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บทคัดยอ

วิทยานิพนธน้ีมุงศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการขอบเขตและมาตรฐาน
การพกพาและใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจในการบังคับใชกฎหมายในประเทศไทย โดยศึกษา
เปรียบเทียบกับมาตรฐานองคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการพกพาและใชอาวุธปนของเจาพนักงาน
ในการบังคับใชกฎหมายและบางสวนเปรียบเทียบกับหลักเกณฑของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ
การการพกพาและใชอาวุธปนของเจาพนักงาน เพื่อวิเคราะหบทบัญญัติทางกฎหมาย การใหอํานาจ
การควบคุมการพกพาและใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจ ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงการปกปองและคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน

จากการศึกษาพบวาประเทศไทยยังไมมีบทบัญญัติไวเฉพาะในเร่ืองการพกพาและใช
บังคับอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งมีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย การจับตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 ตลอดจนบทบัญญัติแห งพระราชบัญญัติอาวุธปนก็ไดกําหนด
หลักเกณฑขั้นตอนเกี่ยวกับการพกพาและใชบังคับอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจซึ่งมีอํานาจหนาที่
ในการบังคับใชกฎหมายไวเพียงใหเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่สามารถพกพาอาวุธปนไดโดย
เปดเผย แตมิไดกําหนดวิธีการพกพาและใชแต อยางใดไม อีกทั้งระเบียบของหนวยราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการพกพาและใชอาวุธปนก็เปนเพียงหลักปฏิบัติเปนการทั่วๆ ไป มิไดมี
รายละเอียดที่ชัดเจนพอรวมทั้งไมมีสภาพบังคับเปนกฎหมาย จึงทําใหไมมีหลักเกณฑที่แนนอนใน
การพิจารณากรณีการพกพาและใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่
แตกตางจากมาตรฐานขององคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการพกพาและใชอาวุธปนของเจาพนักงาน
ในการบังคับใชกฎหมายซึ่งกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการเร่ิมตนพกพาและใชบังคับอาวุธป
นของเจาพนักงานตอกรณีสถานการณตางๆ ไวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน

ผลที่ไดจากการศึกษาคือ ประเทศไทยควรมีบทบัญญัติกฎหมายเร่ืองการพกพาและใช 
บังคับอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจซึ่งมีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายที่ชัดเจนแนนอน โดย
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เทียบเคียงจากมาตรฐานขององคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการพกพาและใชอาวุธปนของเจาหนาที่
ตํารวจซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมายและเกิดประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรมอย างแทจริง โดยคํานึงถึงการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนสําคัญDPU
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ABSTRACT

The purposes of this thesis were focused to study the statutes and rules concerning the
extent and standard of carrying and using of firearm by police officers in enforcing the law in
Thailand with comparative study with the standard of United Nation Organization Standard
concerning carrying and usage of firearm by officer in enforcing the law and partially with
comparative study with the rules of U.S.A. concerning carrying and usage of firearm by police
officers, all theses, with consideration of the protection of the rights and freedom of the popu-
lation.

From the study it was found that  Thailand still has no particular statute concerning
carrying and using of firearm by police officers who are authorized to enforce the law,
apprehension in accordance with the Criminal Procedure Section 83 as well as the Firearm Act
has also provided the criteria, rules, measures concerning carrying and using of firearm by police
officers who are authorized to enforce the law merely for the police officers on duty to be able to
carry firearm openly but have not provided for the method of carrying and using it in anyway.
Furthermore, the public office or public enterprise rules concerning carrying and using of firearm
are merely general practical principles which are not with clear and sufficient details nor they
have compulsory execution as statutes and thus making it with no certain rules in taking into
consideration the case of carrying and using of firearm by police officers which is claimed as
functioning the role as a performance of duty which is different from the United Nation Standard
concerning carrying and using firearm in enforcing the law whereby in the case of police officers
in their enforcement of the laws all rules and measures in commencing carrying and using firearm
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by police officers towards various circumstances with the objects for protection of the rights and
freedom of the population are claimed to have been specifically provided for.

The results from this research study were that Thailand should have specific, clear,
certain statute concerning carrying and using firearm by police officers who are authorized to
enforce the laws by comparing with the  United National Organization Standard concerning
carrying and using firearm in enforcing the law for the reason of transparency in the performance
of duty in accordance with the law and for effectiveness in countering crime in light of protection
of the rights and freedom of the population as the main goal.DPU
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เน่ืองจากการพกพาและใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจในการบังคับใชกฎหมาย เปน

มาตรการบังคับที่อาจมีลักษณะรุนแรงและอาจสงผลที่รายแรงโดยสภาพ ในปจจุบันประเทศไทยจึง
มีปญหาเกี่ยวกับการพกพาและใชอาวุธปนของเจ าหนาที่ ตํารวจ ซึ่งมี อํานาจตามกฎหมายคอนขาง
มาก เพราะเมื่อมีการยิงปนก็อาจสงผลใหเกิดอันตรายแกรางกายของผูอ่ืนหรือความสูญเสียในชีวิต
มนุษยที่เกี่ยวของ อีกทั้งยังเปนเหตุการณที่อาจสรางความสะเทือนขวัญตอสาธารณชนโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การพกพาและใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจในการบังคับใชกฎหมายน้ันเปนการแสดง
ผลการตัดสินใจของบุคคลซึ่งรัฐและกฎหมายไดมอบความไววางใจใหเปนผูมีอํานาจถืออาวุธปนใน
มือและมีอํานาจตามกฎหมายในหนาที่ราชการ จึงอยูในสถานะที่เหนือกวาประชาชนทั่วไปในบริบทน้ี
สถานะที่เหนือกวาดังกลาวยอมตองมีมูลฐานมาจากความจําเปนในภาระหนาที่ และยอมนํามาซึ่ง
ความรับผิดชอบโดยจะตองมีกรอบของการพกพาและใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจในการบังคับ
ใชกฎหมาย ทั้งในแงของขอบเขตและมาตรฐานของความสมเหตุสมผล มีหลักเกณฑที่แนชัดและ
จะตองอธิบายตอสาธารณชนไดและตรวจสอบไดตามครรลองของหลักนิติธรรมและระบอบ
ประชาธิปไตย

โดยปกติแลวการใชกําลังจับกุมผูกระทําความผิดของเจาหนาที่ตํารวจในการบังคับใช
กฎหมายอาจเกิดขึ้นไดในสถานการณสําคัญหลายกรณี ไดแก กรณีการจับกุมผูกระทําความผิด กรณี
การตอสูกับอาชญากรซึ่งกําลังกอภยันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และกรณีการ
ตอตานการจลาจลเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม เปนตน ซึ่งโดยทั่วไปก็อาจไมมีความ
จําเปนตองใชอาวุธปนแตอยางใดเพราะอาจใชวิธีการอ่ืนๆ เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการ
ทําหนาที่รักษากฎหมายน้ันได แตในบางกรณีที่ผูที่จะถูกจับกุม หรือผูที่กําลังกอภยันตรายตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน หรือผูที่กําลังกอการจลาจลน้ัน มีและใชอาวุธปน การจะไมใหเจาหนาที่
ตํารวจผูมีหนาที่บังคับใชกฎหมายทําการพกพาและใชอาวุธปนเสียเลย ก็ดูเหมือนจะเปนการสง
เจาหนาที่ตํารวจผูมีหนาที่บังคับใชกฎหมายน้ันใหไปตายในการปฏิบัติหนาที่ อีกทั้งสาธารณชนก็
จะเกิดความหวั่นกลัววาอํานาจรัฐจะไมสามารถคุมครองความปลอดภัยใหแกสุจริตชนในสังคมและ
การรักษาความสงบเรียบรอยตามกฎหมายก็อาจจะไมเกิดประสิทธิผล ในทางกลับกันหากปลอยให
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เจาหนาที่ตํารวจผูมีหนาที่บังคับใชกฎหมายน้ันสามารถพกพาและใชอาวุธปนไดอยางกวางขวาง
โดยปราศจากขอบเขตและมาตรฐานที่เหมาะสมแลว การพกพาและใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจ
ผูมีหนาที่บังคับใชกฎหมายน้ันก็อาจทําใหเกิดเหตุการณที่นาเศราสลดใจเพราะอาจทําใหเกิดความ
รุนแรงจนเกินกวาความจําเปนและอาจเกิดขอผิดพลาดในการตัดสินใจใชอาวุธปนจนเปนเหตุให
เกิดอันตรายตอชีวิตของสุจริตชนทั่วไป รวมทั้งอาจเกิดเหตุยอนกลับมาทําใหเกิดอันตรายตอชีวิต
ของเจาหนาที่ตํารวจทั้งที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของดวย เพราะผูที่เห็นวาจะถูกเจาหนาที่ตํารวจใช
อาวุธปนก็อาจใชความรุนแรงโตตอบ ดวยเหตุผลดังกลาวหากไมมีขอบเขตและมาตรฐานที่ชัดเจน
และเหมาะสมของการพกพาและใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจในการบังคับใชกฎหมาย สังคมก็
อาจกลายเปนสภาพที่ไมตางอะไรกับ “รัฐตํารวจ” ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจอาจใชอํานาจและดุลพินิจอยาง
มากมายและเกินเลยจนสิทธิมนุษยชนของคนในสังคมถูกละเมิดและคุกคาม ดังน้ันการพิจารณาให
เกิดความชัดเจนแนนอนเกี่ยวกับขอบเขตและมาตรฐานการพกพาและใชอาวุธปนของเจาหนาที่
ตํารวจในการบังคับใชกฎหมายจึงเปนเร่ืองที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่ง

นอกจากน้ี ประเด็นสําคัญที่สมควรพิจารณาก็คือ โดยหลักการแลว การใชสิทธิปองกัน
โดยพอสมควรแกเหตุของประชาชนทั่วไปน้ัน มีบรรทัดฐานเปนที่ยอมรับกันวา ผูใชสิทธิในการ
ปองกันดังกลาวไมจําเปนตองหลบเลี่ยงฝายที่กอเหตุประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายน้ัน แตใน
การรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมตลอดจนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม เจาหนาที่
ตํารวจซึ่งมีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายยอมอยูในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยของสังคมจึงอยูในสภาวะที่เหนือกวาประชาชนทั่วไป โดยมีพระราชบัญญัติอาวุธปน
เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่ งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 บัญญัติใหเจาหนาที่
ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่สามารถพกพาอาวุธปนไดโดยเปดเผย แตในความเปนจริงเจาหนาที่ตํารวจมัก
พกพาอาวุธปนเขาไปในสถานที่สาธารณะนอกเหนือจากการปฏิบัติหนาที่ จึงเปนการกระทําที่
ละเมิดกฎหมายทั่วไป และในแงของอํานาจในการบังคับจับกุม ดังที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 83 ใหอํานาจไววา ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับหรือ
หลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือความปองกันทั้งหลายเทาที่เหมาะ
แกพฤติการณแหงเร่ืองในการจับกุมผูน้ัน ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจในการจับกุม
ผูกระทําความผิดมิใชเร่ืองการปองกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 แตเปนการใชอํานาจ
บังคับในการจับกุมตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 ซึ่งการใชอํานาจบังคับ
ในการจับกุมดังกลาวมาเจาหนาที่ตํารวจอาจใชอาวุธปนไดหากการใชน้ันเหมาะแกพฤติการณแหง
เร่ืองในการจับกุม และเมื่อมีเหตุที่ทําใหเจาหนาที่ตํารวจจําตองใชบังคับอาวุธปนก็ยอมจะเกิดความ
คาดหวังจากประชาชนวาเจาหนาที่ตํารวจผูพกพาและใชบังคับอาวุธปนจะมีความรับผิดชอบในการ
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พกพาและใชจะอยูในขอบเขตและมาตรฐานที่เหมาะสม แตจะเปนไปโดยประการใดน้ันเปนสิ่งที่
วิทยานิพนธน้ีมุงหมายจะศึกษาถึงใหไดคําตอบที่สรางความชัดเจนตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลในพกพาและการใชอาวุธปนของ

เจาหนาที่ตํารวจ
1.2.2 เพื่อศึกษาถึงความจําเปนในการรักษากฎหมายและความสงบเรียบรอยของสังคม

ตลอดจนการจับกุมและการตอสูในระหวางการจับกุม
1.2.3 เพื่อศึกษาถึงขอบเขตและมาตรฐานเกี่ยวกับการพกพาและใชอาวุธปนของเจาหนาที่

ตํารวจ ตามกฎหมายซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบัน
1.2.4 เพื่อจะไดทราบถึงผลกระทบอันเกิดจากการใชดุลพินิจเกินขอบเขตหรือเกินมาตรฐานใน

การพกพาและใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจ
1.2.5 เพื่อหาขอสรุป แนวทางในการแกปญหาอันเกิดจากการใชดุลพินิจและอํานาจของ

เจาหนาที่ตํารวจในการพกพาและใชอาวุธปน

1.3 สมมติฐานของการศึกษา
การศึกษาเร่ืองน้ีมีสมมุติฐานวา การใชอํานาจรัฐในการรักษาความสงบเรียบรอย

โดยเฉพาะการพกพาและใชบังคับอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจซึ่งมีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย
น้ัน ปญหาซึ่งเกิดจากการพกพาและใชอาวุธปนมีใหพบเห็นเปนประจําเสมือนกับไมมีกฎเกณฑ
หรือกลไกควบคุมอยางเพียงพอ จึงตองมีการกําหนดหลักเกณฑเพื่อปองกันการใชอาวุธปนอัน
เน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาที่ในทางมิชอบ และตองมีกลไกตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อให
เจาหนาที่ตํารวจใชอาวุธปนในทางที่มิชอบไดรับโทษและเพื่อปองกันมิใหเกิดการละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองของประชาชน

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
1.4.1 การศึกษาเร่ืองน้ีกําหนดขอบเขตในการตรวจสอบกฎหมาย กฎระเบียบ คําสั่ง ประกาศ

ของสวนราชการตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับขอบเขตและมาตรฐานการใชอาวุธปนของเจาหนาที่
ตํารวจในการบังคับใชกฎหมาย

1.4.2 การศึกษาเร่ืองน้ีกําหนดประเด็นที่จะศึกษาไวเฉพาะปญหาการใชดุลพินิจและอํานาจใน
การพกพาและใชอาวุธปนในการจับของเจาหนาที่ตํารวจซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย
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อันเปนการใชอํานาจรัฐที่สงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสมและชัดเจนในการใชบังคับอาวุธปนตอไป

1.5 วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาเร่ืองน้ีเปนการศึกษาแบบเอกสาร (documentary research) โดยผูศึกษาได

ศึกษาจากเอกสารที่เปนขอมูลปฐมภูมิ (primary source) อาทิ
1) ประมวลกฎหมายอาญา
2) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3) กฎหมายเกี่ยวกับตํารวจ
4) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการพกพาและใชอาวุธปนของหนวยราชการตางๆ

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.6.1 ทําใหทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการพกพาและการใชอาวุธปน

ของเจาหนาที่ตํารวจ
1.6.2 ทําใหทราบถึงความจําเปนในการรักษากฎหมายและความสงบเรียบรอยของสังคม

ตลอดจนการจับกุมและการตอสูในระหวางการจับกุม
1.6.3 ทําใหทราบถึงขอบเขตและมาตรฐานเกี่ยวกับการพกพาและใชอาวุธปนของเจาหนาที่

ตํารวจในการบังคับใชกฎหมาย
1.6.4 ทําใหทราบถึงผลกระทบอันเกิดจากการใชดุลพินิจเกินขอบเขตในการพกพาและใชอาวุธ

ปนของเจาหนาที่ตํารวจ
1.6.5 เปนแนวทางในการกําหนดขอบเขตที่เหมาะสมในการ พกพาและใชอาวุธปนของ

เจาหนาที่ตํารวจ
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายของการกําหนดขอบเขตและมาตรฐาน

การพกพาและใชอาวุธปน

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการพกพาและการใชอาวุธปนของเจาหนาท่ีตํารวจ
การใชอาวุธไดมีการพัฒนาขึ้นมาทุกยุคทุกสมัย แตในปจจุบันอาวุธที่นับวามีความ

รายแรงและสามารถกอใหเกิดความเสียหายและเปนอันตรายตอบุคคลในวงกวางมากที่สุดก็คือ
อาวุธปน เมื่อเปนดังน้ันแลวหากรัฐมีการปลอยใหเจาหนาที่ตํารวจพกพาอาวุธปนไปในที่สาธารณะ
โดยไมมีเหตุผลอันสมควรกอใหเกิดความรูสึกไมปลอดภัยแกประชาชน หรือมีการใชอาวุธปนโดย
ไมจําเปนหรือไมไดสัดสวนเหมาะสมกับพฤติการณในการจับ อันมีผลกระทบอยางรายแรงตอสิทธิใน
ชีวิต เสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน ก็จะกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิในชีวิต
เสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนในรัฐน้ันได รัฐแตละรัฐจึงออกมาตรการทาง
กฎหมายมาเพื่อควบคุมการพกพาและการใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจ

2.1.1 ปรัชญาในการบังคับใชกฎหมายและการควบคุมสังคมของรัฐท่ียึดถือหลักนิติรัฐ
ประเทศที่ปกครองในระบบนิติรัฐ ซึ่งมีความหมายถึงเปนรัฐที่ดําเนินการปกครองไป

ตามกฎหมายซึ่งบรรดาเจาหนาที่ทั้งหลายของรัฐไมวาจะเปนฝายการเมืองหรือฝายประจําตองอยู
ภายใตบังคับของกฎหมายเชนเดียวกับราษฎร หากมีราษฎรคนใดก็ตามที่ไดรับความเสียหายจากการ
กระทําของเจาหนาที่ของรัฐและเห็นวาการกระทําน้ันไมชอบดวยกฎหมาย ยอมมีสิทธิขอใหศาล
พิพากษาไดอันเปนกระบวนการคุมครองสิทธิของประชาชนโดยรัฐ

ประเทศไทยก็เปนประเทศที่ปกครองในระบบนิติรัฐ หลักฐานที่ใชสนับสนุนดาน
กฎหมายดังเชน1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 60 วรรคหน่ึง บัญญัติรับรอง
วาบุคคลยอมมีสิทธิที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือ
องคกรอ่ืนของรัฐที่เปนนิติบุคคลใหรับผิดเน่ืองจากการกระทําหรือการละเว นการกระทําของ
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงาน เพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลในการฟองหนวยงาน
ของรัฐกําหนดใหบุคคลที่ไดรับผลกระทบหรือไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิดหรือการละ
เวนการกระทําโดยเจาพนักงานของรัฐ มีสิทธิจะฟองหนวยงานของรัฐใหรับผิดบรรเทาความเสียหาย

1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 60.
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ในมูลเหตุแหงการละเมิดน้ันโดยตรง เชน ผู ที่ไดรับความเสียหายจากพนักงานขับรถขยะของ
เทศบาล ยอมมีสิทธิฟองเทศบาลที่ตนสังกัดอยูใหรวมกันรับผิดชดใชคาเสียหายได เปนตน

2.1.2 การจําแนกสิทธิและเสรีภาพโดยพิจารณาจากวัตถุและเน้ือหาของสิทธิและเสรีภาพ
สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่สําคัญประการหน่ึงก็

คือ สงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือ
กฎหมายที่วาดวยการนําตัวผูกระทําความผิดตามกฎหมายอาญามาลงโทษ จึงไดบัญญัติมาตรการ
ตางๆ ไวมากมายเร่ิมต้ังแตการจับ การคน การควบคุมผูถูกจับ การสอบสวน การฟองคดีตอศาล การ
พิจารณาและพิพากษาคดี ในขั้นตอนตางๆ เหลาน้ีกฎหมายไดใหอํานาจรัฐไวอยางกวางขวาง แต
ในขณะ เดียวกันรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ไดวางกรอบกําหนดขอบเขตใน
การใชอํานาจรัฐไวอยางรัดกุม ทั้งน้ี เพื่อมิใหคนบริสุทธิ์ตองถูกลงโทษ หรือแมผูกระทําจะเปนผู มี
ความผิด เชน กระทําความผิดซึ่งหนาโดยมีประจักษพยานและพยานวัตถุอ่ืนๆ ที่จะชี้ใหเห็นอยางแน
ชัดวาบุคคลน้ันเปนผูกระทําความผิด การปฏิบัติตอผูกระทําความผิดก็ตองเปนไปอยางเปนธรรม ไม
ทารุณ หรือละเมิดศักด์ิศรีของความเปนมนุษย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ดีจะตองพยายาม
รักษาความสมดุลระหวางอํานาจรัฐในการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ และหลักประกันสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน เปาหมายสองประการน้ีจะตองไมโนมเอียงไปในทางหน่ึงทางใดมากนัก
หากคํานึงถึงแตความคลองตัวในการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษมากเกินไป ประชาชนก็อาจ
ไดรับความเดือดรอนเพราะเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจอยางกวางขวางในการจับ การคน การ
สอบสวน การควบคุมตัวฯลฯ ในทํานองเดียวกัน หากมุงคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาก
เกินไปโดยเกรงวาประชาชนจะไดรับความเดือดรอนรําคาญจากการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐ
ตอผูกระทําความผิดก็อาจพนจากการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษอันจะสงผลเสียหายตอ
สังคม2

สิทธิของประชาชนจําตองถูกจํากัดในบางสวน ทั้งน้ีเพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยาง
สงบสุข และเปนหนาที่ของประชาชนเชนกันที่ตองยอมรับ ซึ่งสิทธิในสวนบุคคลยอมรับวาจะตอง
เสียไปเพื่อสวนรวมดังกลาวเรียกไดวาเปนหนาที่ที่มีตอรัฐที่จะตองยอมรับการจํากัดสิทธิ 3 สําหรับ
การใชอํานาจรัฐที่กระทบตอสิทธิของประชาชน ประการแรกคือ สิทธิการอยูอาศัยและครอบครอง
ในเคหสถานโดยปกติสุข กลาวคือการที่จําตองยอมใหเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจเขาไปในเคหสถาน

2 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. (2547). คําอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการ
ดําเนินคดีในขั้นกอนการพิจารณา. หนา 7.

3 จุตติ  ธรรมมโนวานิช. (2532). การคน. หนา 12.
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เปนการกระทบสิทธิการอยูอาศัยและการครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข ประการที่สองคือสิทธิ
เสรีภาพในรางกาย อยางเชน กรณีที่บุคคลอาจถูกเจาพนักงานที่ เขาไปคนในเคหสถานทําการควบคุม
ตัวหรือใหอยูในความดูแลของเจาพนักงานในขณะที่ทําการคนเทาที่ จําเปนได 4 เมื่อการใชอํานาจของ
รัฐกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน การใชอํานาจของรัฐจึงตองอยูภายใตหลักเกณฑ คือ5

1) เพื่อประโยชนสวนรวม เชน เพื่อหาพยานหลักฐานในคดีอาญา เปนตน
2) ตองมีกฎหมายระบุใหอํานาจไว เชน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติ

เร่ืองการจับกุม คนไว
3) หลักสุจริต
ดังน้ันสิทธิ คือ ประโยชนที่กฎหมายรับรองและคุมครองใหแกบุคคลในอันที่จะกระทํา

การเกี่ยวกับทรัพยหรือบุคคลอ่ืน อาทิ สิทธิในทรัพย สิทธิในรางกาย มีความหมายในทางคุมครอง
บุคคลไมใหผูอ่ืนลวงละเมิดเจาของสิทธิ

สิทธิ ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความวา
ความสําเร็จ อํานาจที่จะกระทําการใดๆ ไดอยางอิสระโดยไดรับการรับรองจากกฎหมาย

เสรีภาพ คือ สภาวะของมนุษยที่ไมอยูภายใตการครอบงําของผูอ่ืน มีอิสระที่จะกระทํา
หรืองดเวนการกระทําการ อาทิ เสรีภาพในการติดตอสื่อสาร เสรีภาพในการเดินทาง มีความหมาย
ในทางอิสระของเจาของเสรีภาพ

เสรีภาพ ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความ
วา ความมีเสรีที่จะทําไดโดยปลอดอุปสรรค มีสิทธิที่จะทําและพูดไดโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน

โดยสรุปสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ อาทิเชน สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล6

เสรีภาพในเคหสถาน7 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเปนอยูสวนตัว
ยอมไดรับความคุมครอง8 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสาร9 เสรีภาพในการถือศาสนา10 ซึ่งสิทธิ

4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 100.
5 จุตติ  ธรรมมโนวานิช. เลมเดิม. หนา 12.
6 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 32.
7 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 33.
8 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 35.
9 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 36.
10 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 37.
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เสรีภาพมักจะมีการบัญญัติควบคูกันไปเสมอและบุคคลมีหนาที่ที่จะตองเคารพสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลน้ันที่จะตองไมเขาไปลวงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกลาว

2.2 ความจําเปนในการรักษากฎหมายและความสงบเรียบรอยของสังคมตลอดจนการจับกุมและ
การตอสูในระหวางการจับกุม

การอยูรวมกันของคนในสังคมยอมตองการความสงบสุข ความเปนระเบียบเรียบรอย
และสิ่งสําคัญคือตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินการที่จะบรรลุจุดประสงคดังกลาว
ไดรัฐจําเปนตองเขามาดูแลโดยการวางกรอบหรือระเบียบปฏิบัติเพื่อควบคุมบุคคลในสังคมหรือ
พลเมืองของรัฐใหอยูในระเบียบแบบแผน และสิ่งหน่ึงซึ่งรัฐนํามาใชเปนเคร่ืองมือ เพื่อการดัง
กลาวคือตัวบทกฎหมาย ไมวารัฐใดก็ยอมบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพื่อใชในการควบคุมหรือวางกติกา
ของสังคมเพื่อความสงบเรียบรอยของสังคมเมื่อบัญญัติกฎหมายแลวจึงมีความจําเปนตองบังคับการ
ใหเปนไปตามกฎหมายน้ัน กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือการรักษากฎหมายใหเปนกฎหมายน่ันเอง ดวยเหตุ
น้ีเมื่อใดก็ตามที่มีผูใดฝาฝนกฎหมายของรัฐก็เทากับผูน้ันปฏิบัติตนขัดกับความสงบเรียบรอยของ
สังคม  เปนเหตุที่จําตองถูกจับกุมเพื่อบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย หากผูน้ันขัดขืนการจับกุม
หรือมีการตอสูกับเจาพนักงานของรัฐในการจับกุม รัฐหรือเจาพนักงานก็จําตองใชมาตรการตาม
ความจําเปนในการจับกุมผูน้ัน

กฎหมายอาญา (Criminal Law) เปนกฎหมายที่มีขอบเขตกวางขวางมากเพราะเปน
กฎหมายที่บัญญัติครอบคลุมเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของรัฐ ชุมชนและประชาชนโดยสวนรวม
กฎหมายอาญามีวัตถุประสงคในการสรางความปลอดภัย สวัสดิภาพและรักษาศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ทั้งน้ีเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ รวมทั้งศีลธรรมอันดีของ
สังคม รัฐจะตองเขาดําเนินการกับผูกระทําความผิดทางอาญาทุกกรณีโดยจัดใหมีเจาหนาที่ในฐานะ
ตัวแทนใชอํานาจรัฐเปนผูทําหนาที่น้ัน11

2.2.1 ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีเปาหมายในการจัดระเบียบสังคม การปองกันสังคม

และการจัดการใหเกิดความความยุติธรรมทางอาญาแกทุกฝาย ซึ่งดําเนินการโดยองคกรของรัฐที่จะ
ทําหนาที่ในการอํานวยความยุติธรรม การควบคุมอาชญากรรม การคุมครองสิทธิและเสรีภาพใหแก
ประชาชน รวมทั้งสิทธิ ในรางกาย ในชีวิต และทรัพยสิน องคกรของรัฐในกระบวนการยุติธรรมมี

11 สิริลักษณ  นุรักษ. (2541). ขอบเขตของภยันตรายท่ีจะนําไปสูการใชกําลังขั้นรุนแรงถึงตาย: ศึกษา
เฉพาะกรณีวิสามัญฆาตกรรม. หนา 6.
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ความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและมีภารกิจภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย องคกรของรัฐที่อยูใน
กระบวนการยุติธรรมมีหลายองคกรแยกตามภาระหนาที่ แตองคกรตางๆ เหลาน้ีตองทํางานรวมกัน
หรือเกี่ยวของสัมพันธกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายทั้งขององคกรและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย

2.2.1.1 องคกรที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม
องคกรในกระบวนการยุติธรรม อาจแยกไดอยางนอย 3 มิติ คือ12

มิติแรก กระบวนการยุติธรรมเปนระบบบรรทัดฐานของสังคม ประกอบดวย
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ที่กําหนดและแสดงใหเห็นคานิยมของสังคม ทั้งยังมีเพิ่มเติมบท
บัญญัติจากสภาพของเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกิดขึ้นและที่มีความซับซอนมากขึ้นเปนบัญญัติ
กฎหมายเปนลายลักษณอักษรโดยมีบัญญัติถึงการกระทําที่มีความผิด และบทกําหนดโทษ และมี
กลุมชน องคกรหรือบุคคลที่จะนํา จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมและบทบัญญัติของกฎหมาย มา
ใชแกสังคมใหเกิดความเปนธรรม

มิติสอง กระบวนการยุติธรรมเปนระบบการบริหารงาน ในทัศนะน้ีกระบวนการ
ยุติธรรมเปนองคกรของรัฐที่จัดต้ังขึ้น เพื่อบังคับใชกฎหมาย ไดแก ตํารวจ อัยการ ศาล งานราชทัณฑ
และงานบริการดานอ่ืนๆ โดยเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองจัดการใหมีขึ้นเพื่อควบคุมความสงบเรียบรอย
และใหมีความสุขของสังคม

มิติสาม กระบวนการยุติธรรมเปนระบบสังคม ตามทัศนะน้ีเปนการนิยามความ
ประพฤติที่เปนอันตรายตอสังคม และเปนความผิดน้ัน จะเกี่ยวของกับองคประกอบตางๆ ในสังคม
ความผิดอาญาไมเพียงแตเปนการบัญญัติกฎหมายอาญาในรัฐสภาเทาน้ัน แตยังรวมถึงความรูและ
ความเขาใจในบทบัญญัติของกฎหมายในหมูประชาชนทุกระดับดวย

จากมิติดังกลาว จะเห็นไดวา การพิจารณากระบวนการยุติธรรมในทางปฏิบัติ
เปนภารกิจขององคกรและเจาหนาที่ของรัฐที่มีการกําหนดขอบเขตและหนาที่ที่มีความชัดเจน เชน
การจับกุมผูกระทําความผิดเปนหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ การนําคดีขึ้นสูศาล การฟองรองคดีเปน
หนาที่ของพนักงานอัยการ การไตสวน การพิจารณาคดี และกําหนดการลงโทษเปนหนาที่ของศาล
และผูทําหนาที่ลงโทษ การปฏิบัติตอผูกระทําผิดในเรือนจําเปนหนาที่ของราชทัณฑ เปนตน

ดังน้ันกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบจึงเปนผลอันเกิดจากการปฏิสัมพันธกัน
ระหวางบทบัญญัติของกฎหมาย การปฏิบัติงานของเจาหนาที่และภารกิจขององคกรบริหารงาน
ยุติธรรม ทัศนคติของประชาชนและพฤติกรรมทางสังคม การกลาวถึงระบบกระบวนการยุติธรรม

12 ประธาน วัฒนวาณิชย. (2546). ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชญาวิทยา. หนา 336-337.
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ทางอาญาทั้งหมดจึงเปนสิ่งที่สลับซับซอนอยางยิ่งและหาขอยุติไดยาก นอกจากน้ันกระบวนการ
ยุติธรรมยังประกอบดวยสวนตางๆ หรือระบบยอยที่เกี่ยวของสัมพันธกัน

2.2.1.2 วัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรม
เฮอเบิรต แพคเกอร (Herbert Packer)13 นักกฎหมายชาวสหรัฐฯ ไดระบุ

วัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรมไว 4 ประการ คือ
1) กระบวนการที่เปนธรรมตามกฎหมาย
2) การควบคุมอาชญากรรม และความจําเปนในการประเมินผลการบริหารงาน
3) คาใชจายในการปองกันอาชญากรรม
4) ความรวดเร็วหรือระยะเวลาในการดําเนินคดีต้ังแตชั้นตํารวจจนถึงศาล
ทั้งน้ีวัตถุประสงคทั้ง 4 ประการอาจไมสอดคลองกันเสมอไป เน่ืองจาก

กระบวนการที่เปนธรรมตามกฎหมาย เนนการคุมครองผูบริสุทธิ์ ปองกันการดําเนินคดีที่ผิดพลาด
และการดําเนินคดีที่รวดเร็ว ซึ่งเปนหลักประกันสิทธิของผูตองหา และจําเลยตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

2.2.1.3 หนาที่และภารกิจที่สําคัญของกระบวนการยุติธรรม
แนวทางในการสงเสริมและชี้นําใหระบบยุติธรรมทางอาญาดีขึ้น ไดแก ความมี

ประสิทธิภาพ การปฏิบัติตอบุคคลอยางเหมาะสม การเพิ่มพูนความรูในระบบงานยุติธรรม โดย
หนาที่และภารกิจที่สําคัญของกระบวนการยุติธรรมมี 2 ประการ

1) ควบคุมอาชญากรรมใหอยูในขอบเขต หรือระดับสังคม และวัฒนธรรมน้ัน
จะยอมรับได หรือการปองกันอาชญากรรมในระดับปฐมภูมิ หมายความวา ระบบสังคมทําหนาที่
ควบคุมอาชญากรรมในระดับปฐมภูมิ

2) การลดจํานวนอาชญากรรมในกลุมผูกระทําผิดซึ่งถูกดําเนินคดีและพยายาม
ยับยั้งบุคคลมิใหกระทําความผิด โดยการจับกุม สอบสวน ฟอง พิจารณาพิพากษาคดีและลงโทษ
ผูกระทําความผิด

2.2.2 ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม
การบริหารกระบวนการยุติธรรมมีสวนเกี่ยวของกับการใชอํานาจนิติบัญญัติบริหาร

และตุลาการในระดับตางๆ ไดแก การบัญญัติกฎหมาย การบังคับใชกฎหมายและการพิจารณาคดี
กระบวนการใชอํานาจรัฐในสวนที่เกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย มีความ
สัมพันธและตอเน่ืองเปนกระบวนการ รวมทั้งเกี่ยวของกับองคกรของรัฐทั้งฝายบริหารและตุลาการ

13 แหลงเดิม. หนา 338.

DPU



11

2.2.2.1 ความสัมพันธระหวางอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ
ลักษณะของความสัมพันธ และความคาบเกี่ยวกันตามทฤษฎีการแบงแยกอํานาจ

ในระหวางความสัมพันธขององคกรในกระบวนการยุติธรรม การแบงแยกอํานาจของรัฐแบงออก
เปน 3 ฝาย มีวัตถุประสงคสัาคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมอํานาจไวในอํานาจใดหรือฝายใดฝายหน่ึง
อํานาจนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ จึงเกี่ยวของในการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติงานชึ่ง
กันและกันทั้งน้ีเพื่อปองกันการใชอํานาจเกินขอบเขตและโดยไมเปนธรรม

ความสัมพันธระหวาง 3 อํานาจในกระบวนการยุติธรรม จะตรวจสอบซึ่งกันและ
กันภายใตระบบกฎหมายของรัฐ เชน สภานิติบัญญัติ ออกกฎหมายซึ่งมีบทบัญญัติบังคับใชอยาง
เปนกลาง เพื่อประโยชนของสวนรวม ฝายบริหารมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย และ
บังคับใชกฎหมาย โดยองคกรของรัฐ ผานระบบราชการ ซึ่งมีกฎหมายตางๆ โดยมีขอบังคับและ
แนวทางปฏิบัติและนโยบายขององคกรของฝายบริหาร เพื่อดําเนินการตอผูกระทําความผิด สวนศาล
จะเปนผูพิจารณาและพิพากษาคดี และอาศัยกฎหมายที่บัญญัติโดยรัฐสภาหรือตามกฎหมายซึ่งฝาย
บริหารบัญญัติไว เปนตน

จะเห็นไดวาอํานาจทั้งสาม มีความคาบเกี่ยวหรือซอนกันอยู เมื่อพิจารณา
โครงสรางดังกลาวแลว อํานาจหนาที่ขององคกรทั้งสาม ไดดังน้ี ฝายนิติบัญญัติ สงผลงาน (input)
ของตนเขาสูฝายบริหารดวยการตรากฎหมาย ฝายบริหารสงผลงาน (input) ของตนดวยการดําเนินคดี
กับผูกระทําความผิดกฎหมาย โดยการจับและฟองผูตองหาตอศาล และฝายตุลาการ สงผลงาน
(input) ของตนใหฝายนิติบัญญัติทราบ โดยการใชและการตีความกฎหมายใหเปนไปตามบทบัญญัติ
กฎหมายและเจตนารมณของฝายนิติบัญญัติ ดังน้ันแตละฝายตางตรวจสอบการใชอํานาจและการ
ปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งการใชดุลพินิจของอีกฝายหน่ึง

2.3 แนวคิดหลักการใชดุลพินิจ
ตามพจนานุกรมคําวา “ดุลพินิจ” หมายถึง การวินิจฉัยที่เห็นสมควร14 มีลักษณะเปน

คํานาม ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Discretion” มาจากรากศัพทภาษาลาตินวา “Discretio” มีความหมาย
ในทางกฎหมายวา เปนอํานาจหรือสิทธิพิเศษ (privilege) ของศาลที่จะพิจารณาตามหลักความ
ยุติธรรม15

14 ราชบัณฑิตยสถาน. (2538). “พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525.” หนา 357.
15 Bryan A Garner.  (2004). Black's Law Dictionary 8th Ed. St. Paul, USA. p. 980.
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ความสําคัญของดุลพินิจ มีภาษิตกฎหมายอยูบทหน่ึงซึ่งกลาวโดย อริสโตเติล (Aristotle)
ปราชญชาวกรีกวา “ที่ไหนมีสังคม ที่น่ันมีกฎหมาย” เพราะเปนที่ยอมรับกันดีในทุกสังคมวา หาก
ตองการความสงบสุขภายในสังคมแลวยอมจะปราศจากเสียซึ่งกฎหมายไมได จากภาษิตกฎหมาย
ดังกลาวน้ีเอง ตอมาใน ค.ศ. 1933 Cohen ไดกลาววา “เมื่อมีกฎ(หมาย) ก็ยอมตองมีดุลพินิจอยูเคียง
คู” (Rules must be supplemented with discretion) เพราะเปนสิ่งที่ยอมรับกันวา หากจะบังคับใช
กฎหมายโดยตรงแตประการเดียวก็จะทําใหเกิดความอยุติธรรม เพราะไมอาจสนองความยุติธรรม
เปนรายกรณีได ดังน้ันเพื่อประโยชนในการอํานวยความยุติธรรมเฉพาะบุคคลหรือกรณีจึงควรให
ดุลพินิจ ซึ่ง Cohen เรียกวา “ชีวิตและความยืดหยุนได” (The life and flexibility) มีสวนรวมอยูใน
การใชกฎหมายดวย16

ดุลพินิจนํามาใชกับกฎหมายอาญาเมื่อใด พอสรุปไดวาเวลาที่จะใชดุลพินิจเปนเวลาที่
จะใชกฎหมายปรับเขากับขอเท็จจริงหรือเวลาที่ใกลเคียงกับเวลาเชนน้ัน นอกจากน้ียังมีเวลาที่จะใช
ดุลพินิจในกรณีอ่ืนที่สําคัญควรแกการพิจารณา กลาวคือ

1) เมื่อไมมีกฎหมาย มีคํากลาวที่วา “เมื่อใดที่กฎหมายครอบคลุมไปไมถึง การใช
ดุลพินิจก็เร่ิมขึ้น” ซึ่งฟงดูก็เปนคํากลาวที่มีเหตุผลยิ่ง เพราะตามหลักกฎหมายน้ัน หากมีชองวาง
กฎหมายเกิดขึ้นตองเปนหนาที่ของศาลหรือองคกรที่เกี่ยวของที่จะตองใชดุลพินิจวางกฎเกณฑหา
วิธีอุดชองวางของกฎหมายน้ัน ซึ่งโดยทั่วไปแลวเปนเร่ืองของกฎหมายอ่ืนๆ นอกเหนือจากกฎหมาย
อาญา เชน กฎหมายปกครอง เปนตน แตในการใชกฎหมายอาญาน้ัน หากจะมีการใชดุลพินิจวาง
กฎเกณฑเพื่ออุดชองวางจะตองกระทําดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง เพราะเหตุที่เปนกฎหมายที่
กระทบถึงสิทธิสวนบุคคลโดยตรง หากปลอยใหองคกรใดใชกฎหมายอาญาโดยไมมีขอบเขตแลว
สิ่งที่ประชาชนไดรับน้ันจะมิใชความยุติธรรม แตจะเปนการกดขี่ขมเหงจากองคกรหรือผูมีอํานาจ
ปฏิบัติการตามกฎหมายอาญา และดวยเหตุเชนน้ีเองจึงไดมีคํากลาวที่สําคัญ 5 คํา สลักจารึกในกอน
หินหนาที่ทําการกระทรวงยุติธรรม ดานถนนเพนซิวาเนีย กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. วา “Where law ends
Tyranny begins.” ซึ่งหมายความวา “เมื่อใดที่กฎหมายครอบคลุมไปไมถึงหรือยุติลง การกดขี่อันไม
เปนธรรมก็จะเร่ิมขึ้น” ซึ่งเปนการเตือนการใชดุลพินิจของผูปฏิบัติการตามกฎหมายใหพึงสังวรณ
เพื่อจะไดใชดุลพินิจในทางถูกตองเทาน้ัน เพราะในบางโอกาสแมเปนการปฏิบัติการตามกฎหมาย
อาญาและเปนชองวางของกฎหมายเพื่อใหเกิดความเปนธรรม ศาลหรือองคกรที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
อาญาก็จําตอง “ใชดุลพินิจ” เชนกัน ซึ่งการใชดุลพินิจน้ีเองอาจเปนที่มาของผลประโยชนหรือการ

16 ชนิญญา (รัชนี) ชัยสุวรรณ. (2526). การใชดุลพินิจในการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ.
หนา 29-30.
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กดขี่ ยุติธรรมหรือ อยุติธรรม แมกระทั่งการมีเหตุผลหรือไรเหตุผล แลวแตวาผูใชดุลพินิจจะใช
เหตุผลหรืออํานาจของตนไปในทางใด ในเร่ืองน้ีมีผูเห็นวาเมื่อกฎหมายสิ้นสุดลงการกดขี่อันไมเปน
ธรรมไมจําเปนตองเกิดขึ้น เพราะเมื่อกฎหมายสิ้นสุดลงจะเปนจุดเร่ิมตนของการใชดุลพินิจ ซึ่งการ
ใชดุลพินิจน้ันสามารถกอใหเกิดไดทั้งผลดีและผลราย ความยุติธรรมและความอยุติธรรมหรือความ
มีเหตุผลและความไรเหตุผล ใครก็ตามที่เดินเขาไปในกระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะพบวาเจาหนาที่ใน
กระทรวงซึ่งเปนผูใชอํานาจรัฐไดใสใจเกี่ยวกับการใชกฎหมาย และการใชดุลพินิจในการตัดสินใจ
เร่ืองตางๆ รวมทั้งการใชกฎหมายปนกับการใชดุลพินิจ ซึ่งในทางปฏิบัติเจาหนาที่เหลาน้ันจะเกี่ยวของ
กับการใชดุลพินิจมากกวาการใชกฎหมาย และไมมีเจาหนาที่คนใดแมแตคนเดียวที่เขาใจในบทบาท
และหนาที่ของตนจะเห็นดวยกับคํากลาวที่วา “เมื่อใดที่กฎหมายครอบคลุมไปไมถึงหรือยุติลงการ
กดขี่อันไมเปนธรรมก็จะเร่ิมขึ้น” แตเจาหนาที่เหลาน้ันต้ังแตอัยการสูงสุดลงมาจะมีความมุงมั่นเพื่อ
ยืนยันวา เมื่อกฎหมายสิ้นสุดลง การใชดุลพินิจที่หลักแหลมและเปนผลดีจะตองเร่ิมตนขึ้น17

2) แมมีกฎหมาย แตใชดุลพินิจเพราะใหผลที่ ดีกวา (A rule is undesirable when
discretion will serve better)

เวลาใชดุลพินิจในขอน้ี เปนการใชอยางละเอียดและเฉพาะกรณี โดยจะตองใชความ
ระมัดระวังในการเลือกโอกาสใชดุลพินิจมากยิ่งกวาการใชดุลพินิจในกรณีที่ไมมีกฎหมาย และใน
กรณีเชนน้ีไมวาจะเปนการใชกฎหมายหรือกฎอยางใดก็ตามไมวาจะเปนกฎหมายแพง กฎหมาย
อาญา กฎหมายปกครอง และอ่ืนๆ ศาลหรือองคกรเหลาน้ันจะตองพึงใชความระมัดระวังการใช
ดุลพินิจแทนกฎเกณฑเปนอยางยิ่ง และจะพึงนําดุลพินิจมาใชแทนกฎหรือกฎหมายก็เฉพาะเปนที่
เห็นวาเมื่อใชดุลพินิจแลวจะอํานวยความยุติธรรม หรือเปนสาระประโยชนยิ่งกวาการใชกฎเกณฑ
หรือกฎหมาย เพราะมิฉะน้ันหากใชอยางพรํ่าเพร่ือไรขอบเขตแลวดุลพินิจน้ันเองจะสรางความ
อยุติธรรมอยางหาสิ่งเปรียบประมาณมิได18

ดุลพินิจที่ไมเหมาะสม ซึ่งอาจถูกโตแยงได Lord Reid ไดวางหลักพิจารณาทั่วไปไว 2
ประการ คือ

1) ใชดุลพินิจโดยไมสุจริต (bad faith)
2) ใชดุลพินิจโดยไมมีเหตุผลสมควร (unreasonable)

17 Kenneth Culp Davis. (1971). Discretionary Justice a Preliminary Inquiry. United States of
America: University of Illinois. p. 3.

18 นพพร โพธิรังสิยากร.  (2524). การใชดุลพินิจของศาลในการลงโทษ. หนา 12.
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ทั้ง 2 ประการน้ีแสดงวาพฤติกรรมของดุลพินิจไมไดเปนไปในทางที่เปนจริงโดย
ประการทั้งปวง19

ศาสตราจารย A.V. Dicey ไดกลาววา “ดุลพินิจมีอยูในที่ใดก็ยอมมีชองสําหรับอําเภอใจ
อยูดวย”20

Lord Canden ผูพิพากษาอังกฤษทานหน่ึงถึงกับกลาววา “อันอํานาจใชดุลพินิจน้ันดูเปน
กฎที่ทารุณ เพราะวาดุลพินิจจะเปนประการใดหารูไดไม ตางคนก็ตางกัน ดูเปนกรณีที่แลวแตจะเปน
และแลวแตลักษณะนิสัยใจคอและอารมณความรูสึก อยางดีที่สุดก็ไมพนอยูในลักษณะเรรวน เด๋ียว
เปนอยางน้ัน เด๋ียวเปนอยางน้ี ที่รายที่สุดก็คือแลวแตกิเลสโมหะและอารมณ อันเปนธรรมชาติของ
มนุษยปุถุชนที่ยังมีผิดมีพลาด”21

อยางไรก็ตามเปนที่ยอมรับวากฎหมายในโลกน้ี ทุกระบบไมอาจจะวางขอกําหนด
กฎเกณฑเปนการเฉพาะเจาะจงสําหรับทุกกรณีทุกอยางได เปนที่ยอมรับกันในวิชานิติศาสตรวา
“ดุลพินิจ” ยังคงตองมีบทบาทสําคัญอยูตราบเทาที่ผูสรางและผูใชกฎหมายน้ันคือมนุษย

ปญหาที่มีอยูในเวลาน้ีก็คือยังไมมีนักนิติศาสตรคนใดใหคําอธิบายถึงความหมายของ
“ดุลพินิจ” อยางแนชัดเจนเปนที่ยอมรับเปนหลักสากล

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโดยเน้ือแททางภาษาคําวา “ดุลพินิจ” เปนคําอันเปนสัญลักษณทาง
นามธรรมโดยสิ้นเชิง ไมใชสิ่งรูปธรรมที่จะสัมผัสได ความหมายของคําๆ น้ีจึงละเอียดออนและ
คอนขางคลุมเครือ22 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ดุลพินิจหมายความวา การ
วินิจฉัยที่เห็นสมควร สวนคําวาวินิจฉัย หมายความวา ตัดสินชี้ขาดไตรตรอง ใครครวญ ดังน้ันดุลพินิจ
ก็คือการวินิจฉัยที่เห็นสมควรหรือการตัดสินการชี้ขาดการใครครวญ (ไตรตรองพิจารณา) อน่ึง การ
ตีความกฎหมาย การตีความสัญญา การปรับบทกฎหมายก็เปนการใชดุลพินิจเชนกัน เพราะฉะน้ัน
ดุลพินิจจึงอาจมีไดทั้งดุลพินิจในขอเท็จจริงและดุลพินิจในขอกฎหมาย

การใชดุลพินิจในคดีจึงเปนสวนหน่ึงของภารกิจพื้นฐานของศาล ดุลพินิจในคดีจึงเปน
ของศาล คําวาศาลในที่น้ีคงไมไดหมายความถึงตัวอาคารศาล แตหมายถึงตัวผูพิพากษาที่ปฏิบัติ

19 Zaim M. Medjati, J. E.Trice, and A.A.Dashwood. (1978). English and Continent Systems of
Administrative Law. Amsterdam, New york, Oxford: North Holland. p. 92.

20 หลวงอรรถโกวที. (2518). “พนักงานอัยการจะถอนฟองคดีอาญาไดในกรณีอยางไร?.” อัยการนิเทศ,
37, 1-4. หนา 134.

21 แหลงเดิม. หนา 135.
22 เรวัต ฉ่ําเฉลิม. (2522). ชะลอการฟอง. หนา 20.
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หนาที่ในศาลน้ัน ซึ่งในแตละศาลจะมีผูพิพากษาหลายคนจํานวนมากหรือนอยก็แลวแตปริมาณคดี
ในศาลน้ัน และจะตองมีหัวหนาหนวยงานอาจจะเปนผูพิพากษาหัวหนาศาล ประธานศาลอุทธรณ
หรือประธานศาลฎีกาที่ตองรับผิดชอบในราชการของศาลใหเปนไปโดยเรียบรอย รวมทั้งใหหัวหนา
หนวยงานของศาลน้ันมี้อํานาจหนาที่ตามกฎหมายกําหนด สามาถแบงบุคคลที่เปนเจาของดุลพินิจ
ในคดีไดเปน 2 ฝาย คือ23

1) ดุลพินิจของฝายบริหาร
2) ดุลพินิจของศาล
ดุลยพินิจของฝายบริหาร คือแมผูพิพากษาจะมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี แตเมื่อ

ศาลมีผูพิพากษาหลายคน แตละคนอาจจะใชดุลพินิจที่แตกตางกันได หากไมมีการดูแลใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกันหรือใกลเคียงกันก็ยอมกระทบกระเทือนตอความยุติธรรม ดังน้ันฝายบริหารยอม
มีอํานาจกําหนดวิธีการเพื่อใชดุลพินิจใหเปนไปในทิศทางเดียวกันไดโดยควรปรึกษาหารือกับ
ผูพิพากษาในศาลทั้งหมดเพื่อใหไดดุลพินิจที่เหมาะสม

ดังน้ันดุลพินิจของศาลก็คือการวินิจฉัยของผูพิพากษาคนใดคนหน่ึงหรือองคคณะ
ผูพิพากษาคณะใดคณะหน่ึง

ความสําคัญของดุลพินิจ การใชดุลพินิจเปนเร่ืองสําคัญอยางยิ่ง เพราะหากใชอยาง
ถูกตองแลวยอมจะกอใหเกิดความเปนธรรม เปนประโยชนแกสังคมและประเทศ โดยผูที่ใชดุลพินิจ
ที่ถูกตองยอมไดรับความยอมรับนับถือและไดรับการยกยอง แตหากใชดุลพินิจไมถูกตองหรือ
เหมาะสม ยอมกระทบตอสิทธิหนาที่และทรัพยสินของคูความ รวมทั้งกระทบตอเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวมของประเทศดวย และผูใชดุลพินิจน้ัน รวมทั้งหนวยงานผูใชดุลพินิจน้ันอาจถูกวิพากษ
วิจารณในทางไมเหมาะสม ขาดการเคารพนับถือได

ลักษณะของดุลพินิจ ดังกลาวมาแลววาดุลพินิจมีไดทั้งดุลพินิจในขอเท็จจริงและขอ
กฎหมายซึ่งทั้งสองประเภทน้ันสามารถแบงลักษณะได 2 ประการ24

1) ดุลพินิจเด็ดขาด หมายความวา เมื่อผูพิพากษาหรือองคคณะผูพิพากษามีดุลพินิจ
อยางไรแลวก็ยุติเพียงเทาน้ัน โดยอุทธรณหรือฎีกาไมไดตามที่กฎหมายบัญญัติหรือที่เห็นไดวาเปน
ที่สุด

23 กีรติ  กาญจนรินทร. (2550, กันยายน-ธันวาคม). “การใชดุลพินิจในคดีแพง.” ดุลพาห, 3, 54.
หนา 37-38.

24 แหลงเดิม. หนา 43-44.
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2) ดุลพินิจไมเด็ดขาด หมายความวา เมื่อผูพิพากษา หรือองคคณะผูพิพากษาดุลพินิจ
อยางไรแลวอาจอุทธรณหรือฎีกาไดทันที หรืออุทธรณหรือฎีกาไดตอเมื่อไดปฏิบัติครบถวนตาม
กฎหมายแลว

ดุลพินิจในการฟงขอเท็จจริงหรือชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐาน การฟงขอเท็จจริงหรือชั่ง
นํ้าหนักพยานหลักฐานเปนเร่ืองที่ศาลใชดุลพินิจวาจะเชื่อตามพยานหลักฐานหรือไม ซึ่งเปนคนละ
เร่ืองกับการรับฟงพยานหลักฐานซึ่งเปนเร่ืองที่ศาลจะใชดุลพินิจที่จะรับฟงพยานหลักฐานตามที่
คูความประสงคจะนําสืบหรือไม ซึ่งเปนเร่ืองมากอนการชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐาน

หลักพิสูจนความแนนอน หรือการพิสูจนความจริง มี 4 ประการ คือ25

1) หลักแหงความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันคือ เหตุการณอันหน่ึงจะมีความจริงได
ประการเดียวจะมีความจริงหลายประการไมได

2) หลักความขัดกัน หมายความวา เหตุการณหรือประเด็นที่ขัดกันยอมแสดงวาไมเปน
ความจริง

3) หลักแหงความเปนคร่ึงๆ กลางๆ หมายความวา อะไรที่เปนความจริงน้ันตองเปน
ความจริงต้ังแตตนจนจบจะเปนจริงคร่ึงหน่ึงไมจริงคร่ึงหน่ึงหรือจริงบางไมจริงบางไมได

4) หลักแหงความมีเหตุผลอันสมควรเปนขอพิสูจนในทางบวก เพื่อประกอบขอเท็จจริง
แลวตัดสินวาเชื่อได เน่ืองจากหลักสามประการแรกเปนหลักพิสูจนในทางปฏิเสธกลาวคือ เพียงแต
พิสูจนในทางที่วาถาไมเปนอยางน้ันแลวไมจริง กลาวคือ ถาไมใชเร่ืองเดียวกันหรือขัดกันหรือคร่ึงๆ
กลางๆ ก็ไมจริง แตถาตรงกันไมขัดกัน ไมคร่ึงๆ กลางๆ จะถือวาเปนจริงยังไมได คงตองอาศัยหลัก
ประการที่สี่เขามาประกอบ

2.4 การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจในการจับกุมผูกระทําความผิด
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ ตํารวจผูมีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายมีหนาที่ซึ่ง

ไดรับมอบหมายจากรัฐหลายกรณี แตหนาที่หลักของเจาหนาที่ตํารวจดังกลาวคือ หนาที่ในการ
จับกุมผูกระทําความผิดเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย หนาที่ดังกลาวทําใหเจาหนาที่ตํารวจตอง
เผชิญหนากับอาชญากรหรือผูกระทําความผิดในรูปแบบตางๆ ที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา
หรือแมแตการพบการกระทําความผิดโดยบังเอิญ

25 แหลงเดิม. หนา 72-73.
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การจับ หมายความถึง การจํากัดเสรีภาพในรางกายของผูถูกจับในลักษณะที่ทําให
เสรีภาพในการเคลื่อนที่สิ้นสุดลง26

ในทางตํารากฎหมายไดใหความหมายของการจับกุมบุคคลวา เปนมาตรการบังคับใน
การดําเนินคดีอาญาของรัฐที่เจาพนักงานของรัฐเทาน้ันมีอํานาจดําเนินการ เปนการกระทําเพื่อจับกุม
ผูตองสงสัยหรือเพื่อพบสิ่งของที่สามารถอาจใชเปนพยานเอกสารเปนของกลางหรือเปนพยานวัตถุ
หรือเปนการกระทําเพื่อชวยบุคคล27

ดร.จิรนิติ หะวานนท28 ใหความหมายของการจับ หมายถึง การควบคุมความเคลื่อนไหว
ของบุคคลโดยเจาพนักงานเพื่อใหตอบขอกลาวหาทางอาญา ซึ่งจะตองมีการยึดตัวบุคคลไว ไมใช
เพียงการจํากัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเทาน้ัน

ประเทศไทยมีกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑในการจับกุมไวในรัฐ ธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 32 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 ระเบียบ
ตํารวจเกี่ยวกับคดี (เกี่ยวกับการ ตรวจคน, จับกุม ฯลฯ) และมีหลักเกณฑในการพกพาอาวุธปนไวใน
พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ.
2490 แกไขฉบับที่ 8 พ.ศ. 2530 ระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี (เคร่ืองแตงกาย ระเบียบวินัย การ
พกพาอาวุธ ฯลฯ)

2.4.1 หลักการจับกุมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 32 ไดวางหลักการจับกุมไววา
บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
การทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะ

กระทํามิได แตการลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการ
ลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคน้ี

การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุ
อยางอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ

การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ ตามวรรคหน่ึง จะ
กระทํามิได  เวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

26 จักรพงษ  วิวัฒนวานิช. (2548). คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยหมาย
เรียก หมายอาญากลยุทธศึกษาและคูมือปฏบิัติงานในการออกหมายเรียก จับ คน (ควบคุม) ขัง จําคุก ปลอย
(ปลอยช่ัวคราว). หนา 67.

27 คณิต ณ นคร. (2547). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. หนา 94.
28 จิรนิติ หะวานนท. (2543). สิทธิทางพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ. หนา 38.
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ในกรณีที่มีการกระทําซึ่งกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึง ผูเสียหาย พนักงาน
อัยการ หรือบุคคลอ่ืนใดเพื่อประโยชนของผูเสียหาย มีสิทธิรองตอศาลเพื่อใหสั่งระงับหรือเพิกถอน
การกระทําเชนวาน้ัน รวมทั้งจะกําหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
ดวยก็ได

ในคดีอาญา ผูถูกจับจะตองไดรับการแจงขอกลาวหาและรายละเอียดแหงการจับโดยไม
ชักชา กับจะตองไดรับโอกาสแจงใหญาติหรือผูซึ่งถูกจับไววางใจในโอกาสแรก และผูถูกจับซึ่งยัง
ถูกควบคุมอยูตองถูกนําตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับถูกนําตัวไปถึงที่ทํา
การของพนักงานสอบสวนเพื่อศาลพิจารณาวามีเหตุที่จะขังผูถูกจับไวตามกฎหมายหรือไม เวนแตมี
เหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ

2.4.2 หลักการจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในการจับไมวาจะเปนการจับโดยมีหมายจับหรือไมมีหมายจับก็ตาม ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 ไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจับมากขึ้นโดยคํานึงถึงสิทธิ
และเสรีภาพของผูถูกจับตามที่ไดรับความคุมครองในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

2.4.2.1 วิธีปฏิบัติในการจับกุม
ในการรักษาความสงบเรียบรอยรัฐมีอํานาจใชมาตรการบังคับตอผูกระทําผิด แต

รัฐมอบอํานาจใหเจาหนาที่ตํารวจใชอํานาจแทนไดเชน การจับของเจาหนาที่ตํารวจและการใชอาวุธ
ปนของเจาพนักงานทั่วๆ ไป แตอยางไรก็ตามตองมิใชลักษณะของการใชอํานาจดังกลาวตามอําเภอใจ
และตองมีกรอบการใชที่ชัดเจน

ในการจับน้ัน เจาหนาที่ตํารวจหรือราษฎรซึ่งทําการจับตองแจงแกผูที่จะถูกจับ
น้ันวาเขาจะตองถูกจับ แลวสั่งใหผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ถูกจับ
พรอมดวยผูจับ เวนแตสามารถนําไปที่ทําการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไดในขณะน้ัน ให
นําไปที่ทําการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบดังกลาว แตถาจําเปนก็ใหจับตัวไป29

เหตุที่ตองแจงแกผูที่จะถูกจับวาเขาตองถูกจับก็เพื่อใหผูถูกจับรูตัววาจะตองถูก
จับและเพื่อใหผูถูกจับสามารถใชสิทธิของผูที่อยูในฐานะที่ถูกจับตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8148/2551 เจาพนักงานตํารวจผูจับตองแจงสิทธิตาม
ป.วิ.อ. มาตรา 83 วรรคสอง เมื่อบันทึกการจับกุมมีขอความวาจําเลยใหการรับสารภาพ จึงตองหามมิ
ใหนําคํารับสารภาพในชั้นจับกุมของผูถูกจับมารับฟงเปนพยานหลักฐานตาม ป.วิ.อ. มาตรา 84
วรรคสี่ และเมื่อบันทึกการจับกุมไมมีขอความใดที่บันทึกการแจงสิทธิแกจําเลยผูถูกจับตามที่ ป.

