชนส่วนรวม รัฐ หน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย และ
ผูผ้ ลิตควรจะมีความโปร่งใสในเรื่องเชิงเทคนิคเกี่ยวกับอาวุธทีน่ ํามาใช้ โดยขณะเดียวกันก็เคารพในสิทธิ
ในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูผ้ ลิตด้วย อย่างน้อยทีส่ ุด ผูผ้ ลิตจะต้องส่งมอบเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ทัง้ หมดกับผูซ้ อ้ื และ/หรือผูใ้ ช้งาน ข้อมูลทีเ่ ป็ นสาธารณะควรประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางลักษณะ
และขนาดของอาวุธ 47 โดยมุ่งเพือ่ การให้การรักษาทางการแพทย์และการยอมรับของประชาชน ผูผ้ ลิต
ควรระบุและเผยแพร่งานศึกษาทางการแพทย์และชื่อของผูเ้ ชีย่ วชาญทีท่ าํ การวิเคราะห์เรื่องความ
ปลอดภัย ระบุตวั ผูท้ ไ่ี ด้รบั ค่าตอบแทนจากการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของตน
46

4.1.3 ลักษณะของการบังคับใช้กฎหมายสร้างข้อจํากัดพิเศษให้กบั ระดับการใช้กําลังจากระยะไกล 48
หนึ่งในสาเหตุทเ่ี ป็ นแบบนัน้ ก็เพราะว่าระยะห่างน่าจะลดศักยภาพในการประเมินสถานการณ์ท่ี
จําเป็ นต้องมีการแทรกแซงด้วยการบังคับใช้กฎหมาย (เช่น การจับกุมผูต้ อ้ งสงสัยว่ากระทําความผิดทาง
อาญา) และเพือ่ คลีค่ ลายสถานการณ์อย่างสงบ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ควรมีมาตรการทีเ่ หมาะสมใน
การควบคุมการใช้กําลังในการบังคับใช้กฎหมาย เรื่องนี้เกีย่ วพันกับการออกแบบอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรง
ตํ่าและอุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้องอย่างมาก
47

ดูตวั อย่างใน หลักแนวทางการทําธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : การปฏิบตั ติ ามกรอบการทํางาน “คุม้ ครอง เคารพ และเยียวยา” ขององค์การ
สหประชาชาติ, OHCHR, กรุงเจนีวา/นิวยอร์ค, 2011
47
ยกตัวอย่างเช่น กรณีสารเคมีทท่ี ําให้เกิดการระคายเคือง ข้อมูลดังกล่าวก็จะหมายรวมถึงระดับความเข้มข้นและประเภทสารละลายทีใ่ ช้
48
รายงานโดยผูร้ ายงานพิเศษเรื่องการสังหารนอกกระบวนการยุตธิ รรม อย่างรวบรัด และโดยพลการ (A/69/265), ย่อหน้า 77-89
46
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4.2 การตรวจสอบทางกฎหมาย การทดสอบ และการจัดซื้อจัดหา
4.2.1 รัฐต้องดําเนินการให้มนใจว่
ั ่ าก่อนการจัดซือ้ และจัดหาอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าหรือชิน้ อุปกรณ์ท่ี
เกีย่ วข้องให้กบั เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย ได้มกี ารตรวจสอบทางกฎหมายเพื่อตัดสินใจว่าอาวุธนี้
ในบางกรณีหรือทัง้ หมดขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนหรือไม่ 49
48

4.2.2 ในฐานะส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทางกฎหมาย ควรมีการทดสอบโดยไม่เกีย่ วข้องกับผูผ้ ลิต
และให้เป็ นไปตามมาตรฐานซึง่ เป็ นทีย่ อมรับ การทดสอบควรจะคํานึงถึงศักยภาพและผลลัพธ์ทจ่ี าํ เป็ น
และน่าจะมีของอาวุธ และควรจะตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความเชีย่ วชาญและหลักฐานทางกฎหมาย เทคนิค
การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ 50 การทดสอบควรจะประเมินผลลัพธ์ของการใช้อาวุธอย่างสมเหตุสมผล
หรือตามทีค่ าดหมายทัง้ หมด ควรพิจารณาเรื่องการประเมินผลลัพธ์จากการใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่า
และอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลทีอ่ าจจะสุม่ เสีย่ งเป็ นพิเศษ 51
49

50

4.2.3 อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าและอุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้องซึง่ การใช้งานตามทีม่ อบหมาย คาดหวัง หรือ
ตัง้ ใจไม่ได้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์กํากับการบังคับใช้กฎหมายหรือก่อให้เกิดความเสีย่ งสูญเสียชีวติ หรือ
การบาดเจ็บรุนแรงอย่างไม่สมเหตุสมผลแก่บุคคลใดๆ ก็ตามซึง่ รวมถึงผูต้ อ้ งสงสัยว่าก่ออาชญากรรม ผู้
ทีอ่ ยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง หรือเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายเอง ต้องไม่ได้รบั อนุญาตให้
มีการจัดซือ้ ส่งมอบ หรือใช้งาน

ข้อมติของสภาสิทธิมนุษยชนที่ 38/11 ย่อหน้า 16 ดูขอ้ 36 ในหลักเกณฑ์เพิม่ เติมฉบับที่ 1 ของอนุสญ
ั ญาเจนีวาฉบับปี 1949
คณะกรรมการสิทธิมนุษย์และประชาชนแอฟริกา ข้อชีแ้ นะทัวไปว่
่ าด้วยสิทธิในการมีชวี ติ ย่อหน้า 30
50
ข้อมติของสภาสิทธิมนุษยชนที่ 25/38 ย่อหน้า 15 ดูเพิม่ เติมในรายงานโดยผูร้ ายงานพิเศษเรื่องการทรมาน การปฏิบตั ิ หรือการลงโทษ
อื่นทีโ่ หดร้าย ทารุณ หรือยํ่ายีศกั ดิศรี
์ ในการใช้กําลังนอกกระบวนการยุตธิ รรมและการห้ามไม่ให้มกี ารทรมาน การปฏิบตั ิ หรือการลงโทษ
อื่นทีโ่ หดร้าย ทารุณ หรือยํ่ายีศกั ดิศรี
์ (A/72/178) และ UNODC/OHCHR, หนังสืออ้างอิงเรือ่ งการใช้กําลังและอาวุธในการบังคับใช้
กฎหมาย
51
ตัวอย่างใน Taser International, “TASER® Handheld CEW คําเตือน คําแนะนํา และข้อมูล : การบังคับใช้กฎหมาย”, 1 มีนาคม 2013,
หน้า 3 และสํานักงานผูพ้ ทิ กั ษ์สงิ่ แวดล้อม (ACT) (ออสเตรเลีย), ความเสีย่ งจากการใช้สเปรย์พริกไทยและเทคนิคการบังคับให้ยอมทําตาม
ด้วยความเจ็บปวดในการชุมนุมของประชาชน อํานาจในการควบคุมฝูงชนของตํารวจ ส่งให้คณะกรรมการกฎหมายสภานิตบิ ญ
ั ญัติ ACT
พิจารณา, มิถุนายน 2005
49
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4.2.4 อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าและอุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้องซึง่ เป็ นการใช้กําลังจากการควบคุมระยะไกลทัง้
แบบกลไกหรือแบบอัตโนมัติ 52 ควรได้รบั อนุญาตเฉพาะเมื่ออยู่ในบริบทของการใช้งานตามทีต่ งั ้ ใจหรือ
ตามปกติ สามารถมันใจได้
่
ว่าการใช้งานดังกล่าวจะเป็ นไปตามกฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล
51

4.3 การเฝ้ าสังเกต
4.3.1 รัฐและหน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายต้องเฝ้ าสังเกตการใช้งานและผลลัพธ์จากอาวุธทีม่ คี วาม
ร้ายแรงตํ่าและอุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้องซึง่ จัดซือ้ ส่งมอบ และใช้งานเพือ่ วัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย
4.3.2 การเฝ้ าสังเกตควรมีขอ้ มูลบริบทของสภาพแวดล้อมในการใช้งาน ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับคนทีเ่ ป็ น
เป้ าของการใช้กําลังควรจะถูกแยกออกเป็ นส่วนๆ เท่าทีเ่ ป็ นไปได้ เช่น ตามอายุ เพศสรีระ/เพศสภาพ
ความทุพพลภาพ (ถ้ามี) และกลุ่มชาติพนั ธุ์ ผลการเฝ้ าสังเกตควรเผยแพร่ออกสูส่ าธารณะตาม
ข้อกําหนดเรื่องความโปร่งใสทีร่ ะบุไว้ในส่วนต่อไป ข้อมูลดังกล่าวควรรวมถึงสถิตกิ ารเสียชีวติ และการ
บาดเจ็บรุนแรงจากอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าประเภทต่างๆ ภายในประเทศ
4.3.3 ในการเฝ้ าสังเกตควรจะมีการสุม่ ตรวจสอบอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ควร
พิจารณาให้มกี ารการใช้กล้องติดตัว (หรืออุปกรณ์บนั ทึกทีเ่ หมาะสมอย่างอื่น) ในเวลาทีใ่ ช้อาวุธทีม่ คี วาม
ร้ายแรงตํ่าด้วย
4.3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลควรให้ผลลัพธ์ทเ่ี ป็ นข้อมูลสําหรับการพัฒนาการฝึกอบรม แนวทาง การใช้
งาน และนโยบายตามทีจ่ ําเป็ น
4.3.5 รัฐและหน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายควรให้ความร่วมมือกันในการเฝ้ าสังเกตการใช้งานและ
ผลลัพธ์จากอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องโดยองค์กรภายนอก อาทิ องค์กรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติและกลไกการร้องเรียนโดยอิสระของกรมตํารวจ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศและ
องค์กรภาคประชาสังคม ควรพิจารณาผลจากการเฝ้ าสังเกตดังกล่าวระหว่างการฝึกอบรมและเมื่อ
ปรับปรุงนโยบายหรือแนวทางให้ทนั สมัย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกล่าวว่า “การพัฒนาระบบอาวุธแบบอัตโนมัตทิ ป่ี ราศจากความเห็นอกเห็นใจและดุลพินิจของมนุษย์สร้าง
ความยุ่งยากทางกฎหมายและจริยธรรมในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิในการมีชวี ติ รวมถึงคําถามทีเ่ กีย่ วข้องกับความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ในการใช้งานด้วย” คณะกรรมการเชื่อว่าระบบอาวุธเช่นนัน้ ไม่ควรจะได้รบั การพัฒนาขึน้ มาหรือนํามาใช้ในปฏิบตั กิ ารเว้นแต่จะมีการระบุว่า
การใช้งานเป็ นไปตามข้อทีห่ กของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและบรรทัดฐานอื่นๆ ของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ดูขอ้ ชีแ้ นะทัวไปที
่ ่ 36 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (2019) ว่าด้วยเรื่องสิทธิในการมีชวี ติ ย่อหน้า 65
52
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4.4 ความโปร่งใส
4.4.1 รัฐและหน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายควรจะมีความโปร่งใสในเรื่องการควบคุมกรใช้งานอาวุธทีม่ ี
ความร้ายแรงตํ่าและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องและนโยบายและหลักเกณฑ์ในการใช้งานให้ชอบด้วยกฎหมาย
ความโปร่งใสควรหมายรวมถึงการให้ขอ้ มูลเรื่องความเสีย่ งทีเ่ กิดมาจากการใช้อาวุธหรืออุปกรณ์ดงั กล่าว
หากผูผ้ ลิตให้แนวทางเรื่องความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้อาวุธทีม่ คี วามร้างแรงตํ่า ก็ควรจะจัดอยู่ใน
ข้อกําหนดเรื่องความโปร่งใสเหมือนกัน หากเป็ นไปได้ รัฐควรพิจารณาขอความเห็นจากประชาชนก่อนที่
จะจัดซือ้ อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าชนิดใหม่ และหน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายควรจะโปร่งใสเรื่อง
ประเภทของอาวุธทีต่ วั เองใช้
4.4.2 อาจมีการปกป้ องตัวตนของเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายและ/หรือเหยื่อตามทีจ่ ําเป็ นและ
เหมาะสม หากมีการกําหนดขีดจํากัดทีช่ อบด้วยกฎหมายในเรื่องรายละเอียดทีอ่ ยู่ในมาตรการด้านความ
โปร่งใส ก็ไม่ควรใช้ขดี จํากัดดังกล่าวมาเป็ นเหตุผลในการไม่เผยแพร่ขอ้ มูลแบบแยกส่วน
4.4.3 ข้อมูลและข่าวสารทีเ่ กี่ยวข้องควรจะถูกมาแบ่งปั นในชุมชนผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย ทัง้ ในระดับ
ภูมภิ าคและระหว่างประเทศ

4.5 การฝึ กอบรม
4.5.1 เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายต้องได้รบั การฝึกอบรมการใช้กําลังอย่างถูกกฎหมาย การฝึกฝน
นี้ควรรวมถึงการฝึกอบรมเรื่องหลักการและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน วิธกี ารหลีกเลีย่ งการใช้กําลังด้วย
เทคนิคลดความตึงเครียด การแทรกแซงเพือ่ คลีค่ ลาย และการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ วิธกี ารใช้
อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าซึง่ อาจจะเป็ นทางเลือกทีป่ ลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากกว่าอาวุธปื น และ
เรื่องกลุ่มบุคคลทีอ่ าจจะมีความสุ่มเสีย่ งต่อการใช้งานอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าบางอย่าง 53 การฝึกอบรม
ควรอิงจากทัง้ สถานการณ์จริงและทฤษฎี และต้องรวมการบริหารจัดการความเครียดในสถานการณ์ทม่ี ี
การใช้กําลังด้วย การฝึกอบรมควรดําเนินการโดยหน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายและหากมีการเสนอ
ความช่วยเหลือจากภายนอก ก็ไม่ควรจะมาจากผูผ้ ลิตอาวุธบางอย่างเท่านัน้ หลักสูตรการฝึกอบรมควร
ได้รบั การตรวจสอบทบทวนอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ผนวกเอาบทเรียนทีไ่ ด้รบั ระหว่างการปฏิบตั กิ ารเข้าไป
52

