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บทคัดยอ 

 
 วิทยานิพนธนี้มุงศึกษากฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการใชบังคับอาวุธปนของ
พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายในประเทศไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานองคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมาย 
และบางสวนเปรียบเทียบกับหลักเกณฑของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของ    
เจาพนักงาน เพื่อวิเคราะหบทบัญญัติทางกฎหมาย การใหอํานาจ การควบคุมการใชอาวุธปนของ 
เจาพนักงาน  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงการปกปองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 จากการศึกษาพบวาประเทศไทยยังไมมีบทบัญญัติไวเฉพาะในเร่ืองการใชบังคับอาวุธ
ปนของพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย การจับตามประมวลกฎหมายหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 ตลอดจนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติอาวุธปนก็มิไดกําหนด
หลักเกณฑข้ันตอนเก่ียวกับการใชบังคับอาวุธปนของพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการ
บังคับใชกฎหมายแตอยางใดไม อีกท้ังระเบียบของหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการใช
อาวุธปนก็เปนเพียงหลักปฏิบัติเปนการท่ัวๆ ไป มิไดมีรายละเอียดท่ีชัดเจนพอรวมทั้งไมมีสภาพ
บังคับเปนกฎหมาย จึงทําใหไมมีหลักเกณฑท่ีแนนอนในการพิจารณากรณีการใชอาวุธปนของ    
เจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี แตกตางจากมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ
เกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมายซ่ึงกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอน
ในการเร่ิมตนใชบังคับอาวุธปนของเจาพนักงานตอกรณีสถานการณตาง ๆ ไว  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
 ผลท่ีไดจากการศึกษาคือ ประเทศไทยควรมีบทบัญญัติกฎหมายเร่ืองการใชบังคับอาวุธ
ปนของพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายท่ีชัดเจนแนนอน โดยเทียบเคียงจาก
มาตรฐานขององคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีใน 
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ง 

การบังคับใชกฎหมาย ท้ังนี้เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายและเกิด
ประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรมอยางแทจริง  โดยคํานึงถึงการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนเปนสําคัญ 
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ABSTRACT 

 
 This thesis aims to study the laws and regulations in relation to the use of firearms by 
officials who are authorized to enforce the law in Thailand by comparing with the standard of the 
United Nations regarding the use of firearms by officials in the law enforcement.  Moreover, it is 
partly compared with the principles of the United States of America in connection with the use of 
firearms by officials.  This is to analyze legal provisions, the authorization and the control of the 
use of firearms by officials with the respect to the safeguard and protection of people’s right and 
liberty. 
 It is found that Thailand has no any specific provisions in connection with the use of 
firearms by officials who are authorized to enforce the law. The arrests according to Section 83 of 
the Criminal Procedure Code as well as the provisions of the Firearms Act have not provided the 
principles and procedures relation to the use of firearms by officials who are authorized to enforce 
the law.  Furthermore, the rules of government bodies or state enterprises regarding the use of 
firearms are merely the general practical guidelines. They have no explicit details and legal 
sanctions. Consequently, there are no certain principles to consider the case of using firearms by 
officials who always allege that they are using their firearms on their duties.  This is different 
from the standard of the United Nations regarding the use of firearms by officials in the law 
enforcement. It provides the principles and procedures to start the use of firearms by officials for 
all cases and situations with the objective to protect people’s right and liberty. 
 The consequence from this study is that Thailand should explicitly provide the legal 
provisions on the use of firearms by officials who are authorized to enforce the law by 
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assimilating with the standard of the United Nations in relation thereto.  This is to create the 
transparence during their duties according to the law and to truly bring about the effectiveness in 
the suppression of crimes with the respect to mainly the protection of people’s right and liberty. 
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บทท่ี  1 
บทนํา  

 
1.1  สภาพปญหาและความเปนมาของปญหา 
   เนื่องจากการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมาย เปนมาตรการบังคับ
ท่ีอาจมีลักษณะรุนแรงและอาจสงผลท่ีรายแรงโดยสภาพ เพราะเมื่อมีการยิงปนก็อาจสงผลใหเกิด
อันตรายแกรางกายของผูอ่ืนหรือความสูญเสียในชีวิตมนุษยท่ีเกี่ยวของ อีกท้ังยังเปนเหตุการณท่ีอาจ
สรางความสะเทือนขวัญตอสาธารณชนโดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการ
บังคับใชกฎหมายนั้นเปนการแสดงผลการตัดสินใจของบุคคลซ่ึงรัฐและกฎหมายไดมอบความ     
ไววางใจใหเปนผูมีอํานาจถืออาวุธปนในมือและถืออํานาจตามกฎหมายในหนาท่ีราชการ จึงอยูใน
สถานะท่ีเหนือกวาประชาชนท่ัวไปในบริบทนี้ สถานะท่ีเหนือกวาดังกลาวยอมตองมีมูลฐานมาจาก
ความจําเปนในภาระหนาท่ี และยอมนํามาซ่ึงความรับผิดชอบโดยจะตองมีกรอบของการใชอาวุธ
ปนของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมาย ท้ังในแงของขอบเขตและมาตรฐานของความ
สมเหตุสมผล มีหลักเกณฑท่ีแนชัดและจะตองอธิบายตอสาธารณชนไดและตรวจสอบไดตาม
ครรลองของหลักนิติธรรมและระบอบประชาธิปไตย 
   โดยปกติแลวการใชกําลังบังคับของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมายอาจเกิดข้ึนได
ในสถานการณสําคัญหลายกรณี ไดแก กรณีการจับกุมผูกระทําความผิด  กรณีการตอสูกับอาชญากร
ซ่ึงกําลังกอภยันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  และกรณีการตอตานการจลาจลเพ่ือรักษา
ความสงบเรียบรอยของสังคม  เปนตน  ซ่ึงโดยท่ัวไปก็อาจไมมีความจําเปนตองใชอาวุธปนแตอยาง
ใดเพราะอาจใชวิธีการอื่น ๆ เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการทําหนาท่ีรักษากฎหมายนั้น
ได แตในบางกรณีท่ีผูท่ีจะถูกจับกุม  หรือผูท่ีกําลังกอภยันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
หรือผูท่ีกําลังกอการจลาจลนั้น มีและใชอาวุธปน การจะไมใหเจาพนักงานผูมีหนาท่ีบังคับใช
กฎหมายใชอาวุธปนเสียเลย ก็ดูเหมือนจะเปนการสงเจาพนักงานผูมีหนาท่ีบังคับใชกฎหมายนั้นให
ไปตายในการปฏิบัติหนาท่ี อีกท้ังสาธารณชนก็จะเกิดความหวั่นกลัววาอํานาจรัฐจะไมสามารถ
คุมครองความปลอดภัยใหแกสุจริตชนในสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอยตามกฎหมายก็
อาจจะไมเกิดประสิทธิผล  ในทางกลับกันหากปลอยใหเจาพนักงานผูมีหนาท่ีบังคับใชกฎหมายนั้น
สามารถใชอาวุธปนไดอยางกวางขวางโดยขาดขอบเขตและมาตรฐานท่ีเหมาะสมแลว การใชอาวุธ
ปนของเจาพนักงานผูมีหนาท่ีบังคับใชกฎหมายนั้นก็อาจทําใหเกิดเหตุการณท่ีนาเศราสลดใจเพราะ 

DPU
DPU



                                                                                                                  
 

 

2 

อาจทําใหเกิดความรุนแรงจนเกินกวาความจําเปนและอาจเกิดขอพลัดหลงไปทําใหเกิดอันตรายตอ
ชีวิตของสุจริตชนท่ัวไป รวมทั้งอาจเกิดเหตุยอนกลับมาทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตของเจาพนักงาน
ท้ังท่ีเกี่ยวของและไมเกี่ยวของดวย เพราะผูท่ีเห็นวาจะถูกเจาพนักงานใชอาวุธปนอยางเกินเลยก็อาจ
ใชความรุนแรงเขาตอบโต ผลสุดทายหากไมมีขอบเขตและมาตรฐานท่ีชัดเจนและเหมาะสมของ
การใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมาย สังคมก็อาจกลายเปนสภาพท่ีไมตางอะไร
กับ “รัฐตํารวจ” ซ่ึงเจาพนักงานอาจใชอํานาจและดุลพินิจอยางมากมายและเกินเลยจนสิทธิ
มนุษยชนของคนในสังคมถูกละเมิดและคุกคาม ดังนั้นการพิจารณาใหเกิดความชัดเจนแนนอน
เกี่ยวกับขอบเขตและมาตรฐานการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมายจึงเปนเร่ือง
ท่ีสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง   
   นอกจากนี้  ประเด็นสําคัญท่ีสมควรพิจารณาก็คือ โดยหลักการแลว การใชสิทธิปองกัน
โดยพอสมควรแกเหตุของประชาชนท่ัวไปนั้น มีบรรทัดฐานเปนที่ยอมรับกันวา ผูใชสิทธิในการ
ปองกันดังกลาวไมจําเปนตองหลบเล่ียงฝายท่ีกอเหตุประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายน้ัน แตใน
การรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมตลอดจนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  พนักงาน
เจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายยอมอยูในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยของสังคมจึงอยูในสภาวะท่ีเหนือกวาประชาชนท่ัวไปในแงของอํานาจในการบังคับจับกุม 
ดังท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 ใหอํานาจไววา ถาบุคคลซ่ึงจะถูกจับ       
ขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับหรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือ
ความปองกันท้ังหลายเทาท่ีเหมาะแกพฤติการณแหงเร่ืองในการจับกุมผูนั้น ซ่ึงการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาพนักงานในการจับกุมผูกระทําความผิดมิใชเร่ืองการปองกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
68 แตเปนการใชอํานาจบังคับในการจับกุมตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 
ซ่ึงการใชอํานาจบังคับในการจับกุมดังกลาวมาเจาพนักงานอาจใชบังคับอาวุธปนไดหากการใชนั้น
เหมาะแกพฤติการณแหงเร่ืองในการจับกุม และเม่ือมีเหตุท่ีทําใหเจาพนักงานจําตองใชบังคับอาวุธ
ปนก็ยอมจะเกิดความคาดหวังจากประชาชนวาเจาพนักงานผูใชบังคับอาวุธปนจะมีความรับผิดชอบ
ในการใชและจะอยูในขอบเขตและมาตรฐานท่ีเหมาะสม แตจะเปนไปโดยประการใดน้ันเปนส่ิงท่ี
วิทยานิพนธนี้มุงหมายจะศึกษาถึงใหไดคําตอบท่ีสรางความชัดเจนตอไป 
 
 
 
 

DPU
DPU



                                                                                                                  
 

 

3 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1.2.1 เพ่ือศึกษาถึงขอบเขตและมาตรฐานเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของพนักงานเจาหนาท่ี ตาม
กฎหมายซ่ึงใชบังคับอยูในปจจุบัน รวมถึงระเบียบปฏิบัติภายในของหนวยงานตางๆ ท่ีมีอํานาจ 
หนาท่ีในการใชอาวุธปน 
 1.2.2 เพื่อจะไดทราบถึงผลกระทบอันเกิดจากการใชดุลพินิจเกินขอบเขตหรือเกินมาตรฐานใน
การใชอาวุธปนของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย 
 1.2.3 เพื่อหาขอสรุป แนวทางในการแกปญหาอันเกิดจากการใชดุลพินิจและอํานาจของ         
เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายในการใชอาวุธปน 
 
1.3  สมมุติฐานของการวิจัย 
  การวิจัยเร่ืองนี้มีสมมุติฐานวา การใชอํานาจรัฐในการรักษาความสงบเรียบรอย
โดยเฉพาะการใชบังคับอาวุธปนของพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายนั้น 
ปญหาซ่ึงเกิดจากการใชอาวุธปนมีใหพบเห็นเปนประจําเสมือนกับไมมีกฎเกณฑหรือกลไกควบคุม
อยางเพียงพอ จึงตองมีการกําหนดหลักเกณฑเพื่อปองกันการใชอาวุธปนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หนาท่ีในทางมิชอบ และตองมีกลไกตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใหเจาหนาท่ีใชอาวุธปนในทาง
ท่ี        มิชอบไดรับโทษและเพื่อปองกันมิใหเกิดการละเมิดสิทธิของประชาชนอันเนื่องมาจากการ
ใชอํานาจรัฐตอไป 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
  1.4.1  การวิจัยเร่ืองนี้กําหนดขอบเขตในการตรวจสอบกฎหมาย กฎระเบียบ คําส่ัง ประกาศของ
สวนราชการตาง ๆ ในสวนท่ีเกี่ยวของกับขอบเขตและมาตรฐานการใชอาวุธปนของพนักงาน      
เจาหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมาย 
 1.4.2 การวิจัยเร่ืองนี้กําหนดประเด็นท่ีจะศึกษาไวเฉพาะปญหาการใชดุลพินิจและอํานาจในการ
ใชอาวุธปนในการจับของพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายอันเปนการ
ใชอํานาจรัฐท่ีสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและ    
ชัดเจนในการใชบังคับอาวุธปนตอไป  
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1.5  วิธีการศึกษาวิจัย 
   การศึกษาวิจยัเร่ืองนี้เปนการวิจัยแบบเอกสาร (documentary research) โดยผูวิจยัได
ศึกษาจากเอกสารท่ีเปนขอมูลปฐมภูมิ (primary source) อาทิ 
   - ประมวลกฎหมายอาญา 
  - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
   - พระราชบัญญัติราชทัณฑ 
  - กฎหมายเกีย่วกับทหาร 
  - ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการมีและใชอาวุธปนของหนวยราชการตางๆ 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1.6.1 ทําใหทราบถึงขอบเขตและมาตรฐานการใชอาวุธปนของพนักงานเจาหนาท่ีในการบังคับ
ใชกฎหมาย 
  1.6.2 ทําใหทราบถึงผลกระทบอันเกิดจากการใชดุลพินิจเกินขอบเขตในการใชอาวุธปนของ  
เจาหนาท่ี 
  1.6.3  ทําใหไดแนวทางในการกําหนดขอบเขตท่ีเหมาะสมในการใชอาวุธปนของเจาหนาท่ี 
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บทท่ี  2 
พ้ืนฐานความคิดทางกฎหมายของการกําหนดขอบเขตและมาตรฐาน 

การใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมาย 

 
2.1 ความจําเปนในการรักษากฎหมายและความสงบเรียบรอยของสังคมตลอดจนการจับกุมและ 
การตอสูในระหวางการจับกุม 
   การอยูรวมกันของคนในสังคมยอมตองการความสงบสุข ความเปนระเบียบเรียบรอย
และส่ิงสําคัญคือตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินการท่ีจะบรรลุจุดประสงคดังกลาวได
รัฐจําเปนตองเขามาดูแลโดยการวางกรอบหรือระเบียบปฏิบัติเพื่อควบคุมบุคคลในสังคมหรือ      
พลเมืองของรัฐใหอยูในระเบียบแบบแผน  และส่ิงหนึ่งซ่ึงรัฐนํามาใชเปนเคร่ืองมือ เพื่อการดัง
กลาวคือตัวบทกฎหมาย  ไมวารัฐใดก็ยอมบัญญัติกฎหมายข้ึนมาเพื่อใชในการควบคุมหรือวางกติกา
ของสังคมเพ่ือความสงบเรียบรอยของสังคมเม่ือบัญญัติกฎหมายแลวจึงมีความจําเปนตองบังคับการ
ใหเปนไปตามกฎหมายนั้น  กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือการรักษากฎหมายใหเปนกฎหมายนั่นเอง  ดวย
เหตุนี้เม่ือใดก็ตามท่ีมีผูใดฝาฝนกฎหมายของรัฐก็เทากับผูนั้นปฏิบัติตนขัดกับความสงบเรียบรอย
ของสังคม  เปนเหตุท่ีจําตองถูกจับกุมเพ่ือบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย หากผูนั้นขัดขืนการ
จับกุมหรือมีการตอสูกับเจาพนักงานของรัฐในการจับกุม  รัฐหรือเจาพนักงานก็จําตองใชมาตรการ
ตามจําเปนในการจับกุมผูนั้น 
   กฎหมายอาญา (Criminal Law) เปนกฎหมายท่ีมีขอบเขตกวางขวางมากเพราะเปน
กฎหมายท่ีบัญญัติครอบคลุมเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของรัฐ ชุมชนและประชาชนโดยสวนรวม  
กฎหมายอาญามีวัตถุประสงคในการสรางความปลอดภัย สวัสดิภาพและรักษาศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ท้ังนี้เพื่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ รวมท้ังศีลธรรมอันดีของ
สังคม  รัฐจะตองเขาดําเนินการกับผูกระทําความผิดทางอาญาทุกกรณีโดยจัดใหมีเจาหนาท่ีในฐานะ
ตัวแทนใชอํานาจรัฐเปนผูทําหนาท่ีนั้น1 

                                                           
1 สิริลักษณ  นุรักษ. (2541).  ขอบเขตของภยันตรายท่ีจะนําไปสูการใชกําลังขั้นรุนแรงถึงตาย : 

ศึกษาเฉพาะกรณีวิสามัญฆาตกรรม. หนา 6.  
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 2.1.1  ปรัชญาในการบังคับใชกฎหมายและการควบคุมสังคมของรัฐในระบบนิติรัฐ เสรีนิยม 
  ประเทศท่ีปกครองในระบบนิติรัฐ ซ่ึงมีความหมายถึงเปนรัฐท่ีดําเนินการปกครองไป
ตามกฎหมายซ่ึงบรรดาเจาหนาท่ีท้ังหลายของรัฐไมวาจะเปนฝายการเมืองหรือฝายประจําตองอยู
ภายใตบังคับของกฎหมายเชนเดียวกับราษฎร หากมีราษฎรคนใดก็ตามท่ีไดรับความเสียหายจาก
กระทําของเจาหนาท่ีของรัฐและเห็นวาการกระทํานั้นไมชอบดวยกฎหมาย ยอมมีสิทธิขอใหศาล
พิพากษาไดอันเปนกระบวนการคุมครองสิทธิของประชาชนโดยรัฐ 
  ประเทศไทยก็เปนประเทศท่ีปกครองในระบบนิติรัฐ หลักฐานท่ีใชสนับสนุนดาน
กฎหมายดังเชน2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 29 วรรคหน่ึง บัญญัติรับรอง
สิทธิของบุคคลท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ินหรือ
องคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของราชการ 
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานนั้น รับรองใหราษฎรมีสิทธิฟองขอใหศาลพิพากษาวาการ
กระทําของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีกอใหเกิดความเสียหายกับตนเปนการกระทําท่ีมิชอบดวยกฎหมาย
และขอใหศาลพิพากษาบังคับใหชดใชคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดจากความเสียหายนั้นได 

2.1.2  การจําแนกสิทธิและเสรีภาพโดยพิจารณาจากวัตถุและเนื้อหาของสิทธิและเสรีภาพ 
  1. สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล ไดแก สิทธิในความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและรางกาย 
สิทธิในครอบครัว เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยูใน
ราชอาณาจักร เสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยชอบดวยกฎหมาย 3 
   2. สิทธิและเสรีภาพในทางความคิดและการแสดงความคิดเห็น เชน เสรีภาพในการนับ
ถือศาสนา นิกายศาสนาหรือลัทธินิยมในทางศาสนา สิทธิในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เสรีภาพ
ในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอบ การวิจัย เพียงเทาท่ีไมขัดตอหนาท่ีของพลเมือง
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพหนังสือพิมพ 4 
  3. สิทธิและเสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ เชน สิทธิในทรัพยสินและสิทธิในการสืบ
มรดก สิทธิท่ีจะไดรับคาทดแทนท่ีเปนธรรมในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพยถูกเวนคืนเพื่อการอันเปน
สาธารณูปโภค สิทธิท่ีจะไดรับคาทดแทนท่ีเปนธรรมในกรณีท่ีกิจการถูกโอนเปนของชาติ เสรีภาพ 
ในการทําสัญญากอต้ังนิติสัมพันธกับผูอ่ืน5 
 
                                                           

2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540. 
3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540, มาตรา 31,34,35,36,37. 
4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540,  มาตรา 38,39,41,42,43. 
5 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540,  มาตรา 48,49,50. 
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  4. สิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุม เชน เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ 
สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคกรเอกชนหรือหมูคณะอ่ืน6 
  5. สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง เชน เสรีภาพในการรวมตัวกันจัดต้ังพรรคการเมือง 
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ7 
  6. สิทธิท่ีจะตรวจสอบการกระทําของหนวยงานและเจาหนาท่ีของรัฐ เชน สิทธิของ
บุคคลในอันท่ีจะไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะ สิทธิของบุคคลในอันท่ีจะไดรับขอมูล
จากหนวยราชการ สิทธิของบุคคลท่ีจะฟองหนวยราชการ8 
  7. สิทธิท่ีจะไดรับการปฏิบัติจากรัฐอยางเทาเทียมกัน เชน บทบัญญัติท่ีรับรองวาบุคคล
ยอมเสมอกันในกฎหมาย บทบัญญัติท่ีรับรองวาชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน9 
 2.1.3  หลักนิติธรรม (Due Process Theory)  
  หลักนิติธรรมหรือหลักการปกครองของกฎหมาย ไมใชการปกครองของมนุษย 
(Government of Laws, not of men) หรือหลักกฎหมายเปนใหญ (Primacy of Law) ตามหลักนี้ฝาย
ปกครองจะกระทําการอยางใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิ เสรีภาพหรือประโยชนอัน
ชอบธรรมของเอกชนคนใดคนหนึ่งแมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพหรือ
ประโยชนอันชอบธรรมของผูอ่ืนเพื่อตอบสนองความตองการสวนรวมของประชาชนท่ีเรียกวา 
“ประโยชนมหาชน” (Public interest) ไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายใหอํานาจและภายในขอบเขตท่ี
กฎหมายกําหนดไวเทานั้น10 
 2.1.4  ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Theory) 
  ทฤษฎีนี้ใชควบคุมและคุมครองปองกันภัยจากอาชญากรรมท่ีมีอยูมากในสังคม  โดย
มุงเนนไปที่การมอบอํานาจใหพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจบังคับใชกฎหมายในฐานะเปนตัวแทน
ของรัฐปฏิบัติหนาท่ีตอสังคม  ทฤษฎีมุงเนนการปราบปรามอาชญากรรมโดยเด็ดขาด      ซ่ึงมักจะ
ถูกใชในประเทศท่ีมีอัตราการเกิดอาชญากรรมในอัตราสูงหรือบอยครั้ง  ใชวิธีปฏิบัติอยางเขมงวด
และจริงจัง บางคร้ังอาจตองใชความรุนแรงในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือควบคุม

                                                           
6 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540,  มาตรา 45. 
7 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540,  มาตรา 44,47. 
8 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540,  มาตรา 59,62. 
9 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540,  มาตรา 30. 
10 วรพจน  วิศรุตพิชญ.  (2546).  รวมบทความเก่ียวกับกฎหมายปกครอง. หนา 338. 
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การกระทําความผิดในบางขณะ  เพื่อคุมครองสังคมใหปลอดภัยจากการกออาชญากรรม  ซ่ึงถือวา
เปนกรณีท่ีรัฐใชอํานาจคุมครองปองกันสังคมใหรอดพนจากภยันตราย11 
 
2.2  การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีในการจับกุมผูกระทําความผิด 
  การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายมีหนาท่ีซ่ึง
ไดรับมอบหมายจากรัฐหลายกรณี แตหนาท่ีหลักของพนักงานเจาหนาท่ีดังกลาวคือ หนาท่ีในการ
จับกุมผูกระทําความผิดเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย หนาท่ีดังกลาวทําใหพนักงานเจาหนาท่ีตอง
เผชิญหนากับอาชญากรหรือผูกระทําความผิดในรูปแบบตางๆ ท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนา
หรือแมแตการพบการกระทําความผิดโดยบังเอิญ 
  การจับ หมายความถึง การจํากัดเสรีภาพในรางกายของผูถูกจับในลักษณะท่ีทําให
เสรีภาพในการเคล่ือนท่ีส้ินสุดลงเพื่อดําเนินการกระบวนยุติธรรมข้ันตอไป ซ่ึงอาจจะไมถูกเนื้อตอง
ตัวกันก็ได12 
  วัตถุประสงคของการจับกุมก็คือเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ นอกจากน้ันก็
เพ่ือประโยชนในการระงับ ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดท่ีอาจเกิดข้ึนเฉพาะหนาและเพื่อ
ปองกันมิใหผูกระทําผิดมีโอกาสหลบหนีไปได อยางไรก็ตาม เจาพนักงานตองกระทําภายใน
ขอบเขตและวิธีการตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวโดยเครงครัดดวย เพื่อเปนหลักประกันการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีจะไมถูกริดรอนโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร และการดําเนินการ  
ฝาผืนบทบัญญัติกฎหมายของเจาพนักงาน อาจทําใหบุคคลผูไดรับความกระทบกระเทือน มีสิทธิ 
ขัดขวางการปฏิบัติของเจาพนักงานได และเจาพนักงานเองก็อาจมีความผิดทางอาญาและความรับ
ผิดทางแพงตอผูไดรับความเสียหายอีกดวย13 
  ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑในการจับกุมไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 และประมวลระเบียบตํารวจ
เกี่ยวกับคดี 
 
 

                                                           
11  แหลงเดิม.    
12 จักรพงษ  วิวัฒนวานิช . (2548).  คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วาดวย 

หมายเรียกหมายอาญา.  หนา 67. 
13 แหลงเดิม. 
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 2.2.1 หลักการจับกุมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดวางหลักการจับกุมไววา บุคคลยอมมี
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดราย
หรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได แตการลงโทษประหารชีวิตตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ไมถือวาเปน
การลงโทษดวยวิธีการโหดรายไรมนุษยธรรม การจับ คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล หรือการกระทําใด
อันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย14 
  ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใดจะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาล
หรือผูนั้นไดกระทําความผิดซ่ึงหนาหรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืนใหจับไดโดยไมมีหมายตามที่กฎหมาย
บัญญัติ โดยผูถูกจับจะตองไดรับการแจงขอกลาวหาและรายละเอียดแหงการจับโดยไมชักชา กับ
จะตองไดรับโอกาสแจงใหญาติหรือผูซ่ึงถูกจับไววางใจในโอกาสแรก และผูถูกจับซ่ึงยังถูกควบคุม
อยูตองถูกนําตัวไปศาลภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมงนับแตเวลาท่ีผูถูกจับถูกนําตัวไปถึงท่ีทําการของ
พนักงานสอบสวนเพ่ือศาลพิจารณาวามีเหตุท่ีจะขังผูถูกจับไวตามกฎหมายหรือไม เวนแตมีเหตุ
สุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ15 
  2.2.2 หลักการจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  ในการจับไมวาจะเปนการจบัโดยมีหมายจบัหรือไมมีหมายจับก็ตาม ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 ไดกําหนดรายละเอยีดเกีย่วกับการจับมากข้ึนโดยคํานึงถึงสิทธิ
และเสรีภาพของผ ู ถูกจับตามท่ีไดรับความคุมครองในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  

2.2.2.1 วิธีปฏิบัตใินการจับกุม 
   ในการรักษาความสงบเรียบรอยรัฐมีอํานาจใชมาตรการบังคับตอผูกระทําผิด แตรัฐมอบ
อํานาจใหเจาพนักงานใชอํานาจแทนได เชน การจับของเจาพนักงานและการใชอาวุธปนของเจา
พนักงานท่ัวๆ ไป หรือการใชอาวุธปนของเจาหนาท่ีราชทัณฑซ่ึงมีบทบัญญัติไวโดยเฉพาะแต
อยางไรก็ตามตองมิใชลักษณะของการใชอํานาจดังกลาวตามอําเภอใจและตองมีกรอบการใชท่ีชัดเจน 
  ในการจับนั้น เจาพนักงานหรือราษฎรซ่ึงทําการจับตองแจงแกผูท่ีจะถูกจับนั้นวาเขา
จะตองถูกจับ แลวส่ังใหผูถูกจับไปยังท่ีทําการของพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีถูกจับพรอมดวย  
ผูจับ เวนแตสามารถนําไปท่ีทําการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไดในขณะนั้น ใหนําไปท่ีทํา
การของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบดังกลาว แตถาจําเปนก็ใหจับตัวไป16 

                                                           
14 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 31. 
15 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 237. 
16 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคหน่ึง 
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  เหตุท่ีตองแจงแกผูท่ีจะถูกจับวาเขาตองถูกจับก็เพื่อใหผูถูกจับรูตัววาจะตองถูกจับและ
เพื่อใหผูถูกจับสามารถใชสิทธิของผูท่ีอยูในฐานะท่ีถูกจับตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1683/2523 ในการจับนั้น เจาพนักงานหรือราษฎรซ่ึงทําการจับ
ตองแจงแกผูท่ีจะตองถูกจับนั้นวาเขาตองถูกจับ จําเลยมียศเปนรอยตํารวจเอกกับพวกมิไดบอก
โจทกวาโจทกจะตองถูกจับ เพียงแตแจงวาจะเอาไปสอบถามคดีใหมและไมไดบอกดวยวาคดีอะไร 
โจทกเขาใจวาเอาไปสอบสวนเพ่ิมเติมคดีเร่ืองโคของโจทกหายที่เคยแจงความไวจึงไดไปกับจําเลย 
ดังนี้ ถือวาเปนการจับโดยชอบดวยกฎหมายหาไดไม 
  คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2608/2535 ขณะท่ีสอบตํารวจตรี บ. กับสิบตํารวจโท บ. จะเขา
จับกุมกลุมวัยรุนพวกของจําเลยน้ัน บุคคลท้ังสองไมไดแตงเคร่ืองแบบตํารวจและไมไดแสดงตนวา
เปนเจาพนักงานตํารวจซ่ึงจะปฏิบัติตามหนาท่ี ท้ังไมไดแจงขอหาแกเด็กวัยรุนคนใดวาเปนผูดูหม่ิน
ตนและจะตองถูกจับ จึงถือไมไดวามีการจับกุมในขอหาดูหม่ินเจาพนักงานโดยชอบ ฉะนั้น แมหาก
จําเลยจะตอสูขัดขวางมิใหสิบตํารวจตรี บ. กับสิบตํารวจโท บ. เขาจับกุมพวกของจําเลย ก็ไมมี
ความผิดฐานตอสูขัดขวางเจาพนักงานซ่ึงกระทําการตามหนาท่ีจับกุมพวกของจําเลย ก็ไมมีความผิด
ฐานตอสูขัดขวางเจาพนักงานซ่ึงกระทําการตามหนาท่ี 
  2.2.2.2 เจาพนักงานตองแจงขอหาและสิทธิแกผูถูกจับ 

ในกรณีท่ีเจาพนักงานเปนผูจับ ตองแจงขอกลาวหาใหผูถูกจับทราบ หากมีหมายจับให
แสดงตอผูถูกจับ พรอมท้ังแจงดวยวา ผูถูกจับมีสิทธิท่ีจะไมใหการหรือใหการก็ไดและถอยคําของผู
ถูกจับนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีก็ไดและผูถูกจับมีสิทธิท่ีจะพบและปรึกษา
ทนายความหรือผูซ่ึงจะเปนทนายความ ถาผ ู ถูกจับประสงคจะแจงใหญาติหรือผ ู ซ่ึงตนไววางใจ

ทราบถึงการจับกุมท่ีสามารถดําเนินการไดโดยสะดวกและไมเปนการขัดขวางการจับหรือการ
ควบคุมผ ู ถูกจับหรือทําใหเกิดความไมปลอดภัยแกบุคคลหน่ึงบุคคลใด ก็ใหเจาพนักงานอนุญาตให

ผ ู ถูกจับดําเนินการไดตามสมควรแกกรณี ในการนี้ใหเจาพนักงานผ ู จับนั้นบันทึกการจับดังกลาวไว

ดวย17 
เจาพนักงานเปนผูจับมีหนาท่ีตองแจงขอกลาวหาใหผูถูกจับทราบถึงเหตุการจับตามขอ

กลาวหาที่ผูนั้นถูกจับ เนื่องจากยังอยูในช้ันของการจับกุมเทานั้น ซ่ึงในขอนี้ นับวาเปนขอสําคัญท่ี
แตกตางไปจากการจับตามมาตรา 83 เดิม ท่ีมิไดบัญญัติใหเจาพนักงานผ ู ทําการจับจะตองแจงขอ

กลาวหาใหผูถูกจับทราบ ดังนั้น แนวฎีกาเดิม เชน ฎีกาท่ี 1549/2525 ท่ีวินิจฉัยวา มาตรา 83 บัญญัติ
เพียงแตใหเจาพนักงานแจงแกผูท่ีจะถูกจับวาเขาจะตองถูกจับเทานั้น มิไดกําหนดใหมีการแจงขอหา

                                                           
17 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสอง 
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หรือทําบันทึกการจับกุมแตประการใด หรือฎีกาท่ี 667/2535 ท่ีวินิจฉัยวา ช้ันจับกุมกฎหมายมิได
บังคับใหเจาพนักงานตํารวจผูจับกุมตองบอกใหผูถูกจับทราบกอนวาถอยคําของผูถูกจับนั้นอาจใช
เปนพยานหลักฐานยันเขาในช้ันพิจารณาได ดังนั้น บันทึกการจับกุมของเจาพนักงานตํารวจผูจับกุม
แมไมไดบอกใหผูจับทราบกอนเชนวานั้นจึงรับฟงเปนพยานหลักฐานได จึงนํามาเปนบรรทัดฐาน
ไมไดอีกตอไป 

 ผูถูกจับมีสิทธิจะไมใหการหรือใหการก็ได และถอยคําของผูถูกจับนั้นอาจใชเปน
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได 

ตามมาตรา 84 วรรคส่ี บัญญัติวา ถอยคําใดๆ ท่ีผูถูกจับใหไวตอเจาพนักงานผ ู จับหรือ

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในช้ันจับกุมหรือรับมอบตัวผูถูกจับ ถาถอยคํานั้นเปนคํารับ
สารภาพของผูถูกจับวาตนไดกระทําความผิด หามมิใหรับฟงเปนพยานหลักฐานแตถาเปนถอยคํา
อ่ืน จะรับฟงเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของผูถูกจับไดตอเม่ือไดมีการแจงสิทธิตาม
วรรคหนึ่ง หรือตามมาตรา 83 วรรคสอง แกผูถูกจับแลวแตกรณี  

จากบทบัญญัติดังกลาวแสดงวา เจาพนักงานผูทําการจับไมแจงแกผูถูกจับวาถอยคําของ
ผูถูกจับนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได ก็มีผลแตเพียงทําใหถอยคําท่ีผูถูกจับได
ใหการอันมิใชคําใหการรับสารภาพไมอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของผูถูกจับ
ในการพิจารณาคดีของศาลไดเทานั้น ไมถึงกับเปนเหตุใหการจับเสียไป 

บันทึกการจับกุมหมายความถึงหนังสือใดท่ีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจดไวเปน
หลักฐานในการสอบสวนความผิดอาญา รวมท้ังบันทึกคํารองทุกขและคํากลาวโทษ ซ่ึงมาตรา 83 
มิไดบังคับวาบันทึกการจับกุมจะตองกระทํา ณ สถานท่ีท่ีทําการจับ บันทึกการจับกุมท่ีมีเจา
พนักงานผูจับลงช่ือไวแลวแมมีเจาพนักงานผูอ่ืนท่ีมิไดรวมจับกุมลงช่ือไวดวยก็ไมทําใหบันทึกนั้น
เสียไป บันทึกการจับกุมท่ีมีรองรอยการแกไข ตกเติม เม่ือจําเลยลงนามในบันทึกดังกลาวโดยมิได
โตแยงและมิไดซักคานพยานโจทกเปนอยางอ่ืน บันทึกการจับกุมนั้นก็ไมเสียไปหรือใชไมได 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 2892/2536 กฎหมายไมไดบังคับวาจะตองทําบันทึกการจับกุมใน
สถานที่ท่ีจับกุมหรือตรวจคน อีกท้ังไดความวาจําเลยกับพวกถูกจับกุมในสถานท่ีตางกันในเวลา
ไลเล่ียกัน การทําบันทึกการจับกุมท่ีสถานีตํารวจจึงเปนวิธีท่ีเหมาะสมแลวและเน่ืองจากเปนบันทึก
การจับกุม มิใชบันทึกการตรวจคนจึงไมจําตองบันทึกของกลางไวก็เปนการเพียงพอแลวไมขัดตอ
มาตรา 103 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 3999/2535 บันทึกการจับกุมท่ีมีเจาหนาท่ีตํารวจลงช่ือ 16 คน แมวา
เจาหนาท่ีตํารวจท่ีลงชื่อในบันทึกการจับกุมท้ังหมดจะไปรวมจับกุมดวยหรือไม แตเม่ือเจาหนาท่ี
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ตํารวจ 2 คน รวมทําการจับคนรายจริง แมบันทึกบางสวนจะไมเปนจริง ก็ไมทําใหพยานหลักฐาน
โจทกเสียไป 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1677/2542 บันทึกการจับกุมผูตองหาเปนบันทึกท่ีเจาพนักงานตํารวจ
ไดทําข้ึนภายหลังท่ีไดมีการจับกุมจําเลยแลว บันทึกการจับกุมจึงเปนหลักฐานในการสอบสวน
คดีอาญา ตามมาตรา 2 (11) ซ่ึงไมไดมีบทบังคับวาตองทําอยางไร เม่ือบันทึกการจับกุมมีรองรอย
การแกไข ตกเติม ก็ไมทําใหบันทึกการจับกุมนั้นเปนอันเสียไปหรือใชไมไดเลย 

2.2.2.3  การใชมาตรการเพื่อจับ 
ถาบุคคลซ่ึงจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะ

หลบหนี ผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือการปองกันท้ังหลายท่ีเหมาะสมแกพฤติการณแหงเร่ืองใน
การจับนั้น18 

หากผูถูกจับไปยังท่ีทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจพรอมดวยผูจับแตโดยดี 
โดยไมมีพฤติการณขัดขวางหรือจะขัดขวางแลว เจาพนักงานก็ไมจําเปนตองไปถูกเนื้อตองตัวเขา
เลย ก็ถือวาเปนการจับโดยชอบแลว แตถามีเหตุจําเปนก็ใหเจาพนักงานจับตัวไปก็ได เชน ผูถูกจับ
หรือผูตองหาเปนคนเมาสุรา สติฟนเฟอนไมนาไววางใจหรือพยายามจะหลบหนี แตหากบุคคลซ่ึง
จะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี เจาพนักงานก็มี
อํานาจใชวิธีการปองกันท้ังหลายท่ีเหมาะสมแกพฤติการณแหงเร่ืองในการจับนั้น โดยจะตองใช
อํานาจตอบโตการขัดขวางหรือการหลบหนีดวยการกระทําพอสมควรแกเหตุแหงความจําเปนนั้น 
หากเจาพนักงานใชวิธีการจับเกินสมควรแกเหตุ เจาพนักงานก็อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาได 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 2357/2522 ตํารวจจับผูกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
83 ผูถูกจับยอมไปกับตํารวจก็ไมจําเปนตองจับตัวไป และไมตองใชเคร่ืองพันธนาการ เพียงแตแจง
ขอหาและบอกใหไปสถานีตํารวจก็เปนการจับแลว บันทึกการจับจะทําตรงท่ีจับหรือทําท่ีใดก็ได 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 698/2516 (ประชุมใหญ) ผูเสียหายกับพวกเปนตํารวจเขาจับกุมจําเลย
กับพวกซ่ึงเลนการพนันอยูบนเรือน ขณะจับกุมพวกผูเลนพากันรีบหนีลงจากเรือน ผูเสียหายวิ่งเขา
จับขอมือจําเลย จําเลยสะบัดหลุดเพื่อมิใหจับกุม ผูเสียหายใชปนตีศีรษะจําเลยโดยแรงจนจําเลยลม
ลงไป ขณะท่ีตํารวจอ่ืนเขากลุมรุมทํารายจําเลยดวย แมผูเสียหายจะมีอํานาจจับได แตการใชวิธี
จับกุมดังกลาวนี้เปนการใชวิธีการจับรุนแรงเกินความเหมาะสมแกพฤติการณ การจับของผูเสียหาย
จึงเปนการจับท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