29 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา , มาตรา 83 วรรคหนึ่ง.
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วิ.อ. มาตรา 83 วรรคสอง บัญญัติเลย ทั้งพยานโจทกที่รวมจับกุมก็ไมไดเบิกความถึงเร่ืองการแจง
สิทธิแตอยางใด แมโจทกจะสงบันทึกการแจงสิทธิผูถูกจับมาพรอมกับบันทึกการจับกุมในชั้น
พิจารณาสืบพยานโจทก แตบันทึกการแจงสิทธิผูถูกจับดังกลาวมีลักษณะเปนแบบพิมพเติมขอความ
ในชองวางดวยนํ้าหมึกเขียนโดยเจาพนักงานตํารวจผูบันทึกเปนคนละคนกับที่เขียนบันทึกการ
จับกุม ทั้งใชปากกาคนละดามและไมมีขอความวาผูถูกจับมีสิทธิจะใหการหรือไมใหการก็ได กับไม
มีขอความวาถอยคําของผูถูกจับน้ันอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีไดแตอยางใด แม
จะมีขอความแจงสิทธิเร่ืองทนายความก็เปนการแจงสิทธิไมครบถวนตามที่ ป.วิ.อ. มาตรา 83 วรรค
สองบัญญัติ ฉะน้ันถอยคําอ่ืนของจําเลยตามบันทึกการจับกุมจะรับฟงเปนพยานหลักฐานในการ
พิสูจนความผิดของจําเลยหาไดไมเชนกัน ดังน้ันบันทึกการจับกุมจึงไมอาจอางเปนพยานหลักฐาน
ไดเพราะเปนพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไมชอบ ทั้งน้ี ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2608/2535 ขณะที่สิบตํารวจตรี บ. กับสิบตํารวจโท บ. จะ
เขาจับกุมกลุมวัยรุนพวกของจําเลยน้ัน บุคคลทั้งสองไมไดแตงเคร่ืองแบบตํารวจและไมไดแสดงตน
วาเปนเจาพนักงานตํารวจซึ่งจะปฏิบัติตามหนาที่ ทั้งไมไดแจงขอหาแกเด็กวัยรุนคนใดวาเปนผูดู
หมิ่นตนและจะตองถูกจับ จึงถือไมไดวามีการจับกุมในขอหาดูหมิ่นเจาพนักงานโดยชอบ ฉะน้ัน
แมหากจําเลยจะตอสูขัดขวางมิใหสิบตํารวจตรี บ. กับสิบตํารวจโท บ. เขาจับกุมพวกของจําเลย ก็
ไมมีความผิดฐานตอสูขัดขวางเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่

2.4.2.2 เจาหนาท่ีตํารวจตองแจงขอหาและสิทธิแกผูถูกจับ
ในกรณีที่เจาหนาที่ตํารวจเปนผูจับ ตองแจงขอกลาวหาใหผูถูกจับทราบ หากมี

หมายจับใหแสดงตอผูถูกจับ พรอมทั้งแจงดวยวา ผูถูกจับมีสิทธิที่จะไมใหการหรือใหการก็ไดและ
ถอยคําของผูถูกจับน้ันอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีก็ไดและผูถูกจับมีสิทธิที่จะพบ
และปรึกษาทนายความหรือผูซึ่งจะเปนทนายความ ถาผูถูกจับประสงคจะแจงใหญาติหรือผูซึ่งตน
ไววางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถดําเนินการไดโดยสะดวกและไมเปนการขัดขวางการจับหรือ
การควบคุมผูถูกจับหรือทําใหเกิดความไมปลอดภัยแกบุคคลหน่ึงบุคคลใด ก็ให เจาหนาที่ตํารวจ
อนุญาตใหผูถูกจับดําเนินการไดตามสมควรแกกรณี ในการน้ีใหเจาหนาที่ตํารวจผูจับน้ันบันทึกการ
จับดังกลาวไวดวย30

เจาหนาที่ตํารวจเปนผูจับมีหนาที่ตองแจงขอกลาวหาใหผูถูกจับทราบถึงเหตุแหง
การจับตามขอกลาวหาที่ผูน้ันถูกจับ เน่ืองจากยังอยูในชั้นของการจับกุมเทาน้ัน ซึ่งในขอน้ี นับวา
เปนขอสําคัญที่แตกตางไปจากการจับตามมาตรา 83 เดิม ที่มิไดบัญญัติใหเจาหนาที่ตํารวจผูทําการ

30 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 83 วรรคสอง.
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จับจะตองแจงขอกลาวหาใหผูถูกจับทราบ ดังน้ัน แนวฎีกาเดิม เชน ฎีกาที่ 1549/2525 ที่วินิจฉัยวา
มาตรา 83 บัญญัติเพียงแตใหเจาหนาที่ตํารวจแจงแกผูที่จะถูกจับวาเขาจะตองถูกจับเทาน้ัน มิได
กําหนดใหมีการแจงขอหาหรือทําบันทึกการจับกุมแตประการใด หรือฎีกาที่ 667/2535 ที่วินิจฉัยวา
ชั้นจับกุมกฎหมายมิไดบังคับใหเจาหนาที่ตํารวจผูจับกุมตองบอกใหผูถูกจับทราบกอนวาถอยคํา
ของผูถูกจับน้ันอาจใชเปนพยานหลักฐานยันผูถูกจับในชั้นพิจารณาได ดังน้ัน บันทึกการจับกุมของ
เจาหนาที่ตํารวจผูจับกุมแมไมไดบอกใหผูจับทราบกอนเชนวาน้ันจึงรับฟงเปนพยานหลักฐานได จึง
นํามาเปนบรรทัดฐานไมไดอีกตอไป

ผูถูกจับมีสิทธิจะไมใหการหรือใหการก็ได และถอยคําของผูถูกจับน้ันอาจใช
เปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได

ตามมาตรา 84 วรรคสี่ บัญญัติวา ถอยคําใดๆ ที่ผูถูกจับใหไวตอเจาพนักงานผู จับ
หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในชั้นจับกุมหรือรับมอบตัวผูถูกจับ ถาถอยคําน้ันเปนคํารับ
สารภาพของผูถูกจับวาตนไดกระทําความผิด หามมิใหรับฟงเปนพยานหลักฐานแตถาเปนถอยคํา
อ่ืน จะรับฟงเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของผูถูกจับไดตอเมื่อไดมีการแจงสิทธิตาม
วรรคหน่ึง หรือตามมาตรา 83 วรรคสอง แกผูถูกจับแลวแตกรณี

จากบทบัญญัติดังกลาวแสดงวาเจาหนาที่ตํารวจผูทําการจับไมแจงแกผูถูกจับวา
ถอยคําของผูถูกจับน้ันอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได ก็มีผลแตเพียงทําใหถอยคําที่
ผูถูกจับไดใหการอันมิใชคําใหการรับสารภาพไมอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิด
ของผูถูกจับในการพิจารณาคดีของศาลไดเทาน้ัน ไมถึงกับเปนเหตุใหการจับเสียไป

บันทึกการจับกุมหมายความถึงหนังสือใดที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจด
ไวเปนหลักฐานในการสอบสวนความผิดอาญา รวมทั้งบันทึกคํารองทุกขและคํากลาวโทษ ซึ่ง
มาตรา 83 มิไดบังคับวาบันทึกการจับกุมจะตองกระทํา ณ สถานที่ที่ทําการจับ บันทึกการจับกุมที่มี
เจาหนาที่ตํารวจผูจับลงชื่อไวแลวแมมีเจาหนาที่ตํารวจผูอ่ืนที่มิไดรวมจับกุมลงชื่อไวดวยก็ไมทําให
บันทึกน้ันเสียไป บันทึกการจับกุมที่มีรองรอยการแกไข ตกเติม เมื่อจําเลยลงนามในบันทึกดังกลาว
โดยมิไดโตแยงและมิไดซักคานพยานโจทกเปนอยางอ่ืน บันทึกการจับกุมน้ันก็ไมเสียไปหรือใช
ไมได

คําพิพากษาฎีกาที่ 2892/2536 กฎหมายไมไดบังคับวาจะตองทําบันทึกการจับกุม
ในสถานที่ที่จับกุมหรือตรวจคน อีกทั้งไดความวาจําเลยกับพวกถูกจับกุมในสถานที่ตางกันในเวลา
ไลเลี่ยกัน การทําบันทึกการจับกุมที่สถานีตํารวจจึงเปนวิธีที่เหมาะสมแลวและเน่ืองจากเปนบันทึก
การจับกุม มิใชบันทึกการตรวจคนจึงไมจําตองบันทึกของกลางไวก็เปนการเพียงพอแลวไมขัดตอ
มาตรา 103
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คําพิพากษาฎีกาที่ 3999/2535 บันทึกการจับกุมที่มีเจาหนาที่ตํารวจลงชื่อ 16 คน
แมวาเจาหนาที่ตํารวจที่ลงชื่อในบันทึกการจับกุมทั้ งหมดจะไปรวมจับกุมดวยหรือไม แตเมื่อ
เจาหนาที่ตํารวจ 2 คน รวมทําการจับคนรายจริง แมบันทึกบางสวนจะไมเปนจริง ก็ไมทําใหพยาน
หลักฐานโจทกเสียไป

คําพิพากษาฎีกาที่ 1677/2542 บันทึกการจับกุมผูตองหาเปนบันทึกที่เจาพนักงาน
ตํารวจไดทําขึ้นภายหลังที่ไดมีการจับกุมจําเลยแลว บันทึกการจับกุมจึงเปนหลักฐานในการ
สอบสวนคดีอาญา ตามมาตรา 2 (11) ซึ่งไมไดมีบทบังคับวาตองทําอยางไร เมื่อบันทึกการจับกุมมี
รองรอยการแกไข ตกเติม ก็ไมทําใหบันทึกการจับกุมน้ันเปนอันเสียไปหรือใชไมไดเลย

2.4.2.3 การใชมาตรการเพื่อจับ
ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายาม

จะหลบหนี ผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือการปองกันทั้งหลายที่เหมาะสมแกพฤติการณแหงเร่ืองใน
การจับน้ัน31

หากผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจพรอมดวยผูจับ
แตโดยดี โดยไมมีพฤติการณขัดขวางหรือจะขัดขวางแลว เจาพนักงานก็ไมจําเปนตองไปถูกเน้ือตอง
ตัวผูถูกจับเลย ก็ถือวาเปนการจับโดยชอบแลว แตถามีเหตุจําเปนก็ใหเจาพนักงานจับตัวไปก็ได เชน
ผูถูกจับหรือผูตองหาเปนคนเมาสุรา สติฟนเฟอนไมนาไววางใจหรือพยายามจะหลบหนี แตหาก
บุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี เจาพนักงานก็มี
อํานาจใชวิธีการปองกันทั้งหลายที่เหมาะสมแกพฤติการณแหงเร่ืองในการจับน้ัน โดยจะตองใช
อํานาจตอบโตการขัดขวางหรือการหลบหนีดวยการกระทําพอสมควรแกเหตุแหงความจําเปนน้ัน
หากเจาพนักงานใชวิธีการจับเกินสมควรแกเหตุ เจาพนักงานก็อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาได

คําพิพากษาฎีกาที่ 2357/2522 ตํารวจจับผูกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83 ผูถูกจับยอมไปกับตํารวจก็ไมจําเปนตองจับตัวไป และไมตองใชเคร่ืองพันธนาการ
เพียงแตแจงขอหาและบอกใหไปสถานีตํารวจก็เปนการจับแลว บันทึกการจับจะทําตรงที่จับหรือทํา
ที่ใดก็ได

คําพิพากษาฎีกาที่ 698/2516 (ประชุมใหญ) ผูเสียหายกับพวกเปนตํารวจเขา
จับกุมจําเลยกับพวกซึ่งเลนการพนันอยูบนเรือน ขณะจับกุมพวกผูเลนพากันรีบหนีลงจากเรือน
ผูเสียหายวิ่งเขาจับขอมือจําเลย จําเลยสะบัดหลุดเพื่อมิใหจับกุม ผูเสียหายใชปนตีศีรษะจําเลยโดย

31 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 83 วรรคสาม.
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แรงจนจําเลยลมลงไป ขณะที่ตํารวจอ่ืนเขากลุมรุมทํารายจําเลยดวย แมผูเสียหายจะมีอํานาจจับได
แตการใชวิธีจับกุมดังกลาวน้ีเปนการใชวิธีการจับรุนแรงเกินความเหมาะสมแกพฤติการณ การจับ
ของผูเสียหายจึงเปนการจับที่ไมชอบดวยกฎหมาย

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 535/2521 ผูตองขังยิงตํารวจตายและจะหลบหนี จําเลยกับ
พวกตํารวจอีก 7-8 คนลอมหองขังไดแลวยิงปนเขาไปสิบกวานัด สองนัดถูกผูตองขังตาย เพียงแค
ลอมไวในสถานที่จํากัดผูตองขังก็ไมสามารถหนีไดแลว การยิงกวาสิบนัดจึงไมใชวิธีหรือการ
ปองกันที่เหมาะแกพฤติการณ

คําพิพากษาฎีกาที่ 1048-1049/2514 จําเลยเปนเจาพนักงานตํารวจออกตรวจ
ทองที่พบผูตายกับพวกหลายคนถือไมและทอนเหล็กจับกลุมกันอยูในเวลาวิกาลจึงเขาไปสอบถาม
พวกผูตายกลับเขากลุมรุมตัวจําเลยจนศรีษะแตกลมลง จําเลยชักปนออกมา ผูตายกับพวกก็พากันวิ่ง
หนี จําเลยยิงไปทางพวกผูตาย กระสุนปนถูกผูตายทางดานหลังถึงแกความตาย การกระทําของ
จําเลยดังกลาวไมเปนการปองกันเพราะภยันตรายที่เกิดแกจําเลยไดผานพนไปแลว

คําพิพากษาฎีกาที่ 1537/2517 จําเลยเปนเจาพนักงานตํารวจทําหนาที่รักษาความ
สงบอยูในงานวัดเขาไปจับกุม น. เพราะมีคนมาแจงวา น. มีอาวุธปน และกําลังจะกอเหตุรายในวง
รําวง น. สลัดหลุดจนจําเลยลมลง พอจําเลยลุกขึ้นไดก็ใชปนยิงไปทาง น. ซึ่งกําลังวิ่งหนี โดย น.
มิไดใชอาวุธปนยิงจําเลยกอน กระสุนปนยิงพลาดไปถูก ส. ซึ่งอยูใกลวงรําวงถึงแกความตาย ดังน้ี
ถือไมไดวาเปนการใชวิธีที่เหมาะสมแกพฤติการณแหงการจับ

คําพิพากษาฎีกาที่ 699/2502 พนักงานปาไมบอกใหรถบรรทุกไมซึ่งมีไมผิด
กฎหมายใหหยุดแตคนขับรถไมยอมหยุด พนักงานปาไมจึงใชปนยิงยางลอรถแตกเพื่อใหรถหยุด
เพื่อจะไดจับกุมผูกระทําผิดและยึดไมที่ผิดกฎหมาย พนักงานปาไมใชวิธีการที่เหมาะสมแก
พฤติการณแลว

คําพิพากษาฎีกา ที่ 996/2550 ความผิดฐานมีอาวุธปน ศาลชั้นตนพิพากษาจําคุก
จําเลย 8 เดือน และศาลอุทธรณภาค 7 พิพากษายืน การที่ จําเลยฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานน้ีขึ้นมาแม
จะตองหามมิใหจําเลยฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
218 วรรคหน่ึง แตเมื่อศาลฎีกาเห็นวา พยานหลักฐานของโจทกและโจทกรวมไมพอรับฟงวาจําเลย
เปนคนรายที่ใชอาวุธปนยิงผูตายและไมปรากฏวามีการยึดอาวุธปนไดจากจําเลยเปนของกลาง ศาล
ฎีกามีอํานาจที่จะยกฟองในความผิดฐานน้ีไดดวย เพราะเปนขอเท็จจริงอันเดียวเกี่ยวพันกัน ทั้งตาม
มาตรา 185 ประกอบมาตรา 215 และ 225
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2.4.3 หลักการจับกุมตามประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี
ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีไดกําหนดหลักเกณฑในการจับกุมผูกระทํา

ความผิดไวในลักษณะ 3 ขอ 13 -38
การจับกุม หมายถึง การที่ เจ าพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือราษฎร ใช อํานาจ

ตามกฎหมายจับบุคคลผูกระทําความผิดหรือสงสัยวากระทําผิดในทางอาญา หรือจับตามหมายจับ
เพื่อนําตัวผูถูกจับไปจัดการตามกฎหมาย32 การจับน้ีแมผูจับเพียงแตแจงผูที่จะถูกจับน้ันใหทราบวา
เขาตองถูกจับ แลวสั่งใหผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานฝายปกครองหรือพนักงานสอบสวน
พรอมดวยผูถูกจับ ดังน้ีก็อยูในการจับเชนกัน

เจาพนักงานหรือราษฎรที่เขาทําการจับกุมผูใด ตามปกติตองใชวิธีจับโดยแจงใหเขา
ทราบวาเขาถูกจับแลว แลวสั่งใหผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจพรอม
ดวยผูจับ แตหากมีความจําเปนและจะใชวิธีการดังกลาวไมได โดยผูจะถูกจับเปนผูรายสําคัญหรือ
ตองหาวากระทําความผิดรายแรงหรือไมรายแรงแตเปนผูเคยหลบหนีมาแลวหรือหนทางที่จะพาไป
เปนที่เปลี่ยวหรือเปนเวลาค่ําคืนหรือเหตุอ่ืนใดซึ่งเปนความจําเปนที่จะตองใหอํานาจจับและควบคุม
เพื่อปองกันมิใหหลบหนี ก็ใชอํานาจจับควบคุมไดเทาที่จําเปนแกการที่จะปองกันมิใหผูถูกจับ
หลบหนี

การจับกุมน้ัน ผูจับจะตองจับโดยละมอม (โดยดี) เมื่อจําเลยหรือผูจะตองถูกจับน้ันไมได
มีการตอสูอยางใดแลว เจาหนาที่ ตํารวจจะใช อํานาจทํารายแก เขามิได เวนแตผู จะตองถูกจับน้ัน
ตอสูหรือแสดงกิริยาตอสู เจาหนาที่ตํารวจผูจับจึงจะมีอํานาจใชอาวุธเพื่อปองกันไดโดยไมเกินกวา
สมควร

ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับ ขัดขวาง หรือจะขัดขวางการจับหรือหลบหนีหรือพยายามจะ
หลบหนี เจาพนักงานหรือราษฎรผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือความปองกันทั้งหลายเทาที่ เหมาะสม
แกพฤติการณแหงเร่ืองในการจับผูน้ัน

เจาหนาที่ตํารวจจับคนรายจะควรใชอาวุธเพียงไรหรือไมน้ัน ถือเปนเร่ืองสําคัญที่สุดใน
การจับกุมเพราะเหตุวา ในบางคราวถาไมใชอาวุธบางแลว อาจทําใหการจับกุมไรผลหรือไมเปนผลดี
แตถาจะใชอาวุธโดยไมสมควรแกเหตุแลว ผลรายอาจเกิดแก เจาหนาที่ตํารวจผูที่ต้ังใจปฏิบัติหนาที่
ราชการโดยสุจริตน้ันได

32 ประมวลระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี, 2552, บทที่ 13 การพกพาอาวุธปน ดาบปลายปน และ
ตะบอง.
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หลักการวินิจฉัยถึงการกระทําที่สมควรแกเหตุ ประกอบดวย
1) อากัปกิริยาของผูจะตองถูกจับที่แสดงตอเจาหนาที่ในลักษณะขัดขืนหรือผอนปรน

เชื่อฟง หากผูตองถูกจับมิไดแสดงกิริยาอาการจะตอสู เจาหนาที่ตํารวจแตอยางใดแลว เจาหนาที่
ตํารวจจะใชอาวุธทํารายคนซึ่งยอมใหจับโดยดีไมได แตคําวา ตอสู น้ีมิไดหมายความวาเจาหนาที่
ตํารวจจะตองรอใหผูทํารายกระทํารายกอน แมเพียงผูรายแสดงกิริยาใหปรากฏวาไดพยายามจะตอสู
เทาน้ันก็พอแลว เชน ผูรายมีปนอยูในมือ เจาหนาที่ตํารวจบอกใหวางปนก็ไมยอมทําตามคําสั่ง
เจาหนาที่ตํารวจ กลับแสดงกิริยาจะยกปนยิงหรือทําทาวาจะใชอาวุธปนน้ันตอสู เจาหนาที่ตํารวจ
เชนน้ีเจาหนาที่ตํารวจก็ใชอาวุธปนยิงผูรายคนน้ันกอนได แมปรากฏวากระสุนปนจะถูกผูรายตาย
หรือบาดเจ็บก็ไมถือเปนการกระทําเกินไปกวาเหตุ ทั้งน้ีเพราะเปนที่รูกันวาอาวุธปนเปนอาวุธที่
รายแรงหากปลอยใหผูรายยิงกอน กระสุนปนอาจถูกเจาหนาที่ตํารวจถึงแกความตายหรือบาดเจ็บ
สาหัสได

2) อาวุธและความรายแรงของอาวุธของผูจะตองถูกจับ เมื่อผูจะตองถูกจับตอสูหรือ
แสดงกิริยาจะตอสูแลวเจาหนาที่ตํารวจยังจะตองระวังในเร่ืองอาวุธที่จะใชอีกอยางหน่ึงดวย โดย
ตองเลือกใหสมควรกับการตอสู เชน เจาหนาที่ตํารวจจะใชอาวุธปนตอสูหรือยิงผูรายมือเปลาไมได
กรณีเชนน้ีถาเจาหนาที่ตํารวจยิงผูรายที่ไมมีอาวุธ เจาหนาที่ตํารวจมีความผิดตามกฎหมายอาญา แต
ยังมีขอยกเวนในทางปฏิบัติวา หากเปนการจําเปนจริงๆ แลว แมศักด์ิของอาวุธจะผิดกันบาง แตเปน
เวลาจําเปนซึ่งถาเจาหนาที่ตํารวจไมใชอาวุธที่มีอยูปองกันตัวแลวอาจไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือตาย
ได เชนน้ีเจาหนาที่ตํารวจก็สามารถกระทําได เชน ผูรายมีดาบตรงเขามาจะฟนเจาหนาที่ตํารวจ ทั้ง
เจาหนาที่ตํารวจก็จนมุมจนเหลือที่จะแกไขอยางอ่ืนและมีแตอาวุธปนพกอยูในมือจึงจําเปนตองยิง
ไปเชนน้ี แมจะถูกผูรายตายก็ไมเปนการเกินกวาเหตุ

3) กําลังของผูจะตองถูกจับและความจําเปนของแตละกรณี มีอาทิเชน การจับผูกระทํา
ผิดซึ่งมีจํานวนมากกวาเจาหนาที่ตํารวจผูทําการจับถึงแมผูถูกจับไมมีอาวุธอาศัยสมัครพรรคพวก
อาจจะพากันกลุมรุมทํารายหรือแยงอาวุธจากเจาหนาที่ตํารวจได ในกรณีน้ีแมเจาหนาที่ตํารวจจะใช
อาวุธเกินไปบางจนเปนเหตุใหผูถูกจับไดรับบาดเจ็บหรือถึงแกชีวิตก็อาจอยูในฐานะที่เปนการ
กระทําที่สมควรแกเหตุ แตถาเจาหนาที่ตํารวจมีกําลังสามารถทําการจับไดโดยละมอม และเปนการ
ไดเปรียบในเร่ืองของอาวุธที่ผูรายดอยกวาอีกทั้งกําลังของเจาหนาที่ตํารวจมีเปนจํานวนมากกวาทํา
ใหการจับกุมทําไดโดยสะดวกก็ไมมีความจําเปนตองใชอาวุธรายแรงแตอยางใด ดังน้ันการกระทําที่
เกินความจําเปนทําใหเจาหนาที่ตํารวจมีความผิดตามกฎหมาย
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ในกรณีที่ผูถูกจับหลบหนีไปในระหวางที่กําลังถูกควบคุมตัวโดยไมไดตอสูน้ันไมมี
กฎหมายบทใดที่พอจะนํามาใช เปนหลักประกันไดวาจะใหใชอาวุธไดเพียงใด โดยประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาไดมีบทบัญญัติไวเพียงกวางๆ วา ผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือความปองกัน
ทั้งหลายเทาที่เหมาะแกพฤติการณแหงเร่ืองในการจับผูน้ันเทาน้ัน  เพราะฉะน้ันเมื่อผูจะถูกจับวิ่งหนี
ไปซึ่งหนา หามใชอาวุธปนยิง ใหพยายามวิ่งไลตามจับโดยเต็มกําลัง

2.5 การเคารพตอสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูท่ีจะถูกใชอาวุธปน
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหลังจากที่ไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2545 แลว มุงเนนใหรัฐและองคกรในกระบวนการยุติธรรมดําเนินการ
เพื่อใหเกิดการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมากขึ้นไมวาจะ เปนสิทธิของผูถูกกลาวหา
ผูเสียหาย หรือพยาน ในขณะเดียวกันยังเพิ่มหลักการในการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ใหมีความรวดเร็ว ตอเน่ืองและเปนธรรม อันจะมีผลทําใหสามารถคนหาความจริงไดอยางถูกตอง
และนําผูกระทําความผิดมาลงโทษไดอยางรวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพื่อใหการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดเปนไปอยางมีคุณภาพและเปนที่เชื่อถือของประชาชน

ควบคูไปกับการพัฒนาหลักการคุมครองสิทธิขางตน ความจําเปนที่ตองปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมซึ่งมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงขึ้นในปจจุบันและอนาคต ทําใหกระบวน
การยุติธรรมทางอาญาตองปรับปรุงกฎหมายตลอดจนระเบียบปฏิบัติเพื่อใหการปฏิบัติของพนักงาน
เจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายเปนไปเพื่อการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
อยางมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันตองเคารพตอสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเปนมนุษย
ของประชาชนดวย

หลักการที่สําคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ แนวคิดของการใหความ
คุมครองสิทธิมนุษยชนในระหวางการดําเนินคดีอาญาควบคูกับหลักการปองกันและปราบปรามการ
กระทําความผิด ซึ่งหลักการทั้งสองน้ีไดรับการรับรองไวทั้งในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อใหการคุมครองการละเมิดสิทธิเสรีภาพแกปจเจก
ชนโดยไมจําเปนหรือไมมีเหตุอันสมควร เพราะเหตุการคนหาความจริงและคนหาผูกระทําความผิด
ของเจาพนักงานหรือศาล33

33 ณรงค  ใจหาญ. (2546, มีนาคม). “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: ดุลยภาพระหวาง
สิทธิมนุษยชนกับประสิทธิภาพในการปองกันอาชญากรรม (ตอนที่ 1).” วารสารนิติศาสตร, 33, 1. หนา 20.
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การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจผูมีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายน้ันในบางคร้ัง
มีเหตุจําเปนใหตองใชกําลังบังคับเพื่อจับกุมและในบางคร้ังอาจมีเหตุจําเปนถึงขั้นตองบังคับใช
อาวุธปน ดังเปนที่ทราบกันดีวาปนเปนอาวุธที่รายแรง ดังน้ันเจาหนาที่ตํารวจผูใชจําตองระมัดระวัง
อยางที่สุดเพื่อมิใหเกิดผลรายเกินกวาเหตุที่จําตองใช โดยตองตระหนักเสมอถึงการเคารพตอสิทธิ
มนุษยชนและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูที่จะถูกใชอาวุธปน

อยางไรก็ดี การใชกําลังตอบโตเพื่อจับผูประทุษรายมีลักษณะที่ฉุกเฉินและตองอาศัย
พฤติการณแหงคดีเปนเร่ืองๆ ไป จึงเกิดปญหาแกผูปฏิบัติงานวาควรจะใชกําลังเพื่อจับถึงขั้นทําให
ตายไดเมื่อใดและหากดุลพินิจของผูจับไมตรงกับผูพิพากษาที่ชี้ขาดเร่ืองน้ันเจาหนาที่ตํารวจดังกลาว
ก็ตองรับผิดทางอาญาฐานฆาผูอ่ืน เพราะเปนการใชกําลังเพื่อจับเกินสมควรแกเหตุหรือเปนการ
ปองกันเกินสมควรแกเหตุ แนวทางในมาตรฐานสากลและกฎหมายตางประเทศไดใหเกณฑในเร่ือง
น้ีไว เกี่ ยวกับมาตรฐานในเร่ืองการใชกํ าลังถึงตายเพื่อจับ และแนวทางการใช อาวุธปนเพื่อจับผู
กระทําความผิดที่ขัดขืนการจับ ซึ่งแนวทางดังกลาวเปนแนวทางที่ใหหลักประกันแกผูถูกจับที่ชัดเจน
วาจะไมถูกใชกําลังเพื่อจับเกินขอบเขตของความจําเปน และในขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแก
เจาพนักงาน ผูจับวาหากมีความจําเปนในการใชกําลังหรือใชปนเพื่อปองกันตัวขณะจับกุมน้ันควร
จะตองมีพฤติการณที่ปรากฏจากภายนอกอยางไรจึงจะเร่ิมใชอาวุธปนแกผูถูกจับได34 ซึ่งผูศึกษาเห็น
วานาจะเปนแนวทางที่ควรนํามาพิจารณาเพื่อวางกรอบการใชอาวุธปนในการจับกุมผูถูกจับซึ่งตอสู
หรือ ขัดขวางการจับกุมสําหรับประเทศไทย ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และยังเปน
แนวทางในการที่เจาหนาที่ตํารวจผูมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย จะใชเปนแนวทางใน
การใชอาวุธปนจับกุมผูกระทําความผิดซึ่งจะใชกําลังตอสูขัดขืนเมื่อจะถูกจับกุม

การควบคุมการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใช
กฎหมายของประเทศไทยซึ่งสงผลตอการคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผู
จะถูกจับหรือจะถูกใชอาวุธปน อาจกลาวไดวามีหลักกฎหมายพื้นฐานที่วางไวตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนประมวลกฎหมายอาญาวา
ดวยการปองกันโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งการที่เจาพนักงานจะใชกําลังเพื่อจับก็จะมีอํานาจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสองและตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 68 ซึ่งวางหลักเกณฑไวต้ังอยูบนพื้นฐานของความจําเปนเพื่อปองกันมิใหหนีหรือตามความ
จําเปนเพื่อปองกันสิทธิในชีวิตของผูจับเมื่อถูกประทุษรายจากผูถูกจับ

34 แหลงเดิม. หนา 33.
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2.6 อํานาจในการพกพาและใชอาวุธปน
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจผูมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายโดย

เฉพาะงานในดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมน้ัน มีหลายคราวเกิดความจําเปนตองใช
กําลังบังคับหรือบางคราวตองใชอาวุธโดยเฉพาะอาวุธปน ปจจุบันปรากฏวาประเทศไทยไดมี
บทบัญญัติไวโดยเฉพาะในเร่ืองการใชกําลังในการปฏิบั ติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจการจับตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 แตก็มิไดกําหนดหลักเกณฑการใชกําลังอยาง
ชัดแจง เฉพาะอยางยิ่งบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการบังคับการพกพาและใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจ
ก็ยังไมมีปรากฏอยางเปนรูปธรรม

พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธ
ปน พ.ศ. 2490 เปนกฎหมายซึ่งบัญญัติเพื่อควบคุมการมีและใชอาวุธปน ไมวาจะเปนการทํา ซื้อ มี
ใช สั่งหรือนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปน อันเปนการวางกรอบหรือกฎเกณฑเกี่ยวกับการ
มีและใชอาวุธปน  ทั้งน้ีก็เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอสิทธิและเสรีภาพของปจเจกชน

อยางไรก็ดีบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด
ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 ดังกลาวเปนบทบัญญัติที่ใชบังคับกับประชาชนผูมี
และใชอาวุธปนเปนหลัก ในสวนของเจาหนาที่ตํารวจผูมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายน้ัน
บทบัญญัติมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติยกเวนใหหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มี
หรือใชอาวุธปนในราชการไมตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ โดยกําหนดให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจรวมกันออกกฎ
กระทรวงเพื่อกําหนดชนิด ขนาด จํานวน ตลอดจนการมีและใช เก็บรักษา การพาติดตัวฯ และการ
อยางอ่ืนที่จําเปนเพื่อการรักษาความปลอดภัยอันเกี่ยวกับอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด
ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน ที่ใหหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีและใชในราชการ ซึ่งผล
แหงการน้ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรวมกันออก
กฎกระทรวงใหอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปนของหนวยราชการและของรัฐวิสาหกิจรวมประมาณกวา
20 หนวยงาน ไมตองอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ โดยใหมีคณะกรรมการขึ้น
คณะหน่ึงประกอบดวยปลัดกระทรวงกลาโหม เปนประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนรอง
ประธานกรรมการ และผูแทนจากหนวยราชการอ่ืนเปนกรรมการ ซึ่งค ณะกรรมการดังกลาวมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี

1) การพิจารณากําหนดชนิด ขนาด จํานวนอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ที่จะ
ใหแตละหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจมีไดตามที่เห็นสมควร
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2) พิจารณากําหนดพื้นที่และภารกิจในการใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนของ
รัฐวิสาหกิจ

3) พิจารณาออกระเบียบปฏิบัติเพื่อใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจปฏิบัติหนาที่ตามที่
เห็นควร

4) ตรวจสอบการมีและใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปนและวัตถุระเบิด ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจดังกลาว

ดวยเหตุดังกลาวมาขางตน หนวยราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งมีอาวุธปนและเคร่ือง
กระสุนปนไวใชในราชการของตน จึงออกระเบียบวาดวยการใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนของ
ตนเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการของพนักงานเจาหนาที่ในหนวยงาน

ระเบียบวาดวยการใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนของขาราชการตํารวจน้ัน แมจะมี
หลักการพื้นฐานเดียวกันคือ เพื่อควบคุมการพกพาและใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจมิใหเกิน
ขอบเขต แตระเบียบดังกลาวน้ันแมจะมีแนวทางที่ชัดเจนแตก็ไมมีสภาพบังคับเปนกฎหมายจึงทําให
ไมมีหลักเกณฑที่แนนอนในการพิจารณากรณีการใชบังคับอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจเวนแตการ
ปรับบทกฎหมายเพื่อการปองกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 ซึ่งเปนหลักการปองกันของ
ประชาชนโดยทั่วไปไมใชของเจาหนาที่ตํารวจซึ่งตองควรมีมาตรฐานการใชอาวุธปนสูงกวาประชาชน
ทั่วไป ซึ่งจะแตกตางจากตางประเทศในบางประเทศที่บัญญัติเปนกฎหมายหรือนโยบายหนวยงานที่
สัมพันธกับการบังคับใชกฎหมาย โดยกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอนการพกพาและใชอาวุธปน
ของเจาหนาที่ตํารวจไวโดยคํานึงถึงประเด็นเร่ืองการหลีกเลี่ยงผลรายอยางถึงที่สุด

ตํารวจ (ซึ่งในการศึกษาน้ีสมควรรวมถึงเจาพนักงานอ่ืนผูมีอํานาจหนาที่ในการบังคับ
ใชกฎหมาย) พึงใชกําลังอาวุธในกรณีจําเปนสุดวิสัยซึ่งไมอาจหลีกเลี่ยงไดแลว หมายความวา การ
ใชกําลังอาวุธของเจาหนาที่ตํารวจ เปนการเสี่ยงตอการวิพากษวิจารณจากประชาชน ทั้งอาจกอให
เกิดความสูญเสียแกชีวิตรางกายและทรัพยสินโดยไมจําเปน จึงควรจะไดพินิจพิจารณาโดยรอบคอบ
เพียงเพื่อความจําเปนตอการรักษาความศักด์ิสิทธิ์ของกฎหมายและความสงบเรียบรอยของสังคม
ทั้งน้ี ภายหลังจากการใชมาตรการจําเปนอ่ืนๆ ทั้งหลาย เปนตนวา การรองขอ การแนะใหยอมจํานน
แตโดยดี หรือการใชวิธีการนุมนวลที่เหมาะสมอ่ืนใดไมประสบผลสําเร็จแลว ศาสตราจารย จอรช
อี.เบริค เลย (George E. Berkley) ผูเชี่ยวชาญวิชาการบริหารตํารวจเปรียบเทียบ ไดศึกษาแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักการใชกําลังอาวุธของตํารวจในนานาอารยประเทศ พบวา หลักการดังกลาวของ เซอร
โรเบริท พีล ไดเปนที่ยอมรับนับถือเปนหลักปฏิบัติในวงการตํารวจทั่วไปเปนอยางดี การใชอาวุธ
ของตํารวจสวนมากจะเปนไปในกรณีเพื่อปกปองชีวิตตํารวจหรือผูอ่ืน สวนประเภทอาวุธปนพกพา
ประจําตัวของตํารวจในประเทศภาคพื้นยุโรปมักจะใชปนพกสั้นขนาด 7.65 ม.ม. (7.65 m.m.) หรือ
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ขนาด .32 อัตโนมัติ (.32 Automatic) เฉพาะตํารวจสหรัฐอเมริกา นิยมใชปนพกขนาด .38 (.38
Caliber Revolver) หรือใชปนแมกน่ัม (Mag-num) ตามความเหมาะสมจําเปน เพื่อประโยชนตอการ
ปองกันปราบปรามอาชญากรรมอยางเหมาะสมเปนกรณีๆ ไป35

สําหรับกรณีการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจซึ่งมีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย
ของประเทศไทยน้ัน จะพบวาเจาหนาที่ตํารวจแตละนายตางพกพาอาวุธปนชนิดและขนาดแตกตาง
กันไป ซึ่งผูเขียนเห็นวาการจะกําหนดขนาดของอาวุธเพื่อใหเจาพนักงานพกพามิอาจกําหนดเปน
การแนนอนตายตัวได สมควรตองพิจารณาจากลักษณะงานหรือลักษณะการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ ตํารวจเปนการเฉพาะกรณีไป เชน หากกําหนดวาเจาหนาที่ ตํารวจตองพกพาอาวุธปนขนาด
เล็กซึ่งมีอานุภาพการทําลายลางตํ่า แตฝายผูรายกลับใชอาวุธปนสงครามเขาตอสูกับเจาหนาที่ตํารวจ
ก็จะทําใหเจาพนักงานในฐานะผูใชอํานาจรัฐตองตกอยูในภาวะเสี่ยงภัยอยางที่สุด

คณะกรรมการอาชญากรรมวาดวยการบังคับใชกฎหมายและการบริหารงานยุ ติธรรม
สาขาเฉพาะกิจตํารวจของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (Task Force on the Police: The President’s
Commission on Law Enforcement and Administration of Justice) ไดกําหนดหลักการแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อควบคุมการใชอาวุธของตํารวจ ที่มีคุณคาควรแกนํามาปฏิบัติ ดังตอไปน้ี36

1) การใชอาวุธปนในการจับกุมผูตองสงสัยหรือผูตองหาจะกระทําไดในกรณี อันเปน
การปองกันชีวิต ความปลอดภัยของเจาหนาที่ตํารวจผูทําการจับหรือผูอ่ืนซึ่งตกอยูในภาวะอันตราย
ตอเน่ืองกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในขณะน้ัน

2) การใชอาวุธปนจับผูตองสงสัยเปนสิ่งพึงหลีกเลี่ยง เวนเสียแตมีเหตุผลและประจักษ
พยานหลักฐาน อันเชื่อไดโดยแนชัดวาผูตองสงสัยน้ันๆ ไดกระทําความผิดจริงและอยูในเงื่อนไข
ทางปฏิบัติที่กําหนดใหเจาหนาที่ตํารวจใชอาวุธปนได แตกรณีการใชอาวุธปนจับผูกระทําความผิด
ลหุโทษน้ันถือเปนอันหามขาด ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงหลักการเปรียบเทียบคุณคาชีวิตของมนุษยกับ
ความผิดเสียหายเล็กๆ นอยๆ แลว การใชอาวุธในกรณีดังกลาวนาจะเปนการกระทําที่ เกินกวาเหตุผล
ความจําเปน

3) การใชอาวุธปนจับผูตองสงสัยเปนสิ่งที่พึงงดเวน ในเมื่อมีวิธีการอ่ืนที่จะจับผูตอง
สงสัยไดโดยไมจําเปนตองใชอาวุธ หรือในกรณีการใชอาวุธน้ัน อาจจะเปนภยันตรายอยางใหญหลวง
ตอสุจริตชนที่อยูใกลเคียงกับบริเวณสถานที่เกิดเหตุ

35 ประเสริฐ  เมฆมณี. (2523). ตํารวจและกระบวนการยุติธรรม: คูมือสงเสริมความกาวหนาของตํารวจ
พนักงานสอบสวน นักกฎหมาย นักศึกษาและส่ิงท่ีประชาชนควรรู. หนา 50.

36 แหลงเดิม. หนา 51.
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4) เจาหนาที่ ตํารวจมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะใชอาวุธหรืออาวุธปนเกี่ยวเน่ือ งกับ
เหตุการณกรณีอันจําเปนอ่ืนๆ เพื่อพิทักษชีวิตปองกันภยันตรายทั้งของตนเองและของผูอ่ืน

5) การใชอาวุธปนยิงขู (Warning Shot) และการใชอาวุธปนยิงในระหวางเจาหนาที่
ตํารวจยังอยูในยานพาหนะที่กําลังแลน เปนสิ่งพึงหลีกเลี่ยงอยางยิ่ง เพราะอาจจะเปนผลใหผูกระทํา
ผิดหรือผูตองสงสัยยิงโตตอบจนอาจเปนอันตรายตอผูอ่ืนโดยไมจําเปน

6) การใชอาวุธปนของตํารวจในทุกกรณี จะตองทํารายงานเกี่ยวกับการใชอาวุธปน
น้ันๆ ไวเปนหลักฐานโดยชัดแจง ทั้งน้ี เพื่อเปนประโยชนตอการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติ
วาดวยการใชอาวุธปนใหเปนไปอยางเหมาะสมถูกตองตามนโยบายที่ไดกําหนดไว

เฉพาะการพกพาและใชอาวุธของตํารวจไทยก็มีแนวทางอันเหมาะสมแตพึงกวดขันการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไวในประมวลระเบียบตํารวจภาค 1 ระเบียบตํารวจ
เกี่ยวกับคดี เลม 1 ดังน้ี37

1) การจับน้ัน ผูจับจะตองจับโดยละมอม เมื่อจําเลยหรือผูถูกจับไมไดมีการตอสูอยาง
ใดแลว เจาพนักงานจะใชอํานาจทํารายมิได เวนแตผูตองถูกจับน้ันตอสูหรือแสดงกิริยาตอสูเจา
พนักงานผูจับจึงจะมีอํานาจใชอาวุธเพื่อปองกันไดโดยไมเกินกวาสมควร

2) ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับ ขัดขวาง หรือจะขัดขวางการจับหรือหลบหนีหรือพยายามจะ
หลบหนี เจาพนักงานหรือราษฎรผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือความปองกันทั้งหลายเทาที่
เหมาะสมแกพฤติการณแหงเร่ืองในการจับผูน้ัน

3) เจาพนักงานจับคนรายจะควรใชอาวุธเพียงไรหรือไมน้ัน ถือเปนเร่ืองสําคัญที่สุดใน
การจับกุมเพราะเหตุวา ในบางคราวถาไมใชอาวุธบางแลว อาจทําใหการจับกุมไรผลหรือไมเปนผลดี
แตถาจะใชอาวุธโดยไมสมควรแกเหตุแลว ผลรายอาจเกิดแกเจาพนักงานผูที่ต้ังใจปฏิบัติหนาที่
ราชการโดยสุจริตน้ันได

4) หลักการวินิจฉัยถึงการกระทําที่สมควรแกเหตุ ประกอบดวยอาการกิริยาของผูที่
จะตองถูกจับที่แสดงตอเจาหนาที่ในลักษณะขัดขืนหรือผอนปรน เชื่อฟง อาวุธและความรายแรงของ
อาวุธของผูถูกจับ กําลังและความจําเปนของกรณีแวดลอม มีอาทิเชน การจับผูกระทําผิดซึ่งมีจํานวน
มากกวาเจาหนาที่ผูทําการจับถึงแมผูถูกจับไมมีอาวุธอาศัยสมัครพรรคพวกอาจจะพากันกลุมรุมทํา
รายหรือแยงอาวุธจากเจาหนาที่ได ในกรณีน้ีแมเจาหนาที่จะใชอาวุธเกินไปบางจนเปนเหตุใหผูถูก
จับไดรับบาดเจ็บหรือถึงแกชีวิตก็อาจอยูในฐานะที่เปนการกระทําที่สมควรแกเหตุ

37 แหลงเดิม. หนา 52.
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5) ในกรณีที่ผูถูกจับหลบหนีไปในระหวางที่กําลังถูกควบคุมตัวโดยไมไดตอสูน้ันไมมี
กฎหมายบทใดที่พอจะนํามาใช เปนหลักประกันไดวาจะใหใชอาวุธไดเพียงใด โดยประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาไดมีบทบัญญัติไวเพียงกวางๆ วา ผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือความปองกัน
ทั้งหลายเทาที่เหมาะแกพฤติการณแหงเร่ืองในการจับผูน้ันเทาน้ัน เพราะฉะน้ันเมื่อผูจะถูกจับวิ่งหนี
ไปซึ่งหนา หามใชอาวุธปนยิง ใหพยายามวิ่งไลตามจับโดยเต็มกําลัง

6) การจับกุมผูกระทําความผิดน้ันตามปกติมิใหใชอาวุธปนยิงขู เวนแตผูถูกจับตอสูหรือ
เตรียมการจะตอสูไมยอมใหจับกุมแตโดยดี และเจาพนักงานไดขูบังคับวาถาตอสูจะยิง หากผูจะถูก
จับเตรียมการตอสูเชนน้ีแลวจึงใหใชอาวุธปนยิงขูได แตตองยิงใหสูงขึ้นไปบนทองฟา

การควบคุมการใชอาวุธปน
แอนโธนี ไดกลาวถึง เร่ืองมาตรการในการควบคุมตรวจสอบและจํากัดเกี่ยวกับการใช

อาวุธปนของเจาพนักงานตํารวจน้ัน มีองคประกอบที่สําคัญในการดําเนินการดังกลาว 3 ประการ
ดวยกันคือ38

1) องคประกอบทางดานกฎหมาย
ในสหรัฐอเมริกา แตละมลรัฐจะมีบทบัญญัติแหงกฎหมายอาญาจํากัดอํานาจของเจา

พนักงานตํารวจในการใชกําลังและการใชอาวุธปนไว โดยเฉพาะในการใชอาวุธปนทําใหผูอ่ืนถึงแก
ความตายแมในขณะปฏิบัติการตามหนาที่ก็ตาม สวนในประเทศไทยในเร่ืองเกี่ยวกับการใชอาวุธ
ปนของเจาพนักงานตํารวจน้ี ไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการใชอาวุธปนของเจาพนักงาน
ตํารวจไวโดยเฉพาะและนอกจากน้ันก็ไมปรากฎวามีบทบัญญัติแหงกฎหมายในการที่จะควบคุม
ตรวจสอบ หรือจํากัดอํานาจกระทําการโดยเฉพาะในการใชอาวุธปนของเจาพนักงานตํารวจไวแต
อยางไรอีกดวย

2) การดําเนินการโดยนโยบายและการบริหารงานขององคกรตํารวจ
ในการดําเนินการโดยนโยบายการบริหารของกรมตํารวจหรือสํานักงานตํารวจ

แหงชาติในปจจุบันไดวางแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชอาวุธปน ปรากฏรายละเอียดตาม
ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี เลม 1 ลักษณะที่ 3 บทที่ 4 ซึ่งสามารถกลาวโดยสรุปไดวา
ในการที่จะจับกุมน้ันเจาพนักงานตํารวจจะตองปฏิบัติการโดยละมุนละมอมจะใชกําลังทํารายมิได
แตถาหากมีการตอสูหรือขัดขวางการจับกุมก็ใหใชวิธีการปองกันทั้งหลายเทาที่จะเปนไปได การจะ
ใชอาวุธไดน้ันจะตองกระทําโดยพอสมควรแกเหตุและเหมาะสมแกพฤติการณแหงเร่ืองเทาน้ันตาม

38 อภิศักดิ์  เลาหทวี. (2541). การใชดุลยพินิจของเจาพนักงานตํารวจในการทําวิสามัญฆาตกรรม.
หนา 34-37.
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว กรณีผูกระทําความผิดวิ่งหลบหนีไปซึ่งหนาน้ัน
หามมิใหใชอาวุธปนยิงใหพยายามวิ่งไลตามจับโดยเต็มกําลัง ในการจับกุมปกติ หามมิใหใชอาวุธ
ปนยิงขู เวนแตผูถูกจับจะตอสูหรือเตรียมการจะตอสูจึงสามารถใชอาวุธปนยิงขูได

3) ความเปนจริงหรือขอเท็จจริงในการปฏิบัติการ
ปกติไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดที่สามารถกําหนดหลักเกณฑหรือรายละเอียด

อันเจาพนักงานของรัฐจะสามารถปฏิบัติไดในทุกสถานการณ และก็ไมมีนโยบายเกี่ยวกับการใช
อาวุธปน การใชนโยบายใดที่จะสามารถบงบอกถึงวิธีปฏิบัติไดอยางชัดเจนในทุกกรณีและทุก
สถานการณเชนเดียวกัน แตอยางไรก็ดีเจาพนักงานตํารวจทุกคนก็สามารถที่จะไดทราบเกี่ยวกับ
คําแนะนําที่ชัดเจนสําหรับการปฏิบัติในสถานการณตางๆ ในการที่จะสามารถใชอาวุธปนยิงผูกระทํา
ความผิดได ซึ่งในความเปนจริงหรือขอเท็จจริงในการปฏิบัติการน้ัน การใชอาวุธปนก็ดีหรือการยิง
ปนขูก็ดี โดยหลักแลวจะตองหามโดยเด็ดขาด ทั้งน้ีเพราะในการใชอาวุธปนดังกลาวแลวน้ันอาจถูก
ประชาชนผูบริสุทธิ์ได

ดังน้ัน การพิจารณาถึงความเปนจริงหรือขอเท็จจริงในการปฏิบัติก็ถือวาเปนมาตรการ
ประการหน่ึงที่จะควบคุม ตรวจสอบเกี่ยวกับการพกพาและใชอาวุธปนของเจาพนักงานตํารวจได
นอกจากน้ันหากมีการเก็บขอมูล สถิติแหงการใชอาวุธปนสถานการณแตละเร่ืองที่เปนจริง เพื่อนํามา
วิเคราะหในการพิจารณาเพื่อกําหนดนโยบายหรือมาตรกรในการดําเนินการ ก็สามารถจะกําหนด
เปนแนวทางในการปฏิบัติและเปนการควบคุม ตรวจสอบ เกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาหนาที่
ตํารวจที่จะกระทําการไปในทางที่มิชอบดวย

ตามที่ไดกลาวมาในเร่ืองมาตรการในการควบคุม ตรวจสอบการทําวิสามัญฆาตกรรม
ดังกลาวมาต้ังแตตน จะเห็นไดวามาตรการในการควบคุมและตรวจสอบเพื่อกําจัดอํานาจกระทําการ
ของเจาหนาที่ตํารวจในการที่จะใชกําลังขั้นรุนแรงถึงตาย โดยเฉพาะในการใชอาวุธปนยิงน้ัน
สามารถที่จะดําเนินการไดโดยมาตรการในทางกฎหมายประการหน่ึง ในทางนโยบายของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติประการหน่ึง โดยองคกรภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติประการหน่ึง และโดย
ดําเนินการตามความเปนจริงหรือขอเท็จจริงในการปฏิบัติการอีกประการหน่ึง
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บทที่ 3
มาตรฐานขององคการสหประชาชาติและหลักเกณฑเกี่ยวกับการพกพา

และใชอาวุธปนของเจาพนักงานซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใช
กฎหมายของตางประเทศ

ในบทน้ีจะเปนการนําเสนอถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานซึ่งมี
อํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายของตางประเทศ ไดแก มาตรฐานสากลในเร่ืองแนวปฏิบัติ
สําหรับเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายและแนวทางการใชอาวุธปนของ
เจาพนักงานซึ่งไดรับการรับรองโดยที่ประชุมขององคการสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรม
และการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด และหลักเกณฑการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับใช
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย สิงคโปรและมาเลเซีย

การศึกษาถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานของตางประเทศและ
มาตรฐานสากลขององคการสหประชาชาติน้ัน ก็เพื่อที่จะวิเคราะหเปรียบเทียบถึงความแตกตาง
ขอดีขอเสียของหลักเกณฑในการใชอาวุธปนของเจาพนักงานของแตละประเทศกับของประเทศ
ไทยวาไดมาตรฐานสากลหรือไม เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดขอบเขตและมาตรฐานการใชอาวุธ
ปนของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมายของประเทศไทย

3.1 มาตรฐานองคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับใช
กฎหมาย

3.1.1 ท่ีมาของมาตรฐานองคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการ
บังคับใชกฎหมาย

มาตรฐานองคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับ
ใชกฎหมาย มีที่มาจากปจจุบันมีการใชอาวุธอยางแพรหลายไปทั่วโลกซึ่งนําไปสูการประกอบ
อาชญากรรม การเพิ่มขึ้นของโจรผูราย และการกอความรุนแรงโดยใชอาวุธเพิ่มขึ้น ตํารวจและ
เจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายอยูในสภาวะที่ไดรับความกดดันในการเผชิญกับ
ความรุนแรงทางอาชญากรรมโดยการใชอาวุธปนที่มีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นและอยูในสถานการณ
ที่คาดวาตองเผชิญหนากับผูกระทําความผิดที่มีอาวุธ ในหลายประเทศยังมีอุปกรณใหกับตํารวจและ
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การผึกอบรมใหตํารวจตระหนักถึงความรับผิดชอบยังมีไมเพียงพอ ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําให
เจาหนาที่ตํารวจมีการใชกําลังเกินกวาเหตุ เกินความจําเปน ขาดความเหมาะสม กระทําตามอําเภอใจ
บางคร้ังผิดกฎหมาย หรือใชอาวุธกอใหเกิดการบาดเจ็บ หรือลมตาย การทําใหผูตองหาไดรับ
บาดเจ็บจึงเกิดขึ้น ประชาชนจึงอยูอยางหวาดกลัว มีการสูญเสียความเชื่อมั่นและความเคารพในตัว
ตํารวจ ซึ่งทําใหขาดการประสานงาน ขาดการใหขอมูล ทําใหชุมชนขาดความปลอดภัย ตํารวจที่ใช
อาวุธในทางที่ผิดทําใหประชาชนรูสึกกลัวในการอยูอาศัยในชุมชนของตน ทําใหชีวิตความเปนอยู
ไมดี องคการสหประชาชาติจึงไดกําหนดมาตรฐานสากลเพื่อควบคุมตํารวจในการใชกําลังและ
อาวุธ ซึ่งไดแก ประมวลแนวทางการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใช
กฎหมาย (UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials) และมาตรฐานองคการสหประชาชาติ
เกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมาย (UN Basic Principles for the Use
of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) หัวใจของหลักการทั้งสองอยางคือคําถาม
ที่วาการใชกําลังที่ถูกกฎหมายมีองคประกอบอะไร ในบางคร้ังตํารวจไดรับอนุญาตใหใชกําลังหรือ
การใชกําลังจนถึงแกชีวิตในขณะปฏิบัติงานเพื่อรักษาความปลอดภัยของชุมชนและคุมครอง
ประชาชนจากการถูกขมขูตอชีวิต แตกําลังที่ตํารวจใชตองไมเปนไปตามอําเภอใจ ตองเปนไปอยาง
เหมาะสม ตามความจําเปนและถูกกฎหมาย และใชไดตอเมื่อตองการปองกันตนเองหรือตอสูกับ
ภยันตรายที่ใกลจะมาถึงแกชีวิตหรือกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสเทาน้ัน ซึ่งเปนการปฏิบัติตาม
หลักการที่สําคัญ โดยตํารวจตองรูหลักการประเมินสถานการณไดอยางรวดเร็วเมื่อมีการขมขู ถึง
ชีวิตและตํารวจตองไดรับการฝกอบรมมาเปนอยางดีในหลักการประเมินสถานการณการขมขูดวย
หลักยุทธวิธี ซึ่งเหลาน้ีจะชวยในการตัดสินใจใหกับแตละเหตุการณที่มีความหมายแตกต างกันออก
ไปในการเลือกใชกําลัง รวมถึงการใชกําลังที่ถึงแกชีวิตในทางที่เหมาะสม จําเปนและถูกกฎหมาย
ตํารวจหลายนายทั่วโลกไดรับการอบรมวิธียิงปนแตไมรับการอบรมดานการตัดสินใจวาจะยิงเมื่อใด
องคการสหประชาชาติจึงตองกําหนดมาตรการขั้นพื้นฐานเพื่อเปนแนวทางในการปฏิ บัติงานของ
ตํารวจและเจาพนักงานที่มีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย

ในการกําหนดมาตรฐานองคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงาน
ในการบังคับใชกฎหมาย องคการสหประชาชาติไดรับขอเสนอตางๆ จากสมาชิกทุกประเทศทั่วโลก
วา ทําอยางไรที่จะนําหลักสิทธิมนุษยชนมาใชใหดีที่สุด จึงจะสามารถใชรวมกับการบังคับใช
กฎหมายและการควบคุมการทํางานของเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายโดยไม
ขัดแยงกัน ที่ประชุมจึงมีมติใหกําหนดมาตรฐานในเร่ืองดังกลาวไวโดยต้ังอยูบนหลักการพื้นฐาน
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ที่วา ทุกคนมีสิทธิ อิสรภาพและไดรับการปกปองคุมครองจากภยันตราย1 ไมมีผูใดสามารถกักขัง
ชีวิตคนอ่ืนไดตามอําเภอใจ2 เจาพนักงานไมควรใชอาวุธยกเวนเสียแตวาผูกระทําความผิดมีอาวุธ
หรือมีอันตรายถึงแกชีวิตเขามา และเมื่อประเมินวาไมมีกําลังเพียงพอในการกักขังหรือจับกุม
ผูกระทําความผิด3 การใชอาวุธปนน้ันใหกระทําไดตอเมื่อวิธีการอ่ืนๆ ที่มีความรุนแรงนอยกวาน้ีไม
เพียงพอที่จะกระทําใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวได และไมวากรณีใดก็ตามการใชอาวุธปนในการ
ยิงผูอ่ืนน้ันพึงกระทําโดยจํากัดอยางยิ่ง กระทําไดเฉพาะกรณีเพื่อปองกันชีวิตของตนหรือผูอ่ืนโดย
อยูในภาวะที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงเปนอยางอ่ืนไดแลวเทาน้ัน4 เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใช
กฎหมายจะตองไมใชอาวุธปนกับบุคคลอ่ืนเวนแตในกรณีเพื่อเปนการปองกันตัว หรือปองกันผูอ่ืน
ใหพนจากภยันตรายรายแรงที่ใกลจะมาถึงและมีความรุนแรงที่อาจถึงแกชีวิตหรืออันตรายสาหัส5

การปฏิบัติงานโดยใชอาวุธควรใชเมื่อมีเหตุขมขูถึงแกชีวิตเทาน้ัน มาตรฐานขององคการ
สหประชาชาติครอบคลุมถึงเจาหนาที่ผู รักษากฎหมายทุกดาน ไมวาจะมาจากการแตงต้ังหรือคัดเลือก
ที่ไดรับการฝกเปนกองกําลังของตํารวจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกองกําลังในการเขาจับกุมเจาหนาที่ศุลกากร
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและผูคุมนักโทษ รวมถึงบุคคลที่เขารวมกับทางทหารและเจาหนาที่ รักษา
ความปลอดภัยที่ชายแดน มาตรฐานเหลาน้ีมาจากการพิจารณาคําถามตางๆ วา องคประกอบที่กอให
เกิดการใชกําลังอยางถูกกฎหมายคืออะไร ตามที่กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิความเปนพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง(International Covenant on Civil and Political Rights) กลาววาไมมีผูใดสามารถ
คราชีวิตของผูอ่ืนได น่ันหมายถึงวา ถาตํารวจใชกําลังจนถึงแกชีวิต จากการไดรับอนุญาตหรือตาม
คําสั่งเพื่อปองกันการตายหรือการบาดเจ็บ ตองทําอยางถูกตองและไมตามอําเภอใจ กําลังที่ใชตองมี
ความเหมาะสม มีความจําเปนและถูกกฎหมายการใชกําลังตามอําเภอใจ จะสงผลเสียอยางมาก เมื่อมี

1 United Nations. (2011, 15 February). Universal Declaration of Human Rights. Retrieved 15
February 2011, from http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

2 United Nations. (2011, 15 February). International Covenant on Civil and Political Rights.
Retrieved 15 February 2011, from http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm

3 United Nations. (2011, 15 February). Code of Conduct for Law Enforcement Officials. Retrieved
15 February 2011, from http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm

4 United Nations. (1990, 27 August to 7 September). “Basic Principles for the Use of  Force and
Firearms by Law Enforcement Officials.” The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and
the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, Retrieved 15 February 2011, from http://www2.ohchr.org/english/
law/firearms.htm

5 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 9.
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ขอผิดพลาดเกิดขึ้นไมวาจะทั้งหมดหรือในบางสวน การใชกําลังจนถึงตายตองใชเฉพาะกรณีเพื่อ
ปองกันชีวิตของตนหรือผูอ่ืนโดยอยูในภาวะที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงเปนอยางอ่ืนไดแลวเทาน้ัน ตํารวจ
จําเปนตองไดรับการฝกอบรมในการประเมินสถานการณการขมขูน้ันเพื่อชวยในการตัดสินใจใช
กําลังแตละกรณีไปวาการขมขูเปนอยางไร ควรปฏิบัติอยางไร

3.1.2 มาตรฐานองคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับใช
กฎหมาย

หลักการฉบับน้ีรับรองโดยที่ประชุมขององคการสหประชาชาติวาดวยการปองกัน
อาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด คร้ังที่ 8 ณ กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา เมื่อวันที่ 27
สิงหาคม ถึง 7 กันยายน ค.ศ. 1990 หลักการน้ีไดกําหนดขึ้นจากแนวความคิดรวมกันวา

1) งานของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย เปนงานบริการสังคม ซึ่งมี
ความสําคัญอยางยิ่งจึงจําเปนตองดํารงไว อีกทั้งเมื่อใดก็ตามที่จําเปนก็จะตองปรับปรุงเงื่อนไขการ
ปฏิบัติงานและสถานภาพของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายน้ัน

2) การคุกคามตอชีวิตและความปลอดภัยของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใช
กฎหมาย ยอมเปนที่เห็นไดวาเปนการคุกคามตอเสถียรภาพของสังคมทั้งมวลดวย

ผูเชี่ยวชาญ เจาหนาที่ตํารวจและผูรักษากฎหมายดานอ่ืนๆ มีรูปแบบการทํางานที่
คอนขางยากและเสี่ยงแตก็ตองเคารพสิทธิมนุษยชนของพวกเขาเหลาน้ันดวย เขาทั้งหลาย
จําเปนตองปองกันตนเองจากผูที่จะเขามาทํารายหรือกอใหเกิดความรุนแรง แตระดับของกําลังที่ใช
ก็ตองคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเชนกัน การใชกําลังจึงตองใชหลักความไมรุนแรง เหมาะสม ถูก
กฎหมาย และใชเมื่อจําเปนตามสถานการณ

การซื้อขายอาวุธกันอยางแพรหลายในหลายประเทศกอใหเกิดความเสี่ยงกับการ
ทํางานของตํารวจ ในประเทศแอฟริกาใตมีตํารวจมากกวา 200 นายถูกฆาทุกป ซึ่งเปนอัตราที่สูง
ที่สุดในโลก ซึ่งยอดการตายที่สูงน้ีสงผลกระทบตอความรูสึกทางดานความปลอดภัยกับเจาหนาที่
รายอ่ืน นอกจากน้ีมีบันทึกไววารอยละ 65 ของตํารวจ 955 นาย ที่ถูกฆาตายระหวาง ค.ศ. 1994-1997
เสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาที่ รอยละ 61 ของการเสียชีวิตเหลาน้ีเกิดขึ้นเมื่อตํารวจถูกขโมยอาวุธของ
ตนเองไป

นับเปนสิ่งที่ตํารวจใหความสนใจวา รัฐควรมีการควบคุมอาวุธอยางเขมงวดเพื่อ
ความปลอดภัยของเจาหนาที่ขณะปฏิบัติหนาที่ แตผลตอบแทนที่ ตํ่าประกอบกับการขาดการ
ฝกอบรมและขาดอุปกรณ เหลาน้ีเปนองคประกอบที่กดดันการปฏิบัติงานของตํารวจ
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3) เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายมีบทบาทสําคัญในการคุมครองสิทธิใน
ชีวิตเสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัยของบุคคล ซึ่งรับรองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
และยืนยันอีกคร้ังในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิความเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

4) กฎมาตรฐานขั้นตํ่าของการปฏิบัติตอนักโทษไดกําหนดพฤติการณที่เจาหนาที่
ราชทัณฑอาจใชกําลังบังคับในการปฏิบัติการตามหนาที่น้ัน

5) ขอ 3 ของประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใช
กฎหมายไดกําหนดวาเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายอาจใชกําลังบังคับไดเฉพาะกรณี
ที่มีความจําเปนอยางยิ่งยวดและภายในขอบเขตของการปฏิบัติการตามหนาที่เทาน้ัน

6) การประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมขององคการสหประชาชาติวาดวยการ
ปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดคร้ังที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองวาเรนนา ประเทศ
อิตาลี ไดมีการตกลงกันถึงองคประกอบที่เปนขอพิจารณาในอนาคตวาดวยการจํากัดการใชกําลัง
บังคับและอาวุธปนของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย

7) โดยมติที่ 14 ของการประชุมขององคการสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรม
และการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด คร้ังที่ 7 นอกจากประการอ่ืนๆ แลว ยังไดเนนวาการใชกําลัง
บังคับและอาวุธปนของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายควรเปนไปโดยเคารพตอสิทธิ
มนุษยชน

8) สภาเศรษฐกิจและสังคมขององคการสหประชาชาติโดยมติที่ 1986 /10 ลงวันที่ 21
พฤษภาคม ค.ศ. 1986 ขอ 9 ไดขอใหประเทศสมาชิกใหความใสใจ โดยเฉพาะกับการปฏิบัติตาม
ประมวลระเบียบปฏิบัติวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับ
ใชกฎหมาย ซึ่งที่ประชุมสมัชชาทั่วไปขององคการสหประชาชาติ โดยมติที่ 41 /149 ลงวันที่ 4
ธันวาคม ค.ศ. 1986 นอกจากประการอ่ืนๆ แลว ยังได เห็นพองดวยกับขอเสนอแนะของสภาเศรษฐกิจ
และสังคมดังกลาว

9) เปนการสมควรโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใช
กฎหมายน้ัน ที่จะตองพิจารณาถึงเร่ืองบทบาทของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายใน
สวนที่ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม เร่ืองการคุมครองสิทธิในชีวิต เสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ของบุคคล เร่ืองความรับผิดชอบของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายในการรักษาความ
ปลอดภัยของสาธารณชนและความสงบเรียบรอยของสังคม และเร่ืองความสําคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติ
การฝกอบรมและการปฏิบัติของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย

หลักการพื้นฐานที่จะกลาวตอไปน้ัน กําหนดขึ้นเพื่อชวยสนับสนุนประเทศสมาชิกใน
การดําเนินภารกิจรักษาและสงเสริมบทบาทที่เหมาะสมของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใช
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กฎหมาย ซึ่งควรที่รัฐบาลจะไดใหความสําคัญและเคารพภายในกรอบแหงกฎหมายและการปฏิบัติ
ของประเทศ และควรเปนที่ใสใจของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายตลอดจนบุคคล
อ่ืนๆ เชน ผูพิพากษา อัยการ นักกฎหมาย บุคคลในหนวยงานของฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติและ
สาธารณชน

3.1.2.1 หลักเกณฑทั่วไป
(1) รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายพึงกําหนดและปฏิบัติตาม

กฎเกณฑและขอบังคับวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับ
ใชกฎหมาย ในการพัฒนากฎเกณฑและขอบังคับดังกลาว รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมาย
พึงหมั่นตรวจสอบประเด็นเร่ืองจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการใชกําลังบังคับและอาวุธปนน้ันอยูเสมอ
วามีการปฏิบัติที่ถูกตองชอบธรรมเพียงใด6

(2) รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายพึงพัฒนาวิธีการใชอาวุธและ
อุปกรณที่เกี่ยวของใหมีความหลากหลายเพื่อใหเหมาะสมกับความจําเปนที่แตกตางกันของแตละ
สถานการณ รวมถึงพัฒนาใหมีอุปกรณอ่ืนที่อาจใชแทนอาวุธแตมีอันตรายนอยเพื่อใหเหมาะสมกับ
สถานการณดวย อันจะเปนการลดการบาดเจ็บหรือการตายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชกําลังบังคับ
น้ัน นอกจากน้ีเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายพึงไดรับอุปกรณปองกันตัว เชน โล
หมวกปองกันศีรษะ เสื้อกันกระสุน และอุปกรณกันกระสุนติดต้ังในยานพาหนะ เพื่อที่จะลดความ
จําเปนในการใชอาวุธทุกชนิดลง7

(3) การพัฒนาและจัดใหมีอุปกรณอ่ืนที่อาจใชแทนอาวุธที่มีอันตรายนอยควร
เปนไปในลักษณะที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตอประชาชนที่ ไมเกี่ยวของน้ันโดยใหเหลือ
อันตรายนอยที่สุด อีกทั้งการใชอุปกรณดังกลาวควรอยูภายใตการควบคุมอยางเขมงวด8

(4) เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายพึงเลือกใชวิธีการอ่ืนๆ ที่มี
อันตรายนอยที่สุดและใหนานที่สุดเทาที่จะทําไดกอนที่จะเปลี่ยนไปใชกําลังบังคับและอาวุธปน
การใชกําลังบังคับและอาวุธปนพึงกระทําตอเมื่อวิธีการอ่ืนๆ ที่จะใชในการปฏิบัติหนาที่น้ันลวนแต
ไมไดผลแลวเทาน้ัน9

6 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 1.
7 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 2.
8 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 3.
9 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 4.
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(5) ในกรณีที่การใชกําลังบังคับและอาวุธปนโดยชอบเปนสิ่งที่ไมสามารถจะ
หลีกเลี่ยงได เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะตอง10

ก. ใชกําลังบังคับและอาวุธปนดังกลาวอยางจํากัดใหพอเหมาะแกความ
จําเปนตามความรายแรงของความผิดและวัตถุประสงคตามกฎหมายในกรณีน้ันๆ

ข. พยายามลดการบาดเจ็บและความเสียหายใหเกิดขึ้นนอยที่สุดเทาที่จะทํา
ไดควบคูไปกับความตระหนักที่จะตองรักษาชีวิตของมนุษย

ค. จัดการเตรียมพรอมเร่ืองความชวยเหลือทางการแพทยใหกับผูที่ไดรับ
บาดเจ็บจากเหตุการณน้ันโดยเร็วที่สุดที่จะทําได

ง. ติดตอญาติหรือเพื่อนสนิทของผูที่ไดรับบาดเจ็บไดทราบเหตุโดยเร็ว
ที่สุดที่จะทําได

(6) กรณีที่เกิดการตายหรือบาดเจ็บจากการใชกําลังบังคับหรืออาวุธปนของ
เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย เจาหนาที่ดังกลาวจะตองรายงานเหตุน้ันตอผูบังคับ
บัญชาในทันทีตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 2211

(7) รัฐบาลจะตองดําเนินการใหเปนที่มั่นใจไดวา เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่
บังคับใชกฎหมายผูใดที่ใชกําลังบังคับหรืออาวุธปนโดยมิชอบหรือโดยอําเภอใจน้ันจะตองไดรับ
การลงโทษตามความผิดอาญาที่กําหนดไวในกฎหมายของประเทศน้ัน12

(8) แมแตในกรณีที่มีพฤติการณพิเศษ เชน เกิดปญหาความวุนวายทางการเมือง
หรือเกิดเหตุฉุกเฉินในสาธารณชนก็ไมใหนําอางเปนเหตุที่จะทําใหการใชกําลังบังคับหรืออาวุธน้ัน
เปนไปโดยฝาฝนตอหลักการพื้นฐานดังกลาวได13

3.1.2.2 หลักเกณฑพิเศษ
(1) เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะตองไมใชอาวุธปนกับบุคคล

อ่ืนเวนแตในกรณีเพื่อเปนการปองกันตัว หรือปองกันผูอ่ืนใหพนจากภยันตรายรายแรงที่ใกลจะ
มาถึงและมีความรุนแรงที่อาจถึงแกชีวิตหรืออันตรายสาหัส เพื่อปองกันอาชญากรรมที่รายแรง
ประเภทที่กําลังจะกออันตรายแกชีวิต เพื่อมิใหบุคคลดังกลาวหลบหนี และทั้งน้ีการใชอาวุธปนน้ัน
ใหกระทําไดตอเมื่อวิธีการอ่ืนๆ ที่มีความรุนแรงนอยกวาน้ีตางไมเพียงพอที่จะกระทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาวไดแลว และไมวากรณีใดก็ตามการใชอาวุธปนในการยิงผูอ่ืนน้ันพึงกระทํา

10 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 5.
11 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 6.
12 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 7.
13 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 8.
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โดยจํากัดอยางยิ่งโดยใหกระทําไดเฉพาะกรณีเพื่อปองกันชีวิตของตนหรือผูอ่ืนโดยอยูในภาวะที่ ไม
สามารถหลีกเลี่ยงเปนอยางอ่ืนไดแลวเทาน้ัน14

(2) ในสถานการณดังกลาวในขอ 9 เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย
พึงแสดงสถานภาพความเปนเจาหนาที่ของตนกอนและสงสัญญาณเตือนพอสมควรใหผูที่จะถูกใช
อาวุธปนไดทราบกอนวาเจาหนาที่มีความจําเปนจะตองใชอาวุธปนน้ัน เวนแตกรณีที่เจาหนาที่ผูน้ัน
ไมสามารถกระทําไดเน่ืองจากโดยสถานการณขณะน้ันมีความเสี่ยงตอชีวิตหรืออันตรายที่รายแรง
ตอเจาหนาที่หรือบุคคลอ่ืน หรือกรณีเปนที่เห็นไดชัดแจงวามิอาจทําเชนน้ันได15

ความเชี่ยวชาญของตํารวจกับทหารมีความแตกตางกัน โดยทหารปฏิบัติตาม
กฎหมายในขณะเกิดสงครามในสถานการณที่ตองมีการตอสูดวยการยิงปนเพื่ อฆาศัตรูหรือทําให
ศัตรูบาดเจ็บ หนาที่ของตํารวจและเจาหนาผูมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายคือ การคุมครอง
สิทธิที่เกี่ยวของกับชีวิต ความเปนอิสรภาพและความปลอดภัย ซึ่งสามารถใชกําลังขั้นรุนแรงถึงตาย
ไดก็ตอเมื่อถูกคุกคามถึงชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บอยางรุนแรง ซึ่งอาจเปนการปองกันชีวิตหรือหยุด
เหตุการณฆาตกรรม อยางไรก็ดีการที่ตํารวจใชอาวุธปนยิงเพื่อการระงับเหตุควรจะเปนทางออก
สุดทาย ไมควรทําตามอําเภอใจหรือเกินกวาเหตุ มาตรฐานองคการสหประชาติใชไดกับตํารวจ
เจาหนาที่ราชทัณฑผูควบคุมนักโทษ อยางไรก็ดีเจาหนาที่ราชทัณฑไมควรพกพาอาวุธยกเวนแตวามี
ความจําเปน

ตํารวจจําเปนตองไดรับการอบรมการใชอาวุธใหเกิดความชํานาญ การ
ประเมินการคุกคามและการใชทักษะเพื่อควบคุมสถานการณในการใชกําลังจนถึงแกชีวิตตาม
กฎหมาย มีตํารวจหลายนายที่ไดรับการอบรมและฝกฝนความชํานาญ

(3) กฎเกณฑและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการใชอาวุธปนของเจาหนาที่ที่มี
อํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายน้ันพึงรวมถึง16

ก. การกําหนดสถานการณที่เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะ
ไดรับอนุญาตใหพกพาอาวุธปนซึ่งจะตองมีการกําหนดประเภทของอาวุธปนและกระสุนปนที่จะ
อนุญาตใหพกพาน้ันดวย

ข. การกําหนดโดยแจงชัดใหการใชอาวุธปนน้ันจะกระทําไดเพียงในกรณีที่
จําเปนและสมควรซึ่งจะตองเปนไปในลักษณะที่จะลดความเสี่ยงตออันตรายใหเหลือนอยที่สุด

14 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 9.
15 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 10.
16 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 11.
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ค. ขอหามมิใหใชอาวุธปนและกระสุนปนในลักษณะที่จะกอใหเกิดอันตราย
หรือเสี่ยงตอการเกิดอันตรายโดยไมมีเหตุอันสมควร

ตํารวจจะใชอาวุธที่พกพางายกวาอาวุธของทหาร เพราะเกี่ยวกับสภาวะ
แวดลอมแตกตางกัน ตํารวจปฏิบัติงานในระยะประชิดตัวผูรายมากกวา จึงจําเปนตองแยกแยะวามี
การขมขูเอาชีวิตหรือไม และตองใหแนใจวามีความปลอดภัยหากจะใชอาวุธในที่สาธารณะ ปน
อัตโนมัติ เชน ปนไรเฟล จะมีความเร็วกระสุนและวิถีกระสุนสามารถไปไดไกลกวา มีอํานาจทําลาย
ลางมากกวาปนขนาด 9 มม. การใชปนอัตโนมัติยิงในเมืองถาวิถีกระสุนพลาดจากเปาไปจะมีความ
เสี่ยงกับสาธารณะชนมากกวา นอกจากน้ีปนอัตโนมัติจะมีปลอกกระสุนที่เปนโลหะ มีความเร็วสูง
และสามารถวิ่งผานจากเปาและไปโดนบุคคลอ่ืนตอได ปนดังกลาวจึงมีอํานาจที่จะเปนอันตรายต อ
ชีวิตหรือเกิดบาดเจ็บรุนแรงได การใชปนขนาด 9 มม. จะทําใหประชาชนโดยรอบไดรับความปลอดภัย
มากกวา ดังน้ันตํารวจในแตละประเทศหากทํางานตามปกติจะไมใชอาวุธปนอัตโนมัติที่มีความเร็ว
กระสุนสูง แตจะใหตํารวจใชปนพกลูกโม อาวุธปนกึ่งอัตโนมัติหรือปนขนาด 9 มม. แทน

อยางไรก็ดี การนําอาวุธที่จําเปนออกมาใชควรอยูในระดับคงที่ ภายใตการ
ทบทวนโดยประเมินจากยุทธวิธี การขมขู ทางเลือกในการใชอาวุธของตํารวจ ควรขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
และการประเมินระดับความรุนแรงโดยตํารวจและเจาหนาที่ของรัฐ ความสําคัญคือ อุปกรณใดที่
จําเปนตองใชในแตละเหตุการณเพื่อหยุดการขมขูถึงชีวิต พรอมกับการคุมครองชีวิตของเจาหนาที่
และบุคคลที่อยูรอบขาง การจัดลําดับของอาวุธที่ตํารวจจะนํามาใชใหเหมาะสมกับสถานการณเพื่อ
ใหเกิดการใชกําลังใหนอยที่สุด เชน เลือกวาสถานการณเชนน้ีจะเลือกขูวาจะใชกําลังบังคับ ใชกําลัง
บังคับ กุญแจมือ กระบอง แกสนํ้าตา หรืออาวุธปน

ง. หลักเกณฑเกี่ยวกับการควบคุม การเก็บรักษา และการเบิกจายอาวุธปน
รวมถึงวิธีการที่จะทําใหเกิดความมั่นใจไดวาเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายน้ันจะตอง
รับผิดชอบในอาวุธปนและกระสุนปนที่ตนเบิกไปน้ัน

ในบางประเทศการเก็บรักษาอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนของตํารวจยังไม
ดีนัก ยังคงมีกรณีที่ตํารวจนําอาวุธปนออกใหเชาเพื่อนําไปกออาชญากรรม หรือแมกระทั่งตํารวจ
นําออกไปกออาชญากรรมเสียเอง บางประเทศมีความเสี่ยงจากขอผิดพลาดของเจาหนาที่ผูมีหนาที่
เก็บรักษา ที่ไมเก็บรักษาใหปลอดภัย ไมมีการจดบันทึกอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนที่ตํารวจ
นําออกไปใช

จ. การจัดใหมีขอแนะนําและคําเตือนวาดวยการยิงปน
ฉ. หลักเกณฑวาดวยระบบการรายงานเหตุการณกรณีเจาหนาที่ที่มีอํานาจ

หนาที่บังคับใชกฎหมายไดใชอาวุธปนในการปฏิบัติหนาที่น้ัน

DPU



42

องคการสหประชาชาติตองการใหรัฐบาลและเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่
บังคับใชกฎหมายสรางระบบการรายงานที่มีประสิทธิภาพและทบทวนขั้นตอนในทุกๆ เหตุการณที่
เกิดขึ้น ซึ่งเปนเหตุที่กอใหเกิดการบาดเจ็บหรือตายจากตํารวจหรือจากตํารวจที่ใชอาวุธ ในการ
ปฏิบัติหนาที่ รัฐบาลและตํารวจยังตองแนใจวามีขั้นตอนในการพิจารณาที่มีประสิทธิภาพและผู
พิจารณาจะมีอิสระในการพิจารณาหรืออาจใหพนักงานอัยการทําหนาที่พิจารณา

3.1.2.3 การใชกําลังบังคับตอการชุมนุมกรณีเปนการชุมนุมที่ไมชอบดวยกฎหมาย
(1) ดวยเหตุที่บุคคลทุกคนพึงมีสิทธิที่จะเขารวมการชุมนุมโดยสงบและชอบ

ดวยกฎหมายตามหลักการที่กําหนดไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิความเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมืองน้ัน รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใช
กฎหมายตลอดจนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของพึงตระหนักวาการใชกําลังบังคับและอาวุธปนตอกรณีที่มี
การชุมนุมน้ันจะกระทําไดตอเมื่อเปนไปตามขอ 13 และ 14 ดังจะกลาวตอไปน้ี17

(2) กรณีที่จะสลายการชุมนุม ซึ่งการชุมนุมมิชอบดวยกฎหมายแตมิไดมีการกอ
เหตุรายใดๆ น้ัน เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะตองหลีกเลี่ยงการใชกําลังบังคับ แต
ในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดใหการใชกําลังบังคับน้ันเปนไปในระดับที่นอยที่สุดโดยใชเทาที่
จําเปนเทาน้ัน18

(3) กรณีที่จะสลายการชุมนุม ซึ่งการชุมนุมน้ันมีการกอเหตุราย เจาหนาที่ที่มี
อํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะใชอาวุธปนไดเฉพาะตอเมื่อวิธีการอ่ืนที่มีอันตรายนอยกวาน้ันไม
สามารถใชไดผลแลวอีกทั้งการใชอาวุธปนจะตองเปนไปในระดับที่นอยที่สุดโดยใชเทาที่ จําเปน
เทาน้ัน และไมวากรณีใดๆ ก็ตามจะตองอยูภายใตบังคับของขอ 9 ดังกลาวขางตน19

ตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติเร่ืองการสลายการชุมนุมดังกลาว
หมายความวา เจาหนาที่จะยิงปนเขาสูกลุมคนเพื่อสลายการชุมนุมไดตอเมื่อมีการขมขูคุกคามถึง
ชีวิต ถาจําเปนตองใชกําลังตํารวจควรใชอุปกรณอ่ืนนอกเหนือจากอาวุธเพื่อสลายการชุมนุมที่มี
ความรุนแรง แตสําหรับการชุมนุมอยางสงบไมควรจะใชกําลังเพราะถือวาผิดกฎหมาย เมื่อการ
ชุมนุมเพิ่มความรุนแรงควรใชแกสนํ้าตา แตไมควรใชตามอําเภอใจ ตํารวจจําเปนตองไดรับการ
อบรมเทคนิคการควบคุมจลาจลเปนอยางดี และใสชุดปดกั้นหรืออ่ืนๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใชอาวุธ

17 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 12.
18 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 13.
19 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 14.
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ตํารวจตองมีทักษะที่รูวาควรจะปฏิบัติการอยางไร โนมนาวอยางไรเพื่อไมใหเกิดความรุนแรงเทาที่
จะสามารถทําได ไมจําเปนตองใชอาวุธในสถานการณจลาจลทุกคร้ัง เวนเสียแตวามีการขมขูถึงชีวิต

3.1.2.4 การใชกําลังบังคับในการคุมขังหรือควบคุมตัว
(1) เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายในการคุมขังหรือควบคุมตัวน้ัน

จะตองไมใชกําลังบังคับกับผูที่ถูกคุมขังหรือถูกควบคุมตัวน้ัน เวนแตกรณีจําเปนอยางยิ่งเพื่อการ
รักษาความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในสถานที่น้ัน หรือเมื่อเปนกรณีที่มีบุคคล
จะถูกทําราย20

(2) เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายในการคุมขังหรือควบคุมตัวน้ัน
จะตองไมใชอาวุธปน เวนแตกรณีเพื่อปองกันตนเองหรือผูอ่ืนใหพนจากอันตรายที่อาจรายแรงตอ
ชีวิตหรือถึงขั้นอันตรายสาหัสไดในขณะน้ัน หรือในกรณีที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อปองกันการหลบหนี
ของผูที่ถูกคุมขังหรือถูกควบคุมตัวโดยที่ผู น้ันไดแสดงออกวาจะกออันตรายดังพฤติการณ
เชนเดียวกันกับพฤติการณดังกลาวแลวในขอ 921

(3) หลักการที่กลาวมาแลวขางตนน้ันไมกระทบตอสิทธิ หนาที่ และความ
รับผิดชอบของเจาหนาที่ของเรือนจําดังที่บัญญัติไวในกฎมาตรฐานขั้นตํ่าของการปฏิบัติตอนักโทษ
(Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners)22 โดยเฉพาะการปฏิบัติตอนักโทษในขอ
33 เคร่ืองมือในการคุมขังนักโทษ ขอ 34 รูปแบบและลักษณะของการใชเคร่ืองมือตอนักโทษจะตอง
ตัดสินใจโดยการการบริหารของเรือนจํากลาง และตองไมถูกนํามาใชเปนเวลานานๆ เกินกวาที่
จําเปนอยางเครงครัดและขอ 54 เจาหนาที่ของเรือนจําจะตองไมมีความสัมพันธกับนักโทษ ยกเวน
ในการปองกันตัวเองหรือในกรณีของความพยายามที่จะหลบหนี23

3.1.2.5 คุณสมบัติ การฝกอบรม และการแนะนํา
(1) รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองดําเนินการใหเปนที่มั่นใจ

ไดวาเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายทุกคนเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกตามวิ ธีการของ
การกลั่นกรองที่เหมาะสม โดยจะตองเปนผูที่มีคุณธรรม มีความพรอมทางดานรางกายและสภาพ

20 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 15.
21 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 16.
22 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 17.
23 United Nations. (2011, 15 February). Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.

