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คํานํา 
 เอกสารอางอิงของกองทัพเรือเร่ือง คําแนะนําในการใชกําลังปฏิบัติการรวมหลายชาติ (UFM) เลมนี้ 
คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือดานการศึกษาชั้นสูง ไดแปลและเรียบเรียงมา
จากเอกสาร Use of Force Manual (UFM) ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใชกําลังทางทหารและกฎการปะทะ 
(Rules of Engagement) รวมทั้งความสําคัญของการควบคุมการใชกําลังในขณะปฏิบัติการรวม เพื่อใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติการทางเรือรวมกับของชาติตาง ๆ  
 เอกสารเลมนี้ไดอธิบายถึงรายละเอียดของแตละหัวขอเร่ืองที่สําคัญ ๆ ของการใชกําลังทางทหารและ
กฎการปะทะ  ซ่ึงวัตถุประสงคของเอกสารการใชกําลังปฏิบัติการรวมหลายชาตินี้ก็เพื่อเปนพื้นฐานความรูแก
กําลังพลของกองทัพเรือที่จะตองมีการใชกําลังทางเรือปฏิบัติการรวมกับชาติอ่ืน ๆ ซ่ึงทั้งผูบังคับบัญชาและ 
ฝายเสนาธิการทุกระดับควรจะเขาใจอยางลึกซึ้ง กฎ ขอบังคับตาง ๆ  ในการปฏิบัติการทางเรือทั้งในยามสงบ
และในกรณีที่มีการขัดกันดวยอาวุธ คําอธิบายและตัวอยางในเอกสารเลมนี้มีความมุงหมายที่จะให
ผูบังคับบัญชา และฝายเสนาธิการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการ    เขาใจถึงพื้นฐานและวิธีการทางกฏหมายที่
สนับสนุนการออกคําสั่งปฏิบัติการใชกําลังทางทหารในการปฏิบัติการระหวางชาติ  ซ่ึงจะเปนขอมูล
โดยทั่วไปเพื่อการศึกษาคนควา เทานั้น  ไมใชกฎเกณฑการปฏิบัติ ตลอดจนไมใชคําแนะนําตามกฎหมายที่
จะตองออกคําสั่งใหเปนไปตามนี้ทุกประการ 
 คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือดานการศึกษาชั้นสูง หวังเปนอยางยิ่งวา
เอกสารอางอิงของกองทัพเรือเลมนี้ จะเปนประโยชนทั้งในดานการศึกษา และใชอางอิงในการการศึกษา 
คนควาสําหรับผูบังคับบัญชา ฝายเสนาธิการและกําลังพลของกองทัพเรือทุกระดับที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติการทางเรือ รวมทั้งการใชกําลังทางเรือปฏิบัติการรวมกับชาติตาง ๆ  หากทานใดพบขอบกพรองที่ควร
จะนําไปพิจารณา     ปรับปรุงแกไขเอกสารเลมนี้ ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ขอไดกรุณาสงขอคิดเห็น
มายังคณะทํางานพิจารณา   และจัดทําเอกสารอางอิงของ กองทัพเรือดานการศึกษาชั้นสูง สถาบันวิชาการ
ทหารเรือช้ันสูง ตําบลศาลายา   อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  จักเปนพระคุณอยางสูง 
 

 
                                                          คณะทาํงานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ  

                                                     ดานการศกึษาชั้นสูง 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
                     หนา 

คํานํา  
กลาวนํา  
บทท่ี ๑ การเกิดกรณีพิพาท 
 ๑๐๑.  กลาวทั่วไป          ๓ 
 ๑๐๒. อํานาจการรบ          ๔ 
 ๑๐๓. กฎหมายระหวางประเทศ        ๔ 
 ๑๐๔. การตีความที่แตกตาง         ๔ 
บทท่ี ๒ กฎหมายวาดวยสันติภาพ 
 ๒๐๑. กลาวทั่วไป          ๖ 
 ๒๐๒. ที่มาของกฎหมายวาดวยสันติภาพ       ๖ 
 ๒๐๓.  กฎบัตรสหประชาชาต ิ        ๗ 
 ๒๐๔. การใชกําลังตามกฎบัตรสหประชาชาติ      ๙ 
 ๒๐๕. การปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนสันติภาพ      ๑๐ 
 ๒๐๖. บทที่ VI การปฏิบัติการ        ๑๓ 
 ๒๐๗. บทที่ VII การปฏิบัติการ        ๑๔ 
บทท่ี ๓ กฎการปะทะ          
ตอนที ่๑  กลาวนํา          
 ๓๐๑. การใชกําลังเมือ่มีการปฏิบัติการรวมระหวางหลายชาต ิ    ๑๗ 
 ๓๐๒. การใชกําลังและระดับความขัดแยง      ๑๗ 
 ๓๐๓. กฎการปะทะ         ๒๐ 
 ๓๐๔. แนวความคิดที่สําคัญ        ๒๑ 
 ๓๐๕. หลักเกณฑสําหรับการควบคุมการใชกําลัง      ๒๒ 
ตอนที ่๒ การปองกันตนเอง         
 ๓๐๖. กลาวนํา          ๒๒ 
 ๓๐๗. ประเภทของการปองกันตนเอง       ๒๓ 
 ๓๐๘. การปองกันตนเองของหนวย/บุคคล      ๒๔ 
 ๓๐๙. คําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการกระทําที่เปนขาศึก     ๒๕ 
 ๓๑๐. คําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการแสดงทาทีที่เปนขาศึก     ๒๗ 
 ๓๑๑. การรังควาญหรือการบุกรุก 



ตอนที ่๓ กฎการปะทะที่นํามาสูความสําเร็จของภารกิจ       
 ๓๑๒. หลักนิยมของกฎการปะทะ       ๒๗ 
 ๓๑๓. รูปแบบของกฎการปะทะ  ๒๘ 
 ๓๑๔. นโยบายชีน้ําในการใชกฎการปะทะ      ๒๙ 
 ๓๑๕. ปจจัยที่มีผลกระทบตอการกาํหนดกฎการปะทะ     ๒๙ 
 ๓๑๖. การปรับกฎการปะทะที่แตกตางกันใหมีความสอดคลองกัน    ๓๐ 
 ๓๑๗. การปรับปรุงกฎการปะทะ  การเปลี่ยนแปลงกฎการปะทะ    ๓๒ 
 ๓๑๘. ความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา      ๓๒ 
 ๓๑๙. การปฏิบัติการของสหประชาชาติ       ๓๔ 
บทท่ี ๔ กฎหมายกรณีการขดักันดวยอาวุธ 
ตอนที ่๑  ท่ีมาของกฎหมายและหลักการ 
 ๔๐๑ ท่ีมาของกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ      ๓๗ 
 ๔๐๒ หลักการทั่วไป         ๓๙ 
 ๔๐๓ พลรบและผูที่มิใชพลรบ        ๔๐ 
ตอนที ่๒ พันธกรณีและการบังคับใช        
 ๔๐๔ กลาวทั่วไป         ๔๑ 
 ๔๐๕. ความรับผิดชอบในการบังคบับัญชา      ๔๒ 
 ๔๐๖. ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล       ๔๒ 
 ๔๐๗. การบังคับใชกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ     ๔๒ 
 ๔๐๘. กําลังทีใชในการปองกัน        ๔๓ 
 ๔๐๙. คณะกรรมการกาชาดสากล       ๔๓ 
 ๔๑๐. การโตตอบดวยกําลังทหาร       ๔๔ 
 ๔๑๑. ความตองการสําหรับ การโตตอบ/ขอบเขตของการโตตอบดวยกําลังทหาร  ๔๔ 
 ๔๑๒. อาชญากรรมสงครามภายใตกฎหมายระหวางประเทศ    ๔๕ 
 ๔๑๓. การดําเนินคดรีะหวางการเปนปฏิปกษ      ๔๖ 
 ๔๑๔. การดําเนินคดภีายหลังการเปนปฏิปกษ      ๔๖ 
 ๔๑๕.   เขตอํานาจศาลที่มีตอการกระทําผิดกฎหมาย     ๔๖ 
 ๔๑๖. มาตรฐานในการพิจารณาคดทีี่เปนธรรม      ๔๗ 
 ๔๑๗. การแกตาง         ๔๗ 
 ๔๑๘. ขอกฎหมายหรือขอผูกพันตามกฎหมายภายใน     ๔๘ 
 ๔๑๙. มาตรการลงโทษ         ๔๘ 



ตอนที ่๓  กฎการกําหนดเปาหมาย 
 ๔๒๐. กฎในการกําหนดเปาหมายทีช่อบดวยกฎหมาย     ๔๘ 
 ๔๒๑. เปาหมายทีไ่ดรับอนุญาตใหโจมตีได      ๔๙ 
 ๔๒๒. เปาหมายที่ตองหาม        ๕๐ 
 ๔๒๓. การพิจารณาผลกระทบตอสภาวะแวดลอม      ๕๐ 
 ๔๒๔. การรบผิวน้ํา         ๕๐ 
 ๔๒๕. เรือรบขาศึกและอากาศยานทางทหาร      ๕๑ 
 ๔๒๖. เรือสินคาขาศึกและเครื่องบนิพลเรือน      ๕๑ 
 ๔๒๗. เรือขาศึกและอากาศยานทีไ่ดรับการยกเวนจากการทําลายหรือจับยึดครา  ๕๓ 
 ๔๒๘. สงครามเรือดําน้ํา        ๕๔ 
 ๔๒๙. การขัดขวางการเดินเรือพาณิชยขาศึกโดยเรือดําน้ํา     ๕๔ 
 ๔๓๐. เรือและอากาศยานขาศึกที่ไดรับยกเวนจากการขัดขวางโดยเรือดําน้ํา   ๕๕ 
 ๔๓๑. การรบทางอากาศเหนือทะเล       ๕๕ 
 ๔๓๒. เรือและอากาศยานขาศึกที่ไดรับยกเวนจากการขัดขวางโดยอากาศยานทางทหาร ๕๖ 
 ๔๓๓. การทิ้งระเบิดและระดมยิงฝง       ๕๖ 
 ๔๓๔. การแจงเตือนกอนการทิ้งระเบิด/ระดมยิงฝง     ๕๖ 
 ๔๓๕. การโจมตีทําลายที่พักอาศยัของพลเรือน      ๕๗ 
 ๔๓๖. การคุกคาม         ๕๗ 
 ๔๓๗. เมืองที่ไมมีการปองกันหรือเขตปลอดทหารที่ไดมีการตกลงกันไว   ๕๗ 
 ๔๓๘. ส่ิงปลูกสรางทางการแพทยและหนวยแพทย (ทั้งเคลื่อนที่และประจํา)   ๕๗ 
 ๔๓๙. เขตโรงพยาบาลพิเศษและเขตเปนกลาง      ๕๗ 
 ๔๔๐. โรงเรียนและสถานที่สําคัญ ทางศาสนา แหลงอารยะธรรม ส่ิงปลูกสรางทางการกุศล  
   และอนุสาวรีย         ๕๘ 
 ๔๔๑. เขื่อนและทํานบกั้นน้ํา        ๕๘ 
ตอนที ่๔ อาวุธแบบธรรมดาที่ใชในการทําสงครามและระบบอาวุธ 
 ๔๔๒. กลาวทั่วไป         ๕๘ 
 ๔๔๓. การบาดเจ็บหรือความเจ็บปวดที่ทุกขทรมานเกินความจาํเปน   ๕๙ 
 ๔๔๔. ผลกระทบจากอาวุธที่ไมมีการจําแนกเปาหมาย     ๕๙ 
 ๔๔๕. ทุนระเบิด         ๕๙ 
 ๔๔๖. การวางทุนในระเบิดในยามปกติ       ๖๐ 
 ๔๔๗. การวางทุนระเบิดในระหวางเหตุการณขัดกนัดวยอาวุธ    ๖๑ 
 ๔๔๘. ทุนระเบิดทางบก        ๖๒ 



 ๔๔๙. ตอรปโด         ๖๒ 
 ๔๕๐. อาวุธที่แตกกระจายเปนชิ้นยอย หรือกลุมกระจุก     ๖๓ 
 ๔๕๑. กับระเบิดและอุปกรณที่มีการหนวงเวลาทาํงาน     ๖๓ 
 ๔๕๒. อาวุธที่ทําใหเกิดการลุกไหม       ๖๓ 
 ๔๕๓. อุปกรณที่มีการแผพลังงานโดยตรง      ๖๓ 
 ๔๕๔. ระบบอาวุธพนระยะขอบฟา       ๖๔ 
ตอนที ่๕  อาวุธ นิวเคลียร  เคมี  และชีวภาพ 
 ๔๕๕. กลาวทั่วไป  ๖๔ 
 ๔๕๖. อาวุธนิวเคลียร  ๖๔ 
 ๔๕๗. ขอผูกพันตามสนธิสัญญา  ๖๔ 
 ๔๕๘. อาวุธเคมี  ๖๖ 
 ๔๕๙. สารเคมีที่ใชสําหรับการควบคุมฝูงชน ๖๗ 
 ๔๖๐. สารเคมีกําจัดวัชพืช ๖๗ 
 ๔๖๑. อาวุธชีวภาพ ๖๘ 
ตอนที ่๖ การลวงในระหวางที่มีการขดักันดวยอาวุธ  
 ๔๖๒. กลาวทั่วไป  ๗๐ 
 ๔๖๓. การหลอกลวงที่ไดรับอนุญาต ๗๐ 
 ๔๖๔. การปลอมแปลงที่หามปฏิบัติ ๗๐ 
 ๔๖๕. การใชสัญลักษณ สัญญาณ และเครื่องหมายทีไดรับการคุมครองในทางที่มิชอบ ๗๐ 
 ๔๖๖. ธง เครื่องหมาย และเครื่องแบบของฝายเปนกลาง ๗๐ 
 ๔๖๗. ธงและสัญลักษณของสหประชาชาต ิ ๗๑ 
 ๔๖๘. ธง เครื่องหมาย และเครื่องแบบของขาศึก ๗๑ 
 ๔๖๙. การแสรงกระทําวากําลังประสบเหตุราย ๗๑ 
 ๔๗๐. การแอบอางทีไ่มถูกตองสําหรับผูที่ไมใชพลรบ ๗๑ 
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กลาวนํา 
ขอบเขต 
  เนื่องจากนานาประเทศตางมีหลักนิยมทางทะเลประจําชาติและไดรับการพัฒนาเปนอยางดี   
รวมทั้งไดเขารวมเปนเปนภาคีในองคการสนธิสัญญาที่กําหนดยุทธวิธี  เทคนิค  และกระบวนการเพื่อความ
รวมมือในทางปฏิบัติระหวางชาติสมาชิก  อยางไรก็ตามเนื่องดวยความขัดแยงในภูมิภาคมีทีทาวาจะเพิ่มขึ้น  
และการลดลงของงบประมาณทางทหารชาติตาง ๆ จึงมีแนวโนมที่จะปฏิบัติการทางทหารรวมกันมากกวา
การปฏิบัติการแตเพียงลําพัง   โดยเฉพาะการรวมมือกันกับประเทศสมาชิกในเรื่องที่ไมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการทางทหาร  ที่ผานมายังไมมีเอกสารใดที่กําหนดแนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานสําหรับการรวมมือ
เฉพาะกิจ ดังนั้นจึง  ไดมีการจัดทําหนังสือการปฏิบัติการทางทะเลระหวางชาติ (Multinational  Maritime  
Operations)  ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจาก  United  States  Naval  Doctrine  Command  เปนหนังสือที่กลาวถึง
ประเด็นเกี่ยวกับการวางแผนและการปฏิบัติการรวมทางทะเลระหวางชาติ   นอกจากนี้ไดจัดทําเอกสารการ
ใชกําลังระหวางการปฏิบัติการรวมนี้ไดเสนอแนวทางพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการใชกําลังและ
กฎการปะทะ  (Rules  of Engagement) ROE  รวมทั้งกําหนดกฎเกณฑพื้นฐานและแนวความคิดเกี่ยวกับ
กฎหมายระหวางประเทศ   ซ่ึงเปนขอบังคับของการปฏิบัติการในทะเล 
 
วัตถุประสงค 
   วัตถุประสงคของเอกสารการใชกําลังระหวางการปฏิบัติการรวมนี้คือ เพื่อเปนพื้นฐานความรูแก      
ผูอานเกี่ยวกับการใชกําลังในการปฏิบัติการทางทะเลระหวางชาติ    ซ่ึงทั้งผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการ
ทุกระดับในการปฏิบัติการทางทะเลดังกลาวควรจะเขาใจ การจัดทําหนังสือเลมนี้มุงใหนายทหารชาติตาง ๆ 
เขาใจในภาพรวมของกฎขอบังคับตาง ๆ  ในการปฏิบัติการทางทะเลทั้งในยามสงบและกรณีพิพาทขัดกัน
ดวยอาวุธ      คําอธิบายและตัวอยางในหนังสือมุงหมายที่จะใหผูบังคับบัญชา  และฝายเสนาธิการที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติการเขาใจถึงพื้นฐานและวิธีการทางกฎหมายที่สนับสนุนการออกคําสั่งปฏิบัติการใชกําลังทาง
ทหารในการปฏิบัติการระหวางชาติ  เอกสารนี้จะชวยใหการแลกเปลี่ยนหลักนิยมระหวางสมาชิกกองกําลัง
นานาชาติดีขึ้น  รวมทั้งชวยสงเสริมความรวมมือและความเปนเอกภาพของความพยายามรวมกัน หนังสือนี้
ใหขอมูลทั่วไปเทานั้นไมใชกฎเกณฑการปฏิบัติทั่วไป   ตลอดจนไมใชส่ิงทดแทนคําแนะนําตามกฎหมาย   
โดยผูมีอํานาจหรือคําสั่งถาวรสําหรับการใชกําลังทางทะเล 
 
การพิมพอักษรแบบตัวเอน 
  ความมุงหมายสําคัญของหนังสือเลมนี้คือ เพื่อทําใหผูอานมั่นใจวาเขาใจในคําศัพทตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชกําลังทางทะเล   เพื่อชวยเหลือผูอานใหเขาใจคําหรือวลีสําคัญในหนังสือ  โดยไดใชการ
พิมพตัวเอนเพื่อแสดงวามีคําอธิบายขยายความหรือนิยามอยูในคําแปลศัพททายเลม  
 



สาระสําคัญในบทตาง ๆ  
  บทที่  ๑ แนะนําผูอานถึงเรื่องความขัดแยงแบบตาง ๆ  (Spectrum of Conflict) และกรอบทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทะเล 
 บทที่  ๒ เสนอภาพรวมของกฎเกณฑทางกฎหมายและแนวความคิด ซ่ึงสนับสนุนการใชกําลังใน
การปฏิบัติการทางทะเลในยามสงบ 
 บทที่  ๓ กลาวถึงกฎการปะทะ  (ROE)  และวิธีการใชเพื่อเปนแนวทางใหแกผูบังคับบัญชา
ระหวางการเปลี่ยนสภาวะจากยามสงบมาเปนภาวะตึงเครียดจนถึงการขัดแยงดวยอาวุธ 
 บทที่  ๔ กลาวถึงแหลงที่มา ระเบียบ กฎเกณฑ สําหรับกฎที่วาดวยการขัดแยงดวยอาวุธ  ซ่ึงรวมถึง  
กฎหมายวาดวยการกําหนดเปาหมาย (Law of Targeting) 
 บทที่  ๕ อธิบายเกี่ยวกับกฎที่วาดวยความเปนกลาง  (Law of Neutrality) และเพื่อชวยใหผูอาน
เขาใจในเรื่องกฎการปะทะ   ทั้งนี้ไดจัดทําตัวอยางเกี่ยวกับคําสั่งและมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎการปะทะ
ไวในภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  ๑ 
การเกิดกรณีพิพาท 