                                                           
18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสาม 
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คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 535/2521 ผูตองขังยิงตํารวจตายและจะหลบหนี จําเลยกับพวก
ตํารวจอีก 7-8 คนลัอมหองขังไดแลวยิงปนเขาไปสิบกวานัด สองนัดถูกผูตองขังตาย เพียงแคลอมไว
ในสถานท่ีจํากัดผูตองขังก็สามารถหนีไดแลว การยิงกวาสิบนัดจึงไมใชวิธีหรือการปองกันท่ีเหมาะ
แกพฤติการณ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1048-1049/2514 จําเลยเปนเจาพนักงานตํารวจออกตรวจทองท่ีพบ
ผูตายกับพวกหลายคนถือไมและทอนเหล็กจับกลุมกันอยูในเวลาวิกาลจึงเขาไปสอบถาม พวกผูตาย
กลับเขากลุมรุมตัวจําเลยจนศรีษะแตกลมลง จําเลยชักปนออกมา ผูตายกับพวกก็พากันวิ่งหนีจําเลย
ยิงไปทางพวกผูตาย กระสุนปนถูกผูตายทางดานหลังถึงแกความตาย การกระทําของจําเลยดังกลาว
ไมเปนการปองกันเพราะภยันตรายท่ีเกิดแกจําเลยไดผานพนไปแลว 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1537/2517 จําเลยเปนเจาพนักงานตํารวจทําหนาท่ีรักษาความสงบอยู
ในงานวัดเขาไปจับกุม น. เพราะมีคนมาแจงวา น. มีอาวุธปน และกําลังจะกอเหตุรายในวงรําวง น. 
สลัดหลุดจนจําเลยลมลง พอจําเลยลุกข้ึนไดก็ใชปนยิงไปทาง น. ซ่ึงกําลังวิ่งหนี โดย น. มิไดใช
อาวุธปนยิงจําเลยกอน กระสุนปนยิงพลาดไปถูก ส. ซ่ึงอยูใกลวงรําวงถึงแกความตาย ดังนี้ถือไมได
วาเปนการใชวิธีท่ีเหมาะสมแกพฤติการณแหงการจับ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 238/2481 ตํารวจสองคนเขาจับผูรายลักลอบจับสัตวน้ําในเขตหวง
หาม ผูถูกจับไมยอมใหจับจึงเกิดปลุกปลํ้ากันข้ึน ผูใหญบานเขาชวยจับโดยใชไมตีผูถูกจับทีหนึ่ง
ศีรษะแตกจึงจับได ถือวาเปนการใชกําลังพอสมควรแกเหตุตามพฤติการณ ผูใหญบานไมมีความผิด 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 699/2502 พนักงานปาไมบอกใหรถบรรทุกไมซ่ึงมีไมผิดกฎหมายให
หยุดแตคนขับรถไมยอมหยุด พนักงานปาไมจึงใชปนยิงยางลอรถแตกเพ่ือใหรถหยุดเพื่อจะได
จับกุมผูกระทําผิดและยึดไมท่ีผิดกฎหมาย พนักงานปาไมใชวิธีการท่ีเหมาะสมแกพฤติการณแลว 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 775/2502 นักโทษหลบหนีเรือนจําบอกใหหยุดก็ไมหยุด ผูชวยพัศดี
จึงใชปนลูกซองยิงไปหนึ่งนัดท่ีตัวนักโทษ กระสุนลูกปรายนัดหนึ่งถูกแขนนักโทษบาดเจ็บ ผูชวย
พัศดีทําไปพอสมควรแกเหตุ 
 2.2.3  หลักการจับกุมตามประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคด ี
  ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีไดกําหนดหลักเกณฑในการจับกุมผูกระทํา
ความผิดไวในลักษณะ 3 ขอ 13 -38 

การจับกุม หมายถึง การท่ีเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือราษฎร ใชอํานาจ
ตามกฎหมายจับบุคคลผูกระทําความผิดหรือสงสัยวากระทําผิดในทางอาญา หรือจับตามหมายจับ
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เพื่อนําตัวผูถูกจับไปจัดการตามกฎหมาย19 การจับนี้แมผูจับเพียงแตแจงผูท่ีจะถูกจับนั้นใหทราบวา
เขาตองถูกจับ แลวส่ังใหผ ู ถูกจับไปยังท่ีทําการของพนักงานฝายปกครองหรือพนักงานสอบสวน

พรอมดวยผูถูกจับ ดังนี้ก็อยูในการจับเชนกัน 
เจาพนักงานหรือราษฎรท่ีเขาทําการจับกุมผูใด ตามปกติตองใชวิธีจับโดยแจงใหเขา

ทราบวาเขาถูกจับแลว แลวส่ังใหผูถูกจับไปยังท่ีทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตรวจพรอม
ดวยผูจับ แตหากมีความจําเปนและจะใชวิธีการดังกลาวไมได โดยผ ู จะถูกจับเปนผูรายสําคัญหรือ

ตองหาวากระทําความผิดรายแรงหรือไมรายแรงแตเปนผูเคยหลบหนีมาแลวหรือหนทางท่ีจะพาไป
เปนท่ีเปล่ียวหรือเปนเวลาคํ่าคืนหรือเหตุอ่ืนใดซ่ึงเปนความจําเปนท่ีจะตองใหอํานาจจับและควบคุม
เพื่อปองกันมิใหหลบหนี ก็ใชอํานาจจับควบคุมไดเทาท่ีจําเปนแกการท่ีจะปองกันมิใหผูถูกจับ
หลบหนี 

การจับกุมนั้น ผูจับจะตองจับโดยละมอม (โดยดี) เม่ือจําเลยหรือผูจะตองถูกจับนั้นไมได
มีการตอสูอยางใดแลว เจาพนักงานจะใชอํานาจทํารายแกเขามิได เวนแตผูจะตองถูกจับนั้นตอสู
หรือแสดงกิริยาตอสู เจาพนักงานผูจับจึงจะมีอํานาจใชอาวุธเพ่ือปองกันไดโดยไมเกินกวาสมควร 

ถาบุคคลซ่ึงจะถูกจับ ขัดขวาง หรือจะขัดขวางการจับหรือหลบหนีหรือพยายามจะ
หลบหนี เจาพนักงานหรือราษฎรผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือความปองกันท้ังหลายเทาท่ี
เหมาะสมแกพฤติการณแหงเร่ืองในการจับผูนั้น 

เจาพนักงานจับคนรายจะควรใชอาวุธเพียงไรหรือไมนั้น ถือเปนเร่ืองสําคัญท่ีสุดในการ
จับกุมเพราะเหตุวา ในบางคราวถาไมใชอาวุธบางแลว อาจทําใหการจับกุมไรผลหรือไมเปนผลดี 
แตถาจะใชอาวุธโดยไมสมควรแกเหตุแลว ผลรายอาจเกิดแกเจาพนักงานผูท่ีตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี
ราชการโดยสุจริตน้ันได 

หลักการวินิจฉัยถึงการกระทําท่ีสมควรแกเหตุ ประกอบดวย 
1. อาการกิริยาของผูท่ีจะตองถูกจับท่ีแสดงตอเจาหนาท่ีในลักษณะขัดขืนหรือผอนปรน 

เช่ือฟง หากผูตองถูกจับมิไดแสดงกิริยาอาการจะตอสูเจาพนักงานแตอยางใดแลว เจาพนักงานจะใช
อาวุธทํารายคนซ่ึงยอมใหจับโดยดีไมได แตคําวา ตอสู นี้มิไดหมายความวาเจาพนักงานจะตองรอ
ใหผูทํารายกระทํารายกอนไม แมเพียงผูรายแสดงกิริยาใหปรากฏวาไดพยายามจะตอสูเทานั้นก็
พอแลว เชน ผูรายมีปนอยูในมือ เจาพนักงานบอกใหวางปนก็ไมยอมทําตามคําส่ังเจาพนักงาน กลับ
แสดงกิริยาจะยกปนยิงหรือทําทาวาจะใชอาวุธปนนั้นตอสูเจาพนักงาน เชนนี้เจาพนักงานก็ใชอาวุธ
ปนยิงผูรายคนนั้นกอนได แมปรากฏวากระสุนปนจะถูกผูรายตายหรือบาดเจ็บก็ไมถือเปนการ

                                                           
19 ประมวลระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี ขอ 13 
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กระทําเกินไปกวาเหตุ ท้ังนี้เพราะเปนท่ีรูกันวาอาวุธปนเปนอาวุธท่ีรายแรงหากปลอยใหผูรายยิง
กอน กระสุนปนอาจถูกเจาพนักงานถึงแกความตายหรือบาดเจ็บสาหัสได  

2. อาวุธและความรายแรงของอาวุธของผูถูกจับ เม่ือผูจะตองถูกจับตอสูหรือแสดงกิริยา
จะตอสูแลวเจาพนักงานยังจะตองระวังในเร่ืองอาวุธท่ีจะใชอีกอยางหนึ่งดวย โดยตองเลือกให
สมควรกับการตอสู เชน เจาพนักงานจะใชอาวุธปนตอสูหรือยิงผูรายมือเปลาไมได กรณีเชนนี้ถาเจา
พนักงานยิงผูรายท่ีไมมีอาวุธ เจาพนักงานมีความผิดตามกฎหมายอาญา แตยังมีขอยกเวนในทาง
ปฏิบัติวา หากเปนการจําเปนจริงๆ แลว แมศักดิ์ของอาวุธจะผิดกันบานแตเปนเวลาจําเปนซ่ึงถาเจา
พนักงานไมใชอาวุธท่ีมีอยูปองกันตัวแลวอาจไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือตายได เชนนี้เจาพนักงานก็
สามารถกระทําได เชน ผูรายมีดาบตรงเขามาจะฟนเจาพนักงาน ท้ังเจาพนักงานก็จนมุมจนเหลือท่ี
จะแกไขอยางอ่ืนและมีแตอาวุธปนพกอยูในมือจึงจําเปนตองยิงไปเชนนี้ แมจะถูกผูรายตายก็ไมเปน
การเกินกวาเหตุ  

3. กําลังและความจําเปนของกรณีแวดลอม มีอาทิเชน การจับผูกระทําผิดซ่ึงมีจํานวน
มากกวาเจาหนาท่ีผูทําการจับถึงแมผูถูกจับไมมีอาวุธอาศัยสมัครพรรคพวกอาจจะพากันกลุมรุมทํา
รายหรือแยงอาวุธจากเจาหนาท่ีได ในกรณีนี้แมเจาหนาท่ีจะใชอาวุธเกินไปบางจนเปนเหตุใหผูถูก
จับไดรับบาดเจ็บหรือถึงแกชีวิตก็อาจอยูในฐานะท่ีเปนการกระทําท่ีสมควรแกเหตุ แตถาเจา
พนักงานมีกําลังสามารถทําการจับไดโดยละมอม และเปนการไดเปรียบในเร่ืองของอาวุธท่ีผูราย
ดอยกวาอีกท้ังกําลังของเจาพนักงานมีเปนจํานวนมากกวาทําใหการจับกุมทําไดโดยสะดวกก็ไมมี
ความจําเปนตองใชอาวุธรายแรงแตอยางใด ดังนั้นการกระทําท่ีเกินความจําเปนทําใหเจาพนักงานมี
ความผิดตามกฎหมาย 

 ในกรณีท่ีผูถูกจับหลบหนีไปในระหวางท่ีกําลังถูกควบคุมตัวโดยไมไดตอสูนั้นไมมี
กฎหมายบทใดท่ีพอจะนํามาใชเปนหลักประกันไดวาจะใหใชอาวุธไดเพียงใด โดยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดมีบทบัญญัติไวเพียงกวางๆ วา ผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือ
ความปองกันท้ังหลายเทาท่ีเหมาะแกพฤติการณแหงเร่ืองในการจับผูนั้นเทานั้น  เพราะฉะนั้นเม่ือผู
จะถูกจับวิ่งหนีไปซ่ึงหนา หามใชอาวุธปนยิง ใหพยายามวิ่งไลตามจับโดยเต็มกําลัง 
 
2.3   การเคารพตอสิทธิมนษุยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูท่ีจะถูกใชอาวุธปน 

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหลังจากท่ีไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แลว มุงเนนใหรัฐและองคกรในกระบวนการยุติธรรมดําเนินการ
เพื่อใหเกิดการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมากข้ึนไมวาจะเปนสิทธิของผูถูกกลาวหา 
ผูเสียหาย หรือพยาน  ในขณะเดียวกันยังเพิ่มหลักการในการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
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ใหมีความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม อันจะมีผลทําใหสามารถคนหาความจริงไดอยางถูกตอง
และนําผูกระทําความผิดมาลงโทษไดอยางรวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพื่อใหการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดเปนไปอยางมีคุณภาพและเปนท่ีเช่ือถือของประชาชน 

ควบคูไปกับการพัฒนาหลักการคุมครองสิทธิขางตน ความจําเปนท่ีตองปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมซ่ึงมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงข้ึนในปจจุบันและอนาคต  ทําให
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตองปรับปรุงกฎหมายตลอดจนระเบียบปฏิบัติเพื่อใหการปฏิบัติของ
พนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายเปนไปเพื่อการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมอยางมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันตองเคารพตอสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยของประชาชนดวย 

หลักการที่สําคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ แนวคิดของการใหความ        
คุมครองสิทธิมนุษยชนในระหวางการดําเนินคดีอาญาควบคูกับหลักการปองกันและปราบปรามการ
กระทําความผิด ซ่ึงหลักการทั้งสองนี้ไดรับการรับรองไวท้ังในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือใหการคุมครองการละเมิดสิทธิเสรีภาพแกปจเจก
ชนโดยไมจําเปนหรือไมมีเหตุอันสมควร เพราะเหตุการคนหาความจริงและคนหาผูกระทําความผิด
ของเจาพนักงานหรือศาล20 

การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายนั้นใน
บางคร้ังมีเหตุจําเปนใหตองใชกําลังบังคับเพ่ือจับกุมและในบางคร้ังอาจมีเหตุจําเปนถึงข้ันตอง
บังคับใชอาวุธปน ดังเปนท่ีทราบกันดีวาปนเปนอาวุธท่ีรายแรง ดังน้ันพนักงานเจาหนาท่ีผูใชจําตอง
ระมัดระวังอยางท่ีสุดเพื่อมิใหเกิดผลรายเกินกวาเหตุท่ีจําตองใช โดยตองตระหนักเสมอถึงการ
เคารพตอสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูท่ีจะถูกใชอาวุธปน 

อยางไรก็ดี การใชกําลังตอบโตเพื่อจับผูประทุษรายมีลักษณะท่ีฉุกเฉินและตองอาศัย
พฤติการณแหงคดีเปนเร่ืองๆ ไป  จึงเกิดปญหาแกผูปฏิบัติงานวาควรจะใชกําลังเพื่อจับถึงข้ันทําให
ตายไดเม่ือใดและหากดุลพินิจของผูจับไมตรงกับผูพิพากษาที่ชี้ขาดเร่ืองนั้นเจาพนักงานดังกลาวก็
ตองรับผิดทางอาญาฐานฆาคน เพราะเปนการใชกําลังเพื่อจับเกินสมควรแกเหตุหรือเปนการปองกัน
เกินสมควรแกเหตุ แนวทางในมาตรฐานสากลและกฎหมายตางประเทศไดใหเกณฑในเร่ืองนี้ไว
เกี่ยวกับมาตรฐานในเร่ืองการใชกําลังถึงตายเพ่ือจับ และแนวทางการใชปนเพื่อจับผูกระทําความผิด

                                                           
20 ณรงค  ใจหาญ.  (2546,  มีนาคม).  “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: ดุลยภาพระหวาง 

สิทธิมนุษยชนกับประสิทธิภาพในการปองกันอาชญากรรม (ตอนที่ 1).” วารสารนิติศาสตร (มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร),  33, 1.   
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ท่ีขัดขืนการจับ  ซ่ึงแนวทางดังกลาวเปนแนวทางที่ใหหลักประกันแกผูถูกจับท่ีชัดเจนวาจะไมถูกใช
กําลังเพ่ือจับเกินขอบเขตของความจําเปน และในขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแกเจาพนักงาน    
ผูจับวาหากมีความจําเปนในการใชกําลังหรือใชปนเพื่อปองกันตัวขณะจับกุมนั้นควรจะตองมี   
พฤติการณท่ีปรากฏจากภายนอกอยางไรจึงจะเร่ิมใชอาวุธปนแกผูถูกจับได 21  ซ่ึงผูวิจัยเห็นวา นาจะ
เปนแนวทางท่ีควรนํามาพิจารณาเพื่อวางกรอบการใชอาวุธปนเพื่อจับแกผูถูกจับซ่ึงการตอสูหรือ 
ขัดขวางการจับกุมสําหรับประเทศไทย  ท้ังนี้เพื่อใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน  และยังเปน    
แนวทางในการท่ีพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมาย  จะใชเปนแนวทางใน
การใชอาวุธปนจับกุมผูกระทําความผิดซ่ึงจะใชกําลังตอสูขัดขืนเม่ือจะถูกจับกุม 

การควบคุมการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใช
กฎหมายของประเทศไทยซ่ึงสงผลตอการคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ   
ผูจะถูกจับหรือจะถูกใชอาวุธปน อาจกลาวไดวามีหลักกฎหมายพ้ืนฐานท่ีวางไวตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ตลอดจนประมวลกฎหมายอาญา
วาดวยการปองกันโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงการท่ีเจาพนักงานจะใชกําลังเพื่อจับก็จะมีอํานาจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสองและตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 68 ซ่ึงวางหลักเกณฑไวตั้งอยูบนพื้นฐานของความจําเปนเพื่อปองกันมิใหหนีหรือตามความ
จําเปนเพื่อปองกันสิทธิในชีวิตของผูจับเม่ือถูกประทุษรายจากผูถูกจับ 

สิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย 
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ 

อาทิเชน มาตรา 31 บุคคลยอมมีสิทธิ เสรีภาพในรางกาย ซ่ึงสิทธิเสรีภาพมักจะมีการบัญญัติควบคู
กันไปเสมอ 

มาตรา 35 บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถานและวรรคสองของมาตราดังกลาวระบุวา 
บุคคลยอมไดรับการคุมครองในการท่ีจะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข บทบัญญัติ
ในมาตราน้ีหากจะพิจารณาทําใหเห็นไดวา เม่ือบุคคลมีสิทธิหรือเสรีภาพแลวจําตองมีใครสักคนท่ี
ตองมีหนาท่ีท่ีจะตองเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้นท่ีจะตองไมเขาไปลวงละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลดังกลาว 

สิทธิ คือ ประโยชนท่ีกฎหมายรับรองและคุมครองใหแกบุคคลในอันท่ีจะกระทําการ
เกี่ยวกับทรัพยหรือบุคคลอ่ืน อาทิ สิทธิในทรัพย สิทธิในรางกาย มีความหมายในทางคุมครองบุคคล
ไมใหผูอ่ืนลวงละเมิดเจาของสิทธิ 

                                                           
21 แหลงเดิม.  
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สิทธิ ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 หมายความวา 
ความสําเร็จ อํานาจท่ีจะกระทําการใด ๆ ไดอยางอิสระโดยไดรับการรับรองจากกฎหมาย 

เสรีภาพ คือ สภาวะของมนุษยท่ีไมอยูภายใตการครองงําของผูอ่ืน มีอิสระท่ีจะกระทํา
หรืองดเวนการกระทําการ อาทิ เสรีภาพในการติดตอส่ือสาร เสรีภาพในการเดินทาง มีความหมาย
ในทางอิสระของเจาของเสรีภาพ 

เสรีภาพ ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 หมายความ
วา ความมีเสรีท่ีจะทําไดโดยปลอดอุปสรรค มีสิทธิท่ีจะทําและพูดไดโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

เสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้น สําหรับสิทธิมุงไปท่ีความคุมครองไมใหผูอ่ืนมา
ละเมิด โดยเฉพาะในสวนของผูเสียหาย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 245 
บัญญัติถึงสิทธิของผูเสียหายในทํานองท่ีวา บุคคลซ่ึงเปนผูเสียหายในคดีอาญามีสิทธิไดรับความ
คุมครอง การปฏิบัติท่ีเหมาะสมและคาตอบแทนท่ีจําเปนและสมควรจะรับ ท้ังนี้ตามกฎหมาย
บัญญัติ 
 
2.4  ความไรผลแลวของวิธีการอ่ืนท่ีมีอยูและการหลีกเล่ียงผลรายอยางถึงท่ีสุด 
  การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายโดย
เฉพาะงานในดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมนั้น มีหลายคราวเกิดความจําเปนตองใช
กําลังบังคับหรือบางคราวตองใชอาวุธโดยเฉพาะอาวุธปน  ปจจุบันยังไมปรากฏวาประเทศไทยไดมี
บทบัญญัติไวโดยเฉพาะในเร่ืองการใชกําลังในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน การจับตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 ก็มิไดกําหนดหลักเกณฑการใชกําลังอยางชัด
แจง เฉพาะอยางยิ่งบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการบังคับใชอาวุธปนของเจาพนักงานก็ยังไมมีปรากฏอยาง
เปนรูปธรรม 

พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธ
ปน พ.ศ.2490 เปนกฎหมายซ่ึงบัญญัติเพ่ือควบคุมการมีและใชอาวุธปน ไมวาจะเปนการทํา ซ้ือ มี 
ใช ส่ังหรือนําเขาซ่ึงอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปน อันเปนการวางกรอบหรือกฎเกณฑเกี่ยวกับการ
มีและใชอาวุธปน  ท้ังนี้ก็เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอสิทธิและเสรีภาพของปจเจกชน 

อยางไรก็ดีบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ ดังกลาวเปนบทบัญญัติท่ีใชบังคับ
ตอประชาชนผูมีและใชอาวุธปนเปนหลัก ในสวนของพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีในการ
บังคับใชกฎหมายนั้น บทบัญญัติมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติยกเวนใหหนวย
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ท่ี มีหรือใชอาวุธปนในราชการไมตองตกอยูภายใต บังคับแหง
พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ โดยกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจรวมกันออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดชนิด ขนาด จํานวน ตลอดจนการ
มีและใช เก็บรักษา การพาติดตัวฯ และการอยางอ่ืนท่ีจําเปนเพื่อการรักษาความปลอดภัยอันเกี่ยวกับ
อาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน ท่ีใหหนวยราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจมีและใชในราชการ  ซ่ึงผลแหงการนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรวมกันออกกฎกระทรวงใหอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปนของ
หนวยราชการและของรัฐวิสาหกิจรวมประมาณกวา 20 หนวยงาน ไมตองอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ โดยใหมีคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงประกอบดวยปลัดกระทรวง
กลาโหม เปนประธาน     ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการ และผูแทนจากหนวย
ราชการอ่ืนเปนกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับ 

1) การพิจารณากําหนดชนิด ขนาด จํานวนอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ท่ีจะ
ใหแตละหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจมีไดตามท่ีเห็นสมควร 

2) พิจารณากําหนดพื้นท่ีและภารกิจในการใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนของ
รัฐวิสาหกิจ 

3) พิจารณาออกระเบียบปฏิบัติเพื่อใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
เห็นควร 

4) ตรวจสอบการมีและใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปนและวัตถุระเบิด ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจดังกลาว 

ดวยเหตุดังกลาวมาขางตน หนวยราชการและรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีอาวุธปนและเคร่ือง
กระสุนปนไวใชในราชการของตนจึงตางออกระเบียบวาดวยการใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปน
ของตนเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการของพนักงานเจาหนาท่ีในหนวยงาน 

ระเบียบวาดวยการใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ
แตละหนวยงานนั้น แมจะมีหลักการพื้นฐานเดียวกันคือ เพื่อควบคุมการใชอาวุธปนของเจา
พนักงานมิใหเกินขอบเขต แตระเบียบดังกลาวนั้นแมจะมีแนวทางที่ชัดเจนแตก็ไมมีสภาพบังคับ
เปนกฎหมายจึงทําใหไมมีหลักเกณฑท่ีแนนอนในการพิจารณากรณีการใชบังคับอาวุธปนของเจา
พนักงาน เวนแตการปรับบทกฎหมายเพื่อการปองกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 ซ่ึงเปน
หลักการปองกันของประชาชนโดยท่ัวไปไมใชของเจาพนักงานซ่ึงตองควรมีมาตรฐานการใชอาวุธ
ปนสูงกวาประชาชนท่ัวไป ซ่ึงจะแตกตางจากตางประเทศในบางประเทศท่ีบัญญัติเปนกฎหมายหรือ
นโยบายหนวยงานท่ีสัมพันธกับการบังคับใชกฎหมาย โดยกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอนการ
ใชอาวุธปนของเจาพนักงานไวโดยคํานึงถึงประเด็นเร่ืองการหลีกเล่ียงผลรายอยางถึงท่ีสุด 
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ตํารวจ (ซ่ึงในงานวิจัยนี้สมควรรวมถึงเจาพนักงานอ่ืนผูมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใช
กฎหมาย) พึงใชกําลังอาวุธในกรณีจําเปนสุดวิสัยซ่ึงไมอาจหลีกเล่ียงไดแลว (Physical Force is 
Used Only as a Last Resort) หมายความวา การใชกําลังอาวุธของเจาหนาท่ีตํารวจ เปนการเส่ียงตอ
การวิพากษวิจารณจากประชาชน ท้ังอาจกอใหเกิดความสูญเสียแกชีวิตรางกายและทรัพยสินโดยไม
จําเปน จึงควรจะไดพินิจพิจารณาโดยรอบคอบ เพียงเพ่ือความจําเปนตอการรักษาความศักดิ์สิทธ์ิ
ของกฎหมายและความสงบเรียบรอยของสังคม ท้ังนี้ ภายหลังจากการใชมาตรการจําเปนอ่ืนๆ 
ท้ังหลาย เปนตนวา การรองขอ การแนะใหยอมจํานนแตโดยดี หรือการใชวิธีการนุมนวลท่ี
เหมาะสมอ่ืนใดไมประสบผลสําเร็จแลว ศาสตราจารย จอรช อี.เบริค เลย (George E. Berkley) 
ผูเช่ียวชาญวิชาการบริหารตํารวจเปรียบเทียบ ไดศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชกําลังอาวุธ
ของตํารจในนานาอารยประเทศ พบวา หลักการดังกลาวของ เซอร โรเบริท พีล ไดเปนท่ียอมรับนับ
ถือเปนหลักปฏิบัติในวงการตํารวจทั่วไปเปนอยางดี การใชอาวุธของตํารวจสวนมากจะเปนไปใน
กรณีเพื่อปกปองชีวิตตํารวจเองหรือผูอ่ืน สวนประเภทอาวุธปนพกประจําตัวของตํารวจในประเทศ
ภาคพื้นยุโรป มักจะใชปนพกส้ันขนาด 7.65 ม.ม. (7.65 m.m.) หรือ .32 อัตโนมัติ (.32 Automatic) 
เฉพาะตํารวจสหรัฐอเมริกา นิยมใชปนพกขนาด .38 (.38 Caliber Revolver) หรือใชปนแมกนั่ม 
(Mag-num) ตามความเหมาะสมจําเปน เพื่อประโยชนตอการปองกันปราบปรามอาชญากรรมอยาง
เหมาะสมเปนกรณีๆ ไป22 
  สําหรับกรณีการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีบังคับใช
กฎหมายของประเทศไทยน้ัน จะพบวาเจาพนักงานแตละนายตางพกพาอาวุธปนชนิดและขนาด
แตกตางกันไป ซ่ึงผูเขียนเห็นวาการจะกําหนดขนาดของอาวุธเพ่ือใหเจาพนักงานพกพามิอาจ
กําหนดเปนการแนนอนตายตัวได สมควรตองพิจารณาจากลักษณะงานหรือลักษณะการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาพนักงานเปนการเฉพาะกรณีไป เชน หากกําหนดวาเจาพนักงานตองพกพาอาวุธปน
ขนาดเล็กซ่ึงมีอานุภาพการทําลายลางตํ่า แตฝายผูรายกลับใชอาวุธปนสงครามเขาตอสูกับเจา
พนักงานก็จะทําใหเจาพนักงานในฐานะผูใชอํานาจรัฐตองตกอยูในภาวะเส่ียงภัยอยางท่ีสุด 

คณะกรรมการอาชญากรรมวาดวยการบังคับใชกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม
สาขาเฉพาะกิจตํารวจของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (Task Force on the Police:The President’s 

                                                           
22 ประเสริฐ  เมฆมณี.  (2523).  ตํารวจและกระบวนการยุติธรรม: คูมือสงเสริมความกาวหนาของตํารวจ 

พนักงานสอบสวน นักกฎหมาย นักศึกษาและสิ่งท่ีประชาชนควรรู.  หนา 50. 
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Commission on Law Enforcement and Administration of Justice) ไดกําหนดหลักการแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อควบคุมการใชอาวุธของตํารวจ ท่ีมีคุณคาควรแกนํามาปฏิบัติ ดังตอไปนี้23 

1) การใชอาวุธปนจับผูตองสงสัยหรือผูตองหาจะกระทําไดในกรณี  อันเปนการปองกัน
ชีวิต ความปลอดภัยของเจาหนาท่ีตํารวจผูทําการจับหรือผูอ่ืนซ่ึงตกอยูในภาวะอันตรายตอเนื่องกับ
เหตุการณท่ีเกิดขึ้นในขณะน้ัน 

2) การใชอาวุธปนจับผูตองสงสัยเปนส่ิงพึงหลีกเล่ียงเวนเสียแตมีเหตุผลและประจักษ
พยานหลักฐาน อันเช่ือไดโดยแนชัดวาผูตองสงสัยนั้นๆ ไดกระทําความผิดจริงและ อยูในเง่ือนไข
ทางปฏิบัติท่ีกําหนดใหเจาหนาท่ีตํารวจใชอาวุธปนได แตกรณีการใชอาวุธปนจับผูกระทําความผิด
ลหุโทษนั้นถือเปนอันหามขาด ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงหลักการเปรียบเทียบคุณคาชีวิตของมนุษยกับ
ความผิดเสียหายเล็กๆ นอยๆ แลว การใชอาวุธในกรณีดังกลาวนาจะเปนการกระทําท่ีเกินกวา
เหตุผลความจําเปน 

3) การใชอาวุธปนจับผูตองสงสัยเปนส่ิงท่ีพึงงดเวน ในเม่ือมีวิธีการอ่ืนท่ีจะจับผูตอง
สงสัยไดโดยไมจําเปนตองใชอาวุธ หรือในกรณีการใชอาวุธนั้น อาจจะเปนภยันตรายอยางใหญ
หลวงตอสุจริตชนท่ีอยูใกลเคียงกับบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ 

4) เจาหนาท่ีตํารวจมีสิทธิอันชอบธรรมท่ีจะใชอาวุธหรืออาวุธปนเกี่ยวเนื่องกับ
เหตุการณกรณีอันจําเปนอ่ืนๆ เพื่อพิทักษชีวิตปองกันภยันตรายท้ังของตนเองและของผูอ่ืน 

5) การยิงปนขู (Warning Shot) และการยิงในระหวางเจาหนาท่ีตํารวจยังอยูใน
ยานพาหนะท่ีกําลังแลน เปนส่ิงพึงหลีกเล่ียงอยางยิ่ง เพราะอาจจะเปนผลใหผูกระทําผิดหรือผูตอง
สงสัยยิงโตตอบจนอาจเปนอันตรายตอผูอ่ืนโดยไมจําเปน 

6) การใชอาวุธปนของตํารวจในทุกกรณี จะตองทํารายงานเกี่ยวกับการใชอาวุธปนนั้น 
ๆ ไวเปนหลักฐานโดยชัดแจง ท้ังนี้ เพื่อเปนประโยชนตอการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติวา
ดวยการใชอาวุธปนใหเปนไปอยางเหมาะสมถูกตองตามนโยบายท่ีไดกําหนดไว 

เฉพาะการใชอาวุธของตํารวจไทยก็มีแนวทางอันเหมาะสมแตพึงกวดขันการปฏิบัติให
เปนไปตามระเบียบปฏิบัติท่ีกําหนดไวในประมวลระเบียบตํารวจภาค 1 ระเบียบตํารวจเกี่ยวกับคดี 
เลม 1 อยางจริงจัง ดังน้ี24 

                                                           
23 แหลงเดิม. 
 
24  แหลงเดิม. หนา 51. 
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1) การจับนั้น ผูจับจะตองจับโดยละมอม เม่ือจําเลยหรือผูถูกจับไมไดมีการตอสูอยางใด
แลว เจาพนักงานจะใชอํานาจทํารายมิได เวนแตผูตองถูกจับนั้นสูหรือแสดงกิริยาตอสูเจาพนักงานผู
จับจึงจะมีอํานาจใชอาวุธเพ่ือปองกันไดโดยไมเกินกวาสมควร 

2) ถาบุคคลซ่ึงจะถูกจับ ขัดขวาง หรือจะขัดขวางการจับหรือหลบหนีหรือพยายามจะ
หลบหนี เจาพนักงานหรือราษฎรผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือความปองกันท้ังหลายเทาท่ี
เหมาะสมแกพฤติการณแหงเร่ืองในการจับผูนั้น 

3) เจาพนักงานจับคนรายจะควรใชอาวุธเพียงไรหรือไมนั้น ถือเปนเร่ืองสําคัญท่ีสุดใน
การจับกุมเพราะเหตุวา ในบางคราวถาไมใชอาวุธบางแลว อาจทําใหการจับกุมไรผลหรือไมเปน
ผลดี แตถาจะใชอาวุธโดยไมสมควรแกเหตุแลว ผลรายอาจเกิดแกเจาพนักงานผูท่ีตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี
ราชการโดยสุจริตน้ันได 

4) หลักการวินิจฉัยถึงการกระทําท่ีสมควรแกเหตุ ประกอบดวยอาการกิริยาของผูท่ี
จะตองถูกจับท่ีแสดงตอเจาหนาท่ีในลักษณะขัดขืนหรือผอนปรน เช่ือฟง อาวุธและความรายแรง
ของอาวุธของผูถูกจับ กําลังและความจําเปนของกรณีแวดลอม มีอาทิเชน การจับผูกระทําผิดซ่ึงมี
จํานวนมากกวาเจาหนาท่ีผูทําการจับถึงแมผูถูกจับไมมีอาวุธอาศัยสมัครพรรคพวกอาจจะพากันกลุม
รุมทํารายหรือแยงอาวุธจากเจาหนาท่ีได ในกรณีนี้แมเจาหนาท่ีจะใชอาวุธเกินไปบางจนเปนเหตุให
ผูถูกจับไดรับบาดเจ็บหรือถึงแกชีวิตก็อาจอยูในฐานะท่ีเปนการกระทําท่ีสมควรแกเหตุ 

5) ในกรณีท่ีผูถูกจับหลบหนีไปในระหวางท่ีกําลังถูกควบคุมตัวโดยไมไดตอสูนั้นไมมี
กฎหมายบทใดท่ีพอจะนํามาใชเปนหลักประกันไดวาจะใหใชอาวุธไดเพียงใด โดยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดมีบทบัญญัติไวเพียงกวางๆ วา ผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือ
ความปองกันท้ังหลายเทาท่ีเหมาะแกพฤติการณแหงเร่ืองในการจับผูนั้นเทานั้น  เพราะฉะนั้นเม่ือผู
จะถูกจับวิ่งหนีไปซ่ึงหนา หามใชอาวุธปนยิง ใหพยายามวิ่งไลตามจับโดยเต็มกําลัง 

6) การจับผูกระทําความผิดนั้นตามปกติมิใหใชอาวุธปนยิงขู  เวนแตผูถูกจับตอสูหรือ
เตรียมการจะตอสูไมยอมใหจับกุมแตโดยดี และเจาพนักงานไดขูบังคับวาถาตอสูจะยิง หากผูจะถูก
จับเตรียมการตอสูเชนนี้แลวจึงใหใชอาวุธปนยิงขูได แตตองยิงใหสูงข้ึนไปบนทองฟา 

การควบคุมการใชอาวุธปน 
แอนโธนี  ไดกลาวถึง เร่ืองมาตรการในการควบคุมตรวจสอบและจํากัดเกี่ยวกับการใช

อาวุธปนของเจาพนักงานตํารวจนั้น มีองคประกอบท่ีสําคัญในการดําเนินการดังกลาว 3 ประการ
ดวยกันคือ25 

                                                           
25 อภิศักด์ิ  เลาหทวี.  (2541).  การใชดุลยพินิจของเจาพนักงานตํารวจในการทําวิสามัญฆาตกรรม. 
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1.  องคประกอบทางดานกฎหมาย 
ในสหรัฐอเมริกา แตละมลรัฐจะมีบทบัญญัติแหงกฎหมายอาญาจํากัดอํานาจของเจา

พนักงานตํารวจในการใชกําลังและการใชอาวุธปนไว โดยเฉพาะในการใชอาวุธปนทําใหผูอ่ืนถึงแก
ความตายแมในขณะปฏิบัติการตามหนาท่ีก็ตาม สวนในประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับการใชอาวุธ
ปนของเจาพนักงานตํารวจนี้ ไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการใชอาวุธปนของเจาพนักงาน
ตํารวจไวโดยเฉพาะและนอกจากนั้นก็ไมปรากฎวาไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายในการท่ีจะควบคุม 
ตรวจสอบ หรือจํากัดอํานาจกระทําการโดยเฉพาะในการใชอาวุธปนของ     เจาพนักงานตํารวจไว
แตอยางไรอีกดวย 

2.  การดําเนินการโดยนโยบายและการบริหารงานขององคกรตํารวจ 
ในการดําเนินการโดยนโยบายการบริหารของกรมตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ

ในปจจุบันไดวางแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชอาวุธปน ปรากฏรายละเอียดตามประมวล
ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี เลม 1 ลักษณะท่ี 3 บทท่ี 4 ซ่ึงสามารถกลาวโดยสรุปไดวา ในการที่
จะจับกุมนั้นเจาพนักงานตํารวจจะตองปฏิบัติการโดยละมุนละมอมจะใชกําลังทํารายมิได แตถาหาก
มีการตอสูหรือขัดขวางการจับกุมก็ใหใชวิธีการปองกันท้ังหลายเทาท่ีจะเปนไปได การจะใชอาวุธ
ไดนั้นจะตองกระทําโดยพอสมควรแกเหตุและเหมาะสมแกพฤติการณแหงเร่ืองเทานั้นตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว กรณีผูกระทําความผิดวิ่งหลบหนีไปซ่ึงหนานั้น หามมิให
ใชอาวุธปนยิงใหพยายามวิ่งไลตามจับโดยเต็มกําลัง ในการจับกุมปกติ หามมิใหใชอาวุธปนยิงขู 
เวนแตผูถูกจับจะตอสูหรือเตรียมการจะตอสูจึงสามารถใชอาวุธปนยิงขูได 

3.  ความเปนจริงหรือขอเท็จจริงในการปฏิบัติการ 
ปกติไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดท่ีสามารถกําหนดหลักเกณฑหรือรายละเอียดยอย

อันเจาพนักงานของรัฐจะสามารถปฏิบัติไดในทุกสถานการณและก็ไมมีนโยบายเกี่ยวกับการใช
อาวุธปน การใชนโยบายใดท่ีจะสามารถบงบอกถึงวิธีปฏิบัติไดอยางชัดเจนในทุกกรณีและทุก
สถานการณเชนเดียวกัน แตอยางไรก็ดีเจาพนักงานตํารวจทุกคนก็สามารถที่จะไดทราบเก่ียวกับ
คําแนะนําท่ีชัดเจนสําหรับการปฏิบัติในสถานการณตางๆ ในการที่จะสามารถใชอาวุธปนยิง
ผูกระทําความผิดได ซ่ึงในความเปนจริงหรือขอเท็จจริงในการปฏิบัติการนั้น การใชอาวุธปนก็ดี

                                                                                                                                                                      

หนา 34 – 37. 
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หรือการยิงปนขูก็ดี โดยหลักแลวจะตองหามโดยเด็ดขาด ท้ังนี้เพราะในการใชอาวุธปนดังกลาวแลว
นั้นอาจถูกประชาชนผูบริสุทธ์ิได 