Geneva in 1955 ที่ 663 C (XXIV) 31 July 1957 and 2076 (LXII) 13 May 1977, Retrieved 15 February 2011,
from http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/treatmentprisoners.pdf
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จิตใจเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติหนาที่น้ันๆ อีกทั้งพึงไดรับการฝกอบรมในวิชาชีพน้ันๆ อยาง
ตอเน่ืองและจริงจัง และพึงมีการทดสอบสมรรถภาพอยางสม่ําเสมอดวย24

หลักการพื้นฐานขอน้ีตองการใหเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใช
กฎหมายทุกคนเปนตัวแทนและมีความรับผิดชอบตอชุมชนในทุกดาน การขาดการผึกอบรมความ
ชํานาญและขาดระบบการรับผิดชอบกับขาดอุปกรณที่ตํารวจตองใชทําใหความสามารถของตํารวจ
และเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายลดลง

(2) รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองดําเนินการใหเปนที่มั่นใจ
ไดวาเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายทุกคนจะไดรับการฝกอบรมและทดสอบที่
พอเพียงตามมาตรฐานสําหรับการใชกําลังบังคับ สวนกรณีเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใช
กฎหมายซึ่งเปนผูที่จะไดรับมอบหมายใหพกพาอาวุธปนน้ันจะตองไดรับการฝกอบรมพิเศษวาดวย
การใชอาวุธปนจนผานการฝกอบรมพิเศษแลวน้ันจึงจะไดรับมอบหมายใหพกพาอาวุธปนได25

(3) ในการฝกอบรมเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายน้ัน รัฐบาลและ
หนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองใหความสําคัญเปนพิเศษกับการฝกอบรมเร่ืองจริยธรรมของ
ตํารวจกับสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการสอบสวน การแสวงหาทางเลือกอ่ืนแทน
การใชกําลังบังคับและอาวุธปนซึ่งรวมถึงการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี การทําความเขาใจ
กับสภาพฝูงชน วิธีการโนมนาว เจรจาตอรองและการไกลเกลี่ยตลอดจนเทคนิคตางๆ ทั้งน้ีเพื่อที่จะ
ลดการใชกําลังบังคับและอาวุธปน นอกจากน้ีหนวยงานที่บังคับใชกฎ หมายพึงพัฒนารายการ
ฝกอบรมและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีเหตุการณพิเศษตางๆ น้ันดวย26

การใชกําลังควรเปนทางออกสุดทายในการปฏิบัติงาน ตํารวจจําเปนตองมี
อุปกรณและทักษะที่ตองใชเพื่อรักษาความสงบ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ
ตํารวจไมเพียงแตไดรับการอบรมในเร่ืองวายิงอยางไรใหตรงเปา หรือทําความสะอาด ดูแลรักษา
อาวุธอยางไร ซึ่งทั้งหมดเปนเพียงทักษะการใชอาวุธเทาน้ัน แตตองไดรับการอบรมเร่ืองการประเมิน
สถานการณและการตอบสนองตอเหตุการณอยางเหมาะสมเพื่อหยุดหรือปองกันการคุกคามถึงชีวิต
โดยตรง เชน ตองสามารถควบคุมและเจรจาตอรอง อยางไรก็ดี ในบางเหตุการณอาจมีการเขาปะทะ
ดังน้ันการฝกอบรมจําเปนตองมีการประเมินการคุกคามทางยุทธวิธี เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงาน

24 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 18.
25 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 19.
26 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 20.
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จริง เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีระดับทักษะตามมาตรฐาน ควรตองมีการคัดเลือกอยางถี่ถวน ซึ่ งจะ
ประสบความสําเร็จไดตอเมื่อรัฐบาลใหความสําคัญและมีขอบังคับที่เขมงวด

(4) รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองสามารถใหคําปรึกษา
แนะนําอยางจริงจังแกเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายน้ันไดในกรณีที่เจาหนาที่ผูน้ันตก
อยูในสถานการณที่ตองใชกําลังบังคับหรืออาวุธปน27

3.1.2.6 การรายงานและวิธีการแกปญหา
(1) รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองจัดวางระบบการรายงาน

และวิธีการแกไขปญหากรณีเกิดเหตุการณที่ตองมีการรายงาน สําหรับกรณีที่เกิดเหตุการณที่ตองมี
การรายงานดังกลาวน้ัน รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองมีมาตรการที่จะทําใหเกิด
ความมั่นใจไดวาจะมีกระบวนการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งหนวยงานทางการบริหารที่
เปนอิสระหรือหนวยงานอัยการตองอยูในฐานะที่จะใชดุลยพินิจตามอํานาจหนาที่ไดอยางเหมาะสม
ในกรณีที่มีการตายและบาดเจ็บสาหัสหรือผลรายแรงอ่ืนๆ รายละเอียดของรายงานดังกลาวจะตองมี
การจัดสงไปยังหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบและศาล28

(2) บุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการใชกําลังบังคับหรืออาวุธปนของเจาหนาที่
ดังกลาวน้ัน ตลอดจนผูแทนตามกฎหมายของบุคคลน้ันพึงมีสิทธิเขาฟงการไตสวนขอเท็จจริงของ
ศาลหรือเขาฟงกระบวนการไตสวนน้ัน ในกรณีที่บุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการใชกําลังบังคับ
หรืออาวุธปนของเจาหนาที่ดังกลาวถึงแกความตายไปแลวก็ใหบุตรหรือภรรยาของบุคคลเหลาน้ัน
เปนผูใชสิทธิดังกลาวแทน29

(3) รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองดําเนินการใหเปนที่มั่นใจ
ไดวาบรรดาเจาหนาที่ระดับผูบังคับบัญชาทั้งหลายจะตองรับผิดในกรณีที่รูวาเจาหนาที่ที่มีอํานาจ
หนาที่บังคับใชกฎหมายที่อยูภายใตบังคับบัญชาของตนไดใชหรืออยูระหวางใชกําลังบังคับและ
อาวุธปนโดยไมถูกตองตามกฎหมายแลวไมดําเนินการยับยั้ง ปองกันและรายงานเหตุดังกลาว30

(4) รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองดําเนินการใหเปนที่มั่นใจ
ไดวา บรรดาเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายทั้งหลายจะตองไมถูกดําเนินคดีอาญาและ
จะตองไมถูกดําเนินการทางวินัยอันเน่ืองมาจากการที่เจาหนาที่ผูน้ันไดปฏิเสธการใชกําลังบังคับ
และอาวุธปนหากวาเปนการปฏิเสธโดยชอบเพราะเปนการปฏิบัติตามประมวลระเบียบการปฏิบัติ

27 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 21.
28 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 22.
29 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 23.
30 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 24.
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ของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายและหลักการตางๆ ดังกลาวในฉบับน้ี สําหรับ
เจาหนาที่ผูรายงานเหตุการณเกี่ยวกับการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาที่ผูอ่ืนโดยเปนการ
รายงานตามประมวลและหลักการดังกลาวก็พึงไดรับการคุมครองเชนกัน31

(5) การที่ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาน้ันจะนํามาเปนขออางในการ
ปฏิเสธความรับผิดไมได หากเปนกรณีที่เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายน้ันรูอยูแลววา
คําสั่งที่ใหใชกําลังบังคับและอาวุธปนน้ันจะทําใหมีผูถึงแกความตายหรือไดรับอันตรายสาหัสโดยที่
ปรากฏอยางชัดแจงวาเปนการกระทําโดยมิชอบและเจาหนาที่ผูน้ันมีโอกาสตามสมควรที่จะปฏิเสธ
ไมปฏิบัติตามคําสั่งน้ันไดแตกลับทําตามคําสั่งน้ัน และไมวาในกรณีใดก็ตามความรับผิดยังคงตกอยู
แกผูบังคับบัญชาที่ออกคําสั่งโดยมิชอบน้ันดวย32

3.2 หลักเกณฑเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมายของตางประเทศ
3.2.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักเกณฑเกี่ยวกับการมีและใชอาวุธปนของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดบัญญัติไวใน
Chapter 44 Firearms ของ Crimes and Criminal Procedure Code อันเปนสวนหน่ึงของ United State
Code ซึ่งในChapter 44ของCrimes and Criminal Procedure Code น้ันไดกําหนดคํานิยาม (definition)
วาบุคคลใดจะตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับน้ีบาง เชน บุคคลธรรมดา หางหุนสวน บริษัท
สมาคม33 คํานิยามของอาวุธประเภทตางๆ นอกจากน้ียังบัญญัติถึงการกระทําอันเปนความผิด (unlawful
act) เชน การนําเขา ผลิต จําหนาย ขนสง โดยไมไดรับอนุญาต34 หากผูใดประสงคจะนําเขา ผลิต ขนสง
อาวุธจะตองยื่นคําขออนุญาตตออัยการสูงสุด ตามรูปแบบที่อัยการกําหนด ตองเสียคาธรรมเนียม
ตามระเบียบ35 และ Chapter 44 มีบทบัญญัติยกเวนไววา หากเปนหนวยงานราชการ กรม ราชการ
ทหาร การฝกทหาร การแขงขัน ก็ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายน้ี36 นอกจากน้ีหากเปนเจาพนักงาน
หรือตัวแทนหรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไดรับอนุญาตหรือมีหนาที่ในการปองกัน สอบสวนหรือจับกุม

31 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 25.
32 Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Article 26.
33 Cornell  University Law School. (2011). Title 18 CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE in

United State Code (18 U.S.C). Retrieved 15 February 2011, from
http://www.law.cornell.edu/uscode/18/usc_sup_01_18.html, section 921

34 18 U.S.C. section 922.
35 18 U.S.C. section 923.
36 18 U.S.C. section 925.
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ผูกระทําความผิด ก็สามารถมีอาวุธปนหรืออาวุธรายแรงไวในความครอบครองเพื่อใชในทางราชการ
ได37 The National Firearms Act (NFA) บังคับใชเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 1934 โดยทั่วไปจะเก็บภาษี
การผลิต การโอน และจดทะเบียนอาวุธปน การผานกฎหมายน้ีหลังจากไดยกเลิกขอหามตางๆ NFA
มีการอ างใน Title II ของกฎหมาย the Federal firearms กฎหมาย The Gun Control Act of 1968
("GCA") เปน Title I กฎหมายปนในสหรัฐฯ มีกฎระเบียบวาดวยการขาย การครอบครอง และการ
ใชอาวุธปนและกระสุนปนในสหรัฐฯ

เน่ืองจากไดใชหลักกฎหมายคอมมอนลอว ในแตละมลรัฐจึงมีบทบัญญัติและจํากัดการ
กระทําดังกลาวไวในประมวลกฎหมายของตนที่แตกตางกัน และไมขึ้นตรงตอกฎหมาย federal
firearms เจาของอาวุธปนอยูภายใตกฎหมายปนของแตละรัฐ ความสัมพันธระหวางรัฐเปนไปตาม
สถานการณที่มีอยู เชน การออกใบอนุญาตในการพกพาอาวุธปน ตามพื้นฐานในแตละรัฐ ตัวอยาง
เชน Idaho ตระหนักถึงการออกใบอนุญาตใน Oregon แต Oregon ไมไดตระหนักถึงการออกใบ
อนุญาตใน Idaho Florida มีการออกใบอนุญาตใหพกพาทั้งปนและอาวุธ แตรัฐอ่ืนการออก
ใบอนุญาตใหพกพาปนเทาน้ัน เพื่อแสดงถึงความสําคัญเพื่อใหเขาใจถึงกฎหมายในแตละรัฐมีการ
พกพาและครอบครองอาวุธปน ซึ่งแตละรัฐจะใชกฎระเบียบการพกพาและใชอาวุธที่แตกตางกัน
ดังกรณีตัวอยาง

กฎหมายอาวุธปนสําหรับรัฐฮาวาย มีการบังคับใชในตุลาคม ป 2006 38

1) บทบัญญัติรัฐธรรมนูญของรัฐ
กฎระเบียบที่จําเปนเพื่อความปลอดภัยของรัฐอิสระ สิทธิของประชาชนที่รักษาไว

ตองไมถูกฝาฝน ตามมาตรา 1 หมวด 15
2) การซื้อ (Purchase)

ไมมีบุคคลใดเปนเจาของอาวุธปนทั้งโดยการซื้อ การมอบให หรือการนําเขา และ
อ่ืนๆ ในฮาวาย หัวหนาตํารวจในมณฑลใหใบอนุญาตการพกพาอาวุธสําหรับสถานที่ที่ทําธุรกิจและ
ที่พักแรม หัวหนาตํารวจอาจจะใหใบอนุญาตการพกพาอาวุธใหประชาชนในรัฐที่มีอายุไมตํ่ากวา 21
ป การออกใบอนุญาตใหซื้อปนไรเฟลหรือปนสั้นใน 1 ป หลังจากที่ออกใบอนุญาต บุคคลที่ได
ครอบครองอาวุธปนตอจากบุคคลอ่ืนในฮาวายตองมีการเซ็นตชื่อและสงมอบโดยเจาของอาวุธปน
ใหกับบุคคลคนน้ัน

37 18 U.S.C. section 926.
38 NRA-Institute for Legislative Action. (2006). Firearms Laws for Hawaii. Virginia: USA.

p. 1-2.
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การโอนจะตองจัดเตรียมขอมูล ทั้งชื่อบุคคลที่เปนเจาของและผูถูกโอน รวมทั้ง
รายละเอียดของอาวุธปน เลขที่ปน โดยการจดทะเบียนตอหัวหนาตํารวจภายใน 48 ชั่วโมง บุคคลที่
มีใบอนุญาตการพกพาอาวุธตองจายคาธรรมเนียมเปนเงิน 24 เหรียญ ภายใน 5 วัน

3) การจดทะเบียน
การจดทะเบียนอาวุธปนและกระสุนปนตองทําโดยหัวหนาตํารวจ ทุกคนที่เขามาใน

รัฐฮาวายจําเปนตองจดทะเบียนอาวุธปนภายใน 3 วัน เวนแตมีการผลิตอาวุธปนกอนป 1899
4) การครอบครอง

บุคคลที่ครอบครองอาวุธปนที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป เปนการกระทําผิดกฎหมาย
อยางไรก็ตามบุคคลที่มีอายุ 16 ป หรือมากกวา จะมีใบอนุญาตการลาสัตวที่สามารถพกพาอาวุธปน
ประเภทปนไรเฟลโดยถูกตองตามกฎหมายได และไมมีบุคคลที่ไดครอบครองปนพกโดยไมไดรับ
ใบอนุญาต

หลังจาก 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1990 มีการนําอาวุธปนที่ไมถูกตองเขาไปสูรัฐฮาวายใน
การทํารายรางกายดวยปนพก ทําใหไมมีการขายหรือโอนอาวุธในรัฐฮาวาย เวนแตวาไดทําการจด
ทะเบียนในรัฐ ภายใน 90 วัน

5) การพกพาอาวุธปน
การครอบครองอาวุธปนและกระสุนปนมีการจํากัดในสถานที่ที่ทําธุรกิจ ที่พัก หรือ

ที่พักแรม ในการพกพาอาวุธปนในถนนสาธารณะโดยไมไดใบอนุญาตเปนการผิดกฎหมาย ยกเวน
เจาหนาที่ที่มีอํานาจและทหาร บุคคลที่วาจางโดยรัฐที่ตองทํางานตามหนาที่ สมาชิกขององคกรที่มี
อํานาจในการซื้อหรือไดรับอาวุธปนจากสหรัฐอเมริกาหรือรัฐ ผูครอบครองที่เปนประชาชนจะตอง
มีอายุ 21 ป หรือมากกวาเพื่อการคุมครองชีวิตและทรัพยสิน ใบอนุญาตในการพกพาอาวุธปน
หมดอายุใน 1 ป และคาธรรมเนียมในการตอใบอนุญาตเปนจํานวนเงิน 10 ดอลลารสหรัฐฯ

กฎหมายอาวุธปนในรัฐหลุยสเซียนา มีการบังคับใชในกุมภาพันธ ป 201039

1) บทบัญญัติรัฐธรรมนูญของรัฐ
สิทธิของประชาชนในการรักษาไวตองไมถูกทําใหสั้นลง แตบทบัญญัติน้ีอาจจะไม

เปนขอหามในการพกพาอาวุธปนตามมาตรา 1 หมวด 11
2) การซื้อ

บุคคลที่อยูในรัฐน้ีสามารถซื้อปนสั้นหรือกระสุนปนในรัฐอ่ืนที่ตอจากรัฐน้ีหรือได
รับหรือการขนสงปนสั้นหรือกระสุนปนเขามาสูรัฐน้ี และมีการออกใบอนุญาตการพกพาอาวุธของ
บุคคลที่อาศัยในรัฐน้ี

39 NRA-Institute for Legislative Action. (2010). Firearms Laws for Louisiana. Virginia: USA.
p. 1-2.
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3) การครอบครอง
ไมมีการอนุญาตใหครอบครองปนไรเฟล ปนสั้น หรือปนพก ที่เปนการผิดกฎหมาย

ในการกออาชญากรรมที่ครอบครองอาวุธปนในชวงระยะเวลา 10 ป จากวันที่ภาคทัณฑ
4) การพกพาอาวุธปน

รัฐหลุยสเซียนา ไดเปดโอกาสใหพกพาอาวุธปน ไมมีผูใดที่พกพาอาวุธปนโดยไมได
รับใบอนุญาต เวนแตเจาหนาที่ เจาพนักงาน และ The Deputy Secretary of Public Safety Services
องหนวยงาน Public Safety and Corrections จะออกใบอนุญาตการพกปนใหกับประชาชนที่มี
คุณสมบัติสําหรับการไดรับใบอนุญาต มีการบันทึกขอมูลรายละเอียดของปนพกที่ไดรับใบอนุญาต
ประชาชนที่มีคุณสมบัติอาจจะ

(1) แสดงถึงความสามารถในการใชปนพกตามความปลอดภัยและอบรมการใช
อาวุธปน

(2) ขอตกลงของหนวยงานใหความคุมครองที่ไมเปนอันตราย รัฐหรือเจาหนาที่
รักษาความสงบสําหรับความรับผิดจากการประกันที่เพิ่มขึ้นที่ใหใบอนุญาต

(3) ผูที่พักอาศัยของรัฐตองพักอาศัย 6 เดือนหรือมากกวา
(4) ตองมีอายุอยางนอย 21 ป
(5) ตองไมมีอาการปวยทางจิต หรือโรคที่เกี่ยวของกับการใชอาวุธปน
(6) ตองไมเคยทําความผิดภายใน 5 ป
(7) จะตองไมเปนสุราเร้ือรัง
(8) จะตองไมทําความผิดทางความรุนแรงอาชญากรรมภายใน 5 ป
(9) ตองไมมีความผิดทางอาญาและการลงโทษทางอาญาโดยการจําคุกในระยะ 1 ป
(10) ตองไมมีประวัติพฤติกรรมความรุนแรง
(11) ตองไมขาดคุณสมบัติในการครอบครองอาวุธปนภายใตกฎหมายสหพันธรัฐ
หนวยงาน Deputy Secretary of Public Safety Services จะออกใบอนุญาตภายใน 2

วัน และยื่นใหหัวหนาตํารวจในรัฐน้ัน และเจาหนาที่ใชเวลา 10 วันในการรวบรวมขอมูลที่ถูกตองตาม
กฎหมาย เพื่อใหไดรับใบอนุญาตโดยจะตองจายคาธรรมเนียม 100 ดอลลาร สําหรับ 4 ป หรือ 50
ดอลลาร สําหรับ 2 ป บุคคลที่มีอายุ 65 ป หรือมากกวาจะจายเพียงคร่ึงหน่ึงของคาธรรมเนียมที่ตอง
ชําระ และใบอนุญาตน้ีจะตองตออายุไมเกิน 120 วัน

สําหรับเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal
Bureau of Investigation: FBI) รัฐสภาสหรัฐไดออกกฎหมายต้ังแตป ค.ศ. 1934 อนุญาตใหเจาหนาที่
เอฟบีไอสามารถพกพาอาวุธไดโดย Chapter 203 ของ Crimes and Criminal Procedure Code ได
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บัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาที่ เอฟบีไอไววา ผูบัญชาการ ผูบัญชาการรวม ผูชวยผูบัญชาการ ผูควบคุม
และเจาหนาที่เอฟบีไอ กระทรวงยุติธรรมทุกคนสามารถพกอาวุธติดตัว ออกหมายจับ หมายเรียก
จับกุมได โดยไมตองมีหมายจับสําหรับผูกระทําความผิดซึ่งหนาหรือกระทําความผิดรายแรง หากมี
เหตุอันควรเชื่อไดวาผูถูกจับน้ันไดกระทําความผิดอาญารายแรงมา40

เจาหนาที่เอฟบีไอ มีภารกิจในการบังคับใชกฎหมายเพื่อรักษาความสงบสุขและ
กฎระเบียบในสังคม ภารกิจดังกลาวเปนภารกิจที่มีความยุงยากซับซอน มีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้น
มากมายที่เจาหนาที่จะตองรับมือใหได ไมวาจะเปนการปราบปรามผูกอการราย ผูกอความไมสงบ
หรือการจับกุมผูตองสงสัยวาจะกระทําความผิด การปฏิบัติหนาที่ในบางคร้ังก็อาจตองมีการใชอาวุธ
หรือกําลังบังคับ ไมวาจะในระหวางการจับกุมหรือเพื่อปกปองชีวิต ทรัพยสินของประชาชนหรือ
ปองกันภยันตรายที่จะเกิดกับตัวเจาหนาที่เอง การใชอาวุธหรือกําลังบังคับหากเปนการใชที่ถูกตอง
ตามกฎหมายและเหมาะสมกับสถานการณก็ยังคงมีความจําเปนที่จะตองใชเพื่อใหสังคมมีระเบียบ

การใชอาวุธหรือกําลังบังคับเปนเร่ืองใหญสําหรับเจาหนาที่ที่มีหนาที่ในการบังคับ
ใชกฎหมาย หากกระทําไปโดยไมระมัดระวังหรือเกินสมควรแกเหตุผลที่จะตามมาอาจเปนความ
เสียหายของประชาชน ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบตอหนวยงานตนสังกัด นอกจากน้ีจะอาจถูก
ฟองรองใหรับผิดชําระคาเสียหายในทางแพง การใชอาวุธหรือกําลังบังคับมีผลกระทบตอการพัฒนา
เชิงนโยบายสาธารณะและการบริหารจัดการในทางปฏิบัติ โดยมากนโยบายสาธารณะมักจะประสงค
ใหเจาพนักงานใชอาวุธหรือกําลังบังคับใหนอยที่สุดเทาที่จําเปนเพื่อการจับกุมผูกระทําความผิดและ
ปราบปรามผูกอการรายเทาน้ัน

เจาหนาที่เอฟบีไอจะตองพกอาวุธหรือสามารถหยิบฉวยอาวุธไดทันทีตลอดเวลาที่
ปฏิบัติหนาที่ เวนเสียแตวาจะเลือกใชวิธีอ่ืนในการจัดการกับเหตุการณน้ัน การใชอาวุธรายแรงหรือ
กําลังบังคับจะใชในสถานการณที่ถูกบังคับใหกระทํา โดยตองเปนกรณีที่มีความจําเปนจริงๆ และ
ตองมีเหตุผลที่นาเชื่อไดวาการใชอาวุธรายแรงหรือกําลังบังคับน้ันก็เพื่อที่จะปองกันภยันตรายที่ใกล
จะมาถึงกับเจาหนาที่เอฟบีไอหรือประชาชน ซึ่งเปนอันตรายถึงตายหรืออาจไดรับบาดเจ็บ ถา
เปนไปไดจะตองแจงผูบังคับบัญชากอนที่จะลงมือใชอาวุธหรือใชกําลังบังคับ

สําหรับเจาหนาที่ราชทัณฑในหนวยงานราชทัณฑของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดรับ
การยกเวนใหมีและใชอาวุธปนไดเชนกันโดยขอบเขตของการมีและใชอาวุธปนเปนไปตามกฎและ
ขอบังคับที่ออกโดยอัยการสูงสุด41

40 18 U.S.C. section 3052.
41 18 U.S.C. section 3050.

DPU



51

3.2.2 ประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษนับไดวาเปนประเทศผูนําเร่ืองของกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเน่ืองจาก

เปนของบทบัญญัติคุมครองสิทธิที่เรียกวา Bill of Rights ซึ่งถือวาเปนแมบทหรือเปนตนเเบบของ
การรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญทั่วโลก ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา
สิงคโปร เเละมาเลเซียตางไดรับอิทธิพลจากบทบัญญัติดังกลาวมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของตน
โดยใชชื่อ Bill of Rights ในหมวดที่วาดวยสิทธิเสรีภาพของราษฎรตามอยางชื่อกฎหมายของอังกฤษ
เเละที่สําคัญ ประเทศดังกลาวตางเคยเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษมาแลวทั้งสิ้น กฎหมายอาวุธ
ปนของประเทศอังกฤษจึงเปนตนแบบของกฎหมายอาวุธปนในประเทศตางๆ ที่กลาวมาเชนกัน

กฎหมายอาวุธปนของประเทศอังกฤษ Firearms (Amendment) Act 1988 แกไข Firearms
(Amendment) Act 1997 มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติอาวุธปน ค.ศ. 1968 เพื่อกําหนดระเบียบ
เพิ่มเติมเพื่อขยายความเกี่ยวกับการครอบครองและธุรกรรมที่เกี่ยวของกับอาวุธปนเเละเคร่ือง
กระสุนปน ลักษณะอาวุธปนตองหาม ซึ่งหมายความรวมถึงอาวุธปนและกระสุนปนที่ครอบครอง
ไดมา ผลิตขาย หรือโอน ซึ่งตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย42 ภายใตขอ

42 Firearms (Amendment) Act 1997.
(1) The Firearms (Amendment) Act 1997 is amended as follows.
(2) In section 2 (slaughtering instruments), after “Secretary of State”, there is inserted “or the

Scottish Ministers (by virtue of provision made under section 63 of the Scotland Act 1998)”.
(3) In section 3 (firearms used for humane killing of animals), after “Secretary of State”, there is

inserted “or the Scottish Ministers (by virtue of provision made under section 63 of the Scotland Act 1998)”.
(4) In section 4 (shot pistols used for shooting vermin), after “Secretary of State”, there is inserted

“or the Scottish Ministers (by virtue of provision made under section 63 of the Scotland Act 1998)”.
(5) In section 5 (races at athletic meetings), after “Secretary of State”, there is inserted “or the

Scottish Ministers (by virtue of provision made under section 63 of the Scotland Act 1998)”.
(6) In section 6 (trophies of war), after “Secretary of State”, there is inserted “or the Scottish

Ministers (by virtue of provision made under section 63 of the Scotland Act 1998)”.
(7) In section 7 (firearms of historic interest)–

(a) in subsection (1), after “Secretary of State”, there is inserted “or the Scottish Ministers (by
virtue of provision made under section 63 of the Scotland Act 1998)”;

(b) in subsection (3), after “Secretary of State” where they occur in both places, there is inserted
“or the Scottish Ministers (by virtue of provision made under section 63 of the Scotland Act 1998)”.

(8) In section 8, there is inserted “or the Scottish Ministers (by virtue of provision made under
section 63 of the Scotland Act 1998)”.
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63 ของ the Scotland Act 199843

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการรักษาความสงบเรียบรอย ไดแก The Ministry of Defence
Police, Civil Nuclear Constabulary and Police Service of Northern Ireland และหน วยงานผู
เชี่ยวชาญบางอยางของตํารวจนครบาล ในป 2007-2008 มีเจาหนาที่ผูมีอํานาจในการใชอาวุธปน
จํานวน 6,780 คน และตํารวจปฏิบัติการที่ไดรับอนุมัติใหใชอาวุธปน จํานวน 21,181 คนในอังกฤษ
และเวลส44

ตํารวจ (สกอตแลนด) พ.ศ. 1967 แกไขเพิ่มเติมอํานาจของตํารวจ เพื่อจะเนนในการ
ปรับเปลี่ยนการทํางานตํารวจเพื่อใหสอดคลองกับความตองการในปจจุบัน แตหนาที่หลักในการ
ใหบริการยังคงสามารถสรุปไดในคํากลาวของรายงานของคณะกรรมการ Royal 1962

1) เพื่อการรักษากฎหมายและการปกปองและทรัพยสินในการปองกันอาชญากรรม
2) เพื่อตรวจจับอาชญากรและในระหวางการสอบสวนผูตองสงสัย
3) เพื่อควบคุมการจราจรทางถนนและใหคําแนะนําหนวยงานทองถิ่น
4) เพื่อกระทําหนาที่บางอยางในนามของหนวยงานภาครัฐ ตัวอยางเชนในการ

ดําเนินการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับของสัญชาติอังกฤษ
5) คุมครองบุคคลที่ตองการความชวยเหลือและรับมือกับเหตุฉุกเฉินรายยอยหรือราย

ใหญที่อาจเกิดขึ้น
6) ในการดําเนินงานของตํารวจเปนการรักษาวินัยตามทิศทางของหัวหนาตํารวจ แมวา

แตละคนจะดําเนินการกับความคิดริเร่ิมของตนเองและเปนคนเดียวที่รับผิดชอบตามกฎหมาย ผูมี
อํานาจไมมีการควบคุมดูแลและตองมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของความรูทางกฎหมาย

ในสหราชอาณาจักร สวนใหญเจาหนาที่ตํารวจ ไมไดพกอาวุธปนยกเวนในกรณีพิเศษ ใน
ศตวรรษที่ 19 ตํารวจนครบาลบริการ ตํารวจไมไดพกอาวุธ สวนหน่ึงเปนความกลัวของประชาชน
ตอตานและคัดคานเกี่ยวกับการบังคับใชอาวุธ การใชอาวุธปนของตํารวจตามรัฐธรรมนูญอนุญาต

43 The Scotland Act 1998 SECTION 63: Power to transfer functions. Purpose and Effect
This section enables Her Majesty, by Order in Council, to provide for the transfer to the Scottish

Ministers of functions of a Minister of the Crown which are exercisable in or as regards Scotland, even
although they relate to reserved matters. It also enables such functions to be shared with the Scottish Ministers
or to be exercised by a Minister of the Crown only with the agreement of, or after consultation with, the
Scottish Ministers.

44 "Statistics on the police use of firearms in England and Wales 2007/08". Retrieved July 7, 2010
from www.homeoffice.gov.uk/.../police/police-firearms-use-2007
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ใหใช เมื่อมีการจับกุมหรือปองกันอาชญากรรม45 หรือการปองกันตัว46 อยางไรก็ตามถาเกิดอันตราย
ถึงขั้นรายแรง เมื่อน้ัน The European Convention of Human Rights อนุญาตใหใชไดเมื่อจําเปน
เจาหนาที่ตํารวจจะกระทําการหยุดยิง "เพื่อหยุดการคุกคามถึงแกชีวิต”47

การใชอาวุธของเจาหนาที่ตํารวจ เปนไปตามกฎหมาย Police and Criminal Evidence Act
1984 และ Human Rights Act 1998 และนโยบาย เชน The Home Office Code of Practice on Police
Use of Firearms and Less Lethal Weapons, ACPO (2003) ในคูมือ Manual of Guidance on Police
Use of Firearms และกฎหมายจารีตประเพณี (common law)

Authorised Firearms Officers (AFO) เทา น้ันที่พกอาวุธปนเมื่อได รับอนุญาตจาก
"เจาหนาที่ที่มีอํานาจเหมาะสม"48 เจาหนาที่ที่มีอํานาจเหมาะสมจําเปนตองมีระดับขั้นที่สูงกวา49

ขณะที่กําลังทํางานที่สนามบิน บริเวณที่จัดต้ังนิวเคลียร เพื่อทําหนาที่ในการปองกันบริเวณดังกลาว
The Association of Chief Police Officers (ACPO) กลาวถึงการใชอาวุธปนเปนการชี้ไป

ที่บุคคลและเพื่อการปฏิบัติราชการเทาน้ัน50 ในขณะการบังคับใชอาวุธปนใน England and Wales
อยูในความรับผิดชอบเจาหนาที่แตละคน51

สําหรับเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษของประเทศอังกฤษ ตํารวจ Scotland Yard
Sir Robert Peel ไดออกกฎหมาย The Metropolitan Police Act โดยรัฐสภาในป 182952 โดยดูแลพื้นที่
ทั่วไป ยกเวนในลอนดอน ในป 1839 จึงไดรวมลอนดอนเขาดวยกัน ทุกคนสามารถพกอาวุธติดตัว
ออกหมายจับ หมายเรียก จับกุมโดยไมตองมีหมายจับสําหรับผูกระทําความผิดซึ่งหนาหรือกระทํา
ความผิดรายแรง หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูถูกจับน้ันไดกระทําความผิดอาญารายแรงมา

45 Police and Criminal Evidence Act. 1984, Section 117 or Police and Criminal Evidence (Northern
Ireland) Order 1989, Article 88 Criminal Law Act 1967, Section 3 or Criminal Law Act (Northern Ireland)
1967, Section 3.

46 Common Law, as cited in ACPO.  (2003). Manual of Guidance on Police Use of Firearms, 2.3.4.
Association of Chief Police Officers Revised. Retrieved January 10, 2011 from
http://www.statewatch.org/news/2005/jul/acpo-firearms-2003.pdf

47 ACPO. (2003). Manual of Guidance on Police Use of Firearms, 5.6.1.
48 ACPO. (2003). Manual of Guidance on Police Use of Firearms, 3.2.1.
49 ACPO. (2003). Manual of Guidance on Police Use of Firearms, 3.6.6.
50 ACPO. (2003). Manual of Guidance on Police Use of Firearms, 3.2.4.
51 ACPO. (2003). Manual of Guidance on Police Use of Firearms, Chapter 3.3.1.
52 "Metropolitan Police Service - History of the Metropolitan Police Service". Retrieved May 29,

2009, from www.met.police.uk/history
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เจาหนาที่ตํารวจ Scotland Yard มีภารกิจในการบังคับใชกฎหมายเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยและกฎระเบียบในสังคม การปราบปรามผูกอการราย ผูกอความไมสงบหรือการจับกุม
ตองสงสัยวาจะกระทําความผิด การปฏิบัติหนาที่ในบางคร้ังก็อาจตองมีการใชอาวุธหรือกําลังบังคับ
การจับกุมหรือเพื่อปกปองชีวิต ทรัพยสินของประชาชนหรือปองกันภยันตรายที่จะเกิดกับตัว
เจาหนาที่เอง

การใชอาวุธสําหรับเจาหนาที่ที่มีหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย หากกระทําไปโดยไม
ระมัดระวังหรือเกินสมควรแกเหตุผลที่จะตามมาอาจเปนความเสียหายของประชาชน ทรัพยสิน
เสียหาย มีผลกระทบตอหนวยงานตนสังกัด และอาจถูกฟองรองใหรับผิดชําระคาเสียหายในทาง
แพง การใชอาวุธมักจะประสงคใหเจาพนักงานใชอาวุธใหนอยที่สุดเทาที่จําเปนเพื่อการจับกุม
ผูกระทําความผิดและปราบปรามผูกอการรายเทาน้ัน

3.2.3 ประเทศออสเตรเลีย
รัฐบาลของออสเตรเลีย มีทั้งระดับสหพันธและระดับรัฐก็มีการควบคุมอาวุธปน แมแต

ในรัฐที่สนับสนุนการมีอาวุธปนเชนรัฐแทสเมเนียและรัฐควีนสแลนด ในชวงแรกๆ รัฐบาลแทส
เมเนียพยายามขัดขืนตอการควบคุมอาวุธปน แตก็มิอาจจะทัดทานแรงกดดันจากรัฐบาลสหพันธได
ออสเตรเลียมีรัฐบาล 2 ระดับ คือระดับสหพันธที่ดูแลทั้งประเทศ กับรัฐบาลทองถิ่น ที่ดูแลในรัฐ
ของตัวเอง ทําใหออสเตรเลียเปนประเทศที่ปลอดภัยมากเมื่อเทียบกับเกือบทุกพื้นที่ทั่วโลก
ออสเตรเลียมีการเมืองที่มั่นคง อัตราการเกิดอาชญากรรมตํ่า และกฎหมายควบคุมอาวุธปนที่เขมงวด
ก็ทําใหที่น่ีมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย

การใชอาวุธปนของเจาพนักงานเปนการพกพาโดยฝายเจาหนาที่สายตรวจ และสืบสวน
ซึ่งในออสเตรเลีย เขายังมีความเชื่อวาการพกพาอาวุธปนเปนความเสี่ยงตอชุมชน แตการใชอาวุธ
ปนของเจาพนักงานก็ยังมีความจําเปน

The National Committee on Violence Recommendation53

Australian National Committee 1990 มีขอแนะดังขอที่ 85 และ 86 ดังน้ี
ขอที่ 85 รัฐบาลควรสนับสนุน
85.1 ตามกฎใหตํารวจใชอาวุธหรืออ่ืนใดที่เกี่ยวของกับความรุนแรง ที่มีไวปองกัน

ตนเองหรือบุคคลอ่ืน

53 Rick  Sarre. (1996). “Firearms Carriage by Police in Australia.” The Criminology Research
Council. University of South Australia.  p. 8.
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85.2 บทบัญญัติที่เพียงพอเพื่อใหแนใจวาจะไดรับการอบรมในการใชอาวุธ
85.3 ....
85.4 บทบัญญัติกองทุนในการพัฒนาอาวุธสําหรับใชในสถานการณที่เหมาะสม การใช

อาวุธทั้งหมดที่สามารถกอใหเกิดการเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บอยางรุนแรงตอคน การพัฒนาอาวุธ
ควรที่จะประเมินอยางระมัดระวังเพื่อใหแนใจวาลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บของบุคคลที่จะอยูใน
เหตุการณ ตองสงสัยและตํารวจ

ขอ 86 ผูบริหารตํารวจควรจะ
86.1 นํากฎระเบียบในการใชปนอยางเครงครัด
86.2 พัฒนาและใชจรรยาบรรณสําหรับบุคลากรการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งระบุวา

บุคลากรอาจใชบังคับเฉพาะเมื่อจําเปนอยางเครงครัดและเทาที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่
86.3 รักษาประเด็นดานจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการใชกําลังและอาวุธปนอยางตอเน่ือง

ภายใตการตรวจสอบ
86.4 ปรับปรุงความตกลงระดับชาติเพื่อกําหนดแนวทางการสรุปการปฏิบัติงาน

มาตรฐานสําหรับตํารวจที่จะปรับใชในการประเมินสถานการณที่มีความเสี่ยงสูง
การใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจอยูภายใตกฎหมายThe Australian Federal Police Act

1979 ตามกฎหมายน้ีไดแบงชุมชนออกเปน the Jervis Bay Territory, Norfolk Island, Christmas
Island และ the Cocos (Keeling) Islands โดยหนวยงาน The Australian Federal Police (AFP) ให
การรักษาความปลอดภัยปองกันในนามของรัฐบาลออสเตรเลีย เปนหนวยงานตํารวจของรัฐบาล
กลางของเครือรัฐออสเตรเลีย เอเอฟพีถูกสรางขึ้นโดยการควบรวมในป 1979 ของสามหนวยงาน
ของการบังคับใชกฎหมายของ Commonwealth54

บทบาทของเอเอฟพีคือการบังคับใชกฎหมายความผิดทางอาญา Commonwealth ของ
ออสเตรเลียและเพื่อปกปองผลประโยชนของชาติและทางทะเล AFP คือการบังคับใชกฎหมายของ
ออสเตรเลียระหวางประเทศ และ Uniform Protection Officers มีอํานาจตามมาตรา 14 ของพระราช
บัญญัติ AFP 1979 เพื่อจับ การคนหาและการตรวจสอบในขอบเขตของอํานาจ

54 Australian Federal Police Annual Report 2007–08. Retrieved January 10, 2011, from
http://www.afp.gov.au/__data/assets/pdf_file/89127/AFPAnrep2007-08.pdf
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3.2.4 ประเทศสิงคโปร
ประเทศสิงคโปรเปนอาณานิคมของอังกฤษมาชานานจนภายหลังไดรับเอกราชจึงขอ

สมัครใจเขารวมสัมพันธกับมลายาจนเปนเหตุใหมลายาตองเปลี่ยนชื่อประเทศใหมเปน “สหพันธรัฐ
มาเลเซีย” เพื่อใหครอบคลุมสิงคโปร ซึ่งไมใชดินแดนมลายาดวย ตอมาเมื่อสิงคโปรแยกตัวออกจาก
สหพันธมาเลเซีย และประกาศตัวเปนประเทศเอกราช มีธรรมเนียมเปนของตนเอง ในการตรา
กฎหมายดวยเอกราชแหงสาธารณรัฐสิงคโปร พ.ศ. 2508 ยังกําหนดใหใชมาตรา 5 ถึงมาตรา 12 และ
มาตรา 149 มาตรา 150 แหงรัฐธรรมนูญมาเลเซียดุจวาเปนสวนหน่ึงของรัฐธรรมนููสิงคโปรดวย
และดวยเหตุที่กฎหมายอาวุธปนของสิงคโปร จึงมีบางสวนที่เหมือนกันกับกฎหมายมาเลเซีย

ปจจุบันสาธารณรัฐสิงคโปรจัดรูปรัฐบาลแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเปนประมุขและ
มีนายกรัฐมนตรีเปนรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาล ประเทศสิงคโปรใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี
(Common Law) เน่ืองจากไดรับอิทธิพลจากการปกครองของอังกฤษ

กฎหมายอาวุธปนของสิงคโปร Arms and Explosives Act (chapter 13)55

กฎหมายน้ีควบคุมการผลิต การใช การขาย การเก็บรักษา การขนสง การนําเขา การ
สงออก และการครอบครอง ถึงอาวุธเเละวัตถุระเบิด วันที่ 12 ธันวาคม 2456 (ค.ศ. 1913)

แตก็ไดมีขอยกเวนแกบุคคล ตามมาตรา 3 (1) (ค)
มาตรา 3 (1) กฎหมายฉบับน้ีมิใหใชบังคับแก
1) บุคคลหรืออุปกรณในระหวางระยะเวลาการปฎิบัติหนาที่หรือทางการจาง ตามที่

กลาวตอไปน้ี
(1) สมาชิกของกองกําลังติดอาวุธของสิงคโปร และกองกําลังที่กําลังมาเยี่ยมเยือน

ประเทศสิงคโปรในปจุบันอยางถูกกฎหมาย
(2) สมาชิกของกองกําลังอาสาสมัครของกองทัพเรือ กองทัพบก กองทัพอากาศซึ่ง

กอต้ังขึ้นตามกฎหมายลายลักษณอักษร
(3) สมาชิกของกองกําลังผสมซึ่งกอต้ังขึ้นตามกฎหมายลายลักษญอักษรที่เตรียม

การสําหรับทหารเกณฑในการปองกันสิงคโปร
(4) สมาชิกของกองกําลังตํารวจสิงคโปรหรือกองกําลังตํารวจอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติหนาที่

ในสิงคโปร

55 Arms and Explosives Act (chapter 13). Retrieved January 10, 2011, from
http://www.singaporelaw.sg/content/LegalSyst1.html
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(5) สมาชิกของกองกําลังตํารวจพิเศษ ซึ่งผสมกันระหวางตํารวจกับเจาหนาที่รักษา
สันติภาพ

(6) มือปนรับจาง ซึ่งจางโดยรัฐบาล
กฎหมายอาวุธปนของสิงคโปร Arms Offences Act (chapter 14)56

กฎหมายน้ีเกี่ยวของกับการครอบครองอาวุธและเคร่ืองกระสุนปน และการพกพาและ
การใชซึ่งอาวุธใดๆ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2517 (ค.ศ. 1974) มาตรา 1 กฎหมายฉบับน้ีเรียกวา “กฎหมาย
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธ”

ขอยกเวน ตามมาตรา 10
มาตรา 10 ความตามมาตรา 3 จะไมใชเเก
1) สมาชิกของกองกําลังใดๆ ที่กําลังมาเยี่ยมเยือนประเทศสิงคโปรในปจจุบันอยางถูก

กฎหมายหรือเปนหนวยกองกําลังตํารวจ หรือกองกําลังอาสาสมัครหรือกองกําลังแหงทองถิ่น ที่ได
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายลายลักษณอักษรที่ใชบังคับอยูในประเทศสิงคโปร เมื่อสมาชิกแหงกองกําลัง
น้ันไดมีการพกพาอาวุธเขามา หรือเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติหนาที่ของเขา

2) บุคคลใดไดพกพาอาวุธ โดยถือเปนสวนหน่ึงของการแตงกายในเคร่ืองแบบ หรือ
เคร่ืองแบบที่แตงในโอกาสงานพิธี

3) บุคคลใดซึ่งไดรับใบอนุญาต หรือไดรับมอบอํานาจใชพกพา หรือครอบครองซึ่ง
อาวุธภายใตหรือโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายลายลักษณอักษรที่เกี่ยวกับอาวุธที่ใชบังคับอยูใน
ประเทศสิงคโปร

4) สมาชิกใดขององคกรใดๆ หรือสมาคมใดๆ ที่ไดรับการมอบหมายอํานาจเปนพิเศษ
จากรัฐมนตรีโดยการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อสมาชิกดังกลาวน้ันไดพกพาอาวุธใดๆ ไป
หรือที่เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติหนาที่

นอกจากน้ันยังมี The Police Force Act 2004 หนาที่ของตํารวจ ดังน้ี
ขอ 4 (1) ภายใตบังคับพระราชบัญญัติน้ีใหภาวะการทํางานของตํารวจมีอํานาจหนาที่

ดังตอไปน้ี
1) เพื่อการรักษากฎหมายและคําสั่งใหปฏิบัติ
2) เพื่อรักษาความสงบของประชาชน
3) เพื่อปองกันและตรวจจับการกออาชญากรรม

56 Arms Offences Act (chapter 14). Retrieved January  10, 2011, from http://statutes.agc.gov.sg
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4) เพื่อจับกุมผูกระทําผิดและ
5) หนาที่อ่ืนตามกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร
ดังน้ันตามกฎหมาย The Police Force Act 2004 น้ี ตํารวจตองพกอาวุธไปปฏิบัติหนาที่

ดวยทุกคร้ังที่ไปปฏิบัติหนาที่
สําหรับเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษของประเทศสิงคโปร คือ The Corruption

Practices Investigation Bureau (CPIB)57 ซึ่งใหอํานาจเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ แยกเปนหนวยงานออกมาจากสํานักงานตํารวจสิงคโปร และไมไดมีสถานะ
เปนเจาหนาที่ตํารวจ แตก็มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐและ
เจาหนาที่ตํารวจสิงคโปรดวย

การที่เจาหนาที่ของสํานักงานสืบสวนสอบสวนการคอรรัปชั่นไมไดมีสถานะเปน
เจาหนาที่ตํารวจทําใหตองปฏิบัติหนาที่รวมกับเจาหนาที่ตํารวจในการดําเนินคดีทางอาญา เสมือน
กับการใหตํารวจเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานโดยทั่วไป และเจาหนาที่ของสํานักงานสืบสวน
สอบสวนการคอรรัปชั่นอํานาจดําเนินการดาน “การสืบสวนสอบสวนพิเศษ” ได หากไดรับคําสั่ง
หรือไดรับมอบอํานาจจากอัยการใหปฏิบัติการเปนกรณีๆ ไป ทั้งน้ีเปนการใชอํานาจตามกฎหมายอีก
ฉบับหน่ึงของประเทศสิงคโปร คือ Corruption, drug Trafficking and other serious crimes (Confis-
cation of benefits) Act (1993) มาตรา 49 และมาตรา 5558

เจาหนาที่สํานักงานสืบสวนสอบสวนการคอรรัปชั่น (CPIB) ไมใชเจาหนาที่ตํารวจ เวน
แตกรณีปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 17 แหงรัฐบัญญัติการปองกันการทุจริต ค.ศ. 1960 ซึ่งบัญญัติให
เจาหนาที่สํานักงานสืบสวนสอบสวนการคอรรัปชั่น (CPIB) มีอํานาจในการตรวจ คน ยึด ทรัพยสิน
ที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดเชนเดียวกับเจาหนาที่ตํารวจในการสืบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา เพื่อสืบสวนความผิดเกี่ยวกับการคอรรัปชั่น เจาหนาที่สํานักงานสืบสวน
สอบสวนการคอรรัปชั่น (CPIB) มีอํานาจหนาที่ในการปองกันการทุจริตและสืบสวนจับกุมผูกระทํา
ความผิดทั้งเจาหนาที่ของรัฐและเอกชน

57 The Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB) Retrieved January 10, 2011, from
www.cpib.gov.sg

58 Corruption, drug Trafficking and other serious crimes (Confiscation of benefits) Act (1993).
Retrieved January  11, 2011, from http://statutes.agc.gov.sg
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3.2.5 ประเทศมาเลเซีย
มาเลเซียเปนอาณานิคมของอังกฤษมาจนกระทั่งวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2500 (ค.ศ

1957) จึงไดรับเอกราชเเละสถาปนาประเทศเปน “สหพันธรัฐมลายา” ตอมาเมื่อวันที่ 16 กันยายน
พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) ก็ไดมีการเปลี่ยนชื่อประเทศใหมเปนสหพันธรัฐมาเลเซีย และใชชื่อน้ีมาจน
บัดน้ี

สหพันธรัฐมาเลเซียจัดรูปรัฐบาลแบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย เปนประมุข มีนายก
รัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาล และจัดรูปประเทศเปนรัฐรวม 13 มลรัฐแบบสหพันธรัฐ

กฎหมายอาวุธปนของมาเลเซีย อยูภายใตกฎหมาย The Arms Act 196059 (Act 206) ซึ่ง
กําหนดใหใชบังคับแกอาวุธปนสิ่งเทียมอาวุธปนและกระสุนปน

มาตรา 1 กฎหมายฉบับน้ีเรียกวา กฎหมายอาวุธปน ป 1960
มาตรา 2 (1) ในฉบับน้ี นอกจากจะมีขอกําหนดไวเปนอยางอ่ืน
“อาวุธปน” หมายถึงอาวุธใดๆ ที่มีลํากลองยิงใหตายได โดยการบรรจุลูกกระสุนหรือ

จรวดอยางอ่ืนเขาไปสําหรับยิงออกมาจากปากลํากลองน้ัน และใหหมายรวมถึงอาวุธอ่ืนที่ออก
เเบบหรือปรับใช หรือสามารถปรับใชในการยิงดวยของเหลวหรือแกส หรือสิ่งอ่ืนใดที่เปนอันตราย
แกชีวิตและทรัพยสินได กับหมายรวมถึงปนลมที่เปนปนสั้น ปนยาว ปนกล ปนพก และสวน
ประกอบใดๆ ของอาวุธดังกลาวที่ออกแบบหรือใหปรับใช เพื่อใหเกิดเสียงหรือแสงวับวาวนอยลง
จากการยิงดวยอาวุธดังกลาวน้ันดวย60

บทลงโทษโทษเงื่อนไขภายหลังรับอนุญาต
ใน The Arms Act 1960 สวนที่ 2 การอนุญาตพกพาอาวุธปน
ขอ 8. บุคคลที่ฝาฝนบทบัญญัติกฎหมายน้ี
1) อยูในความครอบครองดูแลหรือการควบคุมหรือการพกพาหรือการใชปนและ

กระสุนโดยไมมีใบอนุญาตหรือการยินยอม ในกรณีกระสุนปนตองมีปริมาณไมนอยกวาผูมีอํานาจ
กําหนด

2) บุคคลที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือการสังเกตใดๆ เร่ืองขอจํากัดในการมีใบอนุญาต
หรือการยินยอม จะตองรับผิดชอบในผลของการฝาฝนดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป
หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นริงกิตหรือทั้งจําทั้งปรับ

59 LAWS OF MALAYSIA. ARMS ACT 1960 (Act 206) amendments 1 January, THE
COMMISSIONER OF LAW REVISION, MALAYSIA, 2006.  p. 7 and 15.

60 วิภาส จารุพงษ.  (2547). การบังคับใชพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไม
เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธ พ.ศ. 2490 ศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับอาวุธปน และเครื่องกระสุนปน. หนา 84.
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หนวยงานที่พกพาอาวุธปนไดจะตองเปนเจาหนาที่ตํารวจตามกฎหมาย The Police Act
1967 (Act 344)61 พระราชบัญญัติตํารวจไดมีขอบเขตในการยับยั้งเสรีภาพของการชุมนุม ตํารวจไม
มีอํานาจการออกหมายศาล โดยเฉพาะอยางยิ่งเสรีภาพในการชุมนุม The Police Act รวมกับ
กฎหมายอ่ืน เชน Internal Security Act, Official Secrets Act and Public Order (Preservation) Ordi-
nance (1958) ที่ใหตํารวจไมตองมีหมายศาล

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของ The Royal Malaysia Police ตามหมวด 3 (3) ของ Police Act
1967 ไดใหหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจของ the Royal Malaysia Police ดังน้ี62

1) การจับกุม บุคคลทุกคนมีอํานาจจับกุมตามกฎหมาย
2) การรักษาความปลอดภัย
3) การดําเนินคดี
4) การใหความชวยเหลือในสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
สวนที่ 7 อํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนในการตรวจคนพาหนะ63

มาตรา 24 (1) เจาหนาที่ตํารวจอาจ
1) การหยุดและกักขังบุคคลใด

(1) การไดเห็นผูที่กระทําการใดๆ หรือผูทีม่ีสิ่งของในความครอบครอง
(2) การที่มีเหตุอันควรสงสัยเปนการกระทําการใดๆ หรือมีสิ่งของอยูในความ

ครอบครองใด ที่ตองมีใบอนุญาต การยินยอม หรือเปนผูมีอํานาจจะตองอยูภายใตกฎหมาย ในการ
บังคับใชเพื่อวัตถุประสงคในการกําหนดใหบุคคลดังกลาว ตองมีการออกใบอนุญาต การยินยอม
หรือเปนผูมีอํานาจ

2) การหยุดและการคนโดยไมมีหมายศาลในยานพาหนะใดๆ หรือเรือที่มีเหตุอันควร
สงสัยจะถูกใชในการกระทําความผิดที่ขัดตอกฎหมาย

บุคคลที่ลมเหลวในการมีใบอนุญาต การยินยอม หรืออํานาจใดๆ ตามวรรค (1) (ก) เมื่อ
เรียกโดยเจาหนาที่ตํารวจอาจจะถูกจับโดยไมมีหมายศาล เวนแตเขาจะใหชื่อและที่อยูและอ่ืนๆเปนที่

61 LAWS OF MALAYSIA. THE POLICE ACT 1967 (Act 344) amendments 1 January, THE
COMMISSIONER OF LAW REVISION, MALAYSIA, 2006.  p. 19.

62 LAWS OF MALAYSIA. THE POLICE ACT 1967 (Act 344) amendments 1 January, THE
COMMISSIONER OF LAW REVISION, MALAYSIA, 2006, Article 3. p. 11.

63 LAWS OF MALAYSIA. THE POLICE ACT 1967 (Act 344) amendments 1 January, THE
COMMISSIONER OF LAW REVISION, MALAYSIA, 2006, Article 24. pp. 21-22.
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นาพอใจของเจาหนาที่ตํารวจ ตํารวจจะถามคําถามตามความเหมาะสมหรือการดําเนินการอ่ืนๆ ที่
อาจจะตองดําเนินการตอตาน

สวนที่ 14 บทบัญญัติทั่วไปในการพกพาอาวุธปน64

มาตรา 85 เจาหนาที่ตํารวจอาจใชอาวุธในการปฏิบัติหนาที่
FIREARMS (INCREASED PENALTIES) Act 37 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับบทลง

โทษดังน้ี65

ขอ 1 คํานิยามตางๆ เกี่ยวกับการยิงปน การครอบครอง และการพกพาอาวุธปนโดยผิด
กฎหมาย

ขอ 2 บทลงโทษสําหรับการใชปนตามผิดที่กําหนดไว
ขอ 3 บทลงโทษสําหรับการสมรูรวมคิดในกรณีของการใชอาวุธปน
ขอ 4 บทลงโทษสําหรับการพกพาอาวุธปนตามที่คณะกรรมการไดกําหนดการกระทํา

ความผิด
ขอ 5 บทลงโทษสําหรับการมีอาวุธปนในคณะกรรมการที่กําหนดการกระทําความผิด
ขอ 6 บทลงโทษสําหรับการจัดแสดงอาวุธปนเลียนแบบในคณะกรรมการของการ

กระทําผิดที่กําหนด
ขอ 7 บทลงโทษสําหรับการคาอาวุธปน
ขอ 8 บทลงโทษสําหรับการครอบครองอาวุธปนโดยผิดกฎหมาย
ขอ 9 บทลงโทษสําหรับการคบคาของกับบุคคลที่ถืออาวุธ
ขอ 10 เขตอํานาจของศาล
ตํารวจสากลประเทศมาเลเซีย (Royal Malaysian Police Force) หรือที่เรียกวา Interpol

หรือองคกรตํารวจอาชญากรรมแหงชาติถูกจัดต้ังขึ้นโดยคณะกรรมการตํารวจอาชญากรรมแหงชาติ
ในป 1923

ทั้งน้ีการใชอาวุธปนและการบังคับใชน้ัน ประเทศอังกฤษมีการควบคุมการใชอาวุธปน
ที่เขมงวดที่สุด สวนประเทศสหรัฐอเมริกามีการเขมงวดนอยกวา ดังน้ันกฎหมายอาวุธปนแตละ
ประเทศอาจจัดระบบควบคุมการใชอาวุธปนและการบังคับใชของเจาหนาที่ตามลําดับได ดังน้ี

64 LAWS OF MALAYSIA. THE POLICE ACT 1967 (Act 344) amendments 1 January, THE
COMMISSIONER OF LAW REVISION, MALAYSIA, 2006, Article 85. p. 48.