๑. ระดับของความขัดแยง 
 ๑.๑  ระดับของความขัดแยงที่แสดงในรูป ๑ – ๑  แสดงใหเห็นประเภทของการปฏิบัติการทางทหาร
ตาง ๆ ตั้งแตภาวะปกติจนถึงภาวะขัดแยงรุนแรงถึงระดับการใชนิวเคลียร   ความขัดแยง คือ  การตอสูกันทั้ง
สองฝาย  โดยไมสามารถประนีประนอมกันได  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อปกปองผลประโยชนของตนเอง หรือ
อาจจะขยายไปเปนการทําลาย หรือครอบครองผลประโยชนของฝายตรงขาม   
  ๑.๒  ระดับของความขัดแยงมีประโยชนตอผูวางแผนในดานตาง ๆ ไดแก การเมือง นโยบายและ
การทหาร เพื่อประกอบการตกลงใจในการเผชิญกับวิกฤตการณตาง ๆ ความขัดแยงอาจมีรูปแบบตาง ๆ เร่ิม
ตั้งแตความรุนแรงที่มีอยูประปราย   การแสดงกําลัง   การใชกําลังทหารแบบจํากัด   ความขัดแยงระดับ
ภูมิภาคจนถึงสงครามเต็มรูปแบบ 
  ๑.๓  ในอดีตที่ผานมาชาติตาง ๆ เตรียมกําลังทหารไวเพื่อการสงคราม แตบทบาทของทหารไดขยาย
ขอบเขตขึ้นโดยมีการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการสงครามเพิ่มเติมขึ้นดวย (MOOTW) 
  ๑.๔  การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการสงครามเปนการใชกําลังทหารในสภาพฉุกเฉินที่ยัง
ไมถึงระดับของการสงคราม  การปฏิบัติการดังกลาวมีจุดประสงคหลักเพื่อ  การปองปรามไมใหเกิดสงคราม 
การคลี่คลายความขัดแยง  การสถาปนาสันติภาพ   การสนับสนุนหนวยงานพลเรือนในชวงที่เกิดภัยพิบัติทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ   การใชกําลังทหารในลักษณะนี้ตองพิจารณาใหรอบคอบ  เนื่องจากเปนเรือ่ง
ที่ออนไหวมาก ตอการขยายตัวของสถานการณ  

ภาวะปกติ ภาวะขัดแยง ภาวะสงคราม 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

รูป  ๑  -  ๑ ระดับความขัดแยง 

สงครามเต็มรูปแบบ (สงครามนวิเคลียร)

สงครามทั่วไป สงครามเต็มรูปแบบ (สงครามในแบบ)

การตอบโตดวยอาวธุนิวเคลียรแบบจํากัด 

ความขัดแยงในระดบัภูมิภาคแบบขนาดใหญ 

ความขัดแยงในระดบัภูมิภาคแบบจํากัด 

การปฏิบัติการตอตานการกอการราย 

การบังคับใหเกิดสันติภาพ 

การรักษาสันติภาพ 

การปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม 

การปฏิบัติการภายในประเทศ 

กฎหมายวาดวยการขัดกนัดวยอาวุธ

กฎหมายเพื่อสนัติภาพ 



๒. อํานาจการรบ 
  ๒.๑  กําลังรบมีไวก็เพื่อใหวัตถุประสงคแหงชาติประสบความสําเร็จ   หรือถูกนํามาใชเปน
เครื่องมือในการรักษาความสงบการปองกันผลประโยชนของชาติ   อํานาจในการสูรบจะเปนอํานาจในการ
ทําลายลางซึ่งสามารถนําไปใชกับศัตรูไดในเวลาที่จําเปน   อํานาจในการสูรบจะขึ้นอยูกับอํานาจการยิง (fire 
power) และการเคลื่อนกําลังเพื่อปฏิบัติการ   ซ่ึงจําเปนที่จะตองไดรับการสนับสนุนรวมทั้งปจจัยดานองค
บุคคล เชน   การสั่งการ และการ ควบคุม   การสงกําลังบํารุง   ความเปนผูนํา คุณธรรม   
 ๒.๒  กําลังรบมีไวเพื่อการปองปราม หรือการรบ การปองปราม หรือการแสดงใหฝายตรงขาม
เกิดความเกรงกลัวตอกําลังรบของตน และไมกลาจะเปนปฏิปกษดวย สวนในการใชกําลังรบเพื่อการรบนั้น    
จะเปนการใชอํานาจการยิงใน ๓ ลักษณะคือ การโจมตีโดยตรงตอกําลังขาศึกในขณะทําสงคราม การปดอาว
และการปดลอม หรือการตัดเสนทางลําเลียง และใชในการโจมตีเพื่อทะลุทะลวงนําไปยังดินแดนยึดครอง
ของขาศึก 
 ๒.๓  การใชกําลัง หรือขูวาจะใชกําลังเปนสิ่งพื้นฐานที่จะทําใหการใชกําลังทหารบรรลุ
วัตถุประสงคของชาติ ดังนั้นการควบคุมการใชกําลังเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหสามารถเผชิญกับวิกฤตการณ
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการควบคุมการใชกําลังของแตละชาติแลว กฎเกณฑทีสังคม
โลกไดชวยกันกําหนดขึ้นก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีสวนชวยในการควบคุมการใชกําลังของชาติตาง ๆ อีกดวย  

๓. กฎหมายระหวางประเทศ (International Law) 
  ๓.๑  กฎหมายวาดวยสันติภาพ (Law of peace) และกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวธุ   (Law of 
armed conflict) เปนสวนหนึ่งของกฎหมายระหวางประเทศ เปนกฎหมายที่ทุกประเทศตองปฏิบัติตาม ซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพื่อทําใหความสัมพันธระหวางประเทศเกิดความมั่นคง   
  ๓.๒  ผูที่ส่ังการรบในหลาย ๆ ประเทศจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายระหวาง
ประเทศ   ซ่ึงจะตองนําไปใชในการรบดวย   ซ่ึงในปจจุบันการปฏิบัติการระหวางประเทศจะเกี่ยวของมากกบั
การปฏิบัติการทางทหาร  หรือสถานการณของการสูรบที่มีระยะสั้น  กองกําลังรบนานาชาติจะตองเขาใจถึง  
กฎ  ระเบียบ  ความรับผิดชอบ  พรอมทั้งอํานาจในการที่จะเขาไปบังคับหรือมีสวนรวมในเรื่องของกฎหมาย
ระหวางประเทศ หรือเขาไปแทรกในกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองหยุดยั้งความรุนแรง  ความลมเหลวในการ
ที่จะเขาไปแกไขในกรณีที่มีความจําเปนที่จะปองกันสิทธิของประชาชน  พลเมือง  สามารถวัดไดจากความ
เชื่อถือ (endibility) ของประชาชน  ไมมีเอกสารใดที่อธิบายกฎหมายทั้งสองฉบับไวอยางครบถวน    และไม
มีความจําเปนที่ ผบ.หนวยกําลังจะตองเปนผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย    แตอยางไรก็ตาม ผบ.หนวยตองเขาใจ
หลักพื้นฐานที่สําคัญของกฎหมายเพื่อใหมั่นใจวาไดมีการพิจารณาหลักกฎหมายไวแลวอยางครอบคลุมใน
ขั้นตอน  การวางแผนและสมาชิกในกองกําลังเขาใจบทบาทของตนเองอยางชัดเจนในกรอบที่กฎหมาย
กําหนด 

๔. ความแตกตางในเรื่องของการขยายความ 



  ถึงแมวากฎหมายระหวางประเทศจะควบคุมถึงการปฏิบัติการของทุกประเทศ  แตละประเทศจะตอง
ขยายความในเรื่องของกฎหมายนี้  โดยใชนโยบายของประเทศตนเอง  กฎหมาย  และความเปนกลางดวย  
เอกสารฉบับนี้มิไดผูกมัด   หรือขัดขวางการตีความกฎหมายของแตละประเทศ   ตรงกันขามเอกสารนี้
ตองการเปนจุดเริ่มตนในการตีความกฎหมายเพื่อนําไปใชในภารกิจ UFM ซ่ึงอาจจะมีการตีความที่แตกตาง
กันแตก็จะตองมีการปรับเทียบกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความสําเร็จของภารกิจเปนสําคัญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๒ 
กฎหมายวาดวยสันตภิาพ๑ 

 
๒๐๑. กลาวท่ัวไป 
 ๑. ในสภาวะแวดลอมตามปกติที่เต็มไปดวยสันติภาพ กองกําลังทางเรือจะปฏิบัติการอยูบน
พื้นฐานของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมืองในภาคของสันติ หรือเรียกสั้น ๆ วากฎหมายวาดวย
สันติภาพ กฎหมายฉบับนี้จะประกอบดวย สิทธิอันชอบธรรม หนาที่และความรับผิดชอบแหงรัฐ และ
ความสัมพันธกับนานาชาติ ซ่ึงจะตองคํานึงถึงเมื่อมีการวางแผนหรือปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการ
ทําสงคราม (MOOTW) 
 ๒. ความแตกตางระหวาง (๑) กฎหมายวาดวยสันติภาพ ซ่ึงประกอบดวยการปฏิบัติการทางเรือใน
หวงเวลาแหงสันติ การใชกําลังทหารในขณะที่มีสันติภาพ หรือกรณีความขัดแยงที่มีการใชกําลังในระดับต่ํา 
และ (๒) กฎหมายวาดวยการขัดแยงดวยอาวุธ หมายถึง การประกอบกําลัง การเคลื่อนกําลัง และการใชกําลัง
ทหารเขาแกไขการขัดแยงกันดวยอาวุธ๒ พื้นฐานของกฎหมายวาดวยสันติภาพนี้ มาจากหลักการที่วาการใช
กําลังทหารเขาแกไขสถานการณ ถือเปนขั้นตอนสุดทายของการแกไขขอขัดแยง ไมวาจะเปนในเรื่องของ
สิทธิในการปองกันตนเอง หรือสิทธิพิเศษอื่นใดก็ตาม เปาหมายในการดําเนินการของกฎหมายวาดวยการ
ขัดแยงดานอาวุธ มุงหมายที่ตองการใหผูนํากองทหารใหความสําคัญกับ การคนหาและทําลาย กําลังกอง
ทหารและอาวุธยุทโธปกรณ หรือสถานที่สําคัญทางทหาร ใหบรรลุภารกิจเทานั้น  โดยหลีกเลี่ยงการใชกําลัง
ทหารที่เกินความจําเปน รวมทั้งแสดงถึงขอบเขตของการปฏิบัติการทางทหารที่เปลี่ยนแปลงจากหวงเวลา
แหงสันติภาพ ไปถึงขั้นการขัดแยงกันดวยอาวุธ และการกลับสูหวงเวลาแหงสันติภาพอีกครั้งหนึ่ง 

๒๐๒ ท่ีมาของกฎหมายวาดวยสันติภาพ 
 ๑. กฎหมายวาดวยสันติภาพมีขอบเขตรวมถึง สนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลงระหวางประเทศ 
และกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ ภายใตขอกําหนดของกฎหมายวาดวยสันติภาพนี้ รัฐจะตอง
เคารพและใหการรับรองในอํานาจอธิปไตยในอาณาเขตของรัฐทั้งเขตแดนทางบก หวงอากาศ มีการแบง
ออกเปน หวงอากาศของรัฐ และหวงอากาศระหวางประเทศ สําหรับในสวนของทะเลและมหาสมุทร จะ
จัดแบงออกเปน นานน้ําภายใน ทะเลอาณาเขต เขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจจําเพาะ และเขตนานน้ําระหวาง
ประเทศ หรือเขตทะเลลึก ตามกฎหมายระหวางประเทศที่ไดรับการยอมรับใชตอจากอนุสัญญากฎหมาย
ทะเล ป ค.ศ.๑๙๘๒๓ การใชกฎหมายนี้ในแตละพื้นที่จะมีความแตกตางกันในเรื่องของ สิทธิอํานาจ และ
หนาที่ปฏิบัติ แบงตามการใชและลักษณะการเดินทางผานเขาไป หรือการบินผานพื้นที่เหลานั้น๔ 
 ๒. เจาหนาที่วางแผนทางทหารจะตองใหการรับรองและเคารพในสิทธิอันชอบธรรมในอํานาจ    
อธิปไตยของทะเลอาณาเขต พื้นแผนดิน และหวงอากาศของรัฐเจาของ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกําหนด กฎ หรือ
ระเบียบเพิ่มเติมจาก อนุสัญญา และขอตกลงระหวางประเทศที่ไดกําหนดไวแลว ยิ่งกวานั้น กฎหมายวาดวย   
สันติภาพ ไดลงรายละเอียดไปถึงวัตถุประสงคของกฎบัตรสหประชาชาติ ซ่ึงตองการใหรัฐที่เปนสมาชิก          



ยอมรับและดําเนินการแกไขขอขัดแยงระหวางประเทศโดยสันต ิ รวมทั้งหามการใชกําลังทหารเขาแกไข
นอกจากเปนกรณีสุดวิสัยเทานั้น  ดังนั้นผูบังคับบัญชาหนวยกําลังทางเรือตองเขาใจและคุนเคยกบักฎหมาย
วาดวยสันตภิาพนี ้และเขาใจวาเมื่อใดจึงจะเหมาะสมที่จะใชกําลังทหารได 
 ๓. การทําความตกลงระหวางประเทศที่สําคัญบางประการ ที่ตองทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง         
ตอกฎหมายวาดวยสันติภาพ  ซ่ึงจะมีผลกระทบตอ การประกอบกําลัง และการใชกําลังในระหวางการ
ปฏิบัติการทางทหาร ซ่ึงไดแก 
  ก. (ค.ศ.๑๙๒๖) อนุสัญญาหามการคาทาส 
  ข. (ค.ศ.๑๙๓๐) อนุสัญญาหามบังคับใชแรงงาน 
  ค. (ค.ศ.๑๙๔๕) กฎบัตรสหประชาชาติ 
  ง. (ค.ศ.๑๙๔๘) อนุสัญญาเกี่ยวกับ การปองกันและบทลงโทษอาชญากรรม 
    ในการฆาลางเผาพันธุ 
  จ. (ค.ศ.๑๙๕๐) ธรรมนูญของสํานักขาหลวงใหญผูล้ีภัยแหงสหประชาชาติ 
  ฉ. (ค.ศ.๑๙๕๑) อนุสัญญาเกี่ยวกับสถานภาพของผูล้ีภัย 
  ช. (ค.ศ.๑๙๕๕) กฎเกณฑขั้นต่ําสุดสําหรับการปฏิบัติตอนักโทษ 
  ซ. (ค.ศ.๑๙๖๖)   อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยเศรษฐกิจ สังคม  
    และสิทธิทางวัฒนธรรม 
  ฌ (ค.ศ.๑๙๗๓) หลักเกณฑวาดวย ความรวมมือระหวางประเทศในการสืบสวน 
    จับกุม สงผูรายขามแดน และลงโทษบุคคลซึ่งมีความผิดฐาน 
    อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมตอมนุษยชาติ 
  ญ (ค.ศ.๑๙๘๔) อนุสัญญาวาดวย การลงโทษตอการกระทําที่เปนการทารุณกรรม 
    หรือการทารุณโหดรายอื่น ๆ การปฏิบัติที่ไรมนุษยธรรม และการ 
    ปฏิบัติที่เปนการลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
๒๐๓. กฎบัตรสหประชาชาติ 
 ๑. กฎบัตรสหประชาชาติถือวาเปนหัวใจสําคัญของกฎหมายวาดวยสันติภาพ ดวยเหตุนี้การ
รับทราบสาระของกฎบัตร จึงเปนพื้นฐานตอการทําความเขาใจกับ ขอบังคับ ขอผูกมัด และความยากลําบาก
ในการออกคําสั่งใชกําลังทหารในหวงเวลาของสันติ แมวาจะไมไดกลาวถึงในตัวบทของกฎบัตรฯ เปนกรณี
พิเศษ แตก็เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง ในสิทธิของสหประชาชาติในการใชกําลังทหารนอกเหนือจาก
ภารกิจในการทําสงคราม (หรือเรียกวา การปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการรักษาสันติภาพ) ในขอบเขตตั้งแต
การชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรมจนถึง การบีบบังคับเพื่อสันติภาพ สิทธิของสหประชาชาตินี้จะกําหนดขึ้นตาม
มติของประเทศสมาชิกที่ไดรับการรับรอง และเปนที่ยอมรับใหใชกรรมวิธีในการเขาแทรกแซง ซ่ึงรวมทั้ง
การใชกองกําลังทหาร เขารักษา และธํารงไวซ่ึงสันติภาพระหวางประเทศดวย 
 ๒. ตัวกฎบัตรของสหประชาชาตินี้ไดมีการลงนามรับรองที่ เมืองซานฟรานซิสโกเมื่อวันที่              
๒๖ มิ.ย.๑๙๔๕ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๔ ต.ค.๑๙๔๕ ในการประชุมรวมกันไดมีการอภิปรายถึง



ความ   มุงหมาย หลักการ การเขาเปนสมาชิก การจัดองคกรและขั้นตอนการดําเนินการขององคการ
สหประชาชาติ สวนใหญของประเด็นการอภิปรายในเรื่องการใชกําลังทางทหาร ไดกลาวไวในมาตรา ๑ ของ
กฎบัตรฯ ถึงความมุงหมายขององคการสหประชาชาติ อันไดแก : “เพื่อธํารงไวซ่ึงสันติภาพและความมั่นคง
ระหวางประเทศ และเพื่อใหบรรลุถึงจุดหมายปลายทางจะไดดําเนินการรวมกันอันมีผลจริงจัง     เพื่อปองกัน
และกําจัดการคุกคามตอสันติภาพ และเพื่อระงับยับยั้งการกระทําการรุกราน หรือการทําลายสันติภาพ โดย
วิธีการอื่น ๆ และจะดําเนินการโดยสันติวิธี และโดยสอดคลองกับหลักการแหงความยุติธรรม และกฎหมาย
ระหวางประเทศในการแกไขหรือระงับกรณีพิพาท หรือสถานการณระหวางประเทศอันจะนําไปสูการทําลาย
สันติภาพ” 
 ๓. คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ สามารถใชกฎบัตรในกระบวนการรักษาสันติภาพ
และมาตรการการบีบบังคับ ภายใตขอกําหนดในหมวดที่ ๖ วาดวย “การระงับกรณีพิพาทโดยสันติวิธี” และ
หมวดที่ ๗ วาดวย “การดําเนินการที่คุกคามตอสันติภาพ การละเมิดสันติภาพและการกระทําการรกุราน” โดย
มีพื้นฐานของความแตกตางระหวางทั้งสองหมวด และความสัมพันธกันที่ ขอบเขตของการเขาแทรกแซง 
โดยองคการสหประชาชาติ และสถานภาพของกองกําลังที่เขาไปดําเนินการ 
 ๔. หมวดที่ ๖ ของกฎบัตรสหประชาชาติ กลาวถึงการระงับขอพิพาทโดยสันติวิธี แตยังไมถึงขั้น
การใชกําลังทางทหาร ภายใตมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ คณะมนตรีความมั่นคงจะเขาเจรจา ปรึกษา หรือไต
สวนหาสาเหตุในกรณีที่นาจะเปนอันตรายตอสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ โดยยังไมประกอบ
กําลังกองทหารเขาระงับขอพิพาทนั้น หรือเพียงแตใชหนวยทหารเขารวมในการตรวจสอบ หรือสังเกตการณ
ในพื้นที่ที่ลอแหลมตออันตรายเทานั้น โดยยังคงดํารงความมุงหมายในการดําเนินการตามหมวดที่ ๖ ไดแก   
การดําเนินการดวยสันติ ดังนั้นกองกําลังทางทหารที่ไดรับหนาที่ใหเขาปฏิบัติการตามนัยในหมวดที่ ๖ นี้ จึง
มีสิทธิ์เพียงสิทธิการปองกันตัวเองเทานั้น อยางไรก็ตามการปฏิบัติตามขอกําหนดในหมวดที่ ๖ สามารถ
กําหนดเจตนาของการปองกันตัวเอง ใหรวมถึงทั้งการปองกันหนวยทหารของกองกําลังสหประชาชาติ และ
การปองกันอันตรายที่จะมีผลตอภารกิจที่ไดรับมอบดวย๕ สวนรายละเอียดของภารกิจที่ไดรับมอบจะตอง
ไดรับการชี้แจงเปนพิเศษจากคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ และเจตนาของการปองกันตัวเอง จะ
ไมรวมถึง การใชกําลังบีบบังคับใหบรรลุตามภารกิจดวย รูปแบบการใชกําลังปองกันตัวเองนี้  จะถกแถลง
รายละเอียดในหัวขอตอไป 
 ๕. เพื่อเปรียบเทียบใหเห็น ในหมวดที่ ๗ ของกฎบัตรฯ กลาวเสริมโดยอนุโลมถึง ความสําเร็จของ
ภารกิจโดยการใชมาตรการเขาบีบบังคับ หรือการใชกําลังเพื่อระงับขอขัดแยงดวยอาวุธ เพื่อใหไดมาซึ่งการ
กลับคืนสูสันติภาพและความมีเสถียรภาพรวมกัน รวมทั้งภายใตมาตรา ๔๒ กําหนดใหคณะมนตรีความ
มั่นคงมีสิทธิในการใชมาตรการทางทหารเพื่อธํารงไว หรือสถาปนากลับคืนมาซึ่งสันติภาพ และความมั่นคง
ระหวางประเทศ   อยางไรก็ตาม มาตรการตาง ๆ  เหลานี้จะดําเนินการไดตอเมื่อมาตรการการดําเนินการดวย
สันติวิธีอ่ืน ๆ ไมไดผล และมีเหตุผลเพียงพอที่สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง ยอมรับและวินิจฉัยแลววา
จะตองดําเนินการเพื่อความมั่นคงรวมกันระหวางประเทศดวยกําลัง 