53

ดูคณะกรรมสิทธิมนุ
์ ษย์และประชาชนแอฟริกา ข้อชีแ้ นะทัวไปว่
่ าด้วยสิทธิในการมีชวี ติ ย่อหน้า 30
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ด้วยและเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าหลักสูตรสะท้อนถึงนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องและกฎหมายข้อบังคับภายในทัง้ หมด 54
53

นอกจากนัน้ รัฐควรพิจารณาของความช่วยเหลือทางเทคนิคจากองค์กรระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องและ
หน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายจากต่างประเทศ

4.5.2 เจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมายต้องได้รบั การฝึกอบรมเบือ้ งต้นและการฝึกอบรมเพือ่ ทบทวนอย่าง
เหมาะสมในเรื่องการใช้งานและผลลัพธ์จากอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าซึง่ ได้รบั มอบหรือจัดสรรให้ การ
ฝึกอบรมควรมีมาตรฐานทีส่ งู และผูเ้ ข้ารับการฝึกควรได้รบั อนุญาตให้ถอื และใช้งานแต่เฉพาะอาวุธทีผ่ ่าน
การฝึกอบรมการใช้งานมาเรียบร้อยแล้ว เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับบัญชาและควบคุมดูแลควรได้รบั การ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในเรื่องหน้าทีซ่ ง่ึ มาจากการทํางานบังคับบัญชาในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้กําลัง
55

54

4.5.3 การฝึกอบรมควรจะมีการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความสุ่มเสีย่ งของบุคคลบางกลุ่มทีเ่ กิดมาจากผลของ
อาวุธบางอย่าง และวิธกี ารระบุตวั บุคคลทีม่ คี วามสุม่ เสีย่ งเป็ นพิเศษ 56 ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมต้องไม่
เพียงแต่ตระหนักถึงความเสีย่ งในเบือ้ งต้นทีจ่ ะเกิดการบาดเจ็บจากการใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าซึง่
พวกเขาอาจได้รบั มอบหมายแต่ตอ้ งตระหนักถึงการบาดเจ็บขัน้ ทุตยิ ภูมทิ อ่ี าจเกิดขึน้ ด้วย (ยกตัวอย่าง
เช่น ถ้าหากบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็ นเป้ าของการใช้อาวุธตกจากทีส่ ูงหรือตกลงบนพืน้ แข็ง) ผลลัพธ์และ
ความเสีย่ งเหล่านี้ควรจะอยู่ในกระบวนการปฏิบตั งิ านมาตรฐานด้วย
55

4.5.4 ตามหลักสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการป้ องกัน ต้องมีการฝึกอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลในกรณี
ฉุกเฉินให้กบั เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายทุกคนเพื่อให้พวกเขาตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อ
การบาดเจ็บหรือผลกระทบอื่นๆ ทีอ่ าจจะเป็ นผลมาจากการใช้อาวุธทีพ่ วกเขาได้รบั มอบมา เจ้าพนักงาน
ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายต้องตระหนักถึงการบาดเจ็บทีอ่ าจเกิดจากอาวุธทีพ่ วกเขาได้รบั อนุญาตให้ใช้งานและ
ต้องได้รบั การฝึกอบรมการรับมือกับผลลัพธ์เหล่านัน้ ด้วย การฝึกอบรมต้องกล่าวถึงข้อกําหนดสําหรับ
การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แบบพิเศษ (รวมถึงบุคคลทีม่ คี วามสุ่มเสีย่ ง) และความจําเป็ นที่
จะต้องรวบรวมข้อมูลเพือ่ ประเมินการใช้งานอาวุธ ประสิทธิภาพ และประเด็นด้านความปลอดภัย

OHCHR, สิทธิมนุษยชนและการบังคับใช้กฎหมาย : คู่มอื การฝึกอบรมเรือ่ งสิทธิมนุษยชนสําหรับเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย, บทที่
5 และ OSCE/ODIHR และสภายุโรป, แนวทางว่าด้วยเสรีภาพของการชุมนุมโดยสันติ ย่อหน้า 178
55
OHCHR, สิทธิมนุษยชนและการบังคับใช้กฎหมาย : คู่มอื การฝึกอบรมเรือ่ งสิทธิมนุษยชนสําหรับเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย, บทที่
5
56
หลักพืน้ ฐานข้อที่ 19 และ 20 ดูเพิม่ เติมในรายงานโดยผูร้ ายงานพิเศษเรือ่ งการสังหารนอกกระบวนการยุตธิ รรม อย่างรวบรัด และโดย
พลการ (A/HRC/26/36) ย่อหน้า 106
54
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4.6 การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์

4.6.1 ต้องให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่บคุ คลทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บหรือผลกระทบโดยเร็วทีส่ ุด 57 การ
ให้ความช่วยเหลือต้องไม่มกี ารแบ่งแยกใดๆ ทัง้ สิน้ ฉะนัน้ ต้องให้ความช่วยเหลือตามสมควรโดยไม่ตอ้ ง
คํานึงว่าผูบ้ าดเจ็บเป็ นผูต้ อ้ งสงสัยว่ากระทําความผิด การแบ่งแยกในการให้ความช่วยเหลือทาง
การแพทย์จะถือว่ามีเหตุผลเฉพาะเมื่อเป็ นเหตุผลทางการแพทย์ เช่น ความจําเป็ นเร่งด่วนในการรักษา
ดังนัน้ ควรให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์โดยดูจากความรุนแรงของการบาดเจ็บ
56

4.6.2 หากเป็ นไปได้ ควรจัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลทีเ่ หมาะสมให้กบั เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
เสมอ (เช่น ในยานพาหนะของตํารวจและระหว่างชุมนุม) ไม่ว่าจะในกรณีใด ผูบ้ าดเจ็บหรือได้รบั
ผลกระทบก็ตอ้ งเข้าถึงรถพยาบาลได้เสมอ
4.6.3 เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายต้องอํานวยความสะดวกและให้ความรวมมือในการให้ความ
ช่วยเหลือทางการแพทย์ทุกครัง้ รวมถึงให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าหรืออุปกรณ์ท่ี
เกีย่ วข้องทีใ่ ช้ดว้ ย 58 หน้าทีน่ ้ีคอื สิง่ ต้องปฏิบตั เิ มื่อปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์ทใ่ี ห้
ความช่วยเหลือตามหน้าทีแ่ ละผูใ้ ห้การดูแลสุขภาพทีม่ ที กั ษะเหมาะสม
57

4.7 การขนส่ง
4.7.1 รัฐจะควบคุมดูแลการขนส่งอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าและอุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้องทัง้ หมดรวมถึงการ
ส่งออกและนําเข้าโดยเป็ นไปตามหน้าทีร่ บั ผิดชอบในระดับสากลของตน 59 รัฐจะต้องมีกระบวนการ
58

หลักพืน้ ฐานข้อ 5(C)
ดูตวั อย่างในคําพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คดีระหว่างลิเปนคอฟกับประเทศมอลโดวา ตัดสินเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2011, ย่อ
หน้า 38 และคดีระหว่างครอบครัวจาซินสกีกบั ประเทศลัตเวีย ตัดสินเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2010, ย่อหน้า 56-68
59
หน้าทีร่ บั ผิดชอบดังกล่าวอาจมาจากการปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญาการค้าอาวุธ (2013) ภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล จากการเป็ น
สมาชิกขององค์กรระดับภูมภิ าค หรือจากการปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญาระดับภูมภิ าคทีเ่ กีย่ วข้อง
57
58
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ประเมินความเสีย่ งเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าอาวุธดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้เพือ่ กระทําหรือส่งเสริมการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนสากลหรือสิทธิทจ่ี ะมีชวี ติ อยู่ ทีจ่ ะมีร่างกายทีส่ มบูรณ์ ทีจ่ ะมีเสรีภาพในการชุมนุ มอย่างสันติ
หรือทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาคดีอย่างเป็ นธรรม หรือกระบวนการรับรองโดยชอบธรรมหรือสิทธิมนุษยชน
ข้ออื่นก่อนทีอ่ นุญาตให้มกี ารขนส่ง 60
59

4.7.2 ห้ามไม่ให้ขนส่งอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องซึง่ การใช้งานตามทีม่ อบหมาย
คาดหมาย หรือตัง้ ใจเป็ นการทรมาน การปฏิบตั หิ รือการลงโทษอื่นทีโ่ หดร้าย ทารุณ หรือยํ่ายีศกั ดิ ์ศรี 61
60

4.7.3 ห้ามไม่ให้ขนส่งอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าหรืออุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องซึง่ ก่อให้เกิดความเสีย่ งทีจ่ ะ
บาดเจ็บหรือเสียชีวติ อย่างไม่สมควรหลังจากการใช้งานตามทีม่ อบหมาย คาดหมาย หรือตัง้ ใจ โดยต้อง
คํานึงถึงข้อมูลด้านสิทธิมนุ ษยชนของรัฐทีเ่ ป็ นผูร้ บั อาวุธด้วย
4.8 ความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
4.8.1 รัฐทีอ่ ยู่ในสถานะจะทําเช่นนัน้ ต้องพิจารณาคําขอให้ร่วมมือและช่วยเหลือจากนานาประเทศโดย
การจัดส่งอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง (รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลด้วย) ให้ดี
รัฐทีไ่ ด้รบั อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องต้องพิจารณาคําขอให้มกี ารฝึกอบรมการใช้
งานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4.8.2 เพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั ทิ ด่ี ี การให้ความช่วยเหลือต้องมาพร้อมการสนับสนุนเรื่องการฝึ กอบรม
การใช้งานอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าและอุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และวิธกี ารป้ องกันผลลัพธ์
ทางลบทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้งาน

5. อาวุธที่ผิดกฎหมายและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
อาวุธและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องต่อไปนี้ฝ่าฝืนกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล รายการนี้ยงั ไม่
ครอบคลุมทัง้ หมด
ดูสนธิสญ
ั ญาการค้าอาวุธ ข้อที่ 7
ดูตวั อย่างในงานของกองทันวิจยั โอเมกาและแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
การยุตกิ ารค้าเครือ่ งมือเพือ่ การทรมาน : ห้าหลักการสําคัญ,
สหราชอาณาจักร, 2017 (ดูได้ท่ี https://bit.ly/2IAADPH) หลักการเดียวกันนี้ใช้กบั อาวุธทีก่ ล่าวถึงในข้อ 5.1 ในส่วนถัดไป

60
61
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5.1 อาวุธที่ผิดกฎหมาย
การใช้อาวุธต่อไปนี้ถอื ว่าเป็ นการฝ่ าฝืนสิทธิมนุษยชนสากล ห้ามไม่ให้นํามาใช้ในการบังคับใช้
กฎหมาย
• กระบองแหลม 62
• แสงเลเซอร์ทท่ี าํ ให้ตาบอดอย่างถาวร 63
• อาวุธทีโ่ จมตีดว้ ยพลังงานโดยตรง 64
61

62

63

5.2 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ผิดกฎหมาย
อุปกรณ์ต่อไปนี้มลี กั ษณะยํ่ายีศกั ดิ ์ศรีหรือสร้างความเจ็บปวดโดยไม่จําเป็ นและห้ามใช้ในการ
บังคับใช้กฎหมายโดยเด็ดขาด
•
•
•
•
•

โซ่โลหะ (กุญแจมือ)
ตรวนขาและข้อมือ 65
เครื่องตอกนิ้วหรือเครื่องรัดนิ้ว
เครื่องพันธนาการทีม่ หี นามแหลมหรือกระแสไฟฟ้ าวิง่ ผ่าน
เครื่องพันธนาการทีม่ นี ้ําหนัก
64

6. การใช้กาํ ลังในสถานการณ์เฉพาะ
6.1 ระหว่างการจับกุม

ดูตวั อย่างในระเบียบของรัฐสภาและสภายุโรปข้อที่ 2019/125 ว่าด้วยการค้าสินค้าบางชนิดทีส่ ามารถนําไปใช้เพื่อการลงโทษประหาร
ทรมาน หรือการปฏิบตั หิ รือการลงโทษอื่นทีโ่ หดร้าย ทารุณ หรือยํ่ายีศกั ดิศรี
์ , 16 มกราคม 2019
63
พิธสี ารว่าด้วยอาวุธแสงเลเซอร์ทท่ี ําให้ตาบอด (หลักเกณฑ์ขอ้ ที่ 4 ในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด ปี 1980)
64
ดูตวั อย่างใน Jürgen Altmann, “Millimetre waves, lasers, acoustics for non-lethal weapons? Physics analyses and inferences”,
Forschung Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF) No. 16, Osnabrück, Germany (ที่ http://bit.ly/2sDlmIc)
65
กฎเนลสัน แมนเดลาข้อที่ 41(1)
62
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6.1.1 เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายมักจะใช้กําลังในระหว่างการจับกุม ควรใช้กําลังเฉพาะเมื่อ
จําเป็ นเท่านัน้ กําลังทีใ่ ช้ในระหว่างการจับกุมควรจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการขัดขืนทีเ่ ผชิญ การ
จับกุมต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์การบังคับใช้กฎหมายทีช่ อบธรรมเท่านัน้ กรณีทบ่ี ุคคลหลบหนีการ
จับกุม ต้องใส่ใจหลักการความเหมาะสม กล่าวคือระดับของกําลังทีใ่ ช้ในการขัดขวางการหลบหนีตอ้ ง
สมดุลกับความรุนแรงของอันตรายทีอ่ าจเกิดมาจากบุคคลทีก่ ําลังหลบหนี 66 เมื่อความจําเป็ นทีต่ อ้ งใช้
กําลังผ่านพ้นไปแล้ว การใช้กําลังหลังจากนัน้ ถือว่าผิดกฎหมาย การจับกุมและคุมขังต้องไม่ถูกนํามาใช้
เป็ นเหตุผลให้ใช้กาํ ลังเกินกว่าเหตุ คุกคาม หรือลงโทษหรือการปฏิบตั หิ รือการลงโทษอื่นทีโ่ หดร้าย
ทารุณ หรือยํ่ายีศกั ดิ ์ศรี
65