65 LAWS OF MALAYSIA. (2006, 27 March). FIREARMS (INCREASED PENALTIES) ACT
1971 (Act 37). p. 3.
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1) ระบบการใชอาวุธปนและการบังคับใชที่ควบคุมเขมงวด ไดแก ประเทศอังกฤษ โดย
ในประเทษอังกฤษมีระบบการใชอาวุธปนและการบังคับใชที่ควบคุมเขมงวดเกินไปทําใหเจาหนาที่
ผูมีอํานาจพกพาอาวุธปนไมไดรับความปลอดภัยเทาที่ควร หากตองตอสูหรือจับกุมผูกระทําความผิด
ฉะน้ันมาตรฐานการใชอาวุธปนและการบังคับใชของประเทศอังกฤษจึงไมเปนไปตามมาตรฐาน
ขององคการสหประชาชาติบัญญัติหลักเกณฑไว

2) ระบบการใชอาวุธปนและการบังคับใชที่ควบคุมเขมงวดปานกลาง ไดแก ประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศมาเลเซียเเละประเทศสิงคโปร ประเทศทั้งสามประเทศน้ี มีระบบการใชอาวุธ
ปนและการบังคับใชในบางสวนที่คอนขางเปนไปตามมาตรฐานของ มาตรฐานขององคการ
สหประชาชาติ หากแตก็ยังมีสวนที่ไมไดเปนไปมาตรฐานอยู ฉะน้ันมาตรฐานการใชอาวุธปนและ
การบังคับใชของประเทศทั้งสามยังตองมีการแกไขในสวนไมเปนไปตามมาตรฐานขององคการ
สหประชาชาติบัญญัติหลักเกณฑไวอยู

3) ระบบการใชอาวุธปนและการบังคับใชที่ควบคุมเสรี ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งมีกฎหมายเกี่ยวกับการใชอาวุธปนและการบังคับใชประเทศสหรัฐอเมริกา บัญญัติใหเสรีภาพใน
การมีและใชอาวุธปนของพลเมืองอยางมาก เน่ืองดวยเปนประเทศที่มีความเปนเสรี จึงทําใหเกิดคดี
เกี่ยวกับอาวุธปนสูงในแตละป ฉะน้ันมาตรฐานการใชอาวุธปนและการบังคับใชของประเทศสหรัฐ
อเมริกาตํ่ากวาตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติบัญญัติหลักเกณฑไว

จากการศึกษาระบบการใชอาวุธปนและการบังคับใชของประเทษตางๆ เมื่อนํามา
เปรียบเทียบกับมาตรฐานขององคการสหประชาชาติแลว จะเห็นวามาตรฐานขององคการ
สหประชาชาติต้ังอยูบนหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคลในพกพาและการใชอาวุธปนของเจาหนาที่
ตํารวจ  ความจําเปนในการรักษากฎหมายและความสงบเรียบรอยของสังคม หลักการใชดุลพินิจ
ตลอดจนการจับกุมและการตอสูในระหวางการจับกุม ดวยเหตุดังกลาวจึงควรนํามาตรฐานของ
องคการสหประชาชาติมาใชเทาน้ัน

3.3 ประมวลแนวทางปฏิบัติสําหรับเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมาย ของ
องคการสหประชาชาติ

แนวทางปฏิบัติสําหรับเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายเปน
หลักการพื้นฐานโดยทั่วไปในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานเพื่อใหเจาพนักงานยึดถือและนํามา
ปฏิบัติ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวงตามกฎหมายโดยมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพในการรับ
ใชสังคมและปองกันไมใหประชาชนทําผิดกฎหมาย ซึ่งแนวปฏิบัติน้ีไดกลาวถึงการใชกําลังบังคับ
และการใชอาวุธของเจาพนักงานไวดวย จึงนับวาเปนหลักการพื้นฐานที่ เปนแนวในการรางมาตรฐาน
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องคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมาย ประมวล
แนวทางปฏิบัติสําหรับเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย ไดรับการรับรองโดยมติที่ประชุมใหญของ
องค การสหประชาชาติ ที่ 34/169 ลงวั นที่ 17 ธั นวาคม 2522 โดยมี แนวทางปฏิ บั ติ ตาม Code
of Conduct for Law Enforcement Officials66 ดังน้ี

3.3.1 เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายจะตองปฏิบัติหนาท่ีของตนใหลุลวงตามกฎหมายโดยใช
ความรับผิดชอบอยางสูงในวิชาชีพในการรับใชสังคมและปกปองบุคคลจากการกระทําอันละเมิด
กฎหมาย67

คําวา “เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย” รวมถึงเจาพนักงานทั้งหมดไมวาจะมาจาก
แตงต้ังหรือเลือกต้ัง ซึ่งเจาพนักงานเหลาน้ีจะเปนผูใชอํานาจของตํารวจโดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจใน
การจับและการควบคุมตัว

ในประเทศซึ่งทหารเปนผูใชอํานาจของตํารวจไมวาจะมีเคร่ืองแบบหรือไมก็ตาม หรือ
กองกําลังรักษาความสงบแหงชาติ นิยามของเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายจะรวมถึงเจาพนักงาน
ตางๆ ที่กลาวมาเหลาน้ีดวย

การรับใชสังคมมีความมุงหมายรวมถึงการใหความชวยเหลือแกสมาชิกของสังคมผูซึ่ง
ตองการความชวยเหลือในทันใด ไมวาจะดวยเหตุผลสวนตัว เหตุผลดานเศรษฐกิจ เหตุผลดานสังคม
หรือเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ

บทบัญญัติมาตราน้ีไมมุงหมายใหใชบังคับเฉพาะการกระทําที่ใชความรุนแรง เอารัดเอา
เปรียบ หรือที่เปนอันตรายเทาน้ัน แตยังรวมถึงขอหามตางๆ ภายใตกฎหมายที่มีโทษทางอาญาดวย
นอกจากน้ีบทบัญญัติดังกลาวยังขยายไปถึงบุคคลซึ่งไมมีความสามารถกระทําความผิดทางอาญาได
อีกดวย

3.3.2 ในการปฏิบัติหนาท่ี เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายจะตองปกปองและเคารพศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย และดํารงรักษาและเชิดชูสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน68

สิทธิมนุษยชนตามมาตราน้ีถูกกําหนดและคุมครองโดยกฎหมายภายในและกฎหมาย
ระหวางประเทศ กฎหมายระหวางประเทศที่ปรากฏอยูในปจจุบันไดแก ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน กติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ปฏิญญาวาดวยการคุมครองบุคคล

66 United Nation, Code of Conduct for Law Enforcement Officials, Retrieved January 11, 2011,
from http://www2.ohchr.org/english/law/codeofconduct.htm

67 Code of Conduct for Law Enforcement Officials. Article 1.
68 Code of Conduct for Law Enforcement Officials. Article 2.
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จากการถูกทรมานและการกระทําทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษที่ทารุณโหดรายหรือลดศักด์ิศรี
ความเปนมนุษย ปฏิญญาสหประชาชาติวาดวยการกําจัดการกระทําที่เปนการแบงแยกเชื้อชาติ
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการกําจัดการกระทําที่เปนการแบงแยกเชื้อชาติ อนุสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยการปราบปรามและการลงโทษอาชญากรรมเกี่ยวกับการแบงแยกสีผิว อนุสัญญาวา
ดวยการปองกันและการลงโทษอาชญากรรมที่ เกี่ยวกับการฆาลางเผาพันธุ มาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับ
การปฏิบัติตอนักโทษ และอนุสัญญาเวียนนาวาดวยกงสุล

การอธิบายกฎหมายภายในตามบทบัญญัติมาตราน้ีควรใชทั้ งบทบัญญัติของกฎหมาย
ภายในและกฎหมายของสหราชอาณาจักรในการกําหนดและคุมครองสิทธิดังกลาว

3.3.3 เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายจะใชกําลังไดในกรณีท่ีจําเปนอยางย่ิงและเทาท่ีจําเปน
สําหรับการปฏิบัติหนาท่ี69

บทบัญญัติมาตราน้ีมุงเนนการใชกําลังโดยเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายวาควรจะถือ
เปนขอยกเวน ซึ่งหมายความวาเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายมีอํานาจใชกําลังในสถานการณที่
จําเปนเพื่อปองกันอาชญากรรม หรือในกรณีที่เกี่ยวกับการชวยเหลือในการจับกุมผูกระทําความผิด
หรือผูตองสงสัยตามกฎหมาย จะไมมีการใชกําลังนอกเหนือไปจากที่กลาวมา

ตามกฎหมายภายในจะหามเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายใชกําลังภายใตหลักความได
สัดสวน ซึ่งเปนที่เขาใจกันวาหลักน้ีเปนที่ยอมรับในการตีความบทบัญญัติมาตราน้ี ไมมีกรณีใดที่
บทบัญญัติน้ีจะถูกตีความในการใหอํานาจในการใชกําลังซึ่งการใชกําลังดังกลาวไม ไดสัดสวนกับ
ความชอบดวยกฎหมายที่จะตองคํานึงถึง

การใชอาวุธปนน้ันถือเปนมาตรการรุนแรงจึงตองพยายามกระทําทุกวิถีทางที่จะไมใช
อาวุธปนกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชอาวุธปนกับเด็ก โดยทั่วไปไมควรใชอาวุธปนยกเวนเมื่อผู
ตองสงสัยวากระทําความผิดอาญาไดใชอาวุธปนในการขัดขืนการจับกุมหรือในกรณีอ่ืนใดที่อาจจะ
เปนอันตรายตอชีวิตของบุคคลอ่ืน และมาตรการอ่ืนไมเพียงพอที่จะยับยั้งผูตองสงสัยวากระทํา
ความผิด ในทุกกรณีที่มีการใชอาวุธปนจะตองมีการทํารายงานตอผูมีอํานาจบังคับบัญชา

3.3.4 ความลับตางๆ ในกระบวนการของเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายตองถูกเก็บเปน
ความลับ ยกเวนในกรณีเพื่อการปฏิบัติหนาท่ีหรือเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม70

โดยปกติของการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย เจาพนักงานดังกลาว
จะไดรับขอมูลซึ่งอาจเกี่ยวของกับความเปนอยูหรืออาจเปนอันตรายตอผลประโยชนของเอกชน

69 Code of Conduct for Law Enforcement Officials, Article 3.
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โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับชื่อเสียงของบุคคลอ่ืน ดังน้ัน จึงตองใชความระมัดระวังอยางยิ่งในการ
รักษาและใชขอมูลดังกลาว ซึ่งควรจะเปดเผยเฉพาะในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนแหงความ
ยุติธรรมเทาน้ัน การเปดเผยขอมูลนอกจากที่กลาวมาถือเปนเร่ืองที่ไมเหมาะสมอยางยิ่ง

3.2.5 หามมิใหเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายกอ ยุยงหรือรูเห็นเปนใจในการกระทําทรมาน
หรือทารุณโหดรายในการปฏิบัติหรือการลงโทษ รวมท้ังหามมิใหเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย
อางคําสั่งของผูบังคับบัญชาหรืออางสถานการณยกเวนตางๆ เชน ภาวะสงครามหรือภาวะอันตราย
ตอสงคราม ภาวะอันตรายตอความมั่นคงของชาติ ความไมมั่นคงทางการเมืองภายในรัฐ หรือเหตุ
ฉุกเฉินตอความสงบเรียบรอยของสังคมอื่นๆ วาเปนสิ่งท่ีชอบดวยกฎหมายเพื่อการปฏิบัติหรือการ
ลงโทษท่ีเปนการทรมานหรือทารุณโหดรายอื่นใด71

ขอหามขอน้ีมาจากปฏิญญาวาดวยการคุมครองบุคคลจากการถูกทรมานและกระทํา
ทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษที่ทารุณโหดรายหรือลดศักด์ิศรีความเปนมนุษย โดยมติที่ประชุม
ใหญ ดังตอไปน้ี

“ความผิดที่กระทําตอศักด์ิศรีความเปนมนุษยจะถูกประณามในฐานะการปฏิเสธ
วัตถุประสงคของกฎบัตรสหประชาชาติและเปนการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชนดังที่บัญญัติไวใน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและตราสารอ่ืนที่วาดวยสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ”

ในปฏิญญาไดนิยามคําวา “การทรมาน” ดังตอไปน้ี
“...การทรมาน หมายถึง การกระทําโดยการกอใหเกิดความเจ็บปวดหรือทรมานตอ

รางกายหรือจิตใจ ซึ่งกระทําดวยความจงใจโดยหรือในการกระทําของเจาพนักงานของรัฐตอบุคคล
เพื่อจุดประสงคที่จะไดรับคําสารภาพหรือขอมูลจากบุคคลน้ันหรือบุคคลที่สาม หรือการลงโทษ
บุคคลสําหรับการกระทําที่บุคคลน้ันไดกอขึ้นหรือสงสัยวาจะไดกอขึ้น หรือการขมขูบุคคลน้ันหรือ
บุคคลอ่ืน อยางไรก็ตาม การทรมานน้ีไมรวมถึงความเจ็บปวดหรือความทรมานที่เกิดจากบทลงโทษ
ตามกฎหมายที่มาจากมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับการปฏิบัติตอนักโทษ”

คําวา “ทารุณโหดรายในการปฏิบัติหรือการลงโทษ” ไมไดถูกนิยามไวโดยที่ประชุมใหญ
อยางไรก็ตามคําน้ีควรจะถูกตีความใหขยายความออกไปเทาที่จะสามารถเปนไปไดตอการกระทําที่
เปนการลวงละเมิดตางๆ ไมวาจะกระทําตอรางกายหรือจิตใจ
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3.3.6 เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายตองใหความคุมครองอยางเต็มท่ีในสุขภาพของบุคคลท่ี
อยูในความควบคุม และถูกกลาวหา โดยเฉพาะเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายจะตองกระทําการ
ใดๆ ในทันทีเพื่อประกันการดูแลทางการแพทยเมื่อใดก็ตามท่ีบุคคลท่ีอยูในความควบคุมของตน
ตองการ72

“การดูแลทางการแพทย” หมายถึง การบริการที่กระทําโดยบุคลากรทางการแพทย
รวมทั้งบุคลากรฝกหัดทางการแพทยที่ไดรับการรับรองและผูชวยแพทยซึ่งจะถูกจัดใหเมื่อตองการ
หรือรองขอ

บุคลากรทางการแพทยจะตองอยูดวยในภารกิจเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งเจา
พนักงานผูบังคับใชกฎหมายจะตองคํานึงถึงการตัดสินใจของบุคลากรทางการแพทยดังกลาวเมื่อ
แนะนําใหจัดใหบุคคลที่อยูในความควบคุมไดรับการปฏิบัติที่ เหมาะสมโดยคําแนะนําหรือคําปรึกษา
กับบุคลากรทางการแพทยภายนอกภารกิจเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย

เปนที่เขาใจวาเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายจะตองใหการดูแลทางการแพทยตอเหยื่อ
ของการกระทําหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการกระทําอันเปนการละเมิดตอกฎหมายดวย

3.3.7 เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายตองไมกระทําการอันใดอันเปนการทุจริต และจะตอง
พยายามอยางเต็มท่ีในการตอตานการกระทําดังกลาว73

การกระทําอันเปนการทุจริต (มีความหมายเชนเดียวกับการทุจริตตอหนาที่ ) คือ การ
กระทําที่ไมสอดคลองกับวิชาชีพของเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย ตองบังคับใชกฎหมายอยาง
เต็มที่กับกรณีของเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายที่กระทําการทุจริต เน่ืองจากรัฐจะบังคับใช
กฎหมายกับประชาชนไดอยางไรในเมื่อรัฐไมสามารถหรือไมอาจบังคับใชกฎหมายกับเจาหนาที่
ของรัฐเอง

นิยามของการทุจริตจะขึ้นอยูกับกฎหมายภายในของรัฐ ซึ่งควรจะรวมถึงการกระทําการ
หรือการละเวนกระทําการในการปฏิบัติหนาที่หรือเกี่ยวเน่ืองกับหนาที่ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อ
แลกกับของกํานัล คํามั่นสัญญาหรือเคร่ืองจูงใจ หรือการยอมรับสิ่งใดๆ อันฝาฝนตอกฎหมายเมื่อได
กระทําการหรือละเวนการกระทําน้ัน

การทุจริตที่กลาวถึงขางตนควรหมายรวมถึงการกระทําที่เปนการพยายามทุจริตดวย
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3.3.8 เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายตองเคารพกฎหมายท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน และ
ตองกวดขันปองกันตอการกระทําท่ีเปนการละเมิดตอกฎหมายดังกลาวอยางเต็มความสามารถ

เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายผูใดที่มีเหตุอันควรเชื่อวามีการละเมิดกฎหมายเกิดขึ้น
หรือกําลังจะเกิดขึ้นจะตองรายงานเร่ืองดังกลาวตอผูบังคับบัญชา และถาจําเปนตองรายงานตอผูมี
อํานาจที่เกี่ยวของหรือองคกรที่มีอํานาจในการตรวจสอบหรือแกไข74

กฎหมายฉบับน้ีจะถูกนํามาใชเมื่อใดก็ตามที่มีการรวมการปฏิบัติหรือกฎหมายแหงรัฐ
เขาไวดวยกัน ถากฎหมายหรือแนวปฏิบัติน้ันประกอบดวยบทบัญญัติที่เขมงวดกวากฎหมายที่ใช
บังคับอยูในปจจุบัน ใหใชบทบัญญัติที่เขมงวดกวาน้ันบังคับ

มาตราน้ี ในดานหน่ึงตองการที่จะดํารงไวซึ่งความสมดุลระหวางความจําเปนเพื่อ
ระเบียบวินัยขององคกรซึ่งทําเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ และความจําเปนเพื่อตอกรกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในอีกดานหน่ึง เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายตองรายงานการละเมิด
ภายในสายการบังคับบัญชาและดําเนินการตามกฎหมายนอกสายการบังคับบัญชาตอเมื่ อไมมีวิธี
เยียวยาอ่ืนใดที่สามารถกระทําไดเทาน้ัน ซึ่งเปนที่เขาใจกันวาเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายจะไม
ตองรับโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาอ่ืนเน่ืองจากเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายผูน้ันไดรายงาน
การละเมิดตอกฎหมายฉบับน้ี หรือที่คิดวาจะเกิดขึ้น

คําวา “ผูมีอํานาจที่เกี่ยวของหรือองคกรที่มีอํานาจในการตรวจสอบหรือแกไข” หมายถึง
หนวยงานหรือองคกรที่ต้ังขึ้นภายใตกฎหมายภายในของรัฐซึ่งรวมทั้งหนวยงานที่ทําหนาที่บังคับ
ใชกฎหมายภายในของรัฐหรือหนวยงานอิสระภายใตกฎหมายลายลักษณอักษร กฎหมายจารีต
ประเพณีหรืออํานาจอ่ืนใดเพื่อพิจารณาการกระทําอันไมเปนธรรมและขอรองเรียนที่เกิดจากการ
ละเมิดภายใตขอบเขตของกฎหมายฉบับน้ี

ในบางประเทศ สื่อจะอยูในฐานะผูทําหนาที่พิจารณาขอรองเรียน ซึ่งจะคลายกับ
หนวยงานที่กลาวถึงในขางตน ในการน้ีเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายอาจมีอํานาจตามกฎหมาย
และประเพณีของประเทศน้ัน และตามบทบัญญัติในมาตรา 4 ของกฎหมายฉบับน้ีในการนําเอาการ
ละเมิดเขาสูความสนใจของประชาชนโดยผานทางสื่อดังกลาว

เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายผูซึ่งไดปฏิบัติตามบทบัญญัติของประมวลน้ี สมควรที่
จะไดรับการเคารพ การสนับสนุนอยางเต็มที่ และความรวมมือจากชุมชนและหนวยงานผูบังคับใช
กฎหมายที่เจาพนักงานผูน้ันสังกัดในฐานะวิชาชีพของผูบังคับใชกฎหมาย

74 Code of Conduct for Law Enforcement Officials. Article 8.

DPU



68

บทที่ 4
ขอบเขตและมาตรฐานของกฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับการพกพา

และใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจ

ในบทน้ีจะศึกษาถึงขอบเขตและมาตรฐานการพกพาและใชอาวุธปนของเจาหนาที่
ตํารวจ ซึ่งหลักการในเร่ืองการมีและใชอาวุธปนของบุคคลทั่วไปน้ันจะบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
อาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 สวนการพกพา
และใชอาวุธปนของเจ าหน าที่ ตํ ารวจจะได รับการยกเวนมิตองอยู ในบังคับแห งพระราชบัญญัติ
อาวุธปนฯ หนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ ซึ่งไดรับการยกเวนจึงไดออกระเบียบภายในของ
ตนเองวาดวยการมีและใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปน เพื่อให
เจาหนาที่ของตนยึดเปนแนวปฏิบัติ

4.1 หลักเกณฑตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯท่ีเกี่ยวของกับการพกพาและใชอาวุธปนของ
เจาหนาท่ีตํารวจในการบังคับใชกฎหมาย

ประเทศไทยมีกฎหมายซึ่งบังคับเกี่ยวกับการควบคุมการมีและใชอาวุธปนคือ
พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490
กฎหมายฉบับดังกลาวบัญญัติขึ้นมาโดยกําหนดนิยามของคําวาอาวุธปน โดยมีความหมายรวมตลอด
ถึงอาวุธทุกชนิดซึ่ งใชสงเคร่ืองกระสุนปน โดยวิธีระเบิดหรือกําลังดันของแกสหรืออัดลมหรือ
กลไกอยางใด ซึ่งตองอาศัยอํานาจของพลังงานและสวนหน่ึงสวนใดของอาวุธน้ันๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็น
วาสําคัญและไดระบุไวในกฎกระทรวง สวนการควบคุมการมีและการใชอาวุธปนตลอดจนเคร่ือง
กระสุนปนจะมีบัญญัติไวในมาตรา 7 และมาตรา 8 ของกฎหมายดังกลาว1

1 มาตรา 7 หามมิใหผูใดทํา ซ้ือ มี ใช ส่ัง หรือนําเขาซ่ึงอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่

มาตรา 8 หามมิใหผูใดมีเครื่องกระสุนปน ซ่ึงมิใชสําหรับใชกับอาวุธปนที่ตนไดรับใบอนุญาตใหมี
และใช.

DPU



69

เน่ืองจากปนเปนอาวุธรายแรงโดยสภาพซึ่งสามารถกอใหเกิดภยันตรายแกชีวิตไดงาย
กวาอาวุธชนิดอ่ืน หากยอมใหประชาชนมีหรือครอบครองอาวุธปนไดโดยงายก็จะเกิดความไม
ปลอดภัยตอสังคม กฎหมายจึงบัญญัติกําหนดขอบเขตวาผูที่จะมีอาวุธปนหรือใชอาวุธปนหรือ
เคร่ืองกระสุนปนไดตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ ซึ่งการที่นายทะเบียนทองที่จะออก
ใบอนุญาตเพื่อการดังกลาวใหแกผูใดน้ันก็จะมีกรอบหรือหลักเกณฑในการพิจารณา ทั้งหลักเกณฑ
ดังบัญญัติไวใน พ.ร.บ. อาวุธปนฯ นอกจากน้ียังมีหลักเกณฑตามที่ออกมาในรูปของกฎกระทรวง
ประกาศกระทรวง ตลอดจนคําสั่งกระทรวง ซึ่งจุดประสงคหลักในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมี
และใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนก็เพื่อใหบุคคลสําหรับใชในการปองกันตัวหรือทรัพยสิน
หรือในการกีฬาหรือยิงสัตวและใบอนุญาตน้ันใหออกสําหรับอาวุธปนแตละกระบอก2 นอกจากน้ียัง
หามไวมิใหออกใบอนุญาตใหแกบุคคลบางประเภทหรือบางจําพวกซึ่งอาจนําอาวุธปนที่ตนมีอยูไป
กออันตรายหรือเหตุรายอยางอ่ืน เชน บุคคลซึ่งตองโทษจําคุกตามกฎหมายอาญาบางลักษณะ บุคคล
ซึ่งไมมีที่อยูเปนหลักแหลง บุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอยางรายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึง
ความสงบเรียบรอยของประชาชน เปนตน ทั้งยังหามมิใหออกใหแกบุคคลซึ่งมีชื่อในทะเบียนบาน
ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรและมีถิ่นที่อยูประจําในทองที่ที่บุคคลน้ันขออนุญาตนอย
กวาหกเดือน3 นอกจากน้ียังควบคุมถึงกรณีที่บุคคลใดมีความประสงคใหผูอ่ืนมีและใชอาวุธปนหรือ
เคร่ืองกระสุนปนสําหรับรักษาทรัพยสินของตนอันจะตองใชใหผูอ่ืนดูแลอาจขอรับหนังสืออนุญาต
พิเศษจากนายทะเบียนทองที่ที่บุคคลน้ันมีถิ่นที่อยู หนังสืออนุญาตน้ีนายทะเบียนจะออกไดแตโดย
อนุมัติของเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังไว4

การที่บุคคลใดจะนําอาวุธปนติดตัวไปไดจะตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานใหมี
อาวุธปนติดตัวและเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือถาผูรับใบอนุญาตแสดงตนให
เปนที่นาหวาดเสียวตอประชาชน ผูออกใบอนุญาตจะสั่งพักใชใบอนุญาตที่ออกใหเสียโดยมีกําหนด
ระยะเวลาหรือจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได5

2 พระราชบัญญัติ อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490,
มาตรา 9.

3 พระราชบัญญัติ อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490,
มาตรา 13.

4 พระราชบัญญัติ อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490,
มาตรา 14.

5 พระราชบัญญัติ อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490,
มาตรา 22.
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การใชดุลยพินิจของเจาพนักงานในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหบุคคลมีอาวุธปน
ติดตัวน้ัน กรมตํารวจ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ) ไดวางแนวไววาใหพิจารณาถึงเหตุผลและความ
จําเปนสําหรับผูขออนุญาต โดยบุคคลที่จะไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว ตองเปนผูที่ไดรับ
อนุญาตใหมีและใชอาวุธปนติดตัว ตามมาตรา 7 และ 9 แหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ อยูแลว และ
มีเหตุผลความจําเปนเพื่อใชปองกันตัวและหรือทรัพยสินหรือเพื่อการกีฬา ในกรณีตางๆ เชน

1) ในการประกอบอาชีพที่จําเปนตองมีทรัพยสินและเงินทองของมีคาติดตัวไปดวยใน
ระหวางเดินทาง

2) ในการใหความคุมครองตนเองหรือทรัพยสินที่อาจจะถูกประทุษราย
3) ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ เชน รักษาความสงบเรียบรอยแกประชาชน สืบสวน

ปราบปรามการกระทําผิด อารักขาบุคคลสําคัญในเขตพื้นที่อันตราย รักษาทรัพยสินของรัฐ เปนตน
หรือเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานผูรักษาความสงบเรียบรอย

4) ในการกีฬา (เฉพาะอาวุธปนที่ใชในการกีฬาเทาน้ัน)
5) ในกิจการอ่ืนๆ ตามที่กรมตํารวจเห็นสมควร6

บทบัญญัติตลอดจนระเบียบดังกลาวมาขางตนกําหนดพื้นที่เพื่อมุงใชบังคับและควบคุม
การมีและใชอาวุธปนของราษฎรหรือประชาชนโดยทั่วไปเปนสําคัญ แตหากเปนในกรณีของ
พนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ เชน ราชการทหารและตํารวจ จะไดรับการยกเวนมิตองอยูในบังคับ
แหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ โดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ กําหนดวามิใหใชบังคับ
แกราชการทหารและตํารวจที่มีหรือใชในราชการ หนวยราชการที่มีหรือใชเพื่อปองกันประเทศหรือ
รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีและใชในการปองกันและ
รักษาทรัพยสินอันสําคัญของรัฐ ราชการทหารและตํารวจหรือหนวยราชการที่มอบใหประชาชนมี
และใชเพื่อชวยเหลือราชการของทหารและตํารวจหรือหนวยราชการแลวแตกรณี อาวุธปนและ
เคร่ืองปนประจําเรือเดินทะเล รถไฟ และอากาศยานตามปกติ ซึ่งไดแสดงและใหพนักงานศุลกากร
ตรวจตามกฎหมายแลว รวมทั้งดอกไมเพลิงสัญญาณประจําเรือเดินทะเล อากาศยาน และสนามบิน
ตามปกติ ซึ่งชนิดของปน ขนาด และการกําหนดจํานวน ตลอดจนการมีและใช เก็บรักษา การพกติดตัว
การซอมแซมหรือเปลี่ยนลักษณะและการอยางอ่ืนที่จําเปนใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง7

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

7 พระราชบัญญัติ อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490,
มาตรา 5.
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เหตุผลของการบัญญัติยกเวนใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ ไมตองอยูภายใต
บังคับของพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ น้ัน สืบคนไดจากหมายเหตุทายพระราชบัญญัติอาวุธปนฯดังน้ี

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ีคือ โดยที่คําสั่งของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผนดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ไดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปน
เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 ใหหนวยราชการและ
รัฐวิสาหกิจสามารถมีและใชอาวุธปนไดเพื่อปองกันทรัพยสินอันใชเพื่อประโยชนสาธารณะและ
เปนการลดภาระหนาที่ของราชการตํารวจหรือทหาร... แตการแกไขเพิ่มเติมคร้ังน้ันมีรายละเอียด
ตางๆ ที่ไมรัดกุมเพียงพอทําใหไมสามารถออกกฎกระทรวงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ขนาด
จํานวน การมีและใช การเก็บรักษา การพาติดตัว การซอมแซม ฯลฯ และการอ่ืนอันจําเปนเกี่ยวกับ
อาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน เพื่อจะใหหนวยราชการ
และรัฐวิสาหกิจบางประเภทสามารถมีและใชได ซึ่งอาจทําใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ มี
และใชอาวุธปนโดยไมมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม...ตลอดจนการใหกระทรวงทบวงกรมและ
รัฐวิสาหกิจตางๆ มีและใชอาวุธปนไดน้ัน เปนกรณีที่มีความสําคัญตอความมั่นคงของประเทศ
ดังน้ันสมควรใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเขามามีสวนในการควบคุมกิจการดังกลาวโดย
เปนรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายน้ีดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี

ผลจากการดังกลาวจึงมีการออกกฎกระทรวง8 ที่กําหนดใหอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน
ของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจบางแหงไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ือง
กระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490

หนวยราชการที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุ
ระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 ไดแก9

1) สํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน)
2) สํานักขาวกรองแหงชาติ
3) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
4) กรมประชาสัมพันธ
5) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
6) สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

8 กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490.

9 กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490, ขอ 2.
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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
สวนรัฐวิสาหกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน

วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 ไดแก10

1) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
2) องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย
3) การทาอากาศยานแหงประเทศไทย
4) การทาเรือแหงประเทศไทย
5) การสื่อสารแหงประเทศไทย
6) การไฟฟาสวนภูมิภาค
7) การประปานครหลวง
8) การประปาสวนภูมิภาค
9) การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
10) บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด
11) บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด

10 กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490, ขอ 3.
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กฎกระทรวงฉบับดังกลาวใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึงประกอบดวย ปลัดกระทรวง
กลาโหม เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการ ผู แทนกอง
บัญชาการทหารสูงสุด ผูแทนกองทัพบก ผูแทนกองทัพเรือ ผูแทนกองทัพอากาศ ผู แทนกรมตํารวจ
ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี
(กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน) หนวยราชการละหน่ึงคน เปนกรรมการ และกรรมการอ่ืน
ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รวมกันแตงต้ังอีกไม
เกินหาคน และใหประธานกรรมการ แตงต้ังกรรมการคนหน่ึงเปนเลขานุการ11

ใหคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาที่ดังน้ี
1) พิจารณากําหนดชนิด ขนาด และจํานวนอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน และวัตถุระเบิด

ตามขอ 4 อาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนตามขอ 5 ที่จะใหแตละหนวยราชการตามขอ 2 และ
รัฐวิสาหกิจตามขอ 3 มีไดตามที่เห็นสมควร

2) พิจารณากําหนดเขตพื้นที่และภาระกิจในการใชอาวุธปน และเคร่ืองกระสุนปนของ
รัฐวิสาหกิจตามขอ 3

3) พิจารณาออกระเบียบปฏิบัติ เพื่อใหหนวยราชการตามขอ 2 และรัฐวิสาหกิจตามขอ
3 ปฏิบัติตามที่เห็นสมควร

4) ตรวจสอบการมีและใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน และวัตถุระเบิด ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงน้ีของหนวยราชการตามขอ 2 และรัฐวิสาหกิจตามขอ 3 การตรวจสอบดังกลาว
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหคณะบุคคลซึ่งคณะกรรมการไดแตงต้ังขึ้นปฏิบัติหนาที่แทนได

ผูใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปนและวัตถุระเบิดตามกฎกระทรวงน้ี ตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปน้ี12

1) เปนขาราชการหรือลูกจางประจําของหนวยราชการหรือเปนพนักงานหรือลูกจาง
ประจําของรัฐวิสาหกิจน้ัน

2) มีสัญชาติไทย
3) มีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ
4) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

11 กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490, ขอ 6.

12 กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490, ขอ 7.
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5) ไมเปนบุคคลที่มีรางกายพิการ ทุพพลภาพ หรือวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
หรือติดยาเสพติดใหโทษ

6) ไมเปนผูมีชื่อเสียงในทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม หรือมีพฤติการณเปน
ภัยตอสังคม

7) ไดรับการฝกอบรมการใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน และวัตถุระเบิดน้ันๆ จากทาง
ราชการทหาร หรือตํารวจมาแลว

ความใน (1) ไมใชบังคับแกประชาชนผูซึ่งไดรับมอบหมายใหมีและใชอาวุธปน เคร่ือง
กระสุนปนและวัตถุระเบิดจากหนวยราชการที่ได รับมอบหมายจากทางราชการใหฝกอบรม
ประชาชนเพื่อชวยเหลือทางราชการของทหาร ตํารวจ หรือหนวยราชการที่มีหนาที่เกี่ยวกับการปอง
กันประเทศ หรือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทั้งน้ีตามโครงการที่คณะกรรมการตามขอ
6 เห็นชอบ

สําหรับการจัดทําบัญชี การเบิกจาย การเก็บรักษา อาวุธปน เคร่ืองกระสุนปนและวัตถุ
ระเบิดน้ัน กฎกระทรวงฉบับน้ีไดวางหลักการไววา ใหหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติตาม
เงื่อนไข ดังตอไปน้ี13

1) สงมอบอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปนและวัตถุระเบิดใหกระทรวงมหาดไทยเพื่อทํา
เคร่ืองหมายและทําบัญชีกอนนําไปใช

2) จัดทําบัญชีประจําการเพื่อควบคุมชนิด ขนาด และจํานวนอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน
และวัตถุระเบิด ตลอดจนการเบิกจาย การขึ้นบัญชีและการจําหนายบัญชีตามแบบที่กําหนด พรอม
ทั้งสงสําเนาบัญชีใหกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการดังกลาวขางตนภายในสามสิบวันนับแต
วันขึ้นบัญชีประจําการและจําหนายออกจากบัญชีประจําการ การปฏิบัติดังกลาวใหรวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงรายการทุกคร้ังดวย

3) จัดใหมีสถานที่เก็บรักษาอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน และวัตถุระเบิดที่มั่งคงแข็งแรง
และปลอดภัย รวมทั้งจัดใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยดวย

4) วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนและวัตถุระเบิดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตามขอ 6 หนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ ซึ่งไดรับการยกเวนจึงได
ออกระเบียบภายในของตนเองวาดวยการมีและใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด และสิ่ง
เทียมอาวุธปน เพื่อใหเจาหนาที่ของตนยึดเปนแนวปฏิบัติ ซึ่งจะไดศึกษาอยางละเอียดในขอ 4.4
ตอไป

13 กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบดิ ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490, ขอ 8.
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4.2 การใชอาวุธปนของเจาหนาท่ีตํารวจกับการจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสาม ปจจุบัน14 บัญญัติ

วา “ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผูทํา
การจับมีอํานาจใชวิธีหรือการปองกันทั้งหลายเทาที่เหมาะแกพฤติการณแหงเร่ืองในการจับน้ัน”

หลักเกณฑดังกลาวเปนการบัญญัติในลักษณะกวางๆ วาผูทําการจับมีอํานาจใชวิธี
ปองกันทั้งหลายเทาที่เหมาะสมแกพฤติการณในการจับผูที่จะถูกจับน้ันในกรณีที่ผูน้ันไมยอมใหจับ
แตโดยดี แตอยางไรก็ดี ก็ไมไดใหรายละเอียดเทาที่ควร หากเปรียบเทียบกับตามหลักการพื้นฐานวา
ดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย (Basic Princi-
ples on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) อาจเปนประโยชนตอการ
พัฒนากฎหมายไทยในประเด็นน้ีใหมีมาตรฐานที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะหลักเกณฑเกี่ยวกับการใช
อาวุธปนซึ่งอาจกออันตรายแกชีวิตน้ัน ควรมีการกําหนดหลักเกณฑใหชัดแจงในกฎหมายไทยวา
“เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายพึงเลือกใชวิธีการอ่ืนๆ ที่มีอันตรายนอยที่สุดและให
นานที่สุดเทาที่จะทําไดกอนที่จะเปลี่ยนไปใชกําลังบังคับและอาวุธปน การใชกําลังบังคับและอาวุธ
ปนพึงกระทําตอเมื่อวิธีการอ่ืนๆ ที่จะใชในการปฏิบัติหนาที่น้ันลวนแตไมไดผลแลวเทาน้ัน”

คําวา “วิสามัญฆาตกรรม” เปนถอยคําที่ใชติดมาจากกฎหมายเกา (พระราชบัญญัติ
ชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. 2457) ปจจุบันไมมีคําน้ีอยูในกฎหมายไทยแลว แตก็ยังใชกันอยูเมื่อกลาวถึง
กระบวนการตามกฎหมายที่จะตองดําเนินการเมื่อมีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงาน
ซึ่งอางวาปฏิบัติการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวา
ปฏิบัติการตามหนาที่15

อยางไรก็ตามในปจจุบันคําวา “วิสามัญฆาตกรรม” ตามความเขาใจทั่วไปจะหมายถึง
“การประหารชีวิตนอกระบบกฎหมาย” (extra–judicial execution or summary execution) กลาวคือ
หมายถึงการที่เจาหนาที่ตํารวจใชอํานาจ “จับตาย” ผูที่เจาหนาที่ตํารวจอางวาเปนอาชญากรสําคัญ
น่ันเอง ซึ่งสวนหน่ึงถือเปนความเขาใจผิดที่อาจเกิดขึ้นจากแนวปฏิบัติที่ไมถูกตอง เพราะไมมีบท
กฎหมายใดเลยที่ใหสิทธิแกเจาหนาที่ตํารวจที่จะทํา “วิสามัญฆาตกรรม” โดยตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสาม ดังกลาวมิไดใหสิทธิแกเจาพนักงานที่จะใชมาตรการ

14 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22)
พ.ศ. 2547, มาตรา 18 ซ่ึงเนื้อความเปนอยางเดียวกันกับความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
83 วรรคสองเดิม แตมีการปรับแกถอยคําเล็กนอย.

15 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 150.
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รุนแรงใหถึงตาย การที่จะใชกําลังรุนแรงถึงตายแกผูตองหาน้ันจะมีไดก็เฉพาะตอเมื่อเกิดการตอสู
ขัดขวางการจับกุม แลวเจาหนาที่ตํารวจใชสิทธิในการปองกันภยันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองหรือ
ผูอ่ืน ซึ่งเปนภยันตรายที่ใกลจะถึง และตองทําไปโดยพอสมควรแกเหตุตามหลักกฎหมายอาญาเร่ือง
ปองกันเทาน้ัน ดังน้ัน “วิสามัญฆาตกรรม” จึงเปนนโยบายไมได และวางแผนลวงหนาไมไดดวย16

ยิ่งไปกวาน้ัน ยังมีขอนาพิจารณาวาขออางเร่ืองการใชสิทธิในการปองกันสําหรับประชาชนทั่วไป
กับผูที่อยูในระหวางการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาหนาที่ตํารวจน้ันนาจะไมเหมือนกันเสียทีเดียวนัก
กลาวคือ หากเปนกรณีประชาชนทั่วไปยอมสามารถใชสิทธิปองกันไดโดยไมจําเปนที่จะตองหลบ
หลีกภัยน้ัน หรือปองกันตัวเกินสมควรแกเหตุ แตในกรณีของเจาหนาที่ตํารวจน้ัน หากเทียบเคียงกับ
มาตรฐานขององคการสหประชาชาติดังกลาว ควรจะตองนําหลักเกณฑที่วา “โดยอยูในภาวะที่ไม
สามารถหลีกเลี่ยงเปนอยางอ่ืนไดแลวเทาน้ัน” อยางในกรณีสถานการณน้ันเสี่ยงตอชีวิตหรือ
อันตรายที่รายแรงตอบุคคลอ่ืน เชน ผูตายจะใชมีดปลายแหลมแทงจําเลย จําเลยจึงใชอาวุธปนยิงเมื่อ
จําเลยยิงผูตายเพราะผูตายใชมีดแทง การที่ผูตายจะใชมีดแทงจําเลยถือไดวาเปนภยันตรายซึ่งเกิดจาก
การประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย จําเลยยอมมีสิทธิปองกันตัว แตเห็นวาแมจําเลยจะไมมีหนาที่
ตองหนี แตจําเลยมีอาวุธปนที่รายแรงกวา จําเลยอาจเลือกยิงรางกายสวนที่สําคัญนอยหรือเปน
อันตรายนอยเพียงเพื่อยับยั้งผูตายมิใหเขามาใชมีดแทง แตจําเลยกลับใชอาวุธปนเล็งยิงไปที่
ใบหนา จึงเปนการปองกันเกินกวากรณีที่จําตองกระทําเพื่อปองกันตาม ป.อ. มาตรา 6917 หรือจําเลย
เจตนายิงผูเสียหาย เน่ืองจากจําเลยถูกผูเสียหายกับพวกเขามากลุม รุมทํารายจําเลยกอน จําเลยยอมมี
สิทธิปองกันตัวเองเพื่อ มิใหถูกทํารายแตการที่จําเลยใชปนซึ่งเปนอาวุธรายแรง ยิงผูเสียหายหลาย
นัด โดยผูเสียหายมีเพียงกอนหินและไมปรากฏวาพวกผูเสียหายมีอาวุธ กระสุนปนที่จําเลยยิงถูก
ผู เสียหายได รับอันตรายสาหัส ถ าผู เสียหายไมได รับการรักษาทันทวงทีอาจถึ งแกความตายได
นอกจากน้ีกระสุนปนยังพลาดไปถูกผูเสียหายคนอ่ืนจนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกาย นับวาเปนการ
กระทําเกินกวากรณีแหงการจําตองกระทําเพื่อปองกัน การกระทําของจําเลยจึงเปนความผิดขอหา
พยายามฆ าผู อ่ืนโดยปองกันตัวเกินสมควรแก เหตุ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
299 ตองเปนกรณีชุลมุนตอสูกันระหวางบุคคลต้ังแตสามคนขึ้นไปและมีบุคคลไดรับอันตราย

16 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 บัญญัติวา “ผูใดจําตองกระทําการใดเพ่ือปองกันสิทธิของตน หรือ
ของผูอื่นใหพนภยันตรายซ่ึงเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย และเปนภยันตรายที่ใกลจะถึง ถาได
กระทําพอสมควรแกเหตุ การกระทํานั้นเปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นไมมีความผิด” ใน กิตติพงษ
กิตยารักษ.  (2541). กระบวนการยุติธรรมบนเสนทางของการเปลี่ยนแปลง. หนา 104 -105.

17 คําพิพากษาฎีกาที่ 1911/2547.
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สาหัส ซึ่งหมายถึงกรณีที่ไมทราบวาผูใดหรือผูใดรวมกับใครทํารายจนไดรับอันตรายสาหัส 18 หรือ
กรณีเปนที่เห็นไดชัดแจงวามิอาจสามารถหลีกเลี่ยง เชน จําเลยกับพวกซึ่งใชอาวุธปนยิงโจทกที่ไม
เคยรู จักและไม เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมากอน การที่โจทกเดินเขาไปหากลุมของจําเลยกับพวก
แลวถูกจําเลยใชอาวุธปนยิงถูกบริเวณชองทอง 1 นัด เปนเหตุการณที่ เกิดขึ้นในทันทีทันใดโดย
จําเลยไมอาจคาดคิด19 หรือจําเลยและผูเสียหายมีสาเหตุขุนของหมองใจกันจนตางฝายตางหวาด
ระแวงวาอีกฝายจะมาทํารายตน ตามพฤติการณแหงคดีที่ผูเสียหายเรียกชื่อจําเลยและชักอาวุธปน
ออกมาจากเอว วิญูชนเชนจําเลยยอมเขาใจไดวาผูเสียหายจะใชอาวุธปนน้ันยิงจําเลย ถือไดวาเปน
ภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษรายละเมิดตอกฎหมายและเปนภยันตรายที่ใกลจะถึงตาม ป.อ.
มาตรา 68 แลว การที่จําเลยหยิบอาวุธมีดพราที่วางอยูพื้นถนนซึ่งเปนของบุคคลอ่ืนฟนทําราย
ผูเสียหายไปเพียงคร้ังเดียวแลววิ่งหลบหนีไป จึงเปนการกระทําเพื่อปองกันพอสมควรแกเหตุ เปน
การปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย จําเลยจึงไมมีความผิด 20

ทั้งน้ีเจาหนาที่พึงแสดงสถานภาพความเปนเจาหนาที่ของตนกอนและสงสัญญาณเตือน
พอสมควรใหผูจะถูกใชอาวุธปนทราบกอนวาเจาหนาที่มีความจําเปนตองใชอาวุธปนน้ัน เวนแต ใน
สถานการณน้ันเสี่ยงตอชีวิตหรืออันตรายที่รายแรงตอเจาหนาที่หรือบุคคลอ่ืน หรือกรณีเปนที่เห็น
ไดชัดแจงวามิอาจทําไดเชนน้ันได โดยที่กฎและขอบังคับที่ เกี่ยวของกับการใชอาวุธปนโดยเจาหนาที่
บังคับใชกฎหมายตอการชุมนุมกรณีเปนการชุมนุมที่ไมชอบตอกฎหมายควรมีแนวทางวา

1) ระบุสถานการณตามที่เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายมีสิทธิ์ปนพกและกําหนดประเภท
ของอาวุธปนและกระสุน

2) ตรวจสอบวาอาวุธปนที่ใชเฉพาะในสถานการณที่เหมาะสมและในลักษณะที่นาจะ
ลดความเสี่ยงของอันตรายที่ไมจําเปนใหเหลือนอยที่สุด

3) หามการใชอาวุธปนและกระสุนที่ที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ โดยไมมีเหตุอันควร
4) กํากับดูแลควบคุมการจัดเก็บและออกของอาวุธปนรวมทั้งวิธีการตรวจสอบวา

เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายที่รับผิดชอบปนและกระสุนที่ตัวเองเบิกไปใหแกพวกเขาน้ัน
5) การจัดใหมีขอเสนอแนะคําเตือนวาดวยการยิงปน
6) การจัดหลักเกณฑวาดวยระบบการรายงานเหตุกรณีเมื่อเจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย

การใชอาวุธปนในการปฏิบัติหนาที่ของตนน้ัน

18 คําพิพากษาฎีกาที่ 190/2541.
19 คําพิพากษาฎีกาที่ 5874/2546.
20 คําพิพากษาฎีกาที่ 8079/2549.
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จะเห็นไดวาหลักเกณฑตามกฎหมายไทยการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจยังไมมีความ
ชัดเจนตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ตัวอยาง

คําพิพากษาฎีกาที่ 753/2539 จําเลยที่ 1 รับราชการตําแหนงรองสารวัตรแผนก 5 กอง
กํากับการ 2 กองปราบปราม กรมตํารวจ ที่กรุงเทพมหานคร จําเลยที่ 1 ไดยื่นใบลาขอหยุดพักผอน
ประจําปต้ังแตวันที่ 22 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2532 และไดเดินทางไปที่อําเภอสุไหงโกลก จังหวัด
นราธิวาส ตอมาถูกจับและยึดอาวุธปนของกลางไดในวันที่ 3 ตุลาคม 2532 ที่หองพักโรงแรมพลาซา
อําเภอสุไหงโกลก ถือไดวาจําเลยที่ 1 พาอาวุธปนของกลางไปในเมือง หมูบาน ทางสาธารณะโดย
ไมไดรับใบอนุญาตและโดยไมมีเหตุสมควร ทั้งการพาอาวุธปนของกลางดังกลาวไปในเมือง
หมูบานทางสาธารณะน้ัน จําเลยที่ 1 มิไดอยูในระหวางการปฏิบัติหนาที่ราชการเน่ืองจากจําเลยที่ 1
มิไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการในทองที่ดังกลาว จําเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานพาอาวุธปนของกลาง
ไปในเมือง หมูบาน ทางสาธารณะโดยไมไดรับใบอนุญาตและโดยไมมีเหตุอันควรดวย21 และได
ดําเนินคดีอาญากับตํารวจที่พกพาอาวุธปนไปโดยไมชอบดวยระเบียบของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
โดยการลงโทษน้ันเหมาะสมกับพฤติการณของตํารวจ ดังจะเห็นไดจากความผิดกระทงที่หนักที่สุด
ที่ศาลอุทธรณพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยที่ 1 น้ันเปนความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา
148 ซึ่งมี อัตราโทษจําคุกอยางสูงเกิน 10 ปขึ้นไป กรณีจึงตองดวย ประมวลกฎหมายอาญามาตรา
91 (3) ซึ่งเมื่อรวมโทษทุกกระทงแลวโทษจําคุกทั้งสิ้นจะตองไมเกินกําหนด 50 ป

คําพิพากษาฎีกาที่ 364/2531 เมื่อโจทกไดรับอันตรายแกกายจากการกระทําของจําเลย
จําเลยมีความผิดตามมาตรา 295 ที่วาผูใดทํารายผูอ่ืนจนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกาย หรือจิตใจ
ของผูอ่ืนน้ัน ผูน้ันกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ
ไมเกินสี่พันบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ

คําพิพากษาฎีกาที่ 999/2527 จําเลยเปนเจาพนักงานตํารวจ มีอํานาจทําการสืบสวน
คดีอาญาและจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในกรณีที่มีผูกระทําผิดซึ่งหนาแมในที่รโหฐานจําเลยก็มี
อํานาจจับโดยไมตองมีทั้งหมายจับและหมายคนดังน้ันการที่จําเลยเขาไปในหองเลนการพนันพบ ผู
เลนกําลังเลนพนันเอาทรัพยสินกันแลวไมทําการจับกุมยอมกอใหเกิดความเสียหายแกราชการกรม
ตํารวจจําเลยจึงมีความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ตามม าตรา 157 จําเลยมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ใหลงโทษจําคุก 3 ป ศาลฎีกาเห็นวา จําเลยเปนเจา
พนักงานตํารวจมีอํานาจทําการสืบสวนคดีอาญาและจับกุมผูกระทําผิดกฎหมาย ในกรณีที่มีผูกระทํา
ความผิดซึ่งหนาแมในที่รโหฐานจําเลยก็มีอํานาจจับโดยไมตองมีทั้งหมายจับและหมายคนประกอบ

21 คําพิพากษาฎีกาที่ 753/2539.
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กับระเบียบของกรมตํารวจเจาหนาที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบก็มีอํานาจจับ การที่จําเลยเขาไปในหอง
เลนการพนันพบเห็นผูกําลังเลนการพนันเอาทรัพยสินกันแลวจําเลยไมทําการจับกุมยอมกอใหเกิด
ความเสียหายแกราชการกรมตํารวจ จําเลยจึงมีความผิดฐานเปนเจาพนักงานละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด

ฎีกาเกี่ยวกับหนวยงานอ่ืนไปตรวจคนแลวพบเจาหนาที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบในราน
เหลา พับ เทค นอกทองที่ไมมี แตมีไมยื่นอุทธรณ สํานักงานอัยการสูงสุดตัดสินใจไมยื่นอุทธรณคํา
พิพากษาศาลชั้นตนคดีสังหาร ด.ต.สุวิชัย รอดวิมุต หรือดาบยิ้ม ตํารวจกองปราบฯ ในทเวนต้ีผับ
โรงแรมเจาพระยาปารค หลังจากศาลอาญาพิพากษายกฟองนายดวงเฉลิม หรือดวง อยูบํารุง จําเลยที่
5 กับพวกอีก 3 คน ประกอบดวย นายกฤษพัฒน หรือบิน หรือเอ จาตุรานนท จําเลยที่ 1 นายสุพจน
หรือแม็ก แสงอนันต จําเลยที่ 2 และ พ.ต.ต.ศราวุฒิหรือเหยิน สกุลมีฤทธิ์ จําเลยที่ 4 ในความผิดฐาน
รวมกันฆาและรวมกันทํารายรางกายผูอ่ืนเปนเหตุใหไดรับอันตรายแกกาย รวมกันกระทําความผิด
ต้ังแต 3 คนขึ้นไป พกพาอาวุธปนไปในที่สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตและไมมีเหตุอันสมควร
และรวมกันตอสูขัดขวางเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่โดยมีและใชอาวุธปน ในตอนยื่นฟองตอ
ศาลชั้นตน พนักงานอัยการเห็นวาคดีมีมูล มองวาขณะน้ันนายดวงเฉลิมอยูในที่เกิดเหตุดวย แตพอ
พยานมาเบิกความตอหนาศาล กลับไมมีใครยืนยันการยิง และเมื่อคําเบิกความของพยานทั้งหมด
ออกมาเปนเชนน้ี อัยการสํานักงานคดีศาลสูงคงแปรความหมายเปนทางอ่ืนไมได และคงจะหักลาง
รายงานผลการตรวจพิสูจนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรไดลําบาก22

4.3 ระเบียบการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในหนวยงานตางๆ ของรัฐ
เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ือง

กระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคสาม ซึ่ง
บัญญัติใหเจาพนักงานผูมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทหารและตํารวจ ซึ่งอยู
ระหวางปฏิบัติหนาที่สามารถพาอาวุธปนติดตัวไดโดยไมตองขออนุญาตจากเจาพนักงานผูออก
ใบอนุญาต และมาตรา 5 วรรคสองและมาตรา 6 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงยกเวน
ใหหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจบางหนวยไมตองอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ
โดยใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจดังกลาวพิจารณาออกระเบียบปฏิบัติวาดวยการพกพาและใช
อาวุธปนของตนเอง หนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ จึงออกระเบียบภายในของตนเองวาดวย

22 บรรณาธิการ. (2547, 6 กรกฎาคม). ยอนรอยคดีลูก 'เหลิม' หลุดคดียิง 'ดาบย้ิม.' มติชนออนไลน.
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การมีและใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปน เพื่อใหเจาหนาที่ของตน
ยึดเปนแนวปฏิบัติ

4.3.1 เจาพนักงานตํารวจ
การใชอาวุธปนของเจาพนักงานตํารวจมีหลักเกณฑบัญญัติไวในระเบียบการตํารวจ

ไมเกี่ยวกับคดี บทที่ 13 ซึ่งไดวางหลักเกณฑในการพกอาวุธปน ดาบปลายปนและตะบอง ไววา
หามมิใหตํารวจซึ่งแตงเคร่ืองแบบก็ดีหรือมิไดแตงเคร่ืองแบบก็ดีหรือที่ปฏิบัติหนาที่

ราชการตางๆ โดยทั่วไป พกหรือพาอาวุธไปในถนนหลวง ทางหลวงหรือในที่สาธารณสถาน เวนแต
ในกรณีดังตอไปน้ี23

1) หนวยตํารวจรักษาการณที่เตรียมตัวอยูกับที่ เปนหมวดหมู เพื่อปองกันและปราบปราม
เหตุการณโจรผูราย

2) ตํารวจสายตรวจ ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร
3) หนวยตํารวจซึ่งไดรับคําสั่งใหไปตรวจหรือรักษาเหตุการณแรมคืน
4) ตํารวจที่ประจําตูยามหรือดานตรวจ
5) ตํารวจที่ทําหนาที่อารักขาบุคคลหรือเปนยามสถานที่สําคัญ ซึ่งทางราชการสั่งใหมี

อาวุธปนติดตัวได
6) ตํารวจซึ่งทําหนาที่ควบคุมเงิน
7) ตํารวจควบคุมผูตองหาหรือจําเลย หรือผูตองขังเดินทางไปสง ณ ที่ใดๆ ซึ่งเปน

ทางไกลหรือทางเปลี่ยวอันจําเปนตองมีอาวุธควบคุมอยางแข็งแรงและหัวหนาหนวยงานที่จัดตํารวจ
ควบคุมไปน้ันสั่งใหตํารวจผูควบคุมมีอาวุธปนไปในการน้ัน

8) เมื่อมีกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนตองปราบปรามเหตุการณดวยการใชอาวุธใหตํารวจพก
อาวุธปนเคลื่อนที่ไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ได แตตองมีหัวหนาเปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรคุมไป ถา
ไมมีนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่จะจัดใหควบคุมไปได จึงใหจัดนายตํารวจชั้นประทวนถัดๆ ลงมา
ไปเปนผูควบคุม

9) ตํารวจที่ทําการฝก ซึ่งตองใชอาวุธปนตามระเบียบวาดวยการฝก
10) ตํารวจที่จัดเปนกอง หมวดหรือหมูเกียรติยศตามระเบียบที่วาดวยการจัดแถว

เกียรติยศ
11) ตํารวจซึ่งทําหนาที่นําอาวุธปนของหลวงหรือของกลางสงยังที่ตางๆ ในกรณีน้ัน

ตองบรรจุอาวุธปนน้ันในหีบหรือหออยางเรียบรอย

23 ระเบียบตํารวจไมเก่ียวกับคดี บทที่ 13 ขอ 1.
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12) กรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่ผูบังคับบัญชาตํารวจต้ังแตชั้นผูกํากับการขึ้นไปสั่ งใหพกอาวุธ
ปนไปได

ขอยกเวนเหลาน้ี เมื่อเสร็จกิจที่จําตองพกหรือพาอาวุธปนไปในการน้ันแลวตํารวจที่มี
อาวุธปนเหลาน้ันจะตองรีบกลับหนวยที่ต้ังโดยเร็ว หามพกหรือพาอาวุธปนแวะเวียนไปในที่อ่ืนใด
อีก24

หามพกอาวุธปนเขาไปในเขตพระราชฐาน เขตทหาร ในศาล25

ตํารวจชั้นจาสิบตํารวจลงมาที่เดินทางจากตางจังหวัดหรือตางทองที่ โดยพกอาวุธปน
สําหรับติดตัวไปดวยใหรีบนําอาวุธปนและกระสุนทั้งของหลวงและของสวนตัวไปฝากไวที่สถานี
ตํารวจเจาของทองที่น้ันๆ เวนแตการเดินทางผานโดยไมพักคางคืน26

ตํารวจต้ังแตชั้นจาสิบตํารวจขึ้นไป ซึ่งแตงเคร่ืองแบบและปฏิบัติราชการอ่ืนนอกจาก
กรณีที่ยกเวนไวในระเบียบฯ บทที่ 13 ขอ 1 จะพกอาวุธปนติดตัวไปดวยก็ได แตตองพกพาไปโดย
มิดชิดจนผูอ่ืนไมอาจรูไดงายวามีอาวุธปนติดตัวอยู เชน บรรจุไวในกระเปาเอกสาร เปนตน27

ตํารวจที่จะตองปฏิบัติราชการนอกเคร่ืองแบบ เชน ไปสืบราชการลับหรือติดตามคนราย
เปนตน และมีความจําเปนตองพกอาวุธปนติดตัวไปดวย จะตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน
สําหรับสถานีตํารวจที่มีผูบังคับบัญชาชั้นหัวหนาสถานีตํารวจเปนหัวหนาหัวหนาสถานีตํารวจน้ัน
หรือผูรักษาการแทนเปนผูอนุญาต สําหรับสถานีตํารวจที่มีผูบังคับบัญชาชั้นสารวัตรหรือผูบังคับ
กองเปนหัวหนา ใหสารวัตรหรือผูบังคับกองหรือผูรักษาการแทนเปนผูอนุญาต สําหรับหนวยงาน
อ่ืนๆ ที่ไมใชสถานีตํารวจ ใหผูบังคับบัญชาต้ังแตชั้นสารวัตรหรือผูบังคับกองขึ้นไปเปน ผูอนุญาต
การอนุญาตดังกลาวน้ีตองทําเปนลายลักษณอักษร โดยระบุยศ ชื่อ นามสกุล และตําแหนงของผูรับ
อนุญาต ทั้งกําหนดวันเวลาและความจําเปนที่จะตองอนุญาตใหพกหรือพกไปไวใหชัดเจนกับใหผู
อนุญาตลงนามและตําแหนงพรอมทั้งวัน เดือน ป ที่อนุญาตกํากับไวดวย แลวมอบใหผูรับอนุญาต
นําติดตัวไป เมื่อเสร็จกิจหรือกําหนดวันตามที่อนุญาตแลวตองนําใบอนุญาตน้ันสงคืนแกผูออก
ใบอนุญาต28

สําหรับตํารวจที่มีอํานาจอนุญาตและตํารวจต้ังแตชั้นรอยตํารวจเอกขึ้นไป ถาจะตอง
ปฏิบัติราชการนอกเคร่ืองแบบและมีความจําเปนตองพกพาอาวุธปนติดตัวไปดวย ถือวาอยูในภาวะ

24 ระเบียบตํารวจไมเก่ียวกับคดี บทที่ 13 ขอ 1.
25 ระเบียบตํารวจไมเก่ียวกับคดี บทที่ 13 ขอ 2.
26 ระเบียบตํารวจไมเก่ียวกับคดี บทที่ 13 ขอ 4.
27 ระเบียบตํารวจไมเก่ียวกับคดี บทที่ 13 ขอ 5.
28 ระเบียบตํารวจไมเก่ียวกับคดี บทที่ 13 ขอ 6.
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รูการควรมิควรเปนอยางดีแลว ไมตองขออนุญาตผูใด เปนแตใหนําบัตรประจําตัวติดตัวไปดวย เพื่อ
แสดงเมื่อจําเปนเทาน้ัน29

การพกอาวุธปนในกรณีแตงเคร่ืองแบบตํารวจ30

1) ขณะอยูในแถว ควบคุมแถว ไปราชการใหพกโดยใชซองปนหนังสีนํ้าตาลรอยเข็ม
ขัดไวทางขวา

2) ในโอกาสลําลอง ใหพกพาไปในลักษณะซอนเรนอยางมิดชิดจนไมอาจสังเกตเห็น
ไดงาย

3) ในขณะปฏิบัติหนาที่จราจร ตํารวจที่มียศต้ังแตสิบตํารวจเอกลงมา ใหพกโดยใชซอง
เปนสีขาวรอยเข็มขัดไวทางขวา ตามที่กองพลาธิการจัดหามาจายใหใชราชการ

ในกรณีมิไดแตงเคร่ืองแบบตํารวจ ใหพกพาไปโดยมิดชิดจนไมอาจสังเกตเห็นไดงาย
เชน บรรจุไวในกระเปาเอกสาร เปนตน

ขอควรระวังในการพกพาอาวุธปนน้ันมีหลักอยูวา ตองใหมิดชิดและเรียบรอยทั้งตอง
ใหเปนการเหมาะสมกับกาลเทศะดวย อยาพกปนในทํานองที่ทําใหประชาชนไดรับความกระทบ
กระเทือนใจเมื่อไดพบเห็น เชน ไมสวมเคร่ืองแบบ แตเหน็บปนไวที่สะเอวบาง ขางหลังบาง หรือ
ใสกระเปากางเกงปลอยดามปนโผลออกมาใหเห็นบาง

ซึ่งในสมัยกอนไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับการใชดาบปลายปนหรือตะบองวา เมื่อแตง
เคร่ืองแบบตํารวจน้ัน ใหใสในซองดาบปลายปน หรือซองตะบองที่ทางราชการจายให โดยสอดซอง
น้ันไวในเข็มขัดบริเวณสะเอวขางซาย

ตํารวจที่ไดรับจายดาบปลายปน ใหคาดดาบปลายปนประกอบเคร่ืองแบบไดเฉพาะใน
โอกาสที่ผูบังคับบัญชาต้ังแต ชั้นสารวัตร สารวัตรใหญ หรือตําแหนงเทียบเทาขึ้นไปสั่งใหคาดเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการปราบ ปรามโจรผูราย หรือในโอกาสอ่ืนที่ผูบังคับบัญชาต้ังแตชั้นสารวัตร
สารวัตรใหญ หรือตําแหนงเทียบเทาขึ้นไปสั่งใหคาดไดเทาน้ัน นอกจากน้ีหามคาดดาบปลายปน ยิ่ง
เปนโอกาสที่มิไดแตงเคร่ืองแบบแลว หามคาดเด็ดขาด

พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปน พ.ศ. 2490 ไดมีการแกไขฉบับสุดทายคือแกไขฉบับที่ 8 พ.ศ. 2530 มาตราที่เกี่ยวของกับอาวุธ
ปน มี 3 มาตรา คือ มาตรา 8 ทวิ เปนเร่ือง ขอหาม ขอจํากัดในเร่ืองการพกปน มาตรา 22 เปนบท

29 ระเบียบตํารวจไมเก่ียวกับคดี บทที่ 13 ขอ 6.
30 ระเบียบตํารวจไมเก่ียวกับคดี บทที่ 13 ขอ 7.
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บัญญัติเร่ืองการใหมีอาวุธปนติดตัว มาตรา 72 ทวิ เปนบทบัญญัติที่กําหนดโทษผูฝาฝนบทบัญญัติ
ในมาตรา 8

การพกปนไมผิดกฎหมายมีหลักเกณฑ 3 ประการ คือ
1) เปนอาวุธปนของตนเองและไดรับใบอนุญาตใหมีและใชไดตามกฎหมาย (ป.4)

อาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนสวนบุคคลน้ันผูใดประสงคจะซื้อตองปฏิบัติตาม กฎกระทรวงตาม
พ.ร.บ.อาวุธปน ตองยื่นคํารอง ป.1 มีใบอนุญาตใหซื้อไดตาม ป.3 และมีใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธ
ปน และเคร่ืองกระสุน ป.4 กําหนดใชได 3 กรณี คือ สําหรับการปองกันตัวหรือทรัพยสิน สําหรับ
การกีฬา สําหรับการยิงสัตว

กรณีปนเถื่อน คือ ปนไมมีทะเบียน มีโทษ จําคุก 1 ป ถึง 10 ป และปรับต้ังแต 2,000
บาท ถึง 20,000 บาท

กรณีปนผิดมือ คือ ปนมีทะเบียน (ทะเบียนจะออกใหผูใดผูหน่ึงโดยเฉพาะ) แตอยูใน
ความครอบครองของคนอ่ืน มีโทษ จําคุก ต้ังแต 6 เดือน ถึง 5 ป และปรับต้ังแต 1,000 บาท ถึง
10,000 บาท

2) ใบพกพา ทั่วราชอาณาจักร หรือ ในเขตจังหวัด ป.12 ผูใดประสงคมีใบพกพาตองยืน
คํารองแบบ ป.1 ตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ใบพกจะออกใหตามแบบ ป.12 บุคคลที่ควรออก
ใบอนุญาตใหมีใบพกน้ันนอกจากจะเปนผูมีใบป.4 แลว ตองมีคุณสมบัติตามระเบียบที่กระทรวง
มหาดไทย กําหนด ตัวอยางเชน เปนเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติหนาที่ควบคุมทรัพยสินของรัฐบาล
ขาราชการต้ังแต หัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไป ผูมีหนาที่ในการปราบปรามหรือการปฏิบัติงาน
ในการฝาอันตราย ขอยกเวนในการพกปน ตามมาตรา 8 ทวิ วรรคสอง ถึงแมวาจะมีใบอนุญาตถูกตอง
ก็ตาม มีอยู 2 ประการคือ

(1) การพาอาวุธปนไปโดยเปดเผยเปนที่ปรากฏตอสายตา โดยไมจํากัดวาเปนเวลา
และสถานที่ใดก็เปนการผิดกฎหมาย

(2) การพาอาวุธปนไปในที่ชุมนุมชนที่มีลักษณะพิเศษ อันไดแก ชุมนุมชนที่ไดจัดให
ทําขึ้นเพื่อนมนัสการ การร่ืนเริง การมหรสพ หรือการอ่ืนใด แมจะพกมิดชิดก็ตาม ยอมผิดกฎหมาย

3) พกไดโดยมีขอยกเวนตามกฎหมายที่กําหนด ดังน้ี
มีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ ตัวอยางเชน ตองขับไปสงสินคา

ตางจังหวัด ซึ่งถือวาตองมีอาวุธปนติดตัวไปได แตไมอาจถือวาเปนการเรงดวน เพราะอางวาจําเปน
ปองกันสินคาของตนซึ่งอาจถูกปลน กรณีดังกลาวอาจมีการปลนหรือไมมีก็ได จึงถือวาไมเปนกรณี
เรงดวน ตัวอยาง กรณี เพิ่งขายของไดเงิน 50,000 บาท และจําเปนตองนําเงินไปฝากไวธนาคาร และ
หางจากบานราว 10 กม. เพื่อความปลอดภัยจากโจรปลน ซึ่งในตามทางเคยมีการกอคดีปลนมากอน
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ไดพกปนมีทะเบียน มีใบอนุญาตใหมีใหใช และไมมีใบอนุญาตพกติดตัวไปพรอมกับเงินที่ตอง
นําไปฝากธนาคารในวันน้ัน ถือวากรณี น้ีเปนกรณีความจําเปนและเรงดวนได

บันทึก สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 0503 (ส)/27663 ลง 30 ก.ย. 25 เร่ือง การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจคนบุคคลพาอาวุธปนไปที่สาธารณะ มีแนวทางในการสั่งไมฟอง ดังน้ี

1) ไดนําอาวุธปนใสกระเปาไวในชองเก็บของทายรถซึ่งไมสามารถหยิบใชไดทันที
ทันใด

2) ไดนําอาวุธปนใสกระเปา ใสกุญแจแลววางไวในรถซึ่งไมสามารถหยิบใชไดทันที
ทันใด

3) ไปเก็บเงินลูกคาตางจังหวัด นําอาวุธปนติดตัวมาดวย โดยแยกอาวุธปนและเคร่ือง
กระสุนปนออกจากกัน ใสกระเปาเอกสารไวนําไวเบาะหลังรถยนต

4) ไปเก็บเงินลูกคาตางจังหวัดหลายหมื่นบาทนําติดตัวมา แลวมีอาวุธปนไดรับอนุญาต
จากนายทะเบียนแลวใสไวในชองเก็บของดานหนารถ เพื่อปองกันตัวและทรัพยสิน

5) หออาวุธปนและซองบรรจุกระสุน แยกคนละหอเก็บไวในกระโปรงทายรถยนตซึ่ง
ใสกุญแจ

ขอยกเวนเกี่ยวกับการเปนเจาพนักงานบางประเภท ลูกจาง เจาพนักงานบางประเภท มี
สิทธิพกพาอาวุธปนได โดยไมตองมีใบอนุญาต เชน เจาหนาที่ที่คอยรักษาความสงบเรียบรอย ทหาร
ตํารวจ ซึ่งขณะกําลังปฏิบัติหนาที่ พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่ปองกันทรัพยสินที่สําคัญของรัฐ

เจาหนาที่ทหารซึ่งพกพาอาวุธปนไปไหนตอไหนไดเห็นมีเพียงทหารเหลา สห., เจาหนาที่
การเงิน โดยตองแตงเคร่ืองแบบประกอบ ทหารที่มีหนาที่รักษาการณ ภายนอก ภายใน ออกทําการ
ฝก เปนตน

ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจผูซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย
ของประเทศไทยมักจะพบเห็นบอยคร้ังวาเจาหนาที่ตํารวจจะพกพาอาวุธปนติดตัวไปในการปฏิบัติ
หนาที่ ซึ่งในบางคร้ังอาจสงสัยวาเจาหนาที่ตํารวจเหลาน้ันมีความจําเปนเพียงใดที่จะตองมีอาวุธปน
ติดตัว หรือการมีอาวุธปนติดตัวของเจาหนาที่ตํารวจเหลาน้ันมีพื้นฐานมาจากเหตุผลใด เชน ตํารวจ
จราจรมีความจําเปนตองพกอาวุธปนติดตัวหรือไม

จากการศึกษาถึงระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดีดังกลาวมาขางตนคงพอที่จะทําให
เห็นถึงแนวทางหรือความเปนมาเกี่ยวกับระเบียบของสวนราชการในประเทศไทยไดวาทําไมเจา
พนักงานตองมีปนหรือตองการพกพาอาวุธปนในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจกลาวโดยสรุปถึงเหตุผล
หรือที่มาไดวาโดยหลักทั่วไปแลวหามตํารวจ (ซึ่งนาจะเทียบเคียงกับเจาพนักงานอ่ืนได) ซึ่งแตง
เคร่ืองแบบหรือมิไดแตงเคร่ืองแบบก็ตาม หามพกหรือพาอาวุธปนไปในถนนหลวง ทางหลวงหรือ
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ในที่สาธารณสถาน แตเหตุผลซึ่งทําใหเจาพนักงานหรือโดยเฉพาะตํารวจพกพาอาวุธปนติดตัวอยู
เสมอๆ จนเปนภาพที่ชินตาน้ัน นาจะมีพื้นฐานที่สําคัญมาจากการปองกันและปราบปรามโจรผูราย
แตก็มีขอสังเกตเกี่ยวกับตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจรซึ่งระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี
ยกเวนใหพกหรือพาอาวุธไปในถนนหลวง ทางหลวง หรือในที่สาธารณสถานไดทั้งๆ ที่มิไดมีหนาที่
ในการปองกันหรือปราบปรามโจรผูรายโดยตรงแตเปนหนาที่ในดานการอํานวยการจราจรเปนหลัก

อยางไรก็ตามระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดีดังกลาวขางตนไดกําหนดถึงวิธีการพก
อาวุธปนติดตัวของตํารวจชั้นต้ังแตจาสิบตํารวจขึ้นไปซึ่งแตงเคร่ืองแบบและปฏิบัติราชการ อ่ืน
นอกจากที่ไดรับยกเวนตามขอ 1 วา การพกปนตองพกพาไปโดยมิดชิดจนผูอ่ืนไมอาจรูไดง ายวามี
อาวุธปนติดตัวอยู31 ซึ่งการที่ใหตํารวจซึ่งปฏิบัติหนาที่อ่ืนพกพาอาวุธปนไดนาจะมาจากเหตุผลที่
ตํารวจทุกหนวยมีหนาที่ในการปองกันและจับกุมผูกระทําความผิดเชนเดียวกัน แตการพกพาตอง
เปนไปโดยมิดชิดจนผูอ่ืนไมอาจรูไดงายวามีอาวุธปน มิใชพกพาขางเอวโดยเปดเผยดังเชนที่พบเห็น
กันทั่วไป

4.3.2 เจาหนาท่ีราชทัณฑ
การใชอาวุธปนของเจาหนาที่ราชทัณฑมีหลักเกณฑบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ซึ่งกําหนดเปนหลักเกณฑวากรณีใดบางที่เจาหนาที่ราชทัณฑจะใชอาวุธปนแก
ผูตองขังได32

เจาพนักงานเรือนจําอาจใชอาวุธนอกจากอาวุธปนแกผูตองขังไดในกรณีดังตอไปน้ี33

1) เมื่อปรากฏวาผูตองขังกําลังหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนีและไมมีทางจะปองกัน
อยางอ่ืนนอกจากใชอาวุธ

2) เมื่อผูตองขังหลายคนกอการวุนวายหรือพยายามใชกําลังเปดหรือทําลายประตู ร้ัว
หรือกําแพงเรือนจํา

3) เมื่อปรากฏวาผูตองขังจะใชกําลังกายทํารายเจาพนักงานหรือผูอ่ืน
เจาพนักงานเรือนจําอาจใชอาวุธปนแกผูตองขังไดในกรณีตอไปน้ี34

1) ผูตองขังไมยอมวางอาวุธเมื่อเจาพนักงานสั่งใหวาง
2) ผูตองขังที่กําลังหลบหนีไมยอมหยุด ในเมื่อเจาพนักงานสั่งใหหยุดและไมมีทางอ่ืน

ที่จะจับกุมได

31 ระเบียบตํารวจไมเก่ียวกับคดี บทที่ 13 ขอ 5.
32 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 16,17.
33 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 16.
34 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 17.
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3) ผูตองขังต้ังแตสามคนขึ้นไปกอการวุนวายหรือพยายามใชกําลังเปดหรือทําลาย
ประตูร้ัวหรือกําแพงเรือนจําหรือใชกําลังกายทํารายเจาพนักงานหรือผูอ่ืนและไมยอมหยุดในเมื่อเจา
พนักงานสั่งใหหยุด

ถามีเจาพนักงานเรือนจําผูมีอํานาจเหนือตนอยูในที่น้ันดวย จะใชอาวุธปนไดตอเมื่อ
ไดรับคําสั่งจากเจาพนักงานผูน้ันแลวเทาน้ัน

เพื่อใหการใชอาวุธปนของพนักงานเปนไปตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ กรมราชทัณฑจึงไดออกระเบียบภายในเพื่อวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการใช อาวุธปนและ
เคร่ืองกระสุนปนของขาราชการกรมราชทัณฑไว ไดแก หลักเกณฑในการเบิกจายและเรียกสงคืน
การใชอาวุธปน การเก็บและบํารุงรักษา การพาอาวุธปน เพื่อใชบังคับกับขาราชการในสังกัดสวน
กลางกรมราชทัณฑ เรือนจําและทัณฑสถาน รวมถึงขาราชการอ่ืนที่ไดรับแตงต้ังใหเปนผูคุมพิเศษ
ดวย35

สําหรับหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชอาวุธปนน้ัน ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธ
ปนและเคร่ืองกระสุนปน พ.ศ. 2543 ไดวางหลักเกณฑไววา หามนําอาวุธปนเขาไปภายในเรือนจํา
โดยเด็ดขาด เจาพนักงานเรือนจําหรือเจาพนักงานตามกฎหมายอ่ืนที่ถืออาวุธจะเขาไปติดตอภายใน
เรือนจําใหฝากอาวุธปน กระสุนปนรวมทั้งกระสุนปนที่นําออกจากอาวุธปนแลวไวกับเจาพนักงาน
เรือนจําที่มีหนาที่รับฝากพรอมกับใหลงชื่อผูฝากและผูรับฝากในสมุดไวเปนหลักฐาน เสร็จแลวให
เก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยทุกคร้ัง เวนแตเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติหนาที่เวรรักษาการณในเวลากลาง
คืน36 ใหจายอาวุธปนยาวพรอมกระสุนปนไมเกิน 5นัด แกเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติหนาที่เวรรักษาการณ
ในเวลากลางคืน สําหรับเวรผูใหญและพัศดีเวร ใหจายปนพกพรอมดวยกระสุนปนไมเกิน 1 ชุด
อาวุธปนที่จะนําเขาไปปฏิบัติหนาที่ใหผูสั่งจายเปนผูพิจารณาตามความเหมาะสม แตหากเห็นวา
สภาพการณแหงเรือนจําไมเหมาะสมหรือไมมีความจําเปนตองใชอาวุธปนขณะปฏิบัติหนาที่เวร
รักษาการณในเวลากลางคืน ก็ใหพิจารณาสั่งการในทางที่เปนประโยชนแกการควบคุมผูตองขัง 37

ในระหวางปฏิบัติหนาที่ใหผูใชอาวุธปนถืออาวุธปนและกระสุนปนติดตัวอยูตลอดเวลา และให
ระมัดระวังอยาใหอาวุธปนหรือกระสุนตกอยูในความครอบครองของผูตองหาหรือบุคคลอ่ืนใดเปน
อันขาด38

35 ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2543.
36 ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2543 ขอ 9.
37 ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2543, ขอ 10.
38 ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2543, ขอ 11.
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การเก็บและบํารุงรักษาอาวุธปน ในสวนกลางใหกองคลังเปนนายทะเบียนผูรับผิดชอบ
ในการเก็บรักษาโดยจัดตูพรอมกุญแจและทําบัญชีควบคุมการเบิกจายอาวุธปน ใหเรือนจําจัดสรางที่
สําหรับเก็บอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนไวเปนสัดสวนมีความมั่นคงแข็งแรงและอยูในที่ปลอดภัย
ยากแกการที่ผูตองขังจะเขาถึง ใหเรือนจําแตงต้ังขาราชการต้ังแตระดับ 7 ขึ้นไปเปนนายทะเบียน
และจะใหมีผูชวยตามจํานวนที่เห็นสมควรเปนผูชวยนายทะเบียนรวมรับผิดชอบในการเบิกจาย ฝาก
เก็บและดูแลรักษาอาวุธปนทุกชนิดของเรือนจํา39

สวนการพาอาวุธปนน้ัน ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุน
ปน พ.ศ. 2543 ไดวางหลักเกณฑไววา หามขาราชการกรมราชทัณฑซึ่งแตงเคร่ืองแบบก็ดีหรือมิได
แตงเคร่ืองแบบก็ดีพาอาวุธปนเขาไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยเปดเผยหรือโดยไมมี
เหตุอันสมควรหรือพาไปในชุมชนที่ไดจัดใหมีขึ้นเพื่อนมัสการ การร่ืนเริง การมหรสพ หรือการอ่ืน
ใด เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี40

1) ผูที่ไดรับมอบหมายใหติดตามจับกุมผูตองขังที่หลบหนีการควบคุมของเรือนจํา
2) ผูที่ปฏิบัติหนาที่ควบคุมผูตองขังหรือเวรรักษาการณ
3) ผูซึ่งทําหนาที่ควบคุมเงินหรือพัสดุของหลวงที่มีคา
4) ผูซึ่งทําหนาที่นําอาวุธปนของทางราชการหรือของกลางสงยังที่ตางๆ
5) ในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่ไดรับอนุญาตจากอธิบดี
เมื่อเสร็จภารกิจแลวใหผูมีอาวุธปนเหลาน้ันกลับหนวยงานของตนโดยเร็ว หามพาอาวุธ

ปนแวะเวียนไปในที่อ่ืนใดอีก
ขาราชการกรมราชทัณฑที่มีความจําเปนตองพาอาวุธปนติดตัวไปเพื่อปฏิบัติหนาที่

ราชการจะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย การอนุญาตดังกลาวตองทําเปน
หนังสือ โดยมอบใหกับผูรับอนุญาตนําติดตัวไป การอนุญาตใหอยูในดุลพินิจของอธิบดีหรือผูที่
อธิบดีมอบหมาย โดยพิจารณากําหนดระยะเวลาแตละคร้ังตามความเหมาะสม ทั้งน้ี การอนุญาตคร้ัง
หน่ึงตองไมเกิน 6 เดือน41

หามขาราชการกรมราชทัณฑพาอาวุธปนเขาไปในเขตพระราชฐานโดยเด็ดขาด42

ขาราชการกรมราชทัณฑที่จะพาอาวุธปน กรณีแตงเคร่ืองแบบใหพาไดโดยใชซองปนสี
นํ้าตาลหรือสีดํารอยติดเข็มขัดใหเรียบรอย กรณีมิไดแตงเคร่ืองแบบ ใหพาไปโดยมิดชิดไมอาจ

39 ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2543, ขอ 12.
40 ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2543, ขอ 14.
41 ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2543, ขอ 15.
42 ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2543, ขอ 16.
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สังเกตไดงายและหามพาอาวุธปนโดยเปดเผยใหเปนที่หวาดกลัวแกประชาชนเปนอันขาด ทั้งน้ีให
นําบัตรประจําตัวขาราชการติดตัวไวใหพรอมที่จะรับการตรวจไดทุกเมื่อ กรณีพกอาวุธปนชนิดยาว
ไปปฏิบัติราชการ ตองแตงเคร่ืองแบบโดยพาไปใหเหมาะสม อยาพาไปในลักษณะที่ทําใหประชาชน
เกิดความรูสึกหวาดกลัว43

ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 16 บัญญัติวา “เจาพนักงานเรือนจําอาจ
ใชอาวุธนอกจากอาวุธปนแกผูตองขังได ในกรณีตอไปน้ี (1) เมื่อปรากฏวาผูตองขังกําลังหลบหนี
หรือพยายามจะหลบหนีและไมมีทางจะปองกันอยางอ่ืนนอกจากใชอาวุธ (2) เมื่อผูตองขังหลายคน
กอการวุนวายหรือพยายามใชกําลังเปดหรือทําลายประตู ร้ัว หรือกําแพงเรือนจํา (3) เมื่อปรากฏวา
ผูตองขังจะใชกําลังกายทํารายเจาพนักงานหรือผูอ่ืน” และมาตรา 17 บัญญัติวา “เจาพนักงานเรือนจํา
อาจใชอาวุธปนแกผูตองขังไดในกรณีตอไปน้ี (1) ผูตองขังไมยอมวางอาวุธ เมื่อเจาพนักงานสั่งให
วาง (2) ผูตองขังที่กําลังหลบหนีไมยอมหยุด ในเมื่อเจาพนักงานสั่งใหหยุดและไมมีทางอ่ืนที่จะ
จับกุมได (3) ผูตองขังต้ังแตสามคนขึ้นไป กอการวุนวายหรือพยายามใชกําลังเปดหรือทําลายประตู
ร้ัว หรือกําแพงเรือนจํา หรือใชกําลังกายทํารายเจาพนักงานหรือผูอ่ืนและไมยอมหยุดในเมื่อเจา
พนักงานสั่งใหหยุด  ถามีเจาพนักงานเรือนจําผูมีอํานาจเหนือตนอยูในที่น้ันดวย จะใชอาวุธปนไดก็
ตอเมื่อไดรับคําสั่งจากเจาพนักงานผูน้ันแลวเทาน้ัน” และมาตรา 21 บัญญัติวา “เจาพนักงานเรือนจํา
ผูใชอํานาจที่ไดใหไวหมวดน้ีโดยสุจริตและตามเงื่อนไขที่ไดระบุไว ไมตองรับผิดทั้งทางแพงหรือ
อาญาในผลแหงการกระทําของตน”

ตามหลักเกณฑของกฎหมายราชทัณฑดังกลาว แมมีความชัดเจนมากกวาบทบัญญัติ
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังกลาวขางตน โดยเฉพาะในสวนที่ระบุวา “และไมมี
ทางจะปองกันอยางอ่ืนนอกจากใชอาวุธ” และ “และอาจใชอาวุธปนในกรณีที่...ไมมีทางอ่ืนที่จะจับ
กุมได” แตก็ไมไดกําหนดใหชัดแจงวา “พึงเลือกใชวิธีการอ่ืนๆ ที่มีอันตรายนอยที่สุดและใหนาน
ที่สุดเทาที่จะทําไดกอนที่จะเปลี่ยนไปใชกําลังบังคับและอาวุธปน” นอกจากน้ี หากเปรียบเทียบกับ
ตามหลักการพื้นฐานวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใช
ก ฎ ห ม า ย (Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials)
ดังกลาวขางตน ก็ยังขาดหลักเกณฑที่สําคัญ กลาวคือหลักเกณฑที่กําหนดวา “ไมวากรณีใดก็ตามการ
ใชอาวุธปนในการยิงผูอ่ืนน้ันพึงกระทําโดยจํากัดอยางยิ่งโดยใหกระทําไดเฉพาะกรณีเพื่อปองกัน
ชีวิตของตนหรือผูอ่ืนโดยอยูในภาวะที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงเปนอยางอ่ืนไดแลวเทาน้ัน” จึงอาจเปน
แนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑของกฎหมายไทยในประเด็นน้ีตอไป

43 ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2543, ขอ 17.
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4.3.3 พนักงานฝายปกครอง
กระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบวาดวยการพาและใชอาวุธปนของพนักงานฝาย

ปกครอง เพื่อใชบังคับกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ตามมาตรา 2 (16) แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา เฉพาะในสวนของฝายปกครอง พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
ตามมาตรา 2 (17) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เฉพาะในสวนของฝายปกครอง
และหมายความรวมถึง พนักงานฝายปกครองอ่ืน กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล ผูชวย
ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สมาชิกอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง
(อพป.) สมาชิกไทยอาสาปองกันชาติ (ทสปช.) ซึ่งไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่โดย เปนผูมี
หนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนและอยูในระหวางปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
เปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของกระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
และกรมการปกครอง ซึ่งอยูในระหวางปฏิบัติหนาที่เพื่อการปองกันประเทศ หรือรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนหรือรักษาทรัพยสินอันสําคัญของรัฐ ประชาชนผูไดรับมอบใหมีและใช
อาวุธปน ในราชการทหาร ตํารวจหรือราชการของกระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการกองอาสา
รักษาดินแดนและกรมการปกครอง ที่มอบใหประชาชนมีและใชเพื่อชวยเหลือราชการทหารและ
ตํารวจ หรือราชการของกระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและกรมการ
ปกครองแลวแตกรณี44

พนักงานฝายปกครองจะพาอาวุธปนซึ่งไดรับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนหรือไดรับ
มอบใหมีและใชอาวุธปนโดยชอบดวยกฎหมายติดตัวในระหวางปฏิบัติหนาที่ได ดังตอไปน้ี45

1) เปนผูมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนภายในเขตทองที่ของตน
2) เปนผูมีหนาที่รวมกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือทหาร ในกรณีฉุกเฉินที่

จําเปนตองทําการปราบปรามผูกระทําผิด
3) เปนผูมีหนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหไปรักษาเหตุการณเพื่อปองกันและปราบปรามเหตุราย

ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
4) เปนผูมีหนาที่จําเปนตองติดตามสืบสวนจับกุมผูกระทําความผิดทางอาญานอกเขต

ทองที่ของตนเมื่อมีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ

44 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพาและใชอาวุธปนของพนักงานฝายปกครอง พ.ศ. 2546.
45 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพาและใชอาวุธปนของพนักงานฝายปกครอง พ.ศ. 2546,

ขอ 5.
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5) เปนผูมีหนาที่ตองออกไปปฏิบัติราชการนอกเขตทองที่ของตน โดยไดรับคําสั่งเปน
ลายลักษณอักษรจากปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ
หรือปลัดอําเภอผู เปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลวแตกรณี และในการปฏิบั ติหนาที่มีความจําเปน
ตองพาอาวุธปนติดตัว

เมื่อพนักงานฝายปกครองจะตองพาและใชอาวุธปนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ
จะตองถือปฏิบัติดังน้ี46

1) อาวุธปนยาวใหพาไปดวยความระมัดระวัง อยาใหเปนที่หวาดเสียวแกประชาชน
2) อาวุธปนสั้น

(1) ในกรณีแตงเคร่ืองแบบ ใหพาไปดวยความเหมาะสมเรียบรอย โดยใสซองปน
หรือใสกระเปาถือ

(2) ในกรณีไมไดแตงเคร่ืองแบบ ใหพาโดยมิดชิด
การพาอาวุธปนตาม (1) หรือ (2) เพื่อปฏิบัติหนาที่ของพนักงานฝายปกครองในแตละ

คร้ัง นอกจากมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐแลว ใหนําคําสั่งเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ติดตัวไปดวยเพื่อ
เปนหลักฐานยืนยันการปฏิบัติหนาที่

3) ในการพาและใชอาวุธปนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาม (1) หรือ (2) เพื่อเปนการแสดงตนวา
เปนพนักงานฝายปกครองผูมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน พนักงานฝายปกครองผู
น้ันจะยื่นคําขอหนังสือรับรองการพาและใชอาวุธปนของพนักงานฝายปกครองตอผูบังคับบัญชาผูมี
อํานาจสั่งการแลวแตกรณีก็ได

การพาและการใชอาวุธปนตาม (3) เพื่อปฏิบัติหนาที่ของพนักงานฝายปกครองในแตละ
คร้ังนอกจากมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐและคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่แลวจะตองนํา หนังสือ
รับรองการพาและใชอาวุธปนของพนักงานฝายปกครองติดตัวไปดวย เพื่อแสดงตนวาเปนเจา
พนักงานผูมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน

4.3.4 ขาราชการศุลกากร
กรมศุลกากรไดออกระเบียบวาดวยการใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปนและวัตถุระเบิด

เพื่อใชบังคับกับขาราชการศุลกากร พนักงานศุลกากรหรือพนักงานซึ่งไดรับแตงต้ังใหมีอํานาจ
หนาที่ในการสืบสวนปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากรหรือบทกฎหมาย
อ่ืนอันเกี่ยวแกศุลกากรและหมายความรวมถึงขาราชการกรมศุลกากรผูมีหนาที่ตองออกไปปฏิบัติ

46 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพาและใชอาวุธปนของพนักงานฝายปกครอง พ.ศ. 2546,
ขอ 6.
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ราชการ โดยไดรับคําสั่งเปนลายลักษณอักษรจากอธิบดี ซึ่งในการปฏิบัติหนาที่มีความจําเปนตอง
พกอาวุธปนติดตัว แตตองเปนผูผานการฝกอบรมการใชอาวุธปนจากทางราชการทหารหรือตํารวจ
มาแลว47

ระเบียบดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑในการเบิกจายและการเรียกสงคืนอาวุธปนไววา
การเบิกจายอาวุธปนใหแกขาราชการศุลกากรใหจายไดเฉพาะกรณีที่จําเปนตองนําไปใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยใหผูสั่งจายพิจารณาจายใหเหมาะสมกับเหตุการณและความจําเปนและ
หามจายประจําตัวเปนการประจํา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูสั่ งจายเปนกรณีพิเศษและเมื่อเสร็จ
สิ้นภารกิจแลวตองสงคืนเก็บทันที การนําอาวุธปนไปใชปฏิบัติภารกิจนอกสถานที่ เมื่อเสร็จภารกิจ
แลวใหฝากเก็บรักษาที่สํานักสืบสวนและปราบปราม สํานักงานศุลกากรภาค หรือดานศุลกากรที่
ควบคุมอาวุธปนดังกลาวแลวแตกรณี โดยใหหนวยงานดังกลาวจัดทําบัญชีฝากเก็บรักษาอาวุธปน
แยกไวเปนอีกบัญชีหน่ึง48

หามขาราชการศุลกากรซึ่งแตงเคร่ืองแบบหรือมิไดแตงเคร่ืองแบบพาอาวุธเขาไปใน
เมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือพาไปในชุมชนที่ไดจัด
ใหมีขึ้นเพื่อนมัสการ การร่ืนเริงหรือการอ่ืนใด เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี49

1) ขาราชการศุลกากร ซึ่งอยูระหวางการปฏิบัติหนาที่ในการสืบสวนปราบปรามหรือ
ดําเนินการตรวจคนจับกุม ผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร หรือบทกฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวแก
ศุลกากร

2) ขาราชการศุลกากรซึ่งปฏิบัติราชการประจําอยูดานศุลกากร ดานพรมแดนหรือดาน
ตรวจแลวแตกรณี

3) ขาราชการศุลกากรซึ่งทําหนาที่ควบคุมเงิน
4) ขาราชการศุลกากรซึ่งทําหนาที่นําอาวุธปนของทางราชการหรือของกลางสงยังที่

ตางๆ
5) กรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่อธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายสั่งใหปฏิบัติหนาที่ราชการ
เมื่อเสร็จภารกิจขางตนแลว ใหขาราชการศุลกากรผูมีอาวุธปนเหลาน้ันตองกลับ

หนวยงานของตนโดยเร็ว หามพาอาวุธปนแวะเวียนไปในที่อ่ืนใดอีก

47 ระเบียบกรมศุลกากรวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2543.
48 ระเบียบกรมศุลกากรวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2543, ขอ 5.
49 ระเบียบกรมศุลกากรวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2543, ขอ 9.
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ขาราชการศุลกากรที่มีความจําเปนตองพกอาวุธปนติดตัวไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ราชการ
จะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี การอนุญาตดังกลาวจะตองทําเปนหนังสือโดยมอบใหกับผูรับ
อนุญาตนําติดตัวไป การอนุญาตใหอยูในดุลยพินิจของอธิบดีวาควรจะใหพาภายในกําหนดกี่วัน
ทั้งน้ีการอนุญาตแตละคร้ังตองไมเกิน 6 เดือน50

ขาราชการศุลกากรที่จะพาอาวุธไปเพื่อปฏิบัติราชการ ในกรณีแตงเคร่ืองแบบ ใหพาได
โดยใชซองหนังสีนํ้าตาลหรือสีดําทับเข็มขัดใหกะทัดรัดเรียบรอย ในกรณีที่มิไดแตงเคร่ืองแบบ ให
พาไปโดยมิดชิดไมอาจสังเกตไดงายและหามพาอาวุธปนโดยเปดเผยใหเปนที่หวาดกลัวแกประชาชน
เปนอันขาด ทั้งน้ีใหนําบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐติดตัวไวพรอม
ที่จะรับการตรวจไดทุกเมื่อ ในกรณีการพาอาวุธปนชนิดปนเล็กสั้น ปนเล็กยาวและปนกลทุกประเภท
ไปปฏิบัติราชการ ตองแตงเคร่ืองแบบ โดยพาไปใหเหมาะสมกับกาลเทศะ อยาพาไปในลักษณะที่ทํา
ใหประชาชนเกิดความรูสึกหวาดกลัว51

หามขาราชการศุลกากรพาอาวุธปนเขาไปในเขตพระราชฐานหรือในศาลโดยเด็ดขาด52

4.3.5 ขาราชการสรรพสามิต
กรมสรรพสามิตไดออกระเบียบวาดวยการใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปนและวัตถุระเบิด

เพื่อใชบังคับกับขาราชการกรมสรรพสามิตซึ่งไดรับแตงต้ังใหมีอํานาจหนาที่ในการสืบสวน
ปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมสรรพสามิตหรือกฎหมายอ่ืน
ที่ขาราชการกรมสรรพสามิตไดรับมอบหมาย และใหหมายความรวมถึงขาราชการกรมสรรพสามิต
ผูมีหนาที่ตองออกไปปฏิบัติราชการ โดยไดรับคําสั่งเปนลายลักษณอักษรจากอธิบดีกรมสรรพสามิต
หรือผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแลวแตกรณีและใน
การปฏิบัติหนาที่มีความจําเปนตองพกพาอาวุธปนติดตัว แตตองเปนผูผานการฝกอบรมการใชอาวุธ
ปนจากทางราชการทหารหรือตํารวจมาแลว53

ระเบียบดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑในการเบิกจายและการเรียกสงคืนอาวุธปนไววา
การเบิกจายอาวุธปนใหแกขาราชการสรรพสามิตใหจายไดเฉพาะกรณีที่จําเปนตองนําไปใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยใหผูสั่งจายพิจารณาจายใหเหมาะสมกับเหตุการณและความจําเปนและ
หามจายประจําตัวเปนการประจํา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูสั่งจายเปนกรณีพิเศษและเมื่อเสร็จ
สิ้นภารกิจแลวตองสงคืนเก็บทันที การนําอาวุธปนไปใชปฏิบัติภารกิจนอกสถานที่ เมื่อเสร็จภารกิจ

50 ระเบียบกรมศุลกากรวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2543, ขอ 10.
51 ระเบียบกรมศุลกากรวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2543, ขอ 11.
52 ระเบียบกรมศุลกากรวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2543, ขอ 12.
53 ระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2540.
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แลวใหฝากเก็บรักษาที่สํานักงานตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม สํานักงานสรรพสามิตภาค หรือ
สํานักงานสรรพสามิตจังหวัดแลวแตกรณี โดยใหหนวยงานดังกลาวจัดทําบัญชีฝากเก็บรักษาอาวุธ
ปนแยกไวเปนอีกบัญชีหน่ึง54

หามขาราชการสรรพสามิตซึ่งแตงเคร่ืองแบบหรือมิไดแตงเคร่ืองแบบพาอาวุธเขาไปใน
เมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือพาไปในชุมชนที่ไดจัด
ใหมีขึ้นเพื่อนมัสการ การร่ืนเริงหรือการอ่ืนใด เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี55

1) ขาราชการสรรพาสามิต ที่ปฏิบัติหนาที่เปนสายตรวจหรือสายสืบและปฏิบัติหนาที่
ในการสืบสวน ตรวจและปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรม
สรรพสามิตและหรือกฎหมายอ่ืนที่ขาราชการสรรพสามิตไดรับมอบหมาย

2) ขาราชการสรรพสามิตที่ประจําอยูที่ดานตรวจ
3) ขาราชการสรรพสามิตซึ่งทําหนาที่ควบคุมเงิน
4) ขาราชการสรรพสามิตซึ่งทําหนาที่นําอาวุธปนของทางราชการหรือของกลางสงยัง

ที่ตางๆ
5) ในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่อธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปน

หัวหนาประจํากิ่งอําเภอ สั่งใหปฏิบัติหนาที่ราชการ
เมื่อเสร็จภารกิจขางตนแลว ใหขาราชการสรรพสามิตผูมีอาวุธปนเหลาน้ันตองกลับ

หนวยงานของตนโดยเร็ว หามพาอาวุธปนแวะเวียนไปในที่อ่ืนใดอีก
ขาราชการสรรพสามิตที่มีความจําเปนตองพกอาวุธปนติดตัวไปเพื่อปฏิบัติหนาที่

ราชการจะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี การอนุญาตดังกลาวจะตองทําเปนหนังสือโดยมอบใหกับ
ผูรับอนุญาตนําติดตัวไป การอนุญาตใหอยูในดุลยพินิจของอธิบดีวาควรจะใหพาภายในกําหนดกี่
วัน ทั้งน้ีการอนุญาตแตละคร้ังตองไมเกิน 6 เดือน56

ขาราชการสรรพสามิตที่จะพาอาวุธไปเพื่อปฏิบัติราชการ ในกรณีแตงเคร่ืองแบบ ใหพา
ไดโดยใชซองหนังสีนํ้าตาลหรือสีดําทับเข็มขัดใหกะทัดรัดเรียบรอย ในกรณีที่มิไดแตงเคร่ืองแบบ
ใหพาไปโดยมิดชิดไมอาจสังเกตไดงายและหามพาอาวุธปนโดยเปดเผยใหเปนที่หวาดกลัวแก
ประชาชนเปนอันขาด ทั้งน้ีใหนําบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐติดตัว
ไวพรอมที่จะรับการตรวจไดทุกเมื่อ ในกรณีการพาอาวุธปนชนิดปนเล็กสั้น ปนเล็กยาวและปนกล

54 ระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2540, ขอ 5.
55 ระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2540, ขอ 9.
56 ระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2540, ขอ 10.
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ทุกประเภทไปปฏิบัติราชการ ตองแตงเคร่ืองแบบ โดยพาไปใหเหมาะสมกับกาลเทศะ อยาพาไปใน
ลักษณะที่ทําใหประชาชนเกิดความรูสึกหวาดกลัว57

หามขาราชการศุลกากรพาอาวุธปนเขาไปในเขตพระราชฐานหรือในศาลโดยเด็ดขาด58

4.3.6 ขาราชการกรมชลประทาน
กรมชลประทานไดออกระเบียบวาดวยการใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปน เพื่อใช

บังคับกับขาราชการหรือลูกจางประจําซึ่งไดรับการแตงต้ังจากกรมชลประทาน สํานัก โครงการหรือ
หนวยงานน้ันๆ ใหมีหนาที่รักษาความปลอดภัย โดยพนักงานเจาหนาที่น้ันจะตองไดรับการฝก
อบรมใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปนจากทางราชการทหารหรือตํารวจมาแลว59

ระเบียบดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑการเบิกจายและการเรียกสงคืนอาวุธปนไววา
การเบิกจายอาวุธปนใหจายไดเฉพาะกรณีที่จําเปนจะตองนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการ โดย
ใหผูสั่งจายพิจารณาจายใหเหมาะสมกับเหตุการณและความจําเปนและหามจายประจําตัวเปนประจํา
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูสั่งจายเปนกรณีพิเศษ และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแตละคราวแลวตองสงคืน
ใหแกนายทะเบียนเพื่อเก็บทันที60 อาวุธปนเมื่อจายใหแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อการปฏิบัติหนาที่ให
อยูในความดูแลรับผิดชอบของพนักงานเจาหนาที่น้ันๆ เมื่อเสร็จการปฏิบัติหนาที่แตละคราวแลว
พนักงานเจาหนาที่ตองนําอาวุธปนที่รับไปสงคืนแกนายทะเบียน จะนําติดตัวออกนอกบริเวณกรม
ชลประทาน หัวงานสํานัก โครงการหัวงานหนวยงานไมได61

สําหรับการฝกอบรมการใชอาวุธปนใหแกพนักงานเจาหนาที่น้ัน ใหสวนฝกอบรม
สํานักพัฒนาโครงสรางและบริหารงานบุคคล เปนผูดําเนินการจัดฝกอบรมโดยใหประสานกับ
หนวยงานและสวนราชการที่เกี่ยวของ กรณีมีการฝกอบรมการใชอาวุธปนและจัดใหมีการฝกซอม
ยิง ใหแตละหนวยงานที่เขารับการฝกอบรมใชอาวุธปนฝกซอมยิงได โดยจะตองแจงชนิด จํานวน
หมายเลขของอาวุธปน ตลอดจนสถานที่ที่จะใชในการฝกซอม เสนอใหอธิบดีอนุมัติเสียกอน และ
เมื่อฝกซอมยิงเสร็จแลวจะตองรายงานผลพรอมขออนุมัติจําหนายเคร่ืองกระสุนปนที่ใชในการ
ฝกซอมยิงตออธิบดี แลวจึงขอเบิกเคร่ืองกระสุนปนทดแทนได62

57 ระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2540, ขอ 11.
58 ระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2540, ขอ 12.
59 ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2547.
60 ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2547, ขอ 6.
61 ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2547, ขอ 11.
62 ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2547, ขอ 14.
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การใชอาวุธปนใหเปนไปตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย หามใชอาวุธปนยิงโดยไมมีเหตุ
จําเปนอันสมควร ผูฝาฝนจะตองรับผิดทางแพงและทางอาญา และชดใชเคร่ืองกระสุนปนที่ยิงไป
ทั้งหมดและมีความผิดทางวินัย63

สวนหลักเกณฑในการพาอาวุธปนน้ัน พนักงานเจาหนาที่จะตองพาอาวุธปนไปใน
ระหวางเวลาปฏิบัติหนาที่ในบริเวณกรมชลประทาน หัวงานสํานัก โครงการ หรือหัวงานหนวยงาน
น้ันๆ เทาน้ัน หามพาอาวุธปนออกไปนอกบริเวณที่ต้ังโดยเด็ดขาด เวนแตในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ซึ่ง
อยูในระหวางการปฏิบัติหนาที่เพื่อการปองกันและรักษาทรัพยสินอันเปนสําคัญของทางราชการ64

การพาอาวุธปนเพื่อปฏิบัติหนาที่ราชการใหพนักงานเจาหนาที่แตงเคร่ืองแบบตามที่
กรมชลประทานกําหนดและถือปฏิบัติดังน้ี65

1) ใหพาอาวุธปนโดยใสในซองปน และคาดซองปนไวกับเข็มขัดใหเรียบรอยอยูเสมอ
หรือใหพาโดยมิดชิดไมอาจสังเกตไดงาย

2) จะดึงอาวุธปนออกจากซองปนไมได เวนแตเมื่อมีความจําเปนตองใชเพื่อปองกันตัว
และทรัพยสินของทางราชการเทาน้ัน

3) สวนอาวุธปนลูกซองชนิดยาว จะตองสะพายไวกับไหลใหอยูในลักษณะเรียบรอย
4) ไมพาอาวุธปนในลักษณะที่กอใหเกิดความหวาดกลัวหรืออาจกอใหเกิดอันตรายแก

บุคคลอ่ืน
5) หามด่ืมสุราหรือของมึนเมาโดยเด็ดขาดในขณะปฏิบัติหนาที่

4.3.7 ขาราชการกรมประมง
กรมประมงไดออกระเบียบวาดวยการใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปน เพื่อใชบังคับ

กับขาราชการหรือลูกจางประจําของกรมประมง สังกัดกอง สถาบัน สํานักงานประมงจังหวัด ศูนย
สถานี ฝาย งาน หนวย เรือ หรือหนวยงานซึ่งมีชื่อเรียกอยางอ่ืนที่มีอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนไว
ใชในการปฏิบัติราชการ ซึ่งไดรับการฝกอบรมการใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนน้ันๆ จากทาง
ราชการ66

ระเบียบดังกลาวกําหนดใหกองอนุรักษทรัพยากรประมงเปนผูรับผิดชอบในการควบคุม
เก็บรักษาและจายอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนของกรมประมงทั้งหมด โดยใหหนวยงานที่จัดซื้อ
อาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนสงมอบอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนที่จัดซื้อใหแกกองอนุรักษ

63 ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2547, ขอ 15.
64 ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2547, ขอ 21.
65 ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2547, ขอ 22.
66 ระเบียบกรมประมงวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2536.
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ทรัพยากรประมง เมื่อกองอนุรักษทรัพยากรประมงไดรับมอบอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนจาก
หนวยงานที่จัดซื้อ ใหกองอนุรักษทรัพยากรประมงสงมอบอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนให
กระทรวงมหาดไทยเพื่อทําเคร่ืองหมายหรือเพื่อทําบัญชีกอนนําไปใช กองอนุรักษทรัพยากรประมง
ตองจัดทําบัญชีควบคุมชนิด ขนาดและจํานวนอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนแตละกระบอก
ตลอดจนการเบิกจายไวโดยมีรายละเอียดของอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนแตละประเภท แตละ
กระบอก หมายเลขของอาวุธปน ผูเบิกจาย ผูอนุมัติจาย ผูจาย ผูรับ ผูสงคืน วัน เดือน ป ที่เบิกจาย ที่
อนุมัติจาย ที่จาย ที่รับและสงคืน และใหสงสําเนาบัญชีใหกระทรวงมหาดไทย นอกจากน้ีกองอนุรักษ
ทรัพยากรประมงตองจัดใหมีสถานที่อันมั่นคงและปลอดภัยเพื่อเก็บรักษาอาวุธปนและเคร่ือง
กระสุนปน และวางระบบการรักษาความปลอดภัยสถานที่เก็บไวดวย67

การเบิกจายอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนจากกองอนุรักษทรัพยากรประมงเพื่อนําไป
ใชในหนวยงานตางๆ จะตองปฏิบัติดังน้ี68

1) ไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมประมงหรือผูซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมาย
2) ผูที่จะมารับอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนจากกองอนุรักษทรัพยากรประมงจะตอง

เปนหัวหนาหนวยงานน้ันหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานน้ัน โดยผูที่ไดรับมอบหมาย
ดังกลาวจะตองเปนขาราชการต้ังแตระดับ 3 ขึ้นไป

3) การพาอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนจากกองอนุรักษทรัพยากรประมงไปยัง
หนวยงานตองมีหนังสืออนุญาตที่อธิบดีกรมประมงหรือผูซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายออกให
กํากับไปดวย

เมื่อหนวยงานไดรับอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนจากกองอนุรักษทรัพยากรประมง
แลว ใหหนวยงานน้ันจัดใหมีสถานที่อันมั่นคงและปลอดภัยเพื่อเก็บรักษาอาวุธปนและเคร่ือง
กระสุนปนและวางระบบการรักษาความปลอดภัยสถานที่ เก็บไวดวย นอกจากน้ีใหหนวยงาน
ดังกลาวจัดทําบัญชีควบคุมชนิด ขนาด และจํานวนอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนแตละกระบอก
ตลอดจนการเบิกจายไว โดยมีรายละเอียดของอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนแตละประเภท แตละ
กระบอก หมายเลขของอาวุธปน ผูเบิกจาย ผูอนุมัติจาย ผูจาย ผูรับ ผูสงคืน วัน เดือน ป ที่เบิกจาย ที่
อนุมัติจาย ที่จาย ที่รับและสงคืน69

67 ระเบียบกรมประมงวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2536, ขอ 5 และ 6.
68 ระเบียบกรมประมงวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2536, ขอ 7.
69 ระเบียบกรมประมงวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ.2536, ขอ 8.
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การพาอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนออกไปนอกบริเวณที่ต้ังของหนวยงานในกรณีที่
มิใชเหตุฉุกเฉิน ถาเปนกรณีใชปฏิบัติงานภายในพื้นที่ที่หนวยงานน้ันรับผิดชอบ ผูนําออกไปตองมี
หนังสืออนุญาตที่หัวหนาหนวยงานน้ันออกใหกํากับไปดวย สวนกรณีนําออกไปนอกเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบของหนวยงานน้ันจะตองมีหนังสืออนุญาตที่อธิบดีกรมประมงหรือผูซึ่งอธิบดีกรม
ประมงมอบหมายออกใหกํากับไปดวย70 ผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมประมงใหเปนผูมีอํานาจ
ออกหนังสืออนุญาตในการพาอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนออกไปนอกบริเวณที่ต้ังของหนวยงาน
เพื่อปฏิบัติงานภายในพื้นที่ที่หนวยงานน้ันรับผิดชอบ ไดแก ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสถาบัน
ประมงจังหวัด ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสถานี หัวหนาฝาย หัวหนางาน หัวหนาหนวยหรือหัวหนา
หนวยงานซึ่งมีชื่อเรียกอยางอ่ืนที่มีอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนไวใชในการปฏิบัติราชการ71

ผูที่จะใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนในการปฏิบัติงานจะตองแตงเคร่ืองแบบที่กรม
ประมงกําหนด ไมถือหรือพาอาวุธปนในลักษณะที่นาหวาดเสียวหรืออาจกอใหเกิดอันตรายแก
บุคคลอ่ืน หามด่ืมสุราหรือสิ่งมึนเมาทุกชนิดโดยเด็ดขาด หามมิใหพาอาวุธปนไปในชุมนุมชนที่ได
จัดใหมีขึ้นเพื่อนมัสการ การร่ืนเริง การมหรสพ หรือการอ่ืนใด เวนแตอยูในระหวางการปฏิบัติหนาที่
เพื่อรักษาทรัพยสินอันสําคัญของรัฐ หามยิงปนโดยไมมี เหตุจําเปนอันสมควร ผูฝ าฝนนอกจาก
จะไดรับโทษทางวินัยแลว ยังตองรับผิดชดใชเคร่ืองกระสุนปนที่ใชยิงไปทั้งหมด เมื่อเสร็จภารกิจที่
ตองนําอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนไปใชปฏิบัติงานในแตละคราว ใหรีบนําอาวุธปนและเคร่ือง
กระสุนปนสงคืนผูรับผิดชอบควบคุมอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนของหนวยงานที่สังกัดทันที
โดยใหทําความสะอาดและตรวจอาวุธปนวาอยูในสภาพอยางใด มีชิ้นสวนใดชํารุดหรือมีกระสุน
คางอยูในรังเพลิงหรือไม และใหแนใจวาอาวุธปนน้ันไดปลดนกเรียบรอยแลวกอนที่จะสงคืน
ผูรับผิดชอบ72

4.3.8 เจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
กระทรวงยุติธรรมไดออกระเบียบวาดวยการมีและใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุ

ระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน เพื่อใชบังคับกับขาราชการหรือลูกจางกรมสอบสวนคดี
พิเศษที่มีหนาที่สืบสวนหรือสอบสวนหรือปราบปรามผูกระทําความผิด73

70 ระเบียบกรมประมงวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ.2536, ขอ 10.
71 คําส่ังกรมประมงที่ 611/1/2536.
72 ระเบียบกรมประมงวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2536, ขอ 11.
73 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง

และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2547.
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ระเบียบดังกลาววางหลักเกณฑเกี่ยวกับการเบิกจายและการเรียกสงคืนอาวุธปนไววา
การเบิกจายอาวุธปนใหแกเจาหนาที่ ใหจายไดเฉพาะกรณีที่จําเปนตองนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ โดยใหผูสั่งจายพิจารณาจายใหเหมาะสมกับภารกิจและความจําเปน เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
และกลับมาถึงหนวยงานที่ตนปฏิบัติราชการแลวตองสงคืนเก็บทันที เวนแตไดรับอนุญาตใหจาย
ประจําตัวเปนประจํา74

สําหรับการมีและใชอาวุธปน ใหเปนไปตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย หามใชอาวุธปน
โดยไมมีเหตุจําเปนอันสมควร75 เจาหนาที่ที่มีความจําเปนตองพาอาวุธปนติดตัวไปใชในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการจะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ การอนุญาตตองทําเปน
หนังสือและมอบหนังสืออนุญาตใหผูไดรับอนุญาตนําติดตัวไป การอนุญาตคร้ังหน่ึงจะตองไมเกิน
1 ป76

การพาอาวุธปนเพื่อปฏิบัติหนาที่ราชการใหเจาหนาที่นําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ติดตัว
ไปดวย ใหพาอาวุธปนโดยมิดชิด ไมพาอาวุธปนในลักษณะที่กอใหเกิดความหวาดเสียวหรืออาจ
กอใหเกิดอันตรายแกบุคคลอ่ืน หามด่ืมสุราหรือของมึนเมาโดยเด็ดขาด77

หามเจาหนาที่พาอาวุธปนเขาไปในเขตพระราชฐานหรือในศาล เวนแตไดรับอนุญาต
จากผูมีอํานาจอนุญาตหรือศาล แลวแตกรณี78

จากการศึกษาระเบียบการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในหนวยงานตางๆ ของรัฐ
ดังกลาวมาตาม 4.3.1-4.3.8 จะพบวาสวนใหญระเบียบตางๆ เหลาน้ันจะเปนไปในลักษณะกําหนด
รูปแบบ เชน พกพาไปในสถานที่ใดไดบาง พกพาใหมิดชิด แตมิไดกําหนดในลักษณะขอบเขตหรือ
กรอบแหงการพกพาและการใช วาจะพกพาอาวุธปนอยางไรใหมิดชิดซึ่งควรมีบทบัญญัติในลักษณะ

74 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง
และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2547, ขอ 5.

75 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง
และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2547, ขอ 6.

76 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง
และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2547, ขอ 11.

77 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง
และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2547, ขอ 12.

78 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง
และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2547, ขอ 14.
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เดียวกับที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 ที่ใหผูทําการจับมีอํานาจ
ใชวิธีการเพื่อปองกันทั้งหลายเทาที่เหมาะสมแกพฤติการณแหงเร่ืองน้ันๆ ซึ่งการพกพาและการใช
บังคับอาวุธปนของเจาพนักงานก็ควรเปนไปในลักษณะเดียวกันคือ เทาที่เหมาะสมแกพฤติการณ

ทั้งน้ีนอกจากตํารวจแลวก็ยังมีการพกพาอาวุธปนของหนวยงานอ่ืนซึ่งมีมาตรฐานตํ่า
กวาเจาหนาที่ตํารวจ ดังน้ันระเบียบของหนวยงานอ่ืนไมเปนไปตามหลักมาตรฐานขององคการ
สหประชาชาติ แตเน่ืองจากวาในการศึกษาวิทยานิพนธฉบับน้ีผูศึกษาไดกําหนดกรอบไวเฉพาะ
เจาหนาที่ตํารวจดังน้ันในสวนของหนวยงานอ่ืนที่ยกมาอางไว ผูศึกษาจะไมนํามาใชวิเคราะห แตจะ
ยกมาเพื่อใหเห็นวานอกจากเจาหนาที่ตํารวจแลวยังมีระเบียบของหนวยงานอ่ืนที่ควรปรับเปลี่ยน
แกไขDPU



บทที่ 5
วิเคราะหเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจซ่ึงมีอํานาจหนาที่

ในการบังคับใชกฎหมายกับมาตรฐานองคการสหประชาชาติ
และของตางประเทศ

จากการที่ไดศึกษาและศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานความคิดทางกฎหมายของการกําหนด
ขอบเขตและมาตรฐานการใชอาวุธปนของเจาหนาที่ ตํารวจซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใช
กฎหมายมาแลวในบทที่ 2 จึงทําใหทราบถึงแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของ
เจาหนาที่ตํารวจวา ตองต้ังอยูบนหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคลในพกพาและการใชอาวุธปนของ
เจาหนาที่ตํารวจ ความจําเปนในการรักษากฎหมายและความสงบเรียบรอยของสังคม หลักการใช
ดุลพินิจ ตลอดจนการจับกุมและการตอสูในระหวางการจับกุม ซึ่งหลักการขั้นพื้นฐานที่เจาหนาที่
ตํารวจผูใชอาวุธปนตองคํานึงเสมอคือแนวคิดในเร่ืองการปองกันภยันตราย โดยเฉพาะหลักการ
ปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 นอกจากน้ีขอสําคัญที่ เจาหนาที่
ตํารวจผูใชอาวุธปนตองคํานึงอยูเสมอคือ หลักการเคารพตอสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเปน
มนุษยของผูที่จะถูกใชอาวุธปน ซึ่งหลักดังกลาวไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 ในหมวดที่วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยซึ่งสงผลใหเจาหนาที่ตํารวจผูใชอาวุธ
ปนไมมีความชอบธรรมตอการใชอาวุธปนในลักษณะที่จะกระทบหรือละเมิดตอสิทธิมนุษยชน
ดวยเหตุดังกลาวจึงนํามาสูพื้นฐานความคิดที่สําคัญยิ่ง อีกประการหน่ึงของการใชอาวุธปน คือ
เจาหนาที่ตํารวจจะใชอาวุธปนไดก็ตอเมื่อวิธีการอ่ืนซึ่งมีอยูและจะนํามาใชน้ันไมไดผล และ
เจาหนาที่ตํารวจไดพยายามหลีกเลี่ยงผลรายอยางถึงที่สุดแลว

จากพื้นฐานความคิดทางกฎหมายที่ไดศึกษามาดังกลาว จึงนํามาสูการศึกษาถึงมาตรฐาน
และหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจในการบัง คับใชกฎหมายของ
มาตรฐานสากลหรือของตางประเทศเพื่อมาเปนแนวทางหลักเกณฑและมาตรฐานของประเทศไทย
ณ ปจจุบันเปนอยางไร มีบทบัญญัติหรือหลักเกณฑเพื่อควบคุมการใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจ
ในการบังคับใชกฎหมายไวอยางไรบาง ซึ่งมาตรฐานและหลักเกณฑที่งานศึกษาน้ีไดทําการศึกษา
ก็คือ มาตรฐานองคการสหประชาชาติ หลักเกณฑในกฎหมายตางประเทศและหลักเกณฑในกฎหมาย
ไทย
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สําหรับบทน้ีจะไดนําพื้นฐานความคิดทางกฎหมายของการกําหนดขอบเขตและมาตรฐานการใช
อาวุธปนของเจาหนาที่ ตํารวจในการบังคับใชกฎหมาย ตลอดจนมาตรฐานและหลักเกณฑที่ เกี่ยวของ
กับการใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจในการบังคับใชกฎหมายตามที่ไดศึกษาและศึกษาไวในบทที่
2 ถึง 4 เพื่อนํามาศึกษาวิเคราะหวางมาตรฐานการใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจในการบังคับใช
กฎหมายตอเหตุการณรายเฉพาะกรณีพรอมตัวอยางประกอบ

5.1 การวิเคราะหการใชอาวุธปนของเจาหนาท่ีตํารวจในการบังคับใชกฎหมายของไทยกับมาตรฐาน
องคการสหประชาชาติ

เมื่อตํารวจไมไดอยูระหวางปฏิบัติหนาที่ พกพาอาวุธปนไปก็เปนการผิดกฎหมาย ดัง
มาตรา 8 ทวิ หามมิใหผูใดพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับใบ
อนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว เวนแตเปนกรณีที่ตองมีติดตัวเมื่อมีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควร
แกพฤติการณ ไมวากรณีใด หามมิใหพาอาวุธปนไปโดยเปดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ไดจัดใหมี
ขึ้น เพื่อนมัสการ การร่ืนเริง การมหรสพ หรือการอ่ืนใด ความในมาตราน้ี มิใหใชบังคับแก

1) เจาพนักงานผูมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทหารและตํารวจ ซึ่ง
อยูในระหวางการปฏิบัติหนาที่

2) ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 5
วรรคหน่ึง (1) (ข) หรือ (ค) ซึ่งอยูในระหวางการปฏิบัติหนาที่เพื่อการปองกันประเทศหรือรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือรักษาทรัพยสินอันสําคัญของรัฐ

3) ประชาชนผูไดรับมอบใหมีและใชตามมาตรา 5 วรรคหน่ึง (1) (ง) ซึ่งอยูในระหวาง
การชวยเหลือราชการและมีเหตุจําเปนตองมี และใชอาวุธปนในการน้ัน

เวนเสียแตวา กรณีที่มียศ รตอ.หรือหากตํ่ากวา รตอ. ก็จะตองให ผกก.ทําใบอนุญาตพก
ปนใหทานตามระเบียบ

ยกตัวอยาง อาวุธปนเปนอาวุธรายแรงโดยสภาพ สามารถใชทําอันตรายแกชีวิต รางกาย
และทรัพยสินของผูอ่ืนไดโดยงาย ทั้งอาวุธปนของกลางไมมีเคร่ืองหมายทะเบียนของเจาพนักงาน
ประทับ หากนําไปใชกออาชญากรรมยอมยากแกการตรวจสอบและติดตามหาตัวผูกระทําความผิด
ประกอบกับสภาพปญหาของสังคมในปจจุบันมีการใชอาวุธปนกออาชญากรรมจํานวนมาก และ
นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การที่จําเลยพาอาวุธปนของกลางติดตัวเขาไปในบริเวณที่ชุมนุมชน
ที่ จัดใหมีการแสดงดนตรีเพื่อการร่ืนเริง นับวาเปนอันตรายตอประชาชนที่ไปเที่ยวงาน พฤติการณใน
การกระทําความผิดของจําเลยจึงเปนเร่ืองรายแรง (คําพิพากษาฎีกาที่ 2307/2550)
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ระเบียบการพาอาวุธปนของตํารวจ หากนํามาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑในเร่ืองการใช
อาวุธปนเพื่อปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 ซึ่งในบางกรณี
อาจทําใหเจาหนาที่ตํารวจมีอํานาจใชอาวุธปนเพื่อปองกันสิทธิของตนเองหรือของผูอ่ืนได คงวาง
หลักเกณฑไวแตเพียงวา เปนกรณีมีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายและ
ภยันตรายน้ันใกลจะถึง ซึ่งผูกระทําจําตองกระทําเพื่อปองกันสิทธิของตนเองหรือของผูอ่ืนใหพน
จากภยันตรายน้ันและการกระทําโดยปองกันสิทธิน้ันไมเกินขอบเขต แตมิไดวางหลักเกณฑในเร่ือง
การใชกําลังบังคับหรืออาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจไวโดยเฉพาะแตอยางใด คงใชหลักเกณฑเดียว
กันกับการปองกันของประชาชนทั่วไป

ในเร่ืองน้ีผูศึกษาเห็นวาโดยสถานะแลว เจาหนาที่ตํารวจผูมีอํานาจหนาที่ในการบังคับ
ใชกฎหมายยอมอยูในสถานะที่เหนือกวาประชาชนทั่วไปในเชิงของอํานาจในการบังคับใชกฎหมาย
ความรับผิดชอบและความคาดหวังในแงของมาตรฐานที่เปนกรอบของการกระทําของเจาหนาที่
ตํารวจผูมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายโดยเฉพาะการใชอาวุธปนในการปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ปองกันตนเองหรือผูอ่ืนจากภยันตรายอันเปนการละเมิดตอกฎหมายและภยันตรายน้ันใกลจะถึง จึง
ควรอยูในระดับที่สูงกวาหลักเกณฑการกระทําโดยการปองกันของประชาชนทั่วไปดังที่บัญญัติไว
ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 สวนตํารวจของไทยการยิงคนรายจะกระทําไดก็เพื่อปองกัน
ตัวหรือเพื่อจับกุมคนราย ซึ่งวิธีการก็ตองพอสมควรแกเหตุดวย ซึ่งการปองกันตัวของตํารวจอยูใน
เงื่อนไขเดียวกันกับของประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 ซึ่งถาตํารวจปองกันตัว
หรือใชวิธีการจับกุมคนรายเกินสมควรแกเหตุตํารวจก็ติดคุกไดเหมือนกัน

ยกตัวอยางเชนไลจับกุมคนรายขโมยเปด คนรายมีคนเดียวและไมมีอาวุธอะไร มีตํารวจ
ไลจับกุมคนราย 3 นาย ตอนตํารวจจะชารจเขาจับคนรายเกิดใชกําลังขัดขืนชกตอยกับตํารวจบาง แต
ตํารวจก็มีถึง 3 นาย เชื่อวาอยางไรคนรายก็หนีไมรอด ถาตํารวจชักปนยิงคนรายก็เกินกวาเหตุแนนอน
ถามองในมุมหน่ึงก็นาสงสารตํารวจที่ไปจับคนรายแตตองมาติดคุก แตมองอีกมุมหน่ึงมันก็เปนการ
คุมครองประชาชนไมใหไดรับผลกระทบที่มากเกินสวนจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และยังเปน
การปองกันเจาหนาที่ใชไมใหใชอํานาจเกินกวาเหตุอีกดวย ซึ่งการที่คนรายตอสูขัดขืนเจาหนาที่น้ัน
ก็มีบทลงโทษไวโดยเฉพาะอยูแลว

เมื่อเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 ซึ่งไดวาง
หลักเกณฑในการจับโดยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไววา จะจับไดตอเมื่อผูน้ันไดกระทํา
ความผิดซึ่งหนา หรือพบผูน้ันกําลังพยายามกระทําความผิดหรือพบโดยมีพฤติการณอันควรสงสัย
วาผูน้ันจะกระทําความผิดโดยมีเคร่ืองมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอ่ืนอันอาจใชในการกระทําความผิด
ได

DPU



103

สวนในวรรคสามของมาตรา 83 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วาง
หลักเกณฑเกี่ยวกับการจับไววา ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับหรือหลบหนี
หรือพยายามจะหลบหนี ผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือปองกันทั้งหลายเทาที่ เหมาะสมแกพฤติการณ
แหงเร่ืองในการจับน้ัน

เมื่อพิจารณาหลักในการจับกุมผูกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา จะเห็นวาเปนการบัญญัติหรือวางหลักเกณฑไวเปนการทั่วไปเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจเทาน้ัน แตไมมีสวนของรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชกําลัง
บังคับหรืออาวุธปนเพื่อเปนแนวทางเร่ิมตนกอนการใชกําลังบังคับหรือกอนการใชอาวุธปน
เพียงแตวางหลักไววาหากผูจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ ผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือ
การปองกันทั้งหลายเทาที่เหมาะแกพฤติการณแหงเร่ืองเทาน้ัน เพื่อเปนการคุมครองสิทธิ เสรีภาพ
ของผูที่จะถูกจับไมใหถูกกระทําการจนเกินขอบเขตและความรายแรงแหงพฤติการณ ผูวิจัยจึงขอ
เสนอใหมีบทบัญญัติที่กําหนดกรอบหรือหลักเกณฑในการใชอํานาจในการจับกุมของ เจาหนาที่
ตํารวจโดยใหมีหลักเกณฑเชนเดียวกับการใชกําลังบังคับและอาวุธปนในการปองกันของเจาหนาที่
ตํารวจดังไดกลาวมาขางตน

เปรียบเทียบพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ ได
ยกเวนวาการมีและใชอาวุธปนของพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ เชน ราชการทหารหรือตํารวจจะ
ไดรับการยกเวนมิตองอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ ดังกลาวมาแลวในบทที่ 4 ฉะน้ัน
หลักเกณฑตางๆ ซึ่งเปนหลักเกณฑทั่วไปตามมาตรฐานขั้นตํ่าขององคการสหประชาชาติเกี่ยวกับ
การใชอาวุธปนของเจาพนักงานการบังคับใชกฎหมายจึงไมมี เพียงแตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
อาวุธปนฯ ไดกําหนดใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ ออกระเบียบภายในของตนเองวาดวย
การมีและใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปนเพื่อใหเจาหนาที่ของตน
ยึดถือเปนแนวปฏิบัติ สวนระเบียบภายในวาดวยการมีและใชอาวุธปนฯ ซึ่งหนวยราชการและ
รัฐวิสาหกิจตางๆ ไดออกใช จะเปนไปโดยสอดคลองกับมาตรฐานขั้นตํ่าขององคการสหประชาชาติ
เพียงใดน้ัน จากการศึกษาระเบียบวาดวยการพกพาและใชอาวุธปนของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ
เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมการปกครอง กรมราชทัณฑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะพบวาใน
สวนที่วาดวยการใชอาวุธปน จะเปนลักษณะของการกําหนดเกี่ยวกับความเหมาะสมในการพกพา
อาวุธปน เชน หามใชอาวุธปนโดยไมมีเหตุจําเปนอันสมควร หามพาอาวุธปนเขาไปในเขตพระราชฐาน
หรือศาล หรือกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานในรักษาความปลอดภัยสถานที่ เชน หามนําอาวุธปนเขาไป
ในเรือนจํา แตระเบียบวาดวยการพกพาและใชอาวุธปนของหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิ จตางๆ
มิไดกําหนดกรอบหรือหลักเกณฑในการใชกําลังบังคับและอาวุธปนโดยเนนย้ําใหเจาพนักงาน
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หลีกเลี่ยงการใชกําลังบังคับและอาวุธปนดังที่องคการสหประชาชาติไดกําหนดเปนมาตรฐานขั้นตํ่า
ไว แตอยางใด อีกทั้งระเบียบวาดวยการพกพาและใชอาวุธปนของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง
หนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ ประกาศใชก็มิไดมีสภาพบังคับเปนกฎหมาย

เมื่อเปรียบเทียบกับหลักการพื้นฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการใชกําลัง
บังคับและอาวุธปนของเจาหนาที่ที่มี อํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ
หลักเกณฑพิเศษ ไดวางหลักไววา

1) เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะตองไมใชอาวุธปนกับบุคคลอ่ืนเวน
แตในกรณีเพื่อเปนการปองกันตัว หรือปองกันผูอ่ืนใหพนจากภยันตรายรายแรงที่ใกลจะมาถึงและมี
ความรุนแรงที่อาจถึงแกชีวิตหรืออันตรายสาหัส เพื่อปองกันอาชญากรรมที่รายแรงประเภทที่กําลัง
จะกออันตรายแกชีวิต เพื่อมิใหบุคคลดังกลาวหลบหนี และทั้งน้ีการใชอาวุธปนน้ันใหกระทําได
ตอเมื่อวิธีการอ่ืนๆ ที่มีความรุนแรงนอยกวาน้ีตางไมเพียงพอที่จะกระทําใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาวไดแลว และไมวากรณีใดก็ตามการใชอาวุธปนในการยิงผูอ่ืนน้ันพึงกระทําโดยจํากัดอยาง
ยิ่งโดยใหกระทําไดเฉพาะกรณีเพื่อปองกันชีวิตของตนหรือผู อ่ืนโดยอยูในภาวะที่ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงเปนอยางอ่ืนไดแลวเทาน้ัน

2) ในสถานการณดังกลาวเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายพึงแสดง
สถานภาพความเปนเจาหนาที่ของตนกอนและสงสัญญาณเตือนพอสมควรใหผูที่จะถูกใชอาวุธ
ปนไดทราบกอนวาเจาหนาที่มีความจําเปนจะตองใชอาวุธปนน้ันเวนแตกรณีที่เจาหนาที่ผูน้ันไม
สามารถกระทําไดเน่ืองจากโดยสถานการณขณะน้ันมีความเสี่ยงตอชีวิตหรืออันตรายที่รายแรงตอ
เจาหนาที่หรือบุคคลอ่ืน หรือกรณีเปนที่เห็นไดชัดแจงวามิอาจทําเชนน้ันได

3) กฎเกณฑและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการใชอาวุธปนของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่
บังคับใชกฎหมายน้ันพึงรวมถึง

(1) การกําหนดสถานการณที่เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะไดรับ
อนุญาตใหพกพาอาวุธปนซึ่งจะตองมีการกําหนดประเภทของอาวุธปนและกระสุนปนที่จะอนุญาต
ใหพกพาน้ันดวย

(2) การกําหนดโดยแจงชัดใหการใชอาวุธปนน้ันจะกระทําไดเพียงในกรณีที่จําเปน
และสมควรซึ่งจะตองเปนไปในลักษณะที่จะลดความเสี่ยงตออันตรายใหเหลือนอยที่สุด

(3) ขอหามมิใหใชอาวุธปนและกระสุนปนในลักษณะที่จะกอใหเกิดอันตรายหรือ
เสี่ยงตอการเกิดอันตรายโดยไมมีเหตุอันสมควร
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(4) หลักเกณฑเกี่ยวกับการควบคุม การเก็บรักษา และการเบิกจายอาวุธปนรวมถึง
วิธีการที่จะทําใหเกิดความมั่นใจไดวาเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคั บใชกฎหมายน้ันจะตอง
รับผิดชอบในอาวุธปนและกระสุนปนที่ตนเบิกไปน้ัน

(5) การจัดใหมีขอแนะนําและคําเตือนวาดวยการยิงปน
(6) หลักเกณฑวาดวยระบบการรายงานเหตุการณกรณีเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่

บังคับใชกฎหมายไดใชอาวุธปนในการปฏิบัติหนาที่น้ัน
จากพื้นฐานความคิดทางกฎหมายของการกําหนดขอบเขตและมาตรฐานการใช

อาวุธปนของเจาพนักงานดังไดศึกษามาในบทที่ 2 และบทที่ 3 ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
กฎหมายอาวุธปนสําหรับรัฐฮาวาย การพกพาอาวุธปนในถนนสาธารณะโดยไมไดใบอนุญาตเปน
การผิดกฎหมาย ยกเวนเจาหนาที่ที่มีอํานาจและทหาร ผูครอบครองที่เปนประชาชนจะตองมีอายุ 21
ป หรือมากกวาเพื่อการคุมครองชีวิตและทรัพยสิน หรือในสหราชอาณาจักร สวนใหญเจาหนาที่ตํารวจ
ไมไดพกอาวุธปนยกเวนในกรณีพิเศษที่กฎหมายมีการเครงครัดอยางมาก ตํารวจ Scotland Yard ทุก
คนสามารถพกอาวุธติดตัว ในออสเตรเลียกฎหมายควบคุมอาวุธปนที่ เขมงวดก็ทําใหมีสภาพแวดลอม
ที่ปลอดภัย การใชอาวุธปนของเจาพนักงานเปนการพกพาเปนเจาหนาที่สายตรวจ และสืบสวน
เทาน้ัน สวนประเทศสิงโปรและมาเลเซีย พบวา กฎหมาย The Police Force Act 2004 และ The
Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB) ตํารวจตองพกอาวุธไปปฏิบัติหนาที่ดวยทุกคร้ัง
และกฎหมายอาวุธปนของมาเลเซีย อยูภายใตกฎหมาย The Arms Act 1960 การอนุญาตพกพาอาวุธ
มีบทลงโทษภายหลังไดรับอนุญาตและ Police Act 1967 เจาหนาที่ตํารวจอาจใชอาวุธในการปฏิบัติ
หนาที่ FIREARMS (INCREASED PENALTIES) Act 37 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับบทลงโทษใน
การพกพาอาวุธ ซึ่งจากที่กลาวมาจะเห็นไดวาเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับ
การใชอาวุธปนของพนักงานเจาหนาที่ตามหลักสากล ดังน้ันประเทศไทยจึงจําเปนตองกําหนด
หลักเกณฑหรือหลักปฏิบัติอันเกี่ยวกับมาตรฐานการใชอาวุธปนของเจาพนักงาน โดยกําหนดใหมี
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญวาดวยสิทธิของประชาชนในการพกพาอาวุธปนที่ไดรับใบอนุญาตในการ
คุมครองชีวิตและทรัพยสิน การซื้อตองกําหนดอายุการซื้อ การจดทะเบียนอาวุธปนและกระสุนปน
ตองทําโดยหัวหนาตํารวจ จะตองจัดเตรียมขอมูล ทั้งชื่อบุคคลที่เปนเจาของและผูถูกโอน รวมทั้ง
รายละเอียดของอาวุธปน เลขที่ปน โดยการจดทะเบียนตอหัวหนาตํารวจ และคุณสมบัติของ
ประชาชนที่พกพาอาวุธปนที่ไดรับใบอนุญาต

DPU



106

5.1.1 การใชอาวุธปนของเจาพนักงานเพื่อปองกันตัว
เจาพนักงานจะตองไมใชอาวุธปนกับบุคคลอ่ืน เวนแต
1) เพื่อปองกันตัวหรือปองกันผูอ่ืนใหพนจากภยันตรายรายแรงที่ใกลจะมาถึง และ
2) ภยันตรายน้ันรายแรงจนอาจถึงแกชีวิตหรืออันตรายสาหัส

5.1.2 การใชอาวุธปนเพื่อการควบคุมหรือคุมขัง
เจาพนักงานจะใชอาวุธปนไดเมื่อมีเหตุจําเปนอยางยิ่งเพื่อปองกันการหลบหนีของผูที่ถูก

ควบคุมตัวหรือถูกคุมขังโดยที่ผูน้ันแสดงออกวาจะกออันตราย
5.1.2.1 หลักจากคําพิพากษาศาลฎีกา

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1971/2528 แมพันตํารวจตรี ช. กับพวกจะเปนเจาพนักงาน
และออกมาปฏิบัติตามหนาที่เพื่อจับกุมและตรวจคนบานจําเลยดวยเหตุอันสมควรและมีหมายคน
แตไดไปลอมบานจําเลยและขอตรวจคนในเวลากลางคืนซึ่งทําไมไดเพราะขัดกับประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 96 จึงไมไดรับความคุมครองและไมมีฐานะเปนเจาพนักงานตาม
กฎหมาย พันตํารวจตรี ช. กับพวกเขาลอมบานจําเลยในเวลากลางคืน จึงมีเหตุผลเพียงพอที่จําเลยจะ
คิดวาเปนพวกคนรายและกระทําการใดๆ เพื่อปองกันสิทธิของตนไดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 68 แตการที่จําเลยใชอาวุธปนยิงกอนโดยไมดูใหดีเสียกอนวาพวกที่มาลอมบานเปนคนราย
จริงหรือไม จึงเปนการใชสิทธิปองกันเกินสมควรแกเหตุซึ่งมีผลทําให พลตํารวจ ท. ถึงแกความตาย
แตไมถือวาผูตายเปนเจาพนักงาน

5.1.2.2 กรณีศึกษาจากเหตุการณวิสามัญฆาตกรรมนายศุภฤกษ เรือนใจมั่นหรือ โจ ดาน
ชาง คดีดังกลาวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2539 ณ ตําบลบางใหญ อําเภอบางปลามา จังหวัด
สุพรรณบุรี คดีดังกลาวไดความจากการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนวา ตามวัน เวลาและสถานที่เกิด
เหตุ ผูตองหาทั้ง 6 คนไดหลบหนีเจาพนักงานตํารวจเขาไปอยูในบานหลังหน่ึงโดยมีกําลังตํารวจ
กวา 300 นาย ทําการปดลอมพรอมกับมีตํารวจหนวยแมนปนรวมปฏิบัติการดวย ตอมามีการเจรจา
กันระหวางตํารวจกับกลุมคนราย ในที่สุดกลุมคนรายยอมมอบตัวและถูกควบคุมตัวออกมาจากบาน
หลังดังกลาว แตเมื่อเดินทางมาเพียงคร่ึงทางประมาณ 100 เมตร ตํารวจก็ไดพาผูตองหาทั้ง 6 คน
ยอนกลับไปยังบานดังกลาวซึ่งเหตุผลที่อางในภายหลังคือเพื่อจะพากลับไปตรวจหาอาวุธปนที่ถู ก
ซุกซอนไว หลังจากตํารวจพาโจรทั้ง 6 กลับเขาไปยังบานหลังดังกลาวแลว ในระยะเวลาไมนานนัก
ก็ปรากฏเสียงปนดังขึ้นกวา 10 นัด หลังจากน้ันตํารวจไดแจงวาผูตองหาไดตอสูตํารวจจึงจําเปนตอง
วิสามัญฆาตกรรม และในเวลาตอมาจึงอนุญาตใหสื่อมวลชนเขาไปยังสถานที่เกิดเหตุได จากสภาพ
ศพผูตองหาทั้ง 6 คนในที่เกิดเหตุ ทุกศพถูกยิงที่ศีรษะจนกะโหลกเปด มันสมองกระจายเกลื่อน
เลือดแดงฉานทั่วบาน สวนขอมือทั้งสองขางของโจรไมมีกุญแจมือใส มีแตรองรอยที่เหมือนถูกรัด
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จนช้ําเปนจํ้าสีแดงที่ขอมือ แตละศพมีรองรอยถูกลากกระจายไปทั่วบานที่เกิดเหตุ สวนตํารวจที่ได
นํากลุมผูตองหาเขาบานปลอดภัยทุกนาย จนกอใหเกิดกระแสวิจารณในวงกวางวาเหตุใดผูตองหา
ทั้ง 6 คนจึงตองถูกพากลับเขาไปในบานหลังน้ันอีกและเหตุใดผูตองหาทั้ง 6 คนที่ยอมจํานนและ
มอบตัวแลวจึงตองมาตายอันเปนการตายแบบกังขาใจ

จากกรณีคดีศึกษาดังกลาวขางตนเพื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับงานศึกษาน้ี จึง
กอใหเกิดประเด็นวิเคราะหเกี่ยวกับการใชบังคับอาวุธปนของตํารวจหรือของพนักงานเจาหนาที่ผูมี
อํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายวาเปนไปสอดคลองกับมาตรฐานขั้นตํ่าหรือหลักเกณฑขององคการ
สหประชาชาติหรือหลักเกณฑอันเปนที่ยอมรับตามกฎหมายของตางประเทศดังไดศึกษาแลว
หรือไม เพียงใด

หากพิจารณาหลักการพื้นฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการใชกําลัง
บังคับและอาวุธปนของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย ในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ
พิเศษและในสวนที่เกี่ยวกับการใชกําลังบังคับในการคุมขังหรือควบคุมตัว ซึ่งวางแนวทางไววา
เจาหนาที่ฯ จะตองไมใชอาวุธปนกับบุคคลอ่ืนเวนแตในกรณีเพื่อเปนการปองกันตัวหรือปองกัน
ผูอ่ืนใหพนจากภยันตรายรายแรงที่ใกลจะมาถึงและมีความรุนแรงที่อาจถึ งแกชีวิตหรืออันตราย
สาหัส...และไมวาในกรณีใดก็ตามการใชอาวุธปนในการยิงผูอ่ืนน้ันพึงกระทําโดยจํากัดอยางยิ่งโดย
ใหกระทําไดเฉพาะกรณีเพื่อปองกันชีวิตของตนหรือผูอ่ืนโดยอยูในภาวะที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงเปน
อยางอ่ืนไดแลวเทาน้ัน และหลักเกณฑในสวนที่เกี่ยวกับการใชกําลังบังคับในการคุมขังหรือควบคุม
ตัว ซึ่งวางแนวทางไววา เจาหนาที่ฯ จะตองไมใชอาวุธปน เวนแตในกรณีเพื่อปองกันตนเองหรือ
ผูอ่ืนใหพนจากอันตรายที่อาจรายแรงตอชีวิตหรือถึงขั้นอันตรายสาหัสไดในขณะน้ัน หรือในกรณีที่
จําเปนอยางยิ่งเพื่อปองกันการหลบหนีของผูที่ถูกคุมขังหรือถูกควบคุมตัวโดยที่ผูน้ันไดแสดงออก
วาจะกออันตราย

เมื่อนําหลักเกณฑดังกลาวขางตนมาพิจารณาเปรียบเทียบกับคดีของนายศุภฤกษ
หรือโจ เรือนใจมั่น กับพวกจะเห็นวา ปญหาเบื้องตนในสวนที่เกี่ยวกับการเร่ิมตนใชอาวุธปนน้ัน
เปนปญหาซึ่งไมอาจพิจารณาไดชัดเจนวาเปนไปในกรณีเพื่อปองกันตัวหรือปองกันผูอ่ืนใหพนจาก
ภยันตรายรายแรงที่ใกลจะมาถึงและมีความรุนแรงที่อาจถึงแกชีวิตหรืออันตรายสาหัสหรือไม
เน่ืองจากเหตุการณทั้งหมดเกิดขึ้นหรือสถานการณจริงที่เกิดขึ้นได คงมีเพียงคําอางของตํารวจวา
ฝายผูตองหายิงประทุษรายกอน ซึ่งกระบวนการยุติธรรมจําตองรวมมือกันเพื่อสรางกระบวนการ
ดังกลาวใหมีความเขมงวดและมีประสิทธิภาพตอไป เมื่อกระบวนการดังกลาวมีประสิทธิภาพจนถึง
ขั้นที่การไตสวนสามารถที่จะชี้ใหเห็นขอเท็จจริงซึ่งเกิดขึ้นจริงไดแมนยํา ก็จะนํามาสูการวิเคราะห
ตามหลักเกณฑที่เปนมาตรฐานของสากลได ปญหาวินิจฉัยประการตอมามีวา การใชอาวุธปนน้ัน
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เปนการใชจํากัดอยางยิ่งเฉพาะเพื่อการปองกันตนเองหรือผูอ่ืนหรือไม ในปญหาดังกลาวหา ก
พิจารณาจากพฤติการณที่เกิดขึ้น ซึ่งตํารวจอางวาผูตองหาทั้งหกคนยิงประทุษรายกอนจึงตองกระทํา
เพื่อปองกัน จะเห็นไดวามีการเจรจาตอรองจนที่สุดกลุมผูตองหายอมมอบตัวและมอบอาวุธใหกับ
ตํารวจและถูกใสกุญแจมือ แสดงวามีเจตนาจะมอบตัวแลวแตทางฝายตํารวจอางวาจะนําผูตองหา
กลับไปคนอาวุธที่ซอนอยู ซึ่งขณะน้ันไมมีผูใดเห็นเหตุการณ แลวทางฝายตํารวจอางวาผูตองหา
พยายามจะแยงอาวุธปนยิงเจาหนาที่ จึงเกิดขอสงสัยวาทําไมจึงคิดตอสูในขณะน้ัน ในขณะที่ถูกใส
กุญแจมือ อีกทั้งกําลังตํารวจที่ลอมอยูก็มากกวาคนรายหลายเทา จึงเปนเหตุใหสงสัยวาผูตองหาตอสู
จริงหรือไมและขอที่นาสังเกตก็คือสภาพศพผูตองหาทั้งหกศพถูกยิงที่ศีรษะจนกะโหลกเปด
มันสมองกระจายเกลื่อน เลือดแดงฉานทั่วบาน สวนที่ขอมือทั้งสองขางไมมีกุญแจมือใส มีแต
รองรอยเหมือนถูกรัดช้ําจนเปนจํ้าสีแดงที่ขอมือ แตตํารวจที่อยูในเหตุการณทุกนายปลอดภัย เหลาน้ี
จึงเปนขอสงสัยวา การใชอาวุธปนของตํารวจน้ันเปนการใชโดยจํากัดอยางยิ่งเฉพาะเพื่อการปองกัน
ตนหรือผูอ่ืนหรือไม หรือเปนการใชตามอําเภอใจและตามสามัญสํานึกของตนเองโดยไมคํานึงถึง
มาตรฐานใดๆ

สําหรับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาตามที่ไดบัญญัติไวใน Chapter 44 Firearms
ของ Crimes and Criminal Procedure Code ที่เปนประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและ
วัฒนธรรมสูง ทําใหปริมาณและความรายแรงของอาชญากรรมสูงตามไปดวย และเปนประเทศหน่ึง
ที่ประชาชนมีสิทธิครอบครองอาวุธปนไดโดยไมยากนัก ทั้งน้ีเปนเพราะประวัติความเปนมาของ
อเมริกันมีการตอสูเรียกรองเสรีภาพของตนเองกับผูปกครองมาโดยตลอด และถือเปนสิทธิขึ้น
พื้นฐานของประชาชนที่จะมีอาวุธไวใชปองกันตัว ซึ่งวิวัฒนาการการตอสูของประชาชนสําหรับใน
ประเทศไทยแตกตางกันออกไป ดังน้ันจึงมีโอกาสสูงที่อาชญากรจะใชอาวุธในการกอเหตุ ซึ่งตํารวจ
ของอเมริกาก็ตองมีการระมัดระวังตัวเปนพิเศษ และตองตระหนักวาคนรายมีอาวุธปนพรอมจะตอสู
อยูเสมอ ทีน้ีก็มาสูคําถามวาตํารวจจะชักปนไดเมื่อไหร ก็แลวแตสถานการณเฉพาะหนา แตจะยิง
ไดหรือไมน่ันแหละที่สําคัญกวา กอนอ่ืนตองเขาใจวาอาวุธปนเปนอาวุธรายแรงใครถูกยิงเขาไปตาย
คอนขางแนนอน ดังน้ันตํารวจจะชักยิงคนรายไดก็ตอเมื่อภัยคุกคามจากคนรายอาจมีอันตรายถึงชีวิต
ซึ่งไดสวนกับการที่จะใชอาวุธปนยิง เชน คนรายยิงสวนมา หรือคนรายถือมีดพุงเขามาแทงใน
ระยะใกล เปนตน ซึ่งตํารวจอาจเสียชีวิตได ถาลําพังกอดปล้ํากันฝุนทวมอันตรายยังไมถึงชีวิตที่
ตํารวจจะใชปนยิงได เวนแตคนรายจะแยงปนก็วากันอีกเร่ืองหน่ึง
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5.2 การใชกําลังบังคับตอการชุมนุมกรณีเปนการชุมนุมท่ีไมชอบดวยกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของเราบัญญัติเร่ืองเสรีภาพในการชุมนุมต้ังแตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489

จนถึงฉบับปจจุบัน บรรจุไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 63
วรรคแรก เปนการคุมครองเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก

อาวุธ
วรรค 2 บอกวา การจํากัดเสรีภาพจะกระทํามิไดเวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย เฉพาะกรณีการชุมนุมสาธารณะและเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่
สาธารณะ

ฉะน้ันรัฐธรรมนูญดานหน่ึงคุมครองเสรีภาพของประชาชนในการใชที่สาธารณะเพื่อ
ชุมนุมสาธารณะ แตอีกดานหน่ึงกําหนดหนาที่ใหกับเจาหนาที่ตํารวจที่ตองคุมครองความ สะดวก
ของประชาชนบุคคลที่ 3 ที่ไมไดเกี่ยวของกับการชุมนุมสาธารณะ และรักษาความสงบเรียบรอย
ของบานเมือง

จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญให เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะก็จริง แตเปนเสรีภาพที่ถูก
จํากัดได ในวรรค 2 ถาจะดูองคประกอบทางกฎหมายของการจํากัดเสรีภาพ เสรีภาพอาจถูกจํากัดถา
เขาองคประกอบ 2 ประการ คือ

องคประกอบที่ 1 องคประกอบดานรูปแบบ การจํากัดเสรีภาพไดตองมีบทบัญญัติแหง
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และองคประกอบที่ 2 องคประกอบดานเน้ือหา แมรัฐบาลจะตรา
พระราชบัญญัติออกมา แตกฎหมายที่จะจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมได ตองเปนกฎหมายที่มี
วัตถุประสงคเฉพาะตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 63 วรรค 2 กําหนดไวเทาน้ัน ซึ่งหมายความวา การ
จํากัดเสรีภาพเปนไปเพื่อคุมครองประโยชนของบุคคลที่ 3 ที่จะใชที่สาธารณะ ในกฎหมายตาง
ประเทศอยางประเทศอังกฤษยังกําหนดหนาที่ใหเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย และความ
มั่นคงของบานเมืองดวย แตในรัฐธรรมนูญของเราไมไดกําหนดหนาที่น้ีเอาไว

ปญหา คือ ในขณะที่ไมมีกฎหมายความคุมการชุมนุมน้ีจะทําอยางไร ในเมื่อทุกวันก็มี
การชุมนุม เจาหนาที่ก็ตองรักษาความสงบเรียบรอยและคุมครองประโยชนของบุคคลที่สามทุกวัน
เมื่อไมมีกฎหมายที่ใชโดยตรง เจาหนาที่ก็ตองใชกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง เพราะจะปฏิเสธวาไมมี
กฎหมายในการทํางานไมได ที่ผานมาเจาหนาที่จึงตองใชกฎหมายที่ใกลเคียงมาบังคับโดยอนุโลม
ตัวอยางเชน พ.ร.บ.จราจรทางบก และ พ.ร.บ.ทางหลวง ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับน้ีหามชุมนุมบน
ถนนสาธารณะนอกจากจะไดรับอนุญาตจาก เจาหนาที่ นอกจากน้ียังมี พ.ร.บ.รักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยการใชเคร่ืองขยายเสียง
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ซึ่ง พ.ร.บ.ที่กลาวมามีหลักการวาตองขออนุญาตจากเจาหนาที่เสียกอนจึงจะสามารถดําเนินการ
ตอไปได

จะเห็นวาพระราชบัญญัติเหลาน้ีไมไดถูกออกแบบมาเพื่อใหประชาชนไดใช เสรีภาพใน
การชุมนุมสาธารณะที่รัฐธรรมนูญคุมครองตามมาตรา 63 วรรค 1 เพราะฉะน้ันคณะอนุกรรมการ
พิจารณากฎหมายวาดวยการชุมนุมในที่สาธารณะ จึงเห็นวา ถึงเวลาที่ประเทศไทยตองมีพระราช
บัญญัติวาดวยการชุมนุมในที่สาธารณะแลว เพื่อกําหนดเน้ือหา 3 สวน หรือทําหนาที่ 3 ประการ คือ

ประการที่ 1 เพื่อคุมครองเสรีภาพในการชุมนุมและการเดินขบวนในที่สาธารณะ เพื่อ
คุมครองบุคคลที่เขารวมชุมนุม โดยเจาหนาที่ควรอํานวยความสะดวกใหตามสมควร เชน จัดหา
หองนํ้าหองทาใหใช

ประการที่ 2 เจาหนาที่มีหนาที่คุมครองบุคคลที่สามที่มาใชที่สาธารณะน้ัน
ประการที่ 3 เจาหนาที่มีหนาที่ดูแลรักษาความสงบเรียบรอย ไมใหการชุมนุมเปน

อันตรายตอความมั่นคงของบานเมือง หรือไปทําอันตรายตอบุคคลที่สามได
คําวา “การชุมนุมสาธารณะ” หมายถึง การชุมนุมที่บุคคลใดๆ ก็ตามที่มีเจตจํานง มีความ

ตองการ หรือมีความเห็นพองตองกัน แลวมาชุมนุมรวมกัน การชุมนุมสาธารณะจึงไมเหมือนการ
ชุมนุมของสมาคมหรือมูลนิธิ เปนการชุมนุมของผูที่ไมรูจักกันแตมีความเห็นตรงกันประเด็นเร่ือง
จํานวนผูชุมนุม ที่ถือวาเปนการชุมนุมสาธารณะโดยไดศึกษาจากกฎหมายตางประเทศ พบวา
กฎหมายออสเตรเลียถือวาจํานวน 3 คนขึ้นไปเปนการชุมนุมสาธารณะ ขณะที่ประเทศอังกฤษ
กําหนดไวที่ 20 คนจึงเปนการชุมนุมสาธารณะ สวนไทยเห็นวาต้ังแต 10 คนขึ้นไปเปนจํานวนที่
เหมาะสมที่จะถือวาเปนการชุมนุมสาธารณะได

สวนความหมายของคําวา “การชุมนุมในที่สาธารณะ” หมายถึง การชุมนุมหรือเดิน
ขบวนในสถานที่เปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปใชไดหรือ สัญจรได ไมวาจะมีการเรียกเก็บ
คาตอบแทนหรือไมก็ตาม ถาเปนลักษณะอยางน้ีก็เปนพื้นที่สาธารณะ การชุมนุมสาธารณะในที่
สาธารณะทุกแหง ในกฎหมายตางประเทศจะมีประเด็นที่ถือวาเปนหลักทั่วไป น่ันคือ มีพื้นที่บาง
พื้นที่ที่กฎหมายหามจัดการชุมนุม ในกรณีน้ี เห็นวา สถานที่ประทับของพระมหากษัตริย พระราชินี
องครัชทายาท และสถานที่พักอาศัยของผูสําเร็จราชการแทนพระองค ควรจะหามการชุมนุมใน
ระยะที่คุมครองความสงบไดพอสมควร มีรัศมี 500 เมตรจากสถานที่น้ัน

นอกจาก น้ันยังมีพื้นที่บางสวนที่มีความสําคัญในทางระหวางประเทศ เพราะเปน
สถานที่ทางการเมืองการปกครองที่สําคัญ หรือใหบริการสาธารณะที่สําคัญ กรณีอยางน้ีหามการปด
ลอมหรือขัดขวางการปฏิบัติงาน เชน อาคารรัฐสภา ทําเนียบรัฐบาล สถานทูต สนามบิน ทาเรือ
สถานีรถไฟ สถานีขนสงทั้งหลาย ในเร่ืองอํานาจหนาที่หรือสิทธิหนาที่ของผูจัดการชุมนุม ใน
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กฎหมายตางประเทศ การชุมนุมสาธารณะในที่สาธารณะทุกกรณีตองมีผูจัดการชุมนุมหรือผูนําการ
ชุมนุม ซึ่งเปนผูที่ทําหนาที่ตามกฎหมาย และบุคคลคนน้ีหรือกลุมน้ีก็จะเปนผูที่รับผิดชอบผลของ
การชุมนุมน้ันดวย

หนาที่ของผูจัดการชุมนุม ไมใชวาอยากชุมนุมก็สามารถระดมพลมาชุมนุมในถนน
สาธารณะได ในกฎหมายของตางประเทศ สิ่งแรกกอนที่จะจัดการชุมนุมสาธารณะไดตองแจงตอ
เจาหนาที่ตํารวจ โดยทําเปนหนังสือแจงลวงหนาไมนอยกวา 24-72 ชั่วโมงลวงหนา แลวแตวาเปน
การชุมนุมที่ไหน มีจํานวนคนเทาไหร สิ่งน้ีเปนปจจัยใหรัฐสามารถจัดพื้นที่เพื่อใหทุกคนไดใชพื้นที่
รวมกันไดอยางพอเหมาะ การแจงลวงหนานอกจากชวยใหเจาหนาที่จัดความคุมกันความปลอดภัย
ของผูชุมนุมและจัดพื้นที่ใหเหมาะสมแลว ยังชวยใหการชุมนุมดําเนินไปไดโดยปลอดภัย การชุมนุม
ที่ชอบดวยกฎหมาย คือ มีการแจงลวงหนาและผูจัดการชุมนุมมีคุณสมบัติ ก็จะไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมาย เจาหนาที่มีหนาที่อํานวยความสะดวกและคุมครองรักษาความปลอดภัยของผูชุมนุม

ประเด็น อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ในกรณีที่ประชาชนใชเสรีภาพในการ
ชุมนุม การชุมนุมสาธารณะไมจําเปนตองขออนุญาต เปนเพียงการแจงเพื่อทราบ และแจงลวงหนา
ในเวลาที่สมควรเพื่อใหมีการจัดการดําเนินการใหเรียบรอย เปนการแจงเพื่อใหรัฐไปทํางาน ไมใช
แจงขออนุญาตใหประชาชนใชเสรีภาพ ในบางกรณี พนักงานเจาหนาที่ควรมีอํานาจในการทําคํา
คัดคานการชุมนุมได ถาเปนกรณีที่เจาหนาที่เห็นวามีผลกระทบตอสวนรวม เชน ชุมนุมบนถนน
สาทร ถนนวิทยุ หรือชุมนุมในพื้นที่เศรษฐกิจ อยางน้ีเจาหนาที่ควรมีอํานาจคัดคานได แตการ
คัดคานไมควรจบที่เจาหนาที่ เน่ืองจากเจาหนาที่เปนเคร่ืองมือของฝายบริหาร (รัฐบาล) ฉะน้ันการ
วินิจฉัยสุดทายวาจะคัดคานหรือไมคัดคานการใชเสรีภาพของประชาชน จึงควรใหเปนอํานาจของ
ฝายบริหาร(นายกรัฐมนตรี) ที่จะพิจารณาคําคัดคานน้ัน และควรทําคัดคานใหเสร็จกอนเร่ิมการ
ชุมนุม หากประชาชนไมเห็นดวยก็มีสิทธิไปฟองศาลปกครองใหทบทวนได

เจาหนาที่ยังมีอํานาจในการสั่งหามการชุมนุม แมไมไดคัดคานในตอนแรก แตถาตอมา
ปรากฏขอเท็จจริงจากสภาพการบานเมืองวา การชุมนุมจะเปนอันตรายตอความมั่นคง เจาหนาที่มี
อํานาจสั่งหามได แตอํานาจหามจะไปสิ้นสุดที่ฝายบริหารเชนเดียวกันและทบทวนดวยศาลปกครอง
ได

นอกจาก อํานาจคัดคานแลวยังมีอํานาจที่สําคัญที่สุดในกฎหมายฉบับน้ี และเปนอํานาจ
ที่รุนแรงที่สุด เพราะเปนอํานาจในการทําลายเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะของประชาชน น่ันคือ
อํานาจสั่งเลิกหรือยุติการ ชุมนุม นาจะเกิดขึ้นไดในกรณีดังตอไปน้ี คือ การชุมนุมน้ันอยูในพื้นที่
ตองหามตามกฎหมาย หรือผูจัดการชุมนุมไมควบคุมดูแลผูเขารวมการชุมนุม เชน มีคนพกพาอาวุธ
เขามาในบริเวณจัดการชุมนุมแลวไมไดหามปรามหรือดําเนินการใหบุคคลน้ันออกไปจากการ
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ชุมนุม หรือผูจัดการชุมนุมสงเสริมยุยงใหเกิดความรุนแรงที่เปนอันตรายตอความ มั่นคงของ
บานเมือง กรณีเหลาน้ีมีเหตุเพียงพอใหเจาหนาที่ทําลายเสรีภาพในการชุมนุมได แตทั้งหมดทั้งปวง
คําสั่งเหลาน้ีตองไปสิ้นสุดที่นายกรัฐมนตรี และไปสิ้นสุดที่ศาลปกครองไดเชนเดียวกัน

เมื่อพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งใหเลิกการชุมนุม ผูชุมนุมตองออกไปจากสถานที่ ถาฝา
ฝนเจาพนักงานมีหนาที่ทําหนังสือแจงใหยุติการชุมนุม ในกรณีที่ฝาฝนอีกก็คงใชมาตรการบังคับ
โดยรวมทางปกครอง ซึ่งกฎหมายน้ีควรกําหนดวา การใชมาตรการบังคับโดยคนหรือการใชกําลัง
ทางกายภาพเขาไปบังคับ จะตองเลือกมาตรการซึ่งกระทบกระเทือนตอผูชุมนุมนอยที่สุดกอน แลว
คอยเพิ่มระดับที่เขมขนขึ้นไปตามความจําเปน กรณีน้ี หลักทางกฎหมายปกครองจะถูกนํามาใชน่ัน
คือ หลักความจําเปน หลักความไดสัดสวน หลักความพอสมพอควรแกเหตุ หมายความวาไมวากรณี
ใดเจาหนาที่เลือกใชกําลังบังคับไดไมวาจะใช อุปกรณอยางไร จะตองกระทําใหพอเหมาะพอควร
ตามความจําเปนกับสภาพการณ ขอเท็จจริงในเวลาน้ัน ที่สําคัญก็คือหามใชอาวุธปน ในการสลาย
หรือการยุติการชุมนุม กรณีน้ีควรเห็นพองตองกันวาตองเขียนขอหามอยางชัดเจน อยางไรก็ตามการ
สั่งใหหาม การสั่งเลิก สั่งยุติการชุมนุมน้ันสามารถอุทธรณได

ประเด็น สุดทาย เปนกรณีที่ตองพิจารณารวมกัน ก็คือ การลงโทษการกระทําการฝาฝน
ไมใชเปนการกระทําผิดทางอาญา ซึ่งจะมีโทษปรับ หรือจําคุก การกระทําฝาฝนกรณีอยางน้ีควรจะ
เปนโทษทางปกครอง เพราะเปนการฝาฝนการกระทําทางปกครองของพนักงานเจาหนาที่ที่จะไดรับ
โทษทางอาญา เพราะเปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูงทั้งตอความปลอดภัยของบานเมืองทั้งตอ
ความปลอดภัยของสาธารณชน ในกฎหมายไมควรกําหนดโทษทางอาญาไว ควรจะมีโทษทางอาญา
ไดเฉพาะประเด็นเดียว คือ ในกรณีที่ผูจัดการชุมนุมหรือผูนําการชุมนุมไปต้ังอาสาสมัครรักษาความ
ปลอดภัยหรือการด ถาบุคคลเหลาน้ีจงใจฝาฝนมาตรการที่เจาหนาที่ไดกําหนดไว หรือกฎหมาย
กําหนดไวเพื่อรักษาความปลอดภัยของสาธารณะหรือความสงบเรียบรอยของบานเมือง

เมื่อเปรียบเทียบกับหลักการพื้นฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการใชกําลัง
บังคับและอาวุธปนของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการใช
กําลังบังคับตอการชุมนุมกรณีเปนการชุมนุมที่ไมชอบดวยกฎหมาย ไดวางหลักไววา

1) ดวยเหตุที่บุคคลทุกคนพึงมีสิทธิที่จะเขารวมการชุมนุมโดยสงบและชอบดวย
กฎหมายตามหลักการที่กําหนดไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิความเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมืองน้ัน รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมาย
ตลอดจนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของพึงตระหนักวาการใชกําลังบังคับและอาวุธปนตอกรณีที่มีการชุมนุม
น้ันจะกระทําไดตอเมื่อเปนไปตามประเด็นเร่ืองจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการใชกําลังบังคับและอาวุธ
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ปน และพึงพัฒนาวิธีการใชอาวุธและอุปกรณที่เกี่ยวของใหมีความหลากหลายเพื่อใหเหมาะสมกับ
ความจําเปนที่แตกตางกันของแตละสถานการณ

2) กรณีที่จะสลายการชุมนุม ซึ่งการชุมนุมมิชอบดวยกฎหมายแตมิไดมีการกอเหตุราย
ใดๆ น้ัน เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะตองหลีกเลี่ยงการใชกําลังบังคับ แตในกรณี
ที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดใหการใชกําลังบังคับน้ันเปนไปในระดับที่นอยที่สุดโดยใชเทาที่จําเปน
เทาน้ัน

3) กรณีที่จะสลายการชุมนุม ซึ่งการชุมนุมน้ันมีการกอเหตุราย เจาหนาที่ที่มีอํานาจ
หนาที่บังคับใชกฎหมายจะใชอาวุธปนไดเฉพาะตอเมื่อวิธีการอ่ืนที่มีอันตรายนอยกวาน้ันไม
สามารถใชไดผลแลวอีกทั้งการใชอาวุธปนจะตองเปนไปในระดับที่นอยที่สุดโดยใชเทาที่จําเปน
เทาน้ัน และไมวากรณีใดๆ ก็ตามจะตองอยูภายใตบังคับของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใช
กฎหมายพึงแสดงสถานภาพความเปนเจาหนาที่ของตนกอนและสงสัญญาณเตือนพอสมควรใหผูที่
จะถูกใชอาวุธปนไดทราบกอนวาเจาหนาที่มีความจําเปนจะตองใชอาวุธปนน้ัน

จากการศึกษาหลักการพื้นฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการใชกําลังบังคับและ
อาวุธปนในสวนของหลักเกณฑทั่วไปพอที่จะประมวลและนํามาจัดระบบเพื่อกําหนดเปน
หลักเกณฑสําหรับประเทศไทยไดดังน้ี

5.2.1 การเร่ิมตนใชอาวุธปนของเจาหนาท่ีเพื่อสลายการชุมนุม
หลักการพื้นฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของ

เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย ในสวนของหลักเกณฑทั่วไป ขอ 4 วางหลักวาเจาหนาที่
ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายพึงเลือกใชวิธีการอ่ืนๆ ที่มีอันตรายนอยที่สุดและใหนานที่สุด
เทาที่จะทําได กอนที่จะเปลี่ยนไปใชกําลังบังคับและอาวุธปน การใชกําลังบังคับและอาวุธปนพึง
กระทําตอเมื่อวิธีการอ่ืนๆ ที่จะใชในการปฏิบัติหนาที่น้ันลวนแตไมไดเกิดผลแลวเทาน้ัน

5.2.1.1 หลักจากคําพิพากษาศาลฎีกา
คําพิพากษาฎีกาที่ 1828/2530 การที่จะเปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมายตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 น้ัน ตองมีองคประกอบสุดทายวาไดกระทําพอสมควรแกเหตุ
ดวย

5.2.1.2 กรณีศึกษาจากเหตุการณกลุมผูกอความไมสงบเสียชีวิตที่มัสยิดกรือเซะ จังหวัด
ปตตานี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547

จากรายงานของคณะกรรมการอิสระฯ พอสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับลําดับเหตุการณไดวา
เมื่อกลุมผูกอความไมสงบประมาณ 100 คน กระจายกําลังเขาโจมตีฐานปฏิบัติการของเจาหนาที่
ตํารวจ-ทหารและสถานที่ราชการแลว กลุมคนดังกลาวสามารถชิงอาวุธปนไปจากเจาหนาที่ไดดวย
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ทั้งน้ีไดมีกลุมผูกอความไมสงบจํานวนหน่ึงไดลาถอยเขาไปปกหลักอยูในมัสยิด ซึ่งเจาหนาที่ให
ปากคําวามีการแจงใหกลุมผูกอความไมสงบวางอาวุธและยอมจํานน แตทุกคร้ังที่เจาหนาที่ขอให
มอบตัว กลุมผูกอความไมสงบจะประกาศพลีชีพ โดยเฉพาะสิบเอกสามารถ ซึ่งเขาไปบอกใหยอม
จํานนแตกลับถูกกลุมผูกอความไมสงบยิงที่กลางหนาผากจนเสียชีวิตในที่สุดและทั้งน้ีฝายเจาหนาที่
ไดทําการปดลอมมัสยิดอยูนานถึง 6 ชั่วโมง

ดังน้ีเห็นวา การที่เจาหนาที่พยายามแจงใหกลุมผูกอความไมสงบวางอาวุธและยอมจํานน
โดยยังมิไดมีการใชกําลังบังคับและยังมิไดใชอาวุธปน ซึ่งเจาหนาที่ไดทําการปดลอมมัสยิดเพื่อการ
ดังกลาวนานถึง 6 ชั่วโมงแตทุกคร้ังที่เจาหนาที่ขอใหมอบตัว นอกจากกลุมผูกอความไมสงบจะไม
ยอมแลวยังกลับประกาศพลีชีพ โดยเฉพาะเมื่อมีเจาหนาที่คนหน่ึงเขาไปบอกใหยอมจํานนแตกลับ
ถูกกลุมผูกอความไมสงบยิงที่กลางหนาผากและเสียชีวิตในที่สุด จากพฤติการณดังกลาวจึงชี้ใหเห็น
วาเจาหนาที่ไดพยายามเลือกใชวิธีการอ่ืนๆ ที่มีอันตรายนอยที่สุดและนานที่สุดเทาที่จะทําไดกอนที่
จะเปลี่ยนไปใชกําลังบังคับและอาวุธปนแลว อันเปนการสอดคลองกับหลักการพื้นฐานวาดวยการ
ใชกําลังบังคับและอาวุธปนฯ ขององคการสหประชาชาติ

5.2.2 การใชอาวุธปนท่ีเหมาะสมตอสถานการณ
จากการศึกษาวิเคราะหทําใหไดขอสรุปวาการเร่ิมตนใชกําลังบังคับและอาวุธปนของ

เจาหนาที่ตอเหตุการณกรณีกลุมผูกอความไมสงบบุกยึดมัสยิดกรือเซะเปนไปโดยสอดคลองกับ
มาตรฐานขั้นตํ่าขององคการสหประชาชาติแลวน้ัน ประเด็นที่ควรนํามาศึกษาตอไปคือการใชกําลัง
บังคับและอาวุธปนเหมาะสมกับสถานการณเพียงใด

หลักการพื้นฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของ
เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย ในสวนของหลักเกณฑทั่วไป ขอที่ 5 วางหลักวาใน
กรณีที่การใชกําลังบังคับและอาวุธปนโดยชอบเปนสิ่ งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได เจาหนาที่ที่มี
อํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะตอง

1) ใชกําลังบังคับและอาวุธปนดังกลาวอยางจํากัด เพียงใหพอเหมาะแกความจําเปน
ตามความรายแรงของความผิดและวัตถุประสงคตามกฎหมายในกรณีน้ันๆ

2) พยายามลดการบาดเจ็บและความเสียหายใหเกิดขึ้นนอยที่สุดเทาที่จะทําไดควบคูไป
กับความตระหนักที่จะตองรักษาชีวิตของมนุษย

จากการประมวลพยานบุคคลและพยานหลักฐานที่ไดรับเกี่ยวของกับเหตุการณ
ตันหยงลูโละ จังหวัดปตตานี ของคณะกรรมการอิสระฯ พอสรุปไดวา เมื่อกลุมผูกอความไมสงบได
หลบหนีเขาไปภายในมัสยิดกรือเซะแลวทหารที่พูดภาษามาลายูได ไดตะโกนบอกใหกลุมผูกอ
ความไมสงบมอบตัว แตกลุมผูกอความไมสงบไมยอมอีกทั้งยังตะโกนผานเคร่ืองขยายเสียงของ
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มัสยิดเปนภาษาไทยและมาลายูไลผูไมเกี่ยวของออกนอกมัสยิดและประกาศพลีชีพเพื่อพระเจาจน
ในที่สุดเกิดการปะทะกัน ดังน้ีเห็นวาทางการไทยพยายามที่จะใหเหตุการณทุกอยางยุติโดยสันติวิธี
ซึ่งทางการไทยพยายามที่จะใหเหตุการณทุกอยางสงบลงอยางเรียบรอย ดังจะเห็นไดจากการแนะนํา
ของรองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคงใหเจรจา ไมมุงที่จะสังหารผูกอความไมสงบแตเพียงอยาง
เดียว แตการบาดเจ็บลมตายทั้งสองฝายเปนผลจากการปฏิบัติดวยอาวุธระหวางผูกอความไมสงบตอ
ความมั่นคงของชาติกับเจาหนาที่บานเมืองซึ่งฝายเจาหนาที่ในขณะน้ันไมมีทางเลือกเปนอยางอ่ืน
อีกทั้งผูกอความไมสงบที่มัสยิดกรือเซะไดปฏิเสธที่จะออกมามอบตัวและไมยอมเจรจา นอกจากน้ี
อาวุธของผูกอความไมสงบยังมีอาวุธสงครามซึ่งใชในการปฏิบัติการ การใชกําลังบังคับและอาวุธ
ปนของเจาหนาที่ตอเหตุการณซึ่งเกิดขึ้นจึงเปนกรณีการใชอยางจํากัดเพียงใหพอเหมาะแกความจํา
เปนตามความรายแรงของความผิด อีกทั้งฝายเจาหนาที่ยังไดพยายามลด การบาดเจ็บและความ
เสียหายใหเกิดขึ้นนอยที่สุดเทาที่จะทําไดควบคูไปกับความตระหนักที่จะตองรักษาชีวิตของมนุษย
อยางเพียงพอแลว

5.2.3 การสลายการชุมนุม ซึ่งไมชอบดวยกฎหมาย แตมิไดมีการกอเหตุราย
การสลายการชุมนุม การชุมนุมซึ่งไมชอบดวยกฎหมายแตมิไดมีการกอเหตุรายควรวาง

หลักเกณฑหรือหลักปฏิบัติสําหรับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานไทยเพื่อใหปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังน้ี

1) เจาพนักงานจะตองหลีกเลี่ยงการใชกําลังบังคับ หรือ
2) หากไมสามารถหลีกเลี่ยงไดการใชกําลังบังคับตองเปนไปในระดับที่นอยที่สุดโดย

เทาที่จําเปน
5.2.4 การสลายการชุมนุมซึ่งไมชอบดวยกฎหมาย และมีการกอเหตุราย

การสลายการชุมนุมซึ่งการชุมนุมมีการกอเหตุราย ควรวางหลักเกณฑหรือหลักปฏิบัติ
สําหรับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานไทยเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ
โดยตองปฏิบัติตามขั้นตอนตามลําดับคือ เจาพนักงานจะใชอาวุธปนไดตอเมื่อวิธีการอ่ืนที่มีอันตราย
นอยกวาน้ันไมสามารถใชไดผลแลวและการใชอาวุธปนตองเปนไปในระดับที่นอยที่สุดเทาที่จําเปน

5.2.4.1 หลักจากคําพิพากษาศาลฎีกา
คําพิพากษาฎีกาที่ 8534/2544 จําเลยใชอาวุธปนยิงขึ้นฟาเพื่อขูมิใหกลุมวัยรุน

กลุมรุมทําราย ถ. เมื่อจําเลยยิงปนขึ้นฟานัดที่สามแลวไดมีกลุมวัยรุนเขามาทุบที่ดานหลังของจําเลย
จนเปนเหตุใหจําเลยลมลงและกระสุนจากอาวุธปนที่จําเลยถืออยูลั่นขึ้น 1 นัด ถูกผูเสียหายซึ่งขับ
รถจักรยานยนตผานมาไดรับอันตรายแกกายและถูกผูตายซึ่งน่ังซอนทายรถจักรยานยนตดังกลาวถึง
แกความตาย จากพฤติการณของจําเลยดังกลาวเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นตอเน่ืองเชื่อมโยงกัน จึงยอม
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ถือไดวาเปนการกระทําเพื่อปองกันสิทธิของตนและของผูอ่ืนใหพนภยันตรายซึ่งเกิดจากการ
ประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายและเปนภยันตรายที่ใกลจะถึง ทั้งเปนกรณีที่จําเลยกระทํา
พอสมควรแกเหตุ

5.2.4.2 กรณีศึกษาจากเหตุการณวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2535 หรือพฤษภาทมิฬ
พฤษภาทมิฬระหวางวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2535 เปนโศกนาฏกรรมทางการ

เมืองและเปนจุดดางดําของประวัติศาสตรการเมืองไทยจุดที่ 3 ตอจากเหตุการณวันมหาวิปโยคเมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม 2516 และสังหารโหดเมื่อ 6 ตุลาคม 2519 ทั้งสามเหตุการณสะทอนถึงการเสียดุล
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง บงบอกถึงความไมสามารถปรับตัวของสังคมเขาสูดุลย
ภาพ

พฤษภาทมิฬนอกจากจะสะทอนถึงความขัดแยงทางการเมืองของกลุมทหารและ
กลุมชนชั้นกลางซึ่งไมสามารถหาขอยุ ติไดในสถาบันการเมือง เน่ืองจากการทํางานไมไดผลของ
กลไกทางการเมืองแลว ยังมีขอหรือประเด็นใหศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการใชกําลังและอาวุธปนใน
การเขาปราบปรามหรือสลายกลุมผูชุมนุมประทวงทางการเมืองวามีความเหมาะสมและชอบธรรม
เพียงใด

เฉพาะเหตุการณในชวงเวลาของการใชอาวุธปนเขาปราบปรามกลุมผูชุมนุม
ประทวงพอสรุปไดวา รัฐบาลในขณะน้ันไดสั่งการใหกําลังทหารนับพันนายเคลื่อนกําลังเขาสลาย
กลุมผูชุมนุม มีการยิงปนกราดใสฝูงชนบนถนน มีผูไดรับบาดเจ็บหลายราย เสียงปนชุดแรกของ
ทหารที่บริเวณสะพานผานฟาดังสน่ันกึกกองราว 15 นาที มีเสียงรองของผูไดรับบาดเจ็บเพราะถูก
ยิงและอีกหลายคนเสียชีวิต จากน้ันในเวลาตอมาการเขาปราบปรามหรือสลายกลุมผูชุมนุมก็มีการ
ปฏิบัติการอยางตอเน่ืองการเขาสลายน้ันใชกําลังทหารนับพันนายเชนเดิม ทหารทุกนายใชอาวุธปน
สงครามซึ่งบรรจุกระสุนจริงเปนอาวุธประจํากาย นอกจากน้ีกําลังทหารมีรถหุมเกราะติดปนกลเขา
รวมในปฏิบัติการ แลวมีการยิงปนขมขูเพื่อสลายการชุมนุมปฏิบัติการดังกลาวสงผลใหประชาชน
จํานวนมากถูกยิงไดรับบาดเจ็บและลมตายเปนจํานวนมากดังที่ปรากฏชัดจากการนําเสนอขาวของ
สื่อมวลชนทุกแขนง

จากเหตุการณดังกลาวเพื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับงานวิจัยน้ี จึงกอใหเกิด
ประเด็นวิเคราะหเกี่ยวกับการใชกําลังบังคับตอการชุมนุมหรือการสลายการชุมนุมวาเปนไปโดย
สอดคลองกับมาตรฐานขั้นตํ่าหรือหลักเกณฑขององคการสหประชาชาติ หรือหลักเกณฑอันเปนที่
ยอมรับตามกฎหมายของตางประเทศดังไดศึกษาแลวหรือไม เพียงใด

หากพิจารณาจากหลักการพื้นฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการใช
กําลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย ในสวนที่เกี่ยวกับการใช
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กําลังบังคับตอการชุมนุมกรณีเปนการชุมนุมที่ไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งวางหลักไววา กรณีที่จะสลาย
การชุมนุมซึ่งการชุมนุมมิชอบดวยกฎหมายแตมิไดมีการกอเหตุรายใดๆ น้ัน เจาหนาที่ที่มีอํานาจ
หนาที่บังคับใชกฎหมายจะตองหลีกเลี่ยงการใชกําลังบังคับ แตในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดให
การใชกําลังบังคับน้ันเปนไปในระดับที่นอยที่สุดโดยเทาที่ จําเปนเทาน้ัน และการจะสลายการชุมนุม
ซึ่งการชุมนุมน้ันมีการกอเหตุราย เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะใชอาวุธปนได
เฉพาะตอเมื่อวิธีการอ่ืนที่มีอันตรายนอยกวาน้ันไมสามารถใชไดผลแลว อีกทั้งการใชอาวุธปนตอง
เปนไปในระดับนอยที่สุดโดยใชเทาที่จําเปนเทาน้ัน

เมื่อนําหลักการดังกลาวขางตนมาพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีเหตุการณ
พฤษภาทมิฬ จะเห็นไดวาโดยหลักการพื้นฐานวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาที่
ที่มีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายขององคการสหประชาชาติ ไดวางหลักการเบื้องตน
เกี่ยวกับการใชกําลังบังคับตอการชุมนุมแมการชุมนุมน้ันจะไมชอบดวยกฎหมายไววา ตอง
หลีกเลี่ยงการใชกําลังบังคับ แตหากไมสามารถหลีกเลี่ยงได การใชกําลังบังคับน้ันก็ตองเปนไปใน
ระดับที่นอยที่สุด และโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชอาวุธปนจะกระทําไดตอเมื่อวิธีการที่มีอันตรายนอย
กวาน้ันไมสามารถใชไดผลแลวและทั้งน้ีการใชอาวุธปนตองเปนไปในระดับที่นอยที่สุด แตจาก
ขอเท็จจริงซึ่งเกิดขึ้นในกรณีพฤษภาทมิฬน้ัน รัฐบาลในขณะน้ันไดมีการสั่งการใหสลายการชุมนุม
ของประชาชนโดยปราศจากอาวุธเปนสวนใหญดวยการใชกําลังทหารนับพันนายพรอมอาวุธปน
สงครามซึ่งบรรจุกระสุนจริงยิงเพื่อสลายการชุมนุม แมรัฐบาลหรือผูบังคับบัญชาฝายทหารจะชี้แจง
ตอสาธารณชนในภายหลังในทํานองวาเปนการยิงปนขึ้นฟาเทาน้ันหรือยิงเพื่อปองกันภยันตรายของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเทาน้ันก็ตาม แตหากพิเคราะหถึงเหตุผลและความจําเปนของการจําตองใช
อาวุธปนในการบังคับตอการชุมนุมหรือเพื่อสลายการชุมนุมแลว เห็นวายังขัดหรือตํ่ากวามาตรฐาน
ขององคการสหประชาชาติดังที่ไดศึกษามาขางตน เพราะเหตุวาประชาชนสวนใหญซึ่งรวมชุมนุม
น้ันเขารวมชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ แมจะมีผูชุมนุมบางสวนกอความวุนวาย หรือกอเหตุรายบาง
แตก็เปนสวนนอยเมื่อเทียบกับกําลังของทหาร ทั้งวัตถุหรืออาวุธซึ่งใชกอเหตุก็มีประสิทธิภาพใน
การทําลายลางไมมากเมื่อเทียบกับอาวุธปนซึ่งใชในราชการสงครามของทหาร จึงเห็นวายังเปนกรณี
ที่สามารถหลีกเลี่ยงการใชกําลังบังคับได แตหากจะฟงขอเท็จจริงวาเหตุการณที่เกิดขึ้นน้ันไมอาจที่
จะหลีกเลี่ยงการใชกําลังบังคับไดก็ดี ก็จะเห็นวาการใชอาวุธปนของทหารในกรณีเหตุการณพฤษภา
ทมิฬมิไดเปนไปในระดับที่นอยที่สุดเทาที่จําเปนตามมาตรฐานขั้นตํ่าขององคการสหประชาชาติ จะ
เห็นวามีการยิงปนเพื่อสลายการชุมนุมเปนเวลานานและยิงนับพันนัดแมกลุมผูชุม นุมจะสลายตัว
และวิ่งหนีแลวก็ตาม ทั้งยังมีผูถูกยิงไดรับบาดเจ็บและตายจํานวนมากโดยไมปรากฏวาบุคคล
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เหลาน้ันมีอาวุธรายแรงใดที่จะทํารายเจาหนาที่จนถึงขั้นที่อาจมีความรุนแรงแกชีวิตหรืออันตราย
สาหัสได

5.3 การใชกําลังบังคับในการคุมขังหรือควบคุมตัว
เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายในการใชกําลังบังคับในการคุมขังหรือ

ควบคุมตัว และจะตองไมใชกําลังบังคับกับผูที่ถูกคุมขังหรือถูกควบคุมตัวน้ัน เวนแตกรณีจําเปน
อยางยิ่งเพื่อการรักษาความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในสถานที่น้ัน หรือเมื่อเปน
กรณีที่มีบุคคลจะถูกทําราย และจะตองไมใชอาวุธปน เวนแตกรณีเพื่อปองกันตนเองหรือผูอ่ืนให
พนจากอันตรายที่อาจรายแรงตอชีวิตหรือถึงขั้นอันตรายสาหัสไดในขณะน้ัน หรือในกรณีที่จําเปน
อยางยิ่งเพื่อปองกันการหลบหนีของผูที่ถูกคุมขังหรือถูกควบคุมตัวโดยที่ผูน้ันไดแสดงออกวาจะกอ
อันตรายดังพฤติการณเชนเดียวกันกับพฤติการณดังกลาวแลวในขอ 9 ไดวางหลักไววาเจาหนาที่ที่มี
อํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายพึงแสดงสถานภาพความเปนเจาหนาที่ของตนกอนและสงสัญญาณ
เตือนพอสมควรใหผูที่จะถูกใชอาวุธปนไดทราบกอนวาเจาหนาที่มีความจําเปนจะตองใชอาวุธปน
น้ัน การคุมขังหรือควบคุมตัวจะไมกระทบตอสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของ
เรือนจําดังที่บัญญัติไวในกฎมาตรฐานขั้นตํ่าของการปฏิบัติตอนักโทษ โดยเฉพาะเคร่ืองมือในการ
คุมขังนักโทษ  และรูปแบบและลักษณะของการใชเคร่ืองมือตอนักโทษจะตองตัดสินใจโดยการ
บริหารของเรือนจํากลางเทาน้ัน ตามหลักการพื้นฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการใชกําลัง
บังคับและอาวุธปนของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการใช
กําลังบังคับในการคุมขังหรือควบคุมตัว

หากศึกษาเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย ในหมวดวา
ดวยการจับ ขัง จําคุก จะพบวากฎหมายวางหลักไวเพียงวา ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะ
ขัดขวางการจับหรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือการปองกัน
ทั้งหลายเทาที่เหมาะแกพฤติการณแหงเร่ืองในการจับผูน้ัน1 และหามมิใหใชวิธีควบคุมผูถูกจับเกิน
กวาที่จําเปนเพื่อปองกันมิใหผูถูกจับหลบหนี2 เมื่อเปรียบเทียบแลวจะเห็นวากฎหมายไทยบัญญัติ
เพียงหลักหรือกรอบกวางๆ เทาน้ัน แตยังไมมีรายละเอียดหรือขั้นตอนระดับปฏิบัติที่เพียงพอเพื่อ
ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาพนักงานโดยเฉพาะเมื่อเจาพนักงานจะใชอาวุธปน ผู ศึกษาจึงขอเสนอ
ใหมีบทบัญญัติที่ชัดเจนเพื่อกําหนดกรอบการปฏิบัติในการใชกําลังบังคับในการคุมขังหรือควบคุม

1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 83 วรรคสอง.
2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 86.
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ตัวของเจาพนักงาน เฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการใชบังคับอาวุธปนตอผูถูกคุมขังหรือถูก
ควบคุมตัว ก็เฉพาะกรณีที่เปนไปเพื่อปองกันตนเอง ตามหลักแหงการปองกันตัวทั่วไป เชน ตํารวจ
เขาจับผูรายๆ ตอสู ตํารวจยอมใชสิทธิปองกันได (คําพิพากษาฎีกาที่ 319-320/2521) และตามหลัก
สิทธิในอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจที่ไมใหกระทําการละเวนการปฏิบั ติหนาที่ การละเมิดตอ
ผูอ่ืน และใชกําลังตอผูอ่ืนถือวาเปนความผิดทั้งทางวินัยและความผิดทางอาญา (คําพิพากษาฎีกา
ที่ 364/2531, 2512/2529, 389/2532)

5.4 คุณสมบัติ การฝกอบรม และการแนะนํา
หลักการพื้นฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของ

เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ การฝกอบรมและ
การแนะนํา ไดวางหลักไววา

1) รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองดําเนินการใหเปนที่มั่นใจไดวา
เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายทุกคนเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกตามวิธีการของการ
กลั่นกรองที่เหมาะสม โดยจะตองเปนผูที่มีคุณธรรม มีความพรอมทางดานรางกายและสภาพจิตใจ
เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติหนาที่น้ันๆ อีกทั้งพึงไดรับการฝกอบรมในวิชาชีพน้ันๆ อยางตอเน่ือง
และจริงจัง และพึงมีการทดสอบสมรรถภาพอยางสม่ําเสมอดวย

2) รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองดําเนินการใหเปนที่มั่นใจไดวา
เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายทุกคนจะไดรับการฝกอบรมและทดสอบที่พอเพียงตาม
มาตรฐานสําหรับการใชกําลังบังคับ สวนกรณีเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายซึ่งเปนผู
ที่จะไดรับมอบหมายใหพกพาอาวุธปนน้ันจะตองไดรับการฝกอบรมพิเศษวาดวยการใชอาวุธปนจน
ผานการฝกอบรมพิเศษแลวน้ันจึงจะไดรับมอบหมายใหพกพาอาวุธปนได

3) ในการฝกอบรมเจาหนาที่ที่มี อํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายน้ัน รัฐบาลและ
หนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองใหความสําคัญเปนพิเศษกับการฝกอบรมเร่ืองจริยธรรมของ
ตํารวจกับสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการสอบสวน การแสวงหาทางเลือกอ่ืนแทน
การใชกําลังบังคับและอาวุธปนซึ่งรวมถึงการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี การทําความเขาใจ
กับสภาพฝูงชน วิธีการโนมนาว เจรจาตอรองและการไกลเกลี่ยตลอดจนเทคนิคตางๆ ทั้งน้ีเพื่อที่จะ
ลดการใชกําลังบังคับและอาวุธปน นอกจากน้ีหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายพึงพัฒนารายการ
ฝกอบรมและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีเหตุการณพิเศษตางๆ น้ันดวย

DPU



120

4) รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองสามารถใหคําปรึกษาแนะนําอยาง
จริงจังแกเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายน้ันไดในกรณีที่เจาหนาที่ผูน้ันตกอยูใน
สถานการณที่ตองใชกําลังบังคับหรืออาวุธปน

จากการศึกษาระเบียบการใชอาวุธปนของเจาพนักงาน ประเทศอังกฤษไดวางหลักไวใน
Code of Practice on Police Use of Firearms and Less Lethal Weapons, Manual of Guidance on
Police Use of Firearms (ACPO, 2003) หากจะพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ การฝกอบรม
และการแนะนําการใชอาวุธปนของเจาพนักงานจะเห็นวา ในสวนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติน้ัน กําหนด
ไวเปนหลักทั่วๆ ไปเพียงวาผูที่มีจะมีและใชอาวุธปนไดตองเปนเจาพนักงานหรือเจาหนาที่ของ
หนวยงานน้ันในกรณีที่มีความจําเปนตองพาอาวุธปนติดตัวไปใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ซึ่ง
เปนเพียงการกําหนดกรอบกวางๆ เปนการทั่วไปไวเทาน้ัน ดวยเหตุน้ีจึงยังไมเปนไปตามมาตรฐาน
ขั้นตํ่าขององคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมาย
ซึ่งไดวางหลักไววา รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองดําเนินการใหเปนที่มั่นใจไดวา
เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายทุกคนเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกตามวิธีการกลั่นกรองที่
เหมาะสม โดยจะตองเปนผูที่มีคุณธรรม มีความพรอมทางรางกายและสภาพจิตใจเหมาะสมสําหรับ
การปฏิบัติหนาที่น้ันๆ

ในสวนที่เกี่ยวกับการฝกอบรม เมื่อศึกษาจากระเบียบการใชอาวุธปนของเจาพนักงาน
ในหนวยงานตางๆ จะพบวาระเบียบตางๆ ดังกลาวมาน้ันมิไดมีการกําหนดเกี่ยวกับการฝกอบรมการ
ใชอาวุธปนของเจาพนักงานหรือเจาหนาที่ไวเปนการเฉพาะโดยชัดเจนแตอยางใด เชน การฝก
ทบทวนการใชอาวุธปนตามวงรอบเพื่อความชํานาญ หรือการฝกแนะนําดานจริยธรรมและการ
เคารพตอสิทธิมนุษยชนของผูที่จะถูกบังคับใชอาวุธปน ดวยเหตุน้ีจึงยังไมเปนไปตามมาตรฐานขั้น
ตํ่าขององคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมายซึ่ง
ไดวางหลักไววา รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองดําเนินการใหเปนที่มั่นใจวา
เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายทุกคนจะไดรับการฝกอบรมและทดสอบที่เพียงพอตาม
มาตรฐานสําหรับการใชกําลังบังคับ สวนผูที่ไดรับมอบหมายใหพกพาอาวุธปนน้ันจะตองไดรับการ
ฝกอบรมพิเศษวาดวยการใชอาวุธปนจนผานการฝกอบรมพิเศษน้ันแลวจึงจะไดรับมอบหมายให
พกพาอาวุธปนได ทั้งน้ีในการฝกอบรมดังกลาวตองใหความสําคัญเปนพิเศษกับเร่ืองจริยธรรมและ
สิทธิมนุษยชน การแกปญหาโดยสันติวิธี ตลอดจนเทคนิคตางๆ เพื่อลดการใชกําลังบังคับและอาวุธ
ปน ผูศึกษาจึงขอเสนอใหมีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการฝกอบรมเจาพนักงานหรือเจาหนาที่
ตํารวจที่มีอํานาจใชอาวุธปน
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ในสวนที่ เกี่ยวกับการใหคําปรึกษาและแนะนําดังที่มาตรฐานขั้นตํ่าขององคการ
สหประชาชาติวางหลักเกณฑไววารัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะ ตองสามารถให
คําปรึกษาแนะนําอยางจริงจังแกเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายไดในกรณีที่เจาหนาที่ผู
น้ันตกอยูในสถานการณที่ตองใชกําลังบังคับหรืออาวุธปน เห็นวา ในการปฏิบัติหนาที่ของเจา
พนักงานไทย เมื่อเกิดเหตุเฉพาะหนาหากเจาพนักงานหรือเจาหน าที่ในระดับปฏิบัติตองการ
คําแนะนําในการปฏิบัติหรือตัดสินใจก็จะมีผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นคอยควบคุมสั่งการอยูแลว
แมจะไมมีการบัญญัติหลักการดังกลาวไวในบทกฎหมายโดยตรงก็เห็นวาไมกอใหเกิดความเสียหาย

5.5 การรายงาน และวิธีการแกปญหา
หลักการพื้นฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของ

เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการรายงานและวิธีการ
แกปญหา ไดวางหลักไววา

1) รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองจัดวางระบบการรายงานและวิธีการ
แกไขปญหากรณีเกิดเหตุการณที่ตองมีการรายงาน สําหรับกรณีที่เกิดเหตุการณที่ตองมีการรายงาน
ดังกลาวน้ัน รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองมีมาตรการที่จะทําใหเกิดความมั่นใจ
ไดวาจะมีกระบวนการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งหนวยงานทางการบริหารที่เปนอิสระ
หรือหนวยงานอัยการตองอยูในฐานะที่จะใชดุลยพินิจตามอํานาจหนาที่ไดอยางเหมาะสม ในกรณีที่
มีการตายและบาดเจ็บสาหัสหรือผลรายแรงอ่ืนๆ รายละเอียดของรายงานดังกลาวจะตองมีการจัดสง
ไปยังหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบและศาล

2) บุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการใชกําลังบังคับหรืออาวุธปนของเจาหนาที่ดังกลาว
น้ัน ตลอดจนผูแทนตามกฎหมายของบุคคลน้ันพึงมีสิทธิเขาฟงการไตสวนขอเท็จจริงของศาลหรือ
เขาฟงกระบวนการไตสวนน้ัน ในกรณีที่บุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการใชกําลังบังคับหรืออาวุธ
ปนของเจาหนาที่ดังกลาวถึงแกความตายไปแลวก็ใหบุตรหรือภรรยาของบุคคลเหลาน้ันเปนผูใช
สิทธิดังกลาวแทน

3) รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองดําเนินการใหเปนที่มั่นใจไดวา
บรรดาเจาหนาที่ระดับผูบังคับบัญชาทั้งหลายจะตองรับผิดในกรณีที่รูวาเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่
บังคับใชกฎหมายที่อยูภายใตบังคับบัญชาของตนไดใชหรืออยูระหวางใชกําลังบังคับและอาวุธปน
โดยไมถูกตองตามกฎหมายแลวไมดําเนินการยับยั้ง ปองกันและรายงานเหตุดังกลาว

4) รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองดําเนินการใหเปนที่มั่นใจไดวา
บรรดาเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายทั้งหลายจะตองไมถูกดําเนินคดีอาญาและจะตอง
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ไมถูกดําเนินการทางวินัยอันเน่ืองมาจากการที่เจาหนาที่ผูน้ันไดปฏิเสธการใชกําลังบังคับและอาวุธ
ปนหากวาเปนการปฏิเสธโดยชอบเพราะเปนการปฏิบัติตามประมวลระเบียบการปฏิบัติของ
เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายและหลักการตางๆ ดังกลาวในฉบับน้ี สําหรับเจาหนาที่
ผูรายงานเหตุการณเกี่ยวกับการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาที่ผูอ่ืนโดยเปนการรายงาน
ตามประมวลและหลักการดังกลาวก็พึงไดรับการคุมครองเชนกัน

5) การที่ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาน้ันจะนํามาเปนขออางในการปฏิเสธความ
รับผิดไมได หากเปนกรณีที่เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายน้ันรูอยูแลววาคําสั่งที่ใหใช
กําลังบังคับและอาวุธปนน้ันจะทําใหมีผูถึงแกความตายหรือไดรับอันตรายสาหัสโดยที่ปรากฏอยาง
ชัดแจงวาเปนการกระทําโดยมิชอบและเจาหนาที่ผูน้ันมีโอกาสตามสมควรที่จะปฏิเสธไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งน้ันไดแตกลับทําตามคําสั่งน้ัน และไมวาในกรณีใดก็ตามความรับผิดยังคงตกอยูแก
ผูบังคับบัญชาที่ออกคําสั่งโดยมิชอบน้ันดวย

ตามหลักการพื้นฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปน
ของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการรายงานและวิธีการ
แกปญหา ผูศึกษาเห็นวาสวนเกี่ยวของกับประชาชนโดยตรงนาจะเปนที่เร่ืองวาดวยการไตสวน
ขอเท็จจริง ซึ่งมีหลักวา บุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการใชกําลังบังคับหรืออาวุธปนของเจาหนาที่
ดังกลาวน้ัน ตลอดจนผูแทนตามกฎหมายของบุคคลน้ันพึงมีสิทธิเขาฟงการไตสวนขอเท็จจริงของ
ศาลหรือเขาฟงกระบวนการไตสวนน้ัน ในกรณีที่บุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการใชกําลังบังคับ
หรืออาวุธปนของเจาหนาที่ดังกลาวถึงแกความตายไปแลวก็ใหบุตรหรือภรรยาของบุคคลเหลาน้ัน
เปนผูใชสิทธิดังกลาวแทน หากจะเปรียบเทียบกับหลักเกณฑหรือบทบัญญัติของกฎหมายไทยตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในหมวดที่วาดวยการชันสูตรพลิกศพ ดังที่วางหลักไวใน
มาตรา 150 วรรคสามวา ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติ
ราชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการ
ตามหนาที่ ใหพนักงานอัยการและพนักงานฝายปกครองตําแหนงต้ังแตระดับปลัดอําเภอหรือ
เทียบเทาขึ้นไปเปนผูชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงานสอบสวนและแพทย สวนในวรรคตอๆ มาได
วางหลักเกณฑตามขั้นตอนของการชันสูตรพลิกศพวาพนักงานอัยการตองรองขอใหศาลทําการไต
สวนเกี่ยวกับการตาย ซึ่งในการไตสวนตองแจงใหสามี ภริยา บุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบ
ธรรม ผูอนุบาลหรือญาติของผูตายทราบกอนการไตสวนดวย

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในหมวดที่วา
ดวยการชันสูตรพลิกศพเห็นวาเปนไปโดยสอดคลองรับกับมาตรฐานขั้นตํ่าขององคการสหประชาชาติฯ
ในหมวดของการรายงานซึ่งประสงคจะใหบุคคลผูไดรับผลกระทบจากการใชกําลังบังคับหรือ
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อาวุธปนของเจาพนักงานเขาฟงการไตสวนขอเท็จจริงของศาลหรือเขาฟงกระบวนการไตสวนน้ัน
แลว

5.6 การใชดุลพินิจเกินขอบเขตหรือเกินมาตรฐานในการพกพาและใชอาวุธปนของเจาหนาท่ีตํารวจ
ปญหาการใชดุลพินิจน้ันจะตองอาศัยหลักอยางใด เฉพาะในทางกฎหมายน้ันไดมีหลัก

วา “ในเมื่อมีบทบัญญัติแหงกฎหมายเปนอันมากไดบัญญัติใหกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดตามที่เจา
พนักงานผูไดรับอํานาจใหกระทําจะมีดุลพินิจ (คือการวินิจฉัยเห็นสมควร)”

ดังน้ี ดุลพินิจน้ันจะตองใช (1) โดยชื่อ คือ ในทางตรงไปตรงมา ฯลฯ และ (2) ในความ
มุงหมายหรือเจตนารมณของบทบัญญัติน้ันๆ ถาเปนประการอ่ืน การที่ไดกระทําไปน้ันก็ยอมจะไม
อยูภายในบทบัญญัติของกฎหมาย

สวนคําวา “ดุลพินิจหรือการวินิจฉัยเห็นสมควร” หมายความวา (ก) เปนการพิจารณา
ตามวิธีของเหตุผลและความยุติธรรม ไมใชความเห็นสวนบุคคล (ข) ตองเปนการวินิจฉัยตาม
กฎหมาย ไมใชตามอารมณ (ค) จะตองไมใชการวินิจฉัยตามอําเภอใจ ไมแนนอนคลุมเครือ และ
โดยฟุงซาน แตจะตองวินิจฉัยตามมูลแหงกฎหมาย และขอระเบียบบังคับ และนอกจากน้ีจะตองใช
ภายในขอบเขตซึ่งบุคคลผูซื่อตรงในตําแหนง หนาที่ซึ่งไดรับอํานาจน้ันควรกําหนดขอบเขตของตน
เพียงใด กลาวคือ จะตองพิจารณาภายในขอบเขตและเพื่อวัตถุประสงคซึ่งกฎหมายมีเจตนาไว หลัก
ดังกลาวแลวน้ีพอสรุปไดวา ดุลพินิจหรือการวินิจฉัยเห็นสมควรน้ัน จะตองกระทําโดยปราศจาก
การพิจารณาใชเหตุผลใดๆ ซึ่งไมมีมูลเหตุอันจะอางกฎหมายได

การใชดุลพินิจจึงควรใชในเชิงสรางสรรค อยูในขอบเขตที่ถูกตองและไมไดใชเพื่อ
แสวงหาอํานาจ

เร่ืองดุลพินิจน้ีมีศาสตราจารยทางกฎหมายผูหน่ึงของมหาวิทยาลัยชิคาโกในสหรัฐ
อเมริกา ใหความเห็นวาการกําหนดโครงสรางของดุลพินิจ (structuring discretion) จะสามารถทําให
การใชดุลพินิจอยูในขอบเขตที่ถูกตอง ซึ่งอาจกระทําไดโดยการออกกฎหมาย กฎระเบียบทาง
บริหาร หรือโดยวิธีอ่ืนใด

แตเน่ืองจากในปจจุบันยังไมมีบทบัญญัติทางกฎหมายที่แนชัดที่ยินยอมใหเจาพนักงาน
ทําการวิสามัญฆาตกรรมได จึงทําใหบางสถานการณในการปฏิบัติหนาที่เปนไปดวยความลําบากก็
ทําใหตํารวจรูสึกวาไมไดรับการคุมครองจากกฎหมายและรัฐแตอยางใด กฎหมายที่มีอยูตางก็มุงให
การคุมครองสิทธิของผูรายหรือผูกระทําผิดเปนสวนใหญ ไมเปนการใหอํานาจกับตํารวจในการ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อปราบรามอาชญากรรรมปกปองสังคมและปองกันชีวิตของตํารวจโดยไมควรจํากัด
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เพียงสิทธิปองกันตามมาตรา 68 ซึ่งเปนหลักการทั่วไปและมีขอบเขตกวางขวางเกินไป ตัวอยางเชน
ตํารวจขยายผลจับกุมแกงคายาบา ไปตามทันขณะติดสี่แยกไฟแดง แตคนรายฮึดสูยิงตํารวจดับคาที่ 2
นาย กอนหลบหนี ตํารวจเรงสกัดจับแตยังไรวี่แวว3 หรือฆาตกรขี้เมาอางบันดาลโทสะชัก 11 มม.
ยิงตํารวจ สถานีตํารวจภูธรกําแพงเพชร ที่คุมตัวขึ้นรถไปเปาแอลกอฮอล ดับ 2 ศพ ในจํานวนน้ีเปน
ตํารวจระดับ พันตํารวจโท และสาหัสอีก 14

อีกดานหน่ึงตํารวจใชอํานาจตามอําเภอใจ มีการใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจเกิน
ขอบเขตหรือเกินมาตรฐานในการพกพา ตัวอยางเชน

เด็กชาย 12 ขวบถูกลูกหลงปนตํารวจคลั่งตายอนาถ เผย ดาบตํารวจ เมืองหนองคาย ยัวะ
คนมาเก็บหน้ีคาจักรยานเงินผอนที่เมียแอบไปซื้อเอาไว ควาปนขูจนคนเก็บเงินเผนกระเจิง ไมหนํา
ใจตามออกมาสาดกระสุนไลหลัง แตพลาดไปถูกหนูนอยที่น่ังเลนอยูหนาบานใกลๆ กัน เขาแสก
หนาหงายหลังตึง กอนไปสิ้นใจโรงพยาบาล ดาบตํารวจทําเนียนเอาปนไปเก็บแลวมาน่ังเปนไมรูไม
ชี้ แตมีพยานเห็นเหตุการณหลายคนใหการยืนยัน เจาหนาที่ตํารวจจับตรวจเขมาดินปนและยึดปน
ไปเปนของกลาง ผูการกําชับดําเนินคดีถึงที่สุด แฉดาบตํารวจมีปญหาเร่ืองเงินจนทะเลาะกับเมียเปน
ประจํา สงสัยอารมณคางพอมีคนมาทวงเงินเลยคลั่ง5

หรือกรณีนายสราวุธ บุญเชิด อายุ 28 ป พนักงานขับรถบรรทุกบริษัท อรพรรณพานิช
จํากัด เขาแจงความกับตํารวจ สถานีตํารวจทาขาม กรณีขับรถพวงยี่หอฮีโน สีมวง-ขาวทะเบียน 70-
1639 นครปฐม มาบนถนนบางขุนเทียน ไดมีรถยนตฮอนดา สีขาว ปายแดง จอดขวางทางเขาออก
บริเวณหนารานแฮปป คาเฟ จึงขอใหเลื่อนรถแตกลับถูกกลุมชายฉกรรจกวา 10 คน เขาคุกคามจะ
ทํารายและใชอาวุธปนไลยิง จึงขับรถไลกวดต้ังแตถนนบางขุนเทียน-บางบอน ตอเน่ืองจนถึงเขต
พื้นที่ ตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เปนระยะกวา 20 กิโลเมตร ทราบวา กลุมชายฉกรรจทั้งหมด
1 ในน้ันเปนนายตํารวจระดับสัญญาบัตร ยศ รอยตํารวจเอก ตําแหนง รองสารวัตรสืบสวน ของ
โรงพักในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กองบัญชาการนครบาล 9 ขณะน้ีกําลังดําเนินการสอบสวนอยู

3 บรรณาธิการ. (2553,วันอาทิตยที่ 2 พฤษภาคม). “แกงคายาบาฮึดสูยิงตํารวจราชบุรีดับคาที่ 2 นาย.”
คม ชัด ลึก. หนา 1.

4 บรรณาธิการ. (2554,วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม). “ยิงตร. ดับ 3 ศพ ฆาตกรขี้เมา อางบันดาลโทสะ.”
ไทยรัฐ. หนา 1.

5 บรรณาธิการ. (2552, 5 กรกฎาคม). “ยัวะทวงหนี้เงิน 200 ตํารวจไลยิง ดช.โดนลูกหลงดับ.” ขาวสด.
หนา 1.
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และไดกําชับใหทางพนักงานสอบสวนดําเนินคดีอยางโปรงใส ใหความเปนธรรมกับทุกฝาย หาก
ตํารวจผิดก็มีบทลงโทษตามกระบวนการอยูแลว6

หรือกรณีตองการเรียกรองความเปนธรรมใหกับสามี ลูกสาวรวมถึงคนงานในกิจการที่
ครอบครัวเธอตองประสบชะตากรรมในคืนดึกของวันที่ 12 เมษายน ที่ผานมา เหตุการณในคืนน้ัน
สามีของเธอ นายสันทัด ลิมปกาญนดี และลูกสาว นองอร เด็กหญิงอรทัย ลิมปกาญจนดี พรอมดวย
คนงานอีก 3คนไดขับรถบรรทุกเพื่อไปสงหินประดับบริเวณหวยหินสี อําเภอทามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี เวลา 01.55 น.ไดไปถามทางกับตํารวจที่ปอม ตําบลเขาสามสิบหาบ...

“ปาปาแคถามตํารวจเฉยๆวาทางไปหวยหินสีอยูตรงไหน หนูก็ไดกลิ่นเหลาตํารวจแต
ไมเห็นวงเหลาคะ หลังจากน้ันตํารวจก็ขอเงินปาปา 2,000 บาท แตปาปาไมมีเงินแลวเพราะเพิ่มเติม
นํ้ามันไปเหลือเงิน200บาท ปาบอกตํารวจแตเขาก็ชักปนออกมายิงปา...ปาปาเลยรีบวิ่งมาที่รถแลว
ขับออกไป แลวนาเขียวก็ถูกยิง”7

กรณีตัวอยางการใชดุลพินิจที่ตองเสี่ยงกับการปราบปรามอาชญากรรมบางประเภท
อยางเชนยาเสพติด ซึ่งการใชดุลพินิจน้ันมีความลําบาก (1) เปนการใชดุลพินิจที่ประสงคใหศาลฎีกา
ฟงขอเท็จจริงตามที่จําเลยอางและใชดุลพินิจในการกําหนดโทษตามความประสงคของจําเลย (คํา
พิพากษาฎีกาที่ 5047/2550) (2) การใชดุลพินิจในการจําหนายเมทแอมเฟตามีนมีปริมาณคํานวณ
เปนสารบริสุทธิ์ไดเทาใด ดังคําพิพากษาฎีกาที่ 419/2550 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.
2522 มาตรา 66 วรรคสอง (เดิม) เมทแอมเฟตามีนที่จําหนายตองมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์
เกินหน่ึงรอยกรัม หรือตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสองและวรรคสาม(ที่
แก ไขใหม ) เมทแอมเฟตามี นจะต องมี ปริ มาณคํ านวณเป นสารบริ สุ ทธิ์ ต้ั งแต 375มิ ลลิ กรั ม
เมื่อโจทกไมไดบรรยายฟองใหชัดแจงวาจําเลยทั้งสองรวมกันจําหนายเมทแอมเฟตามีนมีปริมาณ
คํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไดเทาใด แมตามรายงานการตรวจพิสูจนที่โจทกนําสืบจะระบุปริมาณสาร
บริสุทธิ์ ศาลก็ไมอาจลงโทษตามมาตรา 66 วรรคสองได ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคหน่ึง ทั้งยัง
เปนการรับฟงเปนผลรายแกจําเลยทั้งสอง จึงตองลงโทษจําเลยทั้งสองตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให
โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคหน่ึง (ที่แกไขใหม) อันเปนกฎหมายในสวนที่เปนคุณ หรือ (3)

6 บรรณาธิการ. (2553, วันจันทรที่ 27 ธันวาคม). “ยังไมเปดตัวรตอ. ไลตามยิงรถพวง.” ไทยรัฐ.
หนา 1.