๒๐๔ การใชกําลังตามกฎบัตรสหประชาชาต ิ
 ๑. ทั่วไป  กฎบัตรสหประชาชาติจะครอบคลุมและแถลงถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชกําลัง
ทหารตามหลักความสัมพันธระหวางประเทศ โดยยึดถือแบบอยาง และหลักการตามกฎหมายระหวาง
ประเทศในปจจุบัน ประเด็นหลักจะปรากฏอยูใน มาตรา ๒(๔): “ในความสัมพันธระหวางประเทศ    สมาชิก
ทั้งปวงจักตองละเวนจากการคุกคามหรือการใชกําลังตอบูรณภาพแหงอาณาเขต หรือเอกราชทางการเมือง
ของรัฐใด หรือการกระทําในลักษณะอื่นใดที่ไมสอดคลองกับความมุงหมายของสหประชาชาติ” 
 ๒. เพื่อความชัดเจน มาตรานี้เปนการหามรัฐใดก็ตามในการใชกําลังเขาคุกคาม หรือการกระทํา
ใดๆ ที่เปนการรุกรานตอรัฐอื่น๖ นอกจากการดําเนินการรวมกันภายใตมติของสหประชาชาติเพื่อบีบบังคับ
ใหเกิดสันติภาพ ยกเวนสิทธิอันชอบธรรมในการใชกําลังของรัฐ เพื่อปองกันตนเองโดยลําพังหรือปองกัน
รวมกัน  ภายใตมาตรา ๕๑  โดยรูปแบบของการปองกันตนเอง รวมทั้งการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการ
ปองกันตนเอง   จะปรากฏรายละเอียดในหัวขอตอไป 
 ๓. การใชมาตรการของสหประชาชาติจะเปนไปตามมติสวนใหญของประเทศสมาชิกที่ไดรับการ  
รับรองมากอนหนานี้ ในการเขาแทรกแซง รวมทั้งการใชกําลังทหาร เพื่อรักษา และธํารงไวซ่ึงสันติภาพ
ระหวางประเทศ  ตลอดจนภารกิจในการบีบบังคับเพื่อสันติภาพ  ตามขอบังคับในหมวดที่ ๖, หมวดที่ ๗  
และหมวดที่ ๘๗ ของกฎบัตร สวนรูปแบบและขนาดของกองกําลังในการปฏิบัติการทางทหารของ
สหประชาชาติ จะขึ้นอยูกับขอกําหนดในมาตราตาง ๆ ซ่ึงมีเงื่อนไขตางกันไดแก 
  ก. มาตรการในการบีบบังคับตามมติคณะมนตรีความมั่นคง ฯ  คณะมนตรีความ
มั่นคงจะกําหนดมาตรการภายใตมาตรา ๔๒ ในการใช “การดําเนินการใชกําลังทางอากาศ ทางทะเล หรือ
ทาง   พื้นดิน เทาที่จําเปน เพื่อธํารงไวหรือสถาปนากลับคืนมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ 
การดําเนินการเชนวานี้อาจรวมถึงการแสดงแสนยานุภาพ การปดลอม และการปฏิบัติการอยางอื่น โดยกําลัง
ทางอากาศ ทางทะเล หรือทางภาคพื้นดินของบรรดาสมาชิกสหประชาชาติ ขอความในมาตรานี้เปดกวางใน
การเลือกดําเนินการในการแทรกแซง และการบีบบังคับดวยกําลัง มาตรการตาง ๆ ตามปกติ มาตรานี้จะเปน
การดําเนินการตอจาก มาตรา ๔๑ ในการเรียกรองใหสมาชิกแหงสหประชาชาติตัดความสัมพันธ และเขา
แทรกแซงทางเศรษฐกิจ การสื่อสาร หรือการคมนาคมในรูปแบบอื่นใด โดยสิ้นเชิง หรือแตเพียงบางสวน 
รวมทั้งการตัดความสัมพันธทางการทูตดวย 
  ข. มาตรา ๕๑ การปองกันตนเองโดยลําพัง มาตรานี้กลาวถึงสิทธิอันชอบธรรมประจําตัว
ของรัฐในการปองกันตนเองโดยลําพัง แตกตางกับการใชกําลังในหมวดที่ ๗ กลาวคือ  การใชกําลังทหารของ
มาตรานี้ ไมตองใหคณะมนตรีความมั่นคง หรือองคกรอื่นใดของสหประชาชาติใหอํานาจเปนพิเศษ      แต
กฎบัตรฯ และกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ จะอนุญาตใหรัฐ สามารถใชกําลังทหารในการปองกัน
ตนเอง และเตรียมกําลัง เทาที่จําเปน ในสัดสวนที่เหมาะสม ในการปองกันการรุกราน หากแตมาตรการที่รัฐ
ไดดําเนินการไปในการใชสิทธิปองกันตนเอง ภายใต มาตรา ๕๑ ของกฎบัตรนี้ จะตองรีบรายงานให      
คณะมนตรีความมั่นคงทราบโดยทันที 



  ค. มาตรา ๕๑ การปองกันตนเองโดยรวมกัน  ตามมาตรา ๕๑ นี้จะรวมถึงการเตรียม
กําลังทหารไวสําหรับการปองกันตนเองโดยรวมกันดวย ภายใตสภาวการณเดียวกับการใชสิทธิ์ในการ
ปองกันตนเองของรัฐใดรัฐหนึ่ง สามารถประยุกตใชกับรัฐที่สามที่จะเขามาชวยเหลือ กรณีพิพาทของรัฐ
คูกรณีได และเพื่อใหการปองกันตนเองโดยรวมกันของรัฐเปนไปโดยชอบธรรม จะตองอยูในกรอบของ ๒ 
กรณีนี้ ซ่ึงไดแก ประการแรก รัฐที่ถูกรุกรานตองแสดงใหเห็นวาเปนฝายถูกกระทํากอน และรัฐที่สามจะตอง
ไมใชเปนผูริเร่ิมในการรองขอการใชสิทธิ์การปองกันตนเองรวมกัน และประการที่สอง การรองขอเพื่อรับ
ความชวยเหลือ จะตองมาจากรัฐซึ่งถูกรุกรานเทานั้น 
  ง. มาตรา ๕๓ มาตรการในการบีบบังคับ  ในหมวดที่ ๘ ของกฎบัตรฯ จะกลาวถึงขอ ตก
ลงและองคกรเพื่อความมั่นคงสวนภูมิภาค (เชน องคกรความรวมมือเพื่อความมั่นคงภาคพื้นยุโรป : OSCE 
หรือ องคกรภาคพื้นอเมริกา : OAS)  ที่จัดตั้งขึ้นไวเพื่อธํารงไวซ่ึงสันติภาพ  และความมั่นคงรวมกัน    
อยางไรก็ตามตัวองคกรสวนภูมิภาค จะตองกําหนดความมุงหมาย หลักการ  และดําเนินกิจกรรมให
สอดคลองกับกฎบัตรสหประชาชาติ สาระของมาตรา ๕๓ กําหนดแนวทางใหคณะมนตรีความมั่นคงวา “. . . 
จักใชขอตกลงสวนภูมิภาค หรือองคกรภูมิภาคเชนวานี้  เพื่อดําเนินการบีบบังคับภายใตอํานาจของตน  แต
การดําเนินการบีบบังคับตามขอตกลงสวนภูมิภาค หรือโดยองคกรสวนภูมิภาคนั้นจะกระทําไมไดหาก
ปราศจากการใหอํานาจของคณะมนตรีความมั่นคง . . . “  
  จ. มาตรา ๑๐๖ มาตรการในการบีบบังคับ  หากสหประชาชาติพิจารณาแลววา จะใช
ปฏิบัติการทางทหาร ณ ที่ใด ภายใต มาตรา ๔๒, มาตรา ๔๓   จะเรียกรองใหสมาชิกทั้งปวงเขารวมตาม
ขอตกลง และความจําเปนในการจัดสรรกําลังพล ยุทโธปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อรวมในการบีบ
บังคับและระหวางการเจรจาทําความตกลงพิเศษ ตามมาตรา ๑๐๖ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการในการ   
จัดตั้งกองกําลังรวม หรือกองกําลังรวมหลายชาติ เพื่อดําเนินการปฏิบัติการบีบบังคับ   โดยมีสมาชิกถาวรของ
องคกรสหประชาชาติเปนผูนํา เพื่อใหสหประชาชาติดําเนินการตามที่เห็นสมควรในอันที่จะทําใหบรรลุ 
จุดมุงหมายในการปฏิบัติงานของ UN 

๒๐๕ การปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการรักษาสันติภาพ 
 ๑. คําวา “การรักษาสันติภาพ” เปนความหมายรวมในหลาย ๆ สาขาของการปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนการรักษาสันติภาพ  การปฏิบัติการเชนนี้จะปรากฏใหเห็นในรูปแบบที่กองกําลังสหประชาชาติ
หรือกองกําลังสัมพันธมิตร เคลื่อนกําลังไปยังภูมิภาคที่ยังไมมีขอตกลงในเรื่องของการหยุดยิง และมี
วัตถุประสงคของการปฏิบัติภารกิจดวยการใชกําลังเพื่อพิทักษบุคคลในบังคับ ทรัพยสิน  และเพื่อ
มนุษยธรรม   หรือเพื่อบีบบังคับใหเกิดสันติภาพ ภารกิจในความรับผิดชอบของสหประชาชาติในปจจุบัน 
เปนภารกิจที่ยุงยากซับซอนซึ่งรวมถึง เร่ืองการทหาร การทูต การเมือง และเรื่องของมนุษยธรรม เร่ืองที่ตอง
มีความเสี่ยงสูง และบางครั้งตองอยูในสภาพแวดลอมที่สับสนวุนวายมาก ๆ สําหรับขอขัดแยงภายใน หรือที่
จริงแลวเปนขอขัดแยงระหวางรัฐซึ่งรัฐปกครอง หรือรัฐอื่นยังไมมีอํานาจเต็มในการปกครองเหนือพื้นที่ที่
อางสิทธิ์ในการควบคุม และไมมีกลุมรัฐบาลโดยชอบธรรม เหตุผลเหลานี้ เขาปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพ



จะตองเรียนรูในการเขาประนีประนอม และการจัดสรรสิทธิอํานาจระหวางในกลุม  ซ่ึงในความเปนจริง ผูนํา
กองกําลังฯ มักจะเขาไมถึงตัวผูมีอํานาจที่แทจริง สายการบังคับบัญชาอาจเปนเพียงรัฐบาลเงา และผูซ่ึงเขา
รวมตกลงอาจเปนผูนํากลุมซึ่งขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ และยังมีความโหดรายอยู 
 ๒. ในป ค.ศ.๑๙๙๒ เลขาธิการสหประชาชาติไดออกแถลงการณตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
สุดยอดของคณะมนตรีความมั่นคงใน “หัวขอเกี่ยวกับสันติภาพ : การทูตเชิงปองกัน การสรางสันติภาพ และ
การรักษาสันติภาพ“ ซ่ึงไดรับคะแนนเสียงคลอยตามกันในขอตกลงเกี่ยวกับการจัดระเบียบโลกในภาวะ
ฉุกเฉิน และจุดประกายใหเกิดการอภิปรายในปญหา “ความเขมแข็งและการเพิ่มประสิทธิภาพ . . . 
ความสามารถของสหประชาชาติในดาน  การทูตเชิงปองกัน,   การสรางสันติภาพ  และการรักษาสันติภาพ”      
ในสวนของรายละเอียดไดกลาวถึงลักษณะและความแตกตางของการปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการรักษา
สันติภาพลักษณะตาง ๆ ที่ควรจะใชกองกําลังทางเรือเขาชวยเหลือ สนับสนุนประสิทธิภาพของ
สหประชาชาติใหเปนที่ยอมรับในเรื่องของ : 
  ก. การทูตเชิงปองกัน (Preventive diplomacy) 
  ข. การสรางสันติภาพ (Peacemaking) 
  ค. การรักษาสันติภาพ (Peacekeeping) 
  ง. การบีบบังคับเพื่อใหเกิดสันติภาพ (Peace enforcement) 
  จ. การพื้นฟูสันติภาพ (Peacebuilding) 
  ฉ. การปฏิบัติการชวยเหลือดานมนุษยธรรม 
 ๓. การทูตเชิงปองกัน (Preventive diplomacy) เปนการดําเนินการที่ เพื่อปองกันไมใหเกิดกรณี
พิพาทขึ้นระหวางคูกรณี เพื่อปองกันกรณีพิพาทที่มีอยูแลวมิใหขยายตัวเปนการสูรบดวยกําลังอาวุธ และเพื่อ
จํากัดการขยายตัวของการสูรบหากเกิดขึ้นแลว การสนับสนุนทางทหารเพื่อการทูตเชิงปองกัน ไดแกการสงผู
ชํานาญพิเศษทางทหารในภารกิจการพิสูจนทราบสาเหตุ หรือเพื่อพยายามแกไขสาเหตุของกรณีพิพาทให
เปนไปในทางที่ดีขึ้น ขอบเขตสูงสุดของการใชกําลังทหารในความมุงหมายของการทูตเชิงปองกัน อยูที่การ
เคลื่อนยายหนวยกําลังทางเรือเขาไปในพื้นที่ที่มีกรณีพิพาทเกิดขึ้น 
 ๔. การสรางสันติภาพ (Peacemaking) ไดแกการกระทําที่นําคูกรณีที่พิพาทกันอยูมาทําความตก
ลง โดยเฉพาะอยางยิ่งโดยวิถีทางสันติ ตามที่ระบุไวในหมวดที่ ๖ ของกฎบัตรสหประชาชาติ โดย
กระบวนการในการแยกคูกรณีของปญหาขอขัดแยงจะรวมถึง การดําเนินการทางการทูต การประนีประนอม         
การตอรอง หรือการดําเนินการอื่น ๆ ที่จะนําไปสูการสถาปนาสันติภาพ การใชกําลังทหารในกรณีนี้ 
ตามปกติจะจํากัดอยูที่ การจัดสงผูแทนพิเศษจํานวนเล็กนอยรวมกับกองกําลังทางเรือ เขาไปแสดงกําลังใน
ภูมิภาคนั้นเทานั้น 
 ๕. การรักษาสันติภาพ (Peacekeeping)     เปนเทคนิคที่ชวยใหโอกาสของการปองกันความ
ขัดแยง และการสรางสันติภาพมีมากขึ้น การรักษาสันติภาพ ไดแก การปฏิบัติการทางทหารเพื่อควบคุม และ
สงเสริมความรวมมือใหเปนไปตามขอตกลง (เชน ขอตกลงวาดวยการหยุดยิง หรือขอหาม) และสนับสนุน



ใหเกิดผลในการดําเนินการทางการทูต สงเสริมการฟนฟูสถานภาพการเมืองที่มั่นคงถาวร การเขาแทรกแซง
ในลักษณะนี้ ไดแกการใชกองกําลังทหาร ตํารวจ และพลเรือน เขาไปในพื้นที่เปาหมายทั้งนี้ดวยความยนิยอม
ของทุกฝายที่เกี่ยวของ การดําเนินการนี้รวมถึง ภารกิจในการสังเกตการณทางทหาร และภารกิจอื่นตามความ
ตองการของหนวยกําลังทางทหาร รวมทั้งการแสดงกําลัง การลาดตระเวน และการตรวจการณทางเรือ โดย
องคประกอบพื้นฐานของการรักษาสันติภาพของกองกําลังตองตั้งอยูบนความเสมอภาค และความยุติธรรม 
 ๖. การบีบบังคับเพื่อใหเกิดสันติภาพ (Peace enforcement) ไดแกการปฏิบัติการทางทหารตาม
หมวดที่ ๗ ในเรื่องการฟนฟูสันติภาพ หรือการสถาปนาสถานภาพพิเศษในพื้นที่ที่เกิดขอขัดแยง หรือกรณี
พิพาท โดยที่คูกรณีไมสามารถตกลงกันเองได และมีแนวโนมที่จะมีการใชปฏิบัติการทางทหารเขาแกไข
ปญหา สถานการณนี้อาจนําไปสูการใชกองกําลังทางทหารเพื่อบีบบังคับใหยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของ            
สหประชาชาติ หรือการแทรกแซง ที่กําหนดขึ้นเพื่อฟนฟู หรือดํารงไวซ่ึงสันติภาพ และขอบังคับ การบีบ
บังคับเพื่อสันติภาพ อาจเปนการกระทําเพื่อบีบบังคับ ดวยการหามเขาออกเมืองทาเพื่อสงสินคา การกําหนด
พื้นที่หามบิน หรือการกระทําเพื่อจํากัดสิทธิพิเศษใด ๆ และเปนการดําเนินการภายใตการกําหนดของ
สหประชาชาติ หรือสมาชิกของกลุมพันธมิตร เปนผูดําเนินการแทน หรือภายใตมติการตัดสินใจของคณะ
มนตรีความมั่นคง การสนับสนุนปฏิบัติการทางเรือนี้สามารถรวมถึง ปฏิบัติการขัดขวางทางทะเล (Maritime 
Interdiction Operations) (MIO) ในการสนับสนุนการหามเขาออกเมืองทา   การปองกันทางอากาศ   การธาํรง
ไวซ่ึงเขตหามบิน การสงกําลังบํารุงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของกองกําลังบนบก การตอตานทุนระเบิด 
การปฏิบัติการยกพลขึ้นบก  สนับสนุนกองกําลังภาคพื้นดิน   แมวาอาจมีขอจํากัดในการใชกําลังทางทหารก็
ตาม แต กองกําลังทางเรือก็มีสิทธิ์ในการใชกําลังตามสถานการณ และรวมถึงกองกําลัง deadly force กําลังที่
มีอาวุธทําลายลางรุนแรง เพื่อใหบรรลุในภารกิจไดดวย 
 ๗. คณะมนตรีความมั่นคง มีอํานาจที่จะทั้งใชกําลังทหารเพื่อใหบรรลุภารกิจที่กําหนดขึ้น และ
เพื่อใหความคุมครองพลเรือน องคการเอกชน (NGO) และบุคคลอื่นนอกเหนือจากกองทหารของ
สหประชาชาติในพื้นที่ได นอกจากนั้น ในบางภารกิจยังไดกําหนดให กองกําลังเพื่อสนับสนุนสันติภาพ มี
หนาที่ในการบีบบังคับมากกวาการรักษาสันติภาพลักษณะการปองกันดวย ภารกิจในการบีบบังคับตาม
ความหมายของการปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนสันติภาพ จะมีความหมายคอนขางจํากัดเฉพาะ ในเรื่องของ
ธรรมชาติของทองถ่ินและเปนการสนับสนุนเพื่อสรางสันติภาพ หรือการรักษาสันติภาพเทานั้น แตหากมีการ
ใชกําลังในการยุทธขนาดใหญ  เชน การยึดดินแดนคืนนั้น จะอยูนอกเหนือจากขอบเขตของการปฏิบัติการ
เพื่อสนับสนุนสันติภาพ  แตจะไปเขาขายการใชกําลังเพื่อปฏิบัติการทางราชการ  หรือในลักษณะการขัดกัน
ดวยอาวุธ 
 ๘. การสรางสันติภาพ (Peacebuilding) ไดแก การดําเนินการภายหลังจากไดเกิดขอขัดแยง ขึ้น
แลว  ไมวาจะเปนเรื่องระหวางประเทศ หรือระหวางประชาชน   เพื่อเปนการฟนฟูสถาบัน   และโครงสราง
พื้นฐานของชาติที่ถูกทําลายโดยสงครามกลางเมือง และหลีกเลี่ยงไมใหเกิดการสูรบขึ้นมาใหม การ
ดําเนินการนี้รวมถึงการดําเนินการทางการทูต  ทางเศรษฐกิจ  และการทหาร    ดวยการชวยเหลือในการจัดหา