6.1.2 แนวทางฉบับปั จจุบนั ไม่ได้ครอบคลุมการใช้ร่างกายของเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
(โดยเฉพาะมือหรือแขน) และอุปกรณ์ในการยับยัง้ เช่น กุญแจมือ หลักทัวไปในการใช้
่
กําลังซึง่ ใช้กบั
อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าและอุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้องก็ใช้กบั วิธกี ารเหล่านี้เช่นกัน
6.1.3 สุนขั ตํารวจทัง้ หมดทีอ่ ยู่ร่วมด้วยในระหว่งการจํากุมต้องได้รบั การฝึกฝนอย่างเหมาะสม พวกมัน
ควรจะอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพของผูด้ แู ลตลอดเวลา รวมถึงตอนทีไ่ ม่ได้ผกู ติดกับสาย
จูงด้วย 67 สุนขั ตํารวมอาจทําให้เหยื่อบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้ ยังมีความเสีย่ งการติดเชื้อขัน้ ทุตยภูมจิ าก
การถูกสุนัขกัดด้วย 68
66

67

6.1.4 อุปกรณ์ทส่ี ร้างความสับสนหรือทําให้วอกแวก อาทิ ระเบิดดอกไม้ไฟ มีไว้สาํ หรับเตือนหรือช่วย
อํานวยความสะดวกในการจับกุมอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะในปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามเสีย่ งสูง การใช้ระเบิด
ดอกไม้ไฟกับบุคคลโดยตรงจะถือว่ามิชอบด้วยกฎหมาย เพราะสามารถก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากการ
เผาไหม้หรือระเบิดอย่างรุนแรงและในบางกรณีอาจถึงขัน้ เสีย่ งสูญเสียอวัยวะด้วย

ดูตวั อย่างคําพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คดีระหว่างนาโชวากับพวกและประเทศบัลแกเรีย ตัดสินเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2005
ย่อหน้า 95 และ 99 และ OHCHR, สิทธิมนุษยชนและการบังคับใช้กฎหมาย : คู่มอื การฝึกอบรมเรือ่ งสิทธิมนุษยชนสําหรับเจ้าพนักงานผู้
บังคับใช้กฎหมาย บทที่ 6
67
UNODC/OHCHR, หนังสือคู่มอื การใช้กําลังและอาวุธในการบังคับใช้กฎหมาย หน้า 84
68
ดูตวั อย่างจาก 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 (พฤศจิกายน 2006), หน้า 395–401
66
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6.2 ระหว่างการคุมขัง

6.2.1 บุคคลทีถ่ ูกคุมขังมีความสุ่มเสีย่ งเป็ นพิเศษทีจ่ ะได้รบั บาดเจ็บจากอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่า 69
ตามกฎเกณฑ์มาตรฐานขัน้ ตํ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบตั กิ บั นักโทษ (กฎเนลสัน แมนเดลา)
ผูต้ อ้ งขังทัง้ หมดต้องได้การปฏิบตั ดิ ว้ ยความเคารพในศักดิ ์ศรีและคุณค่าความเป็ นมนุษย์ 70 ต้องไม่มี
ผูต้ อ้ งขังคนใดตกเป็ นเหยื่อและผูต้ อ้ งขังทุกคนต้องได้รบั การคุม้ ครองจากการทรมาน หรือการปฏิบตั หิ รือ
การลงโทษอื่นทีโ่ หดร้าย ทารุณ หรือยํ่ายีศกั ดิ ์ศรี ไม่มสี ถานการณ์ได้ทอ่ี าจถูกหยิบยกขึน้ มาเป็ นเหตุผล
สําหรับการปฏิบตั หิ รือลงโทษดังกล่าว ความปลอดภัยและมันคงของผู
่
ต้ อ้ งขัง เจ้าหน้าที่ และผูเ้ ข้าเยีย่ ม
จะได้รบั การดูแลตลอดเวลา 71
68

69

70

6.2.2 ระเบียบข้อบังคับในการคุมขังควรระบุให้ชดั เจนว่าอนุญาตให้ใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าและ
อุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องแบบใด ใช้โดยใคร และสามารถใช้กําลังในลักษณะใดได้บา้ ง ควรมีการกําหนดกฎ
และกระบวนการในการใช้งานให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายต้องถูกห้าม
ไม่ให้ถอื อาวุธส่วนตัวเข้ามาในสถานทีค่ ุมขัง บุคคลทีถ่ ูกคุมขังควรได้รบั ทราบระเบียบข้อบังคับทีก่ ํากับ
ควบคุมการใช้กําลังอยู่
6.2.3 พนักงานผูด้ แู ลผูถ้ ูกคุมขังต้องไม่ใช้กําลังกับบุคคลทีถ่ ูกคุมขังเว้นแต่จะเป็ นทางเลือกสุดท้ายและ
เฉพาะในกรณีทเ่ี ป็ นการป้ องกันตัว มีความพยายามทีจ่ ะหลบหนี หรือการขัดขืนโดยทีม่ หี รือไม่อาวุธต่อ
คําสังที
่ ม่ าจากกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ 72 ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม การใช้กําลังจะต้องเหมาะสมกับ
การข่มขูค่ ุกคามของบุคคลทีเ่ ป็ นเป้ าในการใช้กําลังและวัตถุประสงค์ทช่ี อบธรรม อาจใช้กําลังอย่าง
เหมาะสมเมื่อจําเป็ นเพือ่ ปกป้ องผูต้ อ้ งขัง รวมถึงเมื่อผูต้ อ้ งขังทําร้ายตนเองด้วย
71

6.3 ระหว่างการชุมนุม (การจัดการความสงบเรียบร้อยของประชาชน)

ดูตวั อย่างจาก 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
ดูกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อที่ 10
69

กฎเนลสัน แมนเดลาข้อที่ 1
กฎเนลสัน แมนเดลาข้อที่ 82(1) ดูเพิม่ เติมในข้อกําหนดของสหประชาชาติว่าด้วยการคุม้ ครองเยาวชนผูถ้ ูกคุมขัง อนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุม
สมัชชาใหญ่ในข้อมติท่ี 45/113 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 1990, ภาคผนวก, ย่อหน้า 65

71
72
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6.3.1 เจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมายควรเคารพและคุม้ ครองสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบสันติโดยไม่
แบ่งแยกกีดกันและเป็ นไปตามกฎหมายสากล 73 สิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานของผูเ้ ข้าร่วมต้องได้รบั การ
เคารพและคุม้ ครอง แม้ว่าการชุมนุมจะถือว่ามิชอบด้วยกฎหมาย 74 เทคนิคการลดความตึงเครียดที่
เหมาะสมควรถูกนํามาใช้เพื่อลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความรุนแรงให้เหลือน้อยทีส่ ุด เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับ
ใช้กฎหมายควรตระหนักว่าการแสดงให้เห็นอุปกรณ์ทม่ี คี วามร้ายแรงตํ่าอย่างชัดเจนอาจทําให้ความตึง
เครียดเพิม่ ขึน้ ในระหว่างการชุมนุ มได้ หากการใช้กําลังเป็ นเรื่องเหมาะสมและจําเป็ นในการทีจ่ ะบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างชอบธรรม ต้องดําเนินตามขัน้ ตอนป้ องกันทัง้ หมดเพือ่
หลีกเลีย่ งหรืออย่างน้อยก็ลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวติ ให้เหลือน้อยทีส่ ุด 75
72

73

74

6.3.2 ในการชุมนุมทีม่ บี ุคคลบางคนแสดงพฤติกรรมรุนแรง เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายมีหน้าที่
แยกแยะระหว่างบุคคลเหล่านัน้ และผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มคนอื่น 76ทีส่ ทิ ธิในการชุมนุ มอยางสงบสันติไม่ควร
ได้รบั ผลกระทบ หากเล็งเห็นแล้วว่าอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าเป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการจัดการกับการ
แสดงออกทีร่ ุนแรงของบุคคล ก็ควรต้องให้ความสนใจตามทีส่ มควรกับบุคคลทีส่ ามและผูท้ อ่ี ยู่ใน
เหตุการณ์แต่ไม่มสี ว่ นร่วมซึ่งอยู่ในระยะใกล้
75

6.3.3 การใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าเพือ่ สลายการชุมนุ มควรเป็ นมาตรการลําดับสุดท้าย ก่อนทีจ่ ะ
เห็นชอบให้มกี ารสลายการชุมนุ ม หน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายควรพยายามระบุตวั บุคคลทีม่ พี ฤติกรรม
รุนแรงและแยกคนเหล่านัน้ ออกมาจากผูเ้ ข้าร่วมคนอื่น การทําเช่นนี้อาจทําให้การชุมนุ มหลักยังคง
ดําเนินต่อไปได้ 77 หากการแทรกแซงเหล่านี้ไม่มปี ระสิทธิภาพ เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายอาจใช้
อาวุธแบบระบุกลุ่มไม่ใช่ตวั บุคคล (เช่น ปื นฉีดนํ้าแรงดันสูงหรือแก๊สนํ้าตา) หลังจากทีไ่ ด้ออกคําเตือน
อย่างเหมาะสมแล้ว เว้นแต่การเตือนจะทําให้เกิดความล้าช้าซึง่ จะก่อให้เกิดความเสีย่ งทีจ่ ะนําไปสูก่ าร
บาดเจ็บรุนแรงหรือเปล่าประโยชน์ในสถานการณ์นนั ้ นอกจากนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมยังควรได้รบั เวลา
ในการปฏิบตั ติ ามคําเตือนและต้องเปิ ดพืน้ ทีห่ รือเส้นทางทีป่ ลอดภัยสําหรับเคลื่อนทีใ่ ห้ดว้ ย
76

6.3.4 การใช้ปืนเพือ่ สลายการชุมนุ มถือว่ามิชอบด้วยกฎหมาย ในสถานการณ์ทจ่ี ําเป็ นต้องใช้กําลัง
อาจใช้แต่เฉพาะอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าเท่านัน้ ในสถานการณ์ดงั กล่าว อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าที่
สามารถเล็งเฉพาะตัวบุคคลได้ตอ้ งเล็งไปยังบุคคลทีแ่ สดงพฤติกรรมรุนแรงเท่านัน้ อาวุธ อย่างเช่น
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อที่ 21, ข้อมติท่ี 25/38 ของสภาสิทธิมนุษยชน ย่อหน้า 3-4
รายงานว่าด้วยการจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสมซึง่ ผูร้ ายงานพิเศษเรื่องการสังหารนอกกระบวนการยุตธิ รรม อย่างรวบรัด และโดย
พลการและผูร้ ายงานพิเศษด้านสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและเสรีภาพในการสมาคมทําร่วมกัน (A/HRC/31/66), ย่อหน้า 13-17 และ 25
75
เพิง่ อ้างถึง ย่อหน้า 52 และข้อมติท่ี 25/38 ของสภาสิทธิมนุษยชน ย่อหน้า 9
76
OHCHR, สิทธิมนุษยชนและการบังคับใช้กฎหมาย : คู่มอื การฝึกอบรมเรือ่ งสิทธิมนุษยชนให้กบั เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย บทที่ 9
77
รายงานว่าด้วยการจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสมซึง่ ผูร้ ายงานพิเศษเรื่องการสังหารนอกกระบวนการยุตธิ รรม อย่างรวบรัด และโดย
พลการและผูร้ ายงานพิเศษด้านสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและเสรีภาพในการสมาคมทําร่วมกัน (A/HRC/31/66), ย่อหน้า 52 และข้อมติท่ี
25/38 ของสภาสิทธิมนุษยชน ย่อหน้า 9
73
74
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สารเคมีทท่ี ําให้เกิดการระคายเคืองซึง่ ยิงออกไปจากระยะไกล (แก๊สนํ้าตา) ควรจะเล็งไปยังกลุ่มบุคคลที่
แสดงพฤติกรรมรันแรง เว้นแต่ในสถานการณ์ทก่ี ารเล็งไปยังผูช้ ุมนุมทัง้ หมดจะชอบด้วยกฎหมาย การใช้
อาวุธดังกล่าวควรคํานึงถึงผลกระทบต่อผูเ้ ข้าร่วมทีไ่ ม่ได้แสดงท่าทีรุนแรงหรือผูอ้ ยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ได้
มีสว่ นร่วม นอกจากนัน้ เมื่อคิดจะใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าหรืออุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับผูเ้ ข้าร่วมชุมนุม
ควรใส่ใจเรื่องความตระหนกแตกตื่นทีจ่ ะเกิดขึน้ ฝูงชน รวมถึงความเสีย่ งทีจ่ ะเหยียบกันด้วย ควรใช้แต่
เฉพาะอาวุธทีไ่ ด้มาตรฐานความแม่นยําระดับสากลเท่านัน้
6.3.5 กําแพงทีน่ ํามาใช้ไม่ควรเป็ นประเภททีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ งต่อความปลอดภัย ลวดหนาม ลวด
หนามหีบเพลง หรือกําแพงทีม่ หี นามแหลมมักก่อความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการบาดเจ็บต่อผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ ม
โดยไม่จาํ เป็ น หากจําเป็ นต้องใช้กําแพง ควรเลือกใช้ประเภททีม่ คี วามปลอดภัย
6.3.6 บุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็ นผูท้ ม่ี าปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือเป็ นอาสาสมัครควรเข้าถึงบุคคลที่
ได้รบั บาดเจ็บได้อย่างปลอดภัย