7 ผูประกาศขาว.  (2552. วันพุธที่ 24 มิถุนายน). “ตํารวจทามะกา...ไลยิงหลังจากไถเงิน 2,000 บาท
ไมได.” รายการจุดชนวนความคิด.
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ดุลพินิจของศาลที่จะพิเคราะหถึงพฤติการณแหงคดีเปนเร่ืองๆ ไปวาสมควรจะลดโทษเพียงใด และ
การใชดุลพินิจกําหนดโทษจําเลยเปนเร่ืองเฉพาะตัวของจําเลยแตละคนในแตละคดีจะถือเอาคํา
พิพากษาคดีอ่ืนมาเปนแนวทางในการกําหนดโทษของจําเลยในคดีน้ีหาไดไม (คําพิพากษาฎีกา
ที่ 292/2550) หรือ (4) การไดรับขอมูลลวงหนาของเจาพนักงานตํารวจมากอน จึงไดเกิดการตรวจ
คนรถยนตดังกลาว พบเมทแอมเฟตามีนของกลางมีจํานวนถึง 12,000 เม็ด ซึ่งไดแยกแบงบรรจุและ
มัดไวอยางดีเปนลักษณะของการนําไปจําหนายโดยชัดเจนและตรวจคนพบในรถยนตที่จําเลยเปน
เจาของและผูขับอยู พยานหลักฐานที่โจทกนําสืบมารับฟงไดมั่นคงวา จําเลยมีเมทแอมเฟตามีนของ
กลางไวในครอบครองเพื่อจําหนายจริง (คําพิพากษาฎีกาที่ 7529/2549)DPU



บทที่ 6
บทสรุปและขอเสนอแนะ

6.1 สรุป
การใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจ ตามกฎหมายซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบัน ดานหน่ึง

เปนการใชอํานาจรัฐในการรักษาความสงบเรียบรอย โดยเฉพาะการพกพาและใชบังคับอาวุธปนของ
เจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งมีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายน้ันเปนการปกปองชีวิตและทรัพยสิน การ
ปราบปรามอาชญากรรม และการคุมครองสังคม อีกทั้งตํารวจมีความมั่นใจมากขึ้นหากตองตกอยู
ในสถานการณที่เสี่ยงภัย อีกดานหน่ึงเกิดจากการพกพาและใชอาวุธปนของตํารวจ ซึ่งเปนการ
ประทุษรายอันละเมิดสิทธิสวนบุคคล อันเน่ืองมาจากการใชอํานาจของตํารวจเอง โดยมีใหพบเห็น
เปนประจํา เสมือนกับไมมีกฎเกณฑหรือกลไกควบคุมอยางเพียงพอ มาตรฐานองคการสหประชาชาติ
เกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจาพนักงาน ไดกําหนดขอบเขตและมาตรฐานการควบคุมการพกพาและ
การใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจในการบังคับใชกฎหมาย องคการสหประชาชาติไดรับขอเสนอ
จากสมาชิกทุกประเทศทั่วโลกวา ทําอยางไรที่จะนําหลักสิทธิมนุษยชนมาใชใหดีที่สุด โดยรวมกับ
การบังคับใชกฎหมายและการควบคุมการทํางานของเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย
ที่ประชุมจึงมีมติใหกําหนดมาตรฐานในเร่ืองดังกลาวไว โดยต้ังอยูบนหลักการพื้นฐานที่วา ทุกคนมี
สิทธิ อิสรภาพและไดรับการปกปองคุมครองจากภยันตราย ไมมีผูใดสามารถกักขังชีวิตคนอ่ืนได
ตามอําเภอใจ เจาพนักงานไมควรใชอาวุธ ยกเวนวาผูกระทําความผิดมีอาวุธหรือมีอันตรายถึงแกชีวิต
เขามาและเมื่อประเมินวาไมมีกําลังเพียงพอในการกักขังหรือจับกุมผูกระทําความผิด การใชอาวุธ
ปนน้ันใหกระทําไดตอเมื่อวิธีการอ่ืนๆ ที่มีความรุนแรงนอยกวาน้ีตางไมเพียงพอที่จะกระทําให
บรรลุวัตถุประสงคดังกลาวได และไมวากรณีใดก็ตามการใชอาวุธปนในการยิงผูอ่ืนน้ันพึงกระทํา
โดยจํากัดอยางยิ่ง โดยใหกระทําไดเฉพาะกรณีเพื่อปองกันชีวิตของตนหรือผูอ่ืนโดยอยูในภาวะที่ไม
สามารถหลีกเลี่ยงเปนอยางอ่ืนไดแลวเทาน้ัน เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะตองไม
ใชอาวุธปนกับบุคคลอ่ืนเวนแตในกรณีเพื่อเปนการปองกันตัว หรือปองกันผู อ่ืนใหพนจากภยันตราย
รายแรงที่ใกลจะมาถึงและมีความรุนแรงที่อาจถึงแกชีวิตหรืออันตรายสาหัส

ดังน้ันทําใหตองมีการกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการใชอาวุธปนอันเน่ืองมาจาก
การปฏิบัติหนาที่ในทางมิชอบ และตองมีกลไกตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจที่
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ใชอาวุธปนในทางที่มิชอบไดรับโทษและเพื่อปองกันมิใหเกิดการละเมิดสิทธิของประชาชนอัน
เน่ืองมาจากการใชอํานาจรัฐตอไป

6.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการใชอาวุธปนของเจาพนักงานที่มีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย

การแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติเกี่ยวกับการพกพาและการบังคับใชกฎหมาย
ดวยอาวุธปน ควรนําหลักการตามมาตรฐานองคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการใชอาวุธปนของเจา
พนักงานมาการบังคับใชหรือกฎหมายตางประเทศมาปรับแกไข ในประเด็นตอไปน้ี

1) ควรมีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติของเจาพนักงานหรือเจาหนาที่ที่จะได
รับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนที่สอดคลองกับมาตรฐานองคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการใช
อาวุธปนของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมาย โดยกําหนดใหมีการบันทึกขอมูลรายละเอียดของ
ปนพกที่ไดรับใบอนุญาต เจาพนักงานหรือเจาหนาที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังน้ี

(1) แสดงถึงความสามารถในการใชตามความปลอดภัยและอบรมการใชอาวุธปน
(2) ตองไมมีอาการปวยทางจิต หรือโรคที่เกี่ยวของกับการใชอาวุธปน
(3) ตองไมเคยกระทําความผิดภายใน 5 ป
(4) จะตองไมเปนสุราเร้ือรัง
(5) จะตองไมกระทําความผิดทางความรุนแรงอาชญากรรมภายใน 5 ป
(6) ตองไมมีความผิดทางอาญาและการลงโทษทางอาญาโดยการจําคุกในระยะ 1 ป
(7) ตองไมมีประวัติพฤติกรรมความรุนแรง

2) สําหรับการพกพาอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจน้ัน ปจจุบันยังคงมีการบัญญัติรับรอง
ไวในระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี บทที่ 13 ขอที่ 6 ที่กําหนดเกี่ยวกับระเบียบการพกพาอาวุธ
ปนของเจาหนาที่ตํารวจที่มียศต้ังแตรอยตํารวจเอกขึ้นไป โดยวางหลักวา “สําหรับตํารวจที่มีอํานาจ
อนุญาตและตํารวจต้ังแตชั้นรอยตํารวจเอกขึ้นไป ถาจะตองปฏิบัติราชการนอกเคร่ืองแบบและมี
ความจําเปนตองพกพาอาวุธปนติดตัวไปดวยใหถือวาอยูในภาวะรูการควรมิควรเปนอยางดีแลวไม
ตองขออนุญาตผูใด เปนแตใหนําบัตรประจําตัวติดตัวไปดวยเพื่อแสดงเมื่อจําเปนเทาน้ัน” เมื่อเปน
ดังน้ียอมเกิดความเสรีในการพกพาอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจชั้นรอยตํารวจเอกขึ้นไป โดยไมมี
การควบคุมการพกพาอาวุธปนตามลําดับชั้นแตอยางใด การที่มีระเบียบที่ออกมาใหอํานาจแกเจาหนาที่
เฉพาะแตนายตํารวจยศชั้นรอยตํารวจเอกน้ัน ยอมอาจกระทบตอสิทธิและเสรีของประชาชนไดอาจ
มีการพาอาวุธปนไปในที่สาธารณะโดยไมมีเหตุผลอันสมควรกอความรูสึกไมปลอดภัยแกประชาชน
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หรือมีการใชอาวุธปนโดยไมจําเปนหรือไมไดสัดสวนเหมาะสมกับพฤติการณ ในเหตุการณที่ตํารวจ
พึงตองใช

ผูศึกษาเห็นวาควรมีการเพิ่มเติมระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดีที่ 13 ขอที่ 6 ดังน้ี
“สําหรับตํารวจที่มีอํานาจอนุญาตและตํารวจต้ังแตชั้นรอยตํารวจเอกขึ้นไป ถาจะตอง

ปฏิบัติราชการนอกเคร่ืองแบบและมีความจําเปนตองพกพาอาวุธปนติดตัวไปดวย ใหขออนุญาตการ
การพกพาอาวุธน้ันเปนลายลักษณอักษรพรอมทั้งแจงถึงเหตุจําเปนแหงการพกพาอาวุธปนน้ันแก
ผูบังคับบัญชาของตนลําดับขั้นหน่ึง และใหผูบังคับบัญชาน้ันอนุญาตหรือไมอนุญาต”

3) การใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจน้ันสามารถกระทําไดตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคทาย ไดบัญญัติวิธีการจับในคดีอาญาทั่วไปของเจาพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจวา ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือ
พยายามจะหลบหนี ผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีการปองกันทั้งหลายเทาที่เหมาะสมแกพฤติการณ
แหงเร่ืองในการจับน้ัน แตหากเปนดังเชนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาน้ีการใชอาวุธปน
ของเจาหนาที่ตํารวจก็ยังคงมีความเสรีในการใช โดยกฎหมายดังกลาวระบุเพียงแควา “ผูทําการจับมี
อํานาจใชวิธีปองกันทั้งหลายเทาที่เหมาะสมแกเหตุการณในเร่ืองการจับ” เทาน้ัน ซึ่งความเหมาะสม
ตอเหตุการณในการใชวิธีในการจับกุมน้ันก็ขึ้นอยูตามดุลพินิจของเจาหนาที่ตํารวจในแตละบุคคล
ไป หาไดมีมาตรฐานขั้นตํ่าแตอยางใดที่จะเขามาควบคุมการใชอาวุธปนเพื่อเขาจับกุมห รือเพื่อ
ปกปองตนเองหรือผูอ่ืนหรือภัยพิบัติสาธารณะแตประการใด

ผูศึกษาเห็นวาควรมีการเพิ่มเติมวิธีการใชอาวุธปนของเจาหนาที่ตํารวจในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 ดังน้ี “การใชอาวุธปนของพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจน้ันจะใชไดในสถานการณที่ถูกบังคับใหใชเพื่อยับยั้งผลรายที่จะเกิดเทาน้ัน”

4) เน่ืองจากอาวุธปนเปนอาวุธที่มีประสิทธิภาพการทําลายที่สูงและสามารถทําอันตราย
แกบุคคลทั่วไปไดในรัศมีการทําลายที่กวางดังน้ันในทุกประเทศจึงมีความเขมงวดถึงการครอบครอง
อาวุธชนิดน้ีเปนพิเศษ การโอนการครอบครองของอาวุธปนน้ี ในประเทศไทยไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับ
การโอนอาวุธปนไวในคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 798/2501 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน2501 เร่ืองการ
อนุญาตใหบุคคลมีอาวุธปนและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาออก ใบอนุญาตมีอาวุธปนใน
ขอ 7 ที่บัญญัติวา “การขอรับโอนอาวุธปน

(1) การรับโอนอาวุธปนระหวางบุคคลทั่วไป พิจารณาตามหลักเกณฑดังกลาว
ขางตน

(2) การรับโอนอาวุธปนมรดก ถาผูรับโอนมีคุณสมบัติครบถวน และเปนทายาท
โดยตรงตองการรับโอนไวก็อนุญาตได”
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ตามขอ (1) ที่วา “การรับโอนอาวุธปนระหวางบุคคลทั่วไป พิจารณาตามหลักเกณฑ
ดังกลาวขางตน” มีขอที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี

ขอ 3 การสอบสวนผูขออนุญาตมีและใชอาวุธปน เพื่อใหนายทะเบียนทองที่ออกใบ
อนุญาตไดพิจารณากลั่นกรองที่จะอนุญาตใหบุคคลมีและใชอาวุธปนไดถูกตอง ใหดําเนินการดังน้ี

1) ในทองที่กรุงเทพมหานคร ใหนายทะเบียนสงเร่ืองใหสารวัตรใหญหรือสารวัตร
สถานีตํารวจนครบาลทองที่ดําเนินการดังน้ี

(1) พิมพลายน้ิวมือของผูขออนุญาตเพื่อตรวจสอบประวัติประกอบการพิจารณา
ดวย เวนแตผูขอเปนขาราชการประจําการไมตองพิมพลายน้ิวมือตรวจสอบ

(2) ทําการสอบสวนคุณสมบัติและเหตุผลความจําเปน รายงานเสนอถึงผูกํากับการ
ตํารวจนครบาล เพื่อพิจารณาแลวสงเร่ืองไปยังนายทะเบียนฯดําเนินการตอไป

การสอบสวนคุณสมบัติ และเหตุผลความจําเปนดังกลาวขางตน ใหอยูในความ
รับผิดชอบของสารวัตรใหญ หรือสารวัตรสถานีตํารวจทองที่หรือผูรักษาการแทนที่จะตองดําเนินการ
โดยรอบคอบและตรงตอความเปนจริง

2) ในจังหวัดอ่ืนใหถือปฏิบัติตามความคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 674/2490 ลงวันที่
10 ตุลาคม 2490 เร่ืองระเบียบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด
ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 และคําสั่งที่ 759/2494 เร่ืองระเบียบการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ 2490
และคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 798/2501 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2501 เร่ืองการอนุญาตใหบุคคลมี
อาวุธปนและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาออก ใบอนุญาตมีอาวุธปน ซึ่งกําหนดใหผูวา
ราชการจังหวัดเปนนายทะเบียนทองที่ประจําจังหวัด และนายอําเภอเปนนายทะเบียนทองที่ประจํา
อําเภอ การสอบสวนผูขออนุญาตใหมีอาวุธเปนเคร่ืองกระสุนปน กอนที่จะพิจารณาอนุญาตตาม
ความในขอ 2 ดวย

ขอ 6 การพิจารณาอนุญาตสําหรับขาราชการ ตํารวจ ทหารประจําการ ใหมีอาวุธปนให
ถือปฏิบัติดังน้ี

1) ขาราชการต้ังแตสัญญาบัตรขึ้นไป ไมตองดําเนินการตามขอ 3 แตตองใหผูบังคับ
บัญชาต้ังแตชั้นหัวหนากองหรือเทียบเทาหรือผูกํากับ การตํารวจ หรือผูบังคับกองพันทหารรับรอง
ความประพฤติและตําแหนงหนาที่การงานเพื่อ ประกอบการพิจารณาดวย

2) ขาราชการชั้นตํ่ากวาชั้นสัญญาบัตรไมตองพิมพลายน้ิวมือ แตตองสอบสวนตามขอ
3 เวนแตกรณีผูมีหนาที่สืบสวนและปราบปรามโจรผูรายเปนประจํา หรือมีหนาที่ตองปฏิบัติในพื้นที่
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ที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิต หรือมีหนาที่ควบคุมเงิน ไมตองสอบสวนแตตองมีหนังสือรับรองความ
ประพฤติและตําแหนงหนาที่การงานจากผูบังคับบัญชาตามขอ 1)

ผูศึกษาเห็นวาควรมีการแกไขคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 798/2501 ลงวันที่ 13
พฤศจิกายน 2501 เร่ืองการอนุญาตใหบุคคลมีอาวุธปนและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาออก
ใบอนุญาตมีอาวุธปนเสียใหม ในขอที่ 6 เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตสําหรับขาราชการตํารวจ
ทหารประจําการ ซึ่งแตเดิมมีการใหสิทธิพิเศษของเจาหนาที่ตํารวจและทหารใหมีสิทธิเหนือบุ คคล
ทั่วไปในการพกหรือโอนอาวุธปน ซึ่งสิทธิพิเศษเหนือประชาชนทั่วไปกอใหเกิดความหวาดกลัวตอ
สิทธิเสรีภาพของปจเจกชนเร่ือยมา สิทธิพิเศษที่วาน้ี คือ ขาราชการตํารวจและขาราชการทหารไม
จําตองมีการตรวจสอบกลั่นกรองคุณสมบัติเชนเดียวกับประชาชนทั่วไป ดังน้ีแลวผูศึกษาเห็นวาควร
มีการแกไขบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวเสียใหม ดังตอไปน้ี

ขอ 6 การพิจารณาอนุญาตสําหรับขาราชการ ตํารวจ ทหารประจําการ ใหมีอาวุธปนให
ถือปฏิบัติดังน้ี

1) ขาราชการต้ังแตสัญญาบัตรขึ้นไป ตองใหผูบังคับบัญชาต้ังแตชั้นหัวหนากองหรือ
เทียบเทาหรือผูกํากับ การตํารวจ หรือผูบังคับกองพันทหารรับรองความประพฤติและตําแหนงหนาที่
การงานเพื่อประกอบการพิจารณาดวย

2) ขาราชการตํ่ากวาชั้นสัญญาบัตรตองใหผูบังคับบัญชาต้ังแตชั้นหัวหนากองหรือ
เทียบเทารับรองความประพฤติและตําแหนงหนาที่การงานเพื่อ ประกอบการพิจารณาดวย

และในกฎหมายฉบับเดียวกันน้ีในขอที่ 7 เกี่ยวกับการขอรับโอนอาวุธปนก็ใหใชการ
พิจารณาตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน ก็คือขอที่ 6 น่ันเอง และในขอที่ 7 น้ีกลับไมกําหนดวิธีการ
โอน กําหนดระยะเวลาที่ตองแจงตอนายทะเบียน ไวแตประการใด ซึ่งอาจกอใหเกิดผลเสียหายใน
วงกวางหากมีการใชอาวุธปนของเจาหนาที่กอใหเกิดความเสียหายในหมูประชาชน เพื่อปองกัน
เหตุรายดังกลาว ผูศึกษามีความเห็นวาควรเพิ่มเติมวิธีการโอนและระยะเวลาในการแจงตอนาย
ทะเบียน ดังตอไปน้ี

ขอที่ 7 “การขอรับโอนอาวุธปน
1) การรับโอนอาวุธปนระหวางบุคคลทั่วไป พิจารณาตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน
2) การรับโอนอาวุธปนมรดก ถาผูรับโอนมีคุณสมบัติครบถวน และเปนทายาทโดย

ตรงตองการรับโอนไวก็อนุญาตได
3) ทุกคนที่ครอบครองปนจากบุคคลอ่ืนตองทําเปนหนังสือการลงลายมือชื่ อระหวาง

เจาของเดิมและผูรับโอน ใหผู รับโอนนําหนังสือการโอนดังกลาวไปจดทะเบียนอาวุธปนตอ
เจาหนาที่ตามขอ 3 ภายใน 48 ชั่วโมง นับแตมีการโอนเกิดขึ้น”
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5) ตามพระราชบัญญํติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 78 กําหนดวา “การกระทําผิด
วินัยอยางไมรายแรง ไดแก การไมรักษาวินัยตามที่บัญญัติเปนขอปฏิบัติและขอหามในเร่ืองดังตอ
ไปน้ี

(1) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรมเปนไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีจรรยาบรรณของตํารวจและนโยบายของ
รัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ” ที่กําหนดใหเจาหนาที่ตํารวจผูฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรีจรรยาบรรณของตํารวจและนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแก
ราชการ เปนการกระทําความผิดวินัยไมรายแรง

และบทลงโทษขอตํารวจที่ฝาฝนพระราชาบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ก็ไดมี
บทลงโทษที่กําหนดไวในกฎ ก.ตร.วาดวยอํานาจการลงโทษ อัตราโทษและการลงโทษภาคฑัณฑ
ฑัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน พ.ศ. 2547 ในขอ 2 ที่บัญญัติวา “การลงโทษขาราชการ
ตํารวจผูกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงผูบังคับบัญชาจะลงโทษภาคทัณฑ หรือในสถานโทษและ
อัตราโทษใด ไดเพียงใด ใหเปนไปตามตารางกําหนดอํานาจและอัตราการลงโทษขาราชการตํารวจ
ที่ ก.ตร. กําหนด ผูสั่งลงโทษจะสั่งลงโทษเกินกวาอัตราโทษที่ตารางกําหนดอํานาจและอัตราการ
ลงโทษขาราชการตํารวจที่ ก.ตร. กําหนดไมได แตลงโทษตํ่ากวาน้ีได”

ผูศึกษาเห็นวาหากมีการใหลงโทษตํารวจผูฝาฝนเกี่ยวกับการพกพา การใช การโอน
อาวุธปนตองไดรับโทษเพียงเล็กนอยไมไดทําใหตํารวจมีความเกรงกลัวหรือความระมัดระวังใน
การใชอาวุธปนที่มีความอันตรายตอประชาชนในวงกวางแลว ความมั่งคงแหงรัฐและสิทธิแสรีภาพ
ของประชาชนในรัฐก็อาจสั่นคลอนได ดังน้ันผูศึกษาเห็นวาในระเบียบตางๆ ที่ เกี่ยวกับอาวุธปนหรือ
การกระทําที่กอใหเกิดอันตรายหรือความหวาดกลัวตอประชาชนเชนน้ี ควรจะมีการเพิ่มเติม
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 78 เสียใหม ดังน้ี

มาตรา 78 กําหนดวา “การกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ไดแก การไมรักษาวินัย
ตามที่บัญญัติเปนขอปฏิบัติและขอหามในเร่ือง ดังตอไปน้ี

(1) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรมเปนไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีจรรยาบรรณของตํารวจและนโยบายของ
รัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ เวนแตเปนความผิดเกี่ยวกับอาวุธปน”

จากการศึกษาถึงระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดีดังกลาวมาขางตนคงพอที่จะทํา
ใหเห็นถึงแนวทางหรือความเปนมาเกี่ยวกับระเบียบของสวนราชการในประเทศไทยไดวาทําไม
เจาพนักงานตองมีอาวุธปนหรือตองการพกพาอาวุธปนในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจกลาวโดยสรุปถึง
เหตุผลหรือที่มาไดวาโดยหลักทั่วไปแลวหามตํารวจซึ่งแตงเคร่ืองแบบหรือมิไดแตงเคร่ืองแบบ
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ก็ตาม หามพกหรือพาอาวุธปนไปในถนนหลวง ทางหลวงหรือในที่สาธารณสถาน แตเหตุผลซึ่งทํา
ใหเจาพนักงานหรือโดยเฉพาะตํารวจพกพาอาวุธปนติดตัวอยูเสมอๆ จนเปนภาพที่ชินตาน้ัน นาจะมี
พื้นฐานที่สําคัญมาจากการปองกันและปราบปรามโจรผูราย แตก็มีขอสังเกตเกี่ยวกับตํารวจที่ปฏิบัติ
หนาที่ควบคุมการจราจรซึ่งระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดียกเวนใหพกหรือพาอาวุธไปในถนน
หลวง ทางหลวง หรือในที่สาธารณสถานไดทั้งๆ ที่มิไดมีหนาที่ในการปองกันหรือปราบปรามโจร
ผูรายโดยตรงแตเปนหนาที่ในดานการอํานวยการจราจรเปนหลัก

ผูศึกษาเห็นวาควรเพิ่มเติมระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ควรกําหนดถึงวิธีการ
พกอาวุธปนติดตัวของตํารวจใหชั้นต้ังแตสารวัตรขึ้นไปซึ่งแตงเคร่ืองแบบและปฏิบัติราชการไดรับ
ยกเวนตามขอ 1 วา การพกปนตองพกพาไปโดยมิดชิดจนผูอ่ืนไมอาจรูไดงายวามีอาวุธปนติดตัวอยู
มิใชพกพาขางเอวโดยเปดเผยดังเชนที่พบเห็นกันทั่วไป
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กฎหมาย

พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ.
2490 แกไขฉบับที่ 8 พ.ศ.2530

พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการมีและใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง

และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปน พ.ศ. 2543
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพาและใชอาวุธปนของพนักงานฝายปกครอง พ.ศ.2546
ระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปนและวัตถุระเบิด พ.ศ.2540
ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปน พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมประมงวาดวยการใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปน พ.ศ.2536
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการมีและใชอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง

และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2547
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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 circum-
stances 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;

DPU



145

(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 enforce-
ment 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 perpe-
tration 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;
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(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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Code of Conduct for Law Enforcement Officials
Adopted by General Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979

Article 1
Law enforcement officials shall at all times fulfil the duty imposed upon them by law, by serving
the community and by protecting all persons against illegal acts, consistent with the high degree
of responsibility required by their profession.
Commentary:
(a) 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.
(b) 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.
(c) Service to the community is intended to include particularly the rendition of services of
assistance to those members of the community who by reason of personal, economic, social or
other emergencies are in need of immediate aid.
(d) This provision is intended to cover not only all violent, predatory and harmful acts, but
extends to the full range of prohibitions under penal statutes. It extends to conduct by persons not
capable of incurring criminal liability.
Article 2
In the performance of their duty, law enforcement officials shall respect and protect human
dignity and maintain and uphold the human rights of all persons.
Commentary :
(a) The human rights in question are identified and protected by national and international law.
Among the relevant international instruments are the Universal Declaration of Human Rights, the
International Covenant on Civil and Political Rights, the Declaration on the Protection of All
Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment, the United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimi-
nation, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,
the International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid , the
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Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, the Standard Minimum
Rules for the Treatment of Prisoners and the Vienna Convention on Consular Relations.
(b) National commentaries to this provision should indicate regional or national provisions
identifying and protecting these rights.
Article 3
Law enforcement officials may use force only when strictly necessary and to the extent required
for the performance of their duty.
Commentary :
(a) This provision emphasizes that the use of force by law enforcement officials should be
exceptional; while it implies that law enforcement officials may be authorized to use force as is
reasonably necessary under the circumstances for the prevention of crime or in effecting or
assisting in the lawful arrest of offenders or suspected offenders, no force going beyond that may
be used.
(b) National law ordinarily restricts the use of force by law enforcement officials in accordance
with a principle of proportionality. It is to be understood that such national principles of
proportionality are to be respected in the interpretation of this provision. In no case should this
provision be interpreted to authorize the use of force which is disproportionate to the legitimate
objective to be achieved.
(c) The use of firearms is considered an extreme measure. Every effort should be made to
exclude the use of firearms, especially against children. In general, firearms should not be used
except when a suspected offender offers armed resistance or otherwise jeopardizes the lives of
others and less extreme measures are not sufficient to restrain or apprehend the suspected
offender. In every instance in which a firearm is discharged, a report should be made promptly to
the competent authorities.
Article 4
Matters of a confidential nature in the possession of law enforcement officials shall be kept
confidential, unless the performance of duty or the needs of justice strictly require otherwise.
Commentary :
By the nature of their duties, law enforcement officials obtain information which may relate to
private lives or be potentially harmful to the interests, and especially the reputation, of others.
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Great care should be exercised in safeguarding and using such information, which should be
disclosed only in the performance of duty or to serve the needs of justice. Any disclosure of such
information for other purposes is wholly improper.
Article 5
No law enforcement official may inflict, instigate or tolerate any act of torture or other cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment, nor may any law enforcement official invoke
superior orders or exceptional circumstances such as a state of war or a threat of war, a threat to
national security, internal political instability or any other public emergency as a justification of
torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
Commentary :
(a) This prohibition derives from the Declaration on the Protection of All Persons from Being
Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, adopted
by the General Assembly, according to which:
"[Such an act is] an offence to human dignity and shall be condemned as a denial of the purposes
of the Charter of the United Nations and as a violation of the human rights and fundamental
freedoms proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights [and other international
human rights instruments]."
(b) The Declaration defines torture as follows:
". . . torture means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is
intentionally inflicted by or at the instigation of a public official on a person for such purposes as
obtaining from him or a third person information or confession, punishing him for an act he has
committed or is suspected of having committed, or intimidating him or other persons. It does not
include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful sanctions to the
extent consistent with the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners."
(c) The term "cruel, inhuman or degrading treatment or punishment" has not been defined by the
General Assembly but should be interpreted so as to extend the widest possible protection against
abuses, whether physical or mental.
Article 6
Law enforcement officials shall ensure the full protection of the health of persons in their custody
and, in particular, shall take immediate action to secure medical attention whenever required.
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Commentary :
(a) "Medical attention", which refers to services rendered by any medical personnel, including
certified medical practitioners and paramedics, shall be secured when needed or requested.
(b) While the medical personnel are likely to be attached to the law enforcement operation, law
enforcement officials must take into account the judgement of such personnel when they
recommend providing the person in custody with appropriate treatment through, or in consu-
ltation with, medical personnel from outside the law enforcement operation.
(c) It is understood that law enforcement officials shall also secure medical attention for victims
of violations of law or of accidents occurring in the course of violations of law.
Article 7
Law enforcement officials shall not commit any act of corruption. They shall also rigorously
oppose and combat all such acts.
Commentary :
(a) Any act of corruption, in the same way as any other abuse of authority, is incompatible with
the profession of law enforcement officials. The law must be enforced fully with respect to any
law enforcement official who commits an act of corruption, as Governments cannot expect to
enforce the law among their citizens if they cannot, or will not, enforce the law against their own
agents and within their agencies.
(b) While the definition of corruption must be subject to national law, it should be understood to
encompass the commission or omission of an act in the performance of or in connection with
one's duties, in response to gifts, promises or incentives demanded or accepted, or the wrongful
receipt of these once the act has been committed or omitted.
(c) The expression "act of corruption" referred to above should be understood to encompass
attempted corruption.
Article 8
Law enforcement officials shall respect the law and the present Code. They shall also, to the best
of their capability, prevent and rigorously oppose any violations of them.
Law enforcement officials who have reason to believe that a violation of the present Code has
occurred or is about to occur shall report the matter to their superior authorities and, where
necessary, to other appropriate authorities or organs vested with reviewing or remedial power.
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Commentary:
(a) This Code shall be observed whenever it has been incorporated into national legislation or
practice. If legislation or practice contains stricter provisions than those of the present Code, those
stricter provisions shall be observed.
(b) The article seeks to preserve the balance between the need for internal discipline of the
agency on which public safety is largely dependent, on the one hand, and the need for dealing
with violations of basic human rights, on the other. Law enforcement officials shall report
violations within the chain of command and take other lawful action outside the chain of
command only when no other remedies are available or effective. It is understood that law
enforcement officials shall not suffer administrative or other penalties because they have reported
that a violation of this Code has occurred or is about to occur.
(c) The term "appropriate authorities or organs vested with reviewing or remedial power" refers
to any authority or organ existing under national law, whether internal to the law enforcement
agency or independent thereof, with statutory, customary or other power to review grievances and
complaints arising out of violations within the purview of this Code.
(d) In some countries, the mass media may be regarded as performing complaint review functions
similar to those described in subparagraph (c) above. Law enforcement officials may, therefore,
be justified if, as a last resort and in accordance with the laws and customs of their own countries
and with the provisions of article 4 of the present Code, they bring violations to the attention of
public opinion through the mass media.
(e) Law enforcement officials who comply with the provisions of this Code deserve the respect,
the full support and the co-operation of the community and of the law enforcement agency in
which they serve, as well as the law enforcement profession.
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Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners

Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of
Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its
resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977

PRELIMINARY OBSERVATIONS
1. The following rules are not intended to describe in detail a model system of penal institutions.
They seek only, on the basis of the general consensus of contemporary thought and the essential
elements of the most adequate systems of today, to set out what is generally accepted as being
good principle and practice in the treatment of prisoners and the management of institutions.
2. In view of the great variety of legal, social, economic and geographical conditions of the
world, it is evident that not all of the rules are capable of application in all places and at all times.
They should, however, serve to stimulate a constant endeavour to overcome practical difficulties
in the way of their application, in the knowledge that they represent, as a whole, the minimum
conditions which are accepted as suitable by the United Nations.
3. On the other hand, the rules cover a field in which thought is constantly developing. They are
not intended to preclude experiment and practices, provided these are in harmony with the
principles and seek to further the purposes which derive from the text of the rules as a whole. It
will always be justifiable for the central prison administration to authorize departures from the
rules in this spirit.
4. (1) Part I of the rules covers the general management of institutions, and is applicable to all
categories of prisoners, criminal or civil, untried or convicted, including prisoners subject to
"security measures" or corrective measures ordered by the judge.
(2) Part II contains rules applicable only to the special categories dealt with in each section.
Nevertheless, the rules under section A, applicable to prisoners under sentence, shall be equally
applicable to categories of prisoners dealt with in sections B, C and D, provided they do not
conflict with the rules governing those categories and are for their benefit.
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5. (1) The rules do not seek to regulate the management of institutions set aside for young
persons Such as Borstal institutions or correctional schools, but in general part I would be equally
applicable in such institutions.
(2) The category of young prisoners should include at least all young persons who come within
the jurisdiction of juvenile courts. As a rule, such young persons should not be sentenced to
imprisonment.

Part I
RULES OF GENERAL APPLICATION
Basic principle
6. (1) The following rules shall be applied impartially. There shall be no discrimination on
grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social
origin, property, birth or other status.
(2) On the other hand, it is necessary to respect the religious beliefs and moral precepts of the
group to which a prisoner belongs.
Register   2
7. (1) In every place where persons are imprisoned there shall be kept a bound registration book
with numbered pages in which shall be entered in respect of each prisoner received:
(a) Information concerning his identity;
(b) The reasons for his commitment and the authority therefor;
(c) The day and hour of his admission and release.
(2) No person shall be received in an institution without a valid commitment order of which the
details shall have been previously entered in the register. Separation of categories
8. The different categories of prisoners shall be kept in separate institutions or parts of
institutions taking account of their sex, age, criminal record, the legal reason for their detention
and the necessities of their treatment. Thus,
(a) Men and women shall so far as possible be detained in separate institutions; in an institution
which receives both men and women the whole of the premises allocated to women shall be
entirely separate;
(b) Untried prisoners shall be kept separate from convicted prisoners;
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(c) Persons imprisoned for debt and other civil prisoners shall be kept separate from persons
imprisoned by reason of a criminal offence;
(d) Young prisoners shall be kept separate from adults.
Accommodation
9. (1) Where sleeping accommodation is in individual cells or rooms, each prisoner shall occupy
by night a cell or room by himself. If for special reasons, such as temporary overcrowding, it
becomes necessary for the central prison administration to make an exception to this rule, it is not
desirable to have two prisoners in a cell or room.
(2) Where dormitories are used, they shall be occupied by prisoners carefully selected as being
suitable to associate with one another in those conditions. There shall be regular supervision by
night, in keeping with the nature of the institution.
10. All accommodation provided for the use of prisoners and in particular all sleeping accommo-
dation shall meet all requirements of health, due regard being paid to climatic conditions and
particularly to cubic content of air, minimum floor space, lighting, heating and ventilation.
11. In all places where prisoners are required to live or work,
(a) The windows shall be large enough to enable the prisoners to read or work by natural light,
and shall be so constructed that they can allow the entrance of fresh air whether or not there is
artificial ventilation;
(b) Artificial light shall be provided sufficient for the prisoners to read or work without injury to
eyesight.
12. The sanitary installations shall be adequate to enable every prisoner to comply with the needs
of nature when necessary and in a clean and decent manner.
13. Adequate bathing and shower installations shall be provided so that every prisoner may be
enabled and required to have a bath or shower, at a temperature suitable to the climate, as
frequently as 3 necessary for general hygiene according to season and geographical region, but at
least once a week in a temperate climate.
14. All parts of an institution regularly used by prisoners shall be properly maintained and kept
scrupulously clean at all times.
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Personal hygiene
15. Prisoners shall be required to keep their persons clean, and to this end they shall be provided
with water and with such toilet articles as are necessary for health and cleanliness.
16. In order that prisoners may maintain a good appearance compatible with their self-respect,
facilities shall be provided for the proper care of the hair and beard, and men shall be enabled to
shave regularly.
Clothing and bedding
17. (1) Every prisoner who is not allowed to wear his own clothing shall be provided with an
outfit of clothing suitable for the climate and adequate to keep him in good health. Such clothing
shall in no manner be degrading or humiliating.
(2) All clothing shall be clean and kept in proper condition. Underclothing shall be changed and
washed as often as necessary for the maintenance of hygiene.
(3) In exceptional circumstances, whenever a prisoner is removed outside the institution for an
authorized purpose, he shall be allowed to wear his own clothing or other inconspicuous clothing.
18. If prisoners are allowed to wear their own clothing, arrangements shall be made on their
admission to the institution to ensure that it shall be clean and fit for use.
19. Every prisoner shall, in accordance with local or national standards, be provided with a
separate bed, and with separate and sufficient bedding which shall be clean when issued, kept in
good order and changed often enough to ensure its cleanliness.
Food
20. (1) Every prisoner shall be provided by the administration at the usual hours with food of
nutritional value adequate for health and strength, of wholesome quality and well prepared and
served.
(2) Drinking water shall be available to every prisoner whenever he needs it.
Exercise and sport
21. (1) Every prisoner who is not employed in outdoor work shall have at least one hour of
suitable exercise in the open air daily if the weather permits.
(2) Young prisoners, and others of suitable age and physique, shall receive physical and recrea-
tional training during the period of exercise. To this end space, installations and equipment should
be provided.
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Medical services
22. (1) At every institution there shall be available the services of at least one qualified medical
officer who should have some knowledge of psychiatry. The medical services should be organized
in close relationship to the general health administration of the community or nation. They shall
include a psychiatric service for the diagnosis and, in proper cases, the treatment of states of
mental abnormality.
(2) Sick prisoners who require specialist treatment shall be transferred to specialized institutions
or to civil hospitals. Where hospital facilities are provided in an institution, their equipment,
furnishings and pharmaceutical supplies shall be proper for the medical care and treatment of sick
prisoners, and there shall be a staff of suitable trained officers.
(3) The services of a qualified dental officer shall be available to every prisoner.
23. (1) In women's institutions there shall be special accommodation for all necessary pre-natal
and post-natal care and treatment. Arrangements shall be made wherever practicable for children
to be born in a hospital outside the institution. If a child is born in prison, this fact shall not be
mentioned in the birth certificate.
(2) Where nursing infants are allowed to remain in the institution with their mothers, provision
shall be made for a nursery staffed by qualified persons, where the infants shall be placed when
they are not in the care of their mothers.
24. The medical officer shall see and examine every prisoner as soon as possible after his
Admission and thereafter as necessary, with a view particularly to the discovery of physical or
mental illness and the taking of all necessary measures; the segregation of prisoners suspected of
infectious or contagious conditions; the noting of physical or mental defects which might hamper
rehabilitation, and the determination of the physical capacity of every prisoner for work.
25. (1) The medical officer shall have the care of the physical and mental health of the prisoners
and should daily see all sick prisoners, all who complain of illness, and any prisoner to whom his
attention is specially directed.
(2) The medical officer shall report to the director whenever he considers that a prisoner's
physical or mental health has been or will be injuriously affected by continued imprisonment or
by any condition of imprisonment.
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26. (1) The medical officer shall regularly inspect and advise the director upon:
(a) The quantity, quality, preparation and service of food;
(b) The hygiene and cleanliness of the institution and the prisoners;
(c) The sanitation, heating, lighting and ventilation of the institution;
(d) The suitability and cleanliness of the prisoners' clothing and bedding;
(e) The observance of the rules concerning physical education and sports, in cases where there is
no technical personnel in charge of these activities.
(2) The director shall take into consideration the reports and advice that the medical officer
submits according to rules 25 (2) and 26 and, in case he concurs with the recommendations made,
shall take immediate steps to give effect to those recommendations; if they are not within his
competence or if he does not concur with them, he shall immediately submit his own report and
the advice of the medical officer to higher authority.
Discipline and punishment
27. Discipline and order shall be maintained with firmness, but with no more restriction than is
necessary for safe custody and well-ordered community life.
28. (1) No prisoner shall be employed, in the service of the institution, in any disciplinary
capacity.
(2) This rule shall not, however, impede the proper functioning of systems based on self-
government, under which specified social, educational or sports activities or responsibilities are
entrusted, under supervision, to prisoners who are formed into groups for the purposes of
treatment.
29. The following shall always be determined by the law or by the regulation of the competent
administrative authority:
(a) Conduct constituting a disciplinary offence;
(b) The types and duration of punishment which may be inflicted;
(c) The authority competent to impose such punishment.
30. (1) No prisoner shall be punished except in accordance with the terms of such law or
regulation, and never twice for the same offence.
(2) No prisoner shall be punished unless he has been informed of the offence alleged against him
and given a proper opportunity of presenting his defence. The competent authority shall conduct a
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thorough examination of the case.
(3) Where necessary and practicable the prisoner shall be allowed to make his defence through
an interpreter.
31. Corporal punishment, punishment by placing in a dark cell, and all cruel, inhuman or
degrading punishments shall be completely prohibited as punishments for disciplinary offences.
32. (1) Punishment by close confinement or reduction of diet shall never be inflicted unless the
medical officer has examined the prisoner and certified in writing that he is fit to sustain it.
(2) The same shall apply to any other punishment that may be prejudicial to the physical or
mental health of a prisoner. In no case may such punishment be contrary to or depart from the
principle stated in rule 31.
(3) The medical officer shall visit daily prisoners undergoing such punishments and shall advise
the director if he considers the termination or alteration of the punishment necessary on grounds
of physical or mental health.
Instruments of restraint
33. Instruments of restraint, such as handcuffs, chains, irons and strait-jackets, shall never be
applied as a punishment. Furthermore, chains or irons shall not be used as restraints. Other
instruments of restraint shall not be used except in the following circumstances:
(a) As a precaution against escape during a transfer, provided that they shall be removed when
the prisoner appears before a judicial or administrative authority;
(b) On medical grounds by direction of the medical officer;
(c) By order of the director, if other methods of control fail, in order to prevent a prisoner from
injuring himself or others or from damaging property; in such instances the director shall at once
consult the medical officer and report to the higher administrative authority.
34. The patterns and manner of use of instruments of restraint shall be decided by the central
prison administration. Such instruments must not be applied for any longer time than is strictly
necessary.
Information to and complaints by prisoners
35. (1) Every prisoner on admission shall be provided with written information about the
regulations governing the treatment of prisoners of his category, the disciplinary requirements of
the institution, the authorized methods of seeking information and making complaints, and all
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such other matters as are necessary to enable him to understand both his rights and his obligations
and to adapt himself to the life of the institution.
(2) If a prisoner is illiterate, the aforesaid information shall be conveyed to him orally.
36. (1) Every prisoner shall have the opportunity each week day of making requests or complaints
to the director of the institution or the officer authorized to represent him.
(2) It shall be possible to make requests or complaints to the inspector of prisons during his
inspection. The prisoner shall have the opportunity to talk to the inspector or to any other
inspecting officer without the director or other members of the staff being present.
(3) Every prisoner shall be allowed to make a request or complaint, without censorship as to
substance but in proper form, to the central prison administration, the judicial authority or other
proper authorities through approved channels.
(4) Unless it is evidently frivolous or groundless, every request or complaint shall be promptly
dealt with and replied to without undue delay. Contact with the outside world
37. Prisoners shall be allowed under necessary supervision to communicate with their family and
reputable friends at regular intervals, both by correspondence and by receiving visits.
38. (1) Prisoners who are foreign nationals shall be allowed reasonable facilities to communicate
with the diplomatic and consular representatives of the State to which they belong.
(2) Prisoners who are nationals of States without diplomatic or consular representation in the
country and refugees or stateless persons shall be allowed similar facilities to communicate with
the diplomatic representative of the State which takes charge of their interests or any national or
international authority whose task it is to protect such persons.
39. Prisoners shall be kept informed regularly of the more important items of news by the reading
of newspapers, periodicals or special institutional publications, by hearing wireless transmissions,
by lectures or by any similar means as authorized or controlled by the administration.
Books
40. Every institution shall have a library for the use of all categories of prisoners, adequately
stocked with both recreational and instructional books, and prisoners shall be encouraged to make
full use of it.
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Religion
41. (1) If the institution contains a sufficient number of prisoners of the same religion, a qualified
representative of that religion shall be appointed or approved. If the number of prisoners justifies
it and conditions permit, the arrangement should be on a full-time basis.
(2) A qualified representative appointed or approved under paragraph (1) shall be allowed to
hold regular services and to pay pastoral visits in private to prisoners of his religion at proper
times.
(3) Access to a qualified representative of any religion shall not be refused to any prisoner. On
the other hand, if any prisoner should object to a visit of any religious representative, his attitude
shall be fully respected.
42. So far as practicable, every prisoner shall be allowed to satisfy the needs of his religious life
by attending the services provided in the institution and having in his possession the books of
religious observance and instruction of his denomination.
Retention of prisoners' property
43. (1) All money, valuables, clothing and other effects belonging to a prisoner which under the
regulations of the institution he is not allowed to retain shall on his admission to the institution be
placed in safe custody. An inventory thereof shall be signed by the prisoner. Steps shall be taken
to keep them in good condition.
(2) On the release of the prisoner all such articles and money shall be returned to him except in
so far as he has been authorized to spend money or send any such property out of the institution,
or it has been found necessary on hygienic grounds to destroy any article of clothing. The
prisoner shall sign a receipt for the articles and money returned to him.
(3) Any money or effects received for a prisoner from outside shall be treated in the same way.
(4) If a prisoner brings in any drugs or medicine, the medical officer shall decide what use shall
be made of them.
Notification of death, illness, transfer, etc.
44. (1) Upon the death or serious illness of, or serious injury to a prisoner, or his removal to an
institution for the treatment of mental affections, the director shall at once inform the spouse, if
the prisoner is married, or the nearest relative and shall in any event inform any other person
previously designated by the prisoner.
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(2) A prisoner shall be informed at once of the death or serious illness of any near relative. In
case of the critical illness of a near relative, the prisoner should be authorized, whenever
circumstances allow, to go to his bedside either under escort or alone.
(3) Every prisoner shall have the right to inform at once his family of his imprisonment or his
transfer to another institution.
Removal of prisoners
45. (1) When the prisoners are being removed to or from an institution, they shall be exposed to
public view as little as possible, and proper safeguards shall be adopted to protect them from
insult, curiosity and publicity in any form.
(2) The transport of prisoners in conveyances with inadequate ventilation or light, or in any way
which would subject them to unnecessary physical hardship, shall be prohibited.
(3) The transport of prisoners shall be carried out at the expense of the administration and equal
conditions shall obtain for all of them.
Institutional personnel
46. (1) The prison administration shall provide for the careful selection of every grade of the
personnel, since it is on their integrity, humanity, professional capacity and personal suitability
for the work that the proper administration of the institutions depends.
(2) The prison administration shall constantly seek to awaken and maintain in the minds both of
the personnel and of the public the conviction that this work is a social service of great importance,
and to this end all appropriate means of informing the public should be used.
(3) To secure the foregoing ends, personnel shall be appointed on a full-time basis as professional
prison officers and have civil service status with security of tenure subject only to good conduct,
efficiency and physical fitness. Salaries shall be adequate to attract and retain suitable men and
women; employment benefits and conditions of service shall be favourable in view of the
exacting
nature of the work.
47. (1) The personnel shall possess an adequate standard of education and intelligence. 8
(2) Before entering on duty, the personnel shall be given a course of training in their general and
specific duties and be required to pass theoretical and practical tests.
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(3) After entering on duty and during their career, the personnel shall maintain and improve their
knowledge and professional capacity by attending courses of in-service training to be organized at
suitable intervals.
48. All members of the personnel shall at all times so conduct themselves and perform their duties
as to influence the prisoners for good by their example and to command their respect.
49. (1) So far as possible, the personnel shall include a sufficient number of specialists such as
psychiatrists, psychologists, social workers, teachers and trade instructors.
(2) The services of social workers, teachers and trade instructors shall be secured on a permanent
basis, without thereby excluding part-time or voluntary workers.
50. (1) The director of an institution should be adequately qualified for his task by character,
administrative ability, suitable training and experience.
(2) He shall devote his entire time to his official duties and shall not be appointed on a part-time
basis.
(3) He shall reside on the premises of the institution or in its immediate vicinity.
(4) When two or more institutions are under the authority of one director, he shall visit each of
them at frequent intervals. A responsible resident official shall be in charge of each of these
institutions.
51. (1) The director, his deputy, and the majority of the other personnel of the institution
shall be able to speak the language of the greatest number of prisoners, or a language understood
by the greatest number of them.
(2) Whenever necessary, the services of an interpreter shall be used.
52. (1) In institutions which are large enough to require the services of one or more full-time
medical officers, at least one of them shall reside on the premises of the institution or in its
immediate vicinity.
(2) In other institutions the medical officer shall visit daily and shall reside near enough to be
able to attend without delay in cases of urgency.
53. (1) In an institution for both men and women, the part of the institution set aside for women
shall be under the authority of a responsible woman officer who shall have the custody of the
keys of all that part of the institution.
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(2) No male member of the staff shall enter the part of the institution set aside for women unless
accompanied by a woman officer.
(3) Women prisoners shall be attended and supervised only by women officers. This does not,
however, preclude male members of the staff, particularly doctors and teachers, from carrying out
their professional duties in institutions or parts of institutions set aside for women.
54. (1) Officers of the institutions shall not, in their relations with the prisoners, use force except
in self-defence or in cases of attempted escape, or active or passive physical resistance to an order
based on law or regulations. Officers who have recourse to force must use no more than is strictly
necessary and must report the incident immediately to the director of the institution.
(2) Prison officers shall be given special physical training to enable them to restrain aggressive
prisoners.
(3) Except in special circumstances, staff performing duties which bring them into direct contact
with prisoners should not be armed. Furthermore, staff should in no circumstances be provided
with arms unless they have been trained in their use.
Inspection
55. There shall be a regular inspection of penal institutions and services by qualified and expe-
rienced inspectors appointed by a competent authority. Their task shall be in particular to ensure
that these institutions are administered in accordance with existing laws and regulations and with
a view to bringing about the objectives of penal and correctional services.

Part II
RULES APPLICABLE TO SPECIAL CATEGORIES
A. Prisoners under sentence
Guiding principles
56. The guiding principles hereafter are intended to show the spirit in which penal institutions
should be administered and the purposes at which they should aim, in accordance with the
declaration made under Preliminary Observation 1 of the present text.
57. Imprisonment and other measures which result in cutting off an offender from the outside
world
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are afflictive by the very fact of taking from the person the right of self-determination by
depriving him of his liberty. Therefore the prison system shall not, except as incidental to
justifiable segregation or the maintenance of discipline, aggravate the suffering inherent in such a
situation.
58. The purpose and justification of a sentence of imprisonment or a similar measure deprivative
of liberty is ultimately to protect society against crime. This end can only be achieved if the
period of imprisonment is used to ensure, so far as possible, that upon his return to society the
offender is not only willing but able to lead a law-abiding and self-supporting life.
59. To this end, the institution should utilize all the remedial, educational, moral, spiritual and
other forces and forms of assistance which are appropriate and available, and should seek to apply
them according to the individual treatment needs of the prisoners.
60. (1) The regime of the institution should seek to minimize any differences between prison life
and life at liberty which tend to lessen the responsibility of the prisoners or the respect due to their
dignity as human beings.
(2) Before the completion of the sentence, it is desirable that the necessary steps be taken to
ensure for the prisoner a gradual return to life in society. This aim may be achieved, depending on
the case, by a pre-release regime organized in the same institution or in another appropriate insti-
tution, or by release on trial under some kind of supervision which must not be entrusted to the
police but should be combined with effective social aid.
61. The treatment of prisoners should emphasize not their exclusion from the community, but
their continuing part in it. Community agencies should, therefore, be enlisted wherever possible
to assist the staff of the institution in the task of social rehabilitation of the prisoners. There
should be in connection with every institution social workers charged with the duty of main-
taining and improving all desirable relations of a prisoner with his family and with valuable
social agencies. Steps should be taken to safeguard, to the maximum extent compatible with the
law and the sentence, the rights relating to civil interests, social security rights and other social
benefits of prisoners.
62. The medical services of the institution shall seek to detect and shall treat any physical or
mental illnesses or defects which may hamper a prisoner's rehabilitation. All necessary medical,
surgical and psychiatric services shall be provided to that end.

DPU



167

63. (1) The fulfilment of these principles requires individualization of treatment and for this
purpose a flexible system of classifying prisoners in groups; it is therefore desirable that such
groups should be distributed in separate institutions suitable for the treatment of each group.
(2) These institutions need not provide the same degree of security for every group. It is desirable
to provide varying degrees of security according to the needs of different groups. Open institu-
tions, by the very fact that they provide no physical security against escape but rely on the self-
discipline of the inmates, provide the conditions most favourable to rehabilitation for carefully
selected prisoners.
(3) It is desirable that the number of prisoners in closed institutions should not be so large that
the individualization of treatment is hindered. In some countries it is considered that the popula-
tion of such institutions should not exceed five hundred. In open institutions the population
should be as small as possible.
(4) On the other hand, it is undesirable to maintain prisons which are so small that proper
facilities cannot be provided.
64. The duty of society does not end with a prisoner's release. There should, therefore, be govern-
mental or private agencies capable of lending the released prisoner efficient after-care directed
towards the lessening of prejudice against him and towards his social rehabilitation.
Treatment
65. The treatment of persons sentenced to imprisonment or a similar measure shall have as its
purpose, so far as the length of the sentence permits, to establish in them the will to lead law-
abiding and self-supporting lives after their release and to fit them to do so. The treatment shall be
such as will encourage their self-respect and develop their sense of responsibility.
66. (1) To these ends, all appropriate means shall be used, including religious care in the coun-
tries where this is possible, education, vocational guidance and training, social casework,
employment counselling, physical development and strengthening of moral character, in accor-
dance with the individual needs of each prisoner, taking account of his social and criminal
history, his physical and mental capacities and aptitudes, his personal temperament, the length of
his sentence and his prospects after release.
(2) For every prisoner with a sentence of suitable length, the director shall receive, as soon as
possible after his admission, full reports on all the matters referred to in the foregoing paragraph.
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Such reports shall always include a report by a medical officer, wherever possible qualified in
psychiatry, on the physical and mental condition of the prisoner.
(3) The reports and other relevant documents shall be placed in an individual file. This file shall
be kept up to date and classified in such a way that it can be consulted by the responsible
personnel whenever the need arises.
Classification and individualization
67. The purposes of classification shall be:
(a) To separate from others those prisoners who, by reason of their criminal records or bad
characters, are likely to exercise a bad influence;
(b) To divide the prisoners into classes in order to facilitate their treatment with a view to their
social

CHAPTER 5 USE OF FIREARMS 5-1
Association of Chief Police Officers Revised August 2004
CHAPTER 5 - USE OF FIREARMS
1. INTRODUCTION

1.1 This chapter provides an overview of the Police Service’s use of firearms and the
tactics, training and different capabilities involved, as well as individual officers’responsibilities
in accordance with the law.
2. CIRCUMSTANCES WHEN WEAPONS MAY BE FIRED

2.1 Firearms may be fired by AFOs in the course of their duty only when absolutely
necessary after traditional methods have been tried and failed or must, from the nature of the
circumstances, be unlikely to succeed if tried.

2.2 Police should not normally fire warning shots. There are serious risks associated with
the firing of such shots, which have the potential to cause unintentional death or injury. They may
also lead a subject or other officer to believe that they are under fire. (Warning shots are not
permitted in Scotland)
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2.3 An officer will only be justified in resorting to the discharge of a warning shot (s) in
the most serious and exceptional of circumstances, where failure to do so would result in the loss
of life or serious injury.  Police officers who discharge a firearm under any circumstances must
give full consideration to public safety.

2.4 The test of using ‘force which is no more than absolutely necessary’ as set out in
Article 2 (2) of the European Convention on Human Rights, should be applied in relation to the
operational discharge of any weapon.
3. INDIVIDUAL OFFICER’S RESPONSIBILITY

3.1 The ultimate responsibility for firing a weapon rests with the individual officer, who
is answerable ultimately to the law in the courts. Individual officers are accountable and respon-
sible for all rounds they fire and must be in a position to justify them in the light of their legal
responsibilities and powers. Any discharge of a weapon other than in training, whether intentional
or otherwise, must be reported by the officer concerned. The pointing of a firearm at any person
may constitute an assault and must also be reported and recorded.
4. ORAL WARNING

4.1 AFOs shall identify themselves as such and shall give a clear warning of their intent
to use firearms, with sufficient time for the warnings to be observed, unless to do so would
unduly place any person at a risk of death or serious harm, or it would be clearly inappropriate or
pointless in the circumstances of the incident.
5. AUTHORITY TO FIRE

5.1 A Gold or Silver Commander can authorise when shots MAY be fired but such
authorisation will not exempt an individual from their responsibility. No general rule can be laid
down and much will depend on the circumstances of individual incidents. However, it may also
be appropriate for a Commander to direct that shots WILL be fired. Such a direction will not
exempt an individual from their responsibilty and, therefore, must always be supported by
appropriate and necessary information to justify the firer’s actions. An example of circumstances
where directed fire may be necessary would be in seige or terrorist incidents e.g. suicide bombers.
6. OPENING FIRE

6.1 When it is considered necessary to open fire on a subject, using conventional ammu-
nition, police officers need to shoot to stop an imminent threat to life.  The imminence of any
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threat should be judged, in respect to the potential for loss of life, with due regard to legislation
and consideration of necessity, reasonableness and proportionality. Research has indicated that
only shots hitting the central nervous system (which is largely located in the central body mass)
are likely to be effective in achieving rapid incapacitation.  Shots which strike other parts of the
body cannot be depended upon to achieve this.

6.2 Research has also shown that the accuracy of shots fired under training conditions is
generally greater than in operational circumstances. Police officers are therefore normally trained
to fire at the largest part of the target they can see which in most cases will be the central body
mass.

6.3 Alternative points of aim will be appropriate for approved less lethal technologies in
accordance with guidelines, i.e. the use of baton rounds with the intention that they should strike
the lower part of a subject’s body.  As no such technology can be guaranteed as non-lethal,
opening fire with such weaponry should only be considered within existing legislation in respect
to necessity, reasonableness and proportionality and should only be with the intention to stop an
imminent threat to life or of serious injury. This acknowledges that, in law, consideration of
proportionality would indicate that it may be lawful to use less lethal technologies before
weapons firing conventional ammunition.  This is not intended to be a hierarchy in respect to use
of force, however, AFOs may be able to justify use of less lethal technologies at an earlier stage
during the escalation of any threat.

6.4 Officers should constantly assess the need for any further action depending on the
threat posed.
7. PUBLIC IMAGE OF POLICE OPERATIONS

7.1 Police operations involving the deployment of AFOs are of particular interest to the
media and the general public. The reputation of the Police Service is always at stake, and can be
affected particularly by the physical appearance and deportment of armed officers in public. It is
important for public confidence that by their bearing and conduct police officers are seen to be
well trained and disciplined in handling potentially lethal weapons.

7.2 The overriding principle is that officers should be readily identifiable as police
officers.

DPU



171

They should therefore, whenever practicable, wear unmistakable Police uniform but it is
recognised that different clothing may be worn for operational reasons.

7.3 As a general rule, camouflage type clothing is required only by Rifle Officers enga-
gedin surveillance.
8. BASIC PRINCIPLES OF TACTICS

8.1 Police officers are at greatest risk when called upon to deal with armed subjects if
they act upon their own initiative. A form of tactics is necessary in order to minimize danger,
particularly in the early (and probably unarmed) stages of an incident.

8.2 Tactics can be defined as ‘plans and means in carrying out a scheme or achieving
some end’. They should be formed by the application of common sense, reinforced by teamwork,
a knowledge of firearms including their capabilities and limitations, some special techniques and
a knowledge of the law. The tactical options then used will depend upon the information available
and the threat assessment made (referred to in the Conflict Management Model in Chapter 2 and
expanded in Part II of this Manual).
Aims

8.3 The aim of most operations involving AFOs is to IDENTIFY, LOCATE,CONTAIN,
and NEUTRALISE the threat posed. While conflict management within the Police Service nor-
mally aims to manage / minimise threats, the degree of threat justifying the deployment of AFOs
is such that it must be neutralised (i.e. ensuring no continuing threat exists).
Investigative Assessment

8.4 Tactics should be sufficiently flexible to take into account situations where the initial
intelligence is insufficient to confirm or negate the nature or existence of a threat. In such situa-
tions further investigation by unarmed officers may be deemed inappropriate. Consideration
should be given to further investigative assessment (with authorised firearms deployment) being
carried out by AFOs in a more discreet operation with the following aims:

a. To gather sufficient information to either confirm or negate the intelligence in respect
of the nature or existence of a threat.

b. To be in a position to immediately contain the situation should the need arise.
c. To be in a position to neutralise the threat, again, should the need arise. Right to Life
8.5 It is the duty of the Police Service to safeguard the public.
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8.6 In keeping with the principles of the European Convention on Human Rights
(ECHR) the rights of all people must be considered, including those of the subject. Each indivi-
dual’s right to life is absolute. However, potentially lethal force may be used if it is absolutely
necessary for the legitimate aims outlined in Article 2 of the ECHR.

8.7 Police officers must not be expected to endanger their own lives or the lives of their
colleagues in ill-considered attempts at rescue, or to effect an early arrest. However, in accor-
dance with the primary aim, an early consideration must be the deployment of police officers
between any threat and the public.  Consequently, the availability and deployment of trained and
equipped AFOs provides the service with an appropriate armed response which meets the aim to
safeguard the public.
9. ENVIRONMENTS

9.1 Each of the following tactical options has the potential to interfere with individuals’
rights under the ECHR and should therefore only be used when it is considered that the option is
lawful and a proportionate response to an identified threat.
Armed Subjects in Buildings

9.2 Police officers constantly visit premises in the course of their normal policing duties
for a wide variety of reasons. These visits are usually carried out by unarmed officers but there
are occasions, when an assessment of the threat level and the application of the criteria for the
issue of firearms means the sending of unarmed officers is not appropriate.

9.3 The tactics adopted in such cases will be governed by the information available
concerning the potential threat but at the lowest level it may be necessary to do no more than arm
the officers for their own protection when going to a particular address. In these circumstances,
the weapons should usually be carried covertly holstered. Once the officers have completed their
attendance, they will normally leave without anybody in the vicinity being aware that an opera-
tion involving AFOs has taken place.

9.4 When the threat assessment is greater the tactics used are likely to be more overt.
9.5 A factor for early consideration will be whether the subject is aware of police

officers’presence. Entry into premises by AFOs exposes them and any persons in the building to a
high degree of risk. When practicable the tactic likely to be adopted, once a subject is aware of
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police presence, will be one of containment and negotiation resulting in the subject leaving the
premises voluntarily.

9.6 The option is also available to enter premises with the intention of arresting the
subject and securing evidence before they can react if they are not aware of police officers’
presence. Even so, entry to premises, especially family homes, should only be attempted after a
specific analysis of all the information, all the options, and a positive decision that entry is the
necessary tactic.

9.7 If the subject is aware of police officers’ presence, it may still be necessary for police
to enter premises to save life. These situations may include:

a. A situation involving hostages, where shooting or other extreme violence commences
or is anticipated, and it is believed that lives are at risk.

b. Immediate pursuit of an armed subject, in order to protect lives.
c. A situation where all other means of attempting to establish contact with the subject

or occupants have failed or are not practicable, then entry can be made to locate the subject. (In
these circumstances entry should be slow and methodical with the sole object of locating the
subject).

9.8 It is necessary to distinguish between Dynamic Intervention in hostage rescue situa-
tions, and Dynamic Entry to arrest and secure readily disposable evidence. In the former the
rescue of hostages is the primary aim, in the latter the benefits of protecting persons from
unlawful violence by securing evidence to place before the Courts must be considered alongside
the risks to all of those involved.
Armed Subjects in the Open

9.9 The particular characteristics of large rural and urban environments present their own
difficulties when pursuing the aims of an operation involving the deployment of AFOs.
Rural Environment

9.10 Containment of the search area will be the first aim.
9.11 Maps and the full use of local knowledge of the area concerned (together with aerial

photographs if available), should be considered to identify possible places of concealment/ obser-
vation.
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9.12 The search of open areas, woods, moorland and built up areas is a difficult and
arduous task requiring substantial numbers of people and amounts of equipment.

9.13 The terrain and obstacles will dictate the speed of search operations and the priority
of areas to be searched. The Silver Commander may decide to search obvious areas of conceal-
ment first. Searching during darkness should only be carried out if absolutely necessary otherwise
the area should be secured until daylight. Aerial observation or technical methods, such as heat
sensors may be considered.
Urban Environment

9.14 Subjects in the urban area present particular difficulties for policing operations. The
risk to the public is high because of the density of the population, as is the potential for the taking
of hostages. Police officers’ action must be positive and structured to quickly contain the location
and minimise the risks to all people.
Situations Involving Public Disorder

9.15 There are further considerations which arise where there is a need to deploy AFOs
and/or Baton Gunners amid, or even because of, a threat arising from a situation of public
disorder. These are outlined in Part II of the Manual.
Armed Subjects in Vehicles

9.16 Full account must be taken of the implications for road safety, the ACPO Road
Policing policy on pursuits, and the legal constraints concerning the use of force.

9.17 There are many situations where the police officers may have to deal with armed or
potentially armed subjects in vehicles. Some of which are detailed hereunder:

a. Armed Interceptions
b. Checking stationary subject vehicles5-6 MANUAL OF GUIDANCE ON POLICE
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c. Observation points
d. Static Vehicle Interception Points
e. Proactive Road Checks
f. Armed subjects travelling on motorways
g. Stopping armed subjects at pre-nominated static containment sites
h. The improvised positive road block
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9.18 Total physical obstruction of the road is inherently dangerous and should be imple-
mented only in extreme circumstances and in accordance with individual Force policies and
training. A following operation, regardless of distance, may be preferable and this should always
remain an option.

9.19 Where there are any suspicions that the occupants of a vehicle are in possession of a
firearm, then unarmed police officers should not normally attempt to stop the vehicle and armed
assistance should be sought. However such officers should be considered to deal with road safety
aspects.

9.20 The use of air support, when available, will assist in monitoring the progress of
subjects in vehicles.
Armed Police Interceptions

9.21 The aim of this section is to outline the guidance for operations initiated by the
Police to intercept armed subjects as a result of information that a wanted person will be in a
certain location at a particular time, or that an armed attack is anticipated on a person, premises,
or vehicle.

9.22 The co-ordination of the plan will be of paramount importance to ensure that offi-
cers Act in unison, when the Silver Commander decides that the plan will be activated.

9.23 The exposure of officers to the greater degree of risk that this type of operation
entails requires that they be given suitable and adequate protection.

9.24 Uniformed reserves should be available at a discrete distance to quickly respond to
support plain-clothes officers and to deal with members of the public.

9.25 Throughout any operation involving the deployment of AFOs there is a requirement
to regularly review the need for their deployment. This is particularly important in interceptions
involving armed officers. If as a result of this review, or changing circumstances it is considered
that the armed interception is no longer appropriate, then the operation should be aborted or
modified.

9.26 An alternative to this option is to saturate the area with uniformed officers to deter
the subjects from carrying out their criminal act.
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Intention to Arrest / Intercept
9.27 An armed interception during the commission of an offence may increase risks to

the lives of the people involved. It may even be necessary to abort an operation on the grounds of
public safety

9.28 Factors which may have a bearing on the decision include:
a. The likelihood or otherwise of intelligence or surveillance establishing a better oppor-

tunity/location for arrest.
b. The danger to which people may be exposed while the destination is established,

contained and an arrest plan activated.
c. Availability of sufficient time to plan other options and the prevailing circumstances

at the destination.
d. The necessity of preventing the commission of crimes which may involve danger to

the public on this occasion or in the future.
e. Availability of suitably trained officers and equipment.
9.29 In all circumstances, the risks of employing an option must be balanced with the

risks of not employing it. It should be appreciated that, as in any confrontational situation, there
are inherent dangers. The elements of speed and surprise are essential in minimising any risk to
people.

9.30 If at any time the circumstances which justified an arrest plan/interception change
and the risks involved outweigh the benefits, the operation should be aborted. The area may be
saturated with uniformed officers to deter the subjects from carrying out their criminal act, but a
contingency plan should also be prepared for the contingency that such saturation may not deter
the criminals.

9.31 It may be desirable that opportunities are sought to arrest prior to the commis-
sioning of an offence (even if this is for lesser offences) rather than putting individuals at further
risk. If this is not possible, then opportunities to arrest following the offence can be sought.

9.32 See Chapter 3 (Authority to Issue) for the authority level required for the inter-
ception of subjects going to, at or leaving a crime scene.
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Surveillance
9.33 Surveillance operations in circumstances that require the deployment of AFOs can

take a number of forms:
a. Where it is not known whether the subject intends to carry out an offence or conduct a

reconnaissance. In these circumstances, the intention will be to conduct a surveillance operation
to gather intelligence / evidence and not necessarily to effect an immediate arrest.

b. More precise situations where a mobile surveillance operation has been mounted with
the intention of arresting subjects. There are a number of options available in order to effect the
arrest of subjects in these situations, not all of which involve the enforced stopping of vehicles.5-
8 MANUAL OF GUIDANCE ON POLICE USE OF FIREARMS ACPO

9.34 In either case, the operation could involve armed mobile surveillance, armed inter-
cepttion of a mobile subject, or an armed operation in different environments (e.g. rural/urban).
Each of these requires different considerations.

9.35 Command structures should be in accordance with with those already set out in
Chapter 3. The Silver Commander should be located in a position where they are able to collate,
address and react to changing situations. In many circumstances this will include being positioned
in the convoy.

9.36 The location and timing of any vehicle interception is of great importance in
ensuring a successful outcome (with full consideration for people’s safety). It therefore requires a
positive decision by the Silver Commander to implement such a tactic after a balancing of the
likely effects of the different options available.
Waterborne Transportation

9.37 The Police Service does not, unless in extreme circumstances, undertake operations
on water which involve AFOs disembarking at a point where there is an immediate threat from
firearms. Should this be a consideration, a rigorous risk assessment must be conducted.

9.38 When waterborne transportation crosses Force boundaries, the same protocols will
apply as if the operation was on land.

9.39 The ACPO Diving and Marine Working Group has produced a Code of Practice for
the Construction, Machinery, Equipping, Certification and Crewing of various classes of “police
craft”.
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9.40 The responsibility for the safety of the craft, personnel and any equipment on it,
rests at all times with the officer in charge of the craft.

9.41 Marine officers who are being engaged as crew members of the craft, but are also
trained as AFOs should not undertake the latter role during the operation.

9.42 All transportation by water should be conducted from craft owned or operated by
the Police Service, which should be capable of carrying a minimum of four AFOs in addition to
the crew.  However, the use of other certified craft may be considered when the need is merely to
convey AFOs by water to a site where there will be no immediate operational deployment at that
site.

9.43 For safety reasons there should never be less than two craft engaged in transport-
tation by water.

9.44 It is recommended that where Forces have a marine capability or have AFOs they
wish to train for such a capability the syllabus in Part III should be followed.

10. ROLES AND CAPABILITIES
Authorised Firearms Officer (AFO)
10.1 An Authorised Firearms Officer is a police officer who has been selected and trai-

ned in the use of firearms in policing operations. The officer will have reached the required level
of competency in weapon handling, tactical knowledge, shooting skills and judgement as required
by the Chief Officer of the Force concerned.

10.2 Individual officers may have received training in more than one weapon and/or in a
variety of tactics. There are also a range of specialised roles for which officers will receive
specific firearms and tactical training. All AFOs are subject to refresher training and requali-
fication, the frequency of which is also dependant on role.
Armed Response Vehicles (ARVs)

Definition
10.3 ‘Armed Response Vehicle’ is the term generally used to define a patrolling vehicle

which contains firearms, usually in a secure armoury. The vehicle is crewed by at least two police
officers suitably trained in the use of weapons and equipment to be carried in the vehicle. Ideally,
at least two of the officers should be qualified to drive the vehicle.
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Aims
10.4 To provide an immediate armed response to appropriate incidents with the ability to

use firearms if justified.
10.5 Following the issue of firearms to provide initial containment at such an incident,

pending the arrival of other firearms support, unless exceptional circumstances necessitate imme-
diate action to save life or prevent harm or injury to any person.
(This is the minimum capability – some forces may choose to train their patrolling AFOs in
further specific operational tactics).

10.6 The role includes:
a. Identifying and locating an armed subject which may involve search techniques.
b. Plans to deal with the armed subject surrendering which may include initial negotia-

tions.
10.7 In addition to the primary role of ARVs in providing an immediate response to

those firearms incidents of a spontaneous nature, Silver Commanders may wish to consider the
inclusion of ARVs on pre-planned operations involving the deployment of firearms with due
reference to tactical advice and the officers’ level of training.

Deployment
10.8 In deploying ARVs, especially in circumstances beyond containment, consideration

needs to be given to the capability remaining within the force to deal with spontaneous incidents
requiring a firearms response.

10.9 It is important that ARVs are deployed to spontaneous incidents requiring a fir-
earms response in sufficient numbers to effectively contain the scene of the threat. ARVs should
normally be deployed to a spontaneous incident requiring a firearms response in pairs. However,
there will be occasions when this criterion is impossible to meet and where only one ARV is
deployed initially, every effort should be made to provide additional armed support.

10.10 It is also important that supervisors and control room staff are aware of the terms
of reference for ARV deployment.
Dynamic Entry to Buildings

10.11 Dynamic Intervention to rescue hostages should be distinguished from a Dynamic
Entry to arrest and secure readily disposable evidence, both of which are intended to protect life.
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10.12 To be successful, Dynamic Intervention and Dynamic Entry require a high degree
of teamwork and rehearsed methods. Both, by their nature, create a situation in which decision
making under stress becomes critical. Individual officers tasked with undertaking such an entry
require a high level of skill and adaptability.

Rifle Officers
10.13 In certain types of incident the deployment of Rifle Officers will be appropriate in

order to make use of their skills in observation, logging, and concealment in both rural and urban
environments. Their capability in precision shooting will provide a containment facility over
longer ranges and an additional option for consideration by the Commanders of hostage situa-
tions.