ดังนั้น การพิจารณาถึงความเปนจริงหรือขอเท็จจริงในการปฏิบัติก็ถือวาเปนมาตรการ
ประการหน่ึงท่ีจะควบคุม ตรวจสอบเก่ียวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานตํารวจได นอกจากนั้น
หากมีการเก็บขอมูล สถิติแหงการใชอาวุธปนสถานการณแตละเร่ืองท่ีเปนจริง   เพื่อนํามาวิเคราะห
ในการพิจารณาเพื่อกําหนดนโยบายหรือมาตรกรในการดําเนินการ ก็สามารถจะกําหนดเปน
แนวทางในการปฏิบัติและเปนการควบคุม ตรวจสอบ เกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงาน
ตํารวจในการที่จะไมกระทําการไปในทางท่ีมิชอบดวย 

ตามที่ไดกลาวมาในเร่ืองมาตรการในการควบคุม ตรวจสอบการทําวิสามัญฆาตกรรม
ดังกลาวมาต้ังแตตน จะเห็นไดวามาตรการในการควบคุมและตรวจสอบเพื่อกําจัดอํานาจกระทําการ
ของเจาพนักงานตํารวจในการที่จะใชกําลังข้ันรุนแรงถึงตาย โดยเฉพาะในการใชอาวุธปนยิงนั้น 
สามารถที่จะดําเนินการไดโดยมาตรการในทางกฎหมายประการหนึ่ง ในทางนโยบายของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติประการหนึ่ง โดยองคกรภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติประการหนึ่ง และโดย
ดําเนินการตามความเปนจริงหรือขอเท็จจริงในการปฏิบัติการอีกประการหนึ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

DPU
DPU



บทท่ี  3 
หลักเกณฑของตางประเทศและมาตรฐานขององคการสหประชาชาติเกี่ยวกับ
การใชอาวุธปนของเจาพนักงานซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย 

ในบทนี้จะเปนการนําเสนอถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานซ่ึงมี
อํานาจหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายของตางประเทศ ไดแก หลักเกณฑการใชอาวุธปนของเจา
พนักงานในการบังคับใชกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา  นอกจากนี้ยังนํา เสนอถึง
มาตรฐานสากลในเร่ืองแนวปฏิบัติสําหรับเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมาย
และแนวทางการใชอาวุธปนของเจาพนักงานซ่ึงไดรับการรับรองโดยท่ีประชุมขององคการ
สหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด 

การศึกษาถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานของตางประเทศและ
มาตรฐานสากลขององคการสหประชาชาตินั้น ก็เพื่อท่ีจะวิเคราะหเปรียบเทียบถึงความแตกตาง  
ขอดีขอเสียของหลักเกณฑในการใชอาวุธปนของเจาพนักงานของแตละประเทศกับของประเทศ
ไทยวาไดมาตรฐานสากลหรือไม เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดขอบเขตและมาตรฐานการใชอาวุธ
ปนของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมายของประเทศไทย 
3.1  หลักเกณฑเก่ียวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

หลักเกณฑเกี่ยวกับการมีและใชอาวุธปนของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดบัญญัติไวใน 
Chapter 44 Firearms ของ Crimes and Criminal Procedure Code อันเปนสวนหนึ่งของ United State 
Code ซ่ึงใน Chapter 44 ของ Crimes and Criminal Procedure Code นั้น ไดกําหนดคํานิยาม
(definition) วาบุคคลใดจะตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับนี้บาง เชน บุคคลธรรมดา หาง
หุนสวน บริษัท สมาคม1 คํานิยามของอาวุธประเภทตางๆ นอกจากนี้ยังบัญญัติถึงการกระทําอันเปน
ความผิด (unlawful act) เชน การนําเขา ผลิต จําหนาย ขนสง โดยไมไดรับอนุญาต2

                                                  
1 18 U.S.C. section 921. 
2 18 U.S.C. section 922. 
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หากผูใดประสงคจะนําเขา ผลิต ขนสง อาวุธจะตองยื่นคําขออนุญาตตออัยการสูงสุด 
ตามรูปแบบท่ีอัยการกําหนด ตองเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ3  

Chapter 44 มีบทบัญญัติยกเวนไววา หากเปนหนวยงานราชการ กรม ราชการทหาร การ
ฝกทหาร การแขงขัน ก็ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายนี้4 นอกจากน้ีหากเปนเจาพนักงานหรือ
ตัวแทนหรือเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงไดรับอนุญาตหรือมีหนาท่ีในการปองกัน สอบสวนหรือจับกุม
ผูกระทําความผิด ก็สามารถมีอาวุธปนหรืออาวุธรายแรงไวในความครอบครองเพ่ือใชในทาง
ราชการได5 

สําหรับเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Bureau 
of Investigation : FBI) รัฐสภาสหรัฐไดออกกฎหมายต้ังแตป ค.ศ. 1934 อนุญาตใหเจาหนาท่ีเอฟบี
ไอสามารถพกพาอาวุธไดโดย Chapter 203 ของ Crimes and Criminal Procedure Code ไดบัญญัติ
ใหอํานาจแกเจาหนาท่ีเอฟบีไอไววา ผูบัญชาการ ผูบัญชาการรวม ผูชวยผูบัญชาการ ผูควบคุมและ
เจาหนาท่ีเอฟบีไอ กระทรวงยุติธรรมทุกคนสามารถพกอาวุธติดตัว ออกหมายจับ หมายเรียก จับกุม
โดยไมตองมีหมายจับสําหรับผูกระทําความผิดซ่ึงหนาหรือกระทําความผิดรายแรง หากมีเหตุอัน
ควรเช่ือไดวาผูถูกจับนั้นไดกระทําความผิดอาญารายแรงมา6 

เจาหนาท่ีเอฟบีไอ มีภารกิจในการบังคับใชกฎหมายเพ่ือรักษาความสงบสุขและ
กฎระเบียบในสังคม ภารกิจดังกลาวเปนภารกิจท่ีมีความยุงยากซับซอน มีเหตุการณตางๆ เกิดข้ึน
มากมายท่ีเจาหนาท่ีจะตองรับมือใหได ไมวาจะเปนการปราบปรามผูกอการราย ผูกอความไมสงบ
หรือการจับกุมผูตองสงสัยวาจะกระทําความผิด การปฏิบัติหนาท่ีในบางคร้ังก็อาจตองมีการใชอาวุธ
หรือกําลังบังคับ ไมวาจะในระหวางการจับกุมหรือเพ่ือปกปองชีวิต ทรัพยสินของประชาชนหรือ
ปองกันภยันตรายท่ีจะเกิดกับตัวเจาหนาที่เอง การใชอาวุธหรือกําลังบังคับหากเปนการใชท่ีถูกตอง
ตามกฎหมายและเหมาะสมกับสถานการณก็ยังคงมีความจําเปนท่ีจะตองใชเพื่อใหสังคมมีระเบียบ 

การใชอาวุธหรือกําลังบังคับเปนเร่ืองใหญสําหรับเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีในการบังคับใช
กฎหมาย หากกระทําไปโดยไมระมัดระวังหรือเกินสมควรแกเหตุผลท่ีจะตามมาอาจเปนความ
เสียหายของประชาชน ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบตอหนวยงานตนสังกัด นอกจากนี้จะอาจถูก
ฟองรองใหรับผิดชําระคาเสียหายในทางแพง การใชอาวุธหรือกําลังบังคับมีผลกระทบตอการพัฒนา

                                                  
3 18 U.S.C. section 923. 
4 18 U.S.C. section 925. 
5 18 U.S.C. section 926. 
6 18 U.S.C. section 3052. 
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เชิงนโยบายสาธารณะและการบริหารจัดการในทางปฏิบัติ โดยมากนโยบายสาธารณะมักจะ
ประสงคใหเจาพนักงานใชอาวุธหรือกําลังบังคับใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจําเปนเพื่อการจับกุมผูกระทํา
ความผิดและปราบปรามผูกอการรายเทานั้น 

เจาหนาท่ีเอฟบีไอจะตองพกอาวุธหรือสามารถหยิบฉวยอาวุธไดทันทีตลอดเวลาท่ี
ปฏิบัติหนาท่ี เวนเสียแตวาจะเลือกใชวิธีอ่ืนในการจัดการกับเหตุการณนั้น การใชอาวุธรายแรงหรือ
กําลังบังคับจะใชในสถานการณท่ีถูกบังคับใหกระทําเทานั้น ตองเปนกรณีท่ีมีความจําเปนจริงๆ 
และตองมีเหตุผลท่ีนาเช่ือไดวาการใชอาวุธรายแรงหรือกําลังบังคับนั้นก็เพื่อท่ีจะปองกันภยันตรายท่ี
ใกลจะมาถึงกับเจาหนาท่ีเอฟบีไอหรือประชาชน ซ่ึงเปนอันตรายถึงตายหรืออาจไดรับบาดเจ็บ ถา
เปนไปไดจะตองแจงผูบังคับบัญชากอนท่ีจะลงมือใชอาวุธหรือใชกําลังบังคับ 

สําหรับเจาหนาท่ีราชทัณฑในหนวยงานราชทัณฑของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดรับการ
ยกเวนใหมีและใชอาวุธปนไดเชนกันโดยขอบเขตของการมีและใชอาวุธปนเปนไปตามกฎและ
ขอบังคับท่ีออกโดยอัยการสูงสุด7 
 
3.2 ประมวลแนวทางปฏิบัติสําหรับเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมาย 

แนวทางปฏิบัติสําหรับเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายเปน
หลักการพื้นฐานโดยท่ัวไปในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานเพื่อใหเจาพนักงานยึดถือและนํามา
ปฏิบัติ เพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีของตนใหลุลวงตามกฎหมายโดยมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพในการรับ
ใชสังคมและปองกันไมใหประชาชนทําผิดกฎหมาย ซ่ึงแนวปฏิบัตินี้ไดกลาวถึงการใชกําลังบังคับ
และการใชอาวุธของเจาพนักงานไวดวย จึงนับวาเปนหลักการพื้นฐานท่ีเปนแนวในการราง
มาตรฐานองคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมาย 

ประมวลแนวทางปฏิบัติสําหรับเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย ไดรับการรับรองโดย
มติท่ีประชุมใหญขององคการสหประชาชาติท่ี 34/169 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2522 โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 3.2.1.  เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายจะตองปฏิบัติหนาท่ีของตนใหลุลวงตามกฎหมายโดยใช
ความรับผิดชอบอยางสูงในวิชาชีพในการรับใชสังคมและปกปองบุคคลจากการกระทําอันละเมิด
กฎหมาย8  

 

                                                  
7 18 U.S.C. section 3050. 
8 UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials section 1. 
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คําวา “เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย” รวมถึงเจาพนักงานท้ังหมดไมวาจะมาจาก
แตงตั้งหรือเลือกต้ัง  ซ่ึงเจาพนักงานเหลานี้จะเปนผูใชอํานาจของตํารวจโดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจ
ในการจับและการควบคุมตัว 

ในประเทศซ่ึงทหารเปนผูใชอํานาจของตํารวจไมวาจะมีเคร่ืองแบบหรือไมก็ตาม หรือ
กองกําลังรักษาความสงบแหงชาติ  นิยามของเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายจะรวมถึงเจาพนักงาน
ตาง ๆ ท่ีกลาวมาเหลานี้ดวย 

การรับใชสังคมมีความมุงหมายรวมถึงการใหความชวยเหลือแกสมาชิกของสังคมผูซ่ึง
ตองการความชวยเหลือในทันใด ไมวาจะดวยเหตุผลสวนตัว เหตุผลดานเศรษฐกิจ เหตุผลดาน
สังคม หรือเหตุฉุกเฉินอ่ืน ๆ  

บทบัญญัติมาตราน้ีไมมุงหมายใหใชบังคับเฉพาะการกระทําท่ีใชความรุนแรง เอารัดเอา
เปรียบ หรือท่ีเปนอันตรายเทานั้น  แตยังรวมถึงขอหามตาง ๆ ภายใตกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาดวย  
นอกจากนี้บทบัญญัติดังกลาวยังขยายไปถึงบุคคลซ่ึงไมมีความสามารถกระทําความผิดทางอาญาได
อีกดวย 
 3.2.2. ในการปฏิบัติหนาท่ี เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายจะตองปกปองและเคารพศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย และดํารงรักษาและเชิดชูสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน9 

  สิทธิมนุษยชนตามมาตราน้ีถูกกําหนดและคุมครองโดยกฎหมายภายในและกฎหมาย
ระหวางประเทศ  กฎหมายระหวางประเทศท่ีปรากฏอยูในปจจุบันไดแก ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน กติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ปฏิญญาวาดวยการคุมครองบุคคล
จากการถูกทรมานและการกระทําทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษท่ีทารุณโหดรายหรือลด
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ปฏิญญาสหประชาชาติวาดวยการกําจัดการกระทําท่ีเปนการแบงแยกเชื้อ
ชาติ  อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการกําจัดการกระทําท่ีเปนการแบงแยกเชื้อชาติ  อนุสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยการปราบปรามและการลงโทษอาชญากรรมเกี่ยวกับการแบงแยกสีผิว  
อนุสัญญาวาดวยการปองกันและการลงโทษอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการฆาลางเผาพันธุ  มาตรฐาน
ข้ันตํ่าสําหรับการปฏิบัติตอนักโทษ  และอนุสัญญาเวียนนาวาดวยกงสุล   

การอธิบายกฎหมายภายในตามบทบัญญัติมาตราน้ีควรใชท้ังบทบัญญัติของกฎหมาย
ภายในและกฎหมายของสหราชอาณาจักรในการกําหนดและคุมครองสิทธิดังกลาว 

 

                                                  
9 UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials section 2. 
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 3.2.3. เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายจะใชกําลังไดในกรณีท่ีจําเปนอยางยิ่งและเทาท่ีจําเปน
สําหรับการปฏิบัติหนาท่ี10 

  บทบัญญัติมาตรานี้มุงเนนการใชกําลังโดยเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายวาควรจะถือ
เปนขอยกเวน ซ่ึงหมายความวาเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายมีอํานาจใชกําลังในสถานการณท่ี
จําเปนเพื่อปองกันอาชญากรรม หรือในกรณีท่ีเกี่ยวกับหรือชวยเหลือในการจับกุมผูกระทําความผิด
หรือผูตองสงสัยตามกฎหมาย  จะไมมีการใชกําลังนอกเหนือไปจากท่ีกลาวมา  

ตามกฎหมายภายในจะหามเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายใชกําลังภายใตหลักความได
สัดสวน  ซ่ึงเปนท่ีเขาใจกันวาหลักนี้เปนท่ียอมรับในการตีความบทบัญญัติมาตรานี้  ไมมีกรณีใดท่ี
บทบัญญัตินี้จะถูกตีความในการใหอํานาจในการใชกําลังซ่ึงการใชกําลังดังกลาวไมไดสัดสวนกับ
ความชอบดวยกฎหมายท่ีจะตองคํานึงถึง 

การใชอาวุธปนนั้นถือเปนมาตรการรุนแรงจึงตองพยายามกระทําทุกวิถีทางท่ีจะไมใช
อาวุธปนกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชอาวุธปนกับเด็ก  โดยท่ัวไปไมควรใชอาวุธปนยกเวนเม่ือผู
ตองสงสัยวากระทําความผิดอาญาไดใชอาวุธปนในการขัดขืนการจับกุมหรือในกรณีอ่ืนใดท่ีอาจจะ
เปนอันตรายตอชีวิตของบุคคลอ่ืน และมาตรการอ่ืนไมเพียงพอท่ีจะยับยั้งผูตองสงสัยวากระทํา
ความผิด  ในทุกกรณีท่ีมีการใชอาวุธปนจะตองมีการทํารายงานตอผูมีอํานาจบังคับบัญชา 
 3.2.4.  ความลับตาง ๆ ในกระบวนการของเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายตองถูกเก็บเปน
ความลับ  ยกเวนในกรณีเพื่อการปฏิบัติหนาท่ีหรือเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม11 

  โดยปกติของการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย เจาพนักงานดังกลาว
จะไดรับขอมูลซ่ึงอาจเกี่ยวของกับความเปนอยูหรืออาจเปนอันตรายตอผลประโยชนของเอกชน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับช่ือเสียงของบุคคลอื่น  ดังนั้น จึงตองใชความระมัดระวังอยางยิ่งในการ
รักษาและใชขอมูลดังกลาว  ซ่ึงควรจะเปดเผยเฉพาะในการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อประโยชนแหงความ
ยุติธรรมเทานั้น  การเปดเผยขอมูลนอกจากท่ีกลาวมาถือเปนเร่ืองท่ีไมเหมาะสมอยางยิ่ง 
 3.2.5. หามมิใหเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายกอ ยุยงหรือรูเห็นเปนใจในการกระทําทรมาน
หรือทารุณโหดรายในการปฏิบัติหรือการลงโทษ  รวมทั้งหามมิใหเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย
อางคําส่ังของผูบังคับบัญชาหรืออางสถานการณยกเวนตาง ๆ เชน ภาวะสงครามหรือภาวะอันตราย
ตอสงคราม  ภาวะอันตรายตอความม่ันคงของชาติ  ความไมม่ันคงทางการเมืองภายในรัฐ หรือเหตุ

                                                  
10 UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials section 3. 
11 UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials section 4. 
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ฉุกเฉินตอความสงบเรียบรอยของสังคมอ่ืน ๆ  วาเปนส่ิงท่ีชอบดวยกฎหมายเพ่ือการปฏิบัติหรือการ
ลงโทษท่ีเปนการทรมานหรือทารุณโหดรายอ่ืนใด12 

  ขอหามขอนี้มาจากปฏิญญาวาดวยการคุมครองบุคคลจากการถูกทรมานและกระทํา
ทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษท่ีทารุณโหดรายหรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยมติท่ีประชุม
ใหญ ดังตอไปนี้ 

“ความผิดท่ีกระทําตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจะถูกประณามในฐานะการปฏิเสธ
วัตถุประสงคของกฎบัตรสหประชาชาติและเปนการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชนดังท่ีบัญญัติไวใน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและตราสารอื่นท่ีวาดวยสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ”   

ในปฏิญญาไดนิยามคําวา “การทรมาน” ดังตอไปนี้ 
“...การทรมาน หมายถึง การกระทําโดยการกอใหเกิดความเจ็บปวดหรือทรมานตอ

รางกายหรือจิตใจ  ซ่ึงกระทําดวยความจงใจโดยหรือในการกระทําของเจาพนักงานของรัฐตอบุคคล
เพื่อจุดประสงคท่ีจะไดรับคําสารภาพหรือขอมูลจากบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสาม  หรือการลงโทษ
บุคคลสําหรับการกระทําท่ีบุคคลนั้นไดกอข้ึนหรือสงสัยวาจะไดกอข้ึน  หรือการขมขูบุคคลนั้นหรือ
บุคคลอื่น  อยางไรก็ตาม การทรมานนี้ไมรวมถึงความเจ็บปวดหรือความทรมานท่ีเกิดจาก
บทลงโทษตามกฎหมายท่ีมาจากมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับการปฏิบัติตอนักโทษ” 

คําวา “ทารุณโหดรายในการปฏิบัติหรือการลงโทษ” ไมไดถูกนิยามไวโดยท่ีประชุม
ใหญ อยางไรก็ตามคํานี้ควรจะถูกตีความใหขยายความออกไปเทาท่ีจะสามารถเปนไปไดตอการ
กระทําท่ีเปนการลวงละเมิดตาง ๆ ไมวาจะกระทําตอรางกายหรือจิตใจ 
 3.2.6. เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายตองใหความคุมครองอยางเต็มท่ีในสุขภาพของบุคคลท่ี
อยูในความควบคุม และกลาวโดยเฉพาะ เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายจะตองกระทําการใด ๆ 
ในทันทีเพื่อประกันการดูแลทางการแพทยเม่ือใดก็ตามท่ีบุคคลท่ีอยูในความควบคุมของตน
ตองการ13 

“การดูแลทางการแพทย”  หมายถึง การบริการที่กระทําโดยบุคลากรทางการแพทย
รวมท้ังบุคลากรฝกหัดทางการแพทยท่ีไดรับการรับรองและผูชวยแพทยซ่ึงจะถูกจัดใหเม่ือตองการ
หรือรองขอ 

บุคลากรทางการแพทยจะตองอยูดวยในภารกิจเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย  ซ่ึงเจา
พนักงานผูบังคับใชกฎหมายจะตองคํานึงถึงการตัดสินใจของบุคลากรทางการแพทยดังกลาวเมื่อ

                                                  
12 UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials section 5. 
13 UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials section 6. 
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แนะนําใหจัดใหบุคคลท่ีอยูในความควบคุมไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมโดยคําแนะนําหรือ
คําปรึกษากับบุคลากรทางการแพทยภายนอกภารกิจเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย   

เปนท่ีเขาใจวาเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายจะตองใหการดูแลทางการแพทยตอเหยื่อ
ของการกระทําหรืออุบัติเหตุท่ีเกิดจากการกระทําอันเปนการละเมิดตอกฎหมายดวย 
 3.2.7. เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายตองไมกระทําการอันใดอันเปนการทุจริต และจะตอง
พยายามอยางเต็มท่ีในการตอตานการกระทําดังกลาว14 

  การกระทําอันเปนการทุจริต (มีความหมายเชนเดียวกับการทุจริตตอหนาท่ี) คือ การ
กระทําท่ีไมสอดคลองกับวิชาชีพของเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย ตองบังคับใชกฎหมายอยาง
เต็มท่ีกับกรณีของเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายท่ีกระทําการทุจริต เนื่องจากรัฐจะบังคับใช
กฎหมายกับประชาชนไดอยางไรในเม่ือรัฐไมสามารถหรือไมอาจบังคับใชกฎหมายกับเจาหนาท่ี
ของรัฐเอง 

นิยามของการทุจริตจะข้ึนอยูกับกฎหมายภายในของรัฐ ซ่ึงควรจะรวมถึงการกระทําการ
หรือการละเวนกระทําการในการปฏิบัติหนาท่ีหรือเกี่ยวเนื่องกับหนาท่ีของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อ
แลกกับของกํานัล  คําม่ันสัญญาหรือเคร่ืองจูงใจ  หรือการยอมรับส่ิงใด ๆ อันฝาฝนตอกฎหมายเม่ือ
ไดกระทําการหรือละเวนการกระทํานั้น 

การทุจริตท่ีกลาวถึงขางตนควรหมายรวมถึงการกระทําท่ีเปนการพยายามทุจริตดวย 
 3.2.8. เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายตองเคารพกฎหมายท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน และ
ตองกวดขันปองกันตอการกระทําท่ีเปนการละเมิดตอกฎหมายดังกลาวอยางเต็มความสามารถ 

  เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายผูใดท่ีมีเหตุอันควรเช่ือวามีการละเมิดกฎหมายเกิดข้ึน
หรือกําลังจะเกิดข้ึนจะตองรายงานเร่ืองดังกลาวตอผูบังคับบัญชา และถาจําเปนตองรายงานตอผูมี
อํานาจท่ีเกี่ยวของหรือองคกรท่ีมีอํานาจในการตรวจสอบหรือแกไข15 

กฎหมายฉบับนี้จะถูกนํามาใชเม่ือใดก็ตามท่ีมีการรวมการปฏิบัติหรือกฎหมายแหงรัฐ
เขาไวดวยกัน  ถากฎหมายหรือแนวปฏิบัตินั้นประกอบดวยบทบัญญัติท่ีเขมงวดกวากฎหมายท่ีใช
บังคับอยูในปจจุบัน  ใหใชบทบัญญัติท่ีเขมงวดกวานั้นบังคับ   

มาตรานี้ ในดานหน่ึงตองการท่ีจะดํารงไวซ่ึงความสมดุลระหวางความจําเปนเพื่อ
ระเบียบวินัยขององคกรซ่ึงทําเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ  และความจําเปนเพื่อตอกรกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานในอีกดานหนึ่ง  เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายตองรายงานการ

                                                  
14 UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials section 7. 
15 UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials section 8. 
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ละเมิดภายในสายการบังคับบัญชาและดําเนินการตามกฎหมายนอกสายการบังคับบัญชาตอเม่ือไมมี
วิธีเยียวยาอ่ืนใดท่ีสามารถกระทําไดเทานั้น  ซ่ึงเปนท่ีเขาใจกันวาเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายจะ
ไมตองรับโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาอ่ืนเนื่องจากเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายผูนั้นได
รายงานการละเมิดตอกฎหมายฉบับนี้  หรือท่ีคิดวาจะเกิดข้ึน 

คําวา “ผูมีอํานาจที่เกี่ยวของหรือองคกรท่ีมีอํานาจในการตรวจสอบหรือแกไข” หมายถึง 
หนวยงานหรือองคกรท่ีตั้งข้ึนภายใตกฎหมายภายในของรัฐซ่ึงรวมทั้งหนวยงานที่ทําหนาท่ีบังคับ
ใชกฎหมายภายในของรัฐหรือหนวยงานอิสระภายใตกฎหมายลายลักษณอักษร กฎหมายจารีต
ประเพณีหรืออํานาจอ่ืนใดเพ่ือพิจารณาการกระทําอันไมเปนธรรมและขอรองเรียนท่ีเกิดจากการ
ละเมิดภายใตขอบเขตของกฎหมายฉบับนี้ 

ในบางประเทศ ส่ือจะอยูในฐานะผูทําหนาท่ีพิจารณาขอรองเรียน ซ่ึงจะคลายกับ
หนวยงานท่ีกลาวถึงในขางตน ในการนี้เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายอาจมีอํานาจตามกฎหมาย
และประเพณีของประเทศนั้น และตามบทบัญญัติในมาตรา 4 ของกฎหมายฉบับนี้ในการนําเอาการ
ละเมิดเขาสูความสนใจของประชาชนโดยผานทางส่ือดังกลาว  

เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายผูซ่ึงไดปฏิบัติตามบทบัญญัติของประมวลนี้ สมควรท่ี
จะไดรับการเคารพ การสนับสนุนอยางเต็มท่ี และความรวมมือจากชุมชนและหนวยงานผูบังคับใช
กฎหมายท่ีเจาพนักงานผูนั้นสังกัดในฐานะวิชาชีพของผูบังคับใชกฎหมาย 
 
3.3 มาตรฐานองคการสหประชาชาติเก่ียวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับใช
กฎหมาย 
        3.3.1 ท่ีมาของมาตรฐานองคการสหประชาชาติเก่ียวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการ
บังคับใชกฎหมาย 

มาตรฐานองคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับ
ใชกฎหมาย มีท่ีมาจากปจจุบันมีการใชอาวุธอยางแพรหลายไปท่ัวโลกซ่ึงนําไปสูการประกอบ
อาชญากรรม  การเพิ่มข้ึนของโจรผูราย และการกอความรุนแรงโดยใชอาวุธเพ่ิมข้ึน ตํารวจและเจา
พนักงานผูมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายอยูในสภาวะท่ีไดรับความกดดันในการเผชิญกับ
ความรุนแรงทางอาชญากรรมโดยการใชอาวุธปนท่ีมีระดับความรุนแรงเพิ่มข้ึนและอยูใน
สถานการณท่ีคาดวาตองเผชิญหนากับผูกระทําความผิดท่ีมีอาวุธ ในหลายประเทศยังมีอุปกรณ
ใหกับตํารวจและการผึกอบรมใหตํารวจตระหนักถึงความรับผิดชอบยังมีไมเพียงพอ ดวยเหตุผล
ดังกลาวในคร้ังนโยบายการเขาควบคุมของรัฐ โดยตํารวจใชกําลังเกินกวาเหตุ เกินความจําเปน ขาด
ความเหมาะสม ตามอําเภอใจ บางคร้ังผิดกฎหมายหรือใชอาวุธกอใหเกิดการตายและเปนการ
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ทรมาน การทําใหผูตองหาไดรับบาดเจ็บจึงเกิดข้ึน ประชาชนจึงอยูอยางหวาดกลัว มีการสูญเสีย
ความเช่ือม่ันและความเคารพในตัวตํารวจ ซ่ึงทําใหขาดการประสานงานกันขาดการใหขอมูล ซ่ึงทํา
ใหชุมชนขาดความปลอดภัย ตํารวจท่ีใชอาวุธในทางท่ีผิดทําใหประชาชนรูสึกกลัวในการอยูอาศัย
ในชุมชนของตน ทําใหชีวิตความเปนอยูไมดี   องคการสหประชาชาติจึงไดกําหนดมาตรฐานสากล
เพื่อควบคุมตํารวจในการใชกําลังและอาวุธ ซ่ึงไดแก ประมวลแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมาย (UN Code of Conduct for Law Enforcement 
Officials) และมาตรฐานองคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการ
บังคับใชกฎหมาย  (UN Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement 
Officials) หัวใจของหลักการทั้งสองอยางคือคําถามท่ีวาการใชกําลังท่ีถูกกฎหมายมีองคประกอบ
อะไร ในบางคร้ังตํารวจไดรับอนุญาตใหใชกําลังหรือการใชกําลังจนถึงแกชีวิตในขณะปฏิบัติงาน
เพื่อรักษาความปลอดภัยของชุมชนและคุมครองประชาชนจากการถูกขมขูตอชีวิต แตกําลังท่ีตํารวจ
ใชตองไมเปนไปตามอําเภอใจ ซ่ึงตองเปนไปอยางเหมาะสม ตามความจําเปนและถูกกฎหมาย และ
ใชไดตอเม่ือตองการปองกันตนเองหรือตอสูกับภยันตรายท่ีใกลจะมาถึงแกชีวิตหรือกอใหเกิดการ
บาดเจ็บสาหัสเทานั้น ซ่ึงเปนการปฏิบัติตามหลักการท่ีสําคัญ โดยตํารวจตองรูหลักการประเมิน
สถานการณไดอยางรวดเร็วเม่ือมีการขมขูถึงชีวิตและตํารวจตองไดรับการผึกอบรมมาเปนอยางดีใน
หลักการประเมินสถานการณการขมขูดวยหลักยุทธวิธี ซ่ึงเหลานี้จะชวยในการตัดสินใจใหกับแตละ
เหตุการณท่ีมีความหมายแตกตางกันออกไปในการเลือกใชกําลัง รวมถึงการใชกําลังท่ีถึงแกชีวิต
ในทางท่ีเหมาะสม จําเปนและถูกกฎหมาย ตํารวจหลายนายท่ัวโลกไดรับการอบรมวิธียิงปนแตไม
รับการอบรมดานการตัดสินใจวาจะยิงเม่ือใด องคการสหประชาชาติจึงตองกําหนดมาตรการข้ัน
พื้นฐานเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของตํารวจและเจาพนักงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับ
ใชกฎหมาย  

ในการกําหนดมาตรฐานองคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงาน 
ในการบังคับใชกฎหมาย องคการสหประชาชาติไดรับขอเสนอตางจากสมาชิกทุกประเทศทั่วโลกวา 
ทําอยางไรท่ีจะนําหลักสิทธิมนุษยชนมาใชใหดีท่ีสุด โดยรวมกับการบังคับใชกฏหมายและการ
ควบคุมการทํางานของเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย   ท่ีประชุมจึงมีมติใหกําหนด
มาตรฐานในเร่ืองดังกลาวไวโดยต้ังอยูบนหลักการพื้นฐานท่ีวา ทุกคนมีสิทธิ อิสรภาพและไดรับ
การปกปองคุมครองจากภยันตราย16  ไมมีผูใดสามารถกักขังชีวิตคนอ่ืนไดตามอําเภอใจ17 เจา

                                                  
16 Universal Declaration of Human Rights. 
17 International Covenant on Civil and Political Rights.  
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พนักงานไมควรใชอาวุธยกเวนเสียแตวาผูกระทําความผิดมีอาวุธหรือมีอันตรายถึงแกชีวิตเขามาและ
เม่ือประเมินวาไมมีกําลังเพียงพอในการกักขังหรือจับกุมผูกระทําความผิด18 การใชอาวุธปนนั้นให
กระทําไดตอเม่ือวิธีการอื่นๆ ท่ีมีความรุนแรงนอยกวานี้ตางไมเพียงพอท่ีจะกระทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาวไดแลว และไมวากรณีใดก็ตามการใชอาวุธปนในการยิงผูอ่ืนนั้นพึงกระทํา
โดยจํากัดอยางยิ่งโดยใหกระทําไดเฉพาะกรณีเพื่อปองกันชีวิตของตนหรือผูอ่ืนโดยอยูในภาวะท่ีไม
สามารถหลีกเล่ียงเปนอยางอ่ืนไดแลวเทานั้น19 เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายจะตอง
ไมใชอาวุธปนกับบุคคลอื่นเวนแตในกรณีเพื่อเปนการปองกันตัว หรือปองกันผูอ่ืนใหพนจาก
ภยันตรายรายแรงที่ใกลจะมาถึงและมีความรุนแรงท่ีอาจถึงแกชีวิตหรืออันตรายสาหัส20 

การปฏิบัติงานโดยใชอาวุธควรใชเม่ือมีเหตุขมขูถึงแกชีวิตเทานั้น มาตรฐานของ
องคการสหประชาชาติครอบคลุมถึงเจาหนาท่ีผูรักษากฎหมายทุกดาน ไมวาจะมาจากการแตงต้ัง
หรือคัดเลือก ท่ีไดรับการฝกเปนกองกําลังของตํารวจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกองกําลังในการเขาจับกุม 
เจาหนาท่ีศุลกากร เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและผูคุมนักโทษ รวมถึงบุคคลท่ีเขารวมกับทางทหาร
และเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีชายแดน มาตรฐานเหลานี้มาจากการพิจารณาคําถามตางๆ วา 
องคประกอบท่ีกอใหเกิดการใชกําลังอยางถูกกฎหมายคืออะไร ตามท่ี International Covenant on 
Civil and Political Rights กลาววา ไมมีผูใดสามารถคราชีวิตของผูอ่ืนได นั่นหมายถึงวา ถาตํารวจ
ใชกําลังจนถึงแกชีวิต จากการไดรับอนุญาตหรือตามคําส่ังเพื่อปองกันการตายหรือการบาดเจ็บ ตอง
ทําอยางถูกตองและไมตามอําเภอใจ กําลังท่ีใชตองมีความเหมาะสม มีความจําเปนและถูกกฎหมาย 
การใชกําลังตามอําเภอใจจะสงผลเสียอยางมาก เม่ือมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนไมวาจะท้ังหมดหรือใน
บางสวน การใชกําลังจนถึงตายตองใชเฉพาะกรณีเพ่ือปองกันชีวิตของตนหรือผูอ่ืนโดยอยูในภาวะ
ท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงเปนอยางอ่ืนไดแลวเทานั้น ตํารวจจําเปนตองไดรับการฝกอบรมในการ
ประเมินสถานการณการขมขูนั้นเพื่อชวยในการตัดสินใจใชกําลังแตละกรณีไปวาการขมขูเปน
อยางไร ควรปฏิบัติอยางไร  

3.3.2 มาตรฐานองคการสหประชาชาติเก่ียวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับใช
กฎหมาย 

                                                  
18 UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials. 
19 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials. 
20 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials. 
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หลักการฉบับนี้รับรองโดยท่ีประชุมขององคการสหประชาชาติวาดวยการปองกัน
อาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด คร้ังท่ี 8 ณ กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา เม่ือวันท่ี 27 
สิงหาคม ถึง 7 กันยายน ค.ศ. 1990 หลักการนี้ไดกําหนดข้ึนจากแนวความคิดรวมกันวา 

1. งานของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย เปนงานบริการสังคม ซ่ึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งจึงจําเปนตองธํารงไว อีกท้ังเม่ือใดก็ตามท่ีจําเปนก็จะตองปรับปรุงเง่ือนไขการ
ปฏิบัติงานและสถานภาพของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายนั้น 

2. การคุกคามตอชีวิตและความปลอดภัยของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใช
กฎหมาย ยอมเปนท่ีเห็นไดวาเปนการคุกคามตอเสถียรภาพของสังคมท้ังมวลดวย 

ผูเช่ียวชาญ เจาหนาท่ีตํารวจและผูรักษากฎหมายดานอ่ืนๆ มีรูปแบบการทํางานท่ี
คอนขางยากและเส่ียงแตก็ตองเคารพสิทธิมนุษยชนของพวกเขาเหลานั้นดวย เขาทั้งหลาย
จําเปนตองปองกันตนเองจากผูท่ีจะเขามาทํารายหรือกอใหเกิดความรุนแรง แตระดับของกําลังท่ีใช
ก็ตองคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเชนกัน การใชกําลังจึงตองใชหลักความไมรุนแรง เหมาะสม ถูก
กฎหมาย และใชเม่ือจําเปนตามสถานการณ 

การซ้ือขายอาวุธกันอยางแพรหลายในหลายประเทศกอใหเกิดความเส่ียงกับการทํางาน
ของตํารวจ ในประเทศแอฟริกาใตมีตํารวจมากกวา 200 นายถูกฆาทุกป ซ่ึงเปนอัตราท่ีสูงท่ีสุดใน
โลก ซ่ึงยอดการตายท่ีสูงนี้สงผลกระทบตอความรูสึกทางดานความปลอดภัยกับเจาหนาท่ีรายอ่ืน 
นอกจากนี้มีบันทึกไววารอยละ 65 ของตํารวจ 955 นาย ท่ีถูกฆาตายระหวาง ค.ศ. 1994-1997 
เสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาท่ี รอยละ 61 ของการเสียชีวิตเหลานี้เกิดข้ึนเม่ือตํารวจถูกขโมยอาวุธของ
ตนเองไป 

นับเปนส่ิงท่ีตํารวจใหความสนใจวา รัฐควรมีการควบคุมอาวุธอยางเขมงวดเพื่อความ
ปลอดภัยของเจาหนาท่ีขณะปฏิบัติหนาท่ี แตผลตอบแทนท่ีต่ําประกอบกับการขาดการฝกอบรมและ
ขาดอุปกรณ เหลานี้เปนองคประกอบท่ีกดดันการปฏิบัติงานของตํารวจ  

3. เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายมีบทบาทสําคัญในการคุมครองสิทธิใน
ชีวิตเสรีภาพและความม่ันคงปลอดภัยของบุคคล ซ่ึงรับรองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนและยืนยันอีกคร้ังในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิความเปนพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง 

4. กฎมาตรฐานข้ันตํ่าของการปฏิบัติตอนักโทษไดกําหนดพฤติการณท่ีเจาหนาท่ี
ราชทัณฑอาจใชกําลังบังคับในการปฏิบัติการตามหนาท่ีนั้น 
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5. ขอ 3 ของประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใช
กฎหมายไดกําหนดวาเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายอาจใชกําลังบังคับไดเฉพาะกรณี
ท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งยวดและภายในขอบเขตของการปฏิบัติการตามหนาท่ีเทานั้น 

 
 
6. การประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมขององคการสหประชาชาติวาดวยการ

ปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดคร้ังท่ี 7 ซ่ึงจัดข้ึนท่ีเมืองวาเรนนา ประเทศ
อิตาลี ไดมีการตกลงกันถึงองคประกอบท่ีเปนขอพิจารณาในอนาคตวาดวยการจํากัดการใชกําลัง
บังคับและอาวุธปนของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย 

7. โดยมติท่ี 14 ของการประชุมขององคการสหประชาชาติวาดวยการปองกัน
อาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด คร้ังท่ี 7 นอกจากประการอ่ืน ๆ แลว ยังไดเนนวา
การใชกําลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายควรเปนไปโดย
เคารพตอสิทธิมนุษยชน 

8. สภาเศรษฐกิจและสังคมขององคการสหประชาชาติโดยมติท่ี 1986 /10 ลงวันท่ี 21 
พฤษภาคม ค.ศ.1986 ขอ 9 ไดขอใหประเทศสมาชิกใหความใสใจ โดยเฉพาะกับการปฏิบัติตาม
ประมวลระเบียบปฏิบัติวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับ
ใชกฎหมาย ซ่ึงท่ีประชุมสมัชชาท่ัวไปขององคการสหประชาชาติ โดยมติท่ี 41 /149 ลงวันท่ี 4 
ธันวาคม ค.ศ. 1986 นอกจากประการอ่ืน ๆ แลว ยังไดเห็นพองดวยกับขอเสนอแนะของสภา
เศรษฐกิจและสังคมดังกลาว 

9. เปนการสมควรโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใช
กฎหมายนั้น ท่ีจะตองพิจารณาถึงเร่ืองบทบาทของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายใน
สวนท่ีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม เร่ืองการคุมครองสิทธิในชีวิต เสรีภาพและความม่ันคง
ปลอดภัยของบุคคล เร่ืองความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายในการ
รักษาความปลอดภัยของสาธารณชนและความสงบเรียบรอยของสังคม และเร่ืองความสําคัญ
เกี่ยวกับคุณสมบัติ การฝกอบรมและการปฏิบัติของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย 

หลักการพื้นฐานท่ีจะกลาวตอไปนั้น กําหนดข้ึนเพื่อชวยสนับสนุนประเทศสมาชิกใน
การดําเนินภารกิจรักษาและสงเสริมบทบาทท่ีเหมาะสมของเจาหนาท่ีที่มีอํานาจหนาท่ีบังคับใช
กฎหมาย ซ่ึงควรท่ีรัฐบาลจะไดใหความสําคัญและเคารพภายในกรอบแหงกฎหมายและการปฏิบัติ
ของประเทศ และควรเปนท่ีใสใจของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายตลอดจนบุคคล
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อ่ืน ๆ เชน ผูพิพากษา อัยการ นักกฎหมาย บุคคลในหนวยงานของฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติและ
สาธารณชน 

3.3.2.1 หลักเกณฑท่ัวไป 
1.  รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายพึงกําหนดและปฏิบัติตามกฎเกณฑและ

ขอบังคับวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาท่ีที่มีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย ใน
การพัฒนากฎเกณฑและขอบังคับดังกลาว รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายพึงหม่ัน
ตรวจสอบประเด็นเร่ืองจริยธรรมท่ีเกี่ยวของกับการใชกําลังบังคับและอาวุธปนนั้นอยูเสมอวามีการ
ปฏิบัติท่ีถูกตองชอบธรรมเพียงใด21 

2.  รัฐบาลและหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายพึงพัฒนาวิธีการใชอาวุธและอุปกรณท่ี
เกี่ยวของใหมีความหลากหลายเพ่ือใหเหมาะสมกับความจําเปนท่ีแตกตางกันของแตละสถานการณ 
รวมถึงพัฒนาใหมีอุปกรณอ่ืนท่ีอาจใชแทนอาวุธแตมีอันตรายนอยเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ
ดวย อันจะเปนการลดการบาดเจ็บหรือการตายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชกําลังบังคับนั้น นอกจากนี้
เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายพึงไดรับอุปกรณปองกันตัว เชน โล หมวกปองกัน
ศีรษะ เส้ือกันกระสุน และอุปกรณกันกระสุนติดต้ังในยานพาหนะ เพ่ือท่ีจะลดความจําเปนในการ
ใชอาวุธทุกชนิดลง22 

3.  การพัฒนาและจัดใหมีอุปกรณอ่ืนท่ีอาจใชแทนอาวุธท่ีมีอันตรายนอยควรเปนไปใน
ลักษณะท่ีจะลดความเส่ียงท่ีจะเกิดอันตรายตอประชาชนท่ีไมเกี่ยวของนั้นโดยใหเหลืออันตรายนอย
ท่ีสุด อีกทั้งการใชอุปกรณดังกลาวควรอยูภายใตการควบคุมอยางเขมงวด23 

4.  เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายพึงเลือกใชวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีมีอันตรายนอย
ท่ีสุดและใหนานท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดกอนท่ีจะเปล่ียนไปใชกําลังบังคับและอาวุธปน การใชกําลัง
บังคับและอาวุธปนพึงกระทําตอเม่ือวิธีการอื่น ๆ ท่ีจะใชในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นลวนแตไมไดผล
แลวเทานั้น24 

5.  ในกรณีท่ีการใชกําลังบังคับและอาวุธปนโดยชอบเปนส่ิงท่ีไมสามารถจะหลีกเล่ียง
ได เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายจะตอง25 

                                                  
21 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 1. 
22 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 2. 
23 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 3. 
24 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 4. 
25 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 5. 
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(ก) ใชกําลังบังคับและอาวุธปนดังกลาวอยางจํากัดเพียงใหพอเหมาะแกความจําเปนตาม
ความรายแรงของความผิดและวัตถุประสงคตามกฎหมายในกรณีนั้น ๆ 

(ข) พยายามลดการบาดเจ็บและความเสียหายใหเกิดข้ึนนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดควบคูไป
กับความตระหนักท่ีจะตองรักษาชีวิตของมนุษย 

(ค) จัดการเตรียมพรอมเร่ืองความชวยเหลือทางการแพทยใหกับผูท่ีไดรับบาดเจ็บจาก
เหตุการณนั้นโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะทําได 

(ง) ติดตอญาติหรือเพ่ือนสนิทของผูท่ีไดรับบาดเจ็บไดทราบเหตุโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะทําได 
6.  กรณีท่ีเกิดการตายหรือบาดเจ็บจากการใชกําลังบังคับหรืออาวุธปนของเจาหนาท่ีท่ีมี

อํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย เจาหนาท่ีดังกลาวจะตองรายงานเหตุนั้นตอผูบังคับบัญชาในทันที
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ 2226  

7.  รัฐบาลจะตองดําเนินการใหเปนท่ีม่ันใจไดวาเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใช
กฎหมายผูใดท่ีใชกําลังบังคับหรืออาวุธปนโดยมิชอบหรือโดยอําเภอใจนั้นจะตองไดรับการลงโทษ
ตามความผิดอาญาท่ีกําหนดไวในกฎหมายของประเทศนั้น27 

8.  แมแตในกรณีท่ีมีพฤติการณพิเศษ เชน เกิดปญหาความวุนวายทางการเมืองหรือเกิด
เหตุฉุกเฉินในสาธารณชนก็ไมใหนําอางเปนเหตุท่ีจะทําใหการใชกําลังบังคับหรืออาวุธนั้นเปนไป
โดยฝาฝนตอหลักการพื้นฐานดังกลาวได28 

3.3.2.2 หลักเกณฑพิเศษ 
1.  เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายจะตองไมใชอาวุธปนกับบุคคลอื่นเวน

แตในกรณีเพื่อเปนการปองกันตัว หรือปองกันผูอ่ืนใหพนจากภยันตรายรายแรงที่ใกลจะมาถึงและมี
ความรุนแรงท่ีอาจถึงแกชีวิตหรืออันตรายสาหัส เพื่อปองกันอาชญากรรมท่ีรายแรงประเภทท่ีกําลัง
จะกออันตรายแกชีวิต เพื่อมิใหบุคคลดังกลาวหลบหนี และท้ังนี้การใชอาวุธปนนั้นใหกระทําได
ตอเม่ือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีมีความรุนแรงนอยกวานี้ตางไมเพียงพอท่ีจะกระทําใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาวไดแลว และไมวากรณีใดก็ตามการใชอาวุธปนในการยิงผูอ่ืนนั้นพึงกระทําโดยจํากัดอยาง
ยิ่งโดยใหกระทําไดเฉพาะกรณีเพื่อปองกันชีวิตของตนหรือผูอ่ืนโดยอยูในภาวะท่ีไมสามารถ
หลีกเล่ียงเปนอยางอ่ืนไดแลวเทานั้น29 

                                                  
26 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 6. 
27 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 7. 
28 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 8. 
29 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 9. 
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2.  ในสถานการณดังกลาวในขอ 9 เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายพึงแสดง
สถานภาพความเปนเจาหนาท่ีของตนกอนและสงสัญญาณเตือนพอสมควรใหผูท่ีจะถูกใชอาวุธปน
ไดทราบกอนวาเจาหนาท่ีมีความจําเปนจะตองใชอาวุธปนนั้นเวนแตกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นไม
สามารถกระทําไดเนื่องจากโดยสถานการณขณะน้ันมีความเส่ียงตอชีวิตหรืออันตรายท่ีรายแรงตอ
เจาหนาท่ีหรือบุคคลอ่ืน หรือกรณีเปนท่ีเห็นไดชัดแจงวามิอาจทําเชนนั้นได30 

ความเชี่ยวชาญของตํารวจกับทหารมีความแตกตางกัน โดยทหารปฏิบัติตามกฎหมาย
ในขณะเกิดสงครามในสถานการณท่ีตองมีการตอสูดวยการยิงปนเพื่อฆาศัตรูหรือทําใหศัตรูบาดเจ็บ 
หนาท่ีของตํารวจและเจาหนาผูมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมาย คือ การคุมครองสิทธิท่ี
เกี่ยวของกับชีวิต ความเปนอิสรภาพและความปลอดภัย ซ่ึงสามารถใชกําลังข้ันรุนแรงถึงตายไดก็
ตอเม่ือถูกคุกคามถึงชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บอยางรุนแรง ซ่ึงอาจเปนการปองกันชีวิตหรือหยุด
เหตุการณฆาตกรรม  อยางไรก็ดีการท่ีตํารวจใชอาวุธปนยิงเพ่ือการระงับเหตุควรจะเปนทางออก
สุดทาย ไมควรทําตามอําเภอใจหรือเกินกวาเหตุ มาตรฐานองคการสหประชาติใชไดกับตํารวจ 
เจาหนาท่ีราชทัณฑผูควบคุมนักโทษ อยางไรก็ดีเจาหนาท่ีราชทัณฑไมควรพกพาอาวุธยกเวนแตวามี
ความจําเปน 

ตํารวจจําเปนตองไดรับการอบรมการใชอาวุธใหเกิดความชํานาญ การประเมินการ
คุกคามและการใชทักษะเพื่อควบคุมสถานการณในการใชกําลังจนถึงแกชีวิตตามกฎหมาย มีตํารวจ
หลายนายท่ีไดรับการอบรมและฝกฝนความชํานาญ 

3.  กฎเกณฑและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการใชอาวุธปนของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ี
บังคับใชกฎหมายนั้นพึงรวมถึง31 

(ก) การกําหนดสถานการณท่ีเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายจะไดรับ
อนุญาตใหพกพาอาวุธปนซ่ึงจะตองมีการกําหนดประเภทของอาวุธปนและกระสุนปนท่ีจะอนุญาต
ใหพกพานั้นดวย 

(ข) การกําหนดโดยแจงชัดใหการใชอาวุธปนนั้นจะกระทําไดเพียงในกรณีท่ีจําเปนและ
สมควรซ่ึงจะตองเปนไปในลักษณะท่ีจะลดความเส่ียงตออันตรายใหเหลือนอยท่ีสุด 

(ค) ขอหามมิใหใชอาวุธปนและกระสุนปนในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดอันตรายหรือเส่ียง
ตอการเกิดอันตรายโดยไมมีเหตุอันสมควร 

                                                  
30UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 10 . 
31 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 11. 
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ตํารวจจะใชอาวุธท่ีพกพางายกวาอาวุธของทหาร เพราะเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม
แตกตางกัน ตํารวจปฏิบัติงานในระยะประชิดตัวผูรายมากกวา จึงจําเปนตองแยกแยะวามีการขมขู
เอาชีวิตหรือไมและตองใหแนใจวามีความปลอดภัยหากจะใชอาวุธในท่ีสาธารณะ ปนอัตโนมัติ เชน 
ปนไรเฟล จะมีความเร็วกระสุนและวิถีกระสุนสามารถไปไดไกลกวา มีอํานาจทําลายลางมากกวา
ปนขนาด 9 มม. การใชปนอัตโนมัติยิงในเมืองถาวิถีกระสุนพลาดจากเปาไปจะมีความเส่ียงกับ
สาธารณะชนมากกวา นอกจากนี้ปนอัตโนมัติจะมีปลอกกระสุนท่ีเปนโลหะ มีความเร็วสูงและ
สามารถวิ่งผานจากเปาและไปโดนคนอ่ืนตอได ปนดังกลาวจึงมีอํานาจท่ีจะเปนอันตรายตอชีวิต
หรือเกิดบาดเจ็บรุนแรงได การใชปนขนาด 9 มม. จะทําใหประชาชนโดยรอบไดรับความปลอดภัย
มากกวา ดังนั้นตํารวจในแตละประเทศหากทํางานตามปกติจะไมใชอาวุธปนอัตโนมัติท่ีมีความเร็ว
กระสุนสูง  แตจะใหตํารวจใชปนพกลูกโม อาวุธปนกึ่งอัตโนมัติหรือปนขนาด 9 มม. แทน 

อยางไรก็ดี การนําอาวุธท่ีจําเปนออกมาใชควรอยูในระดับคงที่ ภายใตการทบทวนโดย
ประเมินจากยุทธวิธี การขมขู ทางเลือกในการใชอาวุธของตํารวจ ควรข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและ
การประเมินระดับความรุนแรงโดยตํารวจและเจาหนาท่ีของรัฐ  ความสําคัญคือ อุปกรณใดท่ี
จําเปนตองใชในแตละเหตุการณเพ่ือหยุดการขมขูถึงชีวิต พรอมกับการคุมครองชีวิตของเจาหนาท่ี
และบุคคลท่ีอยูรอบขาง การจัดลําดับของอาวุธท่ีตํารวจจะนํามาใชใหเหมาะสมกับสถานการณ
เพื่อใหเกิดการใชกําลังใหนอยท่ีสุด เชน เลือกวาสถานการณเชนนี้จะเลือกขูวาจะใชกําลังบังคับ ใช
กําลังบังคับ กุญแจมือ กระบอง แกสนํ้าตา หรืออาวุธปน 

(ง) หลักเกณฑเกี่ยวกับการควบคุม การเก็บรักษา และการเบิกจายอาวุธปนรวมถึงวิธีการ
ท่ีจะทําใหเกิดความมั่นใจไดวาเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายนั้นจะตองรับผิดชอบใน
อาวุธปนและกระสุนปนท่ีตนเบิกไปนั้น 

ในบางประเทศการเก็บรักษาอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนของตํารวจยังไมดีนัก ยังคง
มีกรณีท่ีตํารวจนําอาวุธปนออกใหเชาเพื่อนําไปกออาชญากรรม หรือแมกระท่ังตํารวจนําออกไปกอ
อาชญากรรมเสียเอง บางประเทศมีความเส่ียงจากขอผิดพลาดของเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีเก็บรักษา ท่ีไม
เก็บรักษาใหปลอดภัย ไมมีการจดบันทึกอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนท่ีตํารวจนําออกไปใช  

(จ) การจัดใหมีขอแนะนําและคําเตือนวาดวยการยิงปน 
(ฉ) หลักเกณฑวาดวยระบบการรายงานเหตุการณกรณีเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับ

ใชกฎหมายไดใชอาวุธปนในการปฏิบัติหนาท่ีนั้น 
องคการสหประชาชาติตองการใหรัฐบาลและเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาท่ีบังคับใช

กฎหมายสรางระบบการรายงานท่ีมีประสิทธิภาพและทบทวนข้ันตอนในทุกๆ เหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
ซ่ึงเปนเหตุท่ีกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือตายจากตํารวจหรือจากตํารวจท่ีใชอาวุธในการปฏิบัติหนาท่ี  
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รัฐบาลและตํารวจยังตองแนใจวามีข้ันตอนในการพิจารณาท่ีมีประสิทธิภาพและผูพิจารณาจะมี
อิสระในการพิจารณาหรืออาจใหพนักงานอัยการทําหนาท่ีพิจารณา 

3.3.2.3 การใชกําลังบังคับตอการชุมนุมกรณีเปนการชุมนุมท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 
1.  ดวยเหตุท่ีบุคคลทุกคนพึงมีสิทธิท่ีจะเขารวมการชุมนุมโดยสงบและชอบดวย

กฎหมายตามหลักการท่ีกําหนดไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิความเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนั้น รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมาย
ตลอดจนเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของพึงตระหนักวาการใชกําลังบังคับและอาวุธปนตอกรณีท่ีมีการชุมนุม
นั้นจะกระทําไดตอเม่ือเปนไปตามขอ 13  และ 14 ดังจะกลาวตอไปนี้32 

2.  กรณีท่ีจะสลายการชุมนุม ซ่ึงการชุมนุมมิชอบดวยกฎหมายแตมิไดมีการกอเหตุราย
ใด ๆ นั้น เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายจะตองหลีกเล่ียงการใชกําลังบังคับ แตใน
กรณีท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงไดใหการใชกําลังบังคับนั้นเปนไปในระดับท่ีนอยที่สุดโดยใชเทาท่ี
จําเปนเทานั้น33 

3.  กรณีท่ีจะสลายการชุมนุม ซ่ึงการชุมนุมนั้นมีการกอเหตุราย เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีบังคับใชกฎหมายจะใชอาวุธปนไดเฉพาะตอเม่ือวิธีการอ่ืนท่ีมีอันตรายนอยกวานั้นไม
สามารถใชไดผลแลวอีกท้ังการใชอาวุธปนจะตองเปนไปในระดับท่ีนอยท่ีสุดโดยใชเทาท่ีจําเปน
เทานั้น และไมวากรณีใด ๆ ก็ตามจะตองอยูภายใตบังคับของขอ 9 ดังกลาวขางตน34 

ตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติเร่ืองการสลายการชุมนุมดังกลาว หมายความ
วา เจาหนาท่ีจะยิงปนเขาสูกลุมคนเพื่อสลายการชุมนุมไดตอเม่ือมีการขมขูคุกคามถึงชีวิต ถา
จําเปนตองใชกําลังตํารวจควรใชอุปกรณอ่ืนนอกเหนือจากอาวุธเพ่ือสลายการชุมนุมท่ีมีความ
รุนแรง แตสําหรับการชุมนุมอยางสงบไมควรจะใชกําลังเพราะถือวาผิดกฎหมาย เม่ือการชุมนุมเพิ่ม
ความรุนแรงควรใชแกสน้ําตา แตไมควรใชตามอําเภอใจ ตํารวจจําเปนตองไดรับการอบรมเทคนิค
การควบคุมจลาจลเปนอยางดี และใสชุดปดกั้นหรืออ่ืนๆ เพื่อหลีกเล่ียงการใชอาวุธ ตํารวจตองมี
ทักษะท่ีรูวาควรจะปฏิบัติการอยางไร โนมนาวอยางไรเพ่ือไมใหเกิดความรุนแรงเทาท่ีจะสามารถทํา
ได ไมจําเปนตองใชอาวุธในสถานการณจลาจลทุกคร้ัง เวนเสียแตวามีการขมขูถึงชีวิต 

3.3.2.4 การใชกําลังบังคับในการคุมขังหรือควบคุมตัว 

                                                  
32 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 12. 
33 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 13. 
34 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 14. 
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1.  เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายในการคุมขังหรือควบคุมตัวนั้น จะตอง
ไมใชกําลังบังคับกับผูท่ีถูกคุมขังหรือถูกควบคุมตัวนั้น เวนแตกรณีจําเปนอยางยิ่งเพื่อการรักษา
ความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในสถานท่ีนั้น หรือเม่ือเปนกรณีท่ีมีบุคคลจะถูก
ทําราย35 

2.  เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายในการคุมขังหรือควบคุมตัวนั้นจะตอง
ไมใชอาวุธปน เวนแตกรณีเพื่อปองกันตนเองหรือผูอ่ืนใหพนจากอันตรายท่ีอาจรายแรงตอชีวิตหรือ
ถึงข้ันอันตรายสาหัสไดในขณะนั้น หรือในกรณีท่ีจําเปนอยางยิ่งเพื่อปองกันการหลบหนีของผูท่ีถูก
คุมขังหรือถูกควบคุมตัวโดยท่ีผูนั้นไดแสดงออกวาจะกออันตรายดังพฤติการณเชนเดียวกันกับ
พฤติการณดังกลาวแลวในขอ 936 

3.  หลักการที่กลาวมาแลวขางตนนั้นไมกระทบตอสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ
ของเจาหนาท่ีของเรือนจําดังท่ีบัญญัติไวในกฎมาตรฐานข้ันตํ่าของการปฏิบัติตอนักโทษ โดยเฉพาะ
ในขอ 33,34 และ 5437 

3.3.2.5 คุณสมบัติ การฝกอบรม และการแนะนํา 
1.  รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองดําเนินการใหเปนท่ีม่ันใจไดวา

เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายทุกคนเปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกตามวิธีการของการ
กล่ันกรองท่ีเหมาะสม โดยจะตองเปนผูที่มีคุณธรรม มีความพรอมทางดานรางกายและสภาพจิตใจ
เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีนั้น ๆ อีกท้ังพึงไดรับการฝกอบรมในวิชาชีพนั้น ๆ อยางตอเนื่อง
และจริงจัง และพึงมีการทดสอบสมรรถภาพอยางสมํ่าเสมอดวย38 

หลักการพื้นฐานขอนี้ตองการใหเจาหนาที่ท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายทุกคนเปน
ตัวแทนและมีความรับผิดชอบตอชุมชนในทุกดาน การขาดการผึกอบรมความชํานาญและขาด
ระบบการรับผิดชอบกับขาดอุปกรณท่ีตํารวจตองใชทําใหความสามารถของตํารวจและเจาหนาท่ีท่ีมี
อํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายลดลง  

2. รัฐบาลและหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายจะตองดําเนินการใหเปนท่ีม่ันใจไดวา
เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายทุกคนจะไดรับการฝกอบรมและทดสอบท่ีพอเพียงตาม
มาตรฐานสําหรับการใชกําลังบังคับ สวนกรณีเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายซ่ึงเปนผู

                                                  
35 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 15. 
36 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 16. 
37 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 17. 
38 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 18. 
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ท่ีจะไดรับมอบหมายใหพกพาอาวุธปนนั้นจะตองไดรับการฝกอบรมพิเศษวาดวยการใชอาวธุปนจน
ผานการฝกอบรมพิเศษแลวนั้นจึงจะไดรับมอบหมายใหพกพาอาวุธปนได39 

3.  ในการฝกอบรมเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายนั้น รัฐบาลและ
หนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองใหความสําคัญเปนพิเศษกับการฝกอบรมเร่ืองจริยธรรมของ
ตํารวจกับสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการสอบสวน การแสวงหาทางเลือกอ่ืนแทน
การใชกําลังบังคับและอาวุธปนซ่ึงรวมถึงการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี การทําความเขาใจ
กับสภาพฝูงชน วิธีการโนมนาว เจรจาตอรองและการไกลเกล่ียตลอดจนเทคนิคตาง ๆ ท้ังนี้เพื่อท่ีจะ
ลดการใชกําลังบังคับและอาวุธปน นอกจากน้ีหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายพึงพัฒนารายการ
ฝกอบรมและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีเหตุการณพิเศษตาง ๆ นั้นดวย40 

การใชกําลังควรเปนทางออกสุดทายในการปฏิบัติงาน ตํารวจจําเปนตองมีอุปกรณและ
ทักษะที่ตองใชเพื่อรักษาความสงบ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ตํารวจ
ไมเพียงแตไดรับการอบรมในเร่ืองวายิงอยางไรใหตรงเปา หรือทําความสะอาด ดูแลรักษาอาวุธ
อยางไร ซ่ึงท้ังหมดเปนเพียงทักษะการใชอาวุธเทานั้น แตตองไดรับการอบรมเร่ืองการประเมิน
สถานการณและการตอบสนองตอเหตุการณอยางเหมาะสมเพื่อหยุดหรือปองกันการคุกคามถึงชีวิต
โดยตรง เชน ตองสามารถควบคุมและเจรจาตอรอง อยางไรก็ดี ในบางเหตุการณอาจมีการเขาปะทะ 
ดังนั้นการฝกอบรมจําเปนตองมีการประเมินการคุกคามทางยุทธวิธี เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงาน
จริง เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีระดับทักษะตามมาตรฐาน ควรตองมีการคัดเลือกอยางถ่ีถวน ซ่ึงจะ
ประสบความสําเร็จไดตอเม่ือรัฐบาลใหความสําคัญและมีขอบังคับท่ีเขมงวด 

4.  รัฐบาลและหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายจะตองสามารถใหคําปรึกษาแนะนําอยาง
จริงจังแกเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายน้ันไดในกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นตกอยูใน
สถานการณท่ีตองใชกําลังบังคับหรืออาวุธปน41 

3.3.2.6 การรายงานและวิธีการแกปญหา 
1.  รัฐบาลและหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายจะตองจัดวางระบบการรายงานและวิธีการ

แกไขปญหากรณีเกิดเหตุการณท่ีตองมีการรายงาน  สําหรับกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ีตองมีการรายงาน
ดังกลาวนั้น รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองมีมาตรการที่จะทําใหเกิดความม่ันใจ
ไดวาจะมีกระบวนการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ อีกท้ังหนวยงานทางการบริหารท่ีเปนอิสระ

                                                  
39 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 19. 
40 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 20. 
41 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 21. 
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หรือหนวยงานอัยการตองอยูในฐานะท่ีจะใชดุลยพินิจตามอํานาจหนาท่ีไดอยางเหมาะสม ในกรณีท่ี
มีการตายและบาดเจ็บสาหัสหรือผลรายแรงอ่ืน ๆ รายละเอียดของรายงานดังกลาวจะตองมีการ
จัดสงไปยังหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบและศาล42 

2. บุคคลท่ีไดรับผลกระทบจากการใชกําลังบังคับหรืออาวุธปนของเจาหนาท่ีดังกลาว
นั้น ตลอดจนผูแทนตามกฎหมายของบุคคลนั้นพึงมีสิทธิเขาฟงการไตสวนขอเท็จจริงของศาลหรือ
เขาฟงกระบวนการไตสวนนั้น ในกรณีท่ีบุคคลท่ีไดรับผลกระทบจากการใชกําลังบังคับหรืออาวุธ
ปนของเจาหนาท่ีดังกลาวถึงแกความตายไปแลวก็ใหบุตรหรือภรรยาของบุคคลเหลานั้นเปนผูใช
สิทธิดังกลาวแทน43 

3. รัฐบาลและหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายจะตองดําเนินการใหเปนท่ีม่ันใจไดวา
บรรดาเจาหนาท่ีระดับผูบังคับบัญชาท้ังหลายจะตองรับผิดในกรณีท่ีรูวาเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ี
บังคับใชกฎหมายท่ีอยูภายใตบังคับบัญชาของตนไดใชหรืออยูระหวางใชกําลังบังคับและอาวุธปน
โดยไมถูกตองตามกฎหมายแลวไมดําเนินการยับยั้ง ปองกันและรายงานเหตุดังกลาว44 

4. รัฐบาลและหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายจะตองดําเนินการใหเปนท่ีม่ันใจไดวา 
บรรดาเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายท้ังหลายจะตองไมถูกดําเนินคดีอาญาและจะตอง
ไมถูกดําเนินการทางวินัยอันเนื่องมาจากการที่เจาหนาท่ีผูนั้นไดปฏิเสธการใชกําลังบังคับและอาวุธ
ปนหากวาเปนการปฏิเสธโดยชอบเพราะเปนการปฏิบัติตามประมวลระเบียบการปฏิบัติของ
เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายและหลักการตาง ๆ ดังกลาวในฉบับนี้ สําหรับเจาหนาท่ี
ผูรายงานเหตุการณเกี่ยวกับการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาท่ีผูอ่ืนโดยเปนการรายงาน
ตามประมวลและหลักการดังกลาวก็พึงไดรับการคุมครองเชนกัน45 

5.  การที่ปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชานั้นจะนํามาเปนขออางในการปฏิเสธความ
รับผิดไมได หากเปนกรณีท่ีเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายนั้นรูอยูแลววาคําส่ังท่ีใหใช
กําลังบังคับและอาวุธปนนั้นจะทําใหมีผูถึงแกความตายหรือไดรับอันตรายสาหัสโดยท่ีปรากฏอยาง
ชัดแจงวาเปนการกระทําโดยมิชอบและเจาหนาท่ีผูนั้นมีโอกาสตามสมควรท่ีจะปฏิเสธไมปฏิบัติ
ตามคําส่ังนั้นไดแตกลับทําตามคําส่ังนั้น และไมวาในกรณีใดก็ตามความรับผิดยังคงตกอยูแก
ผูบังคับบัญชาท่ีออกคําส่ังโดยมิชอบนั้นดวย46 

                                                  
42 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 22. 
43 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 23. 
44 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 24. 
45 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 25. 
46 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 26. 
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บทท่ี  4 
หลักเกณฑของกฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับการใชอาวุธปน 

ของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมาย 
 
  ในบทนี้จะศึกษาถึงขอบเขตและมาตรฐานการใชอาวุธปนของเจาพนักงาน ซ่ึงหลักการ
ในเร่ืองการมีและใชอาวุธปนของบุคคลทั่วไปนั้นจะบัญญัติไวในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ
อาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ.2490 สวนการใช
อาวุธปนของเจาพนักงานจะไดรับการยกเวนมิตองอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ 
หนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ ซ่ึงไดรับการยกเวนจึงไดออกระเบียบภายในของตนเองวาดวย
การมีและใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด และส่ิงเทียมอาวุธปน เพื่อใหเจาหนาท่ีของตน
ยึดเปนแนวปฏิบัติ   
 
4.1 หลักเกณฑตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯท่ีเก่ียวของกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการ
บังคับใชกฎหมาย 

ประเทศไทยมีกฎหมายซ่ึงบังคับเกี่ยวกับการควบคุมการมีและใชอาวุธปนคือ 
พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน 
พ.ศ.2490 กฎหมายฉบับดังกลาวบัญญัติข้ึนมาโดยกําหนดนิยามของคําวาอาวุธปน โดยมีความหมาย
รวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซ่ึงใชสงเคร่ืองกระสุนปน โดยวิธีระเบิดหรือกําลังดันของแกสหรืออัด
ลมหรือกลไกอยางใด ซ่ึงตองอาศัยอํานาจของพลังงานและสวนหนึ่งสวนใดของอาวุธนั้น ๆ ซ่ึง
รัฐมนตรีเห็นวาสําคัญและไดระบุไวในกฎกระทรวง สวนการควบคุมการมีและการใชอาวุธปน
ตลอดจนเคร่ืองกระสุนปนจะมีบัญญัติไวในมาตรา  7 และมาตรา 8 ของกฎหมายดังกลาว1 

                                                  
1 มาตรา 7  หามมิใหผูใดทํา ซื้อ มี ใช สั่ง หรือนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน เวนแตจะไดรับ

ใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ 
  มาตรา 8 หามมิใหผูใดมีเครื่องกระสุนปน ซึ่งมิใชสําหรับใชกับอาวุธปนที่ตนไดรับใบอนุญาตใหมีและ

ใช 
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  เนื่องจากปนเปนอาวุธรายแรงโดยสภาพซ่ึงสามารถกอใหเกิดภยันตรายแกชีวิตไดงาย
กวาอาวุธชนิดอ่ืน หากยอมใหประชาชนมีหรือครอบครองอาวุธปนไดโดยงายก็จะเกิดความไม
ปลอดภัยตอสังคม กฎหมายจึงบัญญัติกําหนดขอบเขตวาผูท่ีจะมีอาวุธปนหรือใชอาวุธปนหรือ
เคร่ืองกระสุนปนไดตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนทองท่ี ซ่ึงการท่ีนายทะเบียนทองท่ีจะออก
ใบอนุญาตเพื่อการดังกลาวใหแกผูใดนั้นก็จะมีกรอบหรือหลักเกณฑในการพิจารณา ท้ังหลักเกณฑ
ดังบัญญัติไวใน พ.ร.บ.อาวุธปนฯ นอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑตามที่ออกมาในรูปของกฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวง ตลอดจนคําส่ังกระทรวง ซ่ึงจุดประสงคหลักในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมี
และใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนก็เพื่อใหบุคคลสําหรับใชในการปองกันตัวหรือทรัพยสิน 
หรือในการกีฬาหรือยิงสัตวและใบอนุญาตนั้นใหออกสําหรับอาวุธปนแตละกระบอก2 นอกจากนี้ยัง
หามไวมิใหออกใบอนุญาตใหแกบุคคลบางประเภทหรือบางจําพวกซ่ึงอาจนําอาวุธปนท่ีตนมีอยูไป
กออันตรายหรือเหตุรายอยางอ่ืน เชน บุคคลซ่ึงตองโทษจําคุกตามกฎหมายอาญาบางลักษณะ บุคคล
ซ่ึงไมมีท่ีอยูเปนหลักแหลง บุคคลซ่ึงมีความประพฤติช่ัวอยางรายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึง
ความสงบเรียบรอยของประชาชน เปนตน ท้ังยังหามมิใหออกใหแกบุคคลซ่ึงมีช่ือในทะเบียนบาน
ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรและมีถ่ินท่ีอยูประจําในทองท่ีท่ีบุคคลนั้นขออนุญาตนอย
กวาหกเดือน3 นอกจากนี้ยังควบคุมถึงกรณีท่ีบุคคลใดมีความประสงคใหผูอ่ืนมีและใชอาวุธปนหรือ
เคร่ืองกระสุนปนสําหรับรักษาทรัพยสินของตนอันจะตองใชใหผูอ่ืนดูแลอาจขอรับหนังสืออนุญาต
พิเศษจากนายทะเบียนทองท่ีท่ีบุคคลนั้นมีถ่ินท่ีอยู หนังสืออนุญาตน้ีนายทะเบียนจะออกไดแตโดย
อนุมัติของเจาพนักงานซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังไว4 
  การท่ีบุคคลใดจะนําอาวุธปนติดตัวไปไดจะตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานใหมี
อาวุธปนติดตัวและเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือถาผูรับใบอนุญาตแสดงตนให
เปนท่ีนาหวาดเสียวตอประชาชน ผูออกใบอนุญาตจะส่ังพักใชใบอนุญาตท่ีออกใหเสียโดยมีกําหนด
ระยะเวลาหรือจะส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได5 
  การใชดุลยพินิจของเจาพนักงานในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหบุคคลมีอาวุธปน  
ติดตัวนั้น กรมตํารวจ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ) ไดวางแนวไววาใหพิจารณาถึงเหตุผลและความ
จําเปนสําหรับผูขออนุญาต โดยบุคคลท่ีจะไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว ตองเปนผูท่ีไดรับ

                                                  
2  พ.ร.บ.อาวุธปนฯ มาตรา 9. 
3  พ.ร.บ.อาวุธปนฯ มาตรา 13. 
4  พ.ร.บ.อาวุธปนฯ มาตรา 14. 
5  พ.ร.บ.อาวุธปนฯ มาตรา 22. 
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อนุญาตใหมีและใชอาวุธปนติดตัว ตามมาตรา 7 และ 9 แหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ อยูแลว และ
มีเหตุผลความจําเปนเพื่อใชปองกันตัวและหรือทรัพยสินหรือเพ่ือการกีฬา ในกรณีตางๆ เชน 
  1. ในการประกอบอาชีพท่ีจําเปนตองมีทรัพยสินและเงินทองของมีคาติดตัวไปดวยใน
ระหวางเดินทาง 
  2.ในการใหความคุมครองตนเองหรือทรัพยสินท่ีอาจจะถูกประทุษราย 
  3.ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ เชน รักษาความสงบเรียบรอยแกประชาชน สืบสวน 
ปราบปรามการกระทําผิด อารักขาบุคคลสําคัญในเขตพื้นท่ีอันตราย รักษาทรัพยสินของรัฐ เปนตน 
หรือเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานผูรักษาความสงบเรียบรอย 
  4.ในการกีฬา (เฉพาะอาวุธปนท่ีใชในการกีฬาเทานั้น) 
  5.ในกิจการอ่ืน ๆ ตามท่ีกรมตํารวจเห็นสมควร6 
  บทบัญญัติตลอดจนระเบียบดังกลาวมาขางตนกําหนดพื้นท่ีเพื่อมุงใชบังคับและควบคุม
การมีและใชอาวุธปนของราษฎรหรือประชาชนโดยท่ัวไปเปนสําคัญ แตหากเปนในกรณีของ
พนักงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐ เชน ราชการทหารและตํารวจ จะไดรับการยกเวนมิตองอยูในบังคับ
แหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ โดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ กําหนดวามิใหใชบังคับ
แกราชการทหารและตํารวจท่ีมีหรือใชในราชการ หนวยราชการท่ีมีหรือใชเพื่อปองกันประเทศหรือ
รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีและใชในการปองกัน
และรักษาทรัพยสินอันสําคัญของรัฐ ราชการทหารและตํารวจหรือหนวยราชการท่ีมอบให
ประชาชนมีและใชเพื่อชวยเหลือราชการของทหารและตํารวจหรือหนวยราชการแลวแตกรณี อาวุธ
ปนและเคร่ืองปนประจําเรือเดินทะเล รถไฟ และอากาศยานตามปกติ ซ่ึงไดแสดงและใหพนักงาน
ศุลกากรตรวจตามกฎหมายแลว รวมท้ังดอกไมเพลิงสัญญาณประจําเรือเดินทะเล อากาศยาน และ
สนามบินตามปกติ ซ่ึงชนิดของปน ขนาด และการกําหนดจํานวน ตลอดจนการมีและใช เก็บรักษา 
การพก ติดตัว การซอมแซมหรือเปล่ียนลักษณะและการอยางอ่ืนท่ีจําเปนใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน        
กฎกระทรวง7 
 
 
 

                                                  
6 บันทึกขอความท่ี ตร. 0514.412/ 7517 ลว 27 พ.ค. 2535 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติใน

การพิจารณาอนุญาตใหบุคคลมีอาวุธปนติดตัว 
7 พ.ร.บ.อาวุธปนฯ มาตรา 5. 
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   เหตุผลของการบัญญัติยกเวนใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ ไมตองอยูภายใต
บังคับของพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ นั้น สืบคนไดจากหมายเหตุทายพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ   
ดังนี้ 

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยท่ีคําส่ังของคณะปฏิรูปการ    
ปกครองแผนดิน ฉบับท่ี 44 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ไดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปน 
เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 ใหหนวยราชการและ
รัฐวิสาหกิจสามารถมีและใชอาวุธปนไดเพื่อปองกันทรัพยสินอันใชเพื่อประโยชนสาธารณะและ
เปนการลดภาระหนาท่ีของราชการตํารวจหรือทหาร........................แตการแกไขเพ่ิมเติมคร้ังนั้นมี
รายละเอียดตางๆ ท่ีไมรัดกุมเพียงพอทําใหไมสามารถออกกฎกระทรวงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชนิด ขนาด จํานวน การมีและใช การเก็บรักษา การพาติดตัว การซอมแซม ฯลฯ และการอ่ืนอัน    
จําเปนเกี่ยวกับอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน เพื่อจะให
หนวยราชการและรัฐวิสาหกิจบางประเภทสามารถมีและใชได ซ่ึงอาจทําใหหนวยราชการและ     
รัฐวิสาหกิจตางๆ มีและใชอาวุธปนโดยไมมีมาตรการควมคุมท่ีเหมาะสม.........................ตลอดจน
การใหกระทรวงทบวงกรมและรัฐวิสาหกิจตางๆ มีและใชอาวุธปนไดนั้น เปนกรณีท่ีมีความสําคัญ
ตอความมั่นคงของประเทศ ดังนั้นสมควรใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเขามามีสวนในการ
ควบคุมกิจการดังกลาวโดยเปนรัฐมนตรีผู รักษาการตามกฎหมายนี้ดวย จึงจําเปนตองตรา           
พระราชบัญญัตินี้  

ผลจากการดังกลาวจึงมีการออกกฎกระทรวง8 ท่ีกําหนดใหอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน
ของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจบางแหงไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ือง
กระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 

หนวยราชการท่ีไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุ
ระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 ไดแก9 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน) 
(2) สํานักขาวกรองแหงชาติ 
(3) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
(4) กรมประชาสัมพันธ 