และฟนฟูโครงสรางพื้นฐาน  การฝกหัดกองกําลังทหาร  การสรางพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย  และจัด
ใหมีการเลือกตั้ง การปฏิบัติการทางเรือในที่นี้อาจรวมถึงการแสดงกําลัง การลาดตระเวน การตอตานทุน
ระเบิด     การสนับสนุนการสงกําลังบํารุง และการสนับสนุนกองกําลังภาคพื้นดิน ในการชวยเหลือผูล้ีภัย 
หรือตอตานการกระทําที่เปนฝายตรงขาม แตการใชกําลังทหารในลักษณะนี้ จะถูกจํากัดการใชกําลังอยูที่เพื่อ
การปองกันตนเองเทานั้น 
 ๙. การชวยเหลือดานมนุษยธรรม (Humanitarian assistance) การปฏิบัติการในรูปแบบนี้เพิ่ง
เกิดขึ้นใหม เปนแขนงหนึ่งของการปฏิบัติการสนับสนุนการรักษาสันติภาพและสามารถกําหนดเปนรูปแบบ
อิสระ หรือสามารถเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ การปฏิบัติการสาขานี้หมายรวมถึงทั้ง
การดําเนินการ และการเตรียมการเพื่อใหความปลอดภัยในการคุมครองดานมนุษยธรรม หรือการเตรียมการ
สนับสนุนในการจัดสงความชวยเหลือ โดยทางภาคพื้นดิน ทางเรือ หรือทางอากาศ ปญหาสําคัญของการ
ปฏิบัติการเพื่อชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยูที่ ควรจะจัดกองกําลังรวมหลายชาติประเภทและลักษณะใด    
เขาไปรับมอบหนาที่ ซ่ึงจะมีขอบเขตรวมถึงการปองกันตนเอง ยานพาหนะ เรือ หรือส่ิงอื่น ๆ ที่ใชในการ
จัดสงความชวยเหลือเหลานี้ ในการถกแถลงในหัวขอตอไป จะไดกลาวถึง รูปแบบพื้นฐานของการปองกัน
ตนเองโดยลําพัง และความตองการใหม ๆ ในการปองกันหนวยตนเอง และสรุปหลักการในการใชกองกําลัง
ทหาร และระบบของกฎการปะทะ (ROE )  

๒๐๖ หมวดที่ ๖  การปฏิบัติการ 
 มีขอกําหนดสําคัญ ตามมาตรา๖ ของกฎหมายสหประชาชาติที่ตองปฏิบัติตาม ๓ ขอ คือ 
 ก. มาตรการที่ดําเนินการภายใตขอกําหนดของสหประชาชาติ ตองไมสรางความเสียหายแก
ความชอบธรรม สิทธิ์หรือฐานะของกลุมรัฐเกี่ยวของ ; 
 ข. การปฏิบัติการภายใตขอกําหนดของสหประชาชาติตองไดรับความเห็นชอบอยางเปนเอกฉันท
จากกลุมผูเกี่ยวของและไดรับการสนับสนุนจากประเทศเจาภาพที่กองกําลังสหประชาชาติ/พันธมิตร จะเขา
ไปตั้งฐานปฏิบัติการ และ 
 ค. ขอบเขตอํานาจของกองกําลังสหประชาชาติ ในการใชกําลัง จะถูกจํากัดอยูเพียงเพื่อการปองกัน
ตนเอง/ปองกันหนวย และปองกันบุคคลในบังคับเทานั้น๘ 
 ๒. การปฏิบัติการในหมวดที่ ๖ การปฏิบัติการสนับสนุนการรักษาสันติภาพที่กลาวถึงในหมวดที่ 
๖ ของกฎบัตรสหประชาชาติ แยกประเภทออกไดเปน การสรางสันติภาพ การรักษาสันติภาพ การฟนฟู
สันติภาพ และการปฏิบัติการเพื่อชวยเหลือมนุษยธรรม  ซ่ึงแตละประเภทจะมีรูปแบบของภารกิจในทาง
ทหารที่แตกตางกัน การแบงประเภทของสาขาปฏิบัติการออกเปนหมวดหมูจะทําใหงายในการพิจารณาใช
กําลังใหบรรลุภารกิจตามที่ตองการ  เนื่องจากภารกิจแตละภารกิจจะมีลักษณะเฉพาะของตนเอง  ซ่ึงตองการ
วิธีการปฏิบัติที่เปนลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันออกไป  ประเภทของการปฏิบัติการแบงออกไดเปนประเภท
ใหญ ๆ ดังนี้   



  ก. สังเกตการณ ภารกิจในลักษณะนี้ไดแกการควบคุม และการตรวจการณตามขอตกลงวา
ดวยการหยุดยิง, ขอหาม หรือขอจํากัดดานอาวุธ และการกําหนดเสนเขตแดน   คณะผูสังเกตการณจะเขา
ควบคุมเหตุการณตาง ๆ เพื่อไมใหนําไปสูการตอสูในรอบใหม ภารกิจนี้จะรวมถึง ระดับขั้นของการตอรอง 
หรือการประนีประนอมระหวางผูเกี่ยวของ (คูกรณี) 
  ข. การเขาแทรกแซงของกองกําลังกันชน (Buffer Force) การปฏิบัติในลักษณะนี้
ตามปกติจะหมายถึงการปฏิบัติการในระหวางรัฐ และเปนมาตรการเขาแยกกองกําลังระหวางสองรัฐออกจาก
กันในระหวางการเจรจาขอตกลงวาดวยการหยุดยิง การเจรจาสงบศึก กองกําลังของสหประชาชาติสวนนี้     
จะถูกสงเขาไปตั้งฐานที่มั่นเปนแนวกันชนในระหวางรัฐคูกรณี โดยมีจุดมุงหมายของภารกิจที่การตรวจ
การณ การสังเกตการณ และเสนอรายงานเกี่ยวกับการละเมิดขอตกลง ซ่ึงปฏิบัติการนี้อาจนําไปสู การกําหนด
เขตปลอดภัยทางทหาร และระยะทางจากเสนเขตแดนเปนเขตในการถอนกําลังทหารของรัฐคูกรณี หากทั้ง
สองฝายใหความเห็นชอบรวมกัน 
  ค. ความพยายามในการชวยเหลือและการปองกันดานมนุษยธรรม เปนการปองกัน
บุคคลซึ่งเขาไปปฏิบัติการในนามของสหประชาชาติ และ/หรือ บุคคลอื่นนอกเหนือจากกองกําลัง
สหประชาชาติ และองคการเอกชนรวมถึงการปองกันและชวยเหลือพื้นที่ที่ประสบปญหา หรือประสบภัย
ธรรมชาติรายแรง 
 ๓. การปฏิบัติการตามหมวดที่ ๖ นี้ กองกําลังทางเรือ จะตองใชความอดกลั้น อดทน รูจักผอนหนัก
ผอนเบา และพยายามชักชวน จูงใจใหบรรลุวัตถุประสงคตามความตองการ โดยไมพยายามใชกําลัง   การ
ปฏิบัติการนี้ตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความยินยอม และความรวมมือของทั้งสองฝายโดยไมมีการใชกําลังเขา
บังคับ นอกจากนั้น การใชกําลัง ตามปกติจะใชเพื่อการปองกันตนเอง และปองกันหนวยทหาร ซ่ึงตองขึ้นอยู
กับสถานการณในพื้นที่ที่ไดรับภารกิจ รวมท้ังอาจกําหนดรวมถึงการปองกันบุคคลในบังคับเปน
องคประกอบหนึ่งไดดวย 
 ๔. คณะมนตรีความมั่นคง จะตองเปนผูกําหนดขนาด และความตองการของกองกําลังที่จะสงเขา
ไปรับมอบหนาที่ ตามเปาหมายในการรักษาสันติภาพ โดยตองอยูบนพื้นฐานของการขาวกรอง การวิเคราะห
และความชวยเหลือจากแผนกปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพของที่ทําการสหประชาชาติ ภารกิจเหลานี้จะ
เปนไปตามมติของประเทศสมาชิก ซ่ึงตองพยายามดําเนินไปตามขอบเขตในหมวดที่ ๖ และเมื่อใดที่คูกรณี
หลักของขอขัดแยงหรือวิกฤติการณยอมตกลงที่จะใหสหประชาชาติเคลื่อนกองกําลังเขาไปในพื้นที่ โดยมี
สหประชาชาติเปนผูสนับสนุนกองกําลัง จึงจะสามารถมีอํานาจใชกองกําลังสหประชาชาติเขาแกปญหานั้น
ได 
 ๕. จากประสบการณในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพที่ผานมาแสดงใหเห็นวา ถามีความเสี่ยงและ
มีภัยคุกคามตอกําลังพลของกองกําลังของสหประชาชาติ/พันธมิตร เพิ่มมากขึ้นจนอาจมีผลตอการปฏิบัติ
ภารกิจ ผูบังคับหนวยกําลังและสหประชาชาติมักจะปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มมาตรการเพื่อการบีบบังคับใหเกิด
สันติภาพ การดําเนินการเหลานี้จะตองขึ้นอยูกับสถานภาพจริงของพื้นที่ปฏิบัติการนั้น และคณะมนตรีความ



มั่นคง และผูบังคับบัญชากองกําลังทหารจะตองมีความเห็นรวมกันถึงความจําเปน แตตองตั้งอยูบนความ
พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใชกําลังบีบบังคับ นอกจากคณะมนตรีความมั่นคงจะไดรับสิทธิอํานาจพิเศษใหเขา 
ดําเนินการไดตามขอกําหนดในหมวดที่ ๗ ของกฎบัตรฯ เทานั้น 

๒๐๗ หมวดที่ ๗ การปฏิบัติการ  
 ๑. การบีบบังคับเพื่อรักษาสันติภาพ จะตองอยูภายใตหมวดที่ ๗ ของกฎบัตรสหประชาชาติ 
โดยเฉพาะในมาตรา ๔๒  ความตั้งใจและขอบเขตอํานาจของคณะมนตรีความมั่นคง    ในการปฏิบัติการเพื่อ
การบีบบังคับนี้ โดยปกติจะขึ้นอยูกับการประกอบกําลัง และรวมถึงการใชกําลัง Deadly force เพื่อใหบรรลุ
ในภารกิจ นอกจากในบางกรณีซ่ึง วัตถุประสงคเพื่อความมั่นคงระหวางประเทศของคณะมนตรีความมั่นคง     
มีความตองการถึงการกําหนดขอบเขตการใชอาวุธของกองกําลังสหประชาชาติ หรือกองกําลังที่
สหประชาชาติใหการสนับสนุนอยู เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงของรัฐคูกรณี หรือผูเขารวมในความตกลง
รวมมือนั้น 
 ๒. การปฏิบัติการบีบบังคับเพื่อใหเกิดสันติภาพ สามารถแบงยอยเปนสาขาตาง ๆ แตกตางกันตาม
ลักษณะพิเศษของการปฏิบัติการนั้นๆ ซ่ึงโดยธรรมดาแลวจะเปนตัวกําหนดความตองการในการประกอบ
กําลังและกําหนด ROE ในการใชอาวุธดวย หลักการของแตละประเภท ไดแก 
  ก. สถาปนาและรักษาไวซ่ึงกฎหมาย และขอบังคับภายในประเทศ ซ่ึงอาจเปนภัยคุกคามจนมี
ผลตอความมั่นคงและขอบังคับของรัฐ และอาจมีผลกระทบตอสันติภาพระหวางประเทศได 
  ข. ใหความชวยเหลือในการปองกันและรักษาความมั่นคงในพื้นที่ใดก็ตามที่เขามาอยูใน
ความดูแลของสหประชาชาติ และ 
  ค. บีบบังคับทางเศรษฐกิจ และการแทรกแซงใด ๆ ก็ตาม ตอรัฐ  ดวยการหามการเขาออก
ทาเรือ การปดลอม และดวยการปฏิบัติการทางทหารอื่น ๆ  
 ๓. ประเภทของภารกิจทางทหารอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการสนับสนุนการรักษาสันติภาพที่ได
มีการถกแถลงในที่นี้ จะดําเนินการในระหวางภารกิจ การบีบบังคับเพื่อสันติภาพ ภารกิจทางทหารแตละ
ประเภทเหลานี้จะดําเนินการภายใตขอจํากัดเกี่ยวกับการปองกันตนเอง ในหมวดที่ ๗ ของกฎบัตรฯ หรืออาจ
ไดรับ มอบสิทธิอํานาจพิเศษในลักษณะอื่นตามภารกิจของการบีบบังคับเพื่อสันติภาพที่มีความกวางขวางกวา 
 ๔. ระดับของการปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการรักษาสันติภาพ เปนไปตามตาราง ๒ - ๑ 
 
     
หมายเหต ุ
 ๑. ลักษณะความหมายของ “กฎหมายวาดวยสันติภาพ” ในที่นี้ยังไมไดมกีารใชกันอยางแพรหลาย
โดยประชาคมระหวางประเทศ ตัวกฎหมายนี้จึงปรากฏออกมาในลักษณะของความตกลงในสถานภาพตาง ๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามคลายคลึงกับการปฏิบัติการของ     
กองกําลังทางเรือในสภาพปกติที่มีสันติภาพ ตามความหมายที่ใชกันโดยทั่วไป “กฎหมายวาดวยสันติภาพ”    



จะมีความหมายเหมือน และกระชับรูปแบบของกฎหมาย jus ad bellum ยิ่งกวานัน้ ตามที่ไดกลาวมาแลววา 
“กฎหมายวาดวยสันตภิาพ” ถือเปนสวนหนึ่งของ กฎหมายระหวางประเทศ “ภาคทั่วไป” ที่กลาวถึง
ความสัมพันธระหวางรัฐที่มอีธิปไตย 
 ๒. ไมวาจะเปนการตัดสินใจของประเทศที่จะเขารวมในเหตุการณซ่ึงอาจเปนสาเหตุของสงคราม
ตามขอหามของกฎบัตรสหประชาชาติ หรือเนื่องจากการปฏิบัติที่ขัดตอกฎหมายก็ตาม ลักษณะของการ
ขัดกันดวยอาวุธจะถูกกําหนดใหตองปฏิบัติตามระเบียบที่ไดมีการบัญญัติไวในกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกัน
ดวยอาวุธ 
 ๓. กฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันดวยอาวุธจะยอมรับและยึดถือหลักการเหลานี้ 
 ๔. เพราะวาประกาศฉบับนี้มุงประเด็นที่การใชกําลังทหารในการปฏิบัติการรวมหลายชาติทาง
ทะเล ดังนั้นจึงไมครอบคลุมในรายละเอียดไปถึงรูปแบบมาตรฐานบางประการ เชน การจําแนกสวนของ
มหาสมุทรตามกฎหมาย การแบงหวงอากาศ สถานะและการเดินเรือของเรือรบและเครื่องบินทหารใน
ระหวางประเทศ สําหรับผูที่ตองการขอมูลเพิ่มเติม สามารถหาไดจาก อนุสัญญากฎหมายทะเลป ๑๙๘๒ 
 ๕. ความหมายของคําวา “การปองกันตามอํานาจที่ไดรับมอบ” ตามปกติจะไมใชกันทั่วไป 
เนื่องจากเปนการใชตามความหมายของสหประชาชาติ และสวนใหญจะมีผลตอ “ความสําเร็จของภารกิจ” 
และ “การใชอํานาจดวยการบีบบังคับ“ซ่ึงจะไดกลาวถึงในรายละเอียดในบทตอไป 
 ๖. สมัชชาสหประชาชาติกําหนด “ความรุนแรง” เชน “. . . การใชกําลังทหารของรัฐเพื่อตอตาน
การลวงลํ้าอธิปไตย บูรภาพแหงอาณาเขต หรือเอกราชทางการเมืองของรัฐใด หรือการกระทําในลักษณะอื่น
ที่ไมสอดคลองกับสหประชาชาติ . . .” มติสมัชชาที่ ๓๓๑๔ (XXIX) ๒๙ U.N. GAOR. มาตรา ๒ กลาวถึง     
“รัฐที่ไดมีการใชกําลังทหาร ซ่ึงขัดตอกฎบัตรจะตองรายงานและชี้แจง . . .”  
 ๗. หมวดที่๘ อนุญาตใหสหประชาชาติ สามารถมอบชวงของภารกิจใหองคการสวนภูมิภาค เชน 
NATO ได 
 ๘. เหมือนขอ ๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๓ 
กฎการปะทะ 