10.14 Rifle Officers should be deployed in pairs at each position to enable one officer to
act as observer / radio operator, and the other to provide the rifle cover. This will provide for a
sharing of roles and reduce the isolation and possible vulnerability of individual officers.

10.15 Factors bearing on the number of Rifle Officers in each Force include:
a. the requirement for sufficient initial cover, including the provision of relief for the

duration of incident which may become protracted.
b. any requirement to provide roof top cover for pre-planned security operations and the

need for a capability to dispatch dangerous escaped animals which cannot be dealt with by any
other means.
Air Support

10.16 Apart from the carriage of officers, weapons and other equipment air support can
provide assistance to the operation in the following ways:

a. Flood lighting of an area.
b. Public address.
c. Thermal imaging.
d. Video down-link (enabling observations from safe distance).
e. Distraction (may distract police officers as well as the subject).
f. Over-flight to give an overview.
g. Aerial Photography.
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Dog Support
10.17 Consideration should be given to the deployment or availability of police dogs at

all incidents involving the deployment of AFOs.
10.18 Police dogs may be attached to any of the groups involved in such an incident i.e.

Cover Group, Entry Team etc. The primary uses of a police dog in these circumstances are:-
a. Pursuit and apprehension of subjects.
b. Tracking and searching of open ground.
c. Initial search of buildings, vehicles etc.
d. Restraint of Compliant Subjects
10.19 An additional option, where available, is the use of Firearms Support Dogs, which

are trained specifically to assist in operations involving the deployment of AFOs, and are trained
in a greater range of disciplines. Details of the capabilities and limitations of these dogs are
contained within the Police Dogs Training and Care Manual.

10.20 When deployed as a Dog Handler, this is the officer’s primary role. In these
circumstances, any firearm issued to the officer is for personal protection or emergency use only.
The Dog Handler should not be regarded as part of a firearms team but should have an
appreciation of firearms tactics and participate in training with AFOs

Protection Officers
10.21 The objective of Protection Officers is to keep alive the person (or ‘Principal’) who

is being protected either by eliminating the possibility, or minimising the effect, of any attack. In
the United Kingdom this has traditionally been achieved in a discreet and unobtrusive fashion by
striking a balance between the Principal’s wishes, protocol requirements and appropriate security
measures, i.e. managing the risk.

10.22 Personal protection may be provided to members of the Royal Family, other VIPs
and others who are at particular risk (e.g. some witnesses).

10.23 Guidance on the role of Protection Officers, the policy and tactics they adopt and
the training required, is to be found in the confidential document – ACPO Manual of Guidance on
Protection Duties.
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11. WEAPONS AND SPECIALIST MUNITIONS
11.1 The selection of weapons to be used is a tactical decision which is made taking

various factors into consideration. These factors are listed below: -
a. The level of force required to meet the threat 5-12 MANUAL OF GUIDANCE ON
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b. The type of situation to be dealt with
c. The likely distance between the armed police officers and the threat
d. Information received as to the weapon/s used by the subject
e. The operational environment
f. The training & experience of the AFOs involved
11.2 At short range, revolvers, self-loading pistols and carbines firing handgun

ammunition may be appropriate.
11.3 At greater distances, rifles and carbines using rifle ammunition may be appropriate.

Less Lethal Options
11.4 The term ‘Less lethal options’ is employed to indicate weapons, devices and tactics,

the design and intention of which, is to induce compliance in pursuit of a legitimate aim by the
Police without a substantial risk of serious or permanent injury or death to the subject on whom
they are applied. In other words, the desired effect is to control and then neutralise a threat
without recourse to lethal use of force. Whilst the actual outcome may, on occasions, be lethal,
this is less likely than as the result of the use of firearms.

11.5 The development of ‘less lethal options’ is an area that requires sustained research.
It is necessary to ensure that any force used is proportionate to the seriousness of the apparent
threat, and appropriate options in this area assist adherence to that principle.

11.6 The Police Service continually seeks to identify appropriate ‘less lethal options’.
The process is carried out in conjunction with the Police Scientific Development Branch. Specia-
list Munitions/Equipment

11.7 Armed officers have a range of munitions which can be used when carrying out
specific tasks. The equipment can be broken down into three types:

a. Less lethal options (including Incapacitants)
b. Attraction/Distraction devices
c. Entry tools
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11.8 It is important to realise that Specialist Munitions have the potential to cause injury
even when used correctly. In some cases the danger is minimal but in others the injury could
prove fatal. Officers handling or using these devices must therefore be trained in their character-
ristics and proper use. In particular they should be aware of the danger from secondary fragments
that may be potentially injurious.
12. TRAINING

12.1 Training is dealt with separately in the document entitled ‘National Police Firearms
Training Curriculum’.
13. DEALING WITH PEOPLE

13.1 Police officers at, or surrounding the scene of an incident involving the deployment
of AFOs may well encounter people in a number of different contexts with an appropriate
response often being a matter of life and death. The following sections seek to briefly outline the
general considerations necessary in the circumstances outlined.
Handling Suspects

13.2 This section addresses the control and arrest of subjects by armed officers once they
have been located, contained and are apparently submitting to police officers’ directions. All
AFOs should receive training in handling suspected armed subjects.

13.3 The close proximity of subjects to officers with firearms at the final stages of an
incident presents risks. These stages are likely to be the most dangerous phase and constitute the
subject’s last chance to escape.

13.4 Officers with firearms are at risk of being disarmed unless care is taken.
13.5 It is important that sufficient officers are present to provide a suitable response. No

action, unless necessary, should be taken to arrest subjects without adequate resources. Dog
Handlers, batons and, where available, incapacitant sprays should be made available wherever
possible to enable the police officers at the scene to deal with any threat using only such force as
is absolutely necessary.

13.6 The general approach to handling subjects in operations involving the deployment
of AFOs should be similar whether the incident is planned or spontaneous.

13.7 Officers must be aware of their arcs of fire at all times, in order to prevent weapons
being pointed at their colleagues or other persons who are unlikely to be subjects
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or pose a threat.
13.8 The requirement will be determined by the circumstances of each individual case

but the following arrest procedure should be considered.
13.9 On first verbal contact, officers should:
a. identify themselves as police officers to the suspect and the fact that they are armed.
b. identify the suspect by name or by an identifying feature.
c. establish control by requiring the suspect to stop moving and put their hands in view.
d. arrest the suspect in accordance with the provisions of P.A.C.E. and

consideration of Article 5 of ECHR.
13.10 The exact position to which the suspect will be directed should be made clear to

the officers and the suspect. Full account should be taken of advice in the ACPO Personal Safety
Manual on the positioning of detainees.

13.11 The suspect should be given clear and concise instructions to direct them to the
position in which they can be arrested, searched, and if necessary, handcuffed.

13.12 Ideally, one officer should be responsible for verbal control. If a second officer is
involved, care should be taken not to give conflicting instructions.

13.13 Suspects should not be approached to be physically detained or handcuffed until
the officers are satisfied that all threats have been minimised. Officers should not hurry to arrest
the suspect. Primary concern should be to establish control in a professional manner taking time
to plan the arrest procedure if possible.

13.14 Ideally unarmed officers identified to act as arrest officers should be used to avoid
the risks of cross contamination particularly in cases of arrest of suspects believed to have carried
or used firearms. Armed officers may provide firearms cover while unarmed officers undertake
the arrest and handcuffing. Care should be taken to transport prisoners in ‘clean’ vehicles. Where
possible arresting officers should not travel with officers who are or have been carrying firearms
to avoid cross contamination. Prisoners should not be transported from the scene with armed
officers.

13.15 With respect to the use of physical force, the case of Ribitsch v. Austria deals with
this issue where it is stated:
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“The Court emphasises that, in respect of a person deprived of his liberty, any recourse to
physical force which has not been made strictly necessary by his own conduct diminishes human
dignity and is in principle an infringement of the right set forth in Article 3 of the Convention.”
Cordons

13.16 The Police Service contains incidents and controls public access to areas by use of
Cordons. These are not established in a random manner, but are deployed according to specific
strategies, in order to ensure Public safety, and to contain the threat.
Special Population Groups

13.17 The term Special Population Group is used to describe a group of people who do
not behave in an expected, rational manner as a result of some form of mental impairment (either
permanent or temporary).

13.18 For example this impairment may be caused by a range of psychiatric disorders or
the consumption of drugs or alcohol. Similar issues may be encountered when there are commu-
nication difficulties such as when the subject is deaf or has a different first language.

13.19 Failure to recognise why someone is not complying with instructions or the inabi-
lity to communicate may escalate the tension of the situation and result in inappropriate behaviour
either from or to the subject.

13.20 Rational individuals are likely to respond to the arrival of armed officers in a more
predictable fashion than members of a Special Population Group, either surrendering or acting
aggressively.

13.21 However, those who are not thinking or behaving rationally may not realise the
seriousness of their own situation, or respond to normal negotiating strategies; nor may their
response to weapons (be they conventional firearms or less lethal options), be that of the “normal”
person.

13.22 It is important that both Negotiators and AFOs have an understanding of how
disturbed people or those who have their perceptions altered through alcohol or drugs may
respond to communications from police officers. It may be necessary to use language and tactics
different to those used when dealing with more rational individuals.
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13.23 Certain factors have been identified, which may give an indication as to whether a
subject is a member of a Special Population Group, and assist in determining the threat these
individuals pose. Some of these factors are listed below: -

a. Alcohol / drugs consumed or present
b. Hopelessness
c. Depression
d. Delusions or hallucinations focused on one person
e. Preoccupation with violence,
f. Delusions of control especially with violence theme,
g. Agitation, excitement,
h. Hostile, suspicious,
i. Low self-esteem,
j. Poor collaboration,
k. Antisocial, explosive temperament,
l. Repetitive threats,
m. De-personalised talk,
n. Statements of suicide or the desire to die.
13.24 However, due to the unpredictable nature of Special Population Groups, these

indicators are purely a guide, and cannot be guaranteed to establish beyond doubt - either by their
presence or absence - whether an individual is in fact a member of a Special Population Group,
or indeed how much of a threat the individual poses.

13.25 Action, which may reduce the risk of a fatal confrontation, includes:
a. Prior intelligence gathering which may indicate an individual’s intentions. These indi-

cators may include previous suicide attempts, psychological disorders, particularly schizophrenia
and regular alcohol and drug abuse.

b. Training AFOs in basic negotiating skills so that they can talk with as well as
challenge a subject.

c. Early use of trained negotiators.
d. Contact with appropriate medical / social worker professionals for advice/intelligence

concerning subject’s behavioural patterns.
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13.26 It should also be borne in mind that the subject may be trying to force the police
officers into a provoked shooting.

13.27 The term provoked shooting, refers to those incidents in which an individual,
determined on self-destruction, engages in a calculated life-threatening criminal incident in order
to force a police officer or another individual to shoot them.

13.28 The initial application of the basic principles of tactics is in essence no different
from other operations involving the deployment of AFOs. Indeed it is important that these basic
principles are complied with in order to contain the threat as soon as practicable. However tactical
considerations which may be of particular importance in this type of incident, include:

a. Use of effective cover by police officers,
b. Evacuation of immediate area,
c. Be prepared to back off (if safe),
d. Giving available space and time to the subject when considering containment,
e. Early negotiation.
13.29 This may allow:
a. The tension to diffuse,
b. The effects of alcohol or drugs to wear off,
c. The subjects mental/emotional state to stabilise.
13.30 A rational response from the subject may then result, allowing them to be dealt

with in a controlled manner.
13.31 The fact that the subject is a member of a Special Population Group does not in

any way reduce the harm they may inflict if the incident is not resolved. Particularly in cases of
provoked shootings, the subject may escalate the level of threat to both the public and the Police
in an attempt to provoke a lethal response to their actions.

13.32 It is the role of the Police to deal with the threat irrespective of any motivation.
13.33 If a member of a Special Population Group has been dealt with by the deployment

of AFOs, consideration may be given to the holding of a Potentially Dangerous Offenders or
similar meeting with other agencies. The intention would be to prevent any recurrence of the
threat to public, Police Officers, or the subject themselves
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Hostages
13.34 It may well be difficult in confused circumstances to separate hostages and

subjects inside a building. It may be necessary to treat all persons in the building as posing a
potential threat until everyone is evacuated and identified at a safe reception area.

13.35 The age and physical condition of occupants will have a direct bearing on the
speed with which they may be evacuated. Adequate preparation and consideration should be
given to the cases of infants, the elderly, infirm, physically injured or exhausted persons.

13.36 Whoever they may be, panic on their part is likely and they can not be expected to
be responsive to commands or to think rationally. In certain circumstances hostages may act with
hostility towards their rescuers. In whatever case, they should be dealt with positively and
removed from danger.

Third Parties
13.37 It is acknowledged that during the course of an incident, members of the public

may become caught up in the incident, whilst others are also put at risk because of their location
as the incident develops.

13.38 It is therefore vital that suitable contingency plans are drawn up to allow for these
groups of people to be dealt with in an appropriate manner.

Witnesses and Other Persons Involved
13.39 The same considerations should be observed when dealing with witnesses, and

other persons involved in the incident in order to secure their safe removal from danger areas.
However it should be remembered that such people may be able to provide information which
could be vital in tactical planning by the Police, and also provide evidence in subsequent inves-
tigations. After ensuring their safety, such information should be sought.

13.40 If it is inappropriate to take full statements from witnesses (including police
officers) during the initial stages of the investigation then a record should be made of their first
accounts in accordance with normal evidential procedures.

13.41 Witnesses’ welfare should always be a prime consideration.
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Family Liaison Officer/Witness Liaison Officer
13.42 Another early appointment is that of Family Liaison Officer for the family of any

person who has been injured or died as the result of an incident involving the police officers’ use
of firearms. This should be done sensitively with full consideration of family wishes. Family
Liaison is covered in separate ACPO guidelines and the Host Force should appoint an
appropriately trained Family Liaison Officer from the outset. Continued family liaison should be
the subject of consultation between the Senior Investigating Officer and the family. Other sources
such as Victim Support can also be considered.

13.43 In certain cases, perhaps where there are special considerations in terms of mino-
rity or ethnic groups, early consultation can be made with the Metropolitan Racial and Violent
Crime Task Force who have developed some expertise in this area.

13.44 In the case of witnesses, they should be treated as would be the case with a witness
in any prosecution and a liaison officer will often be a helpful appointment.
Explanation / Apology

13.45 There will be occasions when the reason for police action may not be apparent to
members of the public. This may give rise to concern / anxiety, e.g. onlookers, relatives and
neighbours and subjects who were innocent of any wrongdoing.

13.46 In such circumstances the Silver Commander should consider providing a suitable
explanation for the actions taken. This may include visits to people particularly affected (ideally
by a supervisor directly involved in the incident if this does not cause a conflict of interest), or the
distribution of an information leaflet setting out the circumstances of police action. On occasions
some form of apology may be required.

13.47 Depending on the effect of the operation the police service may wish to ensure that
the person is aware of available support. In appropriate circumstances persons should be made
aware of their options in seeking a remedy (e.g. Police complaints process).
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ภาคผนวก ข
ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี

การพกพาอาวุธปน ดาบปลายปน และตะบอง
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ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี
บทท่ี 13

การพกพาอาวุธปน ดาบปลายปน และตะบอง

ขอ 1 หามมิใหขาราชการตํารวจซึ่งแตงเคร่ืองแบบก็ดี หรือมิไดแตงเคร่ืองแบบก็ดี หรือ
ที่ปฏิบัติหนาที่ราชการตางๆ โดยทั่วไป พกหรือพาอาวุธปนไปในถนนหลวง ทางหลวง หรือในที่สาธารณ
สถาน เวนแตกรณีดังตอไปน้ี

1. หนวยตํารวจรักษาการณที่ เตรียมตัวอยูกับที่ เปนหมวดหมู เพื่อปองกันและ
ปราบปรามเหตุการณโจรผูราย

2. ตํารวจสายตรวจ ตํารวจมาปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร
3. หนวยตํารวจซึ่งไดรับคําสั่งใหไปตรวจ หรือรักษาเหตุการณแรมคืน
4. ตํารวจที่ประจําตูยามหรือดานตรวจ
5. ตํารวจที่ทําหนาที่อารักขาบุคคลหรือเปนยามสถานที่สําคัญ ซึ่งทางราชการสั่งใหมี

อาวุธปนติดตัวได
6. ตํารวจซึ่งทําหนาที่ควบคุมเงิน
7. ตํารวจผูควบคุมผูตองหา หรือจําเลย หรือผูตองหา เดินทางไปสง ณ ที่ใดๆ ซึ่งเปน

ทางไกลหรือทางเปลี่ยวอันจําเปนตองมีอาวุธควบคุมอยางเขมแข็ง และหัวหนาหนวยงานที่จัด
ตํารวจควบคุมไปน้ันสั่งใหตํารวจผูควบคุมมีอาวุธปนไปในการน้ัน

8. เมื่อมีกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนตองปราบปรามเหตุการณดวยการใชอาวุธใหตํารวจพก
อาวุธปนเคลื่อนที่ไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ได แตตองมีหัวหนาเปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรคุมไป ถา
ไมมีนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่จะจัดใหควบคุมไปได จึงใหจัดนายตํารวจชั้นประทวนถัดๆ ลงมา
ไปเปนผูควบคุม

9. ตํารวจที่ทําการฝกซึ่งตองใชอาวุธปนตามระเบียบที่วาดวยการฝก
10. ตํารวจที่จัดเปนกองหมวดหรือหมู เกียรติยศตามระเบียบที่วาดวยการจัดแถว

เกียรติยศ
11. ตํารวจซึ่งทําหนาที่นําอาวุธปนของหลวงหรือของกลางสงยังที่ตางๆ ในกรณีน้ีตอง

บรรจุอาวุธปนน้ันในหีบหรือหออยางเรียบรอย
12. กรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่ผูบังคับบัญชาตํารวจต้ังแตชั้นผ็กํากับการขึ้นไป สั่งใหพกอาวุธ

ปนไปได ขอยกเวนเหลาน้ี เมื่อเสร็จกิจที่จําตองพกหรือพาอาวุธปนไปในการน้ันแลวตํารวจที่มี
อาวุธปนเหลาน้ัน ตองรีบกลับหนวยที่ต้ังโดยเร็ว หามพกหรือพาอาวุธปนแวะเวียนไปในที่อ่ืนใดอีก
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ขอ 2 ในเขตพระราชฐาน เขตทหาร ในศาล หามมิใหพกอาวุธปนเขาไป
ขอ 3 ตํารวจที่รักษาการณโดยทั่วไป นอกจากกรณีที่ยกเวนไวตอนตนน้ันใหใชอาวุธ

ดังน้ี
1. ตํารวจนครบาลใหใชตะบองตามแบบของกรมตํารวจ
2. ตํารวจภูธร ใหใชดาบปลายปนของหลวง
ขอ 4 ตํารวจที่เดินทางจากตางจังหวัดหรือตางทองที่ โดยพกอาวุธปนสําหรับตัวไปดวย

ใหรีบนําอาวุธปนและกระสุนทั้งของหลวงและของสวนตัวไปฝากไวที่สถานี ตํารวจเจาของทองที่
น้ันๆ เวนแตการเดินทางผานโดยไมพักคางคืน การฝากอาวุธตามวรรคตนน้ัน ไมบังคับแกตํารวจ
ชั้นจาสิบตํารวจขึ้นไป การฝากและรับอาวุธปนคืน ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการน้ัน

ขอ 5 ตํารวจต้ังแตชั้นจาสิบตํารวจขึ้นไป ซึ่งแตงเคร่ืองแบบและปฏิบัติราชการอ่ืน
นอกจากกรณียกเวนขางตน จะพกอาวุธปนติดตัวไปดวยก็ได แตตองพกพาไปโดยมิดชิดจนผูอ่ืนไม
อาจรูไดงายวามีอาวุธปนติดตัวอยู เชน บรรจุไวในกระเปาเอกสาร เปนตน

ขอ 6 ขาราชการตํารวจที่มีความจําเปนตองพกอาวุธปนติดตัวไปเพื่อปฏิบัติหนาที่
ราชการไมวาอาวุธปนน้ันจะเปนอาวุธปนสวนตัวหรือของทางราชการ จะตองไดรับอนุญาตจากผู
บังคับบัญชาชั้นสารวัตร สารวัตรใหญ หรือตําแหนงเทียบเทาขึ้นไปกอน การอนุญาตดังกลาวตอง
ทําเปนหนังสือตามแบบแนบทายระเบียบน้ี โดยมอบใหกับผูรับอนุญาตนําพกติดตัวไป การอนุญาต
ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชา ผูอนุญาตวาควรจะใหพกภายในกําหนดกี่วันแตทั้งน้ีการอนุญาต
คร้ังหน่ึงจะตองไมเกิน 6 เดือน

สําหรับตํารวจผูมีอํานาจอนุญาตดังกลาวมาแลว และตํารวจชั้นรอยตํารวจเอกขึ้นไป ถา
จะตองปฏิบัติราชการและมีความจําเปนตองพกอาวุธปนติดตัวไปดวย ถือวาอยูในภาวะรูควรมิควร
เปนอยางดีแลว ไมตองขออนุญาตผูใด เวนแตใหนําบัตรประจําตัวติดตัวไปดวยเพื่อแสดงเมื่อจําเปน
เทาน้ัน

ขอ 7 ในกรณีที่พกอาวุธปนไดตามระเบียบที่กลาวแลว ใหขาราชการตํารวจถือปฏิบัติ
ในการพกปนดังกลาวดังตอไปน้ี

(1) ในกรณีแตงเคร่ืองแบบตํารวจ
ก. ขณะอยูในแถว ควบคุมแถว ไปราชการ ใหพกโดยใชซองปนหนังสีนํ้าตาลรอย

เข็มขัดไวทางขวา
ข. ในโอกาสลําลอง ใหพกพาไปในลักษณะซอนเรนอยางมิดชิดจนไมสามารถอาจ

สังเกตเห็นไดงาย
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ค. ในขณะที่ปฏิบัติหนาที่จราจร ตํารวจที่มียศต้ังแตสิบตํารวจเอกลงใหพกโดยใช
ซองปนหนังสีขาวรอยเข็มขัดไวทางขวา ตามที่กองพลาธิการจัดหามาจายใหใชราชการ

(2) ในกรณีที่มิไดแตงเคร่ืองแบ ใหพกพาไปโดยมิดชิด จนไมอาจสังเกตเห็นไดงาย เชน
บรรจุไวในกระเปาเอกสาร เปนตน

ขอควรระวังในการพกอาวุธปนน้ันมีหลักอยูวา ตองใหมิดชิดและเรียบรอยทั้งตองให
เปนการเหมาะสมกับกาลเทศะดวย อยาพกปนในทํานองที่ทําใหประชาชนไดรับความกระทบ
กระเทือนใจเมื่อไดพบเห็น เชน ไมสวมเคร่ืองแบบ แตเหน็บปนไวทีสะเอวบาง ขางหลังบาง หรือ
ใสกระเปากางเกงปลอยดามปนโผลออกมาใหเห็นบาง เปนตน

นอกจากที่กลาวขางตน ขาราชการตํารวจที่พกพาอาวุธปน จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยอาวุธปนโดยเครงครัด หากฝาฝนยอมเปนความผิดทางวินัย และอาจถูกดําเนินคดีได

ขอ 8 การใชดาบปลายปนหรือตะบอง เมื่อแตงเคร่ืองแบบตํารวจน้ัน ใหใสในซองดาบ
ปลายปน หรือซองตะบองที่ทางราชการจายให โดยสอดซองน้ันไวในเข็มขัดบริเวณสะเอวขางซาย
ขอ 9 ตํารวจที่ไดรับจายดาบปลายปน ใหคาดดาบปลายปนประกอบเคร่ืองแบบไดเฉพาะในโอกาส
ที่ผูบังคับบัญชาต้ังแตชั้นสารวัตร สารวัตรใหญ หรือตําแหนงเทียบเทาขึ้นไปสั่งใหคาดเพื่อปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับการปราบปรามโจรผูราย หรือในโอกาสอ่ืนที่ผูบังคับบัญชาต้ังแตชั้นสารวัตร สารวัตรใหญ
หรือตําแหนงเทียบเทาขึ้นไปสั่งใหคาดไดเทาน้ัน นอกจากน้ีหามคาดดาบปลายปน ยิ่งเปนโอกาสที่
มิไดแตงเคร่ืองแบบแลว หามคาดเด็ดขาด
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ภาคผนวก ค
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย
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คําพิพากษาฎีกาที่ 190/2541
พนักงานอัยการ จังหวัดเพชรบูรณ โจทก
นาย สุรเชษฐ จาดฤทธิ์  จําเลย
ป.อ. มาตรา 60, 69, 80, 288, 299

จําเลยเจตนายิงผูเสียหายที่ 1 เน่ืองจากจําเลยถูกผูเสียหายที่ 1 กับพวก เขามา กลุม รุม ทํา
รายจําเลยกอน จําเลยยอมมีสิทธิปองกันตัวเองเพื่อ มิใหถูกทํารายแตการที่จําเลยใชปนซึ่งเปนอาวุธ
รายแรง ยิงผูเสียหายที่ 1 หลายนัด โดยผูเสียหายที่ 1 มีเพียงกอนหินและไมปรากฏวาพวกผูเสียหาย
ที่ 1มีอาวุธ กระสุนปนที่ จํ าเลยยิงถูกผู เสียหายที่ 1 ที่บั้นเอวดานซาย สะโพกดานซายและดานขวา
จนผูเสียหายที่ 1 ไดรับอันตรายสาหัสถาผูเสียหายที่ 1 ไมไดรับการรักษาทันทวงทีอาจถึงแกความ
ตายได นอกจากน้ีกระสุนปนยังพลาดไปถูกผูเสียหายที่ 2 และที่ 3 จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกาย
ของผูเสียหายที่ 2 และที่ 3 ดังน้ี นับวาเปนการกระทําเกินกวา กรณีแหงการจําตองกระทําเพื่อปองกัน
การกระทํ าของจําเลยจึงเปนความผิดขอหาพยายามฆ าผู อ่ืนโดยปองกันตัวเกินสมควรแก เหตุ
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 299 ตองเปนกรณีชุลมุนตอสูกันระหวางบุคคลต้ังแต
สามคนขึ้นไปและมีบุคคลไดรับอันตรายสาหัส ซึ่งหมายถึงกรณีที่ไมทราบวาผูใดหรือผูใดรวมกับ
ใครทํารายจนไดรับอันตรายสาหัส

โจทกฟองขอใหลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32, 33, 60, 80, 91,
288 พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และริบของกลาง

จําเลยใหการปฏิเสธขอหาพยายามฆาผูอ่ืน และใหการรับสารภาพขอหามีและพาอาวุธ
ปนติดตัวไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยไมมีเหตุสมควรและไมไดรับอนุญาต

ศาลชั้นตนพิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 60, 80,
90, 288

พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8ทวิ วรรคหน่ึง,72 วรรคหน่ึง, 72 ทวิ
วรรคสอง เปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหลงโทษทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 91 ขอหาพยายามฆาผู อ่ืน จําคุก10 ปลดโทษใหหน่ึงในสาม คงจําคุก 6 ป
8 เดือน ขอหามีอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนโดยไมไดรับอนุญาต จําคุก 1 ป ขอหาพาอาวุธปนติด
ตัวไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะ โดยไมมีเหตุอันสมควรและไมไดรับอนุญาตจําคุก 6 เดือน
รวมโทษในความผิดตอพระราชบัญญัติอาวุธปนฯจําคุก 1 ป 6 เดือน จําเลยใหการรับสารภาพ เปน
ประโยชนแกการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษใหกึ่งหน่ึง คงจําคุก9เดือน รวมจําคุกจําเลย 7 ป
5 เดือน ริบของกลาง
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จําเลยอุทธรณ
ศาลอุทธรณภาค 2 พิพากษายืน
จําเลยฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยวา "ขอเท็จจริงฟงไดในเบื้องตนวาตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุดัง

ฟอง จําเลยใชอาวุธปนยิงถูกนายปญญา ฐาปโนสถผูเสียหายที่ 1 ที่บริเวณบั้นเอวดานซายสะโพก
ดานซายและดานขวา และกระสุนปนที่จําเลยยิงพลาดไปถูกนายสมบัติ อิศรางกุณ ผูเสียหายที่ 2 ที่
บริเวณปลายน้ิวนางดานขวาและพลาดไปถูกนางสาวสมพร หมูสุขศรี ผูเสียหายที่ 3ที่บริเวณบั้นเอว
ดานซาย มีปญหาตองวินิจฉัยตามฎีกาจําเลยวา จําเลยกระทําความผิดขอหาพยายามฆาผูอ่ืนหรือไม
ศาลฎีกาวินิจฉัยขอเท็จจริงฟงไดวา จําเลยเจตนายิงผูเสียหายที่ 1สวนขออางของจําเลยที่วายิงขูขึ้นฟา
หรือยิงในขณะผูเสียหายที่ 1ไลตามจําเลยมาไมมีนํ้าหนักใหรับฟงแตที่จําเลยอางวาถูกผู เสียหาย
ที่ 1 ทํารายกอนและพวกผูเสียหายที่ 1 เขามา กลุมรุมทํารายจําเลยน้ันมีนํ้าหนักรับฟงได เพราะ
ผูเสียหายที่ 1 ยอมรับวาเขาชกจําเลยกอน และจากคําเบิกความของพยานโจทกอีก 2 ปากตางยืนยัน
วา ผูเสียหายที่ 1 กับพวกกลุมรุมทํารายจําเลยเพียงคนเดียว ขอเท็จจริงเชื่อวา จําเลยยิงผูเสียหาย
ที่ 1 เพราะถูกผูเสียหายที่ 1 กับพวกกลุมรุมทําราย การที่ผูเสียหายที่ 1เปนฝายกอเหตุวิวาทกอนโดย
เขาชกทํารายจําเลยและพวกผูเสียหายเขากลุมรุมทําราย จําเลยยอมมีสิทธิปองกันตัวเองเพื่อมิใหถูก
ทําราย แตการปองกันตัวของจําเลยดังกลาว จําเลยใชปนซึ่งเปนอาวุธรายแรงยิงผูเสียหายที่ 1 หลาย
นัด โดยปรากฏจากคําเบิกความของจําเลยเพียงวาผูเสียหายที่ 1 มีเพียงกอนหิน และไมปรากฏวา
พวกผูเสียหายที่ 1 มีอาวุธ เพียงแตกลุมรุมทํารายจําเลยเทาน้ัน กระสุนปนถูกผูเสียหายที่ 1ที่บั้นเอว
ดานซาย สะโพกดานซายและดานขวา จนผูเสียหายที่ 1 ไดรับอันตราย

สาหัสแพทยใหความเห็นวาถาผูเสียหายที่ 1ไมไดรับการรักษาทันทวงทีอาจถึงแกความ
ตาย นอกจากน้ีกระสุนปนยังพลาดไปถูกผูเสียหายที่ 2 และที่ 3 จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกาย
ของผูเสียหายที่ 2 และที่ 3 นับวาเปนการกระทําเกินกวากรณีแหงการจําตองกระทําเพื่อปองกันการ
กระทําของจําเลยจึงเปนความผิดขอหาพยายามฆาผูอ่ืนโดยปองกันตัวเกินสมควรแกเหตุ

สวนที่ จํ าเลยฎีกาว า การกระทํ าของจําเลยเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 299 น้ัน เห็นวา ความผิดตามบทมาตราดังกลาว ตองเปนกรณีชุลมุนตอสูกันระหวางบุคคล
ต้ังแตสามคนขึ้นไปและมีบุคคลไดรับอันตรายสาหัส ซึ่งหมายถึงกรณีที่ไมทราบวาผูใดหรือผูใด
รวมกับใครทํารายจนไดรับอันตรายสาหัสแตคดีน้ีขอเท็จจริงฟงไดวาจําเลยใชอาวุธปนยิงผูเสียหาย
ที่ 1โดยมีเจตนาฆา จนผูเสียหายที่ 1 ไดรับอันตรายสาหัส และกระสุนปนพลาดไปถูกผูเสียหายที่ 2
และที่ 3 จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายของผูเสียหายที่ 2 และที่ 3 แตการกระทําของจําเลยเปน
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การปองกันตัวเกินสมควรแกเหตุ จําเลยจึงมีความผิดขอหาพยายามฆาผูอ่ืนโดยปองกันตัวเกิน
สมควรแกเหตุ"

พิพากษาแก เปนว า จํ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 60
ประกอบดวยมาตรา 69 จําคุก 3 ปลดโทษใหหน่ึงในสาม ตามมาตรา 78 คงจําคุก 2 ป รวมจําคุก 2 ป
9 เดือนนอกจากที่แกใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค 2DPU
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ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย
คําพิพากษาฎีกาที่ 5874/2546
พนักงานอัยการประจําศาลจังหวัดธัญบุรี โจทก
โจทกรวม นาย สมบัติ พูลประสาท
นาย สมบัติ ทองคลาย จําเลย
ป.อ. มาตรา 86

จําเลยและ ฉ. พวกจําเลยซึ่งใชอาวุธปนยิงโจทกรวมไมเคยรูจักและไมเคยมีสาเหตุโกรธ
เคืองกับโจทกรวมมากอน การที่โจทกรวมเดินเขาไปหากลุมของจําเลยกับ ฉ. แลวถูก ฉ. ใชอาวุธ
ปนยิงถูกบริเวณชองทอง 1 นัด เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดโดยจําเลยไมอาจคาดคิด การ
ที่ ฉ. ใชอาวุธปนยิงโจทกรวมจึงเปนการกระทําที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา จําเลยมิไดรวมวางแผนหรือ
สมคบคิดกับ ฉ. ดวย แม ฉ. กับจําเลยจะวิ่งออกไปจากที่เกิดเหตุดวยกันแลว ฉ. น่ังซอนทายรถ
จักรยานยนตที่จําเลยขับหลบหนีไปก็เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลัง จึงไมอาจถือไดวาเปนการ
ชวยเหลือหรือใหความสะดวกกอนหรือขณะ ฉ. ใชอาวุธปนยิงโจทกรวม จึงไมเปนความผิดฐาน
สนับสนุนผูอ่ืนกระทําความผิดฐานพยายามฆาผูอ่ืน

โจทกฟองวา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2542 เวลากลางคืนหลังเที่ยง นายเฉลิมชัยหรือหมู มี
พรอม พวกของจําเลยใชอาวุธปนยิงนายสมบัติ พูลประสาท ผูเสียหาย 1 นัด ถูกบริเวณหนาทองโดย
มีเจตนาฆา นายเฉลิมชัยลงมือกระทําความผิดโดยตลอดแลว แตการกระทําไมบรรลุผล เพราะ
ผูเสียหายไดรับการรักษาพยาบาลทันทวงทีจึงไมถึงแกความตายสมเจตนาของนายเฉลิมชัย หลังจาก
นายเฉลิมชัยหรือหมูใชอาวุธปนยิงผู เสียหายแลวจําเลยใชรถจักรยานยนต คันหมายเลขทะเบียน
อางทอง กฉค - 225 เปนยานพาหนะชวยเหลือนายเฉลิมชัยหลบหนีใหพนจากการจับกุมเปนการ
กระทําดวยประการใดๆ เพื่อชวยเหลือใหความสะดวกในการที่นายเฉลิมชัยหรือหมู กระทําความผิด
ฐานพยายามฆาผูเสียหายขอใหลงโทษจําเลยตามประมวลกจําเลยใหการรับสารภาพ

ระหวางพิจารณา นายสมบัติ พูลประสาท ผูเสียหายยื่นคํารองขอเขารวมเปนโจทกศาล
ชั้นตนอนุญาต

ศาลชั้นตนพิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86, 80, 288 จําคุก
7 ป จําเลยใหการรับสารภาพ เปนประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษใหกึ่งหน่ึง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจําคุก 3 ป 6 เดือน ริบรถจักรยานยนตของกลาง

จําเลยอุทธรณ
ศาลอุทธรณภาค 1 พิพากษากลับใหยกฟอง ไมริบจักรยานยนตของกลาง
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โจทกฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยวา "พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงที่คูความไมไดโตเถียงกันในชั้นฎีการับฟง

ไดวา ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟอง นายเฉลิมชัยหรือหมู มีพรอม พวกของจําเลยใชอาวุธ
ปนยิงนายสมบัติ พูลประสาท โจทกรวม 1 นัด ถูกที่บริเวณหนาทองไดรับบาดเจ็บ หลังจากน้ัน
จําเลยขับรถจักรยานยนตพานายเฉลิมชัยหลบหนีจากที่เกิดเหตุไป

ปญหาที่ตองวินิจฉัยตามฎีกาของโจทกมีวา จําเลยกระทําความผิดฐานสนับสนุนผูอ่ืน
กระทําความผิดฐานพยายามฆาโจทกรวมหรือไม ไดความจากคําเบิกความของโจทกรวม นาย
ภูษิต ปายาง และนายวิทยา ปายาง พยานโจทกและโจทกรวมทํานองเดียวกันวากอนเกิดเหตุบุคคล
ทั้งสามดังกลาวไปตามหานองชายโจทกรวมบริเวณสวนสนุกที่เกิดเหตุโจทกรวมเขาไปตบศีรษะ
ชายคนหน่ึงซึ่งโจทกรวมจําไดวาเคยรังแกนอยชายโจทกรวม ขณะน้ันโจทกรวมหันมาเห็น
จําเลย นายเฉลิมชัยหรือหมูกับพวกยืนดูอยูหางออกไปประมาณ 3 เมตร โจทกรวมจึงรองถามจําเลย
กับพวกวา มองอะไร จําเลยตอบวา แลวมึงจะทําไม โจทกรวมเดินเขาไปหาจําเลยกับพวก นายเฉลิม
ชัยหรือหมูใชอาวุธปนสั้นยิงโจทกรวม 1 นัด ถูกที่บริเวณชองทอง จากน้ันจําเลยกับพวกวิ่งจากที่
เกิดเหตุแลวจําเลยขับรถจักรยานยนตโดยมีนายเฉลิมชัยหรือหมูน่ังซอนทายหลบหนีไป เห็น
วา โจทกรวมกับจําเลยและนายเฉลิมชัยหรือหมูพวกจําเลยซึ่งใชอาวุธปนยิงโจทกรวมไมเคยรูจัก
และไมเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมากอน โจทกรวมพบกับจําเลยและนายเฉลิมชัยหรือหมูในที่เกิด
เหตุโดยบังเอิญ การที่โจทกรวมเดินเขาไปหากลุมของจําเลยกับนายเฉลิมชัยหรือหมูแลวถูกนาย
เฉลิมชัยหรือหมูใชอาวุธปนยิงถูกบริเวณชองทอง 1 นัด เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในทันทีทันใด โดย
พฤติการณที่จําเลยไมอาจคาดคิดวา โจทกรวมจะเดินเขามาหากลุมของจําเลยจึงถูกนายเฉลิมชัยหรือ
หมูใชอาวุธปนยิง ฉะน้ัน การที่นายเฉลิมชัยหรือหมูใชอาวุธปนยิงโจทกรวมจึงเปนการกระทําที่
เกิดขึ้นเฉพาะหนา จําเลยหาไดรวมวางแผนหรือสมคบคิดกับนายเฉลิมชัยหรือหมูดวยไม แม
ภายหลังที่นายเฉลิมชัยหรือหมูใชอาวุธปนยิงโจทกรวมแลว นายเฉลิมชัยหรือหมูกับจําเลยจะวิ่ง
ออกไปจากที่เกิดเหตุดวยกันแลว นายเฉลิมชัยหรือฎหมายอาญา มาตรา 33, 80, 86, 288 และริบ
รถจักรยานยนตของกลาง

หมูน่ังซอนทายรถจักรยานยนตที่จําเลยขับหลบหนีไปก็เปนเหตุการณที่ เกิดขึ้นภายหลัง
ที่นายเฉลิมชัยหรือหมูใชอาวุธปนยิงพยายามฆาโจทกรวมแลว การกระทําของจําเลยมิไดเกิดขึ้น
กอนหรือขณะนายเฉลิมชัยหรือหมูใชอาวุธปนยิงโจทกรวม จึงไมอาจถือไดวาเปนการชวยเหลือ
หรือใหความสะดวกกอนหรือขณะนายเฉลิมชัยหรือหมูใชอาวุธปนยิงโจทกรวมแตอยางใด การ
กระทําของจําเลยจึงไมเปนความผิดฐานสนับสนุนผูอ่ืนกระทําความผิดฐานพยายามฆาผูอ่ืนดังโจทก
ฟอง ที่ศาลอุทธรณภาค 1 พิพากษายกฟองน้ัน ศาลฎีกาเห็นพองดวย ฎีกาของโจทกฟงไมขึ้น"
พิพากษายืน
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ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย
คําพิพากษาฎีกาที่ 1911/2547
พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ โจทก
นายสุพลหรือเที่ยง เพ็ชรพันธ จําเลย
ป.อ. มาตรา 69, 288

จําเลยยิงผูตายเพราะผูตายจะใชมีดแทง จําเลยยอมมีสิทธิปองกันตัว แตแมจําเลยจะไมมี
หนาที่ตองหนีการที่จําเลยมีอาวุธปนที่รายแรงกวา จําเลยอาจเลือกยิงรางกายสวนที่สําคัญนอยหรือ
เปนอันตรายนอยเพียงเพื่อยับยั้งผูตาย แตจําเลยกลับใชอาวุธปนเล็งยิงไปที่ใบหนา จึงเปนการ
ปองกันเกินกวากรณีที่จําตองกระทําเพื่อปองกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69

โจทกฟองขอใหลงโทษจําเลยตาม พ.ร.บ. อาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไม
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ, ๗๒ ทวิ ป.อ. มาตรา ๓๒, ๙๑, ๒๘๘,
๓๗๑ ริบของกลาง

จําเลยใหการตอสูอางเหตุปองกัน และรับสารภาพในความผิดฐานพาอาวุธปนติดตัวไป
ในหมูบานและทางสาธารณะโดยไมไดรับใบอนุญาต

ศาลชั้นตนพิพากษาลงโทษจําเลย
จําเลยอุทธรณ
ศาลอุทธรณภาค ๘ พิพากษาแกเปนวา ใหยกฟองในความผิดฐานฆาผูอ่ืน ใหปรับจําเลย

ในความผิดฐานพาอาวุธปน ๔,๐๐๐ บาท อีกสถานหน่ึง ลดโทษตาม ป.อ. มาตรา
๗๘ กึ่งหน่ึง แลวคงปรับ ๒,๐๐๐ บาท โทษจําคุกใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๒ ป
ตาม ป.อ. มาตรา ๕๖ ไมชําระคาปรับจัดการตาม ป.อ. มาตรา ๒๙ ๓๐ นอกจากที่แกใหเปนไปตาม
คําพิพากษาศาลชั้นตน

โจทกฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยวา พิเคราะหแลว ความผิดฐานพาอาวุธปนเปนยุติตามคําพิพากษาศาล

อุทธรณภาค ๘ คงมีปญหาตองวินิจฉัยตามฎีกาของโจทกเฉพาะขอหาฆาผูอ่ืน ขอเท็จจริงฟงไดวาวัน
เกิดเหตุผูตายนําตนไมไปปลูกตามแนวเขตที่ ดินดานที่ ติดตอที่ ดินจําเลย เวลาประมาณ ๑๗.๓๐
นาฬิกา ขณะที่ผูตายยืนอยูกับนายอํานวย จําเลยออกจากบานไปที่ที่ดินของผูตาย มีการโตเถียงกัน
เร่ืองแนวเขตที่ดิน จําเลยใชอาวุธปนยิงผูตาย ๑ นัด เปนเหตุใหผูตายถึงแกความตายแลวจําเลย
หลบหนีไป มีปญหาตองวินิจฉัยวา จําเลยกระทําโดยปองกันหรือไม โจทกมีนายอํานวยเบิกความ
เปนพยานวา จําเลยกับผูตายโตเถียงกันเร่ืองผูตายปลูกมะพราว ขณะน้ันทั้งสองยืนหางกันประมาณ
๓ เมตร พยานยืนกั้นกลางพยายามพูดหามปรามแตทั้งคูไมฟง ผูตายชักมีดจากเอวเดินเขาหาจําเลย
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จําเลยจึงชักอาวุธปนเล็งยิงไป ๑ นัด พยานโจทกปากน้ีเปนประจักษพยานเห็นเหตุการณต้ังแตตน
คําเบิกความมีนํ้าหนักนาเชื่อ พนักงานสอบสวนทําบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีอาญา ระบุ
เหตุการณที่เกิดขึ้นวา ผูตายจะใชมีดปลายแหลมแทงจําเลย จําเลยจึงใชอาวุธปนยิง เมื่อพยาน
หลักฐานของโจทกเปนดังน้ีจึงรับฟงไดวา จําเลยยิงผูตายเพราะผูตายใชมีดแทง การที่ผูตายจะใชมีด
แทงจําเลยถือไดวาเปนภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย จําเลยยอมมีสิทธิ
ปองกันตัว แตเห็นวาแมจําเลยจะไมมีหนาที่ตองหนี แตจําเลยมีอาวุธปนที่รายแรงกวา จําเลยอาจ
เลือกยิงรางกายสวนที่สําคัญนอยหรือเปนอันตรายนอยเพียงเพื่อยับยั้งผูตายมิใหเขามาใชมีดแทง แต
จําเลยกลับใชอาวุธปนเล็งยิงไปที่ใบหนา จึงเปนการปองกันเกินกวากรณีที่จําตองกระทําเพื่อปองกัน
ตาม ป.อ. มาตรา ๖๙ ที่ศาลอุทธรณภาค ๘ พิพากษามาน้ัน ไมตองดวยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกา
ของโจทกฟงขึ้นบางสวน

พิพากษาแกเปนวา จําเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๒๘๘ ประกอบดวยมาตรา ๖๙ ให
จําคุก ๒ ป นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค ๘.
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ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย
คําพิพากษาฎีกาที่ 8079/2549
พนักงานอัยการประจําศาลจังหวัดปากพนัง โจทก
นายศรคีรี รัตนะ   จําเลย
ป.อ. มาตรา 68, 80, 288

จําเลยและผูเสียหายมีสาเหตุขุนของหมองใจกันจนตางฝายตางหวาดระแวงวาอีกฝายจะ
มาทํารายตน ตามพฤติการณแหงคดีที่ผูเสียหายเรียกชื่อจําเลยและชักอาวุธปนออกมาจากเอว วิญู
ชนเชนจําเลยยอมเขาใจไดวาผูเสียหายจะใชอาวุธปนน้ันยิงจําเลย ถือไดวาเปนภยันตรายซึ่งเกิดจาก
การประทุษรายละเมิดตอกฎหมายและเปนภยันตรายที่ใกลจะถึงตาม ป.อ. มาตรา 68 แลว การที่
จําเลยหยิบอาวุธมีดพราที่วางอยูพื้นถนนซึ่งเปนของบุคคลอ่ืนฟนทํารายผูเสียหายไปเพียงคร้ังเดียว
แลววิ่งหลบหนีไป จึงเปนการกระทําเพื่อปองกันพอสมควรแกเหตุ เปนการปองกันโดยชอบดวย
กฎหมาย จําเลยจึงไมมีความผิด

โจทกฟองขอใหลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80,
33 ริบมีดปลายแหลมของกลาง

จําเลยใหการปฏิเสธ
ศาลชั้นตนพิพากษายกฟอง คืนของกลางแกเจาของ
โจทกอุทธรณ
ศาลอุทธรณภาค 8 พิพากษากลับ จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

288 ประกอบมาตรา 80 ลงโทษจําคุก 10 ป ทางนําสืบของจําเลยเปนประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษใหหน่ึงในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78 คงจําคุก6 ป 8 เดือน ริบมีด
ปลายแหลมของกลาง

จําเลยฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยวา ขอเท็จจริงเบื้องตนที่คูความไมโตแยงกันฟงไดวา ในวันเวลาและ

สถานที่เกิดเหตุตามฟอง จําเลยใชอาวุธมีดพราของกลางฟนทํารายรางกายผูเสียหาย เปนเหตุให
ผูเสียหายไดรับอันตรายสาหัส น้ิวกอยมือขางซายขาด และบริเวณขอมือขวามีบาดแผลฉีกขาด
รายละเอียดปรากฏตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรือศพของแพทย ผูเสียหายใชอาวุธปนสั้นยิง
จําเลย ทําใหจําเลยมีบาดแผลกระสุนเขาและออกที่ขาขวา กับบาดแผลที่อกดานซายมีกระสุนฝงใน
ผนังทรวงอก รายละเอียดปรากฏตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรือศพของแพทย ปญหาตอง
วินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยมีวา จําเลยกระทําความผิดตามฟองหรือไม ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดตามที่
จําเลยนําสืบวา วันเกิดเหตุผูเสียหายเรียกชื่อจําเลยและชักอาวุธปนออกจากเอวจําเลยจึงควาอาวุธมีด
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พราของกลางซึ่งเปนของชาวบานที่วางอยูที่พื้นถนนฟนไปที่ผูเสียหาย 1 คร้ัง แลวหลบหนีไป เมื่อ
จําเลยและผูเสียหายมีสาเหตุขุนของหมองใจกันจนแตละฝายตางหวาดระแวงวาอีกฝายจะมาทําราย
ตน ตามพฤติการณแหงคดีที่ผูเสียหายเรียกชื่อจําเลยพรอมชักอาวุธปนออกมาน้ัน วิญูชนเชนจําเลย
ยอมเขาใจไดวาผูเสียหายจะใชอาวุธปนน้ันยิงจําเลยน่ันเอง ถือไดวาเปนภยันตรายซึ่งเกิดจากการ
ประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายและเปนภยันตรายที่ใกลจะถึงดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 68 แลว ดังน้ัน การที่จําเลยหยิบอาวุธมีดพราของกลางที่วางอยูที่พื้นถนน ซึ่งเปนของ
บุคคลอ่ืนฟนทํารายผูเสียหายไปเพียงคร้ังเดียวแลววิ่งหลบหนีไป จึงเปนการกระทําเพื่อปองกัน
พอสมควรแกเหตุเปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย จําเลยจึงไมมีความผิด ที่ศาลอุทธรณ
ภาค 8 พิพากษาลงโทษจําเลยมาน้ัน ศาลฎีกาไมเห็นพองดวย ฎีกาของจําเลยฟงขึ้น

อน่ึง มีดปลายแหลมของกลางไมใชทรัพยที่มีไวเปนความผิดหรือเปนทรัพยที่ใชในการ
กระทําความผิด จึงไมอาจริบได

พิพากษากลับใหยกฟองคืนของกลางแกเจาของ.
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ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย
คําพิพากษาฎีกาที่ 2307/2550
พนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี โจทก
นายนิติกร พาพาน จําเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 249
ป.วิ.อ. มาตรา 15
ป.อ. มาตรา 56, 371
พ.ร.บ.อาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ.2490 มาตรา
7, 8 ทวิ วรรคสอง, 72 วรรคหน่ึง, 72 ทวิ วรรคสอง

โจทกฟองขอใหลงโทษจําเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุ
ระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 32, 91, 371 และริบของกลาง

จําเลยใหการรับสารภาพ
ศาลชั้นตนพิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน

วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคสอง, 72 วรรคหน่ึง,
72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 การกระทําของจําเลยเปนความผิดหลายกรรม
ตางกัน ใหลงโทษทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมี
อาวุธปน จําคุก 1 ป ฐานพาอาวุธปน เปนกรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบท ใหลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ ซึ่งเปนกฎหมายหลายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 90 จําคุก 1 ป รวมจําคุก 2 ป จําเลยใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณา มี
เหตุบรรเทาโทษ ลดโทษใหกึ่งหน่ึง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจําคุก 1 ป

จําเลยอุทธรณ
ศาลอุทธรณภาค 4 พิพากษาแกเปนวา ใหริบอาวุธปนของกลาง นอกจากที่แกใหเปนไป

ตามคําพิพากษาศาลชั้นตน
จําเลยฎีกา โดยผูพิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคําพิพากษาศาลชั้นตนอนุญาตให

ฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
ศาลฎีกาวินิจฉัยวา “ที่จําเลยฎีกาเปนปญหาขอกฎหมายวาอาวุธปนของกลางไมมี

อุปกรณเคร่ืองลั่นไก การที่ศาลอุทธรณภาค 4 วินิจฉัยวา อุปกรณเคร่ืองลั่นไกสามารถถอดออกหรือ
ประกอบเขากับอาวุธปนไดไมยาก จําเลยอาจซุกซอนไวตางหากเพื่ออําพรางการกระทําความผิด คํา
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วินิจฉัยของศาลอุทธรณภาค 4 ดังกลาวเปนการหยิบยกขอเท็จจริงขึ้นใหมจึงไมชอบดวยกฎหมาย
น้ัน เห็นวา อาวุธปนของกลางแมจะไมมีอุปกรณเคร่ืองลั่นไกก็ถือวาเปนอาวุธปนตามกฎหมาย การ
ที่จําเลยมีไวในครอบครองซึ่งอาวุธปนดังกลาวโดยไมไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่จึง
เปนการกระทําที่ฝาฝนตอกฎหมาย อีกทั้งจําเลยยังมีกระสุนปนของกลางไวในครอบครองโดยไมได
รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่อันเปนการกระทําที่ฝาฝนตอกฎหมายดวยเชนกัน ดังน้ัน แม
ศาลอุทธรณภาค 4 จะหยิบยกขอเท็จจริงดังที่จําเลยกลาวในฎีกาขึ้นวินิจฉัยก็ไมทําใหผลของคดี
เปลี่ยนแปลงไป ฎีกาขอน้ีของจําเลยจึงไมเปนสาระแกคดีอันควรไดรับการวินิจฉัย ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 249 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
15 ศาลฎีกาไมรับวินิจฉัย

สวนที่จําเลยฎีกาขอใหลงโทษจําเลยสถานเบา และรอการลงโทษจําคุกใหแกจําเลยน้ัน
เห็นวา อาวุธปนเปนอาวุธรายแรงโดยสภาพ สามารถใชทําอันตรายแกชีวิตรางกาย และทรัพยสิน
ของผูอ่ืนไดโดยงาย ทั้งอาวุธปนของกลางไมมีเคร่ืองหมายทะเบียนของเจาพนักงานประทับ หาก
นําไปใชกออาชญากรรมยอมยากแกการตรวจสอบและติดตามหาตัวผูกระทําความผิด ประกอบกับ
สภาพปญหาของสังคมในปจจุบันมีการใชอาวุธปนกออาชญากรรมจํานวนมาก และนับวันจะท วี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การที่จําเลยพาอาวุธปนของกลางติดตัวเขาไปในบริเวณที่ชุมนุมชนที่จัดใหมี
การแสดงดนตรีเพื่อการร่ืนเริง นับวาเปนอันตรายตอประชาชนที่ไปเที่ยวงาน พฤติการณในการ
กระทําความผิดของจําเลยจึงเปนเร่ืองรายแรง ประกอบกับขอเท็จจริงไดความตามรายงานการ
สืบเสาะและพินิจวาจําเลยมีประวัติกระทําความผิดมากอน กรณีจึงไมสมควรที่จะรอการลงโทษ
จําคุกใหแกจําเลย อยางไรก็ตาม ขณะกระทําความผิดจําเลยอายุ 19 ปเศษ จึงเห็นควรลดมาตราสวน
โทษใหจําเลยกระทงละหน่ึงในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 ฎีกาขอน้ีของจําเลยฟง
ขึ้นบางสวน”

พิพากษาแกเปนวา ลดมาตราสวนโทษใหจําเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76
กระทงละหน่ึงในสาม ฐานมีอาวุธปน จําคุก 8 เดือน และฐานพาอาวุธปน จําคุก 8 เดือน รวมจําคุก
16 เดือน ลดโทษใหกึ่งหน่ึงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจําคุก 8 เดือน นอกจากที่แก
ใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค 4
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ภาคผนวก ง
เหตุการณพฤษภาทมิฬ
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เหตุการณพฤษภาทมิฬ
เปนเหตุการณที่ประชาชนเคลื่อนไหวประทวงรัฐบาลที่ พล.อ.สุจินดา คราประยูรเปน

นายกรัฐมนตรี และตอตานการสืบทอดอํานาจของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.)
ระหวางวันที่ 17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งเปนการรัฐประหารรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2534 นําไปสูเหตุการณปราบปรามและปะทะกันระหวางเจาหนาที่ตํารวจ
และทหารกับประชาชนผูชุมนุม มีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก (พล.อ.สุจินดาแถลงวามี
ผูเสียชีวิต 40 คน บาดเจ็บ 600 คน) และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

เหตุการณคร้ังน้ี เร่ิมตนมาจากเหตุการณรัฐประหาร 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 หรือ 1 ป
กอนหนาการประทวง ซึ่ง รสช. ไดยึดอํานาจจากรัฐบาล ซึ่งมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เปนนายก
รัฐมนตรี โดยใหเหตุผลหลักวา มีการฉอราษฎรบังหลวงอยางหนักในรัฐบาล และรัฐบาลพยายาม
ทําลายสถาบันทหาร โดยหลังจากยึดอํานาจ คณะ รสช. ไดเลือกนายอานันท ปนยารชุน เปนนายก
รัฐมนตรีรักษาการ มีการแตงต้ังสภานิติบัญญัติแหงชาติขึ้น รวมทั้งการแตงต้ังคณะกรรมการราง
รัฐธรรมนูญ 20 คน เพื่อรางรัฐธรรมนูญใหม

หลังจากรางรัฐธรรมนูญสําเร็จ ก็ไดมีการจัดการเลือกต้ังทั่วไปเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.
2535 โดยพรรคที่ไดจํานวนผูแทนมากที่สุดคือ พรรคสามัคคีธรรม (79 คน) ไดเปนแกนนําจัดต้ัง
รัฐบาล โดยมีการรวมตัวกับพรรครวมรัฐบาลอ่ืนๆ คือพรรคชาติไทยพรรคกิจสังคมและพรรคราษฎร
และมีการเตรียมเสนอนายณรงค วงศวรรณ หัวหนาพรรคสามัคคีธรรมในฐานะหัวหนาพรรคที่มี
ผูแทนมากที่สุด ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี แตปรากฏวา ทางโฆษกกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา
นางมารกาเร็ต แท็ตไวเลอร ไดออกมาประกาศวา นายณรงค น้ันเปนผูหน่ึงที่ไมสามารถขอวีซาเดิน
ทางเขาสหรัฐฯ ได เน่ืองจากมีความใกลชิดกับนักคายาเสพติด

ในที่สุด จึงมีการเสนอชื่อ พล.อ. สุจินดา คราประยูร ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีแทน ซึ่งเมื่อ
ไดรับพระราชทานแตงต้ังอยางเปนทางการแลว ก็เกิดความไมพอใจของประชาชนในวงกวาง
เน่ืองจากกอนหนาน้ี, ในระหวางที่มีการทักทวงโตแยงเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่รางขึ้นมาใหมวา ไมมี
ความเปนประชาธิปไตย, ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับน้ีก็ไดถูกประกาศใช

พล.อ.สุจินดา คราประยูร ไดใหสัมภาษณหลายคร้ังวา ตนและสมาชิกในคณะรักษา
ความสงบเรียบรอยแหงชาติจะไมรับตําแหนงทางการเมืองใดๆ แตภายหลังไดมารับตําแหนง
รัฐมนตรี ซึ่งไมตรงกับที่เคยพูดไว เหตุการณน้ี จึงไดเปนที่มาของประโยคที่วา "เสียสัตยเพื่อชาติ"
และเปนหน่ึงในชนวนใหฝายที่คัดคานรัฐธรรมนูญฉบับน้ีทําการเคลื่อนไหวอีกดวย

การรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.สุจินดา ดังกลาว นําไปสูการเคลื่อนไหว
คัดคานตางๆ ของประชาชน รวมถึงการอดอาหารของ ร.ต. ฉลาด วรฉัตร และ พล.ต. จําลอง ศรีเมือง
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(หัวหนาพรรคพลังธรรมในขณะน้ัน) สหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย ที่มีนายปริญญา เทวา
นฤมิตรกุล เปนเลขาธิการ ตามมาดวยการสนับสนุนของพรรคฝายคานประกอบดวยพรรคประชาธิปตย
พรรคเอกภาพ พรรคความหวังใหมและพรรคพลังธรรม โดยมีขอเรียกรองใหนายกรัฐมนตรีลาออก
จากตําแหนง และเสนอวาผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีตองมาจากการเลือกต้ัง

หลังการชุมนุมยืดเยื้อต้ังแตเดือนเมษายน เมื่อเขาเดือนพฤษภาคม รัฐบาลเร่ิมร ะดม
ทหารเขามารักษาการในกรุงเทพมหานคร และเร่ิมมีการเผชิญหนากันระหวางผูชุมนุมกับเจาหนาที่
ตํารวจและทหารในบริเวณราชดําเนินกลาง ทําใหสถานการณตึงเครียดมากขึ้นเร่ือยๆ

กระทั่งในคืนวันที่ 17 พฤษภาคม ขณะที่มีการเคลื่อนขบวนประชาชนจากสนามหลวง
ไปยังถนนราชดําเนินกลางเพื่อไปยังหนาทําเนียบรัฐบาล ตํารวจและทหารไดสกัดการเคลื่อนขบวน
ของประชาชน เร่ิมเกิดการปะทะกันระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ตํารวจในบางจุด และมีการบุก
เผาสถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง จากน้ันเมื่อเขาสูวันที่ 18 พฤษภาคม รัฐบาลไดประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร และใหทหารทําหนาที่รักษาความสงบ แตไดนําไปสูการปะทะกันกับ
ประชาชน มีการใชกระสุนจริงยิงใสผูชุมนุมในบริเวณถนนราชดําเนินจากน้ันจึงเขาสลายการชุมนุม
ในเขามืดวันเดียวกันน้ัน ตามหลักฐานที่ปรากฏมีผูเสียชีวิตหลายสิบคน

กอนเที่ยงวันที่ 18 พฤษภาคม ทหารไดควบคุมตัว พล.ต. จําลอง ศรีเมือง จากบริเวณที่
ชุมนุมกลางถนนราชดําเนินกลาง และรัฐบาลไดออกแถลงการณหลายฉบับและรายงานขาวทาง
โทรทัศนของรัฐบาลทุกชองยืนยันวาไมมีการเสียชีวิตของประชาชน แตการชุมนุมตอตานของ
ประชาชนยังไมสิ้นสุด เร่ิมมีประชาชนออกมาชุมนุมอยางตอเน่ืองในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพ โดย
เฉพาะที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง พรอมมีการต้ังแนวปองกันการปราบปรามตามถนนสายตางๆ ขณะ
ที่รัฐบาลไดออกประกาศจับแกนนําอีกเจ็ดคนคือ นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล, น.พ. เหวง โตจิราการ,
น.พ.สันต หัตถีรัตน, นายสมศักด์ิ โกศัยสุข, นางประทีป อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ, น.ส. จิตราวดี วรฉัตร
และนายวีระ มุสิกพงศ และยังปรากฏขาวรายงานการปะทะกันระหวางเจาหนาที่กับประชาชนใน
หลายจุดและเร่ิมเกิดการปะทะกันรุนแรงมากขึ้นในคืนวันน้ันในบริเวณถนนราชดําเนิน

19 พฤษภาคม เจาหนาที่เร่ิมเขาควบคุมพื้นที่บริเวณถนนราชดําเนินกลางไดและควบคุม
ตัวประชาชนจํานวนมากขึ้นรถบรรทุกทหารไปควบคุมไว พล.อ.สุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี
แถลงการณย้ําวาสถานการณเร่ิมกลับสูความสงบและไมใหประชาชนเขารวมชุมนุมอีก แตยัง
ปรากฏการรวมตัวของประชาชนใหมที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงในคืนวันเดียวกัน และมีการ เร่ิมกอ
ความไมสงบเพื่อตอตานรัฐบาลโดยกลุมจักรยานยนตหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร เชนการทุบ
ทําลายปอมจราจรและสัญญาณไฟจราจร
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วันเดียวกันน้ันเร่ิมมีการออกแถลงการณเรียกรองใหนายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหนง
เพื่อรับผิดชอบตอการเสียชีวิตของประชาชน ขณะที่สื่อของรัฐบาลยังคงรายงานวาไมมีการสูญเสีย
ชีวิตของประชาชน แตสํานักขาวตางประเทศไดรายงานภาพของการสลายการชุมนุมและการทําราย
ผูชุมนุม หนังสือพิมพในประเทศไทยบางฉบับเร่ิมตีพิมพภาพการสลายการชุมนุม ขณะที่รัฐบาลได
ประกาศใหมีการตรวจและควบคุมการเผยแพรขาวสารทางสื่อมวลชนเอกชนในประเทศ

ซึ่งการชุมนุมในคร้ังน้ี ดวยผูชุมนุมสวนใหญเปนชนชั้นกลางในเขตตัวเมือง เปนนัก
ธุรกิจหรือบุคคลวัยทํางาน ซึ่งแตกตางจากเหตุการณ 14 ตุลา ในอดีต ซึ่งผูชุมนุมสวนใหญเปนนิสิต
นักศึกษา ประกอบกับเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือที่เพิ่งเขามาในประเทศไทย และใชเปนเคร่ืองมือ
สําคัญในการติดตอสื่อสารในคร้ังน้ี เหตุการณพฤษภาทมิฬน้ีจึงไดชื่อเรียกอีกชื่อนึงวา "ม็อบมือถือ"
พระราชทานพระราชดํารัส

เมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักด์ิ ประธานองคมนตรี
และพลเอก เปรม ติณสูลานนท องคมนตรีและรัฐบุรุษ นําพลเอก สุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี
และพลตรี จําลอง ศรีเมือง เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท โอกาสน้ี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอม พระราชทานพระราชดํารัสแกคณะผูเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทดวย ทั้งน้ี มีการนําเทป
บันทึกภาพเหตุการณดังกลาว ออกอากาศทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย เมื่อเวลา
24.00 น. ของวันน้ันดวย หลังจากน้ันประมาณ 1 สัปดาห พลเอก สุจินดา จึงกราบถวายบังคมลา
ออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให นายมีชัย ฤชุพันธุ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการ
ในตําแหนงนายกรัฐมนตรีไปพลางกอน

ลําดับเหตุการณต้ังแตป พ.ศ. 2534 ถึง 2535
พ.ศ. 2534
23 กุมภาพันธ - คณะ รสช.ยึดอํานาจจากรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
พ.ศ. 2535
22 มีนาคม -มีการเลือกต้ังใหญทั่วประเทศ พรรคสามัคคีธรรม ของนายณรงค วงศวรรณ

ไดรับเลือกต้ังมาเปนลําดับหน่ึง แตถูกขึ้นบัญชีดําผูคายาเสพยติดจากสหรัฐอเมริกา
7 เมษายน - พล.อ.สุจินดา คราประยูร ขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
8 เมษายน - ร.ต.ฉลาด วรฉัตร เร่ิมอดอาหารประทวงวันแรก
17 เมษายน - มีพระบรมราชโองการแตงต้ังคณะรัฐมนตรีชุดใหม
20 เมษายน – พรรคฝายคานเร่ิมการปราศรัยที่ลานพระบรมรูปทรงมามีผูรวมชุมนุม

เกือบ 100,000 คน
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4 พฤษภาคม - พล.ต.จําลอง ศรีเมือง เร่ิมอดอาหารและนํ้าประทวงวันแรก
7 พฤษภาคม - พล.อ.สุจินดา แถลงนโยบายตอรัฐสภา แตพรรคฝายคานไมเขารวม

ขณะเดียวกันบริเวณหนารัฐสภามีผูชุมนุมรวมประทวง จนตองมีการปดประชุมโดยกระทันหัน
8 พฤษภาคม - พล.อ.สุจินดา แถลงถึงเหตุผลที่ตองมารับตําแหนงนายกรัฐมนตรี
9 พฤษภาคม - นายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานรัฐสภาประสานใหพรรครวมรัฐบาล

และพรรคฝายคานรวมกันตกลงวาจะแกไขรัฐธรรมนูญบางประการ และ พล.ต.จําลอง ประกาศเลิก
อดอาหาร

11 พฤษภาคม - พล.ต.จําลอง ประกาศสลายการชุมนุมและประกาศชุมนุมใหมอีกคร้ัง
ในวันที่ 17 พฤษภาคม หากในวันที่ 15 พฤษภาคม ซึ่งเปนวันที่พรรครวมรัฐบาลใหสัญญาวาจะ
แถลงถึงเร่ืองแกไขรัฐธรรมนูญไมมีความคืบหนา

15 พฤษภาคม - พรรครวมรัฐบาลเปลี่ยนทาทีเร่ืองแกไขรัฐธรรมนูญ โดยอางวาเปนการ
ใหสัมภาษณโดยพลการของ นายอาทิตย อุไรรัตน ประธานสภาผูแทนราษฎร โดยอางวาจะแกใหมี
บทเฉพาะกาล วา นายกรัฐมนตรีตองมาจากการเลือกต้ัง ซึ่ง พล.อ.สุจินดา ตองดํารงตําแหนงจนครบ
วาระ 4 ป เสียกอน

17 พฤษภาคม - รัฐบาลจัดคอนเสิรตตานภัยแลงสกัดม็อบที่สนามกีฬากองทัพบกและวง
เวียนใหญ โดยขนรถสุขาของกรุงเทพฯ มาไวที่น่ีหมด ชวงเที่ยงคืนเร่ิมเกิดการตํารวจปะทะกัน
ระหวางผูชุมนุมกับตําตอเน่ืองถึงเชาวันที่ 18 พฤษภาคม

18 พฤษภาคม - กอนรุงสาง รัฐบาลเร่ิมนําทหารจัดการกับผูชุมนุมอยางรุนแรงและ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน เวลาบาย พล.ต.จําลอง ศรีเมือง และผูชุมนุมบางสวนถูกจับกุม

19 พฤษภาคม - กลุมผูชุมนุมที่ไมไดถูกจับกุมยายสถานที่ชุมนุมไปที่มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

20 พฤษภาคม - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีรับสั่งใหผูนําทั้งสองฝาย คือ พล.อ.
สุจินดา และ พล.ต.จําลอง เขาเฝา โดยผูที่นําเขาเฝาคือ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท

24 พฤษภาคม - พล.อ.สุจินดา และ พล.ต.จําลอง แถลงการณรวมกันผานโทรทัศนรวม
การเฉพาะกิจแหงประเทศไทยและ พล.อ.สุจินดา ลาออกจากตําแหนง

10 มิถุนายน - แกนนําจัดต้ังรัฐบาลเสนอชื่อ พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ หัวหนา
พรรคชาติไทย เปนนายกรัฐมนตรี แตนายอาทิตย อุไรรัตน รองหัวหนาพรรคสามัคคีธรรม ในฐานะ
ประธานสภาผูแทนราษฎร และรักษาการประธานรัฐสภาตัดสินใจนําชื่อนายอานันท ปนยารชุน
ขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อโปรดเกลาฯ ให กลับมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีกคร้ัง

13 กันยายน - มีการเลือกต้ังใหญทั่วทั้งประเทศ พรรคประชาธิปตยไดรับคะแนนเสียง
มาเปนลําดับหน่ึง นายชวน หลีกภัย ไดเปนนายกรัฐมนตรี
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ-นามสกุล ร.ต.อ.ณัฐพล  เลิศธํารงศักด์ิ
ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ปการศึกษา 2547
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปการศึกษา 2548
เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 59

ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน พนักงานสอบสวน (สบ1) สถานีตํารวจนครบาลทาขาม
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