                                                  
8  กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ

ระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 
9  กฎกระทรวงฯ ขอ 2 
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(5) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(6) สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
(7) กรมศุลกากร 
(8) กรมสรรพสามิต 
(9) กรมชลประทาน 
(10)  กรมประมง 
(11)  กรมปศุสัตว 
(12)  กรมปาไม 
(13)  กรมเจาทา 
(14)  กรมทางหลวง 
(15)  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(16)  กรมการปกครอง 
(17)  กรมราชทัณฑ 
(18)  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(19)  กรมประชาสงเคราะห 
(20)  กรมทรัพยากรธรณี 
สวนรัฐวิสาหกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน 

วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 ไดแก10 
(1) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(2) องคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย 
(3) การทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
(4) การทาเรือแหงประเทศไทย 
(5) การส่ือสารแหงประเทศไทย 
(6) การไฟฟาสวนภูมิภาค 
(7) การประปานครหลวง 
(8) การประปาสวนภูมิภาค 
(9) การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
(10)  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด 

                                                  
10  กฎกระทรวงฯ ขอ 3 
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(11)  บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
กฎกระทรวงฉบับดังกลาวกําหนดใหมีคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงประกอบดวย      

ปลัดกระทรวงกลาโหม เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการ 
ผูแทนกองบัญชากรทหารสูงสุด ผูแทนกองทัพบก ผูแทนกองทัพเรือ ผูแทนกองทัพอากาศ ผูแทน
กรมตํารวจ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ) ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนสํานักงานสภาความม่ันคง
แหงชาติและผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน) หนวยราชการละ
หนึ่ งคน  และกรรมการอื่น ซ่ึง รัฐมนตรีว าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทยรวมกันแตงตั้งอีกไมเกินหาคน และใหประธานกรรมการแตงต้ังกรรมการคน
หนึ่งเปนเลขานุการ โดยใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาท่ี11 

(1) พิจารณากําหนด ชนิด ขนาดและจํานวนอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปนและวัตถุระเบิดท่ี
จะใหแตละหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจมีไดตามสมควร 

(2) พิจารณากําหนดเขตพื้นท่ีและภารกิจในการใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนของ 
รัฐวิสาหกิจ 

(3) พิจารณาออกกฎระเบียบปฏิบัติเพื่อใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามท่ี
เห็นสมควร 

(4) ตรวจสอบการมีและใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปนและวัตถุระเบิดตลอดจนการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ การตรวจสอบดังกลาวคณะกรรมการ
อาจมอบหมายใหคณะบุคคลซ่ึงคณะกรรมการไดแตงต้ังข้ึนปฏิบัติหนาท่ีแทนได 

ผูใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปนและวัตถุระเบิดตามกฎกระทรวงน้ี ตองมีคุณสมบัติ     
ดังตอไปนี้12 

(1) เปนขาราชการหรือลูกจางประจําของหนวยราชการหรือเปนพนักงานหรือ
ลูกจางประจําของรัฐวิสาหกิจนั้น 

(2) มีสัญชาติไทย 
(3) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 
(4) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข 

                                                  
11  กฎกระทรวงฯ ขอ 6 
12  กฎกระทรวงฯ ขอ 7 
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(5) ไมเปนบุคคลท่ีมีรางกายพิการ ทุพพลภาพ หรือวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบหรือติดยาเสพติดใหโทษ 

(6) ไดรับการฝกอบรมการใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปนและวัตถุระเบิดนั้น ๆ จากทาง
ราชการทหารหรือตํารวจมาแลว 

สําหรับการจัดทําบัญชี การเบิกจาย การเก็บรักษา อาวุธปน เคร่ืองกระสุนปนและวัตถุ
ระเบิดนั้น กฎกระทรวงฉบับนี้ไดวางหลักการไววา ใหหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติตาม
เง่ือนไข ดังตอไปนี้13 

(1) สงมอบอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปนและวัตถุระเบิดใหกระทรวงมหาดไทยเพ่ือทํา
เคร่ืองหมายและทําบัญชีกอนนําไปใช 

(2) จัดทําบัญชีประจําการเพื่อควบคุมชนิด ขนาด และจํานวนอาวุธปน เคร่ีองกระสุน
ปนและวัตถุระเบิด ตลอดจนการเบิกจาย การข้ึนบัญชีและการจําหนายบัญชีตามแบบท่ีกําหนด 
พรอมท้ังสงสําเนาบัญชีใหกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการดังกลาวขางตนภายในสามสิบวัน
นับแตวันข้ึนบัญชีประจําการและจําหนายออกจากบัญชีประจําการ การปฏิบัติดังกลาวใหรวมท้ัง
การเปล่ียนแปลงรายการทุกคร้ังดวย 

(3) จัดใหมีสถานท่ีเก็บรักษาอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน และวัตถุระเบิดท่ีม่ังคงแข็งแรง
และปลอดภัย รวมท้ังจัดใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยดวย 

(4) วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนและวัตถุระเบิดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 

หนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ ซ่ึงไดรับการยกเวนจึงไดออกระเบียบภายในของ
ตนเองวาดวยการมีและใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด และส่ิงเทียมอาวุธปน เพื่อให     
เจาหนาท่ีของตนยึดเปนแนวปฏิบัติ ซ่ึงจะไดศึกษาอยางละเอียดในขอ 4.4 ตอไป  
 
4.2  การใชอาวุธปนของเจาพนักงานกับการจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

“ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสาม ปจจุบัน14 บัญญัติวา 
“ถาบุคคลซ่ึงจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผูทําการ
จับมีอํานาจใชวิธีหรือการปองกันท้ังหลายเทาท่ีเหมาะแกพฤติการณแหงเร่ืองในการจับนั้น”  
                                                  

13 กฎกระทรวงฯ ขอ 8 
14 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) 

พ.ศ.2547, มาตรา 18 ซึ่งเน้ือความเปนอยางเดียวกันกับความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
83 วรรคสอง เดิม แตมีการปรับแกถอยคําเล็กนอย 
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หลักเกณฑดังกลาวเปนการบัญญัติในลักษณะกวางๆ วาผูทําการจับมีอํานาจใชวิธี    
ปองกันท้ังหลายเทาท่ีเหมาะสมแกพฤติการณในการจับผูท่ีจะถูกจับนั้นในกรณีท่ีผูนั้นไมยอมใหจับ
แตโดยดี แตอยางไรก็ดี ก็ไมไดใหรายละเอียดเทาท่ีควร หากเปรียบเทียบกับตามหลักการพื้นฐานวา
ดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย (Basic 
Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) อาจเปนประโยชนตอ
การพัฒนากฎหมายไทยในประเด็นนี้ใหมีมาตรฐานท่ีชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ใชอาวุธปนซ่ึงอาจกออันตรายแกชีวิตนั้น ควรมีการกําหนดหลักเกณฑใหชัดแจงในกฎหมายไทยวา 
“เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายพึงเลือกใชวิธีการอ่ืนๆ ท่ีมีอันตรายนอยท่ีสุดและให
นานท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดกอนท่ีจะเปล่ียนไปใชกําลังบังคับและอาวุธปน การใชกําลังบังคับและอาวุธ
ปนพึงกระทําตอเม่ือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีจะใชในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นลวนแตไมไดผลแลวเทานั้น” 

คําวา “วิสามัญฆาตกรรม” เปนถอยคําท่ีใชติดมาจากกฎหมายเกา (พระราชบัญญัติ
ชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. 2457) ปจจุบันไมมีคํานี้อยูในกฎหมายไทยแลว แตก็ยังใชกันอยูเม่ือกลาวถึง
กระบวนการตามกฎหมายท่ีจะตองดําเนินการเม่ือมีความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงาน
ซ่ึงอางวาปฏิบัติการตามหนาท่ี หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวา
ปฏิบัติการตามหนาท่ี15   

อยางไรก็ตามในปจจุบันคําวา “วิสามัญฆาตกรรม” ตามความเขาใจท่ัวไปจะหมายถึง 
“การประหารชีวิตนอกระบบกฎหมาย” (extra–judicial execution or summary execution) กลาวคือ
หมายถึงการที่เจาหนาท่ีตํารวจใชอํานาจ “จับตาย” ผูท่ีเจาหนาท่ีตํารวจอางวาเปนอาชญากรสําคัญ
นั่นเอง ซ่ึงสวนหนึ่งถือเปนความเขาใจผิดท่ีอาจเกิดข้ึนจากแนวปฏิบัติท่ีไมถูกตอง เพราะไมมีบท
กฎหมายใดเลยท่ีใหสิทธิแกเจาหนาท่ีตํารวจท่ีจะทํา “วิสามัญฆาตกรรม” โดยตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสาม ดังกลาวมิไดใหสิทธิแกเจาพนักงานท่ีจะใชมาตรการ
รุนแรงใหถึงตาย  การท่ีจะใชกําลังรุนแรงถึงตายแกผูตองหานั้นจะมีไดก็เฉพาะตอเม่ือเกิดการตอสู
ขัดขวางการจับกุม แลวเจาหนาท่ีตํารวจใชสิทธิในการปองกันภยันตรายท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเองหรือ 
ผูอ่ืน ซ่ึงเปนภยันตรายท่ีใกลจะถึง และตองทําไปโดยพอสมควรแกเหตุตามหลักกฎหมายอาญาเร่ือง 
 
 

                                                  
15 ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150. 
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ปองกันเทานั้น ดังนั้น “วิสามัญฆาตกรรม” จึงเปนนโยบายไมได และวางแผนลวงหนาไมไดดวย16 
ยิ่งไปกวานั้น ยังมีขอนาพิจารณาวาขออางเร่ืองการใชสิทธิในการปองกันสําหรับ

ประชาชนท่ัวไปกับผูท่ีอยูในระหวางการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาพนักงานนั้นนาจะไมเหมือนกัน
เสียทีเดียวนัก กลาวคือ หากเปนกรณีประชาชนท่ัวไปยอมสามารถใชสิทธิปองกันไดโดยไมจําเปนท่ี
จะตองหลบหลีกภัยนั้น17 แตในกรณีของเจาพนักงานน้ัน หากเทียบเคียงกับมาตรฐานขององคการ
สหประชาชาติดังกลาว ควรจะตองนําหลักเกณฑท่ีวา “โดยอยูในภาวะท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงเปน
อยางอ่ืนไดแลวเทานั้น” มาเปนมาตรฐานของการปฏิบัติ เพียงแตหลักเกณฑตามกฎหมายไทยยังไม
มีความชัดเจนในประเด็นนี้หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวายังไมไดพัฒนาไปถึงมาตรฐานดังกลาว” 
 
4.3  ระเบียบการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในหนวยงานตางๆ ของรัฐ 

เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ือง
กระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคสาม ซ่ึง
บัญญัติใหเจาพนักงานผูมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทหารและตํารวจ ซ่ึงอยู
ระหวางปฏิบัติหนาท่ีสามารถพาอาวุธปนติดตัวไดโดยไมตองขออนุญาตจากเจาพนักงานผูออก    
ใบอนุญาต และมาตรา 5 วรรคสองและมาตรา 6 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงยกเวน
ใหหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจบางหนวยไมตองอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ 
โดยใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจดังกลาวพิจารณาออกระเบียบปฏิบัติวาดวยการพกพาและใช
อาวุธปนของตนเอง หนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ จึงออกระเบียบภายในของตนเองวาดวย
การมีและใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด และส่ิงเทียมอาวุธปน เพื่อใหเจาหนาท่ีของตน
ยึดเปนแนวปฏิบัติ 
  4.3.1 เจาพนักงานตํารวจ 
   การใชอาวุธปนของเจาพนักงานตํารวจมีหลักเกณฑบัญญัติไวในระเบียบการตํารวจ   
ไมเกี่ยวกับคดี   บทท่ี 13   ซ่ึงไดวางหลักเกณฑในการพกอาวุธปน   ดาบปลายปนและตะบอง  ไววา 

                                                  
16 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 บัญญัติวา “ผูใดจําตองกระทําการใดเพื่อปองกันสิทธิของตน หรือ

ของผูอื่นใหพนภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย และเปนภยันตรายท่ีใกลจะถึง ถาได
กระทําพอสมควรแกเหตุ การกระทําน้ันเปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย ผูน้ันไมมีความผิด” ดู กิตติพงษ 
กิตยารักษ. (2541). กระบวนการยุติธรรมบนเสนทางของการเปล่ียนแปลง. หนา 104 -105. 

17 ดูคําพิพากษาฎีกาที่ 81, 82/2483, 94/2492, 39/2503, 169/2504, 1665/2509 และ 963/2517 เปนตน 
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หามมิใหตํารวจซ่ึงแตงเครื่องแบบก็ดีหรือมิไดแตงเคร่ืองแบบก็ดีหรือท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ราชการตางๆ โดยทั่วไป พกหรือพาอาวุธไปในถนนหลวง ทางหลวงหรือในท่ีสาธารณสถาน เวน
แตในกรณีดังตอไปนี้18 

(1) หนวยตํารวจรักษาการณท่ีเตรียมตัวอยูกับท่ีเปนหมวดหมูเพื่อปองกันและ
ปราบปรามเหตุการณโจรผูราย 

(2) ตํารวจสายตรวจ ตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีควบคุมการจราจร 
(3) หนวยตํารวจซ่ึงไดรับคําส่ังใหไปตรวจหรือรักษาเหตุการณแรมคืน 
(4) ตํารวจท่ีประจําตูยามหรือดานตรวจ 
(5) ตํารวจท่ีทําหนาท่ีอารักขาบุคคลหรือเปนยามสถานท่ีสําคัญ ซ่ึงทางราชการส่ังใหมี

อาวุธปนติดตัวได 
(6) ตํารวจซ่ึงทําหนาท่ีควบคุมเงิน 
(7) ตํารวจควบคุมผูตองหาหรือจําเลย หรือผูตองขังเดินทางไปสง ณ ท่ีใดๆ ซ่ึงเปน

ทางไกลหรือทางเปล่ียวอันจําเปนตองมีอาวุธควบคุมอยางแข็งแรงและหัวหนาหนวยงานท่ีจัดตํารวจ
ควบคุมไปนั้นส่ังใหตํารวจผูควบคุมมีอาวุธปนไปในการนั้น 

(8) เม่ือมีกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนตองปราบปรามเหตุการณดวยการใชอาวุธใหตํารวจพก
อาวุธปนเคล่ือนท่ีไปเพื่อปฏิบัติหนาท่ีได แตตองมีหัวหนาเปนนายตํารวจช้ันสัญญาบัตรคุมไป ถา
ไมมีนายตํารวจช้ันสัญญาบัตรท่ีจะจัดใหควบคุมไปได จึงใหจัดนายตํารวจช้ันประทวนถัด ๆ ลงมา
ไปเปนผูควบคุม 

(9) ตํารวจท่ีทําการฝก ซ่ึงตองใชอาวุธปนตามระเบียบวาดวยการฝก 
(10) ตํารวจท่ีจัดเปนกอง หมวดหรือหมูเกียรติยศตามระเบียบท่ีวาดวยการจัดแถว  

เกียรติยศ 
(11) ตํารวจซ่ึงทําหนาท่ีนําอาวุธปนของหลวงหรือของกลางสงยังท่ีตางๆ ในกรณีนั้น 

ตองบรรจุอาวุธปนนั้นในหีบหรือหออยางเรียบรอย 
(12) กรณีพิเศษอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาตํารวจต้ังแตช้ันผูกํากับการข้ึนไปส่ังใหพกอาวุธ

ปนไปได 
ขอยกเวนเหลานี้ เม่ือเสร็จกิจท่ีจําตองพกหรือพาอาวุธปนไปในการนั้นแลวตํารวจท่ีมี

อาวุธปนเหลานั้นจะตองรีบกลับหนวยท่ีตั้งโดยเร็ว หามพกหรือพาอาวุธปนแวะเวียนไปในท่ีอ่ืนใด
อีก 

                                                  
18 ระเบียบตํารวจไมเก่ียวกับคดี บทที่ 13 ขอ 1 

DPU
DPU



                                                                                                                  55 

หามพกอาวุธปนเขาไปในเขตพระราชฐาน เขตทหาร ในศาล19 
ตํารวจช้ันจาสิบตํารวจลงมาที่เดินทางจากตางจังหวัดหรือตางทองท่ี โดยพกอาวุธปน

สําหรับติดตัวไปดวยใหรีบนําอาวุธปนและกระสุนท้ังของหลวงและของสวนตัวไปฝากไวท่ีสถานี
ตํารวจเจาของทองท่ีนั้นๆ เวนแตการเดินทางผานโดยไมพักคางคืน20  

ตํารวจต้ังแตช้ันจาสิบตํารวจข้ึนไป ซ่ึงแตงเคร่ืองแบบและปฏิบัติราชการอ่ืนนอกจาก
กรณีท่ียกเวนไวในระเบียบฯ บทท่ี 13 ขอ 1 จะพกอาวุธปนติดตัวไปดวยก็ได แตตองพกพาไปโดย
มิดชิดจนผูอ่ืนไมอาจรูไดงายวามีอาวุธปนติดตัวอยู เชน บรรจุไวในกระเปาเอกสาร เปนตน21 

ตํารวจท่ีจะตองปฏิบัติราชการนอกเคร่ืองแบบ เชน ไปสืบราชการลับหรือติดตามคนราย 
เปนตน และมีความจําเปนตองพกอาวุธปนติดตัวไปดวย จะตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
กอน สําหรับสถานีตํารวจท่ีมีผูบังคับบัญชาช้ันหัวหนาสถานีตํารวจเปนหัวหนาหัวหนาสถานีตํารวจ
นั้นหรือผูรักษาการแทนเปนผูอนุญาต สําหรับสถานีตํารวจท่ีมีผูบังคับบัญชาช้ันสารวัตรหรือ          
ผูบังคับกองเปนหัวหนา ใหสารวัตรหรือผูบังคับกองหรือผูรักษาการแทนเปนผูอนุญาต สําหรับ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีไมใชสถานีตํารวจ ใหผูบังคับบัญชาต้ังแตช้ันสารวัตรหรือผูบังคับกองข้ึนไปเปน 
ผูอนุญาต การอนุญาตดังกลาวนี้ตองทําเปนลายลักษณอักษร โดยระบุยศ ช่ือ นามสกุล และตําแหนง
ของผูรับอนุญาต ท้ังกําหนดวันเวลาและความจําเปนท่ีจะตองอนุญาตใหพกหรือพกไปไวใหชัดเจน
กับใหผูอนุญาตลงนามและตําแหนงพรอมท้ังวัน เดือน ป ท่ีอนุญาตกํากับไวดวย แลวมอบใหผูรับ
อนุญาตนําติดตัวไป เม่ือเสร็จกิจหรือกําหนดวันตามท่ีอนุญาตแลวตองนําใบอนุญาตน้ันสงคืนแก   
ผูออกใบอนุญาต22 

สําหรับตํารวจท่ีมีอํานาจอนุญาตและตํารวจต้ังแตช้ันรอยตํารวจเอกข้ึนไป ถาจะตอง
ปฏิบัติราชการนอกเคร่ืองแบบและมีความจําเปนตองพกพาอาวุธปนติดตัวไปดวย ถือวาอยูในภาวะ
รูการควรมิควรเปนอยางดีแลว ไมตองขออนุญาตผูใด เปนแตใหนําบัตรประจําตัวติดตัวไปดวย เพื่อ
แสดงเม่ือจําเปนเทานั้น23 

การพกอาวุธปนในกรณีแตงเคร่ืองแบบตํารวจ24  

                                                  
19 ระเบียบตํารวจไมเก่ียวกับคดี บทที่ 13 ขอ 1 
20 ระเบียบตํารวจไมเก่ียวกับคดี บทที่ 13 ขอ 4 
21 ระเบียบตํารวจไมเก่ียวกับคดี บทที่ 13 ขอ 5 
22 ระเบียบตํารวจไมเก่ียวกับคดี บทที่ 13 ขอ 6 
23 ระเบียบตํารวจไมเก่ียวกับคดี บทที่ 13 ขอ 6 
24 ระเบียบตํารวจไมเก่ียวกับคดี บทที่ 13 ขอ 7 
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(1) ขณะอยูในแถว ควบคุมแถว ไปราชการใหพกโดยใชซองปนหนังสีน้ําตาลรอยเข็ม
ขัดไวทางขวา 

(2) ในโอกาสลําลอง ใหพกพาไปในลักษณซอนเรนอยางมิดชิดจนไมอาจสังเกตเห็นได
งาย 

(3) ในขณะปฏิบัติหนาท่ีจราจร ตํารวจท่ีมียศต้ังแตสิบตํารวจเอกลงมา ใหพกโดยใชซอง
เปนสีขาวรอยเข็มขัดไวทางขวา ตามท่ีกองพลาธิการจัดหามาจายใหใชราชการ 

ในกรณีมิไดแตงเคร่ืองแบบตํารวจ ใหพกพาไปโดยมิดชิดจนไมอาจสังเกตเห็นไดงาย 
เชน บรรจุไวในกระเปาเอกสาร เปนตน 

ขอควรระวังในการพกพาอาวุธปนนั้นมีหลักอยูวา ตองใหมิดชิดและเรียบรอยท้ังตองให
เปนการเหมาะสมกับกาลเทศะดวย  อยาพกปนในทํานองท่ีทําใหประชาชนได รับความ
กระทบกระเทือนใจเม่ือไดพบเห็น เชน ไมสวมเคร่ืองแบบ แตเหน็บปนไวท่ีสะเอวบาง ขางหลังบาง 
หรือใสกระเปากางเกงปลอยดามปนโผลออกมาใหเห็นบาง เปนตน  

ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานผูซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายของ
ประเทศไทยมักจะพบเห็นบอยคร้ังวาเจาพนักงานจะพกพาอาวุธปนติดตัวไปในการปฏิบัติหนาท่ี 
ซ่ึงในบางคร้ังอาจสงสัยวาเจาพนักงานเหลานั้นมีความจําเปนเพียงใดท่ีจะตองมีอาวุธปนติดตัว หรือ
การมีอาวุธปนติดตัวของเจาพนักงานเหลานั้นมีพื้นฐานมาจากเหตุผลใด เชน ตํารวจจราจรมีความ
จําเปนตองพกอาวุธปนติดตัวหรือไม 

จากการศึกษาถึงระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดีดังกลาวมาขางตนคงพอท่ีจะทําให
เห็นถึงแนวทางหรือความเปนมาเกี่ยวกับระเบียบของสวนราชการในประเทศไทยไดวาทําไมเจา
พนักงานตองมีปนหรือตองการพกพาอาวุธปนในการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจกลาวโดยสรุปถึงเหตุผล
หรือท่ีมาไดวาโดยหลักท่ัวไปแลวหามตํารวจ (ซ่ึงนาจะเทียบเคียงกับเจาพนักงานอ่ืนได) ซ่ึงแตง
เคร่ืองแบบหรือมิไดแตงเครื่องแบบก็ตาม หามพกหรือพาอาวุธปนไปในถนนหลวง ทางหลวงหรือ
ในท่ีสาธารณสถาน แตเหตุผลซ่ึงทําใหเจาพนักงานหรือโดยเฉพาะตํารวจพกพาอาวุธปนติดตัวอยู
เสมอๆ จนเปนภาพท่ีชินตาน้ัน นาจะมีพื้นฐานท่ีสําคัญมาจากการปองกันและปราบปรามโจรผูราย 
แตก็มีขอสังเกตเกี่ยวกับตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีควบคุมการจราจรซ่ึงระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี
ยกเวนใหพกหรือพาอาวุธไปในถนนหลวง ทางหลวง หรือในท่ีสาธารณสถานไดท้ังๆ ท่ีมิไดมี
หนาท่ีในการปองกันหรือปราบปรามโจรผูรายโดยตรงแตเปนหนาท่ีในดานการอํานวยการจราจร
เปนหลัก 
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อยางไรก็ตามระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดีดังกลาวขางตนไดกําหนดถึงวิธีการพก
อาวุธปนติดตัวของตํารวจช้ันต้ังแตจาสิบตํารวจข้ึนไปซ่ึงแตงเคร่ืองแบบและปฏิบัติราชการอ่ืน
นอกจากท่ีไดรับยกเวนตามขอ 1 วา การพกปนตองพกพาไปโดยมิดชิดจนผูอ่ืนไมอาจรูไดงายวามี
อาวุธปนติดตัวอยู25 ซ่ึงการท่ีใหตํารวจซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนพกพาอาวุธปนไดนาจะมาจากเหตุผลท่ี
ตํารวจทุกหนวยมีหนาท่ีในการปองกันและจับกุมผูกระทําความผิดเชนเดียวกัน แตการพกพาตอง
เปนไปโดยมิดชิดจนผูอ่ืนไมอาจรูไดงายวามีอาวุธปน มิใชพกพาขางเอวโดยเปดเผยดังเชนท่ีพบเห็น
กัน  ท่ัวไป 
 4.3.2  เจาหนาท่ีราชทัณฑ 

การใชอาวุธปนของเจาหนาท่ีราชทัณฑมีหลักเกณฑบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ซ่ึงกําหนดเปนหลักเกณฑวากรณีใดบางท่ีเจาหนาท่ีราชทัณฑจะใชอาวุธปนแก
ผูตองขังได26  

เจาพนักงานเรือนจําอาจใชอาวุธนอกจากอาวุธปนแกผูตองขังไดในกรณีดังตอไปนี้27 
(1) เม่ือปรากฏวาผูตองขังกําลังหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนีและไมมีทางจะปองกัน

อยางอ่ืนนอกจากใชอาวุธ 
(2) เม่ือผูตองขังหลายคนกอการวุนวายหรือพยายามใชกําลังเปดหรือทําลายประตู ร้ัว 

หรือกําแพงเรือนจํา 
(3) เม่ือปรากฏวาผูตองขังจะใชกําลังกายทํารายเจาพนักงานหรือผูอ่ืน 
เจาพนักงานเรือนจําอาจใชอาวุธปนแกผูตองขังไดในกรณีตอไปนี้28 
(1) ผูตองขังไมยอมวางอาวุธเม่ือเจาพนักงานส่ังใหวาง 
(2) ผูตองขังท่ีกําลังหลบหนีไมยอมหยุด ในเม่ือเจาพนักงานส่ังใหหยุดและไมมีทางอ่ืน

ท่ีจะจับกุมได 
(3) ผูตองขังต้ังแตสามคนข้ึนไปกอการวุนวายหรือพยายามใชกําลังเปดหรือทําลาย

ประตูร้ัวหรือกําแพงเรือนจําหรือใชกําลังกายทํารายเจาพนักงานหรือผูอ่ืนและไมยอมหยุดในเม่ือเจา
พนักงานส่ังใหหยุด 

ถามีเจาพนักงานเรือนจําผูมีอํานาจเหนือตนอยูในท่ีนั้นดวย จะใชอาวุธปนไดตอเม่ือ
ไดรับคําส่ังจากเจาพนักงานผูนั้นแลวเทานั้น 
                                                  

25 ระเบียบตํารวจไมเก่ียวกับคดี บทที่ 13 ขอ 5 
26  พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479,  มาตรา 16,17. 
27  พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479,  มาตรา 16. 
28  พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479,  มาตรา 17. 
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เพื่อใหการใชอาวุธปนของพนักงานเปนไปตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัต
ราชทัณฑ กรมราชทัณฑจึงไดออกระเบียบภายในเพื่อวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชอาวุธปนและ
เคร่ืองกระสุนปนของขาราชการกรมราชทัณฑไว ไดแก หลักเกณฑในการเบิกจายและเรียกสงคืน 
การใชอาวุธปน การเก็บและบํารุงรักษา การพาอาวุธปน เพื่อใชบังคับกับขาราชการในสังกัด
สวนกลางกรมราชทัณฑ เรือนจําและทัณฑสถาน รวมถึงขาราชการอื่นท่ีไดรับแตงต้ังใหเปนผูคุม
พิเศษดวย29 

สําหรับหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชอาวุธปนนั้น ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธ
ปนและเคร่ืองกระสุนปน พ.ศ. 2543 ไดวางหลักเกณฑไววา หามนําอาวุธปนเขาไปภายในเรือนจํา
โดยเด็ดขาด เจาพนักงานเรือนจําหรือเจาพนักงานตามกฎหมายอ่ืนท่ีถืออาวุธจะเขาไปติดตอภายใน
เรือนจําใหฝากอาวุธปน กระสุนปนรวมท้ังกระสุนปนท่ีนําออกจากอาวุธปนแลวไวกับเจาพนักงาน
เรือนจําท่ีมีหนาท่ีรับฝากพรอมกับใหลงช่ือผูฝากและผูรับฝากในสมุดไวเปนหลักฐาน เสร็จแลวให
เก็บรักษาไวในท่ีปลอดภัยทุกคร้ัง เวนแตเจาพนักงานซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเวรรักษาการณในเวลา
กลางคืน30 ใหจายอาวุธปนยาวพรอมกระสุนปนไมเกิน 5 นัด แกเจาพนักงานซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเวร
รักษาการณในเวลากลางคืน สําหรับเวรผูใหญและพัศดีเวร ใหจายปนพกพรอมดวยกระสุนปนไม
เกิน 1 ชุด  อาวุธปนท่ีจะนําเขาไปปฏิบัติหนาท่ีใหผูส่ังจายเปนผูพิจารณาตามความเหมาะสม แตหาก
เห็นวาสภาพการณแหงเรือนจําไมเหมาะสมหรือไมมีความจําเปนตองใชอาวุธปนขณะปฏิบัติหนาท่ี
เวรรักษาการณในเวลากลางคืน ก็ใหพิจารณาส่ังการในทางท่ีเปนประโยชนแกการควบคุมผูตองขัง31 
ในระหวางปฏิบัติหนาท่ีใหผูใชอาวุธปนถืออาวุธปนและกระสุนปนติดตัวอยูตลอดเวลา และให
ระมัดระวังอยาใหอาวุธปนหรือกระสุนตกอยูในความครอบครองของผูตองหาหรือบุคคลอ่ืนใดเปน
อันขาด32 

การเก็บและบํารุงรักษาอาวุธปน ในสวนกลางใหกองคลังเปนนายทะเบียนผูรับผิดชอบ
ในการเก็บรักษาโดยจัดตูพรอมกุญแจและทําบัญชีควบคุมการเบิกจายอาวุธปน ใหเรือนจําจัดสรางท่ี
สําหรับเก็บอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนไวเปนสัดสวนมีความม่ันคงแข็งแรงและอยูในท่ีปลอดภัย
ยากแกการท่ีผูตองขังจะเขาถึง ใหเรือนจําแตงตั้งขาราชการต้ังแตระดับ 7 ข้ึนไปเปนนายทะเบียน

                                                  
29  ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2543  
30  ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2543 ขอ 9 
31  ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2543  ขอ 10 
32  ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2543  ขอ 11 
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และจะใหมีผูชวยตามจํานวนท่ีเห็นสมควรเปนผูชวยนายทะเบียนรวมรับผิดชอบในการเบิกจาย ฝาก
เก็บและดูแลรักษาอาวุธปนทุกชนิดของเรือนจํา33 

สวนการพาอาวุธปนนั้น ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุน
ปน พ.ศ. 2543 ไดวางหลักเกณฑไววา หามขาราชการกรมราชทัณฑซ่ึงแตงเคร่ืองแบบก็ดีหรือมิได
แตงเคร่ืองแบบก็ดีพาอาวุธปนเขาไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยเปดเผยหรือโดยไมมี
เหตุอันสมควรหรือพาไปในชุมชนท่ีไดจัดใหมีข้ึนเพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอ่ืน
ใด เวนแตในกรณีดังตอไปนี้34 

(1) ผูท่ีไดรับมอบหมายใหติดตามจับกุมผูตองขังท่ีหลบหนีการควบคุมของเรือนจํา 
(2) ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีควบคุมผูตองขังหรือเวรรักษาการณ 
(3) ผูซ่ึงทําหนาท่ีควบคุมเงินหรือพัสดุของหลวงท่ีมีคา 
(4) ผูซ่ึงทําหนาท่ีนําอาวุธปนของทางราชการหรือของกลางสงยังท่ีตางๆ 
(5) ในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ท่ีไดรับอนุญาตจากอธิบดี 
เม่ือเสร็จภารกิจแลวใหผูมีอาวุธปนเหลานั้นกลับหนวยงานของตนโดยเร็ว หามพาอาวุธ

ปนแวะเวียนไปในท่ีอ่ืนใดอีก 
ขาราชการกรมราชทัณฑท่ีมีความจําเปนตองพาอาวุธปนติดตัวไปเพื่อปฏิบัติหนาท่ี

ราชการจะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือผูท่ีอธิบดีมอบหมาย การอนุญาตดังกลาวตองทําเปน
หนังสือ โดยมอบใหกับผูรับอนุญาตนําติดตัวไป การอนุญาตใหอยูในดุลพินิจของอธิบดีหรือผูท่ี
อธิบดีมอบหมาย โดยพิจารณากําหนดระยะเวลาแตละคร้ังตามความเหมาะสม ท้ังนี้ การอนุญาตคร้ัง
หนึ่งตองไมเกิน 6 เดือน35 

หามขาราชการกรมราชทัณฑพาอาวุธปนเขาไปในเขตพระราชฐานโดยเด็ดขาด36 
ขาราชการกรมราชทัณฑท่ีจะพาอาวุธปน กรณีแตงเคร่ืองแบบใหพาไดโดยใชซองปนสี

น้ําตาลหรือสีดํารอยติดเข็มขัดใหเรียบรอย กรณีมิไดแตงเคร่ืองแบบ ใหพาไปโดยมิดชิดไมอาจ
สังเกตไดงายและหามพาอาวุธปนโดยเปดเผยใหเปนท่ีหวาดกลัวแกประชาชนเปนอันขาด ท้ังนี้ให
นําบัตรประจําตัวขาราชการติดตัวไวใหพรอมท่ีจะรับการตรวจไดทุกเม่ือ กรณีพกอาวุธปนชนิดยาว

                                                  
33  ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2543  ขอ 12 
34  ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2543  ขอ 14 
35  ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2543  ขอ 15 
36  ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2543  ขอ 16 
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ไปปฏิบัติราชการ ตองแตงเคร่ืองแบบโดยพาไปใหเหมาะสม อยาพาไปในลักษณะท่ีทําให
ประชาชนเกิดความรูสึกหวาดกลัว37 

ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 มาตรา 16 บัญญัติวา “เจาพนักงานเรือนจําอาจ
ใชอาวุธนอกจากอาวุธปนแกผูตองขังได ในกรณีตอไปนี้ (1) เม่ือปรากฏวาผูตองขังกําลังหลบหนี
หรือพยายามจะหลบหนีและไมมีทางจะปองกันอยางอ่ืนนอกจากใชอาวุธ (2) เม่ือผูตองขังหลายคน
กอการวุนวายหรือพยายามใชกําลังเปดหรือทําลายประตู ร้ัว หรือกําแพงเรือนจํา (3) เม่ือปรากฏวา  
ผูตองขังจะใชกําลังกายทํารายเจาพนักงานหรือผูอ่ืน” และมาตรา 17 บัญญัติวา “เจาพนักงานเรือนจํา
อาจใชอาวุธปนแกผูตองขังไดในกรณีตอไปนี้ (1) ผูตองขังไมยอมวางอาวุธ เม่ือเจาพนักงานส่ังให
วาง (2) ผูตองขังท่ีกําลังหลบหนีไมยอมหยุด ในเม่ือเจาพนักงานส่ังใหหยุดและไมมีทางอ่ืนท่ีจะ
จับกุมได (3) ผูตองขังต้ังแตสามคนข้ึนไป กอการวุนวายหรือพยายามใชกําลังเปดหรือทําลายประตู
ร้ัว หรือกําแพงเรือนจํา หรือใชกําลังกายทํารายเจาพนักงานหรือผูอ่ืนและไมยอมหยุดในเม่ือเจา
พนักงานส่ังใหหยุด  ถามีเจาพนักงานเรือนจําผูมีอํานาจเหนือตนอยูในท่ีนั้นดวย จะใชอาวุธปนไดก็
ตอเม่ือไดรับคําส่ังจากเจาพนักงานผูนั้นแลวเทานั้น” และมาตรา 21 บัญญัติวา “เจาพนักงานเรือนจํา
ผูใชอํานาจท่ีไดใหไวหมวดนี้โดยสุจริตและตามเง่ือนไขท่ีไดระบุไว ไมตองรับผิดท้ังทางแพงหรือ
อาญาในผลแหงการกระทําของตน” 

ตามหลักเกณฑของกฎหมายราชทัณฑดังกลาว แมมีความชัดเจนมากกวาบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังกลาวขางตน โดยเฉพาะในสวนท่ีระบุวา “และไมมีทาง
จะปองกันอยางอ่ืนนอกจากใชอาวุธ” และ “และอาจใชอาวุธปนในกรณีท่ี...ไมมีทางอ่ืนท่ีจะจับกุม
ได” แตก็ไมไดกําหนดใหชัดแจงวา “พึงเลือกใชวิธีการอื่นๆ ท่ีมีอันตรายนอยท่ีสุดและใหนานท่ีสุด
เทาท่ีจะทําไดกอนท่ีจะเปล่ียนไปใชกําลังบังคับและอาวุธปน” นอกจากน้ี หากเปรียบเทียบกับตาม
หลักการพื้นฐานวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใช
กฎหมาย (Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials)     
ดังกลาวขางตน ก็ยังขาดหลักเกณฑท่ีสําคัญ กลาวคือหลักเกณฑท่ีกําหนดวา “ไมวากรณีใดก็ตาม
การใชอาวุธปนในการยิงผูอ่ืนนั้นพึงกระทําโดยจํากัดอยางยิ่งโดยใหกระทําไดเฉพาะกรณีเพื่อ
ปองกันชีวิตของตนหรือผูอ่ืนโดยอยูในภาวะท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงเปนอยางอ่ืนไดแลวเทานั้น” จึง
อาจเปนแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑของกฎหมายไทยในประเด็นนี้ตอไป  
   
 

                                                  
37  ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2543  ขอ 17 
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 4.3.3 พนักงานฝายปกครอง 
  กระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบวาดวยการพาและใชอาวุธปนของพนักงานฝาย    
ปกครอง เพื่อใชบังคับกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ตามมาตรา 2 (16) แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เฉพาะในสวนของฝายปกครอง พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ช้ันผูใหญ ตามมาตรา 2 (17) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เฉพาะในสวนของฝาย
ปกครอง และหมายความรวมถึง พนักงานฝายปกครองอ่ืน กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล     
ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สมาชิกอาสาพัฒนาและปองกัน
ตนเอง (อพป.) สมาชิกไทยอาสาปองกันชาติ (ทสปช.) ซ่ึงไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีโดย เปน
ผูมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนและอยูในระหวางปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
เปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของกระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
และกรมการปกครอง ซ่ึงอยูในระหวางปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือการปองกันประเทศ หรือรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนหรือรักษาทรัพยสินอันสําคัญของรัฐ ประชาชนผูไดรับมอบใหมีและใช
อาวุธปน ในราชการทหาร ตํารวจหรือราชการของกระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการกองอาสา
รักษาดินแดนและกรมการปกครอง ท่ีมอบใหประชาชนมีและใชเพื่อชวยเหลือราชการทหารและ
ตํารวจ หรือราชการของกระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและกรมการ
ปกครองแลวแตกรณี38 

พนักงานฝายปกครองจะพาอาวุธปนซ่ึงไดรับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนหรือไดรับ
มอบใหมีและใชอาวุธปนโดยชอบดวยกฎหมายติดตัวในระหวางปฏิบัติหนาท่ีได ดังตอไปน้ี39 

(1) เปนผูมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนภายในเขตทองท่ีของตน 
(2) เปนผูมีหนาท่ีรวมกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือทหาร ในกรณีฉุกเฉินท่ี

จําเปนตองทําการปราบปรามผูกระทําผิด 
(3) เปนผูมีหนาท่ีท่ีไดรับคําส่ังใหไปรักษาเหตุการณเพื่อปองกันและปราบปรามเหตุราย

ตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
(4) เปนผูมีหนาท่ีจําเปนตองติดตามสืบสวนจับกุมผูกระทําความผิดทางอาญานอกเขต

ทองท่ีของตนเม่ือมีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ 
(5) เปนผูมีหนาท่ีตองออกไปปฏิบัติราชการนอกเขตทองท่ีของตน โดยไดรับคําส่ังเปน

ลายลักษณอักษรจากปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง ผูวาราชการจังหวัด 

                                                  
38  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพาและใชอาวุธปนของพนักงานฝายปกครอง พ.ศ.2546 
39  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพาและใชอาวุธปนของพนักงานฝายปกครอง พ.ศ.2546 ขอ 5 
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นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลวแตกรณี และในการปฏิบัติหนาท่ีมี
ความจําเปนตองพาอาวุธปนติดตัว 

เม่ือพนักงานฝายปกครองจะตองพาและใชอาวุธปนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ
จะตองถือปฏิบัติดังนี้40 

(1) อาวุธปนยาวใหพาไปดวยความระมัดระวัง อยาใหเปนท่ีหวาดเสียวแกประชาชน 
(2) อาวุธปนส้ัน 
ก.ในกรณีแตงเคร่ืองแบบ ใหพาไปดวยความเหมาะสมเรียบรอย โดยใสซองปนหรือใส

กระเปาถือ 
ข.ในกรณีไมไดแตงเคร่ืองแบบ ใหพาโดยมิดชิด 
การพาอาวุธปนตาม (1) หรือ (2) เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานฝายปกครองในแตละ

ครั้ง นอกจากมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐแลว ใหนําคําส่ังเพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีติดตัวไปดวยเพื่อ
เปนหลักฐานยืนยันการปฏิบัติหนาท่ี 

(3) ในการพาและใชอาวุธปนเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตาม (1) หรือ (2) เพื่อเปนการแสดงตนวา
เปนพนักงานฝายปกครองผูมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน พนักงานฝายปกครองผู
นั้นจะยื่นคําขอหนังสือรับรองการพาและใชอาวุธปนของพนักงานฝายปกครองตอผูบังคับบัญชาผูมี
อํานาจส่ังการแลวแตกรณีก็ได 

การพาและการใชอาวุธปนตาม (3) เพื่อปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานฝายปกครองในแตละ
คร้ังนอกจากมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐและคําส่ังใหปฏิบัติหนาท่ีแลวจะตองนําหนังสือ
รับรองการพาและใชอาวุธปนของพนักงานฝายปกครองติดตัวไปดวย เพื่อแสดงตนวาเปนเจา
พนักงานผูมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
 4.3.4  ขาราชการศุลกากร 
  กรมศุลกากรไดออกระเบียบวาดวยการใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปนและวัตถุระเบิด 
เพื่อใชบังคับกับขาราชการศุลกากร พนักงานศุลกากรหรือพนักงานซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมีอํานาจ  
หนาท่ีในการสืบสวนปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากรหรือบทกฎหมาย
อ่ืนอันเกี่ยวแกศุลกากรและหมายความรวมถึงขาราชการกรมศุลกากรผูมีหนาท่ีตองออกไปปฏิบัติ    
ราชการ โดยไดรับคําส่ังเปนลายลักษณอักษรจากอธิบดี ซ่ึงในการปฏิบัติหนาท่ีมีความจําเปนตอง

                                                  
40  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพาและใชอาวุธปนของพนักงานฝายปกครอง พ.ศ.2546 ขอ 6 
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พกอาวุธปนติดตัว แตตองเปนผูผานการฝกอบรมการใชอาวุธปนจากทางราชการทหารหรือตํารวจ
มาแลว41 
  ระเบียบดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑในการเบิกจายและการเรียกสงคืนอาวุธปนไววา 
การเบิกจายอาวุธปนใหแกขาราชการศุลกากรใหจายไดเฉพาะกรณีท่ีจําเปนตองนําไปใชในการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ โดยใหผูส่ังจายพิจารณาจายใหเหมาะสมกับเหตุการณและความจําเปนและ
หามจายประจําตัวเปนการประจํา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูส่ังจายเปนกรณีพิเศษและเม่ือ     
เสร็จส้ินภารกิจแลวตองสงคืนเก็บทันที  การนําอาวุธปนไปใชปฏิบัติภารกิจนอกสถานท่ี เม่ือเสร็จ
ภารกิจแลวใหฝากเก็บรักษาท่ีสํานักสืบสวนและปราบปราม สํานักงานศุลกากรภาค หรือดาน
ศุลกากรท่ีควบคุมอาวุธปนดังกลาวแลวแตกรณี โดยใหหนวยงานดังกลาวจัดทําบัญชีฝากเก็บรักษา
อาวุธปนแยกไวเปนอีกบัญชีหนึ่ง42 

หามขาราชการศุลกากรซ่ึงแตงเคร่ืองแบบหรือมิไดแตงเครื่องแบบพาอาวุธเขาไปใน
เมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือพาไปในชุมชนท่ีไดจัด
ใหมีข้ึนเพื่อนมัสการ การร่ืนเริงหรือการอ่ืนใด เวนแตในกรณีดังตอไปนี้43 

1. ขาราชการศุลกากร ซ่ึงอยูระหวางการปฏิบัติหนาท่ีในการสืบสวนปราบปรามหรือ
ดําเนินการตรวจคนจับกุม ผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร หรือบทกฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวแก
ศุลกากร 

2. ขาราชการศุลกากรซึ่งปฏิบัติราชการประจําอยูดานศุลกากร ดานพรมแดนหรือดาน
ตรวจแลวแตกรณี 

3. ขาราชการศุลกากรซ่ึงทําหนาท่ีควบคุมเงิน 
4. ขาราชการศุลกากรซ่ึงทําหนาท่ีนําอาวุธปนของทางราชการหรือของกลางสงยังท่ี

ตางๆ 
5. ในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ท่ีอธิบดีหรือผูท่ีอธิบดีมอบหมายส่ังใหปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
เม่ือเสร็จภารกิจขางตนแลว ใหขาราชการศุลกากรผูมีอาวุธปนเหลานั้นตองกลับ

หนวยงานของตนโดยเร็ว หามพาอาวุธปนแวะเวียนไปในท่ีอ่ืนใดอีก 
ขาราชการศุลกากรท่ีมีความจําเปนตองพกอาวุธปนติดตัวไปเพื่อปฏิบัติหนาท่ีราชการ

จะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี การอนุญาตดังกลาวจะตองทําเปนหนังสือโดยมอบใหกับผูรับ

                                                  
41  ระเบียบกรมศุลกากรวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ.2543 
42  ระเบียบกรมศุลกากรวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ.2543 ขอ 5 
43  ระเบียบกรมศุลกากรวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ.2543 ขอ 9 
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อนุญาตนําติดตัวไป การอนุญาตใหอยูในดุลยพินิจของอธิบดีวาควรจะใหพาภายในกําหนดกี่วัน 
ท้ังนี้การอนุญาตแตละคร้ังตองไมเกิน 6 เดือน44 

ขาราชการศุลกากรท่ีจะพาอาวุธไปเพื่อปฏิบัติราชการ ในกรณีแตงเครื่องแบบ ใหพาได
โดยใชซองหนังสีน้ําตาลหรือสีดําทับเข็มขัดใหกะทัดรัดเรียบรอย ในกรณีท่ีมิไดแตงเคร่ืองแบบ ให
พาไปโดยมิดชิดไมอาจสังเกตไดงายและหามพาอาวุธปนโดยเปดเผยใหเปนท่ีหวาดกลัวแก
ประชาชนเปนอันขาด ท้ังนี้ใหนําบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐติดตัว
ไวพรอมท่ีจะรับการตรวจไดทุกเม่ือ ในกรณีการพาอาวุธปนชนิดปนเล็กส้ัน ปนเล็กยาวและปนกล
ทุกประเภทไปปฏิบัติราชการ ตองแตงเคร่ืองแบบ โดยพาไปใหเหมาะสมกับกาลเทศะ อยาพาไปใน
ลักษณะท่ีทําใหประชาชนเกิดความรูสึกหวาดกลัว45 

หามขาราชการศุลกากรพาอาวุธปนเขาไปในเขตพระราชฐานหรือในศาลโดยเด็ดขาด46 
4.3.5 ขาราชการสรรพสามิต 

กรมสรรพสามิตไดออกระเบียบวาดวยการใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปนและวัตถุระเบิด 
เพื่อใชบังคับกับขาราชการกรมสรรพสามิตซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมีอํานาจหนาท่ีในการสืบสวน
ปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรมสรรพสามิตหรือกฎหมายอ่ืน
ท่ีขาราชการกรมสรรพสามิตไดรับมอบหมาย และใหหมายความรวมถึงขาราชการกรมสรรพสามิต
ผู มีหนาท่ีตองออกไปปฏิบัติราชการ  โดยไดรับคําส่ังเปนลายลักษณอักษรจากอธิบดีกรม
สรรพสามิตหรือผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแลวแต
กรณีและในการปฏิบัติหนาท่ีมีความจําเปนตองพกพาอาวุธปนติดตัว แตตองเปนผูผานการฝกอบรม
การใชอาวุธปนจากทางราชการทหารหรือตํารวจมาแลว47 

ระเบียบดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑในการเบิกจายและการเรียกสงคืนอาวุธปนไววา 
การเบิกจายอาวุธปนใหแกขาราชการสรรพสามิตใหจายไดเฉพาะกรณีท่ีจําเปนตองนําไปใชในการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ โดยใหผูส่ังจายพิจารณาจายใหเหมาะสมกับเหตุการณและความจําเปนและ
หามจายประจําตัวเปนการประจํา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูส่ังจายเปนกรณีพิเศษและเม่ือเสร็จ
ส้ินภารกิจแลวตองสงคืนเก็บทันที  การนําอาวุธปนไปใชปฏิบัติภารกิจนอกสถานท่ี เม่ือเสร็จภารกิจ
แลวใหฝากเก็บรักษาที่สํานักงานตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม สํานักงานสรรพสามิตภาค 

                                                  
44  ระเบียบกรมศุลกากรวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ.2543 ขอ 10 
45  ระเบียบกรมศุลกากรวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ.2543 ขอ 11 
46  ระเบียบกรมศุลกากรวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ.2543 ขอ 12 
47  ระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ.2540 
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หรือสํานักงานสรรพสามิตจังหวัดแลวแตกรณี โดยใหหนวยงานดังกลาวจัดทําบัญชีฝากเก็บรักษา
อาวุธปนแยกไวเปนอีกบัญชีหนึ่ง48 

หามขาราชการสรรพสามิตซ่ึงแตงเคร่ืองแบบหรือมิไดแตงเคร่ืองแบบพาอาวุธเขาไปใน
เมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือพาไปในชุมชนท่ีไดจัด
ใหมีข้ึนเพื่อนมัสการ การร่ืนเริงหรือการอ่ืนใด เวนแตในกรณีดังตอไปนี้49 

1. ขาราชการสรรพาสามิต ท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนสายตรวจหรือสายสืบและปฏิบัติหนาท่ี
ในการสืบสวน ตรวจและปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรม
สรรพสามิตและหรือกฎหมายอ่ืนท่ีขาราชการสรรพสามิตไดรับมอบหมาย 

2. ขาราชการสรรพสามิตท่ีประจําอยูท่ีดานตรวจ 
3. ขาราชการสรรพสามิตซ่ึงทําหนาท่ีควบคุมเงิน 
4. ขาราชการสรรพสามิตซ่ึงทําหนาท่ีนําอาวุธปนของทางราชการหรือของกลางสงยังท่ี

ตางๆ 
5. ในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ท่ีอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปน

หัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ส่ังใหปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
เม่ือเสร็จภารกิจขางตนแลว ใหขาราชการสรรพสามิตผูมีอาวุธปนเหลานั้นตองกลับ

หนวยงานของตนโดยเร็ว หามพาอาวุธปนแวะเวียนไปในท่ีอ่ืนใดอีก 
ขาราชการสรรพสามิตท่ีมีความจําเปนตองพกอาวุธปนติดตัวไปเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี

ราชการจะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี การอนุญาตดังกลาวจะตองทําเปนหนังสือโดยมอบใหกับ
ผูรับอนุญาตนําติดตัวไป การอนุญาตใหอยูในดุลยพินิจของอธิบดีวาควรจะใหพาภายในกําหนดกี่
วัน ท้ังนี้การอนุญาตแตละคร้ังตองไมเกิน 6 เดือน50 

ขาราชการสรรพสามิตท่ีจะพาอาวุธไปเพ่ือปฏิบัติราชการ ในกรณีแตงเคร่ืองแบบ ใหพา
ไดโดยใชซองหนังสีน้ําตาลหรือสีดําทับเข็มขัดใหกะทัดรัดเรียบรอย ในกรณีท่ีมิไดแตงเครื่องแบบ 
ใหพาไปโดยมิดชิดไมอาจสังเกตไดงายและหามพาอาวุธปนโดยเปดเผยใหเปนท่ีหวาดกลัวแก
ประชาชนเปนอันขาด ท้ังนี้ใหนําบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐติดตัว
ไวพรอมท่ีจะรับการตรวจไดทุกเม่ือ ในกรณีการพาอาวุธปนชนิดปนเล็กส้ัน ปนเล็กยาวและปนกล

                                                  
48  ระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ.2540 ขอ 5 
49  ระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ.2540 ขอ 9 
50  ระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ.2540 ขอ 10 
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ทุกประเภทไปปฏิบัติราชการ ตองแตงเคร่ืองแบบ โดยพาไปใหเหมาะสมกับกาลเทศะ อยาพาไปใน
ลักษณะท่ีทําใหประชาชนเกิดความรูสึกหวาดกลัว51 

หามขาราชการศุลกากรพาอาวุธปนเขาไปในเขตพระราชฐานหรือในศาลโดยเด็ดขาด52 
4.3.6 ขาราชการกรมชลประทาน 

กรมชลประทานไดออกระเบียบวาดวยการใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปน เพื่อใช
บังคับกับขาราชการหรือลูกจางประจําซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากกรมชลประทาน สํานัก โครงการหรือ
หนวยงานนั้นๆ ใหมีหนาท่ีรักษาความปลอดภัย โดยพนักงานเจาหนาท่ีนั้นจะตองไดรับการ
ฝกอบรมใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปนจากทางราชการทหารหรือตํารวจมาแลว53 

ระเบียบดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑการเบิกจายและการเรียกสงคืนอาวุธปนไววา การ
เบิกจายอาวุธปนใหจายไดเฉพาะกรณีท่ีจําเปนจะตองนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ โดยใหผู
ส่ังจายพิจารณาจายใหเหมาะสมกับเหตุการณและความจําเปนและหามจายประจําตัวเปนประจํา เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากผูส่ังจายเปนกรณีพิเศษ และเม่ือเสร็จส้ินภารกิจแตละคราวแลวตองสงคืน
ใหแกนายทะเบียนเพื่อเก็บทันที54 อาวุธปนเม่ือจายใหแกพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อการปฏิบัติหนาท่ีให
อยูในความดูแลรับผิดชอบของพนักงานเจาหนาท่ีนั้นๆ เม่ือเสร็จการปฏิบัติหนาท่ีแตละคราวแลว 
พนักงานเจาหนาท่ีตองนําอาวุธปนท่ีรับไปสงคืนแกนายทะเบียน จะนําติดตัวออกนอกบริเวณกรม
ชลประทาน หัวงานสํานัก โครงการหัวงานหนวยงานไมได55 

สําหรับการฝกอบรมการใชอาวุธปนใหแกพนักงานเจาหนาท่ีนั้น ใหสวนฝกอบรม 
สํานักพัฒนาโครงสรางและบริหารงานบุคคล เปนผูดําเนินการจัดฝกอบรมโดยใหประสานกับ
หนวยงานและสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  กรณีมีการฝกอบรมการใชอาวุธปนและจัดใหมีการฝกซอม
ยิง ใหแตละหนวยงานท่ีเขารับการฝกอบรมใชอาวุธปนฝกซอมยิงได โดยจะตองแจงชนิด จํานวน 
หมายเลขของอาวุธปน ตลอดจนสถานท่ีท่ีจะใชในการฝกซอม เสนอใหอธิบดีอนุมัติเสียกอน และ
เม่ือฝกซอมยิงเสร็จแลวจะตองรายงานผลพรอมขออนุมัติจําหนายเคร่ืองกระสุนปนท่ีใชในการ
ฝกซอมยิงตออธิบดี แลวจึงขอเบิกเคร่ืองกระสุนปนทดแทนได56 

                                                  
51  ระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ.2540 ขอ 11 
52  ระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ.2540 ขอ 12 
53  ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2547 
54  ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2547 ขอ 6 
55  ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2547 ขอ 11 
56  ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2547 ขอ 14 
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การใชอาวุธปนใหเปนไปตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย หามใชอาวุธปนยิงโดยไมมีเหตุ
จําเปนอันสมควร ผูฝาฝนจะตองรับผิดทางแพงและทางอาญา และชดใชเคร่ืองกระสุนปนท่ียิงไป
ท้ังหมดและมีความผิดทางวินัย57 

สวนหลักเกณฑในการพาอาวุธปนนั้น พนักงานเจาหนาท่ีจะตองพาอาวุธปนไปใน
ระหวางเวลาปฏิบัติหนาท่ีในบริเวณกรมชลประทาน หัวงานสํานัก โครงการ หรือหัวงานหนวยงาน
นั้นๆ เทานั้น หามพาอาวุธปนออกไปนอกบริเวณท่ีตั้งโดยเด็ดขาด เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน ซ่ึง
อยูในระหวางการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อการปองกันและรักษาทรัพยสินอันเปนสําคัญของทางราชการ58 

การพาอาวุธปนเพื่อปฏิบัติหนาท่ีราชการใหพนักงานเจาหนาท่ีแตงเคร่ืองแบบตามท่ี
กรมชลประทานกําหนดและถือปฏิบัติดังนี้59 

1. ใหพาอาวุธปนโดยใสในซองปน และคาดซองปนไวกับเข็มขัดใหเรียบรอยอยูเสมอ
หรือใหพาโดยมิดชิดไมอาจสังเกตไดงาย 

2. จะดึงอาวุธปนออกจากซองปนไมได เวนแตเม่ือมีความจําเปนตองใชเพื่อปองกันตัว
และทรัพยสินของทางราชการเทาน้ัน 

3. สวนอาวุธปนลูกซองชนิดยาว จะตองสะพายไวกับไหลใหอยูในลักษณะเรียบรอย 
4. ไมพาอาวุธปนในลักษณะท่ีกอใหเกิดความหวาดกลัวหรืออาจกอใหเกิดอันตรายแก

บุคคลอ่ืน 
5. หามดื่มสุราหรือของมึนเมาโดยเด็ดขาดในขณะปฏิบัติหนาท่ี  

 4.3.7 ขาราชการกรมประมง 
  กรมประมงไดออกระเบียบวาดวยการใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปน เพื่อใชบังคับ
กับขาราชการหรือลูกจางประจําของกรมประมง สังกัดกอง สถาบัน สํานักงานประมงจังหวัด ศูนย 
สถานี ฝาย งาน หนวย เรือ หรือหนวยงานซ่ึงมีช่ือเรียกอยางอ่ืนท่ีมีอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนไว
ใชในการปฏิบัติราชการ ซ่ึงไดรับการฝกอบรมการใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนนั้น ๆ จากทาง
ราชการ60 

ระเบียบดังกลาวกําหนดใหกองอนุรักษทรัพยากรประมงเปนผูรับผิดชอบในการควบคุม 
เก็บรักษาและจายอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนของกรมประมงท้ังหมด โดยใหหนวยงานท่ีจัดซ้ือ
อาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนสงมอบอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนท่ีจัดซ้ือใหแกกองอนุรักษ
                                                  

57  ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2547 ขอ 15 
58  ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2547 ขอ 21 
59  ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2547 ขอ 22 
60  ระเบียบกรมประมงวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ.2536 
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ทรัพยากรประมง เม่ือกองอนุรักษทรัพยากรประมงไดรับมอบอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนจาก
หนวยงานท่ีจัดซ้ือ ใหกองอนุรักษทรัพยากรประมงสงมอบอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนให
กระทรวงมหาดไทยเพื่อทําเคร่ืองหมายหรือเพ่ือทําบัญชีกอนนําไปใช กองอนุรักษทรัพยากรประมง
ตองจัดทําบัญชีควบคุมชนิด ขนาดและจํานวนอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนแตละกระบอก 
ตลอดจนการเบิกจายไวโดยมีรายละเอียดของอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนแตละประเภท แตละ
กระบอก หมายเลขของอาวุธปน ผูเบิกจาย ผูอนุมัติจาย ผูจาย ผูรับ ผูสงคืน วัน เดือน ป ท่ีเบิกจาย ท่ี
อนุมัติจาย ท่ีจาย ท่ีรับและสงคืน และใหสงสําเนาบัญชีใหกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้กอง
อนุรักษทรัพยากรประมงตองจัดใหมีสถานท่ีอันม่ันคงและปลอดภัยเพ่ือเก็บรักษาอาวุธปนและ
เคร่ืองกระสุนปน และวางระบบการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีเก็บไวดวย61 

การเบิกจายอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนจากกองอนุรักษทรัพยากรประมงเพื่อ
นําไปใชในหนวยงานตาง ๆ จะตองปฏิบัติดังนี้62 

(1) ไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมประมงหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมประมงมอบหมาย 
(2) ผูท่ีจะมารับอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนจากกองอนุรักษทรัพยากรประมงจะตอง

เปนหัวหนาหนวยงานนั้นหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานนั้น โดยผู ท่ีไดรับ
มอบหมายดังกลาวจะตองเปนขาราชการตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป 

(3) การพาอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนจากกองอนุรักษทรัพยากรประมงไปยัง
หนวยงานตองมีหนังสืออนุญาตท่ีอธิบดีกรมประมงหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมประมงมอบหมายออกให
กํากับไปดวย 

เม่ือหนวยงานไดรับอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนจากกองอนุรักษทรัพยากรประมง
แลว ใหหนวยงานนั้นจัดใหมีสถานท่ีอันมั่นคงและปลอดภัยเพื่อเก็บรักษาอาวุธปนและเคร่ือง
กระสุนปนและวางระบบการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีเก็บไวดวย นอกจากนี้ใหหนวยงาน
ดังกลาวจัดทําบัญชีควบคุมชนิด ขนาด และจํานวนอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนแตละกระบอก 
ตลอดจนการเบิกจายไว โดยมีรายละเอียดของอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนแตละประเภท แตละ
กระบอก หมายเลขของอาวุธปน ผูเบิกจาย ผูอนุมัติจาย ผูจาย ผูรับ ผูสงคืน วัน เดือน ป ท่ีเบิกจาย ท่ี
อนุมัติจาย ท่ีจาย ท่ีรับและสงคืน63 

                                                  
61  ระเบียบกรมประมงวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ.2536  ขอ 5 และ 6 
62  ระเบียบกรมประมงวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ.2536  ขอ 7  
63  ระเบียบกรมประมงวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ.2536  ขอ 8 
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การพาอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนออกไปนอกบริเวณท่ีตั้งของหนวยงานในกรณีท่ี
มิใชเหตุฉุกเฉิน ถาเปนกรณีใชปฏิบัติงานภายในพ้ืนท่ีท่ีหนวยงานนั้นรับผิดชอบ ผูนําออกไปตองมี
หนังสืออนุญาตที่หัวหนาหนวยงานน้ันออกใหกํากับไปดวย สวนกรณีนําออกไปนอกเขตพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบของหนวยงานนั้นจะตองมีหนังสืออนุญาตท่ีอธิบดีกรมประมงหรือผูซ่ึงอธิบดีกรม
ประมงมอบหมายออกใหกํากับไปดวย64 ผูท่ีไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมประมงใหเปนผูมีอํานาจ
ออกหนังสืออนุญาตในการพาอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนออกไปนอกบริเวณท่ีตั้งของหนวยงาน
เพื่อปฏิบัติงานภายในพ้ืนท่ีท่ีหนวยงานนั้นรับผิดชอบ ไดแก ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสถาบัน 
ประมงจังหวัด ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสถานี หัวหนาฝาย หัวหนางาน หัวหนาหนวยหรือหัวหนา
หนวยงานซ่ึงมีช่ือเรียกอยางอ่ืนท่ีมีอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนไวใชในการปฏิบัติราชการ65 

ผูท่ีจะใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนในการปฏิบัติงานจะตองแตงเคร่ืองแบบท่ีกรม
ประมงกําหนด ไมถือหรือพาอาวุธปนในลักษณะท่ีนาหวาดเสียวหรืออาจกอใหเกิดอันตรายแก
บุคคลอ่ืน หามดื่มสุราหรือส่ิงมึนเมาทุกชนิดโดยเด็ดขาด หามมิใหพาอาวุธปนไปในชุมนุมชนท่ีได
จัดใหมีข้ึนเพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอ่ืนใด เวนแตอยูในระหวางการปฏิบัติ
หนาท่ีเพื่อรักษาทรัพยสินอันสําคัญของรัฐ หามยิงปนโดยไมมีเหตุจําเปนอันสมควร ผูฝาฝน
นอกจากจะไดรับโทษทางวินัยแลว ยังตองรับผิดชดใชเคร่ืองกระสุนปนท่ีใชยิงไปท้ังหมด เม่ือเสร็จ
ภารกิจท่ีตองนําอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนไปใชปฏิบัติงานในแตละคราว ใหรีบนําอาวุธปน
และเคร่ืองกระสุนปนสงคืนผูรับผิดชอบควบคุมอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนของหนวยงานท่ี
สังกัดทันที โดยใหทําความสะอาดและตรวจอาวุธปนวาอยูในสภาพอยางใด มีช้ินสวนใดชํารุดหรือ
มีกระสุนคางอยูในรังเพลิงหรือไม และใหแนใจวาอาวุธปนนั้นไดปลดนกเรียบรอยแลวกอนท่ีจะ
สงคืนผูรับผิดชอบ66 

4.3.8 เจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
กระทรวงยุติธรรมไดออกระเบียบวาดวยการมีและใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุ

ระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน เพ่ือใชบังคับกับขาราชการหรือลูกจางกรมสอบสวนคดี
พิเศษท่ีมีหนาท่ีสืบสวนหรือสอบสวนหรือปราบปรามผูกระทําความผิด67 

                                                  
64  ระเบียบกรมประมงวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ.2536  ขอ 10 
65  คําสั่งกรมประมงที่ 611/1/2536 
66  ระเบียบกรมประมงวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ.2536  ขอ 11 
67  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง

และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2547 
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ระเบียบดังกลาววางหลักเกณฑเกี่ยวกับการเบิกจายและการเรียกสงคืนอาวุธปนไววา 
การเบิกจายอาวุธปนใหแกเจาหนาท่ี ใหจายไดเฉพาะกรณีท่ีจําเปนตองนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ โดยใหผูส่ังจายพิจารณาจายใหเหมาะสมกับภารกิจและความจําเปน เม่ือเสร็จส้ินภารกิจ
และกลับมาถึงหนวยงานท่ีตนปฏิบัติราชการแลวตองสงคืนเก็บทันที เวนแตไดรับอนุญาตใหจาย
ประจําตัวเปนประจํา68 

สําหรับการมีและใชอาวุธปน ใหเปนไปตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย หามใชอาวุธปน
โดยไมมีเหตุจําเปนอันสมควร69 เจาหนาท่ีท่ีมีความจําเปนตองพาอาวุธปนติดตัวไปใชในการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการจะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ การอนุญาตตองทําเปน
หนังสือและมอบหนังสืออนุญาตใหผูไดรับอนุญาตนําติดตัวไป การอนุญาตคร้ังหนึ่งจะตองไมเกิน 
1 ป70  

การพาอาวุธปนเพื่อปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเจาหนาท่ีนําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีติดตัว
ไปดวย ใหพาอาวุธปนโดยมิดชิด ไมพาอาวุธปนในลักษณะที่กอใหเกิดความหวาดเสียวหรืออาจ
กอใหเกิดอันตรายแกบุคคลอ่ืน หามดื่มสุราหรือของมึนเมาโดยเด็ดขาด71 

หามเจาหนาท่ีพาอาวุธปนเขาไปในเขตพระราชฐานหรือในศาล เวนแตไดรับอนุญาต
จากผูมีอํานาจอนุญาตหรือศาล แลวแตกรณี72 

จากการศึกษาระเบียบการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในหนวยงานตางๆ ของรัฐ        
ดังกลาวมาตาม 4.3.1-4.3.8 จะพบวาสวนใหญระเบียบตางๆ เหลานั้นจะเปนไปในลักษณะกําหนด
รูปแบบ เชน จะพกพาอาวุธปนอยางไร พกพาไปในสถานที่ใดไดบาง แตมิไดกําหนดในลักษณะ
ขอบเขตหรือกรอบแหงการใช ซ่ึงควรมีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกับท่ีบัญญัติไวในประมวล

                                                  
68  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง

และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2547 ขอ 5 
69  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง

และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2547 ขอ 6 
70  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง

และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2547 ขอ 11 
71  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง

และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2547 ขอ 12 
72  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง

และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2547 ขอ 14 
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 ท่ีใหผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีการเพื่อปองกันท้ังหลาย
เทาท่ีเหมาะสมแกพฤติการณแหงเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงการใชบังคับอาวุธปนของเจาพนักงานก็ควรเปนไป
ในลักษณะเดียวกันคือ เทาท่ีเหมาะสมแกพฤติการณ 
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บทท่ี  5 
วิเคราะหมาตรฐานการใชอาวุธปนของเจาพนักงานซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการ
บังคับใชกฎหมายของประเทศไทยกับมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ 

 
   จากการที่ไดศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานความคิดทางกฎหมายของการกําหนด
ขอบเขตและมาตรฐานการใชอาวุธปนของเจาพนักงานซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมาย
มาแลวในบทท่ี 2 จึงทําใหทราบถึงแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานวา 
ตองต้ังอยูบนหลักความจําเปนในการรักษากฎหมายและความสงบเรียบรอยของสังคมตลอดจนการ
จับกุมและการตอสูในระหวางการจับกุม  ซ่ึงหลักการข้ันพื้นฐานท่ีเจาพนักงานผูใชอาวุธปนตอง
คํานึงเสมอคือแนวคิดในเร่ืองการปองกันภยันตราย โดยเฉพาะหลักการปองกันโดยชอบดวย
กฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 นอกจากนี้ขอสําคัญท่ีเจาพนักงานผูใชอาวุธปน
ตองคํานึงอยูเสมอคือ หลักการเคารพตอสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูท่ีจะถูกใช
อาวุธปน ซ่ึงหลักดังกลาวไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ในหมวด
ท่ีวาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยซ่ึงสงผลใหเจาพนักงานผูใชอาวุธปนไมมีความชอบธรรม
ตอการใชอาวุธปนในลักษณะท่ีจะกระทบหรือละเมิดตอสิทธิมนุษยชนของบุคคล ดวยเหตุดังกลาว
จึงนํามาสูพื้นฐานความคิดท่ีสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งของการใชอาวุธปน คือเจาพนักงานจะใช
อาวุธปนไดก็ตอเม่ือวิธีการอื่นซ่ึงมีอยูและจะนํามาใชนั้นไดไรผลส้ินแลวและเจาพนักงานได
พยายามหลีกเล่ียงผลรายอยางถึงท่ีสุดแลว 

  จากพื้นฐานความคิดทางกฎหมายท่ีไดศึกษามาดังกลาวแลว จึงนํามาสูการศึกษาและ
วิจัยถึงมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการใชอาวุธปนของพนักงานเจาหนาท่ีในการบังคับ
ใชกฎหมาย เพื่อศึกษาวาตามมาตรฐานของประเทศไทย ณ ปจจุบัน และตามมาตรฐานสากลหรือ
ของตางประเทศนั้น ไดมีบทบัญญัติหรือหลักเกณฑเพื่อควบคุมการใชอาวุธปนของพนักงาน
เจาหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายไวอยางไรบาง ซ่ึงมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีงานวิจัยนี้ได
ทําการศึกษาก็คือ มาตรฐานองคการสหประชาชาติ หลักเกณฑในกฎหมายตางประเทศและ
หลักเกณฑในกฎหมายไทย 
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   สําหรับบทนี้จะไดนําพื้นฐานความคิดทางกฎหมายของการกําหนดขอบเขตและ
มาตรฐานการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมาย ตลอดจนมาตรฐานและ
หลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมายตามที่ไดศึกษา
และวิจัยไวในบทท่ี 2 และบทที่ 3 เพื่อนํามาศึกษาวิจัยและจัดระบบและวางมาตรฐานการใชอาวุธ
ปนของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมายตอเหตุการณรายเฉพาะกรณีพรอมตัวอยางประกอบ 
 
5.1 หลักเกณฑท่ัวไป 

จากการศึกษามาตรฐานองคการสหประชาชาติท่ีเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจา
พนักงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายดังกลาวมาในบทที่ 3 หากพิจารณาในสวนของ
หลักเกณฑท่ัวไปจะไดแนวทางในการควบคุมการใชอาวุธปนในการบังคับใชกฎหมายวา 

1.  รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายพึงกําหนดและปฏิบัติตามกฎเกณฑและ
ขอบังคับวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย ใน
การพัฒนากฎเกณฑและขอบังคับดังกลาว รัฐบาลและหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายพึงหม่ัน
ตรวจสอบประเด็นเร่ืองจริยธรรมท่ีเกี่ยวของกับการใชกําลังบังคับและอาวุธปนนั้นอยูเสมอวามีการ
ปฏิบัติท่ีถูกตองชอบธรรมเพียงใด1 

2.  รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายพึงพัฒนาวิธีการใชอาวุธและอุปกรณท่ี
เกี่ยวของใหมีความหลากหลายเพ่ือใหเหมาะสมกับความจําเปนท่ีแตกตางกันของแตละสถานการณ 
รวมถึงพัฒนาใหมีอุปกรณอ่ืนท่ีอาจใชแทนอาวุธแตมีอันตรายนอยเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ
ดวย อันจะเปนการลดการบาดเจ็บหรือการตายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชกําลังบังคับนั้น นอกจากนี้
เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายพึงไดรับอุปกรณปองกันตัว เชน โล หมวกปองกัน
ศีรษะ เส้ือกันกระสุน และอุปกรณกันกระสุนติดต้ังในยานพาหนะ เพ่ือท่ีจะลดความจําเปนในการ
ใชอาวุธทุกชนิดลง2 

3.  การพัฒนาและจัดใหมีอุปกรณอ่ืนท่ีอาจใชแทนอาวุธท่ีมีอันตรายนอยควรเปนไปใน
ลักษณะท่ีจะลดความเส่ียงท่ีจะเกิดอันตรายตอประชาชนท่ีไมเกี่ยวของนั้นโดยใหเหลืออันตรายนอย
ท่ีสุด อีกทั้งการใชอุปกรณดังกลาวควรอยูภายใตการควบคุมอยางเขมงวด3 

                                                  
1  UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 1. 
2  UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 2. 
3  UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 3. 
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4.  เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายพึงเลือกใชวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีมีอันตรายนอย
ท่ีสุดและใหนานท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดกอนท่ีจะเปล่ียนไปใชกําลังบังคับและอาวุธปน การใชกําลัง
บังคับและอาวุธปนพึงกระทําตอเม่ือวิธีการอื่น ๆ ท่ีจะใชในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นลวนแตไมไดผล
แลวเทานั้น4 

5.  ในกรณีท่ีการใชกําลังบังคับและอาวุธปนโดยชอบเปนส่ิงท่ีไมสามารถจะหลีกเล่ียง
ได   เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายจะตอง5 

(ก) ใชกําลังบังคับและอาวุธปนดังกลาวอยางจํากัดเพียงใหพอเหมาะแกความจําเปนตาม
ความรายแรงของความผิดและวัตถุประสงคตามกฎหมายในกรณีนั้น ๆ 

(ข) พยายามลดการบาดเจ็บและความเสียหายใหเกิดข้ึนนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดควบคูไป
กับความตระหนักท่ีจะตองรักษาชีวิตของมนุษย 

(ค) จัดการเตรียมพรอมเร่ืองความชวยเหลือทางการแพทยใหกับผูท่ีไดรับบาดเจ็บจาก
เหตุการณนั้นโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะทําได 

(ง) ติดตอญาติหรือเพ่ือนสนิทของผูท่ีไดรับบาดเจ็บไดทราบเหตุโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะทําได 
6.  กรณีท่ีเกิดการตายหรือบาดเจ็บจากการใชกําลังบังคับหรืออาวุธปนของเจาหนาท่ีท่ีมี

อํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย เจาหนาท่ีดังกลาวจะตองรายงานเหตุนั้นตอผูบังคับบัญชาในทันที6  
7.  รัฐบาลจะตองดําเนินการใหเปนท่ีม่ันใจไดวาเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใช

กฎหมายผูใดท่ีใชกําลังบังคับหรืออาวุธปนโดยมิชอบหรือโดยอําเภอใจนั้นจะตองไดรับการลงโทษ
ตามความผิดอาญาท่ีกําหนดไวในกฎหมายของประเทศนั้น7 

8. แมแตในกรณีท่ีมีพฤติการณพิเศษ เชน เกิดปญหาความวุนวายทางการเมืองหรือเกิด
เหตุฉุกเฉินในสาธารณชนก็ไมใหนําอางเปนเหตุท่ีจะทําใหการใชกําลังบังคับหรืออาวุธนั้นเปนไป
โดยฝาฝนตอหลักการพื้นฐานดังกลาวได8 

หากนํามาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑในเร่ืองการกระทําเพ่ือปองกันโดยชอบดวย
กฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 ซ่ึงในบางกรณีอาจทําใหเจาพนักงานมีอํานาจใช
อาวุธปนเพื่อปองกันสิทธิของตนเองหรือของผูอ่ืนได คงวางหลักเกณฑไวแตเพียงวา เปนกรณีมี
ภยันตรายซ่ึงเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายและภยันตรายน้ันใกลจะถึง ซ่ึงผูกระทํา

                                                  
4  UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 4. 
5  UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 5. 
6  UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 6. 
7  UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 7. 
8  UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 8. 
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จําตองกระทําเพื่อปองกันสิทธิของตนเองหรือของผูอ่ืนใหพนจากภยันตรายนั้นและการกระทําโดย
ปองกันสิทธินั้นไมเกินขอบเขต แตมิไดวางหลักเกณฑในเร่ืองการใชกําลังบังคับหรืออาวุธปนของ
เจาพนักงานไวโดยเฉพาะแตอยางใด คงใชหลักเกณฑเดียวกันกับการปองกันของประชาชนท่ัวไป 

ในเร่ืองนี้ผูวิจัยเห็นวาโดยสถานะแลว เจาพนักงานผูมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใช
กฎหมายยอมอยูในสถานะท่ีเหนือกวาประชาชนท่ัวไปในเชิงของอํานาจในการบังคับใชกฎหมาย 
ความรับผิดชอบและความคาดหวังในแงของมาตรฐานท่ีเปนกรอบของการกระทําของเจาพนักงาน
ผูมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายโดยเฉพาะการใชอาวุธปนในการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อปองกัน
ตนเองหรือผูอ่ืนจากภยันตรายอันเปนการละเมิดตอกฎหมายและภยันตรายน้ันใกลจะถึง จึงควรอยู
ในระดับท่ีสูงกวาหลักเกณฑการกระทําโดยการปองกันของประชาชนท่ัวไปดังท่ีบัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 ผูวิจัยจึงขอเสนอใหมีบทบัญญัติท่ีกําหนดกรอบหรือหลักเกณฑ
ในการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายโดยให
เจาพนักงานหลีกเล่ียงการใชกําลังบังคับและอาวุธปน และพึงเลือกใชวิธีการอื่นท่ีมีอันตรายนอย
ท่ีสุดและนานท่ีสุดกอนท่ีจะเปล่ียนไปใชกําลังบังคับและอาวุธปน และในกรณีท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได
แลวการใชบังคับและอาวุธปนตองเปนไปอยางจํากัดโดยพยายามลดการบาดเจ็บและความเสียหาย
ใหนอยท่ีสุด เชน ตองมิใชในลักษณะรุมยิงจนตาย 

เปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 ซ่ึงไดวางหลักเกณฑ
ในการจับโดยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไววา จะจับไดตอเม่ือผูนั้นไดกระทําความผิดซ่ึงหนา 
หรือพบผูนั้นกําลังพยายามกระทําความผิดหรือพบโดยมีพฤติการณอันควรสงสัยวาผูนั้นจะกระทํา
ความผิดโดยมีเคร่ืองมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอ่ืนอันอาจใชในการกระทําความผิดได 