ตอนที่ ๑ 
๓๐๑.   การใชกําลังเมื่อมีการปฏิบัติการรวมกันกับชาติตาง ๆ 
 ๑) กฎหมายระหวางประเทศ ยอมรับถึงสิทธิในการใชกําลังในการปองกันตนเองและเพื่อใช
สนับสนุนการรักษาความมั่นคงและสันติภาพระหวางประเทศ   กําลังผสมจากชาติตาง ๆ หรือชาติพันธมิตร 
อาจไดรับการยอมรับใหเปนเจาหนาที่ที่มีอํานาจในการใชกําลังทางทหารถึงขั้นใชอาวุธที่มีอํานาจในการ
ทําลายลางสูง  ซ่ึงถือวาเปนเครื่องมือในการดํารงไวซ่ึงความสงบเรียบรอย หรือเปนการปองปรามการรุกราน  
และควบคุมความขัดแยง เพื่อใหสถานการณกลับเขาสูสภาวะปกติ  เนื่องจากการใชกําลังและอาวุธดังกลาว     
อาจกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของพลเมืองเปนจํานวนมาก  องคการตาง ๆ เชน UN, 
NATO หรือ รัฐบาลตาง ๆ ของกองกําลังรวมผสม จะตองกําหนดแนวทางในการปฏิบัติการทางทหารที่
ชัดเจน และระดับของกําลังที่จําเปนตองใช เพื่อใหบรรลุภารกิจที่ไดรับมอบหมายภายในขอจํากัดที่ไดระบุไว 
นอกจากนั้นจะตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ  เมื่อมีการประสานความพยายามในการใชกําลังจากชาตติาง 
ๆ  ทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นใจวาความคิดเห็นที่แตกตางกัน  ตลอดจนการตีความจากชาติตาง ๆ ที่เขารวมกับ
กองกําลังนั้น    ไดรับการกลาวถึงและแกไข 
 ๒) ไมวาจะเปนไปเพื่อการปองกันตนเอง หรือปฏิบัติภารกิจใหบรรลุผลสําเร็จในยามสงบหรือใน
ยามสงครามก็ตาม การใชกําลังทางทหารนั้นใชวาจะไมมีขอจํากัดเลย หลักการวาดวยขนาดของกําลังที่ใช 
หรือหลักการในความจําเปนที่ตองใชกําลังทางทหาร      และกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ (ดูบทที่ ๔ - 
๕)  
จะตองยึดถือคือและปฏิบัติตามตลอดเวลา  กฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ ไมมีเจตนาที่จะเหนี่ยวร้ัง           
ผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติภารกิจใหประสบความสําเร็จ แต  ก.  เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพลรบ  และบุคคลที่ไมใชพลรบโดยไมจําเปน 
 ข.  เพื่อปองกันทรัพยสินที่มีคาดานศาสนา  ประวัติศาสตร  และมนุษยธรรม   ตลอดจน
ส่ิงแวดลอมจากการทําลายลางที่ไมจําเปน  ค.  เพื่ออํานวยความสะดวกตอการฟนฟูสันติภาพหลังจากสงครามยุติลง 
๓๐๒.   การใชกําลัง และระดับของความขัดแยง 
 ๑. ระดับของความขัดแยงนับตั้งแตชวงยามสงบ จนถึงความยัดแยงที่ใชอาวุธ (สงคราม) ในระหวาง
ชวงดังกลาว อาจมีภารกิจ และตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของตาง ๆ มากมาย ซ่ึงอาจจะกระทบตอคําสั่งที่ได      
ส่ังการใหใชกําลังได 
 ก.  ในยามสงบ/ปกติ  คําสั่งในการใชกําลังสําหรับการปฏิบัติการรวมกับชาติตาง ๆ จะไดรับ
อํานาจโดยชอบธรรม  ซ่ึงไดชาติตาง ๆที่เขารวม  และคําสั่งนั้น ๆ จะตองไดรับการพิจารณากลั่นกรองและไม
ขัดตอกฎหมายภายในประเทศของประเทศสมาชิก และขอกําหนดของกฎหมายระหวางประเทศ กลไกที่ใช



ในการควบคุมการใชกําลัง คือ กฎการปะทะ หรือ (ROE)  ซ่ึงกําหนดขึ้นมาจากความตองการและ
วัตถุประสงคตาง ๆ ของแตละภารกิจ และสิทธิในการปองกันตนเอง  ซ่ึงเปนที่ยอมรับมาเปนเวลานาน  โดย
ปกติคําสั่งในการใชกําลังนั้นจะประกอบดวยคําแนะนําทั่ว ๆ ไป  และคําจํากัดความ ตลอดจนรายการตาง ๆ  
ที่ไดรับการมอบหมายอํานาจใหสามารถดําเนินการได หรือขอจํากัด (หรือที่เรียกวา มาตรการเพิ่มเติม)   ซ่ึงผู
บัญชาการ/ผูบังคับบัญชากองกําลังนานาชาติสามารถนํามาใชไดเพื่อกํากับควบคุม และสั่งการในการใชกําลัง
เพื่อใหสามารถบรรลุภารกิจที่ไดรับมอบหมายในการสนับสนุนผลประโยชนทางดานยุทธศาสตร  และ
วัตถุประสงค 
 ๑)  ระหวางการปฏิบัติการที่ไมเกี่ยวกับการรบ (Non Combat Operation)  การปฏิบัติการดาน
การทหารในลักษณะนี้รวมถึงการสนับสนุนเพื่อชวยเหลือดานมนุษยธรรม  และการสนับสนุนในการรักษา
ความสงบเรียบรอยสาธารณะระหวางประเทศ การปฏิบัติการดังกลาวจําเปนตองมีการกําหนดคําแนะนําให   
ชัดเจน  ทั้งนี้ เนื่องจากการปฏิบัติการในลักษณะเชนนี้ อาจจะตองใชกําลังที่มีอาวุธยุทโธปกรณไมวาจะเปน
อาวุธที่มีอํานาจการทําลายลาง หรือไมก็ตาม  เพื่อปฏิบัติใหบรรลุภารกิจ  ในบางโอกาสอาจรวมถึงการใช
กําลังปะทะกับพลเรือน และสิ่งตาง ๆ ที่ไมใชทหาร  พื้นที่หรือส่ิงกอสราง  ซ่ึงการใชกําลังดังกลาว  อาจมีผล
ตอการทําใหความขัดแยงขยายตัวตอไปไดในอนาคต  เมื่อเปนเชนนั้น  คําสั่งในการใชกําลังจะตองไดรับการ
ตรวจสอบอยางละเอียดรอบคอบจากรัฐบาลของชาติตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนสื่อสารมวลชนเพราะวา
ผลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจาการปฏิบัติการเกินขอบเขตที่ไมไดตั้งใจ (inadvertent overreaction) ในการใชกําลัง
อาจจะไมเหมาะสมกับขนาดของเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง  ดังนั้นผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น  จะตองแนใจแลว
วาคําสั่งที่ถายทอดไปนั้นจะตองชัดเจน    เขาใจและนําไปปฏิบัติอยางเครงครัด  ซ่ึงจะทําใหกําลังที่ไดรับ
มอบหมายไปนั้น สามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 ๒) ชวงความตึงเครียด และภาวะวิกฤติ หวงเวลาแหงความตึงเครียด และภาวะวิกฤติ         จะ
เกิดขึ้นเมื่อความสัมพันธดานการทูตประสบปญหาจนกลายเปนความรุนแรง  ความขัดแยงหรือความเปนศัตรู
ที่ถูกซอนเรนอยูอาจระเบิดขึ้นไดทุกเมื่อ  ชวงเวลาแหงความตึงเครียด หรือวิกฤติ อาจจะสิ้นสุดโดยใชเวลา
เพียงไมกี่ช่ัวโมง หรืออาจจะหลายวัน  หลายเดือน หรือหลายปก็ได  กอนเหตุการณจะกลับเขาสูสภาวะปกติ
สุข หรือเหตุการณอาจจะคุกรุนจนกลายเปนสงครามยืดเยื้อก็ได ระหวางชวงแหงความตึงเครียดและภาวะ
วิกฤติเชนนี้  ฝายตรงกันขาม/ฝายศัตรูอาจจะเริ่มโจมตีกอนดวยความหวังวาจะเปนฝายที่สามารถทําใหกําลัง
ทหารของฝายตรงกันขามเสียหายกอน  ดังนั้น การที่ผูบังคับบัญชาไมสามารถคาดการณการกระทํา    
ดังกลาวของฝายศัตรูได  และไมสามารถดําเนินการปองกันกองกําลังของตนจากการโจมตีดังกลาวไดกอน
ยอมจะสงผลใหเกิดความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินที่ไมจําเปนของกองกําลังของตนก็ได  และ
นอกจากนั้นยัง สงผลใหไมสามารถปฏิบัติภารกิจใหบรรลุผลสําเร็จไดตามตองการได  อยางไรก็ตามการลง
มือทํากอนถึงเวลาอันสมควรก็อาจสงผลกระทบในทางลบตอภารกิจก็ไดเชนเดียวกัน   ฉะนั้นระหวางชวง
ความตึงเครียดและภาวะวิกฤตินั้นผูบังคับบัญชาจําเปนตองมีความระมัดระวังวาเมื่อใดที่ไดรับมอบหมายให
ใชสิทธิ/อํานาจในการปองกันตนเอง  และเมื่อใดที่สามารถใชกําลังทางทหารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลงได 



 ๓) การปฏิบัติการทางทหารในยามสงบ  คําวา “ยามสงบ” และ “การปฏิบัติการทหาร” เปน
แนวความคิดตรงกันขามกันอยางสิ้นเชิง  ซ่ึงไมนาสามารถนําแนวความคิดทั้งสองมารวมกันได  แตตามที่ได
อธิบายไวในการปฏิบัติการทางทหารในลักษณะตาง ๆ ที่เรียกวา MOOTW จะเห็นวามีการปฏิบัติการใน  
ลักษณะดังกลาวเปนจํานวนมาก ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการทางทหาร  ซ่ึงถือวาเปนสวนสําคัญในการ
ปฏิบัติภารกิจใหบรรลุความสําเร็จได  แมวาการปฏิบัติการดังกลาวไมเขากับคําจํากัดความของการขัดแยง
ดวยอาวุธ (Armed Conflict) เลยก็ตาม ระดับของความขัดแยงยิ่งสูงขึ้นไปสูสงครามมากขึ้นเทาไหร  ความ
เสี่ยงยอมมีมากขึ้นเทานั้น  การใชกําลังทางทหารก็จะขยายผลกวางไปสูสงครามในที่สุด  ดังนั้นการ
ปฏิบัติการทางทหารในยามสงบ กับการปฏิบัติการทางทหารในยามสงครามนั้น มีความใกลชิดกันมาก
สามารถเกิดขึ้นไดงาย        ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองกําหนดกฎการปะทะใหมีความชัดเจนและเขาใจ 
 ข.  ชวงการเกิดความขัดแยง  ชวงกอนหรือหลังของการเกิดความขัดแยง  ชาติตาง ๆ ควรออก
คําสั่งใหรวดเร็วในการใชกฎหมายในการรักษาความสงบ หรือกฎหมายในการสงคราม  ชาติตาง ๆ จะตอง
ระบุประเทศคูสงคราม, ฝายเปนกลาง และฝายชาติพันธมิตร และกฎเกณฑในการกําหนดเปาหมาย บ.ฝาย
ศัตรู, กําลังทางบก, เรือ และสิ่งอื่น ๆ ที่เปนประโยชน คําสั่งที่เกี่ยวของกับชวงวันเวลา, เขตนานน้ํา, เขตนาน
ฟา และพ้ืนแผนดินของชาติตาง ๆ ตลอดจนยุทธบริเวณ และการปฏิบัติการทางทหารในที่ตาง ๆ ควรจะ
รวบรวมไวในคําสั่งดวย นอกจากขอมูลที่สําคัญดังกลาวแลว สถานะของกฎการปะทะจะตองไดรับการยนืยนั 
กฎหมายวาดวย การขัดกันดวยอาวุธ จะตองยึดถือปฏิบัติตาม 
 ค.  ในชวงของการขัดกันดวยอาวุธระหวางประเทศ  หลักเกณฑในการใชกําลังทางทหารในการ
ทําสงคราม คือ กฎหมายระหวางประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายวาดวย การขัดกันดวยอาวุธ  ระหวาง
สงคราม คําสั่งในการใชกําลังจะตองไมขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ  นอกจากนั้นแตละประเทศอาจออก
ขอกําหนด/ขอจํากัดตามกฎหมาย  และนโยบายของแตละประเทศได  ระหวางการปฏิบัติการในยามสงบ  
การใชกําลังสามารถกระทําไดเพื่อการปองกันตัว และเพื่อความสําเร็จของภารกิจ  ทั้งนี้จะตองไดรับความ
เห็นชอบ/อํานาจ จากผูมีอํานาจ/หนวยงาน  ที่มีอํานาจในการใหความเห็นชอบ  แตในชวงของการ   ขัดกัน
ดวยอาวุธนั้น การใชกําลังทหารจะเปนไปตามความมุงหมายหลักของผูบังคับบัญชา คือการคนหา และทาํลาย
ศัตรู และทําลายขีดความสามารถของศัตรูในการทําสงคราม  แตการทําสงครามในปจจุบันมีแนวโนมจะเนน
ควบคุมไมใหความขัดแยงขยายตัวออกไปกวาง  และบังคับใหกําลังฝายตรงขามถอนกําลังออกจากพื้นที่ และ
ฟนฟูความสงบเรียบรอยระหวางประเทศตาม เงื่อนไข/ขอตกลง  ที่เปนประโยชน/เกื้อกูล ตอ UN      
พันธมิตรและชาติตาง ๆ ที่สงกําลังเขารวมปฏิบัติการ  ดังนั้น ชาติตาง ๆ ที่สงกําลังเขารวม ในกองกําลัง
สามารถกําหนด/ ขีดวง ใหผูบังคับบัญชาในการใชหนทางเลือกในการใชกําลังภายใตกฎหมายระหวาง
ประเทศ โดยปกติแลวคําสั่งสําหรับการใชกําลังในยามสงครามไมควรเปนขอความตามกฎหมายวาดวยการ
ทําสงคราม  แตนาจะเปนแนวทางที่ระบุเฉพาะ ไมวาจะอยูในรูปของขอจํากัด/ขอหาม ในการใชกําลัง  ซ่ึง
โดยปกติแลวจะไดรับการอนุญาตภายใตบริบทกฎหมายแหงการทําสงคราม  หรืออาจจะอยูในรูปของ 
ขอความ  คําแนะนําวาจะจัดกําลังอยางไรเพื่อสนับสนุนภารกิจในยามสงคราม  มีปจจัยสําคัญ ๔ ขอตอง
นํามาประกอบการพิจารณา  เพื่อนํามาพัฒนาในการจัดทําคําสั่งในการใชกําลัง  กลาวคือ 



 ๑.  ดานการเมือง  คําสั่งอาจจะจํากัดการกระทําตอเปาหมายบางเปาหมาย  เนื่องจากเหตุผลทางดาน
การเมือง เพราะการกระทําตอเปาหมาย  ซ่ึงแมวาจะไดรับการอนุญาตในการกระทําไดภายใตกฎหมาย
สงครามแตอาจจะทําใหความขัดแยงหรือสงครามยืดเยื้อออกไปนานในระยะยาว  หรืออาจทําลายความ
พยายามในการสรางความสงบได  เนื่องจากเปนการลบหลูตอความเชื่อของพวกชาตินิยม  หรือเชื้อชาติ  หรือ
ศาสนาของฝายตรงขามได  ดังนั้นคําสั่งในการใชกําลังสามารถนํามาใชเพื่อชวยนําความสงบกลับคืนมาหรือ 
เพื่อผอนคลายความตึงเครียด  ภายหลังสิ้นสุดความขัดแยงทันที   นอกจากนั้นการปฏิบัติทางดานทหารอาจ
ถูกจํากัดในบางพื้นที่ หรือภูมิภาค  หรือเพื่อผลของความสําเร็จตามความมุงหมายทางดานการเมือง 
 ๒. ความปลอดภัย  ขอพิจารณาความปลอดภัยจะเปนตัวกําหนดความตองการสําหรับขอจํากัดในการ
ใชกําลัง ตัวอยางเชน จะตองกําหนดขอหามในกฎของการปะทะ  สําหรับพื้นที่ หรือเสนทาง เพื่อปองกันฝาย
เปนกลาง, พลเรือน หรือ บุคคลซึ่งไมใชพลรบ ในพื้นที่ หรือปองกันการโจมตีตอกองกําลังของมิตรประเทศ 
 ๓.  การปฏิบัติการ  คําสั่งการใชกําลังในยามสงครามอาจรวมกับขอจํากัดเปาหมายที่เปนโครงสราง 
หรือวัตถุเปนพิเศษเพราะผูบังคับบัญชาไดเล็งเห็น หรือคาดการณไววาอาจจะใชส่ิงเหลานั้นในอนาคต 
ตัวอยางเชน  ทางรถไฟ หรือสะพาน  นอกจากนั้นขอจํากัด/ตองหาม อาจจะหมายถึงอาวุธดวย เชน ทุนระเบิด 
ทั้งนี้เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดตอฝายเดียวกัน สุดทายความตองการในควบคุมการใชกระสุนซึ่งอาจจะเปน
ตัวกําหนดความตองการสําหรับขอกําหนด หรือเกณฑในการเบิกจายอาวุธ 
 ๔. กฎหมายวาดวย การขัดกันดวยอาวุธ การใชกําลังในยามสงครามจะตองเปนไปตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ 
 ง.  เมื่อส้ินสุดการขัดกันดวยอาวุธ  เมื่อสงครามสิ้นสุดไมวาจะเปนการหยุดยิงหรือทําสัญญา     
สงบศึกก็ตาม  คําสั่งในการใชกําลังควรจะไดรับการปรับแตงใหม เพื่อบรรลุเปาหมายในการสรางสันติภาพ
หลังสงครามยุติ 
๓๐๓.   กฎการปะทะ  (ROE) 
 กฎการปะทะเปนคําสั่ง  ซ่ึงเจาหนาที่มีอํานาจทางทหารเปนผูออกคําสั่ง  ซ่ึงจะเปนการแยกแยะ         
เหตุการณหรือโอกาส  และขอจํากัดที่กองกําลังทหารเปนผูเสนอ และ/หรือยังใหใชกําลังตอไป 
 กฎการปะทะ  (ROE)  จะประกอบดวย ๑. คําแนะนําสําหรับใชเพื่อปองกันตนเองและ  ๒.  คําสั่ง 
(Directions and order)  เกี่ยวกับตําแหนงของหนวย  และการใชกําลัง  โดยกองกําลังทางทหารเพื่อให
สามารถปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จไดในระหวางการปฏิบัติการในประเทศ และนอกประเทศ  ทั้งในยามสงบ  
หรือในยามสงครามก็ตาม  กฎการปะทะเปนคําสั่งที่ถูกตองตามกฎหมาย และถูกกําหนดมาเพื่อขจัดความ         
ไมชัดเจนในการตีความหมาย หรือตามกฎหมาย  ซ่ึงอาจทําใหผูบังคับบัญชาละเมิด หรือไมปฏิบัติตาม
นโยบายของชาติได  โดยโตตอบการกระทําของกองกําลังฝายตรงขาม  มากไปหรือนอยไปโดยมิไดเจตนา  
ขณะที่การตัดสินใจตามนโยบายแหงชาติจะคํานึงถึงจะใชกําลังอะไร  ที่ไหน  เมื่อไหร  และทําไมถึงใช     
สวนกฎการปะทะจะเกี่ยวของกับเรื่องจะใชกําลังอยางไร เมื่อไหร และที่ไหน โดยเฉพาะกฎการปะทะ
โดยทั่วไปแลวจะบอกวาเมื่อไหรกําลังจะใชได หรือจะใชกําลังนั้นไดถึงไหนเพื่อใหสามารถปฏบิตั ิภารกจิให
ประสบความสําเร็จได 