7. การใช้อาวุธที่มีความร้ายแรงตํา่ บางอย่างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาในส่วนนี้ว่าด้วยเรื่องประเด็นสําคัญและข้อพิจารณาบ้างอย่างเกี่ยวกับใช้อาวุธทีม่ คี วาม
ร้ายแรงตํ่าบางชนิด รายการอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่านี้ยงั ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ประกอบไปด้วยอาวุธ
ทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลายทีส่ ุดในการบังคับใช้กฎหมายขณะนี้ อาวุธบางอย่างถูกสร้างมาสําหรับใช้กบั
บุคคล ขณะทีบ่ างอย่างมีความเจาะจงน้อยกว่าและมีไว้สาํ หรับใช้กบั กลุ่มบุคคล คําอธิบายเรื่องความ
เสีย่ งหรือการใช้งานอย่างผิดกฎหมายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ยังไม่ถอื ว่าครบถ้วนสมบูรณ์ แต่กน็ ําเสนอปั ญหา
เกีย่ วกับอาวุธบางชนิดทีพ่ บได้บ่อยทีส่ ุด
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แนวทางทีใ่ ห้ไว้ในเนื้อหาส่วนนี้จะเสริมหลักการทัวไปในการใช้
่
กําลังและอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรง
ตํ่าข้างต้น เมื่อมีการใช้อาวุธทีอ่ าจจะสังหารหรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงต่อบุคคล การใช้กําลัง
ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามกฎทีร่ ะบุไว้ในข้อที่ 9 ของหลักพืน้ ฐานในการใช้กําลังและอาวุธโดยเจ้าพนักงาน
ผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
7.1 กระบองตํารวจ
การใช้งานและรูปแบบ

7.1.1 กระบองตํารวจ (หรือทีเ่ รียกว่าตะบองหรือกระบองสัน้ ) คืออาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าทีเ่ จ้าหน้าที่
ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายมักจะได้รบั มอบมากทีส่ ุด กระบองตํารวจมักจะทํามาจากไม้ ยาง พลาสติก หรือโลหะ
และมีหลากหลายขนาด บ้างก็ยาวเกือบหนึ่งเมตร ผลิตภัณฑ์ทม่ี ขี ายอย่างแพร่หลายในตลาดทุกวันนี้คอื
ไม้กระบองตรงแบบมีมอื จับด้านข้าง (ทอนฟา) และไม้กระบองแบบยืดได้ 78
77

7.1.2 กระบองถูกนํามาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างหลากหลาย บ้างก็ไม่ได้เกีย่ วข้องกับใช้งานใน
ฐานะอาวุธสําหรับใช้กบั บุคคล แต่มกั จะถูกใช้เป็ นอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าสําหรับให้เจ้าพนักงานผู้
บังคับใช้กฎหมายปกป้ องตัวเองต่อผูค้ ุกคามทีม่ คี วามรันแรงหรือเพือ่ จบกุมผูต้ อ้ งสงสัยซึง่ ขัดขืนอย่าง
รุนแรงตามกฎหมาย

สถานการณ์ที่การใช้งานถูกกฎหมาย
7.1.3 โดยทัวไปแล้
่
วกระบองคืออาวุธทีถ่ ูกออกแบบมาสําหรับใช้กบั บุคคลทีส่ ร้างหรือขูว่ ่าจะสร้างความ
บาดเจ็บให้กบั เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายหรือประชาชน การใช้กระบองตีควรเล็งไปทีแ่ ขนหรือขา
ของผูจ้ ่โู จมคุกคาม
ความเสี่ยงจําเพาะ

78

กองทุนโอเมกา “กระบองตํารวจ” (ไม่มกี ารเผยแพร่), 2014
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7.1.4 การใช้กระบองตีไปทีแ่ ขนตรงกระดูกและข้อต่อก่อให้เกิดความเสีย่ งสูงทีจ่ ะเกิดกระดูกหลุด
กระดูกหัก และการบาดเจ็บทีเ่ นื้อเยื่ออ่อน 79 ควรหลีกเลีย่ งการใช้กระบองทิม่ หรือตอกไปทีห่ น้าอก คอ
หรือศีรษะ เพราะจะเสีย่ งต่อการบาดเจ็บและอาจกระทบกระเทือนถึงอวัยวะสําคัญได้
78

สถานการณ์ที่การใช้งานผิ ดกฎหมาย
7.1.5 เจ้าพนักงานควรหลีกเลีย่ งการใช้กระบองทุบตีจุดอ่อนไหวบนร่างกาย เช่น ศีรษะ ลําคอและคอ
กระดูกสันหลัง ไต และหน้าท้อง ไม่ควรล็อกศีรษะให้อยู่กบั ทีด่ ว้ ยกระบอง เพราะมีความเสีย่ งอย่างมากที่
จะก่อให้เกิดการเสียชีวติ หรือบาดเจ็บรุนแรงจากการบีบตัวของเส้นเลือดใหญ่หรือทางเดินหายใจ ยังมี
ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการบาดเจ็บทีก่ ล่องเสียง หลอดลม และกระดูกโคนลิน้ ต้องไม่ใช้กระบองกับบุคคลที่
ไม่ได้มสี ว่ นเกี่ยวข้องและไม่ได้แสดงพฤติกรรมรุนแรง การทําเช่นนัน้ จะถือเป็ นการทรมาน การปฏิบตั ิ
หรือการลงโทษอื่นทีโ่ หดร้าย ทารุณ หรือยํ่ายีศกั ดิ ์ศรี
7.2 สารเคมีที่ก่อให้เกิ ดการระคายเคืองชนิ ดพกพา
การใช้งานและรูปแบบ
7.2.1 สารเคมีทก่ี ่อให้เกิดการระคายเคืองชนิดพกพา (หรือสารกระตุ้นนํ้าตา) มีไว้ใช้ในการบังคับใช้
กฎหมาย ทีพ่ บบ่อยทีส่ ุดคือสเปรย์พริกไทย (หรือทีเ่ รียกว่า oleoresin capsicum หรือตัวย่อ OC),
PAVA และสเปรย์ CS สเปรย์พริกไทยมีสว่ นผสมของแคปไซซิน สารเคมีทส่ี กัดมาจากผลของพืน้ บาง
ชนิดทีถ่ ูกนํามาผสมกับนํ้าและอัดอากาศให้กลายเป็ นละออง สเปรย์มาในรูปแบบของไอพ่นหรือ “ไอ
หมอก” โดยไอพ่นสามารถเจาะจงบุคคลได้มากกว่า
7.2.2 สารเคมีทก่ี ่อให้เกิดการระคายเคืองใช้เพือ่ ยับยัง้ หรือขัดขวางผูค้ ุกคามทีร่ ุนแรงหรือช่วยในการ
จับกุมผูต้ อ้ งสงสัยทีข่ ดั ขืนอย่างรุนแรงตามกฎหมาย 80 นอกจากนัน้ ยังใช้สาํ หรับฉีดพรมใส่ใบหน้าของ
บุคคลจากระยะไกลไม่เกินสองสามเมตร ส่งสารเคมีไปยังดวงตา จมูก และปาก ทําให้เกิดการระคาย
เคืองต่อตา ทางเดินหายใจส่วนบน และผิวหนัง 81 สเปรย์แบบพกพามีหลากหลายขนาดและปล่อย
สารเคมีออกมาในปริมาณทีห่ ลากหลาย
79

80

M. Stark (ed.), Clinical Forensic Medicine: A Physician’s Guide, ตีพมิ พ์ครัง้ ที่ 2 (Humana Press, New York, 2005), หน้า 198
กองทุนโอเมกา, “เทคโนโลยีควบคุมฝูงชน : การประเมินเทคโนโลยีสาํ หรับควบคุมทางการเมือง”, 2000
81
J. McGorrigan and J.J. Payne-James, “Irritant Sprays: Clinical Effects and Management”, Faculty of Forensic and Legal
Medicine, United Kingdom, 2017 (ดูได้ท่ี http://bit.ly/2R4mfDE)
79
80
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7.2.3 สารเคมีทก่ี ่อให้เกิดการระคายเคืองควรใช้เฉพาะเมื่อมีขอ้ มูลทางพิษวิทยาเพียงพอทีจ่ ะยืนยันว่า
มันจะไม่ก่อให้เกิดปั ญหาสุขภาพอย่างไม่สมควรและสามารถใช้กบั เป้ าหมายได้อย่างแม่นยํา สารเคมีท่ี
ก่อให้เกิดการระคายเคืองควรนํามาใช้เฉพาะเมื่อเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายมีเหตุผลให้เชื่อว่ามี
ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการบาดเจ็บ

ความเสี่ยงจําเพาะ
7.2.4 เมื่อใช้สารเคมีทก่ี ่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างถูกต้อง โดยปกติแล้วผลกระทบจะคงอยู่
เพียงชัวคราวแค่
่
ประมาณไม่เกินสามชัวโมง
่ 82 การอยู่ในทีท่ ม่ี อี ากาศถ่ายเทและใช้น้ําเย็นล้างดวงตา 83จะ
ช่วยบรรเทาผลกระทบได้ภายในหนึ่งหรือสองชัวโมง
่ แต่บางคนก็มอี าการแพ้รุนแรงกว่าปกติ ไม่ควรให้ผู้
ต้องสงสัยนอนควํ่าหน้า (นอนราบไปกับพืน้ โดยควํ่าหน้า) หลังจากทีส่ มั ผัสกับสารเคมี หากบุคคลทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากสารเคมีทก่ี ่อให้เกิดการระคายเคืองถูกควบคุมตัวไว้ ก็จะต้องเฝ้ าสังเกตการหายใจอย่าง
ต่อเนื่อง หากเกิดผลกระทบทีไ่ ม่ได้คาดคิดหรือคงอยู่นาน ควรส่งตัวไปรับการประเมินและรักษาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญตามความเหมาะสม
81

82

7.2.5 การใช้สารเคมีทก่ี ่อให้เกิดการระคายเคืองสามารถทําให้หายใจติดขัด คลื่นไส้ อาเจียน ระคาย
เคืองบริเวณทางเดินหายใจ ท่อนํ้าตา และดวงตา กล้ามเนื้อกระตุก เจ็บแน่นหน้าอก ผิวหนังอักเสบหรือ
ภูมแิ พ้ได้ หากได้รบั ในจํานวนมาก ก็สามารถทําลายเนื้อเยื่อบริเวณทางเดินหายใจและระบบย่อยอาหาร
นํ้าท่วมปอดและเลือดออกทีอ่ วัยวะภายในได้ 84 มีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะเกิดการไหม้หรือการบาดเจ็บอื่นๆ
จากการสัมผัสกับสารละลายโดยตรงถ้าหากไม่ได้เจือจางก่อนสัมผัสกับผิวหนัง มีความเสีย่ งเป็ นพิเศษที่
สารละลายจะติดไฟหากเป้ าหมายสูบบุหรี่
83

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 (มีนาคม 2014), หน้า 62–68
83
นํ้าร้อนจะทําให้ยงิ่ ระคายเคือง
82

คําพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คดีระหว่างอับดุลเลาะห์ ยาซากับพวกและประเทศตุรกี ตัดสินเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2013 ย่อ
หน้า 30

84
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สถานการณ์ที่การใช้งานผิ ดกฎหมาย

7.2.6 สารทีก่ ่อให้เกิดการระคายเคืองซึง่ มีสว่ นผสมของสารก่อมะเร็งหรือสารทีเ่ ป็ นอันตรายจะต้องไม่
ถูกนํามาใช้งาน ควรหลีกเลีย่ งการสัมผัสกับสารเคมีทก่ี ่อให้เกิดการระคายเคืองซํ้าๆ หรือเป็ นเวลานาน
สารละลายบางอย่างเป็ นพิษหรือติดไฟได้ หรืออาจทําให้กระจกตาเป็ นรอยถลอก 85
84

7.2.7 สารเคมีทก่ี ่อให้เกิดการระคายเคืองไม่ควรถูกนํามาใช้ในสถานการณ์ทม่ี กี ารขัดขืนโดยปราศจาก
อาวุธ 86 ตามหลักความจําเป็ น เมื่อบุคคลพร้อมทีจ่ ะอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้
กฎหมายแล้ว การใช้สารเคมีทก่ี ่อให้เกิดการระคายเคืองต่อจากนัน้ นับว่าผิดกฎหมาย สารเคมีท่ี
ก่อให้เกิดการระคายเคืองไม่ควรนํามาใช้ในสภาพแวดล้อมแบบปิ ดโดยไม่มอี ากาศถ่ายเทหรือไม่มี
ทางออก เพราะเสีย่ งจากการเสียชีวติ หรือบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากการขาดอากาศหายใจ
85

7.3 สารเคมีที่ก่อให้เกิ ดการระคายเคืองชนิ ดยิงจากระยะไกล (แก๊สนํ้าตา)
การใช้งานและรูปแบบ
7.3.1 สารเคมีทก่ี ่อให้เกิดการระคายเคือง 87สามารถยิงจากระยะไกลไปยังกลุ่มบุคคลทีแ่ สดงพฤติกรรม
รุนแรงได้ คําว่าแก๊สนํ้าตาทีน่ ํามาใช้เรียกสารทีท่ าํ ให้เกิดนํ้าตาซึง่ ตํารวจนํามาใช้ในบางประเทศ สารเคมี
ทีก่ ่อให้เกิดการระคายเคืองทีย่ งิ จากระยะไกลซึง่ นิยมใช้กนั มากทีส่ ุดคือ “CS” (ไม่ว่าจะเป็ นแบบผง
86

