หลักการใชกําลัง
ความหมายของการใชกําลัง
หมายถึ ง แนวทางในการริ เริ่ม ใชกํ าลังหรือ อาวุธ โดยเจ าหน าที่ ในการปฏิ บั ติ ห น าที่ ให มี ค วาม
เหมาะสมกับสถานการณ กฎหมาย และผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมเหตุการณ
ความสําคัญของการใชกําลัง
1. มีความจําเปนในการใชกําลัง หรืออาวุธใหพอสมควรแกเหตุ ภายใตกรอบของกฎหมาย
2. ในการใชกําลังหรืออาวุธ หากไมถูกตองตามหลักในการแกไขปญหา อาจทําใหเกิดเหตุการณ
รุนแรงทําใหเจาหนาที่ เหยื่อ หรือประชาชนเสียชีวิต บาดเจ็บโดยไมจําเปน
3. การเขาจัดการกับเหตุคับขันตาง ๆ นั้น หากใชกําลังรุนแรงทันที อาจทําใหการแกปญหายากขึ้น
หมายเหตุ ตองใชกําลังเทาที่จําเปนเทานั้น และตองไมใชกําลังเกินกวาเหตุโดยเด็ดขาด
การปองกันตัวตามกฎหมาย
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 บัญญัติวา "ผูใดตองกระทําการใดเพื่อปองกันสิทธิของตนหรือ
ของผูอื่น ใหพนภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย และเปนภยันตรายที่ใกลจะถึง
ถาไดกระทําพอสมควรแกเหตุ การกระทํานั้นเปนการปองกันตัวโดยชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นไมมีความผิด"
หลักเกณฑของการ ปองกันตัวโดยชอบ ดวยกฎหมาย
1. มีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย คือ
- ภยันตรายที่เกิดขึ้นนั้นผูกระทําไมมีอํานาจตามกฎหมายที่จะกระทําได หากผูกระทํามีอํานาจที่
จะกระทําได ก็ไมมีสิทธิปองกัน
- ผูที่จะอางปองกันโดยชอบดวยกฎหมายนั้น จะตองไมมีสวนผิดในการกอใหเกิดภยันตรายขึ้น
ดวย แตถาผูจะอางปองกันนั้น มีสวนกอใหเกิดภยันตรายนั้น ก็ไมสามรถอางปองกันได
2. ภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายนั้น จะตองเปนภยันตรายที่ใกลจะถึง
คือ ภยันตรายที่เกิดขึ้นนั้นกระชั้นชิดถึงขนาดที่หากไมปองกันตัวในขณะนั้น ก็อาจจะเกิดอันตรายแกตนเอง
หรือผูอื่นได
3. ผูกระทําจําตองกระทําการเพื่อปองกันสิทธิของตนหรือของผูอื่น ใหพนจากภยันตรายนั้น
4. การกระทํ าป องกั น ตั ว ตามสมควรแกเหตุ คื อ แม กฎหมายจะใหสิ ทธิแก ป ระชาชนผูป ระสบ
อันตรายปองกันตนเองได แตก็ไมไดใหเสียจนหาขอบเขตไมได จนกลายเปนการปองกันผสมกับความโกรธ
แคน บันดาลโทสะ หรือสะใจ เชน เมื่อมีผูรายถือมีดจะทํารายทาน ทานไดตอบโตจนผูรายไมสามารถจะถือ
มีด หรือไมสามารถจะแทงทานไดอีกแลว ถือวาภยันตรายไดผานพนไปแลว ถาทานซ้ําเติมอีก จะถือวาเกิน
กวาเหตุ
ในกรณี ที่ใชเครื่องทุ น แรงในการป องกั นตั ว เราจะสามารถใช ไดขนาดไหน เพีย งไรนั้น มีทฤษฎีที่
สําคัญ 2 ทฤษฎี คือ