สวนในวรรคสามของมาตรา 83 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วาง
หลักเกณฑเกี่ยวกับการจับไววา ถาบุคคลซ่ึงจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับหรือหลบหนี 
หรือพยายามจะหลบหนี ผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือปองกันท้ังหลายเทาท่ีเหมาะสมแก
พฤติการณแหงเร่ืองในการจับนั้น 

เม่ือพิจารณาหลักในการจับกุมผูกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา จะเห็นวาเปนการบัญญัติหรือวางหลักเกณฑไวเปนการท่ัวไปเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาพนักงานเทานั้น แตไมมีสวนของรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชกําลังบังคับ
หรืออาวุธปนเพื่อเปนแนวทางเร่ิมตนกอนการใชกําลังบังคับหรือกอนการใชอาวุธปน เพียงแตวาง
หลักไววาหากผูจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ ผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือการปองกัน
ท้ังหลายเทาท่ีเหมาะแกพฤติการณแหงเร่ืองเทานั้น เพื่อเปนการคุมครองสิทธิ เสรีภาพของผูท่ีจะถูก
จับไมใหถูกกระทําการจนเกินขอบเขตและความรายแรงแหงพฤติการณ ผูวิจัยจึงขอเสนอใหมี
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บทบัญญัติท่ีกําหนดกรอบหรือหลักเกณฑในการใชอํานาจในการจับกุมของเจาพนักงานโดยใหมี
หลักเกณฑเชนเดียวกับการใชกําลังบังคับและอาวุธปนในการปองกันของเจาพนักงานดังไดกลาวมา
ขางตน 

เปรียบเทียบพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ ได
ยกเวนวาการมีและใชอาวุธปนของพนักงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐ เชน ราชการทหารหรือตํารวจ จะ
ไดรับการยกเวนมิตองอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ ดังกลาวมาแลวในบทที่ 4 ฉะนั้น 
หลักเกณฑตางๆ ซ่ึงเปนหลักเกณฑท่ัวไปตามมาตรฐานข้ันต่ําขององคการสหประชาชาติเกี่ยวกับ
การใชอาวุธปนของเจาพนักงานการบังคับใชกฎหมายจึงไม มี  เ พียงแตบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ ไดกําหนดใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ ออกระเบียบภายใน
ของตนเองวาดวยการมีและใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด และส่ิงเทียมอาวุธปนเพื่อให
เจาหนาท่ีของตนยึดถือเปนแนวปฏิบัติ สวนระเบียบภายในวาดวยการมีและใชอาว ุธปนฯ ซ่ึงหนวย
ราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ ไดออกใช จะเปนไปโดยสอดคลองกับมาตรฐานข้ันต่ําขององคการ
สหประชาชาติเพียงใดนั้น จากการศึกษาระเบียบวาดวยการพกพาและใชอาวุธปนของหนวยราชการ
และรัฐวิสาหกิจ เชน กรมการปกครอง กรมราชทัณฑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะพบวาในสวนท่ีวา
ดวยการใชอาวุธปน จะเปนลักษณะของการกําหนดเกี่ยวกับความเหมาะสมในการพกพาอาวุธปน 
เชน หามใชอาวุธปนโดยไมมีเหตุจําเปนอันสมควร หามพาอาวุธปนเขาไปในเขตพระราชฐานหรือ
ศาล หรือกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานในรักษาความปลอดภัยสถานท่ี เชน หามนําอาวุธปนเขาไปใน
เรือนจํา แตระเบียบวาดวยการพกพาและใชอาวุธปนของหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ มิได
กําหนดกรอบหรือหลักเกณฑในการใชกําลังบังคับและอาวุธปนโดยเนนย้ําใหเจาพนักงานหลีกเล่ียง
การใชกําลังบังคับและอาวุธปนดังท่ีองคการสหประชาชาติไดกําหนดเปนมาตรฐานข้ันตํ่าไว        
แตอยางใด อีกท้ังระเบียบวาดวยการพกพาและใชอาวุธปนของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ ซ่ึง
หนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ ประกาศใชก็มิไดมีสภาพบังคับเปนกฎหมาย ผูวิจัยจึงขอเสนอ
ใหมีบทบัญญัติท่ีกําหนดกรอบหรือหลักเกณฑในการใชอาวุธปนของเจาพนักงานโดยใหมี
หลักเกณฑเชนเดียวกับการใชกําลังบังคับและอาวุธปนในการปองกันของเจาพนักงานดังกลาวมา
ขางตน 
 
5.2 หลักเกณฑพิเศษ 
   หลักการพ้ืนฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของ
เจาหนาที่ท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับหลักเกณฑพิเศษ ไดวางหลัก
ไววา  
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   1.  เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายจะตองไมใชอาวุธปนกับบุคคลอ่ืนเวน
แตในกรณีเพื่อเปนการปองกันตัว หรือปองกันผูอ่ืนใหพนจากภยันตรายรายแรงที่ใกลจะมาถึงและมี
ความรุนแรงท่ีอาจถึงแกชีวิตหรืออันตรายสาหัส เพื่อปองกันอาชญากรรมท่ีรายแรงประเภทท่ีกําลัง
จะกออันตรายแกชีวิต เพื่อมิใหบุคคลดังกลาวหลบหนี และท้ังนี้การใชอาวุธปนนั้นใหกระทําได
ตอเม่ือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีมีความรุนแรงนอยกวานี้ตางไมเพียงพอท่ีจะกระทําใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาวไดแลว และไมวากรณีใดก็ตามการใชอาวุธปนในการยิงผูอ่ืนนั้นพึงกระทําโดยจํากัดอยาง
ยิ่งโดยใหกระทําไดเฉพาะกรณีเพื่อปองกันชีวิตของตนหรือผูอ่ืนโดยอยูในภาวะท่ีไมสามารถ
หลีกเล่ียงเปนอยางอ่ืนไดแลวเทานั้น9 
    2. ในสถานการณดังกลาวเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายพึงแสดง
สถานภาพความเปนเจาหนาท่ีของตนกอนและสงสัญญาณเตือนพอสมควรใหผูท่ีจะถูกใชอาวุธปน
ไดทราบกอนวาเจาหนาท่ีมีความจําเปนจะตองใชอาวุธปนนั้นเวนแตกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูนั้น             
ไมสามารถกระทําไดเนื่องจากโดยสถานการณขณะน้ันมีความเส่ียงตอชีวิตหรืออันตรายท่ีรายแรง
ตอเจาหนาท่ีหรือบุคคลอ่ืน หรือกรณีเปนท่ีเห็นไดชัดแจงวามิอาจทําเชนนั้นได10 
   3.  กฎเกณฑและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการใชอาวุธปนของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ี
บังคับใชกฎหมายนั้นพึงรวมถึง11 

(ก) การกําหนดสถานการณท่ีเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายจะไดรับ
อนุญาตใหพกพาอาวุธปนซ่ึงจะตองมีการกําหนดประเภทของอาวุธปนและกระสุนปนท่ีจะอนุญาต
ใหพกพานั้นดวย 

(ข) การกําหนดโดยแจงชัดใหการใชอาวุธปนนั้นจะกระทําไดเพียงในกรณีท่ีจําเปนและ
สมควรซ่ึงจะตองเปนไปในลักษณะท่ีจะลดความเส่ียงตออันตรายใหเหลือนอยท่ีสุด 

(ค) ขอหามมิใหใชอาวุธปนและกระสุนปนในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดอันตรายหรือเส่ียง
ตอการเกิดอันตรายโดยไมมีเหตุอันสมควร 

(ง) หลักเกณฑเกี่ยวกับการควบคุม การเก็บรักษา และการเบิกจายอาวุธปนรวมถึงวิธีการ
ท่ีจะทําใหเกิดความมั่นใจไดวาเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายนั้นจะตองรับผิดชอบใน
อาวุธปนและกระสุนปนท่ีตนเบิกไปนั้น 

(จ) การจัดใหมีขอแนะนําและคําเตือนวาดวยการยิงปน 

                                                  
9  UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 9. 
10 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 10. 
11 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 11. 
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(ฉ) หลักเกณฑวาดวยระบบการรายงานเหตุการณกรณีเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับ
ใชกฎหมายไดใชอาวุธปนในการปฏิบัติหนาท่ีนั้น 

จากพื้นฐานความคิดทางกฎหมายของการกําหนดขอบเขตและมาตรฐานการใชอาวุธปน
ของเจาพนักงานดังไดศึกษามาในบทท่ี 2 และจากการศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานและ
หลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการใชอาวุธปนของพนักงานเจาหนาท่ีตามหลักสากลดังไดศึกษามาในบท
ท่ี 3 จึงนํามาสูการวิเคราะหเพื่อกําหนดหลักเกณฑหรือหลักปฏิบัติอันเกี่ยวกับการวิสามัญฆาตกรรม
และคดีอาญาท่ัวไปของประเทศไทยไดดังนี้ 
 5.2.1  การใชอาวุธปนของเจาพนักงานเพื่อปองกันตัว 
  เจาพนักงานจะตองไมใชอาวุธปนกับบุคคลอ่ืน เวนแต 
  5.2.1.1 เพื่อปองกันตัวหรือปองกันผูอ่ืนใหพนจากภยันตรายรายแรงที่ใกลจะมาถึง และ 
   5.2.1.2 ภยันตรายน้ันรายแรงจนอาจถึงแกชีวิตหรืออันตรายสาหัส 
 5.2.2  การใชอาวุธปนเพื่อการควบคุมหรือคุมขัง  
   เจาพนักงานจะใชอาวุธปนไดเม่ือมีเหตุจําเปนอยางยิ่งเพื่อปองกันการหลบหนีของผูท่ี
ถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังโดยท่ีผูนั้นแสดงออกวาจะกออันตราย 

  5.2.2.1 หลักจากคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1971/2528  แมพันตํารวจตรี ช. กับพวกจะเปนเจาพนักงานและ
ออกมาปฏิบัติตามหนาท่ีเพื่อจับกุมและตรวจคนบานจําเลยดวยเหตุอันสมควรและมีหมายคน แตได
ไปลอมบานจําเลยและขอตรวจคนในเวลากลางคืนซ่ึงทําไมไดเพราะขัดกับประมวลกฎหมายวิธี
จารณาความอาญา มาตรา 96 จึงไมไดรับความคุมครองและไมมีฐานะเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย 
  พันตํารวจตรี ช. กับพวกเขาลอมบานจําเลยในเวลากลางคืน จึงมีเหตุผลเพียงพอท่ีจําเลย
จะคิดวาเปนพวกคนรายและกระทําการใดๆ เพื่อปองกันสิทธิของตนไดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 68 แตการท่ีจําเลยใชอาวุธปนยิงกอนโดยไมดูใหดีเสียกอนวาพวกท่ีมาลอมบานเปนคนราย
จริงหรือไม จึงเปนการใชสิทธิปองกันเกินสมควรแกเหตุซ่ึงมีผลทําให พลตํารวจ ท. ถึงแกความตาย 
แตไมถือวาผูตายเปนเจาพนักงาน  
  5.2.2.2 กรณีศึกษาจากเหตุการณวิสามัญฆาตกรรมนายศุภฤกษ เรือนใจม่ันหรือ โจ  
ดานชาง 
  คดีดังกลาวเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2539 ณ ตําบลบางใหญ อําเภอบางปลามา 
จังหวัดสุพรรณบุรี คดีดังกลาวไดความจากการนําเสนอขาวของส่ือมวลชนวา ตามวัน เวลาและ
สถานท่ีเกิดเหตุ ผูตองหาท้ัง 6 คนไดหลบหนีเจาพนักงานตํารวจเขาไปอยูในบานหลังหนึ่งโดยมี
กําลังตํารวจกวา 300 นาย ทําการปดลอมพรอมกับมีตํารวจหนวยแมนปนรวมปฏิบัติการดวย ตอมา

DPU
DPU



                                                                                                                  
                                                                                                              

79 

มีการเจรจากันระหวางตํารวจกับกลุมคนราย ในท่ีสุดกลุมคนรายยอมมอบตัวและถูกควบคุมตัว
ออกมาจากบานหลังดังกลาว แตเม่ือเดินทางมาเพียงคร่ึงทางประมาณ 100 เมตร ตํารวจก็ไดพา
ผูตองหาท้ัง 6 คนยอนกลับไปยังบานดังกลาวซ่ึงเหตุผลท่ีอางในภายหลังคือเพื่อจะพากลับไป
ตรวจหาอาวุธปนท่ีถูกซุกซอนไว หลังจากตํารวจพาโจรทั้ง 6 กลับเขาไปยังบานหลังดังกลาวแลว 
ในระยะเวลาไมนานนักก็ปรากฏเสียงปนดังข้ึนกวา 10 นัด หลังจากนั้นตํารวจไดแจงวาผูตองหาได
ตอสูตํารวจจึงจําเปนตองวิสามัญฆาตกรรม และในเวลาตอมาจึงอนุญาตใหส่ือมวลชนเขาไปยัง
สถานที่เกิดเหตุได จากสภาพศพผูตองหาท้ัง 6 คนในท่ีเกิดเหตุ ทุกศพถูกยิงท่ีศีรษะจนกะโหลกเปด 
มันสมองกระจายเกล่ือน เลือดแดงฉานท่ัวบาน สวนขอมือท้ังสองขางของโจรไมมีกุญแจมือใส มี
แตรองรอยท่ีเหมือนถูกรัดจนชํ้าเปนจ้ําสีแดงท่ีขอมือ แตละศพมีรองรอยถูกลากกระจายไปท่ัวบานท่ี
เกิดเหตุ สวนตํารวจท่ีไดนํากลุมผูตองหาเขาบานปลอดภัยทุกนาย จนกอใหเกิดกระแสวิจารณในวง
กวางวาเหตุใดผูตองหาท้ัง 6 คนจึงตองถูกพากลับเขาไปในบานหลังนั้นอีกและเหตุใดผูตองหาท้ัง 6 
คนท่ียอมจํานนและมอบตัวแลวจึงตองมาตายอันเปนการตายแบบกังขาใจ 
  จากกรณีคดีศึกษาดังกลาวขางตนเพื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับงานวิจัยนี้ จึงกอใหเกิด
ประเด็นวิเคราะหเกี่ยวกับการใชบังคับอาวุธปนของตํารวจหรือของพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ
หนาท่ีบังคับใชกฎหมายวาเปนไปสอดคลองกับมาตรฐานข้ันตํ่าหรือหลักเกณฑขององคการ
สหประชาชาติหรือหลักเกณฑอันเปนท่ียอมรับตามกฎหมายของตางประเทศดังไดศึกษาแลว
หรือไม เพียงใด 
  หากพิจารณาหลักการพื้นฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการใชกําลังบังคับและ
อาวุธปนของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย ในสวนท่ีเกี่ยวกับหลักเกณฑพิเศษและใน
สวนท่ีเกี่ยวกับการใชกําลังบังคับในการคุมขังหรือควบคุมตัว ซ่ึงวางแนวทางไววา เจาหนาท่ีฯ 
จะตองไมใชอาวุธปนกับบุคคลอ่ืนเวนแตในกรณีเพื่อเปนการปองกันตัวหรือปองกันผูอ่ืนใหพนจาก
ภยันตรายรายแรงที่ใกลจะมาถึงและมีความรุนแรงท่ีอาจถึงแกชีวิตหรืออันตรายสาหัส......และไมวา
ในกรณีใดก็ตามการใชอาวุธปนในการยิงผูอ่ืนนั้นพึงกระทําโดยจํากัดอยางยิ่งโดยใหกระทําได
เฉพาะกรณีเพ่ือปองกันชีวิตของตนหรือผูอ่ืนโดยอยูในภาวะท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงเปนอยางอ่ืนได
แลวเทานั้น และหลักเกณฑในสวนท่ีเกี่ยวกับการใชกําลังบังคับในการคุมขังหรือควบคุมตัว ซ่ึงวาง
แนวทางไววา เจาหนาท่ีฯ จะตองไมใชอาวุธปน เวนแตในกรณีเพ่ือปองกันตนเองหรือผูอ่ืนใหพน
จากอันตรายท่ีอาจรายแรงตอชีวิตหรือถึงข้ันอันตรายสาหัสไดในขณะนั้น หรือในกรณีท่ีจําเปน
อยางยิ่งเพื่อปองกันการหลบหนีของผูท่ีถูกคุมขังหรือถูกควบคุมตัวโดยท่ีผูนั้นไดแสดงออกวาจะกอ
อันตราย 
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  เม่ือนําหลักเกณฑดังกลาวขางตนมาพิจารณาเปรียบเทียบกับคดีของนายศุภฤกษหรือโจ 
เรือนใจม่ัน กับพวกจะเห็นวา ปญหาเบ้ืองตนในสวนท่ีเกี่ยวกับการเร่ิมตนใชอาวุธปนนั้น เปน
ปญหาซ่ึงไมอาจพิจารณาไดชัดเจนวาเปนไปในกรณีเพื่อปองกันตัวหรือปองกันผูอ่ืนใหพนจาก
ภยันตรายรายแรงท่ีใกลจะมาถึงและมีความรุนแรงท่ีอาจถึงแกชีวิตหรืออันตรายสาหัสหรือไม 
เนื่องจากเหตุการณท้ังหมดเกิดข้ึนหรือสถานการณจริงท่ีเกิดข้ึนได คงมีเพียงคําอางของตํารวจวา
ฝายผูตองหายิงประทุษรายกอน ซ่ึงกระบวนการยุติธรรมจําตองรวมมือกันเพื่อสรางกระบวนการ
ดังกลาวใหมีความเขมงวดและมีประสิทธิภาพตอไป เม่ือกระบวนการดังกลาวมีประสิทธิภาพจนถึง
ข้ันท่ีการไตสวนสามารถท่ีจะช้ีใหเห็นขอเท็จจริงซ่ึงเกิดข้ึนจริงไดแมนยํา ก็จะนํามาสูการวิเคราะห
ตามหลักเกณฑท่ีเปนมาตรฐานของสากลได ปญหาวินิจฉัยประการตอมามีวา การใชอาวุธปนนั้น
เปนการใชจํากัดอยางยิ่งเฉพาะเพ่ือการปองกันตนเองหรือผูอ่ืนหรือไม ในปญหาดังกลาวหาก
พิจารณาจากพฤติการณท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงตํารวจอางวาผูตองหาท้ังหกคนยิงประทุษรายกอนจึงตองกระทํา
เพ่ือปองกัน จะเห็นไดวามีการเจรจาตอรองจนท่ีสุดกลุมผูตองหายอมมอบตัวและมอบอาวุธใหกับ
ตํารวจและถูกใสกุญแจมือ แสดงวามีเจตนาจะมอบตัวแลวแตทางฝายตํารวจอางวาจะนําผูตองหา
กลับไปคนอาวุธท่ีซอนอยู ซ่ึงขณะนั้นไมมีผูใดเห็นเหตุการณ แลวทางฝายตํารวจอางวาผูตองหา
พยายามจะแยงอาวุธปนยิงเจาหนาท่ี จึงเกิดขอสงสัยวาทําไมจึงคิดตอสูในขณะน้ัน ในขณะท่ีถูกใส
กุญแจมือ อีกทั้งกําลังตํารวจท่ีลอมอยูก็มากกวาคนรายหลายเทา จึงเปนเหตุใหสงสัยวาผูตองหาตอสู
จริงหรือไมและขอท่ีนาสังเกตก็คือสภาพศพผูตองหาท้ังหกศพถูกยิงท่ีศีรษะจนกะโหลกเปด 
มันสมองกระจายเกล่ือน เลือดแดงฉานท่ัวบาน สวนท่ีขอมือท้ังสองขางไมมีกุญแจมือใส มีแต
รองรอยเหมือนถูกรัด ชํ้าจนเปนจ้ําสีแดงที่ขอมือ แตตํารวจท่ีอยูในเหตุการณทุกนายปลอดภัย 
เหลานี้จึงเปนขอสงสัยวา การใชอาวุธปนของตํารวจน้ันเปนการใชโดยจํากัดอยางยิ่งเฉพาะเพื่อการ
ปองกันตนหรือผูอ่ืนหรือไม หรือเปนการใชตามอําเภอใจและตามสามัญสํานึกของตนเองโดยไม
คํานึงถึงมาตรฐานใดๆ  
 
5.3 การใชกําลังบังคับตอการชุมนุมกรณีเปนการชุมนุมท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 
  หลักการพ้ืนฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของ
เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับการใชกําลังบังคับตอการ
ชุมนุมกรณีเปนการชุมนุมท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ไดวางหลักไววา  
  1.  ดวยเหตุท่ีบุคคลทุกคนพึงมีสิทธิท่ีจะเขารวมการชุมนุมโดยสงบและชอบดวย
กฎหมายตามหลักการท่ีกําหนดไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิความเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนั้น รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมาย
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ตลอดจนเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของพึงตระหนักวาการใชกําลังบังคับและอาวุธปนตอกรณีท่ีมีการชุมนุม
นั้นจะกระทําไดตอเม่ือเปนไปตามขอ 2  และ 3 ดังจะกลาวตอไปนี้12 
   2.  กรณีท่ีจะสลายการชุมนุม ซ่ึงการชุมนุมมิชอบดวยกฎหมายแตมิไดมีการกอเหตุราย
ใด ๆ นั้น เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายจะตองหลีกเล่ียงการใชกําลังบังคับ แตใน
กรณีท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงไดใหการใชกําลังบังคับนั้นเปนไปในระดับท่ีนอยที่สุดโดยใชเทาท่ี
จําเปนเทานั้น13 
   3.  กรณีท่ีจะสลายการชุมนุม ซ่ึงการชุมนุมนั้นมีการกอเหตุราย เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีบังคับใชกฎหมายจะใชอาวุธปนไดเฉพาะตอเม่ือวิธีการอ่ืนท่ีมีอันตรายนอยกวานั้นไม
สามารถใชไดผลแลวอีกท้ังการใชอาวุธปนจะตองเปนไปในระดับท่ีนอยท่ีสุดโดยใชเทาท่ีจําเปน
เทานั้น และไมวากรณีใด ๆ ก็ตามจะตองอยูภายใตบังคับของขอ 9 ดังกลาวขางตน14 
  จากการศึกษาหลักการพื้นฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการใชกําลังบังคับและ
อาวุธปนในสวนของหลักเกณฑท่ัวไปพอที่จะประมวลและนํามาจัดระบบเพื่อกําหนดเปน
หลักเกณฑสําหรับประเทศไทยไดดังนี้ 
 5.3.1  การเร่ิมตนใชอาวุธปนของเจาหนาท่ีเพื่อสลายการชุมนุม 
  หลักการพ้ืนฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของ
เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย ในสวนของหลักเกณฑท่ัวไป ขอ 4 วางหลักวา 
เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายพึงเลือกใชวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีมีอันตรายนอยท่ีสุดและให
นานท่ีสุดเทาท่ีจะทําได กอนท่ีจะเปล่ียนไปใชกําลังบังคับและอาวุธปน การใชกําลังบังคับและอาวุธ
ปนพึงกระทําตอเม่ือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีจะใชในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นลวนแตไมไดเกิดผลแลวเทานั้น 
  5.3.1.1  หลักจากคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี 1828/2530 การท่ีจะเปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 นั้น ตองมีองคประกอบสุดทายวาไดกระทําพอสมควรแกเหตุ
ดวย 
  5.3.1.2  กรณีศึกษาจากเหตุการณกลุมผูกอความไมสงบเสียชีวิตท่ีมัสยิดกรือเซะ จังหวัด
ปตตานี เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2547 

                                                  
12 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 12. 
13 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 13. 
14 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 14. 
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  จากรายงานของคณะกรรมการอิสระฯ พอสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับลําดับเหตุการณได
วา เม่ือกลุมผูกอความไมสงบประมาณ 100 คน กระจายกําลังเขาโจมตีฐานปฏิบัติการของเจาหนาท่ี
ตํารวจ-ทหารและสถานท่ีราชการแลว กลุมคนดังกลาวสามารถชิงอาวุธปนไปจากเจาหนาท่ีไดดวย 
ท้ังนี้ไดมีกลุมผูกอความไมสงบจํานวนหนึ่งไดลาถอยเขาไปปกหลักอยูในมัสยิด ซ่ึงเจาหนาท่ีให
ปากคําวามีการแจงใหกลุมผูกอความไมสงบวางอาวุธและยอมจํานนแตทุกคร้ังท่ีเจาหนาท่ีขอให
มอบตัวกลุมผูกอความไมสงบจะประกาศพลีชีพ โดยเฉพาะสิบเอก สามารถ ซ่ึงเขาไปบอกใหยอม
จํานนแตกลับถูกกลุมผูกอความไมสงบยิงท่ีกลางหนาผากจนเสียชีวิตในท่ีสุด และทั้งนี้ฝาย
เจาหนาท่ีไดทําการปดลอมมัสยิดอยูนานถึง 6 ช่ัวโมง 
  ดังนี้เห็นวา การท่ีเจาหนาท่ีพยายามแจงใหกลุมผูกอความไมสงบวางอาวุธและยอม
จํานนโดยยังมิไดมีการใชกําลังบังคับและยังมิไดใชอาวุธปน ซ่ึงเจาหนาท่ีไดทําการปดลอมมัสยิด
เพ่ือการดังกลาวนานถึง 6 ช่ัวโมงแตทุกคร้ังท่ีเจาหนาท่ีขอใหมอบตัว นอกจากกลุมผูกอความไม
สงบจะไมยอมแลวยังกลับประกาศพลีชีพ โดยเฉพาะเมื่อมีเจาหนาท่ีคนหนึ่งเขาไปบอกใหยอม
จํานนแตกลับถูกกลุมผูกอความไมสงบยิงท่ีกลางหนาผากและเสียชีวิตในท่ีสุด จากพฤติการณ
ดังกลาวจึงช้ีใหเห็นวาเจาหนาท่ีไดพยายามเลือกใชวิธีการอื่น ๆ ท่ีมีอันตรายนอยท่ีสุดและนานท่ีสุด
เทาท่ีจะทําไดกอนท่ีจะเปล่ียนไปใชกําลังบังคับและอาวุธปนแลว อันเปนการสอดคลองกับหลักการ
พื้นฐานวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนฯ ขององคการสหประชาชาติ 
 5.3.2  การใชอาวุธปนท่ีเหมาะสมตอสถานการณ 
  จากการศึกษาวิเคราะหทําใหไดขอสรุปวาการเร่ิมตนใชกําลังบังคับและอาวุธปนของ
เจาหนาท่ีตอเหตุการณกรณีกลุมผูกอความไมสงบบุกยึดมัสยิดกรือเซะเปนไปโดยสอดคลองกับ
มาตรฐานข้ันตํ่าขององคการสหประชาชาติแลวนั้น ประเด็นท่ีควรนํามาศึกษาตอไปคือการใชกําลัง
บังคับและอาวุธปนเหมาะสมกับสถานการณเพียงใด 
  หลักการพ้ืนฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของ
เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย ในสวนของหลักเกณฑท่ัวไป ขอท่ี 5 วางหลักวา ใน
กรณีท่ีการใชกําลังบังคับและอาวุธปนโดยชอบเปนส่ิงท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงได เจาหนาท่ีท่ีมี
อํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายจะตอง 
  1) ใชกําลังบังคับและอาวุธปนดังกลาวอยางจํากัด เพียงใหพอเหมาะแกความจําเปนตาม
ความรายแรงของความผิดและวัตถุประสงคตามกฎหมายในกรณีนั้น ๆ 
  2) พยายามลดการบาดเจ็บและความเสียหายใหเกิดข้ึนนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดควบคูไป
กับความตระหนักท่ีจะตองรักษาชีวิตของมนุษย..... 
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  จากการประมวลพยานบุคคลและพยานหลักฐานท่ีไดรับเกี่ยวของกับเหตุการณ 
ตันหยงลูโละ จังหวัดปตตานี ของคณะกรรมการอิสระฯ พอสรุปไดวา เม่ือกลุมผูกอความไมสงบได
หลบหนีเขาไปภายในมัสยิดกรือเซะแลวทหารที่พูดภาษามาลายูไดไดตะโกนบอกใหกลุมผูกอความ
ไมสงบมอบตัว แตกลุมผูกอความไมสงบไมยอมอีกท้ังยังตะโกนผานเคร่ืองขยายเสียงของมัสยิด
เปนภาษาไทยและมาลายูไลผูไมเกี่ยวของออกนอกมัสยิดและประกาศพลีชีพเพื่อพระเจาจนในท่ีสุด
เกิดการปะทะกัน ดังนี้เห็นวาทางการไทยพยายามท่ีจะใหเหตุการณทุกอยางยุติโดยสันติวิธี ซ่ึง
ทางการไทยพยายามท่ีจะใหเหตุการณทุกอยางสงบลงอยางเรียบรอย ดังจะเห็นไดจากการแนะนํา
ของรองนายกรัฐมนตรีฝายความม่ันคงใหเจรจาใหท่ีจะสังหารผูกอความไมสงบแตเพียงอยางเดียว 
แตการบาดเจ็บลมตายท้ังสองฝายเปนผลจากการปฏิบัติดวยอาวุธระหวางผูกอความไมสงบตอความ
ม่ันคงของชาติกับเจาหนาท่ีบานเมืองซ่ึงฝายเจาหนาท่ีในขณะน้ันไมมีทางเลือกเปนอยางอ่ืน อีกท้ังผู
กอความไมสงบท่ีมัสยิดกรือเซะไดปฏิเสธท่ีจะออกมามอบตัวและไมยอมเจรจา นอกจากนี้อาวุธ
ของผูกอความไมสงบยังมีอาวุธสงครามซ่ึงใชในการปฏิบัติการ การใชกําลังบังคับและอาวุธปนของ
เจาหนาท่ีตอเหตุการณซ่ึงเกิดข้ึนจึงเปนกรณีการใชอยางจํากัดเพียงใหพอเหมาะแกความจําเปนตาม
ความรายแรงของความผิด อีกท้ังฝายเจาหนาท่ียังไดพยายามลดการบาดเจ็บและความเสียหายให
เกิดข้ึนนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดควบคูไปกับความตระหนักท่ีจะตองรักษาชีวิตของมนุษยอยาง
เพียงพอแลว 
 5.3.3  การสลายการชุมนุม การชุมนุมซ่ึงไมชอบดวยกฎหมายแตมิไดมีการกอเหตุราย 

การสลายการชุมนุม การชุมนุมซ่ึงไมชอบดวยกฎหมายแตมิไดมีการกอเหตุรายควรวาง
หลักเกณฑหรือหลักปฏิบัติสําหรับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานไทยเพ่ือใหปฏิบัติตามข้ันตอน
ดังนี้ 

   (1)  เจาพนักงานจะตองหลีกเล่ียงการใชกําลังบังคับ หรือ 
(2)  หากไมสามารถหลีกเล่ียงไดการใชกําลังบังคับตองเปนไปในระดับท่ีนอยท่ีสุดโดย

เทาท่ีจําเปน 
 5.3.4 การสลายการชุมนุมซ่ึงการชุมนุมมีการกอเหตุราย  

การสลายการชุมนุมซ่ึงการชุมนุมมีการกอเหตุราย ควรวางหลักเกณฑหรือหลักปฏิบัติ
สําหรับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานไทยเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานขององคการสหประชา
ชิต โดยตองปฏิบัติตามข้ันตอนตามลําดับคือ เจาพนักงานจะใชอาวุธปนไดตอเม่ือวิธีการอ่ืนท่ีมี
อันตรายนอยกวานั้นไมสามารถใชไดผลแลว และการใชอาวุธปนตองเปนไปในระดับท่ีนอยท่ีสุด
เทาท่ีจําเปน 
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   5.3.4.1  หลักจากคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี 8534/2544 จําเลยใชอาวุธปนยิงข้ึนฟาเพื่อขูมิใหกลุมวัยรุนกลุมรุมทํา
ราย ถ. เมื่อจําเลยยิงปนข้ึนฟานัดท่ีสามแลวไดมีกลุมวัยรุนเขามาทุบท่ีดานหลังของจําเลย จนเปน
เหตุใหจําเลยลมลงและกระสุนจากอาวุธปนท่ีจําเลยถืออยูล่ันข้ึน 1 นัด ถูกผูเสียหายซ่ึงขับ
รถจักรยานยนตผานมาไดรับอันตรายแกกายและถูกผูตายซ่ึงนั่งซอนทายรถจักรยานยนตดังกลาวถึง
แกความตาย จากพฤติการณของจําเลยดังกลาวเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องเช่ือมโยงกัน จึงยอม
ถือไดวาเปนการกระทําเพื่อปองกันสิทธิของตนและของผูอ่ืนใหพนภยันตรายซ่ึงเกิดจากการ
ประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายและเปนภยันตรายท่ีใกลจะถึง ท้ังเปนกรณีท่ีจําเลยกระทํา
พอสมควรแกเหตุ 
  5.3.4.2   กรณีศึกษาจากเหตุการณวันท่ี 17-20 พฤษภาคม 2535 หรือพฤษภาทมิฬ 
  พฤษภาทมิฬระหวางวันท่ี 17-20 พฤษภาคม 2535 เปนโศกนาฏกรรมทางการเมืองและ
เปนจุดดางดําของประวัติศาสตรการเมืองไทยจุดท่ี 3 ตอจากเหตุการณวันมหาวิปโยคเมื่อวันท่ี 14 
ตุลาคม 2516 และสังหารโหดเม่ือ 6 ตุลาคม 2519 ท้ังสามเหตุการณสะทอนถึงการเสียดุลของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง บงบอกถึงความไมสามารถปรับตัวของสังคมเขาสูดุลยภาพ 
  พฤษภาทมิฬนอกจากจะสะทอนถึงความขัดแยงทางการเมืองของกลุมทหารและกลุม
ชนช้ันกลางซึ่งไมสามารถหาขอยุติไดในสถาบันการเมือง เนื่องจากการทํางานไมไดผลของกลไก
ทางการเมืองแลว ยังมีขอหรือประเด็นใหศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการใชกําลังและอาวุธปนในการเขา
ปราบปรามหรือสลายกลุมผูชุมนุมประทวงทางการเมืองวามีความเหมาะสมและชอบธรรมเพียงใด 
  เฉพาะเหตุการณในชวงเวลาของการใชอาวุธปนเขาปราบปรามกลุมผูชุมนุมประทวง
พอสรุปไดวา......รัฐบาลในขณะน้ันไดส่ังการใหกําลังทหารนับพันนายเคล่ือนกําลังเขาสลายกลุมผู
ชุมนุม มีการยิงปนกราดใสฝูงชนบนถนน มีผูไดรับบาดเจ็บหลายราย เสียงปนชุดแรกของทหารท่ี
บริเวณสะพานผานฟาดังสนั่นกึกกองราว 15 นาที มีเสียงรองของผูไดรับบาดเจ็บเพราะถูกยิงและอีก
หลายคนเสียชีวิต จากนั้นในเวลาตอมาการเขาปราบปรามหรือสลายกลุมผูชุมนุมก็มีการปฏิบัติการ
อยางตอเนื่องการเขาสลายน้ันใชกําลังทหารนับพันนายเชนเดิม ทหารทุกนายใชอาวุธปนสงครามซ่ึง
บรรจุกระสุนจริงเปนอาวุธประจํากาย นอกจากน้ีกําลังทหารมีรถหุมเกราะติดปนกลเขารวมใน
ปฏิบัติการ แลวมีการยิงปนขมขูเพื่อสลายการชุมนุมปฏิบัติการดังกลาวสงผลใหประชาชนจํานวน
มากถูกยิงไดรับบาดเจ็บและลมตายเปนจํานวนมากดังท่ีปรากฏชัดจากการนําเสนอขาวของ
ส่ือมวลชนทุกแขนง 

จากเหตุการณดังกลาวเพ่ือนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับงานวิจัยนี้ จึงกอใหเกิดประเด็น
วิเคราะหเกี่ยวกับการใชกําลังบังคับตอการชุมนุมหรือการสลายการชุมนุมวาเปนไปโดยสอดคลอง
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กับมาตรฐานข้ันตํ่าหรือหลักเกณฑขององคการสหประชาชาติ หรือหลักเกณฑอันเปนท่ียอมรับตาม
กฎหมายของตางประเทศดังไดศึกษาแลวหรือไม เพียงใด  

หากพิจารณาจากหลักการพื้นฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการใชกําลังบังคับ
และอาวุธปนของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย ในสวนท่ีเกี่ยวกับการใชกําลังบังคับ
ตอการชุมนุมกรณีเปนการชุมนุมท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงวางหลักไววา กรณีท่ีจะสลายการชุมนุม
ซ่ึงการชุมนุมมิชอบดวยกฎหมายแตมิไดมีการกอเหตุรายใด ๆ นั้น เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับ
ใชกฎหมายจะตองหลีกเล่ียงการใชกําลังบังคับ  แตในกรณีท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงไดใหการใชกําลัง
บังคับนั้นเปนไปในระดับท่ีนอยที่สุดโดยเทาท่ีจําเปนเทานั้น และการจะสลายการชุมนุมซ่ึงการ
ชุมนุมนั้นมีการกอเหตุราย เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายจะใชอาวุธปนไดเฉพาะ
ตอเมื่อวิธีการอื่นท่ีมีอันตรายนอยกวานั้นไมสามารถใชไดผลแลว อีกท้ังการใชอาวุธปนตองเปนไป
ในระดับนอยท่ีสุดโดยใชเทาท่ีจําเปนเทานั้น 

เม่ือนําหลักการดังกลาวขางตนมาพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีเหตุการณพฤษภาทมิฬ 
จะเห็นไดวาโดยหลักการพื้นฐานวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายขององคการสหประชาชาติ ไดวางหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใช
กําลังบังคับตอการชุมนุมแมการชุมนุมนั้นจะไมชอบดวยกฎหมายไววา ตองหลีกเล่ียงการใชกําลัง
บังคับ แตหากไมสามารถหลีกเล่ียงได การใชกําลังบังคับนั้นก็ตองเปนไปในระดับท่ีนอยท่ีสุด และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชอาวุธปนจะกระทําไดตอเม่ือวิธีการท่ีมีอันตรายนอยกวานั้นไมสามารถใช
ไดผลแลวและท้ังนี้การใชอาวุธปนตองเปนไปในระดับท่ีนอยท่ีสุด แตจากขอเท็จจริงซ่ึงเกิดข้ึนใน
กรณีพฤษภาทมิฬนั้น รัฐบาลในขณะน้ันไดมีการส่ังการใหสลายการชุมนุมของประชาชนโดย
ปราศจากอาวุธเปนสวนใหญดวยการใชกําลังทหารนับพันนายพรอมอาวุธปนสงครามซ่ึงบรรจุ
กระสุนจริงยิงเพื่อสลายการชุมนุม แมรัฐบาลหรือผูบังคับบัญชาฝายทหารจะช้ีแจงตอสาธารณชน
ในภายหลังในทํานองวาเปนการยิงปนข้ึนฟาเทานั้นหรือยิงเพ่ือปองกันภยันตรายของเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานเทานั้นก็ตาม แตหากพิเคราะหถึงเหตุผลและความจําเปนของการจําตองใชอาวุธปนใน
การบังคับตอการชุมนุมหรือเพ่ือสลายการชุมนุมแลว เห็นวายังขัดหรือต่ํากวามาตรฐานขององคการ
สหประชาชาติดังท่ีไดศึกษามาขางตน เพราะเหตุวาประชาชนสวนใหญซ่ึงรวมชุมนุมนั้นเขารวม
ชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ แมจะมีผูชุมนุมบางสวนกอความวุนวาย หรือกอเหตุรายบางแตก็เปน
สวนนอยเม่ือเทียบกับกําลังของทหาร ท้ังวัตถุหรืออาวุธซ่ึงใชกอเหตุก็มีประสิทธิภาพในการทําลาย
ลางไมมากเมื่อเทียบกับอาวุธปนซ่ึงใชในราชการสงครามของทหาร จึงเห็นวายังเปนกรณีท่ีสามารถ
หลีกเล่ียงการใชกําลังบังคับได แตหากจะฟงขอเท็จจริงวาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนนั้นไมอาจท่ีจะ
หลีกเล่ียงการใชกําลังบังคับไดก็ดี ก็จะเห็นวาการใชอาวุธปนของทหารในกรณีเหตุการณพฤษภา
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ทมิฬมิไดเปนไปในระดับท่ีนอยท่ีสุดเทาท่ีจําเปนตามมาตรฐานข้ันตํ่าขององคการสหประชาชาติ จะ
เห็นวามีการยิงปนเพื่อสลายการชุมนุมเปนเวลานานและยิงนับพันนัดแมกลุมผูชุมนุมจะสลายตัว
และว่ิงหนีแลวก็ตาม ท้ังยังมีผูถูกยิงไดรับบาดเจ็บและตายจํานวนมากโดยไมปรากฏวาบุคคล
เหลานั้นมีอาวุธรายแรงใดที่จะทํารายเจาหนาท่ีจนถึงข้ันท่ีอาจมีความรุนแรงแกชีวิตหรืออันตราย
สาหัสได 
 