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
การไต่สวนของศาลอุทธรณ์สหรัฐ (ชัน้ ที่ 9) คดีระหว่างหน่วยพิทกั ษ์ป่าเฮดวอเตอร์ฟอเรสกับฮุมโบลด์ทเคาน์ต้,ี 240 F.3d 1185 (2000),
หน้า 1205–06
87
คําว่า “สารควบคุมจลาจล” ถูกนํามาใช้ในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต สะสม และใช้อาวุธเคมี และว่าด้วยการทําลายอาวุธ
เหล่านี้ (อนุสญ
ั ญาอาวุธเคมี) โดยในอนุสญ
ั ญาสารเหล่านี้ถูกนิยามอย่างกว้างๆ ว่าหมายถึง “สารเคมีใดๆ ทีไ่ ม่ได้อยู่ในตารางซึง่ ก่อให้เกิด
การระคายเคืองหรือส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์อย่างรวดเร็ว โดยผลกระทบจะหายไปในระยะเวลาสัน้ ๆ หลังจากทีเ่ ลิกสัมผัสกับสาร
ดังกล่าว” (ข้อ II (7)) การใช้งานสารเหล่านี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่กบั เหตุจลาจล ตามทีร่ ฐั นิยามไว้ในกฎหมายของประเทศ ในปี 2014 สํานักงาน
เลขาธิการด้านวิชาการขององค์กรเพือ่ การห้ามใช้อาวุธเคมีได้ตพี มิ พ์หมายเหตุของเลขาธิการด้านวิชาการ การสําแดงสารควบคุมการ
จลาจล คําแนะนําจากคณะทีป่ รึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (S/1177/2014) (ดูท่ี http://bit.ly/2Dp3CXb).
85

แป้ งอนูเล็กหรืออนุภาค CS จากไพโรเจน) ซึง่ ถูกยิงออกมาในรูปแบบวัตถุเคลื่อนทีว่ ถิ โี ค้งหรือไม่กใ็ น
ระเบิดมือสําหรับขว้าง ระเบิดกลิน่ เหม็นก็ยงิ จากระยะไกลเช่นกัน
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7.3.2 เป้ าหมายของการใช้สารเคมีทก่ี ่อให้เกิดการระคายเคืองโดยยิงจากระยะไกลมักจะเป็ นการสลาย
กลุ่มคนและขัดขวางไม่ให้ก่อความรุนแรง ในกรณีดงั กล่าว ควรจะยิงแบบทํามุมสูง 88
87

ความเสี่ยงจําเพาะ
7.3.3 เมื่อมีการใช้สารทีก่ ่อให้เกิดการระคายเคืองกับฝูงชนในพืน้ ทีป่ ิ ด อย่างเช่น สนามฟุตบอล ก็อาจ
เกิดการเหยียบกันได้ 89 แก๊สนํ้าตาอาจส่งผลกระทบต่อคนทัง้ กลุ่มในพืน้ ทีเ่ ปิ ด เพราะการเปลีย่ นแปลง
ของทิศทางลม ในบางกรณี ผลลัพธ์จากการใช้สารเคมีทก่ี ่อให้เกิดการระคายเคืองอาจรุนแรงจนถึงแก่
ชีวติ 90 อย่างเช่น เมื่อสารกระจายไปในพืน้ ทีป่ ิ ดและทําให้การสัมผัสอยู่ในระดับสูง ดอกไม้เพลิงทีม่ ี
สารเคมีทก่ี ่อให้เกิดการระคายเคืองอาจทําให้เกิดการเสียชีวติ ถ้าหากเผาไหม้ใกล้วตั ถุทต่ี ดิ ไฟได้และทํา
ให้เกิดเพลิงไหม้
88

89

7.3.4 ถ้าหากใช้สารเคมีทก่ี ่อให้เกิดการระคายเคืองด้านหลังของกลุ่มบุคคลทีก่ ่อความรุนแรง ก็อาจจะ
ทําให้พวกเขาเดินหน้าเข้าหาเจ้าพนักงานและหน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย ดังนัน้ จึงเพิม่ ความเสีย่ งทีจ่ ะ
เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรง สารทีก่ ่อให้เกิดการระคายเคืองยังส่งผลกระทบต่อเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้
กฎหมายด้วย ถ้าหากพวกเขาไม่ได้ป้องกันตัวเองจากกลุ่มไอ/อนุภาคของสารทีก่ ่อให้เกิดการระคาย
เคืองอย่างเหมาะสม
7.3.5 การใช้สารเคมีทก่ี ่อให้เกิดการระคายเคืองอาจทําให้หายใจติดขัด คลื่นไส้ อาเจียน ระคายเคือง
ทางเดินหายใจ ท่อนํ้าตา และดวงตา กล้ามเนื้อกระตุก เจ็บแน่ นหน้าอก ผิวหนังอักเสบหรือภูมแิ พ้ได้
ชัวคราว
่
หากได้รบั ในปริมาณมาก สามารถทําลายเนื้อเยื่อในช่องทางเดินหายใจและระบบย่อยอาหาร
คําพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คดีระหว่างอับดุลเลาะห์ ยาซากับพวกและประเทศตุรกี ตัดสินเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2013 ย่อ
หน้า 42-49
89
รายงานของคณะกรรมการนานาชาติเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมเหตุการณ์วนั ที่ 28 กันยายน 2009 ทีป่ ระเทศกินี
(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)
88
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ก่อให้เกิดอาการนํ้าท่วมปอดและเลือดออกทีอ่ วัยวะภายในได้ 91

ไม่ควรสัมผัสกับสารเคมีทก่ี ่อให้เกิดการ
ระคายเคืองซํ้าๆ หรือต่อเนื่องยาวนาน บุคคลทีส่ มั ผัสกับสารเคมีทก่ี ่อให้เกิดการระคายเคืองควรทําความ
สะอาดร่างกายทันทีทท่ี าํ ได้
90

สถานการณ์ที่การใช้งานผิดกฎหมาย
7.3.6 สารเคมีทก่ี ่อให้เกิดการระคายเคืองทีถ่ ูกยิงออกไปจะต้องไม่เล็งไปทีบ่ ุคคล ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็
ไม่ควรยิงไปยังศีรษะหรือใบหน้า เพราะเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการเสียชีวติ หรือบาดเจ็บรุนแรงจากแรงกระแทก 92
91

7.3.7 โดยทัวไปแล้
่
ว สารเคมีทก่ี ่อให้เกิดการระคายเคืองไม่ควรถูกนํามาใช้ในทีป่ ิ ด เช่น ห้องขังในเรือ
จํา 93 ซึง่ ไม่มที างออกหรือการถ่ายเทอากาศทีเ่ หมาะสม เพราะเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการเสียชีวติ หรือการบาดเจ็บ
รุนแรงจากการขาดอากาศหายใจ สารเคมีทก่ี ่อให้เกิดการระคายเคืองแบบปนเปื้ อนข้ามตํ่า (เช่น PAVA)
อาจจะเหมาะสมทีจ่ ะนํามาใช้ในพืน้ ทีแ่ บบนี้มากกว่า
92

7.3.8 ต้องไม่นําสารเคมีทก่ี ่อให้เกิดการระคายเคืองซึง่ มีสารทีเ่ ป็ นอันตรายมาใช้ หากพบว่าสารส่ง
ผลกระทบเชิงลบต่อบุคคลในระยะยาว ก็ควรจะพิจารณาว่าผลกระทบดังกล่าวสามารถป้ องกันได้ดว้ ย
การควบคุมดูแลและฝึกอบรมเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายให้ดขี น้ึ หรือควรจะเลิกใช้สารประเภท
ดังกล่าว สารเคมีทเ่ี กีย่ วข้อง (เช่น ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ของอุปกรณ์ยงิ สารเคมี) อาจจะมีพษิ ด้วย
สารเคมีทใ่ี ช้งานหรือทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ มีผลเป็ นพิษควรจะได้รบั การประเมินและทดสอบ หน่วยงานผูบ้ งั คับ
91

คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คดีระหว่างอับดุลเลาะห์ ยาซากับพวกและประเทศตุรกี ตัดสินเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2013 ย่อหน้า
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คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คดีระหว่างอตายากากับประเทศตุรกี ตัดสินเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2014 ย่อหน้า 56–57

93

OHCHR, สิทธิมนุษยชนและการบังคับใช้กฎหมาย : คู่มอื การฝึกอบรมเรือ่ งสิทธิมนุษยชนให้กบั เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย บทที่ 5

ใช้กฎหมายควรจะใช้สารทีก่ ่อให้เกิดการระคายเคืองทีม่ คี วามเป็ นพิษตํ่าสุดแต่ยงั คงมีประสิทธิภาพใน
การใช้งานอยู่
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7.4 ปื นช็อตไฟฟ้ าผ (เทเซอร์) 94
93

การใช้งานและรูปแบบ
7.4.1 ปื นช็อตไฟฟ้ ามักจะถูกนํามาใช้ในการปล่อยกระแสไฟฟ้ าทีท่ ําให้กล้ามเนื้อของเป้ าหมายหดตัว
ในแบบทีผ่ ดิ ปกติ ทําให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างทีต่ งั ้ ใจ ผลกระทบดังกล่าวนี้เรียกว่า “อาการ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง” กระแสไฟถูกส่งผ่านโพรบโลหะทีถ่ ูกยิงไปยังเป้ าหมายแต่ยงั คงเชื่อมต่อกับเครื่องส่ง
กระแสไฟฟ้ าผ่านทางลวดเส้นเล็กๆ ระหว่างทีก่ ล้ามเนื้อทํางานผิดปกติ เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
จะสามารถเข้าแทรกแซงเพื่อควบคุมเป้ าหมายโดยวิธกี ารปกติ อย่างเช่น ใส่กุญแจมือได้ อาวุธนี้หลายๆ
รุ่นใช้ไนโตรเจนแข็งเพือ่ ยิงลูกดอกออกไปสองลูก โดยทีล่ ูกดอกจะเชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้ าทีเ่ ครื่องยิง
อาวุธผ่านทางสายไฟ เมื่อลูกดอกปะทะกับร่างกายมนุษย์ กระแสไฟฟ้ ากําลังสูงจะถูกส่งไปตามสายไฟ 95
94

7.4.2 ปื นช็อตไฟฟ้ าจํานวนมากสามารถส่งกระแสไฟฟ้ าได้เมื่อกดเข้ากับตัวบุคคลโดยตรง (บางครัง้
เรียกว่า “การยิงใส่บุคคลโดยตรง”) แต่ผลขึน้ อยู่กบั การสร้างความเจ็บปวดเพือ่ ให้ยอมทําตามและไม่ได้
ก่อให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรก
สถานการณ์ที่การใช้งานถูกกฎหมาย
7.4.3 นอกเหนือไปจากการใช้งานอื่นๆ เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายใช้ปืนช็อตไฟฟ้ าเพือ่ สกัดกัน้
บุคคลทีม่ ที ่าทีข่มขู่จะทําร้าย (คนอื่นหรือเจ้าพนักงานเอง) จากระยะไกล 96 ในบางสถานการณ์ ก็ใช้แทน
อาวุธปื นและในบางคราวก็ใช้แทนอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าอื่นๆ ซึง่ เป็ นอันตรายกว่าต่อตัวเจ้าพนักงาน
ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายหรือบุคคลทีเ่ ป็ นเป้ าหมาย การใช้จุดนําแสงหรือประกายไฟ หรือการเล็งปื นช็อต
95

TM

เทเซอร์ (TASER ) คือแบรนด์ปืนช็อตไฟฟ้ าชัน้ นําในตลาด บางครัง้ คําว่า “taser” ก็ถูกนํามาใช้เรียกแทนอาวุธประเภทนี้
95
ผูผ้ ลิตปื นช็อตไฟฟ้ ารายหนึ่งอ้างว่า กระแสไฟฟ้ าทีไ่ หลเข้าสู่ร่างของเป้ าหมายอยู่ท่ี 1,200 โวลต์เท่านัน้ ดูความเห็นของศาลอุทธรณ์
สหรัฐ (ชัน้ ที่ 9) คดีระหว่างไบรอันและแมคเฟอร์สนั (เลขที่ 08–55622) ให้ไว้เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2009 ย่อหน้า 2 และหมายเหตุ 4
96
คําพิพากษาศาลอุทธรณ์สหรัฐ (ชัน้ ที่ 4) คดีระหว่างอาร์มสตรองและหมู่บา้ นไพน์เฮอร์ส ตัดสินเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2016 หน้า 19 และ
21
94

ไฟฟ้ าเฉยๆ อาจทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างชอบธรรมโดยไม่จาํ เป็ นต้องยิง
ออกไปจริงๆ
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7.4.4 เพือ่ หลีกเลีย่ งไม่ให้เป้ าหมายถูกช็อตไฟฟ้ าอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ปื นช็อตไฟฟ้ าควรจะตัด
การจ่ายกระแสไฟฟ้ าได้โดยอัตโนมัติ ระยะเวลาการปล่อยกระแสไฟฟ้ ามักจะถูกตัง้ ไว้ทไ่ี ม่เกินห้าวินาที
ในปั จจุบนั อาวุธชนิดนี้ไม่ได้มรี ะบบตัดกระแสไฟฟ้ าอัตโนมัตทิ งั ้ หมด

ความเสี่ยงจําเพาะ
7.4.5 ความเสีย่ งทีเ่ กิดมาจากการปื นช็อตไฟฟ้ า ได้แก่ การบาดเจ็บขัน้ ปฐมภูมจิ ากกระแสไฟฟ้ าหรือ
รอยไหม้บนผิวหนัง 97 ผูส้ งู อายุอาจได้รบั การบาดเจ็บทีก่ ล้ามเนื้อและกระดูกจากการหดตัวของกล้ามเนื้อ
ซึง่ เป็ นผลมาจากการถูกยิงด้วยอาวุธชนิดนี้มากกว่าคนอื่น 98 ปื นช็อตไฟฟ้ าไม่ควรนําไปใช้กบั บุคคลทีอ่ ยู่
บริเวณทีส่ งู เพราะเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการบาดเจ็บขัน้ ทุตยิ ภูมิ โดยเฉพาะบริเวณศีรษะ เช่น อาจเกิดการ
บาดเจ็บจากการตกจากทีส่ งู หรือตกลงบนพืน้ แข็ง เพราะบุคคลทีถ่ ูกช็อตไฟฟ้ าจะไม่สามารถใช้มอื เพือ่
ยับยัง้ การตกของตัวเองได้
96