 กฎการปะทะ สามารถใชไดกับสถานการณ ตั้งแตการปฏิบัติการในยามสงบ ถึงยามสงครามได  
เพราะวากฎการปะทะจะแสดง/สะทอนใหเห็นถึงนโยบายของชาติ และบรรทัดฐานเกี่ยวกับการใชกําลัง 
ดังนั้นการพัฒนาและนํากฎการปะทะไปใชงาน   เปนเรื่องที่ซับซอนและยุงยากมากในการจัดตั้ง    และดํารง
ไวซ่ึงกองกําลังรวมจากหลายชาติใหมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพได 
๓๐๔.  แนวความคิดท่ีสําคัญ  (Key Concepts) 
 ๑.  แนวทางตอไปนี้ ซ่ึงเปนหลักทั่วไปในการใชกําลังในการปฏิบัติการรวมกับหลายชาติ   เพื่อเปน
พื้นฐาน สําหรับความเขาใจการใชกฎการปะทะ 
 ก. ระดับของความขัดแยง  ระดับของความขัดแยงตามที่ไดกลาวไวในบทที่ ๑ นั้นเปนสวนที่มี
ความสําคัญยิ่งเมื่อตัดสินใจจากพื้นฐานดานกฎหมาย เพื่อใชกําลังทางทหาร  การไดรับอํานาจในการใชกฎ
การปะทะไดตามความเหมาะสมนั้นจะขึ้นอยูกับสถานที่ที่มีเหตุฉุกเฉิน  หรือวิกฤติเกิดขึ้นภายในระดับของ
ความขัดแยงที่ระบุไว  ถาการปฏิบัติการเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมที่ยังมีความสงบ และเปนที่ที่ไมมีภัยคุกคาม
ที่เห็นชัดตอกองกําลังรวมจากหลายชาติ กฎการปะทะนั้นยังจะไมนํามาใช   อยางไรก็ตาม ถาการปฏิบัติ
เกิดขึ้นในพื้นที่มีสงคราม  หรือเปนที่ที่มีความเสี่ยงจากการสูรบสูงแลว จะตองใหอํานาจในการใชกฎการ
ปะทะเพื่อใชในการปองกันกองกําลัง  และถาจําเปน เพื่อเปนการบังคับใชกฎหมาย/อํานาจที่ไดรับมอบให 
 ข.  การใชกําลังนอยที่สุด  คือการใชกําลังเทาที่จําเปนเพื่อตอบโตการกระทําที่เปนภัยคุกคาม 
หรือมีแนวโนมจะเปนภัยคุกคามตอกองกําลังในอันที่จะดําเนินการใด ๆ ใหบรรลุภารกิจ  ซ่ึงวิธีการในการ  
ตอบโตนั้นจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสถานการณ และการพิจารณาใชกําลังก็จะขึ้นอยูกับลักษณะของภัย
คุกคามที่เกิดขึ้น 
 ค. กําลัง Non - Deadly กําลังที่เปน non - deadly หมายถึงการใชกําลังที่มีเครื่องมือ        ที่
สามารถบังคับใหยินยอมทําตาม  ซ่ึงไมเปนการสรางความเสี่ยงตอชีวิต หรือภัยคุกคามตอรางกาย        
ปฏิบัติการที่สําเร็จดวย โดยการใชกําลังรางกาย เมื่อไมมีอาวุธใช ตัวอยางเชน การผลัก, ชก หรือกดดันฝาย
ตรงขามดวยแกสน้ําตา และการยิงเตือนถือเปน non-deadly weapon ดวย 
 ง. Deadly Force เปนการใชกําลังเพื่อวัตถุประสงคใหถึงแกชีวิต โดยไมคํานึงถึงวาจะมีผล
ออกมาในลักษณะเชนไร เปนขั้นสูงสุดของการใชกําลัง 
 จ. การกระทําอันเปนขาศึก  เปนการโจมตี หรือการใชกําลังปะทะกับกองกําลังแหงชาติ  
บุคลากร, เรือ, เครื่องบิน, อาวุธยุทโธปกรณ หรือทรัพยสิน ซ่ึงมอบหมายใหมารวมในการปฏิบัติภารกิจดาน
ทหารจากหลายชาติ ทั้งนี้หมายรวมถึงการโจมตีตอที่หมายอื่น ๆ เชน บุคคลพลเรือน หรือสถานที่ตาง ๆ อีก
ดวย 
 ฉ. ความตั้งใจที่เปนภัยคุกคาม, เปนภัยคุกคาม/ขาศึก (Hostile Intent) บางโอกาสกําลังทาง
ทหารอาจหามใชเพื่อปองกันภัยคุกคามจากกองกําลังตางชาติ ตอเรือรบ, เครื่องบิน, อาวุธยุทโธปกรณ 
ตลอดจนทรัพยสิน การปฏิบัติการบางอยาง อาจจะรวมไปถึงการปองกันมิตรประเทศ กองกําลังของมิตร
ประเทศ, วัตถุ, พื้นที่ และ/หรือ อาวุธยุทโธปกรณของมิตรประเทศ แมวาเกณฑในการระบุการกระทําที่ไม
เปนมิตร   



 การกําหนดเพื่อระบุหรือช้ีใหเห็นวาการกระทําใดมีลักษณะที่เปน Hostile act นั้น  มีส่ิงที่ยากกวาคือ
การระบุวา การกระทําใดเปนการกระทําที่สอเจตนาราย Hostile instant ของฝายศัตรู  ซ่ึงตองมีการสอบขยาย
ใหเห็นเหตุการณมากขึ้น (Greater amplification) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบท หรือส่ิงแวดลอมของการ ปฏิบัติการที่
ไดคาดการณไว  การที่จะชี้ใหเห็นวาการกระทําใดสอเจตนารายจะตองพิจารณาถึงการตัดสินใจที่มีเจตนาราย
แอบแฝงอยู  ซ่ึงจะตองอาศัยหลักฐานที่จูงใจ และจะตองมีความเชื่อที่สมเหตุผล วาการใชกําลังของฝายศัตรู
นั้น  จะเกิดขึ้นในไมชานี้ (imminent) และมีความจําเปนสําหรับหนวยงานนั้นจะตองใชกําลังในลักษณะที่
รวดเร็วและทันที  และไมมีทางเลือกอื่นหรือหนทางอื่น ๆ สําหรับการไตรตรอง (deliberation)   ดังนั้นความ
เชื่อดังกลาว  จึงมีความจําเปนกอนจะตัดสินใจใชกําลังของฝายเราโตตอบ    นอกจากนั้นขอบเขตของ
ปฏิกิริยาในการโตตอบที่สามารถกระทําไดเมื่อเผชิญกับ Hostile act หรือ demonstration of hostile intent  
จะตองมีความชัดเจนในแงของสัดสวนและระยะเวลาในการใชกําลัง     ในการโตตอบ  เพราะฉะนั้นเมื่อมี
การกําหนดกฎการปะทะ (ROE) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการรวมของ   นานาชาติ เกณฑที่ใชสําหรับกําหนด
วาอะไรเปนการกระทําที่เปน Hostile หรือการกระทําใดที่สอเจตนาราย  (Hostile)   จะตองกําหนดให  
ชัดเจน 

๓๐๕.  หลักการสําหรับการควบคุมการใชกําลัง 
 ๑.  เมื่อมีผลประโยชนของชาติ หรือมิตรประเทศเกี่ยวของ  รัฐบาลนั้น ๆ สามารถมอบอํานาจการใช
กําลังทางทหาร  ซ่ึงรวมไปถึงการใชอาวุธรายแรง  เพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญในการรักษาความสงบและ
ปองกันการรุกราน  ควบคุมความขัดแยง  หรือเพื่อใชฟนฟูในสถานการณกลับเขาสูสภาวะปกติ  ทหารถือวา
เปนสวนสําคัญของกําลังอํานาจแหงชาติ  ซ่ึงสามารถทําใหความตองการของวัตถุประสงคดังกลาวประสบ
ความสําเร็จลงได 
 ๒. อยางไรก็ตาม เนื่องจากการใชกําลังทางทหารสามารถกอใหเกิดความสูญเสียแกชีวิตและ
ทรัพยสิน ตลอดจนแหลงทรัพยากรธรรมชาติได ดังนั้นรัฐบาลที่เขารวมจะตองกําหนดกลไกที่ใหอํานาจกอง
กําลังทางทหารใชกําลังที่จําเปนตอการปฏิบัติการกิจใหบรรลุผลสําเร็จภายในขอจํากัดที่ระบุไว  รัฐบาล
สามารถมีสวนทําใหการปฏิบัติภารกิจของกองกําลังสําเร็จได  โดยมอบอํานาจในการสั่งการใชกําลังทาง
ทหารเฉพาะ หรือ ใชกฎการปะทะเมื่อมีเหตุการณ  การสั่งการที่เปนลายลักษณอักษรควรกําหนดขึ้นจาก
แนวความคิด ๒ ประการ  อยางกวาง ๆ ดังนี้   ก. การปองกันตนเอง และ 
  ข. ความสําเร็จของภารกิจ 

ตอนที ่๒  การปองกันตนเอง (Self - Defense) 
๓๐๖  กลาวนํา 
 ๑.  แนวความคิดในการปองกันตนเอง มีความหมายและการใชที่แตกตางกันออกไปในประชาคม
โลก  แตโดยท่ัวไปแลวตางก็มีพื้นฐานอยูบนหลักการที่วา รัฐมีสิทธิในการปองกันตนเองจากการรุกราน    
นอกจากนี้  ก็ไดมีการบัญญัติไวในมาตรา ๕๑   ของกฎบัตรสหประชาชาติอีกดวย     กระนั้นก็ดีในกลุมของ



นักกฎหมายระหวางประเทศยังคงมีการโตเถียงกันอยูเปนอยางมากในเรื่องของขอบเขตและองคประกอบ
ของการปองกันตนเอง อยางไรก็ตาม เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาการปองกันตนเองนั้นเปนสิทธิที่มีอยูโดย
ธรรมชาติภายใตกฎหมายระหวางประเทศ โดยในตอนนี้จะไดกลาวถึงกฎเกณฑและแนวความคิดพื้นฐาน
ของการปองกันตนเอง ซ่ึงเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปทุกชาติรัฐ 
 ๒. ตามจารีตประเพณีของหลักกฎหมายระหวางประเทศ (Customary International Law)         รัฐมี
สิทธิโดยธรรมชาติในการใชกําลังปองกันตนเอง เพื่อคุมครองพลเมืองและทรัพยสินในตางประเทศหรือเพื่อ
คุมครองอธิปไตยและดินแดนจากการโจมตีที่ไดเกิดขึ้นและการโจมตีที่ใกลจะเกิดขึ้น (imminent Attack) แต
ตองเปนไปตามหลักการของความจําเปน และสัดสวนที่เหมาะสม ดังจะไดกลาวตอไป  
 ๓.   ในการปฏิบัติการรวมกันหลายชาติ สิทธิในการปองกันตนเองหมายรวมถึง 
 ๓.๑    การปองกันตนเองของรัฐ (National Self-Defense) 
 ๓.๒   การปองกันตนเองโดยรวมกัน (Collective Self-Defense) 
 ๓.๓   การปองกันตนเองของบุคคลและหนวย (Unit/Individual Self-Defense) 
 ๓.๔   การปองกันตนเองตามขอตกลงรวม (Defense of the Mandate) ๗   

๓๐๗  ประเภทของการปองกันตนเอง   
 ๑.  การปองกันตนเองของรัฐ หมายถึงการกระทําของรัฐเพื่อปองกันอธิปไตย กําลังทหารและในบาง
สถานการณอาจรวมถึงสิ่งที่แสดงความเปนชาติ (National assets) เชน เรือพาณิชยที่ชักธงของรัฐนั้น   และ
พลเมือง ตลอดจนทรัพยสินของพลเมืองเหลานั้น จากการกระทําอันเปนขาศึก หรือการแสดงเจตจํานงอัน
เปนขาศึก (demonstration of hostile intent) ของกองกําลังตางชาติ 
 ๒.  การปองกันตนเองโดยรวมกัน (Collective Self-Defense) สิทธิในการปองกันตนเองสามารถที่
จะขยายครอบคลุมถึงพันธมิตรหรือกองกําลังที่มารวมปฏิบัติการ (coalition force)ดวย การปองกันตนเองเปน
สวนรวมเปนการกระทําของกองกําลังที่กําหนดไว บุคคล และทรัพยสินจากการกระทําอันเปนขาศึกหรือการ
แสดงเจตจํานงอันเปนขาศึกจากกองกําลังภายนอก จึงจําเปนตองมีการรองขอในรูปของการแทรกแซง 
(Intervention) ในบางกรณีเปนไปตามสนธิสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศ เชน องคการสนธิสัญญา   
แอตแลนติกเหนือ (NATO) และองคการรัฐอเมริกา (Organization of American States; OAS) ซ่ึงตองมีการ
ประสานกันทามกลางชาติตาง ๆ ที่จัดเปนกองกําลังนานาชาติ และโดยเฉพาะอยางยิ่งตองกําหนดคําสั่ง
นโยบายในการใชกําลัง(Use of Force directive) ๙  
 ๓.  การปองกันตนเองของบุคคลและหนวย (Individual and Unit Self-Defense) เปนการปฏิบัติเพื่อ
ปองกันหนวยใดหนวยหนึ่ง หรือหนวยยอย (National elements) ของกองกําลังนานาชาติที่มีอํานาจหนาที่ 
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจากการกระทําอันเปนขาศึก หรือเจตจํานงอันเปนขาศึก สิทธิในการปองกันตนเอง
ของหนวย หรือบุคคลตามที่กลาวมาแลวนี้มิไดขึ้นกับภารกิจ ซ่ึงหมายความวา เปนสิทธิที่สามารถกระทําได 
และ   ไมจําเปนตองมีการมอบอํานาจใด ๆใหเปนพิเศษ 



 ๔.  การปองกันตนเองและขอตกลงรวม  (Defense of the Mandate) เปนการปองกันตามเงื่อนไขที่มี
อยูในขอกําหนด ทั้งนี้อาจรวมถึงการปองกันกองกําลังอื่น ๆ พลเมืองที่กําหนด เรือ อากาศยานหรืออุปกรณ 
ดินแดน และทรัพยสินจากการโจมตีหรือการคุกคามจากการโจมตีที่จะเกิดขึ้นตามขอกําหนด ซ่ึงขอบเขตใน
การปองกันนี้ตองมีการแถลงไวในแนวทางยุทธศาสตรและคําแนะนํา (direction)  ของผูมีอํานาจหนาที่ทาง
การเมือง   (เชน องคการสหประชาชาติ   องคการนาโต) โดยผบ.กองกําลังผสม ตองเปนผูตีความแนวทาง
และคําแนะนําการใชกําลัง/กฎการปะทะ เพื่อใหบรรลุภารกิจหรือบีบบังคับตามขอกําหนด ๑๑  

๓๐๘  การปองกันตนเองของบุคคลและหนวย (Unit/Individual Self-Defense) 
 ๑.  กฎหมายระหวางประเทศใหอํานาจในการใชกําลังที่เหมาะสมเพื่อปองกันตนเอง  จนกระทั่งถึง
และรวมทั้งการใชกําลังที่มีอาวุธรายแรงถึงขั้นทําลายชีวิต (Deadly force) ซ่ึงผูบังคับบัญชาตองพิจารณาดังนี้ 
 ก.  การใชหลักการปองกันตนเอง  (Application of Self-Defense) ระหวางการปฏิบัติการ
ระหวางประเทศ กองกําลังนานาชาติอาจปฏิบัติการภายใตคําแนะนําทางยุทธศาสตรที่แตกตางกันรวมทั้งมติ
ของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติดวย การใชกําลังเพื่อการปองกันตนเองและการปองกันอื่น ๆ 
อาจเกินเลยจากที่กําหนดไวตามหลักกฎหมายในประเทศ แตกระนั้นก็ตาม สิทธิในการปองกันตนเองของ
หนวยหรือบุคคลนั้น ไมจําเปนตองมีการมอบอํานาจหนาที่พิเศษใหแตอยางใด 
 ข.  การปฏิบัติในการปองกันตนเอง (Actions in Self-Defense)  ผบ.กองกําลังนานาชาติ ตอง
พยายามควบคุมสถานการณใหได  โดยหลีกเลี่ยงการใชกําลัง และตองไมคิดวาความเสี่ยงนั้นยอมรับอีก
ตอไปไมไดแลว ถาเวลาและสภาวการณอํานวยใหก็ตองมีการกลาวย้ําเตือนแกขาศึกวา ตนจําตองปฏิบัติใน
การปองกันตนเองหากมีความจําเปน นั่นคือตองระลึกวาการใชกําลังเปนมาตรการสุดทาย และผูบังคับบัญชา
ตองพยายามยุติการกระทําอันเปนขาศึกนั้น ๆ ใหได การใชสิทธิในการปองกันตนเองนั้น ผูบังคับบัญชาตอง
พิสูจนใหเห็นความจําเปนที่ตองใชกําลังกอนเสมอ  และเมื่อมีความจําเปนตองใชกําลังใหยึดหลักตอไปนี้ 
  ๑) ความจําเปน (Necessity) การโจมตีที่เกิดขึ้นหรือกําลังเกิดขึ้น (hostile act) หรือมีเหตุ
แสดงอยางเดนชัดวามีแนวโนมวาจะเกิดขึ้น (demonstration of hostile intent) 
  ๒) ความควรแกเหตุ (Proportionality) ตอบโตภัยคุกคามอยางพอควรแกเหตุ โดยพิจารณา
ถึงระดับของภัยคุกคาม ความรุนแรง และระยะเวลา (degree, intensity and duration) ตามสถานการณจริงใน
ขณะนั้น เพื่อตัดสินใจตอตานการกระทําอันเปนขาศึกหรือการแสดงเจตจํานงอันเปนขาศึก ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยตอกําลังฝายเรา 
 ๒. การปองกันตนเองโดยโจมตีขาศึกกอน (Anticipatory Self-Defense) กฎหมายระหวางประเทศ    
มิไดกําหนดใหกองกําลังนานาชาติตองถูกโจมตีกอนที่จะมีอํานาจในการตอบโตดวย “deadly force” ภายใต
สถานการณที่แนนอน ซ่ึงควรไดกําหนดไวในกฎการปะทะของ ผบ.กองกําลังระหวางประเทศ กองกําลัง
รวมทั้ง deadly force อาจชิงความไดเปรียบ (pre- emptively)  เพื่อคุมครองกองกําลังหรือบุคคลที่กําหนดจาก
การโจมตีที่คาดวาจะเกิดขึ้น (เชน การแสดงเจตจํานงอันเปนขาศึก) ตองมีเหตุผลอันนาเชื่อถือไดจาก