-21. ทฤษฎีสวนสัด คือ ตองพิจารณาวาอัน ตรายที่จะพึ งเกิดขึ้นหากจะไมป องกัน จะไดสวนสัดกับ
อันตรายที่ผูกระทําไดกระทํา เนื่องจากการปองกันนั้นหรือไม เชน มีคนมาตบหนาทาน ทานจะใชมีดแทงเขา
ตายไมได เพราะความเจ็บเนื่องจากถูกตบหนา เมื่อมาเทียบกับความตายแลว ไมมีสวนสัดกัน ดังนั้น การเอา
มีดแทงเขาตาย เปนการกระทําที่เกินสมควรแกเหตุ ผูกระทําไมมีอํานาจกระทําได
2. ทฤษฎี วิ ถี ท างน อ ยที่ สุ ด ตามทฤษฎี นี้ ถื อ ว าถ า ผู ก ระทํ าได ใช วิ ธี ท างน อยที่ สุ ด ที่ จ ะทํ าให เกิ ด
อันตราย ก็ถือวาผูกระทําไดกระทําไปพอสมควรแกเหตุแลว เชน ดําเปนงอยไปไหนไมได แดงจึงเขกศีรษะดํา
เลน โดยเห็นวาดําไมมีทางกระทําตอบแทนไดเลย ดําหามปรามเทาใด แดงก็ไมเชื่อฟง ถาการที่ ดําจะปองกัน
มิให แดงเขกศีรษะมีวิธีเดียว คือใชมีดแทงแดง ตองถือวาการที่ดําใชมีดแทงนี้เปนการกระทําไปพอสมควรแก
เหตุ เพราะเปนวิถีทางนอยที่สุดที่จะปองกันได
ลักษณะบุคคลเปาหมาย 3 ประเภท
๑. ผูที่ใหความรวมมือ
๒. ผูขัดขืน
- แบบเงียบ
- แบบขึงขัง
3. ผูเขาทําราย
ทางเลือกเกี่ยวกับระดับกําลังที่ใช
๑. การปรากฏตัวของเจาหนาที่
๒. การใชวาจาหรือคําสั่ง
3. เทคนิคการควบคุมทางกายภาพ ไดแก การควบคุมมือเปลา การกดจุด การใสเครื่องพันธนาการ
4. เทคนิคการตอบโตอยางรุนแรง ไดแก การเตะ การชก การทุม การใชสารเคมีที่ทําใหเกิดการ
ระคายเคือง
5. การใชอาวุธที่ไมเปนอันตรายถึงตาย ไดแก การใชกระบองตี การยิงดวยกระสุนยาง การยิงดวย
เครื่องชอตไฟฟา
7. การใชกําลังขั้นเด็ดขาด ไดแก อาวุธปน
ขอพิจารณาในการใชกําลังขั้นถึงตาย
- เพื่อปองกันชีวิตตนเองหรือผูอื่น ซึ่งจะถึงอันตรายแกชีวิตในขณะนั้น โดยไมเกินกวาเหตุ
- คํานึงถึงความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ
* เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
* ประชาชนรอบขาง
- ตองเปนที่ยอมรับและสามารถตอบคําถามของ สังคม สื่อมวลชน และกระบวนการยุติธรรมได
สภาวะการทํางานภายใตความตรึงเครียด

-3คือ การทํางานในสภาวะที่มีความสับสนทางอารมณหรือทางจิตใจ ที่เกิดขึ้น โดยเปนการตอบสนอง
ตออิทธิพลภายนอกที่เปนปรปกษที่สามารถจะสงผลตอสุขภาพทางกาย ซึ่งปรกติแลว จะถูกแสดงออกในรูป
ของอั ต ราการเต น ของหั ว ใจที่ ถี่ขึ้น ความดัน โลหิ ต ที่สู งขึ้น ความตึงเครีย ดของกลามเนื้ อ ความหงุดหงิด
ฉุนเฉียว โกรธงาย และความหดหู
สาเหตุของความตึงเครียด
1. เกี่ยวของกับงาน :
- ไมมีเวลาพัก
- งานมากเกินไป
- ถูกตําหนิ, คํารองเรียน
2. ไมเกี่ยวของกับงาน:
- ปญหาทางครอบครัว
- เศรษฐกิจ, การเงิน
- ปญหาดานสุขภาพ
ปจจัยตางๆ ที่เพิ่มความตึงเครียด
1. เหตุการณที่เผชิญอยูตองใชกําลังขั้นเด็ดขาด
2. ภัยคุกคามที่ประชิดตัว
3. เวลาซึ่งจําเปนในการความคุมภัยคุกคามนั้น มีอยูจํากัด
4. เจาหนาที่ไมมั่นใจในความสามารถในดานตาง ๆ ของตนเอง
5. เจาหนาที่ไมเคยประสบกับภัยคุกคามประเภทนี้มากอน
การเปลี่ยนแปลงของรางกายภายใตภาวะความตรึงเครียด
1. การทํางานของตอมอดรีนาลินเพิ่มขึ้น
2. อัตราการเตนของหัวใจถี่ขึ้น
3. การหายใจเขา-ออกถี่ขึ้น
4. การไหลเวียนของหลอดเลือดถูกเปลี่ยนเสนทาง
5. ลูกตาดําขยาย
6. สูญเสียการไดยิน
ความเปลี่ยนแปลงดานการปฏิบัติ
การสูญเสีย :
- ทักษะการเคลื่อนไหวที่ประณีตละเอียดออนและซับซอน
- ทัศนวิสัยโดยรอบ
- การรับรูเกี่ยวกับความลึก
- ทัศนวิสัยเกี่ยวกับความใกล/ไกล
- ตองใชเวลามากขึ้นในการที่จะโตตอบ

-4วิธีตางๆ ในการลดผลที่เกิดจากความตึงเครียด
- เพิ่มความมั่นใจของเจาหนาที่ ในทักษะตางๆ ของการรักษาตัวรอด
- ใหประสบการณในการเรียนรูเกี่ยวกับการรักษาตัวรอดแกเจาหนาที่
- นําการหายใจเชิงยุทธวิธีไปปฏิบัติ (หายใจเขาทางจมูก หายใจออกทางปาก)
- สรางจิตสํานึกของความไววางใจซึ่งกันและกันขึ้นในกลุมของเจาหนาที่