97

7.4.6 ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือกระทังเสี
่ ยชีวติ นัน้ เพิม่ มากขึน้ ในบางสถานการณ์
รวมถึงเมื่อบุคคลทีถ่ ูกช็อตไฟฟ้ าเป็ นโรคหัวใจ กินยาบางชนิด หรือใช้ยากับสุราหรือทัง้ สองอย่างเพือ่
ความบันเทิง หรือมีเหตุผลอื่นทีท่ ําให้เสีย่ งต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทีห่ วั ใจ แนวทางของ TASERTM
แนะนําว่าหากทําได้ ผูใ้ ช้งานควรหลีกเลีย่ งการเล็งไปทีห่ น้าอกบริเวณใกล้กบั หัวใจ เพือ่ ลดความเสีย่ งที่
จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือการเสียชีวติ 99 เด็กและผูใ้ หญ่ทม่ี รี ปู ร่างผอมบางอาจเสีย่ งมากกว่า
98

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 (ดูได้ท่ี https://bit.ly/2EXzCmV).
98
คณะอนุกรรมการสภาทีป่ รึกษาด้านวิทยาศาสตร์กลาโหมว่าด้วยเรือ่ งนัยทางการแพทย์จากการใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่า, คําแถลงว่า
ด้วยนัยทางการแพทย์ของการใช้ปืนช็อตไฟฟ้ าx26 และ M16 ในระบบอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่ากับเด็กและผูใ้ หญ่ทม่ี คี วามเสีย่ ง, สหราช
อาณาจักร, 2012 (ดูได้ท่ี http://bit.ly/2AYRieJ)
99
“คําเตือน คําแนะนํา และข้อมูลการใช้งาน CEW ของปื น TASER แบบพกพา : การบังคับใช้กฎหมาย” 19 พฤษภาคม 2017 หน้า 5
97
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คนอื่นๆ ทีจ่ ะเกิดการบาดเจ็บภายในจากแผลไหม้ทล่ี กึ ถึงเนื้อเยื่อ เพราะผิวหนังของพวกเขาจะบางกว่า
คนอื่น 100 การยิงปื นช็อตไฟฟ้ าอาจกระตุน้ ให้เกิดการชักเกร็งในผูท้ เ่ี ป็ นโลกลมชัก ไม่ว่าจะถูกช็อตตรง
บริเวณไหนก็ตาม 101 เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายยังควรจะหลีกเลีย่ งการใช้ปืนช็อตไฟฟ้ ากับบริเวณ
อวัยวะเพศหรือบริเวณบอบบางอื่นๆ ในร่างกาย
99

100

7.4.7 พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงบางอย่างอาจทําให้เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายต้องใช้อุปกรณ์
ปื นช็อตไฟฟ้ าก็มาจากปั ญหาสุขภาพจิต อุปสรรคด้านภาษา ความบกพร่องทางการได้ยนิ ความ
บกพร่องทางการมองเห็น ภาวะบกพร่องทางพัฒนาการระดับประสาทหรือภาวะความบกพร่องทางระบบ
ประสาทและพฤติกรรม หรือความบกพร่องทางการเรียนรู้ 102 หน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายควร
ดําเนินการให้ผทู้ ป่ี ฏิบตั งิ านในสถานการณ์ทต่ี อ้ งพบเจอกับบุคคลทีม่ คี วามสุม่ เสีย่ งอ่อนไหวอยู่ก่อนแล้ว
ได้มแี นวทางอย่างละเอียดและได้รบั การฝึกอบรมให้ระบุความเสีย่ งดังกล่าวและมีความรู้ ความสามารถ
และเครื่องมือทีจ่ ําเป็ นต่อการทําความเข้าใจและหากเป็ นไปได้กบ็ รรเทาความตึงเครียดในสถานการณ์ท่ี
รุนแรงซึง่ สามารถกระตุน้ ให้เกิดการใช้ปืนช็อตไฟฟ้ า 103
1 01

102

7.4.8 การใช้งานปื นช็อตไฟฟ้ าเมื่อมีของเหลวทีต่ ดิ ไฟได้หรือควันไอทีจ่ ุดระเบิดได้อาจทําให้เกิดเพลิง
ไหม้หรือการลุงไหม้หรือแม้กระทังการระเบิ
่
ด 104 สารละลายบางอย่างในสเปรย์ทก่ี ่อให้เกิดการระคาย
เคืองอาจติดไฟได้และสารละลายอาจจะติดไฟจากประกายไฟทีถ่ ูกยิงออกมาจากปื นช็อตไฟฟ้ า
103

7.4.9 การใช้ปืนช็อตไฟฟ้ ากับบุคคลเพือ่ ป้ องกันหรือจํากัดพฤติกรรมทําลายตัวเองจะต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์

คณะอนุกรรมการสภาทีป่ รึกษาด้านวิทยาศาสตร์กลาโหมว่าด้วยเรือ่ งนัยทางการแพทย์จากการใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่า, คําแถลงว่า
ด้วยนัยทางการแพทย์ของการใช้ปืนช็อตไฟฟ้ าx26 และ M16 ในระบบอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่ากับเด็กและผูใ้ หญ่ทม่ี คี วามเสีย่ ง, สหราช
อาณาจักร, 2012
101
เพิ่งอ้างถึง
102
คณะอนุกรรมการสภาทีป่ รึกษาด้านวิทยาศาสตร์กลาโหมว่าด้วยเรือ่ งนัยทางการแพทย์จากการใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่า, คําแถลงว่า
ด้วยนัยทางการแพทย์ของการใช้ปืนช็อตไฟฟ้ าx26 และ M16 ในระบบอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่ากับเด็กและผูใ้ หญ่ทม่ี คี วามเสีย่ ง ย่อหน้า 85
103
OHCHR, สิทธิมนุษยชนและการบังคับใช้กฎหมาย : คู่มอื การฝึกอบรมเรือ่ งสิทธิมนุษยชนให้กบั เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย บทที่ 5
104
คณะอนุกรรมการสภาทีป่ รึกษาด้านวิทยาศาสตร์กลาโหมว่าด้วยเรือ่ งนัยทางการแพทย์จากการใช้อาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่า, “คําแถลง
ว่าด้วยนัยทางการแพทย์ของการใช้ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้ าผ่านตัวนํา TASER X2W , 2016 (ดูได้ท่ี https://bit.ly/2KjxHMU)
100
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7.4.10 แม้เมื่อการใช้ปืนช็อตไฟฟ้ ายิงใส่บุคคลโดยตรงจะเป็ นไปตามกฎหมาย แต่กอ็ าจจะไม่ได้ผลกับ
บุคคลทีม่ ปี ั ญหาสุขภาพจิตรุนแรงหรือคนอื่นทีอ่ าจจะไม่ตอบสนองต่อความเจ็บปวด เช่น คนทีร่ ่างกาย
กับจิตใจทํางานไม่ประสานกัน ในสถานการณ์เช่นนี้ ก็มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการบาดเจ็บรุนแรง 105
104

สถานการณ์ที่การใช้งานผิ ดกฎหมาย
7.4.11 ไม่ควรใช้ปืนช็อตไฟฟ้ าเพือ่ เอาชนะการขัดขืนต่อคําสังของเจ้
่
าพนักงานโดยปราศจากอาวุธด้วย
การสร้างความเจ็บปวดแต่เพียงอย่างเดียว 106 ไม่ควรยิงกระแสไฟฟ้ าซํ้าๆ ยาวนาน หรือต่อเนื่องหากทํา
ได้ 107
105

1 06

7.4.12 ความเสีย่ งทีจ่ ะก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอย่างรุนแรงจนอาจเป็ นการทรมาน การ
ปฏิบตั ิ หรือการลงโทษอื่นทีโ่ หดร้าย ทารุณ หรือยํ่ายีศกั ดิ ์ศรีจะสูงเป็ นพิเศษเมื่อยิงอาวุธใส่บุคคลโดยตรง
โดยไม่ได้ทาํ ให้พวกเขาอ่อนกําลังลง การทําแบบนี้อาจทําให้บุคคลดังกล่าวทวีคามก้าวร้ายรุนแรง
เนื่องจากความเจ็บปวดทีไ่ ด้รบั 108
107

7.5 อาวุธวิ ถีโค้งที่มีแรงกระแทก
การใช้งานและรูปแบบ

กระทรวงยุตธิ รรมสหรัฐ, การสืบสวนกรมตํารวจบัลติมอร์ วันที่ 10 สิงหาคม 2016 หน้า 62 และดูเอกสารประกอบการสัมมนาผูบ้ ริหาร
กรมตํารวจและหน่วยตํารวจชุมชน แนวทางการใช้อาวุธไฟฟ้ าเพือ่ การควบคุมปี 2011, สหรัฐ, 2011 (ดูได้ท่ี https://bit.ly/2MzSFUt) หน้า
14
106
กระทรวงยุตธิ รรมสหรัฐ (กรมสิทธิพลเมือง), การสอบสวนกรมตํารวจเฟอร์กูสนั , วอชิงตัน ดีซ,ี 4 มีนาคม 2015, หน้า 18 และการไต่
สวนของศาลอุทธรณ์สหรัฐ (ชัน้ ที่ 8) คดีระหว่างบราวน์และเมืองโกลเดนวัลลีย์ 574 F.3d 491, 499 (2009)
107
“คําเตือน คําแนะนํา และข้อมูลการใช้งาน CEW ของปื น TASER แบบพกพา : การบังคับใช้กฎหมาย”, หน้า 5
108
ดู PERF และกระทรวงยุตธิ รรมสหรัฐ, หน่วยตํารวจบริการชุมชน, แนวทางการใช้อาวุธไฟฟ้ าเพือ่ การควบคุมปี 2011, สหรัฐ, หน้า 14
และคําพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คดีระหว่างครอบครัวคอนสแตนติโนโปโลกับพวกและประเทศกรีซ (ฉบับที่ 2) ตัดสินเมื่อวันที่
22 พฤศจิกายน 2018, ย่อหน้า 67-82
105
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7.5.1 เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายนําอาวุธวิถโี ค้งทีม่ แี รงกระแทกหลากหลายรูปแบบมาใช้จดั การ
กับบุคคลทีก่ ่อความรุนแรง รวมถึงตัวเลือกทีม่ คี วามร้ายแรงน้อยกว่าเพือ่ ใช้ทดแทนเครื่องกระสุนยิงจาก
จากอาวุธปื นทีม่ คี วามร้ายแรงถึงแก่ชวี ติ ด้วย ชื่อต่างๆ ถูกนํามาใช้เรียกอาวุธวิถโี ค้งทีม่ แี รงกระแทก เช่น
กระสุนยาง กระสุนพลาสติก กระสุนปะทะ ลูกปื นยาง หรือกระสุนถุงตะกัว่
สถานการณ์ที่การใช้งานถูกกฎหมาย
7.5.2 โดยทัวไปอาวุ
่
ธวิถโี ค้งทีม่ แี รงกระแทกควรนํามาใช้ยงิ ตรงเพือ่ โจมตีหน้าท้องส่วนล่างหรือขาของ
บุคคลทีก่ ่อความรุนแรงและเพียงเพือ่ จัดการความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั บาดเจ็บไม่ว่าจะกับตัวเจ้าพนักงานผู้
บังคับใช้กฎหมายหรือประชาชน
ความเสี่ยงจําเพาะ

7.5.3 การเล็งไปทีใ่ บหน้าหรือศีรษะอาจทําให้เกิดอาการกะโหลกศีรษะแตกและการบาดเจ็บทีส่ มอง
ความเสียหายต่อดวงตารวมถึงอาการตาบอดอย่างถาวร หรือแม้กระทังเสี
่ ยชีวติ ได้ การยิงอาวุธวิถโี ค้งที่
มีแรงกระแทกจากบนอากาศหรือทีส่ งู ในระหว่างการชุมนุมจะก่อให้เกิดความเสีย่ งทีจ่ ะยิงถูกศีรษะของผู้
ประท้วง การเล็งทีล่ ําตัวอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บทีอ่ วัยวะสําคัญและอาจจะมีการเจาะทะลุเข้าไปใน
ร่างกาย โดยเฉพาะถ้ายิงจากระยะใกล้ ขนาดลํากล้องและความเร็วของอาวุธวิถโี ค้งทีม่ แี รงกระแทก
รวมถึงวัสดุทเ่ี ป็ นส่วนประกอบยังส่งผลต่อแนวโน้มทีจ่ ะเกิดการบาดเจ็บและความรุนแรงของการบาดเจ็บ
ด้วย
7.5.4 อาวุธวิถโี ค้งทีม่ แี รงกระแทกบางชนิดมีความแม่นยําสูงมาก 109 เพือ่ ให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล อาวุธวิถโี ค้งทีม่ แี รงกระแทกควรจะโจมตีบุคคลได้ภายในระยะรัศมี 10 เซนติเมตรของ
บริเวณทีเ่ ล็งไป การยิงอาวุธวิธโี ค้งลงพืน้ ก่อให้เกิดความเสีย่ งทีจ่ ะบาดเจ็บอย่างรุนแรงจนไม่อาจรับได้
เนื่องจากความไม่แม่นยํา
108