ผูบังคับบัญชาที่อยูในเหตุการณ (on-scene commander) วาการใชกําลังจากฝายตรงขามนั้นใกลจะเกิดขึ้นและ
ตองการหนวยกําลังที่จะปฏิบัติไดทันทีและมีความเหนือกวาขาศึก (instant and overhelming) 
 ๓. จากกรณีขางตน ในการรวมกันหลาย ๆ ชาติ อาจมีกรณีที่รัฐบาลแหงชาติจํากัดรูปแบบหรือหวง
เวลาของกองกําลัง และเหตุการณที่กองกําลังของตนอาจตอบสนองการปองกันตนเองเพื่อรักษาผลประโยชน
ภายในประเทศ คําแนะนํานี้ก็จะเปนเพียงขอยกเวน ๑๔ และจะผานจากรัฐบาลไปยังผูมีอํานาจทางทหารของ
ชาติ  และลงไปสู ผบ.อาวุโส ในยุทธบริเวณ ๑๕    วัตถุประสงคของคําแนะนํานี้จํากัดขอบเขตของสถานการณ 
แตไมจํากัดความสามารถของผูบังคับบัญชาของชาติที่จะตอบโตการรุกรานที่เกิดขึ้น ดังนั้นควรแจงขอจํากัด
ของชาติให ผบ.กองกําลังนานาชาติทราบเสียกอน เพื่อนําไปใชในการจัดองคกรและการใชกําลังที่เหมาะสม 
 ๔.  การยิงขามเขตแดนหรือขามแนวชายแดน (Cross Boundary or Border Fire) การปองกันตนเอง
จากการกระทําของขาศึกหรือการแสดงเจตจํานงอันเปนขาศึกนั้น อาจกระทําขามอาณาเขตหรือเขตแดนของ
ชาติอ่ืนโดยปราศจากความยินยอมของชาตินั้นไดก็ตอเมื่อกําลังขาศึกยังคงแสดงการกระทําหรือเจตจํานงอัน
เปนขาศึกอยางตอเนื่อง ซ่ึงการกระทํานั้นตองการการตอบโตทันทีและอยางไดผล บนพื้นฐานของสิทธิโดย
ธรรมชาติในการปองกันตนเองนั้นจะตองถูกระบุไวอยางเดนชัดในขอกําหนดในการใชกําลัง หากในสถาน-
การณที่ยุงยากซับซอน  ถาการยิงขามเขตแดนหรือขามแนวชายแดนนั้นมีความจําเปนเพื่อการบรรลุผลของ
ภารกิจแลวนั้น    ขอกําหนดในกฎการปะทะลักษณะนี้สามารถที่จะถูกนํามาใชไดแตตองไดรับการอนุญาต
จากผูมีอํานาจเสียกอน 
 ๕. สิทธิการยึดที่ตั้ง (The Right to hold Positioning) ไมมีความตองการลาถอยเพื่อหลีกเลี่ยง
สถานการณซ่ึงจําเปนตองใชกําลังเพื่อปองกันตนเอง แตกระนั้นก็ตามบางครั้งการลาถอยก็เปนการหลีกเลี่ยง
การบาดเจ็บ และเปนการรักษาไวซ่ึงองคบุคคลและองควัตถุเพื่อดําเนินภารกิจตอไปได หากรูหรือพิสูจน
ทราบการโจมตีนั้น ๆ ไดแลว การตอบโตกลับไปบางก็มีความเปนไปไดที่จะลดอันตรายลง 

๓๐๙  ขยายความการกระทําอันเปนขาศึก (Hostile Acts) 
 ๑. ตัวอยางเฉพาะนั้น โดยทั่วไปจะเปนสวนหนึ่งของคําแนะนําในการกําหนดกฎการปะทะอยูแลว  
ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับภารกิจ  ขอตกลง  และ พท.ปฏิบัติการ ตอไปนี้เปนตัวอยางการกระทําผิดกฏหมายระหวาง
ประเทศ    ซ่ึงอาจพิจารณาวาเปนการกระทําอันเปนขาศึก 
 ก. การยิงเขาใสกองกําลังนานาชาติ ซ่ึงปฏิบัติภารกิจตามกฎหมาย 
 ข. การวางทุนระเบิดในทะเลเพื่อจํากัดการปฏิบัติของกองกําลังนานาชาติ จํากัดการขนสงทาง
ทะเล (Shipping) หรือการขนสงทางทะเลภายใตการคุมครองของกําลัง 
 ค. ปฏิบัติการตอตานทุนระเบิดซึ่งวางโดยกองกําลังนานาชาติ 
 ง. การลาดตระเวนตรวจการณ การติดตาม (Shadowing)  สนับสนุนหนวยอ่ืนเพื่อตอตานกอง
กําลังนานาชาติ 
 จ. วัตถุบินซึ่งพิสูจนทราบวาเปนจรวด (Missile) จะพิจารณาวาเปนขาศึก ถากองกําลัง
นานาชาติไมยืนยัน 



๓๑๐  ขยายความเจตจํานงอันเปนขาศึก (Hostile Intent) 
 ๑. ส่ิงที่เปนการแสดงเจตจํานงอันเปนขาศึก ซ่ึงกอใหเกิดสิทธิในการปองกันตนเองนั้น เปลี่ยนไป
ตามปจจัยหลายประการ กําหนดโดยกวาง ๆ แลว ภัยคุกคามที่คาดวาจะเกิดการใชกําลังเพื่อตอตานกําลังฝาย
ตรงขาม เจตนาอันเปนขาศึกแสดงโดย 
 ก. ขีดความสามารถของหนวยที่เปนภัยคุกคามหรือขีดความสามารถของกองกําลังที่เปนภัย
คุกคาม และการเตรียมการที่กอใหเกิดความเสียหาย และ 
 ข. มีหลักฐาน (Evidence)  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการขาว บงชี้วาการโจมตีกําลังจะเกิดขึ้นในไม
ชา 
 ๒. เมื่อมีการปฏิบัติทางยุทธวิธีของขาศึก ฝายเราตองดํารงขีดความสามารถทางทหารในเหตุการณ
และเตรียมพรอมไว เชน การดําเนินกลยุทธเขาสูตําบลที่ปลอยอาวุธ (Weapon-launch position) ฐานปลอย
อาวุธที่อยูในรัศมี รูวิธีการกําหนดเปาหมาย มีเครื่องบงชี้ที่แนนอน แสดงถึงเจตนาที่จะโจมตี (นอกจากขีด
ความสามารถและการเตรียมพรอม) โดยที่ผูมีอํานาจระดับสูงอาจสงเสริมดวยการใหคําแนะนํา และการ
แสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนยายกําลังของขาศึกที่มากขึ้น และดานการขาวจากพันธมิตร พึงระลึกเสมอวา
ขอจํากัดดานตาง ๆ มักเกิดจากเวลาและปจจัยอ่ืน ๆ ผูบังคับบัญชาตองพิจารณาแหลงขาวสารและการขาว
กอนตกลงใจวาเปนภัยคุกคามซึ่งคาดวาการโจมตีกําลังจะเกิดขึ้น มีความจําเปนที่ตองพิจารณาเจตจํานงอัน
เปนขาศึก ซ่ึงแปรเปลี่ยนไปโดยขึ้นอยูกับความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศ/ความขัดแยงทาง
การเมืองในระดับภูมิภาค การเตรียมการทางทหาร  การขาว และการรับทราบสถานการณ (Situation 
awareness) ภายในพื้นที่ปฏิบัติการ ซ่ึงในการพิจารณาวากําลังฝายตรงขามมีการแสดงเจตจํานงอันเปนขาศึก
ดวยหรือไมนั้น ผูบังคับบัญชาตองพิจารณาขอมูลและตองอาศัยประสบการณเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้น ความ
เชื่อถือไดของระบบสื่อสารและขาวสารระหวางกองกําลังนานาชาติจึงเปนสิ่งสําคัญตอการใชกําลังเมื่อมี
ความเสี่ยงสูงจากขาศึก  
 ๓.  แนวทางของกฎการปะทะนั้น ปกติแลวจะมีตัวอยางซึ่งแสดงใหเห็นถึงเจตนาอันเปนขาศึกไว
ดวย   แตอยางไรก็ตาม ผบ.กองกําลังนานาชาติ ตองเนน ผบ.หนวยรองลงไปวา ตัวอยางเหลานี้ไมใชรายการ
ตรวจสอบ แตเปนเพียงลําดับเหตุการณซ่ึงเกิดขึ้นเพียงลําพัง หรือเกิดรวมกันก็ได 
  ก. มีการเล็ง (Pointed directly) อาวุธมายังบุคคลหรือหนวย 
  ข. มีการปรับหนวยในรูปแบบการรบ 
  ค. กองกําลังมีการรวมกําลังของยานพาหนะ หรืออากาศยาน เพื่อเตรียมการโจมตี 
  ง.   มีการใชมาตรการตอตานทางอิเล็กทรอนิกส (ECM) 
  จ. ระบบควบคุมการยิง Locked on 
  ฉ. มีการบรรจุอาวุธเขาแทนยิงและเล็ง หรือการตรวจจับเสียงของตอรปโดไดหรือเสียงการเปด
ฝาทอยิงอาวุธ 
  ช.  กําลังขาศึกเตรียมการวาง กวาด หรือลาทําลายทุนระเบิด ซ่ึงสงผลกระทบตอการเคลื่อน
กําลังของกองกําลังนานาชาติ หรือการคุมครองการขนสงทางทะเล 



  ซ.  อากาศยานจํานวน ๑ ลําหรือมากกวา ซ่ึงมีทิศทางการบินมาจากกองกําลังขาศึก หรือดนิแดน
ที่ขาศึกยึดครองหรือควบคุม เขาหาฝายเราดวยความเร็วสูง และบินในระดับต่ําโดยปราศจากการแจงลวงหนา 
(Proper clearance) 
 ๔. การที่ผูที่รวมในกองกําลังนานาชาติมิไดรับการฝกรวมกัน ก็อาจทําใหมีทัศนหรือการตีความ
ของคําวา “การแสดงเจตจํานงอันเปนขาศึก” ที่แตกตางกันไป ดังนั้น ผบ.กองกําลังนานาชาติจึงตองกําหนด
บรรทัดฐานและแจกจายใหแกหนวยรอง บรรทัดฐานที่กําหนดขึ้นมานี้ตองกําหนดเฉพาะสําหรับภารกิจ ตรง
กับภัยคุกคามที่จะมีตอกองกําลังและภารกิจ อยางไรก็ตาม ในขั้นสุดทายก็จะยังเปนการใชวิจารณญาณของ
ผูบังคับบัญชาที่อยูในเหตุการณนั้น ที่จะพิจารณาวาไดมีการแสดงเจตจํานงอันเปนขาศึกขึ้นแลว 

๓๑๑  การรบกวนหรือการบุกรุก (Harassment or Intrusion) 
 กองกําลังนานาชาติไมควรเปดเผยสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายระหวางประเทศ หากไมไดรับคําสั่งจาก
หนวยเหนือ หรือกระทําไปเพื่อความปลอดภัยของหนวยหรือกองกําลัง    และถาไมระบุไวเปนการเฉพาะใน
กฎการปะทะแลว ก็ควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติใด ๆ ที่อาจมีเหตุผลเขาใจเปนการยั่วยุ (Provocation) หรือการ
กาวราว ตามปกติแลวรัฐจะเปนผูดําเนินการกับการรบกวนอากาศยาน เรือสินคา และเรือประมงใน
หวงอากาศสากล (International airspace) หรือทะเลหลวงเอง ผบ.หนวย/กองกําลังนานาชาติ ซ่ึงอยูใกลเคียง
กับการรบกวนนั้น มีอํานาจในการพยายามบูรณะ (restore) สถานการณใหเปนปกติดวยการแสดงตัวในพื้นที่ 
แตการปฏิบัติเชนนี้ตองสอดคลองเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎการปะทะ 

ตอนที ่๓  การบรรลุภารกิจตามกฎการปะทะ  ๑๘ (Mission Accomplishment ROE) 
๓๑๒  หลักนิยมของกฎการปะทะ (ROE Doctrine) 
 ๑. ตามที่กลาวไปแลววา กฎการปะทะประกอบไปดวยแนวทางการปองกันตนเอง และมาตรการ
เฉพาะ ดวยเหตุที่การบรรลุภารกิจตามกฎการปะทะมีแนวโนมเปนทัศนะในทางรุกเปนหลัก และในทางรับ
เปนรอง        จึงจําเปนตองทําใหทุกสวนของกองกําลังนานาชาติไดเขาใจกฎการปะทะ และการนํากฎการ
ปะทะไปใชอยางถูกตอง   ก. การควบคุมการเปลี่ยนจากสนัติภาพเปนวกิฤตการณ  และความขัดแยงดานอาวุธ 
(Transition from Peace to Crisis to Armed Conflict) กฎการปะทะใชในการควบคุมการวางกําลังและการใช
กําลัง ไมเพียงแตจะใหแนวทางการปองกันตนเองเทานั้น แตก็ยังอาจขยายขอบเขตของการปองกันตนเองและ
การคาดการณการปองกันตนเองไวดวย รวมถึงภารกิจ มาตรการเฉพาะตามกฎการปะทะซึ่งกําหนดแนวทาง
ตามหลัก เมื่อใด อยางไร และระดมกําลังเพียงใด (what degree force) ที่จะใชใหบรรลุภารกิจ   กฎการปะทะ
ที่มีรายละเอียดที่ดีจะชวยปองกันการขยายตัวที่ไมสามารถควบคุมได ในขณะที่คุมครองพันธมิตร/การรวม
กําลัง (coalition)/ผลประโยชนแหงชาติ และวัตถุประสงคทางยุทธศาสตรลวงหนา (advancing strategic 
objectives) ซ่ึงสามารถกระทําไดโดยการจําแนกระดับของเสรีภาพในการใชกําลังและวิธีการ (manner) ที่
กองกําลังนั้นจะนําไปใช เพื่อที่วาจะไดจํากัดการขยายตัวหรือควบคุมไดอยางระมัดระวัง  การจํากัดการ



ปฏิบัติบางประการเพื่อหลีกเลี่ยงการยั่วยุ อาจเปนการเพิ่มความเสี่ยงใหแกหนวยเรือ (maritime unit) และทํา
ใหหนวยเหลานั้นตกอยูในอันตราย กรณีเชนนี้ ผูบังคับบัญชาตองเพิ่มการเตรียมพรอมในการปองกันตนเอง   
  ข. การควบคุมการใชกําลังในยามสงบและระหวางความขัดแยง (Controlling the Application 
of Force in Peacetime and During Conflict) เพื่อเปนการปองกันการขยายตัวไปสูการขัดแยงดวยอาวุธ    จึง
หามมีการใชกําลังในยามสงบหรือในสถานการณตึงเครียด (tension) ยกเวนเพื่อการปองกันตนเองหรือ
กระทําตามที่ระบุไวในกฎการปะทะเพื่อใหบรรลุภารกิจ หากมีความจําเปนตองใชกําลังแลวก็ควรแจงเตือน
กําลังขาศึกเมื่อโอกาสอํานวยวาเรากําลังจะใชมาตรการปองกันตนเอง ในทางตรงขามระหวางการขัดแยงดวย
อาวุธ จะไมมีการจํากัดการใชกําลังปองกันตนเอง ผบ.กองกําลังนานาชาติตองใชกําลังเขาทําลายฝายตรงขาม
ตามหลักการของสงครามกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย แตอยางไรก็ตาม 
ผูมีอํานาจยังสามารถควบคุมการใชกําลังใหอยูในกรอบที่ตองการไดโดยพิจารณาทางกฎการปะทะ 
  ค. การกลับสูภาวะปกติ (Returning to Peacetime Conditions) โดยผานองคการ            
สหประชาชาติหรือพันธมิตร รัฐบาลอาจจํากัดการปฏิบัติของ ผบ.หนวย ระหวางการสูรบในระยะเวลาสั้น ๆ 
ของการขัดกันดวยอาวุธ เพื่อจํากัดการขยายตัวของสถานการณ และใหคืนสูภาวะปกติ ภายใตสถานการณ
เชนนี้การ ปฏิบัติการทางทหารตามกฎหมายการขัดกันดวยอาวุธ อาจไดรับการพิจารณาถึงความเสียหายตอ
วัตถุประสงคทางยุทธศาสตรในระยะยาว ยกตัวอยางเชน อาจมีการหามแตะตองเปาหมายทางทหาร เพื่อมิให
ความขัดแยงดําเนิน ตอไป หรือสรางความตึงเครียดที่ไมสามารถคืนดีกันไดภายหลังความขัดแยงนั้นแลว 

๓๑๓  ระบบกฎการปะทะ (ROE SYSTEMS) 
 ๑.  ระบบกฎการปะทะจํานวนไมนอยที่ไดรับการพัฒนาโดยชาติตาง ๆ เหลาทัพ และพันธมิตร 
สําหรับการปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติ ควรเลือกระบบใดระบบหนึ่ง 
  ก. กฎการปะทะแหงชาติ (National ROE) ทุกรัฐตางก็มีรูปแบบของ ROE ซ่ึงเคยใชเพื่อเปน
คําแนะนําการใชอาวุธ จากประสบการณในการปฏิบัติภารกิจ พบวา ในกรณีที่กําลังจากหลายชาติปฏิบัติงาน
รวมกันภายใตนโยบายที่ไมชัดเจน ส่ิงที่กําลังจากชาติตาง ๆ ยึดเปนหลักปฏิบัติคือ กฎการปะทะของชาติตนเอง 
  ข. กฎการปะทะของพันธมิตร (Alliance ROE) องคการนาโตไดพัฒนากฎการปะทะเฉพาะ
ดาน ไดแก อากาศ ทะเล และพื้นดิน ซ่ึงชาติสมาชิกจะใหความเห็นชอบเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติการผสม   
ดังนั้น เมื่อปฏิบัติการภายใตนาโตแลวก็ยอมตองยึดถือไวเปนพื้นฐาน นอกจากนี้แลว ขอตกลงทวิภาคีหรือ 
พหุภาคี เชน ระหวาง สหรัฐ ฯ กับแคนาดาไดแยกกันพัฒนาระบบกฎการปะทะ เพื่อนํามาใชในการ
ปฏิบัติการระดับทวิ/พหุภาคี ตลอดจนการฝก ๒๐ ผนวก A และ B เปนตัวอยาง รายการมาตรฐานของ
มาตรการกฎการปะทะซึ่งรัฐ อํานาจหนาที่ในระดับทวิภาคี/พหุภาคี หรือพันธมิตร  สามารถนําไปพัฒนาเปน
กฎการปะทะใหสอดคลองกับภารกิจได 
 ค. กฎการปะทะของการรวมกําลังกัน (Coalition ROE) ไมมีมาตรฐานอางอิงสําหรับกฎการ
ปะทะในการปฏิบัติการเชนนี้ ดังนั้นกําลังที่มารวมกัน (Coalition force) อาจปฏิบัติการภายใตกฎการปะทะที่
กําหนดขึ้นมา โดยเฉพาะปรับรูปแบบโครงสรางจากกฎการปะทะของพันธมิตร หรือปฏิบัติกับหนวยซ่ึงใช



กฎการปะทะแหงชาติ ซ่ึงตองใชความพยายามทุกวิถีทางในอันที่จะหลีกเลี่ยงกฎการปะทะที่หลากหลาย 
(Divergent) หรือขัดแยงกัน (Contradictory) เมื่อการปฏิบัติการนั้นดําเนินตอไป และสถานการณกับกฎการ
ปะทะเปลี่ยนแปลง ถึงแมวารัฐตาง ๆ มีแนวความคิดพื้นฐานในการใชกําลังในลักษณะคลายกัน แตก็อาจแปล
ความหมาย และนําแนวความคิดนี้ไปใชในทางที่แตกตางกัน ผูที่รวมอยูในกองกําลังนานาชาติตองการ
แนวความคิดพื้นฐานในการใชกําลัง หากรัฐไมพอใจกฎการปะทะที่กําหนดขึ้นมานี้ ก็สามารถดําเนินการได
โดย 
 ๑)  เพิ่มเติมกฎการปะทะของรัฐเขาไวในกฎการปะทะฉบับนั้น ให ผบ.กําลังของรัฐถือ
ปฏิบัติ 
 ๒) จํากัดให ผบ.กําลังของรัฐใชกฎการปะทะเฉพาะบางตอนที่กําหนด 
 ๓) ให ผบ.กําลังของรัฐใชกฎการปะทะแหงชาติเทานั้น หรือ 
 ๔) ถอนกองทหาร (Contingent) ออกจากการปฏิบัติการ 
  ง.   กฎการปะทะของสหประชาชาติ (UN ROE) สหประชาชาติไมมีระบบของกฎการปะทะที่
เปนมาตรฐาน จะขึ้นกับแตละภารกิจ ๒๑ ผบ.กองกําลังสหประชาชาติ ซ่ึงจะรับคําปรึกษาจากประเทศตนโดย
รับผิดชอบการกําหนดกฎการปะทะซึ่งตามปกติแลว เลขาธิการสหประชาชาติที่นิวยอรกจะเปนผูใหความ
เห็นชอบ และสงไปยัง ผบ.กองทหาร (Contingent Commander) หาก ผบ.กองทหารคัดคานหรือตองการ
ความกระจางหรือแปรญัตติ (Amendment) จากเลขาธิการสหประชาชาติหรือผูแทนพิเศษ ๒๒ ตามปกติแลว 
กฎการปะทะของสหประชาชาติตองผานการพิจารณาของรัฐที่สงกองกําลังนั้น ๆ มากอนที่จะนําไปใช 
อยางไรก็ตาม  สหประชาชาติก็หารัฐแตละรัฐ (Individual) ที่ลงนาม (Endorsement) ไดยาก จึงตองกําหนด
ขั้นตอนการพิจารณาโดยเริ่มจาก ผบ.กองทหารของรัฐที่สงกองทหารนั้นมา เปนผูริเร่ิมเริ่มการกําหนดกฎการ
ปะทะ หากกฎการปะทะไมสามารถลงมติเปนที่นาพอใจได  รัฐอาจพิจารณาดําเนินการตามหัวขอยอยที่กลาว
มาแลว 
  ๒. มีความสําคัญ/ความหมาย และนัย (Subtle)   ที่แตกตางระหวางระบบกฎการปะทะที่
หลากหลาย และ ผบ.กําลังนานาชาติตองใชความระมัดระวัง เอาใจใสใหมั่นใจวาจะไมสับสนกันใน
แนวความคิดและการใชระหวางระบบนั้น 