5.4  การใชกําลังบังคับในการคุมขังหรือควบคุมตัว 
  หลักการพ้ืนฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของ
เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับการใชกําลังบังคับในการคุมขัง
หรือควบคุมตัว ไดวางหลักไววา  
  1.  เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายในการคุมขังหรือควบคุมตัวนั้น จะตอง
ไมใชกําลังบังคับกับผูท่ีถูกคุมขังหรือถูกควบคุมตัวนั้น เวนแตกรณีจําเปนอยางยิ่งเพื่อการรักษา
ความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในสถานท่ีนั้น หรือเม่ือเปนกรณีท่ีมีบุคคลจะถูก
ทําราย15 
  2.  เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายในการคุมขังหรือควบคุมตัวนั้นจะตอง
ไมใชอาวุธปน เวนแตกรณีเพื่อปองกันตนเองหรือผูอ่ืนใหพนจากอันตรายท่ีอาจรายแรงตอชีวิตหรือ
ถึงข้ันอันตรายสาหัสไดในขณะนั้น หรือในกรณีท่ีจําเปนอยางยิ่งเพื่อปองกันการหลบหนีของผูท่ีถูก
คุมขังหรือถูกควบคุมตัวโดยท่ีผูนั้นไดแสดงออกวาจะกออันตรายดังพฤติการณเชนเดียวกันกับ
พฤติการณดังกลาวแลวในขอ 916 
  3.  หลักการท่ีกลาวมาแลวขางตนนั้นไมกระทบตอสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ
ของเจาหนาท่ีของเรือนจําดังท่ีบัญญัติไวในกฎมาตรฐานข้ันตํ่าของการปฏิบัติตอนักโทษ โดยเฉพาะ
ในขอ 33,34 และ 5417 
   หากศึกษาเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย ในหมวดวา
ดวยการจับ ขัง จําคุก จะพบวากฎหมายวางหลักไวเพียงวา ถาบุคคลซ่ึงจะถูกจับขัดขวางหรือจะ
ขัดขวางการจับหรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือการปองกัน
ท้ังหลายเทาท่ีเหมาะแกพฤติการณแหงเร่ืองในการจับผูนั้น18 และหามมิใหใชวิธีควบคุมผูถูกจับเกิน
                                                  

15 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 15. 
16 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 16. 
17 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 17. 
18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสอง 
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กวาท่ีจําเปนเพื่อปองกันมิใหผูถูกจับหลบหนี19 เม่ือเปรียบเทียบแลวจะเห็นวากฎหมายไทยบัญญัติ
เพียงหลักหรือกรอบกวางๆ เทานั้น แตยังไมมีรายละเอียดหรือข้ันตอนระดับปฏิบัติท่ีเพียงพอเพื่อ
ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาพนักงานโดยเฉพาะเม่ือเจาพนักงานจะใชอาวุธปน ผูวิจัยจึงขอเสนอ
ใหมีบทบัญญัติท่ีชัดเจนเพื่อกําหนดกรอบการปฏิบัติในการใชกําลังบังคับในการคุมขังหรือควบคุม
ตัวของเจาพนักงาน เฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเกี่ยวกับการใชบังคับอาวุธปนตอผูถูกคุมขังหรือถูก
ควบคุมตัว 
 
5.5  คุณสมบัติ การฝกอบรม และการแนะนํา 
  หลักการพ้ืนฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของ
เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติ การฝกอบรมและ
การแนะนํา ไดวางหลักไววา  

1.  รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองดําเนินการใหเปนท่ีม่ันใจไดวา
เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายทุกคนเปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกตามวิธีการของการ
กล่ันกรองท่ีเหมาะสม โดยจะตองเปนผูท่ีมีคุณธรรม มีความพรอมทางดานรางกายและสภาพจิตใจ
เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีนั้น ๆ อีกท้ังพึงไดรับการฝกอบรมในวิชาชีพนั้น ๆ อยางตอเนื่อง
และจริงจัง และพึงมีการทดสอบสมรรถภาพอยางสมํ่าเสมอดวย20 

2.  รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองดําเนินการใหเปนท่ีม่ันใจไดวา
เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายทุกคนจะไดรับการฝกอบรมและทดสอบท่ีพอเพียงตาม
มาตรฐานสําหรับการใชกําลังบังคับ สวนกรณีเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายซ่ึงเปนผู
ท่ีจะไดรับมอบหมายใหพกพาอาวุธปนนั้นจะตองไดรับการฝกอบรมพิเศษวาดวยการใชอาวธุปนจน
ผานการฝกอบรมพิเศษแลวนั้นจึงจะไดรับมอบหมายใหพกพาอาวุธปนได21 

3.  ในการฝกอบรมเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายนั้น รัฐบาลและ
หนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองใหความสําคัญเปนพิเศษกับการฝกอบรมเร่ืองจริยธรรมของ
ตํารวจกับสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการสอบสวน การแสวงหาทางเลือกอ่ืนแทน
การใชกําลังบังคับและอาวุธปนซ่ึงรวมถึงการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี การทําความเขาใจ
กับสภาพฝูงชน วิธีการโนมนาว เจรจาตอรองและการไกลเกล่ียตลอดจนเทคนิคตาง ๆ ท้ังนี้เพื่อท่ีจะ

                                                  
19 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 86. 
20 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 18. 
21 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 19. 
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ลดการใชกําลังบังคับและอาวุธปน นอกจากน้ีหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายพึงพัฒนารายการ
ฝกอบรมและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีเหตุการณพิเศษตาง ๆ นั้นดวย22 

4.  รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองสามารถใหคําปรึกษาแนะนําอยาง
จริงจังแกเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายน้ันไดในกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นตกอยูใน
สถานการณท่ีตองใชกําลังบังคับหรืออาวุธปน23 

จากการศึกษาระเบียบการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในหนวยงานตางๆ ของรัฐ
ดังกลาวมาในบทที่ 4 หากจะพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ การฝกอบรมและการแนะนํา
การใชอาวุธปนของเจาพนักงานจะเห็นวา ในสวนท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัตินั้น กําหนดไวเปนหลักท่ัวๆ 
ไปเพียงวาผูท่ีมีจะมีและใชอาวุธปนไดตองเปนเจาพนักงานหรือเจาหนาท่ีของหนวยงานนั้นในกรณี
ท่ีมีความจําเปนตองพาอาวุธปนติดตัวไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ซ่ึงเปนเพียงการกําหนด
กรอบกวางๆ เปนการท่ัวไปไวเทานั้น ดวยเหตุนี้จึงยังไมเปนไปตามมาตรฐานข้ันตํ่าขององคการ
สหประชาชาติเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงไดวางหลักไววา 
รัฐบาลและหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายจะตองดําเนินการใหเปนท่ีม่ันใจไดวาเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีบังคับใชกฎหมายทุกคนเปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกตามวิธีการกล่ันกรองท่ีเหมาะสม โดย
จะตองเปนผูท่ีมีคุณธรรม มีความพรอมทางรางกายและสภาพจิตใจเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติ
หนาท่ีนั้นๆ ผูวิจัยจึงขอเสนอใหมีบทบัญญัติท่ีชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติของเจาพนักงานหรือ
เจาหนาท่ีท่ีจะไดรับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน 

ในสวนท่ีเกี่ยวกับการฝกอบรม เม่ือศึกษาจากระเบียบการใชอาวุธปนของเจาพนักงาน
ในหนวยงานตาง ๆ  ของรัฐดังท่ีไดกลาวมาในบทที่ 4 จะพบวาระเบียบตางๆ ดังกลาวมานั้น มิไดมี
การกําหนดเกี่ยวกับการฝกอบรมการใชอาวุธปนของเจาพนักงานหรือเจาหนาท่ีไวเปนการเฉพาะ
โดยชัดเจนแตอยางใด เชน การฝกทบทวนการใชอาวุธปนตามวงรอบเพื่อความชํานาญ หรือการฝก
แนะนําดานจริยธรรมและการเคารพตอสิทธิมนุษยชนของผูท่ีจะถูกบังคับใชอาวุธปน ดวยเหตุนี้จึง
ยังไมเปนไปตามมาตรฐานข้ันตํ่าขององคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจา
พนักงานในการบังคับใชกฎหมายซ่ึงไดวางหลักไววา รัฐบาลและหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมาย
จะตองดําเนินการใหเปนท่ีม่ันใจวาเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายทุกคนจะไดรับการ
ฝกอบรมและทดสอบที่เพียงพอตามมาตรฐานสําหรับการใชกําลังบังคับ สวนผูท่ีไดรับมอบหมาย
ใหพกพาอาวุธปนนั้นจะตองไดรับการฝกอบรมพิเศษวาดวยการใชอาวุธปนจนผานการฝกอบรม

                                                  
22 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 20. 
23 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 21. 
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พิเศษน้ันแลวจึงจะไดรับมอบหมายใหพกพาอาวุธปนได ท้ังนี้ในการฝกอบรมดังกลาวตองให
ความสําคัญเปนพิเศษกับเร่ืองจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน การแกปญหาโดยสันติวิธี ตลอดจน
เทคนิคตางๆ เพ่ือลดการใชกําลังบังคับและอาวุธปน ผูวิจัยจึงขอเสนอใหมีบัญญัติท่ีชัดเจนเกี่ยวก ับ
การฝกอบรมเจาพนักงานหรือเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจใชอาวุธปน 

ในสวนท่ีเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาและแนะนําดังท่ีมาตรฐานข้ันต่ําขององคการ
สหประชาชาติวางหลักเกณฑไววารัฐบาลและหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายจะตองสามารถให
คําปรึกษาแนะนําอยางจริงจังแกเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายไดในกรณีท่ีเจาหนาท่ีผู
นั้นตกอยูในสถานการณท่ีตองใชกําลังบังคับหรืออาวุธปน เห็นวา ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจา
พนักงานไทย เม่ือเกิดเหตุเฉพาะหนาหากเจาพนักงานหรือเจาหนาท่ีในระดับปฏิบัติตองการ
คําแนะนําในการปฏิบัติหรือตัดสินใจก็จะมีผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันคอยควบคุมส่ังการอยูแลว 
แมจะไมมีการบัญญัติหลักการดังกลาวไวในบทกฎหมายโดยตรงก็เห็นวาไมกอใหเกิดความเสียหาย 
 
5.6 การรายงานและวิธีการแกปญหา 

หลักการพื้นฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของ
เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับการรายงานและวิธีการ
แกปญหา ไดวางหลักไววา  

1. รัฐบาลและหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายจะตองจัดวางระบบการรายงานและวิธีการ
แกไขปญหากรณีเกิดเหตุการณท่ีตองมีการรายงาน สําหรับกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ีตองมีการรายงาน
ดังกลาวนั้น รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองมีมาตรการที่จะทําใหเกิดความม่ันใจ
ไดวาจะมีกระบวนการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ อีกท้ังหนวยงานทางการบริหารท่ีเปนอิสระ
หรือหนวยงานอัยการตองอยูในฐานะท่ีจะใชดุลยพินิจตามอํานาจหนาท่ีไดอยางเหมาะสม ในกรณีท่ี
มีการตายและบาดเจ็บสาหัสหรือผลรายแรงอ่ืน ๆ รายละเอียดของรายงานดังกลาวจะตองมีการ
จัดสงไปยังหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบและศาล24 

2. บุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการใชกําลังบังคับหรืออาวุธปนของเจาหนาท่ีดังกลาว
นั้น ตลอดจนผูแทนตามกฎหมายของบุคคลนั้นพึงมีสิทธิเขาฟงการไตสวนขอเท็จจริงของศาลหรือ
เขาฟงกระบวนการไตสวนนั้น ในกรณีท่ีบุคคลท่ีไดรับผลกระทบจากการใชกําลังบังคับหรืออาวุธ

                                                  
24 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 22. 
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ปนของเจาหนาท่ีดังกลาวถึงแกความตายไปแลวก็ใหบุตรหรือภรรยาของบุคคลเหลานั้นเปนผูใช
สิทธิดังกลาวแทน25 

3. รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองดําเนินการใหเปนท่ีม่ันใจไดวา
บรรดาเจาหนาท่ีระดับผูบังคับบัญชาท้ังหลายจะตองรับผิดในกรณีท่ีรูวาเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ี
บังคับใชกฎหมายท่ีอยูภายใตบังคับบัญชาของตนไดใชหรืออยูระหวางใชกําลังบังคับและอาวุธปน
โดยไมถูกตองตามกฎหมายแลวไมดําเนินการยับยั้ง ปองกันและรายงานเหตุดังกลาว26 

4. รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองดําเนินการใหเปนท่ีม่ันใจไดวา 
บรรดาเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายท้ังหลายจะตองไมถูกดําเนินคดีอาญาและจะตอง
ไมถูกดําเนินการทางวินัยอันเนื่องมาจากการที่เจาหนาท่ีผูนั้นไดปฏิเสธการใชกําลังบังคับและอาวุธ
ปนหากวาเปนการปฏิเสธโดยชอบเพราะเปนการปฏิบัติตามประมวลระเบียบการปฏิบัติของ
เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายและหลักการตาง ๆ ดังกลาวในฉบับนี้ สําหรับเจาหนาท่ี
ผูรายงานเหตุการณเกี่ยวกับการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาท่ีผูอ่ืนโดยเปนการรายงาน
ตามประมวลและหลักการดังกลาวก็พึงไดรับการคุมครองเชนกัน27 

5. การท่ีปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาน้ันจะนํามาเปนขออางในการปฏิเสธความ
รับผิดไมได หากเปนกรณีท่ีเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายนั้นรูอยูแลววาคําส่ังท่ีใหใช
กําลังบังคับและอาวุธปนนั้นจะทําใหมีผูถึงแกความตายหรือไดรับอันตรายสาหัสโดยท่ีปรากฏอยาง
ชัดแจงวาเปนการกระทําโดยมิชอบและเจาหนาท่ีผูนั้นมีโอกาสตามสมควรท่ีจะปฏิเสธไมปฏิบัติ
ตามคําส่ังนั้นไดแตกลับทําตามคําส่ังนั้น และไมวาในกรณีใดก็ตามความรับผิดยังคงตกอยูแก
ผูบังคับบัญชาท่ีออกคําส่ังโดยมิชอบนั้นดวย28 

ตามหลักการพื้นฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปน
ของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับการรายงานและวิธีการ
แกปญหา ผูวิจัยเห็นวาสวนเก่ียวของกับประชาชนโดยตรงนาจะเปนท่ีเร่ืองวาดวยการไตสวน
ขอเท็จจริง ซ่ึงมีหลักวา บุคคลท่ีไดรับผลกระทบจากการใชกําลังบังคับหรืออาวุธปนของเจาหนาท่ี
ดังกลาวนั้น ตลอดจนผูแทนตามกฎหมายของบุคคลนั้นพึงมีสิทธิเขาฟงการไตสวนขอเท็จจริงของ
ศาลหรือเขาฟงกระบวนการไตสวนน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลท่ีไดรับผลกระทบจากการใชกําลังบังคับ
หรืออาวุธปนของเจาหนาท่ีดังกลาวถึงแกความตายไปแลวก็ใหบุตรหรือภรรยาของบุคคลเหลานั้น
                                                  

25 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 23. 
26 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 24. 
27 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 25. 
28 UN Basic Principles for the Use of  Force and Firearms by Law Enforcement Officials Principle 26. 
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เปนผูใชสิทธิดังกลาวแทน หากจะเปรียบเทียบกับหลักเกณฑหรือบทบัญญัติของกฎหมายไทยตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในหมวดท่ีวาดวยการชันสูตรพลิกศพ ดังท่ีวางหลักไวใน
มาตรา 150 วรรคสามวา ในกรณีท่ีมีความตายเกิดข้ึนโดยกระทําของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติ
ราชการตามหนาท่ีหรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการ
ตามหนาท่ี ใหพนักงานอัยการและพนักงานฝายปกครองตําแหนงตั้งแตระดับปลัดอําเภอหรือ
เทียบเทาข้ึนไปเปนผูชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงานสอบสวนและแพทย สวนในวรรคตอๆ มาได
วางหลักเกณฑตามข้ันตอนของการชันสูตรพลิกศพวาพนักงานอัยการตองรองขอใหศาลทําการไต
สวนเกี่ยวกับการตาย ซ่ึงในการไตสวนตองแจงใหสามี ภริยา บุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบ
ธรรม ผูอนุบาลหรือญาติของผูตายทราบกอนการไตสวนดวย 

เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในหมวดท่ีวา
ดวยการชันสูตรพลิกศพเห็นวาเปนไปโดยสอดคลองรับกับมาตรฐานข้ันต่ําขององคการ
สหประชาชาติฯ ในหมวดของการรายงานซ่ึงประสงคจะใหบุคคลผูไดรับผลกระทบจากการใช
กําลังบังคับหรืออาวุธปนของเจาพนักงานเขาฟงการไตสวนขอเท็จจริงของศาลหรือเขาฟง
กระบวนการไตสวนนั้นแลว 
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บทท่ี  6 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
6.1  บทสรุป 

การจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา เปนหลักซ่ึงเกิดข้ึนโดยความมุง
หมายเพ่ือใหอํานาจแกเจาพนักงานในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการรักษาความสงบเรียบรอย
ตลอดจนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม และเพ่ือใหการใชอํานาจในการจับของเจา
พนักงานเปนไปโดยเหมาะสมกับสภาพการณและความรายแรงแหงเร่ือง ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาจึงใหอํานาจเจาพนักงานใชวิธีหรือการบังคับท้ังหลายเทาท่ีเหมาะสมแก
พฤติการณแหงเร่ืองในการจับนั้น และเม่ือมีความจําเปนเจาพนักงานยอมมีอํานาจใชอาวุธปน 

อาวุธปนเปนอาวุธรายแรงท่ีอาจทําอันตรายตอชีวิตไดโดยงาย ดังนั้นกฎหมายจึงจําตอง
ควบคุมการมีและใชอาวุธปนของประชาชนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการปองกันตัวและ
ทรัพยสินภายในขอบเขตท่ีกฎหมายใหกระทําได ดังท่ีพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน 
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมวุธปน พ.ศ.2490 ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมี ใช ส่ัง นําเขา 
และพาอาวุธปนของประชาชนหรือบุคคลท่ัวไปไววาตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองท่ี
หรือเวนแตเปนกรณีท่ีตองมีอาวุธปนติดตัวเพื่อมีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ 

การปฏิบัติราชการของพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายในการ
ปกปองทรัพยสินของทางราชการหรือในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนน้ัน มีบางกรณี
หรือบางเหตุการณท่ีเจาพนักงานจําตองพกพาอาวุธปนหรือยิงปน ซ่ึงอาจเรียกวาเปนการบังคับใช
อาวุธปน แตการมีและใชอาวุธปนของเจาพนักงานดังกลาวไดรับการยกเวนไมตกอยูภายใตบังคับ
ของพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ ซ่ึงหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีตองมีอาวุธปนเพื่อใชปองกัน
ประเทศหรือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือใชในการปองกันและรักษาทรัพยสินอัน
สําคัญของรัฐ จะอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ ออกระเบียบวาดวยการมีและใชอาวุธ
ปนของตนเอง ซ่ึงระเบียบดังกลาวมิใชบทกฎหมายอีกท้ังแตละหนวยงานตางพิจารณาออกระเบียบ
แตกตางกันไป 
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  การใชอาวุธปนของเจาพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายเปน
มาตรการบังคับท่ีรุนแรงและอาจเกิดผลกระทบที่รุนแรงตามมาในภายหลัง  แตจากการศึกษาวิจัย
กลับพบวาหลักสําคัญซ่ึงใชควบคุมการใชอาวุธปนของพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีบังคับ
ใชกฎหมายของประเทศไทยเปนเพียงระเบียบภายในของแตละหนวยงานเทานั้น เวนแตเจาหนาท่ี
ราชทัณฑซ่ึงพระราชบัญญัติราชทัณฑไดบัญญัติเกี่ยวกับขอบเขตการใชอาวุธปนไว ซ่ึงโดยความ
เปนจริงแลวการใชอาวุธปนของพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายเปนการ
กระทําของบุคคลซ่ึงรัฐและกฎหมายมอบความไววางใจใหเปนผูมีอํานาจใชอาวุธปน ท้ังยังอยูใน
สถานะท่ีเหนือกวาประชาชน จึงเปนการสมควรอยางยิ่งท่ีจะตองมีความรับผิดชอบตอการใชอาวุธ
ปนสูงยิ่งกวาประชาชนท่ัวไป 
  แมวาข้ันตอนกอนการใชบังคับอาวุธปนของพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีบังคับ
ใชกฎหมายจะมีกลไกหรือกรอบกําหนดหลักเกณฑไว เชน ระเบียบของหนวยราชการตางๆ หากแต
ในความเปนจริงแลวเจาพนักงานผูปฏิบัติกลับไมนําพาตอระเบียบ เพราะกลไกการตรวจสอบไมมี
ประสิทธิภาพ เจาพนักงานผูปฏิบัติจึงไมเกรงกลัวและเกิดการละเมิดสิทธิในชีวิตและรางกายของ
ประชาชนอยูเสมอ เชน ในชวงท่ีรัฐบาลมีนโยบาบในการทําสงครามกับขบวนการคายาเสพติด 
ปรากฏวามีการทําวิสามัญฆาตกรรมนับรอยราย 
   เพื่อเปนการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนตอการถูกพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจ
หนาท่ีบังคับใชกฎหมาย จึงจําเปนตองมีบทบัญญัติท่ีเปนสภาพบังคับ (Sanction) อันเปนการ
ควบคุมดุลพินิจในการใชอาวุธปนของพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายโดย
ใหเปนไปตามแนวทางของมาตรฐานองคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของ              
เจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมายซ่ึงไดกําหนดกรอบและลําดับข้ันตอนการใชอาวุธปนของ    
เจาพนักงานไว 
 
6.2  ขอเสนอแนะ 

เพื่อใหการบังคับใชอาวุธปนของพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย
เปนไปโดยสอดคลองกับมาตรฐานขององคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของพนักงาน
เจาพนักงานซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมาย ผูวิจัยจึงขอเสนอแนวทางในการปรับปรุง
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธ
ปน พ.ศ.2490 ดังนี้ 

1.  มีบทบัญญัติซ่ึงกําหนดวา เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายพึงเลือกใช
วิธีการอื่น ๆ ท่ีมีอันตรายนอยท่ีสุดและใหนานท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดกอนท่ีจะเปล่ียนไปใชกําลังบังคับ

DPU
DPU



                                                                                                                  

 
94 

และอาวุธปน การใชกําลังบังคับและอาวุธปนพึงกระทําตอเม่ือวิธีการอื่น ๆ ท่ีจะใชในการปฏิบัติ
หนาท่ีนั้นลวนแตไมไดผลแลวเทานั้น 

2.  มีบทบัญญัติซ่ึงกําหนดวา ในกรณีท่ีการใชกําลังบังคับและอาวุธปนโดยชอบเปนส่ิง
ท่ีไมสามารถจะหลีกเล่ียงได เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายจะตอง 

 (ก) ใชกําลังบังคับและอาวุธปนดังกลาวอยางจํากัดเพียงใหพอเหมาะแกความจําเปน
ตามความรายแรงของความผิดและวัตถุประสงคตามกฎหมายในกรณีนั้น ๆ 

(ข) พยายามลดการบาดเจ็บและความเสียหายใหเกิดข้ึนนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดควบคูไป
กับความตระหนักท่ีจะตองรักษาชีวิตของมนุษย 

(ค) จัดการเตรียมพรอมเร่ืองความชวยเหลือทางการแพทยใหกับผูท่ีไดรับบาดเจ็บจาก
เหตุการณนั้นโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะทําได 

(ง)  ติดตอญาติหรือเพ่ือนสนิทของผูท่ีไดรับบาดเจ็บไดทราบเหตุโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะทําได 
3.   มีบทบัญญัติซ่ึงกําหนดวา กรณีท่ีเกิดการตายหรือบาดเจ็บจากการใชกําลังบังคับหรือ

อาวุธปนของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย เจาหนาท่ีดังกลาวจะตองรายงานเหตุนั้น
ตอผูบังคับบัญชาในทันที 

4.  มีบทบัญญัติซ่ึงกําหนดวา เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายจะตองไมใช
อาวุธปนกับบุคคลอื่นเวนแตในกรณีเพื่อเปนการปองกันตัว หรือปองกันผูอ่ืนใหพนจากภยันตราย
รายแรงท่ีใกลจะมาถึงและมีความรุนแรงท่ีอาจถึงแกชีวิตหรืออันตรายสาหัส เพื่อปองกัน
อาชญากรรมท่ีรายแรงประเภทท่ีกําลังจะกออันตรายแกชีวิต เพื่อมิใหบุคคลดังกลาวหลบหนี และ
ท้ังนี้การใชอาวุธปนนั้นใหกระทําไดตอเม่ือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีมีความรุนแรงนอยกวานี้ตางไมเพียง
พอท่ีจะกระทําใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวไดแลว และไมวากรณีใดก็ตามการใชอาวุธปนในการ
ยิงผูอ่ืนนั้นพึงกระทําโดยจํากัดอยางยิ่งโดยใหกระทําไดเฉพาะกรณีเพื่อปองกันชีวิตของตนหรือ
ผูอ่ืนโดยอยูในภาวะท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงเปนอยางอ่ืนไดแลวเทานั้น 

5.  ในสถานการณดังกลาวในขอ 4 เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายพึงแสดง
สถานภาพความเปนเจาหนาท่ีของตนกอนและสงสัญญาณเตือนพอสมควรใหผูท่ีจะถูกใชอาวุธปน
ไดทราบกอนวาเจาหนาท่ีมีความจําเปนจะตองใชอาวุธปนนั้นเวนแตกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นไม
สามารถกระทําไดเนื่องจากโดยสถานการณขณะน้ันมีความเส่ียงตอชีวิตหรืออันตรายท่ีรายแรงตอ
เจาหนาท่ีหรือบุคคลอ่ืน หรือกรณีเปนท่ีเห็นไดชัดแจงวามิอาจทําเชนนั้นได 

6.  มีบทบัญญัติซ่ึงกําหนดวา กรณีท่ีจะสลายการชุมนุม ซ่ึงการชุมนุมมิชอบดวย
กฎหมายแตมิไดมีการกอเหตุรายใด ๆ นั้น เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายจะตอง
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หลีกเล่ียงการใชกําลังบังคับ แตในกรณีท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงไดใหการใชกําลังบังคับนั้นเปนไปใน
ระดับท่ีนอยท่ีสุดโดยใชเทาท่ีจําเปนเทานั้น 

7.  มีบทบัญญัติซ่ึงกําหนดวา กรณีท่ีจะสลายการชุมนุม ซ่ึงการชุมนุมนั้นมีการกอ
เหตุราย เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายจะใชอาวุธปนไดเฉพาะตอเมื่อวิธีการอื่นท่ีมี
อันตรายนอยกวานั้นไมสามารถใชไดผลแลวอีกท้ังการใชอาวุธปนจะตองเปนไปในระดับท่ีนอย
ท่ีสุดโดยใชเทาท่ีจําเปนเทานั้น และไมวากรณีใด ๆ ก็ตามจะตองอยูภายใตบังคับของขอ 4 ดังกลาว
ขางตน 

8. มีบทบัญญัติซ่ึงกําหนดวา  เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายในการคุมขัง
หรือควบคุมตัวนั้น จะตองไมใชกําลังบังคับกับผูท่ีถูกคุมขังหรือถูกควบคุมตัวนั้น เวนแตกรณี
จําเปนอยางยิ่งเพ่ือการรักษาความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในสถานท่ีนั้น หรือ
เม่ือเปนกรณีท่ีมีบุคคลจะถูกทําราย 

9.  เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายในการคุมขังหรือควบคุมตัวนั้นจะตอง
ไมใชอาวุธปน เวนแตกรณีเพื่อปองกันตนเองหรือผูอ่ืนใหพนจากอันตรายท่ีอาจรายแรงตอชีวิตหรือ
ถึงข้ันอันตรายสาหัสไดในขณะนั้น หรือในกรณีท่ีจําเปนอยางยิ่งเพื่อปองกันการหลบหนีของผูท่ีถูก
คุมขังหรือถูกควบคุมตัวโดยท่ีผูนั้นไดแสดงออกวาจะกออันตรายดังพฤติการณเชนเดียวกันกับ
พฤติการณดังกลาวแลวในขอ 4 
  10. ใหมีบทบัญญัติซ่ึงกําหนดกลไกท่ีมีความโปรงใสในการตรวจสอบเพ่ือสอบสวน
เกี่ยวกับการตายซ่ึงผูตายอยูในความควบคุมของเจาพนักงานหรือถูกเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติการ
ตามหนาท่ีฆาตาย โดยใหมีหนวยงานที่ มีความเปนกลาง เชน สํานักงานอัยการสูงสุดหรือ           
กรมสอบสวนคดีพิเศษเปนผูรับผิดชอบสํานวน 
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Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials 
Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the 

Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990. 
 
Whereas the work of law enforcement officials * is a social service of great importance and there 
is, therefore, a need to maintain and, whenever necessary, to improve the working conditions and 
status of these officials,  
Whereas a threat to the life and safety of law enforcement officials must be seen as a threat to the 
stability of society as a whole,  
Whereas law enforcement officials have a vital role in the protection of the right to life, liberty 
and security of the person, as guaranteed in the Universal Declaration of Human Rights and 
reaffirmed in the International Covenant on Civil and Political Rights,  
Whereas the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners provide for the 
circumstances in which prison officials may use force in the course of their duties,  
Whereas article 3 of the Code of Conduct for Law Enforcement Officials provides that law 
enforcement officials may use force only when strictly necessary and to the extent required for 
the performance of their duty,  
Whereas the preparatory meeting for the Seventh United Nations Congress on the Prevention of 
Crime and the Treatment of Offenders, held at Varenna, Italy, agreed on elements to be 
considered in the course of further work on restraints on the use of force and firearms by law 
enforcement officials,  
Whereas the Seventh Congress, in its resolution 14, inter alia, emphasizes that the use of force 
and firearms by law enforcement officials should be commensurate with due respect for human 
rights,  
Whereas the Economic and Social Council, in its resolution 1986/10, section IX, of 21 May 1986, 
invited Member States to pay particular attention in the implementation of the Code to the use of 
force and firearms by law enforcement officials, and the General Assembly, in its resolution 
41/149 of 4 December 1986, inter alia, welcomed this recommendation made by the Council,  
Whereas it is appropriate that, with due regard to their personal safety, consideration be given to 
the role of law enforcement officials in relation to the administration of justice, to the protection 
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of the right to life, liberty and security of the person, to their responsibility to maintain public 
safety and social peace and to the importance of their qualifications, training and conduct,  
The basic principles set forth below, which have been formulated to assist Member States in their 
task of ensuring and promoting the proper role of law enforcement officials, should be taken into 
account and respected by Governments within the framework of their national legislation and 
practice, and be brought to the attention of law enforcement officials as well as other persons, 
such as judges, prosecutors, lawyers, members of the executive branch and the legislature, and the 
public.  
General provisions 
1. Governments and law enforcement agencies shall adopt and implement rules and regulations 
on the use of force and firearms against persons by law enforcement officials. In developing such 
rules and regulations, Governments and law enforcement agencies shall keep the ethical issues 
associated with the use of force and firearms constantly under review.  
2. Governments and law enforcement agencies should develop a range of means as broad as 
possible and equip law enforcement officials with various types of weapons and ammunition that 
would allow for a differentiated use of force and firearms. These should include the development 
of non-lethal incapacitating weapons for use in appropriate situations, with a view to increasingly 
restraining the application of means capable of causing death or injury to persons. For the same 
purpose, it should also be possible for law enforcement officials to be equipped with self-
defensive equipment such as shields, helmets, bullet-proof vests and bullet-proof means of 
transportation, in order to decrease the need to use weapons of any kind.  
3. The development and deployment of non-lethal incapacitating weapons should be carefully 
evaluated in order to minimize the risk of endangering uninvolved persons, and the use of such 
weapons should be carefully controlled.  
4. Law enforcement officials, in carrying out their duty, shall, as far as possible, apply non-violent 
means before resorting to the use of force and firearms. They may use force and firearms only if 
other means remain ineffective or without any promise of achieving the intended result.  
5. Whenever the lawful use of force and firearms is unavoidable, law enforcement officials shall:  
(a) Exercise restraint in such use and act in proportion to the seriousness of the offence and the 
legitimate objective to be achieved;  
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(b) Minimize damage and injury, and respect and preserve human life;  
(c) Ensure that assistance and medical aid are rendered to any injured or affected persons at the 
earliest possible moment;  
(d) Ensure that relatives or close friends of the injured or affected person are notified at the 
earliest possible moment. 
6. Where injury or death is caused by the use of force and firearms by law enforcement officials, 
they shall report the incident promptly to their superiors, in accordance with principle 22.  
7. Governments shall ensure that arbitrary or abusive use of force and firearms by law 
enforcement officials is punished as a criminal offence under their law.  
8. Exceptional circumstances such as internal political instability or any other public emergency 
may not be invoked to justify any departure from these basic principles. 
Special provisions 
9. Law enforcement officials shall not use firearms against persons except in self-defence or 
defence of others against the imminent threat of death or serious injury, to prevent the 
perpetration of a particularly serious crime involving grave threat to life, to arrest a person 
presenting such a danger and resisting their authority, or to prevent his or her escape, and only 
when less extreme means are insufficient to achieve these objectives. In any event, intentional 
lethal use of firearms may only be made when strictly unavoidable in order to protect life.  
10. In the circumstances provided for under principle 9, law enforcement officials shall identify 
themselves as such and give a clear warning of their intent to use firearms, with sufficient time for 
the warning to be observed, unless to do so would unduly place the law enforcement officials at 
risk or would create a risk of death or serious harm to other persons, or would be clearly 
inappropriate or pointless in the circumstances of the incident.  
11. Rules and regulations on the use of firearms by law enforcement officials should include 
guidelines that:  
(a) Specify the circumstances under which law enforcement officials are authorized to carry 
firearms and prescribe the types of firearms and ammunition permitted;  
(b) Ensure that firearms are used only in appropriate circumstances and in a manner likely to 
decrease the risk of unnecessary harm;  

DPU
DPU



   105

(c) Prohibit the use of those firearms and ammunition that cause unwarranted injury or present an 
unwarranted risk;  
(d) Regulate the control, storage and issuing of firearms, including procedures for ensuring that 
law enforcement officials are accountable for the firearms and ammunition issued to them;  
(e) Provide for warnings to be given, if appropriate, when firearms are to be discharged;  
(f) Provide for a system of reporting whenever law enforcement officials use firearms in the 
performance of their duty. 
Policing unlawful assemblies 
12. As everyone is allowed to participate in lawful and peaceful assemblies, in accordance with 
the principles embodied in the Universal Declaration of Human Rights and the International 
Covenant on Civil and Political Rights, Governments and law enforcement agencies and officials 
shall recognize that force and firearms may be used only in accordance with principles 13 and 14.  
13. In the dispersal of assemblies that are unlawful but non-violent, law enforcement officials 
shall avoid the use of force or, where that is not practicable, shall restrict such force to the 
minimum extent necessary.  
14. In the dispersal of violent assemblies, law enforcement officials may use firearms only when 
less dangerous means are not practicable and only to the minimum extent necessary. Law 
enforcement officials shall not use firearms in such cases, except under the conditions stipulated 
in principle 9. 
Policing persons in custody or detention 
15. Law enforcement officials, in their relations with persons in custody or detention, shall not 
use force, except when strictly necessary for the maintenance of security and order within the 
institution, or when personal safety is threatened.  
16. Law enforcement officials, in their relations with persons in custody or detention, shall not 
use firearms, except in self-defence or in the defence of others against the immediate threat of 
death or serious injury, or when strictly necessary to prevent the escape of a person in custody or 
detention presenting the danger referred to in principle 9.  
17. The preceding principles are without prejudice to the rights, duties and responsibilities of 
prison officials, as set out in the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 
particularly rules 33, 34 and 54. 
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Qualifications, training and counselling 
18. Governments and law enforcement agencies shall ensure that all law enforcement officials are 
selected by proper screening procedures, have appropriate moral, psychological and physical 
qualities for the effective exercise of their functions and receive continuous and thorough 
professional training. Their continued fitness to perform these functions should be subject to 
periodic review.  
19. Governments and law enforcement agencies shall ensure that all law enforcement officials are 
provided with training and are tested in accordance with appropriate proficiency standards in the 
use of force. Those law enforcement officials who are required to carry firearms should be 
authorized to do so only upon completion of special training in their use.  
20. In the training of law enforcement officials, Governments and law enforcement agencies shall 
give special attention to issues of police ethics and human rights, especially in the investigative 
process, to alternatives to the use of force and firearms, including the peaceful settlement of 
conflicts, the understanding of crowd behaviour, and the methods of persuasion, negotiation and 
mediation, as well as to technical means, with a view to limiting the use of force and firearms. 
Law enforcement agencies should review their training programmes and operational procedures 
in the light of particular incidents.  
21. Governments and law enforcement agencies shall make stress counselling available to law 
enforcement officials who are involved in situations where force and firearms are used. 
Reporting and review procedures 
22. Governments and law enforcement agencies shall establish effective reporting and review 
procedures for all incidents referred to in principles 6 and 11 (f). For incidents reported pursuant 
to these principles, Governments and law enforcement agencies shall ensure that an effective 
review process is available and that independent administrative or prosecutorial authorities are in 
a position to exercise jurisdiction in appropriate circumstances. In cases of death and serious 
injury or other grave consequences, a detailed report shall be sent promptly to the competent 
authorities responsible for administrative review and judicial control.  
23. Persons affected by the use of force and firearms or their legal representatives shall have 
access to an independent process, including a judicial process. In the event of the death of such 
persons, this provision shall apply to their dependants accordingly.  
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24. Governments and law enforcement agencies shall ensure that superior officers are held 
responsible if they know, or should have known, that law enforcement officials under their 
command are resorting, or have resorted, to the unlawful use of force and firearms, and they did 
not take all measures in their power to prevent, suppress or report such use.  
25. Governments and law enforcement agencies shall ensure that no criminal or disciplinary 
sanction is imposed on law enforcement officials who, in compliance with the Code of Conduct 
for Law Enforcement Officials and these basic principles, refuse to carry out an order to use force 
and firearms, or who report such use by other officials.  
26. Obedience to superior orders shall be no defence if law enforcement officials knew that an 
order to use force and firearms resulting in the death or serious injury of a person was manifestly 
unlawful and had a reasonable opportunity to refuse to follow it. In any case, responsibility also 
rests on the superiors who gave the unlawful orders.  

 
Note: 
* In accordance with the commentary to article 1 of the Code of Conduct for Law Enforcement 
Officials, the term ''law enforcement officials" includes all officers of the law, whether appointed 
or elected, who exercise police powers, especially the powers of arrest or detention. In countries 
where police powers are exercised by military authorities, whether uniformed or not, or by State 
security forces, the definition of law enforcement officials shall be regarded as including officers 
of such services.  
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