สถานการณ์ที่การใช้งานผิดกฎหมาย
7.5.5 ไม่ควรยิงอาวุธวิถโี ค้งทีม่ แี รงกระแทกแบบอัตโนมัติ
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
109
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7.5.6 อาวุธวิถโี ค้งทีย่ งิ ออกไปในเวลาเดียวกันจะไม่แม่นยําและโดยทัวไปแล้
่
ว การใช้งานอาวุธดังกล่าว
จะไม่เป็ นไปตามหลักการความจําเป็ นและความเหมาะสม ไม่ควรใช้เม็ดโลหะ อย่างเช่นทีย่ งิ ออกไปด้วย
ปื นเด็ดขาด
7.5.7 อาวุธวิถโี ค้งทีม่ แี รงกระแทกต้องผ่านการทดสอบและได้รบั อนุญาต เพือ่ จะได้มนั ใจว่าอาวุธ
เหล่านี้มคี วามแม่นยําเพียงพอทีจ่ ะโจมตีบริเวณทีป่ ลอดภัยบนร่างกายของมนุษย์ได้จากระยะไกลและไม่
รุนแรงเกินไปจนทําให้เกิดการบาดเจ็บ 110
109

7.5.8 ไม่ควรเล็งอาวุธวิถโี ค้งทีม่ แี รงกระแทกไปทีศ่ รี ษะ ใบหน้า หรือคอ กระสุนโลหะหุม้ ยางเป็ น
อันตรายอย่างยิง่ และไม่ควรนํามาใช้ 111
1 10

7.6 เครื่องยิ งแสงเลเซอร์
การใช้งานและรูปแบบ
7.6.1 เครื่องยิงแสงเลเซอร์คอื อาวุธทีใ่ ช้พลังงานยิงตรงรูปแบบหนึ่งซึ่งใช้แสงเลเซอร์หรือหลอดไดโอด
ชนิดเปล่งแสง (LED) เพือ่ ให้บรรลุผลตามทีต่ อ้ งการ ในปฏิบตั กิ ารบังคับใช้กฎหมาย อาวุธเหล่านี้ถูก
นํามาใช้กบั เป้ าหมายทีเ่ ป็ นยานพาหนะขณะกําลังเคลื่อนทีโ่ ดยเฉพาะ อาวุธนี้สามารถใช้กบั เป้ าหมายที่
อยู่ในระยะไกลหลายกิโลเมตรได้โดยขึน้ อยู่รุ่นของมัน
สถานการณ์ที่การใช้งานถูกกฎหมาย
7.6.2 เครื่องยิงแสงเลเซอร์อาจเป็ นประโยชน์ในสถานการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูง อย่างเช่น ในปฏิบตั กิ าร
ต่อต้านการก่อการร้าย โดยใช้เป็ นตัวเลือกแทนอาวุธปื น แต่เนื่องจากมีตวั เลือกอื่นๆ ทีป่ ลอดภัยมากกว่า
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 CrowdControl Weapons. Network of Civil Liberties Organizations and Physicians for Human Rights, 2016 (ดูได้ท่ี http://bit.ly/2FBbxmA),
หน้า 24
111
ทบวงการสันติบาลห้ามไม่ให้ตํารวจของสหประชาชาติใช้กระสุนยาง เพราะเสีย่ งทีจ่ ะก่อให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือแม้กระทังเสี
่ ยชีวติ
จากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง องค์การสหประชาชาติ, คู่มอื การปฏิบตั ภิ ารกิจรักษาสันติภาพโดยเจ้าหน้าทีต่ ํารวจขององค์การ
สหประชาชาติ, กรกฎาคม 2015, ย่อหน้า 3.6.1
110
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ในการหยุดการเคลื่อนทีข่ องยานพาหนะ จึงควรนําเครื่องยิงแสงเลเซอร์มาใช้เฉพาะสถานการณ์ทม่ี ี
ข้อยกเว้นเท่านัน้ เพือ่ ให้แน่ ใจว่าอาวุธเหล่านี้จะไม่ก่อให้เกิดอาการตาบอด การควบคุมความปลอดภัย
ของอาวุธนี้จงึ ควรมีกลไก เช่น เครื่องหาระยะหรือการตัดแสงอัตโนมัตหิ รือควรจะใช้แสงพลังงานตํ่า
ความเสี่ยงจําเพาะ

7.6.3 เครื่องยิงแสงเลเซอร์อาจจะทําลายการทํางานของจอประสาทตาอย่างถาวรหรือกระทังทํ
่ าให้เกิด
อาการตาบอดอย่างถาวร 112 เมื่อใช้กบั ผูข้ บั ขี่ อาจทําให้ยานพาหนะทีข่ บั ขีม่ าประสบอุบตั เิ หตุ ยังอาจมี
ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดโรคลมชักทีผ่ ปู้ ่ วยไวต่อแสงกระตุน้ ซึ่งเป็ นผลมาจากการฉายแสงความเร็วสูง การ
กระจายลําแสงเลเซอร์ซง่ึ เกิดมาจากฝุ่นหรือทัศนวิสยั ทีไ่ ม่ชดั เจนตรงกระจกด้านหน้ายานพาหนะอาจบด
บังการมองเห็นของผูข้ บั ขีแ่ ละเพิม่ ความเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุ แม้ว่าดวงตาของผูข้ บั ขีจ่ ะไม่ได้ปะทะ
กับลําแสงโดยตรงก็ตาม
111

สถานการณ์ที่การใช้งานผิ ดกฎหมาย
7.6.4 ต้องไม่นําเครื่องยิงแสงเลเซอร์ดว้ ยความตัง้ ใจทีจ่ ะทําให้ตาบอดหรืออาจก่อให้เกิดอาการตาบอด
อย่างถาวรได้

7.7 ปื นฉี ดนํ้าแรงดันสูง
การใช้งานและรูปแบบ
7.7.1 ปื นฉีดนํ้าแรงดันสูงคือยานพาหนะทีถ่ ูกออกแบบมาสําหรับฉีดนํ้าในหลากหลายระดับแรงดันและ
รูปแบบเพือ่ สลายกลุ่มคน ปกป้ องทรัพย์สนิ หรือยุตพิ ฤติกรรมรุนแรง บางครัง้ ก็มกี ารผสมสารเคมีท่ี
ก่อให้เกิดการระคายเคือง สารเคมีกลิน่ เหม็น หรือสารอื่นๆ ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพกับนํ้าเพือ่ ใช้กบั ปื น
ฉีดนํ้าแรงดันสูงด้วย

ดูตวั อย่างใน 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.
112
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สถานการณ์ที่การใช้งานถูกกฎหมาย

7.7.2 โดยทัวไปแล้
่
ว ปื นฉีดนํ้าแรงดันสูงควรนํามาใช้เฉพาะในสถานการณ์ทเ่ี กิดความวุ่นวายโกลาหล
รุนแรงโดยมีความเป็ นไปได้อย่างมากทีจ่ ะเกิดการสูญเสียชีวติ การบาดเจ็บรุนแรง หรือความเสียหายที่
เกิดกับทรัพย์สนิ เป็ นวงกว้าง เพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดเรื่องความจําเป็ นและความเหมาะสม การใช้
งานปื นฉีดนํ้าแรงดันสูงควรจะมีการวางแผนอย่างรอบคอบและควรจะได้รบั การจัดการด้วยการบังคับ
บัญชาอย่างเข้มงวดและควบคุมโดยผูบ้ ญ
ั ชาการระดับสูง 113
112

ความเสี่ยงจําเพาะ
7.7.3 ปื นฉีดนํ้าแรงดันสูงไม่ควรนํามาใช้กบั บุคคลทีอ่ ยู่บนทีส่ งู ซึง่ มีความเสีย่ งจะเกิดการบาดเจ็บขัน้
ทุตยิ ภูมิ ความเสีย่ งอื่นๆ ได้แก่ ภาวะอุณหภูมกิ ายตํ่าและภาวะช็อกจากการโดนนํ้าเย็นจัดในอากาศ
หนาว (โดยเฉพาะถ้านํ้าไม่ได้ตม้ ) และความเสีย่ งทีบ่ ุคคลจะลื่นหรือถูกนํ้าดันไปติดกําแพงหรือวัตถุแข็ง
อื่นๆ ปื นฉีดนํ้าแรงดันสูงไม่มกี ารแบ่งแยก เพราะมันไม่สามารถเจาะจงเป้ าหมายเป็ นรายบุคคลอย่าง
แม่นยําได้
สถานการณ์ที่การใช้งานผิดกฎหมาย
7.7.4 ต้องไม่เล็งปื นฉีดนํ้าแรงดันสูงไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระยะใกล้ เพราะเสีย่ งทีจ่ ะก่อให้เกิด
อาการตาบอดถาวรหรือการบาดเจ็บขัน้ ทุตยิ ภูมิ ถ้าหากบุคคลดังกล่าวถูกนํ้าผลักดันอย่างแรง ต้องไม่ใช้
ปื นฉีดนํ้าแรงดันสูงกับบุคคลทีม่ ขี อ้ จํากัดหรือบุคคลทีเ่ คลื่อนทีไ่ ม่ได้ 114
1 13

7.8 อาวุธและอุปกรณ์ขยายเสียง
การใช้งานและรูปแบบ
7.8.1 อุปกรณ์เตือนด้วยเสียงบางรูปแบบถูกนํามาใช้เป็ นอาวุธขยายเสียงในบางครัง้ 115
114

หนังสืออ้างอิงของ UNODC/OHCHR ว่าด้วยการใช้กําลังและอาวุธโดยเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย, หน้า 90
เพิง่ อ้างถึง
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
113
114
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สถานการณ์ที่การใช้งานถูกกฎหมาย
7.8.2 ในสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นทะเล อาวุธขยายเสียงอาจถูกนําไปใช้เพือ่ ขัดขวางโจรสลัดไม่ให้โจมตี
ในสถานการณ์ดงั กล่าว ความเสีย่ งทีจ่ ะก่อให้เกิดผลกระทบแบบไม่เลือกหน้าจากอาวุธขยายเสียงนัน้
น้อยมาก การใช้อาวุธขยายเสียงเพือ่ เตือนอาจจะเป็ นประโยชน์ในระหว่างการชุมนุม ขึน้ อยู่กบั การ
ทดสอบอย่างเหมาะสมและหลีกเลีย่ งความเสีย่ งตามทีร่ ะบุไว้ในส่วนถัดไป
ความเสี่ยงจําเพาะ

7.8.3 ความเสีย่ งร้ายแรงต่อสุขภาพจํานวนหนึ่งเชื่อมโยงกับการใช้อาวุธขยายเสียงโดยเฉพาะในระยะ
ประชิด ในระดับเสียงทีด่ งั และ/หรือเป็ นระยะเวลานานเกินไป ความเสีย่ งดังกล่าวมีตงั ้ แต่ความเจ็บปวด
ชัวคราว
่
แก้วหูทะลุ และการสูญเสียสมดุลไปจนถึงหูหนวก 116 เพือ่ หลีกเลีย่ งความเสีย่ งและยับยัง้ การ
บาดเจ็บ ควรมีการกําหนดขีดจํากัดความดังและระยะขัน้ ตํ่าก่อนทีจ่ ะมีการใช้อุปกรณ์เตือนทุกครัง้
โดยเฉพาะเมื่ออุปกรณ์ไม่มเี ครื่องบอกระยะหรือกลไกตัดเสียงอัตโนมัติ
115

7.8.4 มีความเสีย่ งอย่างชัดเจนว่าอาวุธขยายเสียงส่งผลกระทบโดยไม่เลือกหน้า โดยมันมุ่งทีก่ ลุ่มฝูง
ชนแทนทีจ่ ะเน้นไปทีต่ วั บุคคลทีอ่ ยู่ในนัน้ 117 นี่ทาํ ให้มคี วามเสีย่ งเพิม่ ขึน้ ทีบ่ ุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องจะได้รบั
ผลกระทบไปด้วย 118
116

117

สถานการณ์ที่การใช้งานผิดกฎหมาย
7.8.5 การใช้อาวุธขยายเสียงกับฝูงชนแบบไม่เลือกหน้าหรือกับบุคคลทีเ่ ป็ นเป้ าหมายในระยะทีร่ ะดับ
ความดังของเสียงจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการได้ยนิ อย่างถาวรถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย 119
118

ดูตวั อย่างใน “Acoustics – Estimation of noise-induced hearing loss”, International Organization for Standardization (ISO)
1999:2013, Standard reviewed in 2018 (ดูได้ทa่ี t http://bit.ly/2MlNrNi)
117
CCLA, Factum of the Moving Parties, 2010 (ดูได้ท่ี 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.
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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-10404640p8.
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8. การสลายการชุมนุม การตรวจสอบ และการดําเนิ นการ
8.1 แนวทางฉบับปั จจุบนั ต้องถูกเผยแพร่ออกไปกว้างขวางทีส่ ุดโดยเฉพาะในหน่วยงานและ
เจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมาย กระทรวงทบวงกรมทีเ่ กี่ยวข้อง ผูพ้ พิ ากษา อัยการ ผูผ้ ลิต กองทัพ
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ กั ษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ บริษทั รักษาความปลอดภัยและบุคลากรของ
บริษทั และผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสุขภาพ
8.2

เนื้อหาในแนวทางนี้ควรจะได้รบั การตรวจสอบทบทวนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทุกห้าปี

8.3 ในระดับประเทศ รัฐและหน่ วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายได้รบั การส่งเสริมให้คาํ นึงถึงแนวทางเมื่อ
จัดทํานโยบาย คู่มอื การฝึกอบรม และมาตรฐานการปฏิบตั งิ านกับอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าและอุปกรณ์
ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนัน้ นโยบาย คู่มอื และมาตรฐานเหล่านี้ควรจะได้รบั การตรวจสอบทบทวนอย่าง
ต่อเนื่องเพือ่ ให้มนใตว่
ั ่ าบทเรียนได้รบั จะถูกนําไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ
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9. นิ ยาม
การชุมนุม
การรวมตัวกันเป็ นการชัวคราวอย่
่
างตัง้ ใจในพืน้ ทีส่ ว่ นบุคคลหรือพืน้ ทีส่ าธารณะเพือ่ จุดประสงค์
บางอย่าง การชุมนุมอาจอยู่ในรูปแบบของการประท้วง การประชุม การนัดหยุดงานและล้อมรัว้ การ
เดินขบวน การระดมพลหรือการจับกลุ่มนังประท้
่
วงเพือ่ เฉลิมฉลองหรือร้องทุกข์หรือแสดงออกถึงความ
ต้องการ 120 ค◌ํานี้ยงั หมายรวมถึงการรวมตัวกันของประชาชนในรูปแบบอื่น เช่น ในคอนเสิรต์ หรือ
กิจกรรมกีฬา การชุมนุมอาจดําเนินไปอย่างสันติหรืออาจจะมีการแสดงออกทีร่ ุนแรงหรือการจลาจล
119

การคุมขัง
เมื่อบุคคลถูกหน่วงเหนี่ยม กักขัง หรือคุมขังอยู่ในสถานทีข่ องราชการหรือเอกชนตามคําสังหรื
่ อ
ภายใต้การควบคุมของผูม้ อี ํานาจตุลาการ นิตบิ ญ
ั ญัติ หรืออื่นๆ และไม่ได้รบั อนุญาตให้ออกมาตามที่
ต้องการ 121 นี่รวมถึงการคุมตัวไว้บนเรือหรือยานพาหนะทางทะเลในบริบทของการบังคับใช้กฎหมาย
ทางทะเล ผูท้ ร่ี บั ผิดชอบในการดูและคุม้ ครองผูถ้ ูกคุมขังเรียกว่า “เจ้าพนักงานดูแลผูถ้ ูกคุมขัง”
120

การคุมตัว
หมายรวมถึงสถานการณ์ทเ่ี จ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายสร้างความหวาดกลัวหรือหน่วง
เหนี่ยวบุคคลไว้ รวมถึงในระหว่างหรือหลังจากการจับกุมด้วย การคุมตัวมีความหมายกว้างกว่าการคุม
ขัง การคุมตัวรวมถึงสถานการณ์ทบ่ี ุคคลถูกหน่วงเหนี่ยวไว้โดยขัดกับความต้องการบนยานพาหนะ อาทิ
รถตํารวจหรือรถตู้ การหน่วงเหนี่ยวบุคคลไว้ในวงล้อมของตํารวจเป็ นระยะเวลานานก็ถอื ว่าเป็ นการคุม
ตัวเช่นกัน

รายงานว่าด้วยการจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสมซึง่ ผูร้ ายงานพิเศษเรื่องการสังหารนอกกระบวนการยุตธิ รรม อย่างรวบรัด และโดย
พลการและผูร้ ายงานพิเศษด้านสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและเสรีภาพในการสมาคมทําร่วมกัน (A/HRC/31/66), ย่อหน้าที่ 10
121
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทวีปอเมริกา, ข้อกําหนดขัน้ ตํ่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบตั ติ ่อผูต้ อ้ งขัง
(UNODC/CCPCJ/EG.6/2014/INF/2), หน้า 3
120
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อาวุธที่โจมตีด้วยพลังงานโดยตรง
อาวุธทีอ่ าจใช้เทคโนโลยีซง่ึ ก่อให้เกิดพลังงานแม่เหล็กไฟเข้มข้นและอนุ ภาคระดับอะตอมหรือตํ่า
กว่าอะตอมเพือ่ สร้างความเสียหายหรือทําลายอุปกรณ์หรือสังหารหรือทําให้บุคคลบาดเจ็บ 122 อาวุธที่
โจมตีดว้ ยพลังงานโดยตรงอาจถูกนํามาใช้เพือ่ วัตถุประสงค์ทไ่ี ม่ได้หมายต่อชีวติ เช่น ใช้อุปกรณ์เลเซอร์
เพือ่ เตือนผูท้ อ่ี าจกระทําการเป็ นปฏิปักษ์จากระยะไกล
121

การแบ่งแยก
การแบ่งแยก กีดกัน หรือจํากัดใดๆ ก็ตามอันเนื่องมาจากการห้าม (ดูขอ้ 2.11) ซึง่ มีจุดประสงค์
หรือมุ่งทําลายหรือดูหมิน่ การตระหนักรู้ การครอบครอง หรือการใช้สทิ ธิมนุษยชนหรือเสรีภาพขัน้
พืน้ ฐานโดยเทียบเท่ากับบุคคลอื่น
ภัยคุกคามซึ่งหน้ า
ภัยคุกคามทีม่ เี หตุอนั ควรให้คาดว่าจะเกิดขึน้ ภายในเวลาเสีย้ ววินาทีหรืออย่างมากทีส่ ุดคือ
ภายในสองสามวินาที 123
1 22

การบาดเจ็บ
ความเจ็บป่ วยทางกายภายหรือร่างกายทีเ่ ป็ นผลมาจากการทีร่ ่างกายปะทะกับพลังงาน (กล
อุณหภูมิ ไฟฟ้ าหรือรังสี หรือแรงกดดันสุดโต่ง) ในปริมาณหรืออัตราทีเ่ กินกว่าร่างกายหรือสรีระจะรับได้
หรือกับสารเคมีทเ่ี ป็ นพิษ 124
123

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
รายงานของผูร้ ายงานพิเศษเรือ่ งการสังหารนอกกระบวนการยุตธิ รรม อย่างรวบรัด และโดยพลการ (A/HRC/26/36), ย่อหน้า 59 และ
หนังสืออ้างอิงของ UNODC/OHCHR ว่าด้วยการใช้กําลังและอาวุธในการบังคับใช้กฎหมาย 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 (ดูได้ท่ี https://bit.ly/2DGlH5j).
122
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หน่ วยงานผู้บงั คับใช้กฎหมาย

องค์กรหรือหน่วยงานใดๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายหรือทําสัญญากับรัฐเพือ่ ป้ องกัน ตรวจสอบ และ
สืบสวนอาชญากรรม รวมถึงการจับกุมและคุมตัวผูต้ อ้ งสงสัยและผูก้ ่ออาชญากรรม ซึง่ รวมถึงหน่วยงาน
ตรวจคนเข้าเมืองและควบคุมชายแดนอื่นๆ หน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายอาจทํางานในระดับท้องถิน่
มณฑล ประเทศ หรือระหว่างประเทศ องค์กรหรือหน่วยงานทหารหรือกองกําลังความมันคงอื
่ ่นๆ จะถือ
ว่าเป็ นหน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายเมื่อปฏิบตั หิ น้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมายไม่ว่าจะในประเทศหรือในอีกเขต
อํานาจศาลหนึ่ง 125
124

เจ้าพนักงานผู้บงั คับใช้กฎหมาย
เจ้าพนักงานตามกฎหมายไม่ว่าจะทีถ่ ูกแต่งตัง้ หรือเลือกตัง้ มาเพือ่ ใช้อํานาจในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยโดยเฉพาะอํานาจในการจับกุมหรือคุมตัว 126 หากอํานาจในการบังคับใช้กฎหมายเป็ นของ
กองทัพไม่ว่าจะเป็ นทางการหรือไม่หรือเป็ นกองกําลังรักษษความปลอดภัยของรัฐ นิยามของคําว่าเจ้า
พนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายก็ครอบคลุมเจ้าพนักงานทีท่ าํ หน้าทีด่ งั กล่าวด้วย 127 เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้
กฎหมายรวมถึงเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง คํานี้ใช้กบั ผูท้ ท่ี าํ หน้าทีท่ งั ้ ภายในอาณาเขตและภายนอก
อาณาเขตอย่างเท่าเทียมกัน
125

126

วัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายที่ชอบธรรม
วัตถุประสงค์ทเ่ี ป็ นไปตามกฎหมายทัง้ ระหว่างประเทศและในประเทศ เช่น การคุม้ ครอง
ประชาชนหรือเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายจากความรุนแรง ขัดขวางการกระทําความผิดทางอาญา
จับกุมบุคคลทีต่ อ้ งสงสัยว่ากระทําความผิดทางอาญา หรือคุมตัวผูม้ คี วามผิดทางอาญาไว้เพือ่ การ
พิพากษาตามกฎหมาย คํานี้ยงั หมายถึงหน้าทีข่ องหน่วยงานและเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายเพือ่
ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิในการชุมนุ มอย่างสงบสันติ แต่ในบางสถานการณ์อาจหมายรวมถึงจุดประสงค์
ทางการแพทย์เมื่อทําหน้าทีต่ ามจริยธรรมทางการแพทย์

หลักจรรยาบรรณ ข้อชีแ้ นะ (a) และ (b) สําหรับข้อที่ 1 และเชิงอรรถหลักพืน้ ฐาน
เพิง่ อ้างถึง, ข้อชีแ้ นะ (a) ในข้อที่ 1
127
เพิง่ อ้างถึง ข้อชีแ้ นะ (a) และ (b) สําหรับข้อที่ 1 และเชิงอรรถหลักพืน้ ฐาน
125
126
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อาวุธที่มีความร้ายแรงตํา่
อาวุธทีถ่ ูกออกแบบหรือตัง้ ใจทีจ่ ะนํามาใช้งานกับบุคคลหรือกลุ่มคนและมีความเสีย่ งทีจ่ ะ
ก่อให้เกิดการเสียชีวติ หรือบาดเจ็บรุนแรงน้อยกว่าอาวุธปื นในระหว่างการใช้งานตามทีค่ าดหมายหรือ
คาดหวังอย่างมีเหตุผล เครื่องกระสุนทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าอาจถูกยิงออกไปจากอาวุธปื นแบบปกติ เพือ่
จุดประสงค์ของแนวทางฉบับนี้ คํานี้หมายรวมถึงอาวุธปื นแบบปกติเมื่อถูกนํามาใช้ยงิ เครื่องกระสุนทีม่ ี
ความร้ายแรงตํ่า แต่ยกเว้นเมื่อถูกนําไปใช้ยงิ กระสุนปกติหรือเครื่องกระสุนอื่นๆ ทีจ่ ะก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บถึงชีวติ
การบาดเจ็บระดับกลาง
การบาดเจ็บทีไ่ ม่อนั ตรายถึงชีวติ แต่รนุ แรงมากกว่าการบาดเจ็บเล็กน้อย เช่น รอยบาดเล็กๆ
รอยถลอก หรือรอยชํ้า 128
127

อาการตาบอดถาวร
การสูญเสียการมองเห็นโดยไม่อาจจะกลับคืนและรักษาให้หายได้ซง่ึ เกิดขึน้ อย่างน้อยกับดวงตา
หนึ่งข้าง ความทุพพลภาพร้ายแรงคือเมื่อมีค่าสายตาไม่ถงึ 20/200 เมื่อวันโดยใช้ตาทัง้ สองข้าง 129
128

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์ทร่ี วมถึงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลซึง่ ใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น โล่ หมวกเกราะ
เสือ้ เกราะ หรืออุปกรณ์อ่นื ๆ ทีม่ อบให้กบั เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายเพือ่ ลดการบาดเจ็บให้เหลือ
น้อยทีส่ ุด อุปกรณ์อาจมีลกั ษณะทัวไปหรื
่
อเจาะจงไปตามสถานการณ์ อย่างเช่น การชุมนุ ม และรวมถึง
อุปกรณ์ทอ่ี าจจะใช้งานจากระยะไกล แบบกลไกหรืออัตโนมัติ รวมถึงข้อมูลและเทคโนโลยีการสือ่ สารที่
ใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย คํานี้ยงั ครอบคลุมข้อจํากัดทีใ่ ช้ในการคุมขังด้วย

ดู WHO, “Injury, poisoning or certain other consequences of external causes”, ICECI, June 2018
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการห้ามหรือจํากัดการใช้อาวุธตามแบบแผนบางชนิดซึง่ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือส่งผลกระทบโดยไม่
เลือกหน้า, พิธสี ารว่าด้วยอาวุธแสงเลเซอร์ทท่ี ําให้ตาบอด, ข้อที่ 4
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การบาดเจ็บรุนแรง
การบาดเจ็บทีเ่ ป็ นอันตรายถึงชีวติ หรือเปลีย่ นแปลงชีวติ 130
129

อาวุธเฉพาะ
อาวุธหรือระบบอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่า (ซึง่ ต่างจากอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงตํ่าซึ่งเป็ นระดับของ
อาวุธ) ตามทีก่ ล่าวถึงในข้อที่ 7
การขนส่ง
การส่งออกอาวุธจากเขตอํานาจศาลของรัฐหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่ง รวมถึงเมื่อผูส้ ง่ ออกหรือนําเข้า
เป็ นบุคคลหรือบริษทั ด้วย นอกเหนือไปจากการขายแล้ว การขนส่งยังอาจหมายถึงการมอบเป็ น
ของขวัญ การให้เช่า หรือการให้ยมื
ความเสี่ยงที่ไม่สมควร
ระดับความเสีย่ งทีไ่ ม่อาจยอมรับได้ภายใต้กฎหมายของประเทศหรือระหว่างประเทศ
การใช้กาํ ลัง
การใช้วธิ กี ารทางกายภาพเพือ่ บีบบังคับหรือโน้มน้าวพฤติกรรมหรือทําลายทรัพย์สนิ วิธี
ดังกล่าวอาจเกีย่ วข้องกับการเคลื่อนไหว สารเคมี ไฟฟ้ า หรืออื่นๆ การใช้กําลังอาจก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บและในบางกรณีอาจถึงขัน้ คร่าชีวติ อาวุธอาจถูกนํามาใช้ในการใช้กําลังโดยไม่ได้ยงิ ออกมา เช่น
ด้วยการชีอ้ าวุธไปยังบุคคลพร้อมกับขูว่ ่าจะยิงหากบุคคลดังกล่าวกระทําหรือละเว้นจากการทําพฤติกรรม
บางอย่าง
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