๓๑๔  เคร่ืองบงชี้นโยบายกฎการปะทะ (ROE POLICY INDICATORS) 
 ๑. ระบบของกฎการปะทะทั้งหมดจะมีเครื่องบงชี้เพื่อชวยเหลือผูบังคับบัญชาในการวางแผนและ
ตอบโตเหตุการณตามนโยบายวัตถุประสงคที่  รัฐ/พันธมิตร/กําลังที่มารวมกัน ตองการ หนึ่งในจํานวนสาม
เร่ืองบงชี้นโยบายดังตอไปนี้ ควรไดมีการรวมไว คําแนะนํา มาตรการกฎการปะทะเฉพาะ 
 ก.  X-RAY ไมขยายผล (De-escalate) 
 ข. YANKEE ดํารงสภาพเดิม (Maintain status guo) 
 ค. ZULU เสี่ยงในการขยายผลที่ยอมรับไดภายในกรอบของกฎการปะทะ 



 ๒. เพื่อใหมีคําแนะนํานโยบายทั่วไปแกภารกิจ เครื่องบงชี้เหลานี้ก็สามารถเลือกใชไดเปน
แนวทางให ผบ.กองกําลังนานาชาติ ใชใหเหมาะสมกับสถานการณ 

๓๑๕  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบของกฎการปะทะ (Factors Influencing ROE Formulation) 
 ๑. ปจจัยในการกําหนดรูปแบบของกฎการปะทะดังตอไปนี้ ควรมีการแนะนําใหแกผูมีอํานาจหนาที่
ทางการเมืองและเจาหนาที่ยุทธศาสตรทหาร  
 ก. ขอบัญญัติทางกฎหมาย (Legal Prescriptions) การใชกําลังใด ๆ ก็ตาม โดยหนวยของรัฐ 
ตองเปนไปตามกฎหมายภายในของตน การใชกําลังภายนอกดินแดน (extraterritorial) หรือการปฏิบัติการ
ระหวางประเทศ (International Operations) ก็ตองเปนไปตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ โดยยึดถือสิทธิ
ในการปองกันตนเองและการใชกําลังสนับสนุนวัตถุประสงคของรัฐ/ความมั่นคงของสวนรวมภายใต
กฎหมายระหวางประเทศภาคสันติภาพ หรือกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ 
 ข.  ขอพิจารณาทางดานการเมืองและนโยบาย (Political and Policy Considerations)     รัฐบาล
ไดกําหนดนโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงคขึ้นมาเพื่อรักษาและคุมครองผลประโยชนแหงชาติทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ การใชกําลังทหารก็เปนวิธีการหนึ่งที่จะสงเสริมนโยบายและวัตถุประสงค วธีิการอืน่ ๆ 
ไดแก การใชเครื่องมือทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การทูต และเทคโนโลยี ซ่ึงการใชกําลังทหารก็
ตองใชรวมกับเครื่องมือตาง ๆ เหลานี้ตลอดจนนโยบายกับวัตถุประสงคของรัฐบาลดวย และหากนโยบาย
ของชาติขัดแยงกับวัตถุประสงคของนานาชาติแลว ตองถือวานโยบายของชาติมีลําดับความสําคัญสูงกวา 
จนกวาจะไดมีการปรับแตงใหเหมาะสม (accommodate) กับวัตถุประสงคนานาชาติตอไป 
 ค. ขอพิจารณาทางดานยุทธศาสตร ในระหวางการปฏิบัติการระหวางประเทศ และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการปฏิบัติการนานาชาติ วัตถุประสงคทางทหารโดยรวม และคําแนะนําการใชกําลังจะไดรับอิทธิพล
จากวัตถุประสงคทางยุทธศาสตรโดยสวนรวมของสหประชาชาติ พันธมิตร หรือกําลังที่มารวมกัน 
ขอพิจารณาทางดานยุทธศาสตรเหลานี้อาจจํากัดการใชกําลังที่ถูกตองตามกฎหมาย (Legitimate) ไดในที่สุด 
หรืออาจกอใหเกิดความเปนอิสระ (latitude) ในการใชกําลังมากกวาที่จะเปนการปฏิบัติการเพียงลําพังของรัฐ 
(Purely National Operation) 
 ง. ความตองการทางดานยุทธการ (Operational Requirements) การใชกําลังจะขึ้นกับ          
ขอพิจารณาทางดานยุทธการในปจจุบันและในอนาคต การยินยอมใหใชกําลัง (engage) ตอเปาหมายเฉพาะ       
ในขณะที่อาจใชกําลังที่ถูกตองตามกฎหมายภายใตกฎหมายวาดวยการปองกันดวยอาวุธ อาจไดรับการ
ปฏิเสธดวยเหตุผลทางยุทธการ ผบ.กองกําลังอาจประสงคจะรักษา (Preserve) ถนน  เสนทางรถไฟ  หรือ
สะพาน  เพื่อกองกําลังของตนไวใชประโยชนในอนาคต ยิ่งไปกวานั้นอาจมีการหามการใชกําลังใน
สถานการณที่กําหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการยิงกองกําลังทางเรือนานาชาติ ๒๓ (Multinational Maritime Force) 

๓๑๖    การประสานการใชกฎการปะทะที่แตกตางกัน  (Harmonizing ROE Differences) 
 ๑.  เนื่องจากกฎการปะทะแสดงถึงความเหลื่อมทับกัน (Overlap) ระหวางนโยบายของรัฐ ความ
จําเปนทางดานการทหาร และขอพิจารณาทางดานกฎหมายระหวางประเทศ ความแตกตางในความเขาใจ 



และการตีความหมายของกฎการปะทะสะทอนใหเห็นทัศนะที่เปนหนึ่งเดียว (Unique View) ของแตละชาติ
สมาชิกที่รวมกองกําลังนานาชาติ ทั้งที่มีความพยายามของสมาชิกที่เขามารวมกําลังกัน (Coalition Members) 
อันจะกอใหเกิดกลุมของการปองกันตนเองแบบธรรมดา (Common Set of Self-Defense) และภารกิจตามกฎ
การปะทะ แตก็ยังคงมีความแตกตางกันอยูอีก เนื่องมาจากปจจัยดังตอไปนี้ 
  ก. ความเกี่ยวของกับผูใตบังคับบัญชาของหนวยกับผูบังคับบัญชาของชาติอ่ืน 
  ข. ความรูสึกของคนในชาติเกี่ยวกับการใชกําลัง 
  ค. ความลมเหลวของกระบวนการสรางการรวมกําลังกัน เพื่อจําแนกวัตถุประสงคธรรมดา การ
ปรับแตงของดานยุทธศาสตรและการบังคับบัญชา 
  ง. การตีความหมาย “การปองกันตนเอง” ของชาติ และการยินยอมใหตอบโตการกระทําอัน
เปนขาศึก กับการแสดงเจตจํานงอันเปนขาศึก ๒๔ แมแตสมาชิกของพันธมิตรที่เห็นดวยกับขอตกลงของ
สมาชิกเหลานั้น กําหนดกฎการปะทะ ก็ยังคงตีความกฎการปะทะตางกันออกไป เนื่องจากพื้นฐานของชาติ 
วัฒนธรรมหรือกลุมชนที่แตกตางกัน   
 ๒.  การสรางการรวบรวมกําลังกัน (Coalition - building)  เทานั้นจะพิจารณาระดับความสอดคลอง 
(Harmonization) ซ่ึงจะสําเร็จเมื่อมีการพัฒนากฎการปะทะของภารกิจนั้น ๆ  การสรางการรวบรวมกําลังกัน
อยางสําเร็จสมบูรณ ซ่ึงแกปญหาอํานาจหนาที่ และการสถาปนาเอกภาพในการบังคับบัญชาเต็มรูปแบบ และ
ความมุงหมาย (Purpose) เปนสิ่งที่เปนไปไดยาก  แมวากลุมของกฎการปะทะธรรมดาจะกําหนดไวบน
แผนกระดาษ  แตการตีความที่แตกตางกันก็ยังคงมีอยู  สําหรับ ผบ.กองกําลังนานาชาติแลวเปนการดีที่จะรู
ความแตกตางของกฎการปะทะระหวางหนวยนานาชาติ และการจัดการหนวยมากกวาจะพยายามคาดการณ
วาหนวยจะตอบโตการกระทําที่คาดวาจะเกิดขึ้นระหวางสถานการณความขัดแยงอยางไร 
 ๓.  ความสอดคลองกลมกลืนกันนั้นสามารถเกิดขึ้นไดในระดับยุทธศาสตร (ระหวางรัฐบาล หรือผูมี
อํานาจบังคับบัญชาของรัฐ) ระดับยุทธการ (ระหวางผูบังคับบัญชาอาวุโส กับ ผบ.กําลังนานาชาติ ในพื้นที่) 
หรือ ระดับยุทธวิธี (ระหวางผูบังคับบัญชาอาวุโส กับหนวยกําลังนานาชาติ) แมวาทั้ง ๓ ระดับจะเกี่ยวของกนั
ในบางระดับ ความสอดคลองกลมกลืนกันก็จะตกอยูกับ ผบ.กองกําลังนานาชาติ กับผูบังคับบัญชาอาวุโสใน
พื้นที่   นี่คือระดับที่แนวทางของรัฐตองมีความกลมกลืนสอดคลองกันมากที่สุดที่จะเปนไปได กอนที่จะออก
คําแนะนํากฎการปะทะเฉพาะและเปลี่ยนไปสูกองกําลังนานาชาติ 
 ๔. ผบ.กองกําลังนานาชาติตองระลึกวายังคงมีความแตกตางของกฎการปะทะอยู ซ่ึงก็มีเพียง
หนวยงานไมกี่หนวยที่แกปญหาความแตกตางดวยตนเอง ดังนั้นจึงสามารถบรรเทาลงได (Mitigate) โดยการ
พัฒนากลไกในอันที่จะขจัดความขัดแยงใด ๆ ใหบรรลุภารกิจได 
 ๕.  ความแตกตางกันของกฎการปะทะสามารถทําใหยอลงไดดังนี้ 
 ก.   บรรลุความเปนมาตรฐานที่เปนไปไดจริงของกฎการปะทะ  
(ศึกษา คนควาคุณลักษณะพื้นฐานของกฎการปะทะแตละชาติ) 
 ข.  การแถลงคุณลักษณะ ความแตกตางกันที่เห็นไดอยางชัดเจน  เพื่อรับทราบ และกระตุน
ความคิดที่จะแกปญหา หรือหลีกเลี่ยงความขัดแยง 



 ค.  รวบรวมขาวสาร และรวมมือ (Sharing) ดานการขาวกรอง (มีความสําคัญตอการกําหนด
เจตจํานงอันเปนขาศึก) 
 ง. วางแผนอยางมีสติ (Consciously) สําหรับกฎการปะทะที่ไมสอดคลองกัน (Incompatibility) 
 จ.  การฝกกับผูมีสวนเกี่ยวของของกองกําลังนานาชาติ กอนการปฏิบัติการจริง 
 ๖. สุดทายกฎการปะทะที่มีความสอดคลองกลมกลืนกันนั้นก็จะไดรับการพิสูจนวาไมสามารถผาน
พนอุปสรรคตาง ๆ ไปได  และถาหากกฎการปะทะที่ออกมานี้ไมสามารถแกปญหาความพึงพอใจของรัฐได
แลว     รัฐดําเนินการดังตอไปนี้ 
 ก.  เพิ่มเติมกฎการปะทะของรัฐเขาไวในกฎการปะทะฉบับนั้น ๆ ใหแก ผบ.ของรัฐ 
 ข.  จํากัดให ผบ.ของรัฐใชกฎการปะทะนั้น ๆ เฉพาะบางตอนที่กําหนด 
 ค.  อํานวยการให ผบ.ของรัฐ ใชกฎการปะทะของรัฐเทานั้น 
 ง.  ถอนกองทหาร  (Contingent)  ออกจากการปฏิบัติการ 
 ๗. ควรดําเนินความพยายามที่จะใหกฎการปะทะทั้งหมดไดมีการรวบรวมแนวทาง หรือการตีความ
ของกฎการปะทะของรัฐ  ซ่ึงแตกตางกันไวดวยกัน  เพื่อให ผบ.กองกําลังนานาชาติ และหนวยตาง ๆ ได
ระมัดระวังถึงความแตกตางเหลานั้น 
 ๘.  ในยามสงบ  การฝกเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับผูมีสวนรวมในกองกําลัง (Coalition partness) ในอัน
ที่จะสรางความเชื่อถือ และความไววางใจซึ่งกันและกัน ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติงานรวมกัน 
เชนเดียวกับกฎการปะทะที่สอดคลองกัน 

๓๑๗  การเปล่ียนกฎการปะทะ 
 ควรกระทําลวงหนาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจหนาที่  ซ่ึงก็คือ รัฐบาล  รัฐพันธมิตร  
ผูบังคับบัญชาชั้นสูง  หรือผูมีอํานาจเปดประชุม  (Convening authority) เชน องคการสหประชาชาติ 
ตามปกติแลว ขั้นตอนในการขอปรับเปลี่ยนกฎการปะทะ จะกําหนดไวในสวนภารกิจของคําแนะนํากฎการ
ปะทะ 

๓๑๘  ความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา 
 ๑. เมื่อคําแนะนําทางยุทธการมีผลบังคับใชแลว  ผบ.กองกําลังนานาชาติจะมีหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ก.  ควบคุมหนวยรอง  เพื่อใหมั่นใจวามีการใชกําลังอยางเหมาะสม   (Properly)  ผูบังคับบัญชา
ทุกระดับตองมั่นใจวาหนวยรองของตนมีความสามารถดังนี้ 
  ๑.  มีความรูความเขาใจกฎหมายระหวางประเทศภาคสันติ และกฎหมายวาดวยการขัดกัน
ดวยอาวุธ 
  ๒. อานกฎการปะทะ  ทําความเขาใจ ตีความหมายและเผยแพรกฎการปะทะไดอยาง
เหมาะสม  
  ๓. ไดรับการบรรยายสรุป และทบทวนความหมายตลอดจนการใชกฎการปะทะตามภารกจิที่
ไดรับมอบหมาย  รวมทั้งการปรับเปลี่ยนยอย ๆ ใด 



  ๔. เสนอแนะ ผบ.กองกําลัง ไดวากฎการปะทะ ขัดกับแนวทางของรัฐหรือไม อยางไร 
  ๕. คนหาแนวทางเพิ่มเติมผาน ผบ.กองกําลังนานาชาติหากภารกิจที่กําหนดไวตามกฎการ
ปะทะยังไมครอบคลุมสถานการณ 
  ๖. คนหาความชัดเจนวามีความขัดแยงกันในตัวกฎการปะทะหรือไม  หรือวาภารกิจ กับกฎ
การปะทะมีความแตกตางกัน และไมเขากันหรือไม 
 ข.  การเตรียมการและการฝกในพื้นที่ (Preparatory and In-Theater Training) ผูบังคับบัญชาทุก
ระดับตองมั่นใจวาหนวยกําลังทางเรือ (Maritime Unit) ใด ๆ ก็ตามสามารถใชกําลังไดตามที่หนวยเหนือ
ตองการ รวมทั้งไดรับการฝกตามหลักนิยมของกฎการปะทะ การตีความและการใชกฎการปะทะแลว 
 ค. ขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชาหนวยรอง (Subordinate Commander’s Recommendations) 
ผูบังคับบัญชาควรรับฟงขอเสนอแนะของ ผบ.หนวยรอง เมื่อมีการกําหนดและการใชกฎการปะทะ 
ผูบังคับบัญชาทุกคนมีหนาที่ที่จะหาความกระจางชัด หรือช้ีแนะวาภารกิจตามกฎการปะทะนั้น มีความไม
ชัดเจน ความไมเพียงพอที่จะครอบคลุมสถานการณทางทหารไดอยางไร กระบวนการนี้สามารถกระทําได
โดยจัดรูปแบบของ “ROE Cell” หรือ “ROE Team” ประกอบดวยผูแทนทางดานยุทธการ และทางกฎหมาย
ตามความเหมาะสม จากแตละชาติสมาชิกที่มารวมกัน 
 ง. การใชอํานาจหนาที่ (Implementation Authority) ผบ.กองกําลังนานาชาติ เปนผูรับผิดชอบ
การใชกฎการปะทะ 
 จ. ขอจํากัดซึ่ง ผบ.กองกําลังนานาชาติเปนผูกําหนดเพิ่มเติมจากกฎการปะทะ (Restrictions on 
ROE Imposed by the MFC) ผบ.กองกําลังนานาชาติสามารถกําหนดขอจํากัดเพิ่มเติมในกฎการปะทะได แต
ทั้งนี้ตองไมเปนการจํากัดสิทธิในการปองกันตนเอง 
 ฉ. คําแนะนําเพิ่มเติม (Supplementary Instructions) ผบ.กองกําลังนานาชาติ อาจออกคําแนะนํา
เพิ่มเติมหรือคําแนะนําคํายอ (Abbreviated Instructions) ตามตองการใหแกกองกําลังหรือตามสถานการณ
ทางยุทธการได ทั้งนี้รวมถึงการขยายความของการแสดงเจตจํานงอันเปนขาศึก ซ่ึงเปนภัยคุกคามตอกอง
กําลังและขอตกลง 
 ช. การปฏิบัติการ (Conduct of operations) ในขณะที่หนวยรองสามารถรับผิดชอบการปฏิบัติ
ของตนเองได ผูบังคับบัญชาก็มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติของหนวยเหลานี้ และใหมั่นใจไดวา การ
ปฏิบัติการทั้งหมดเปนไปตามหลักกฎหมาย แมวาผูบังคับบัญชาอาจมอบหนาที่ในการปฏิบัติการได แตก็
ยังคงตองรับผิดชอบการปฏิบัติของกําลังของตน แมวากําลังเหลานั้นจะอยูภายใตการควบคุมทางยุทธการ
หรือการควบคุมทางยุทธวิธีของหนวยอ่ืนก็ตาม 
 ซ. การตอบสนองเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป (Respose to Situational Changes) ดวยเหตทุี่
การปฏิบัติการทางทะเลของกองกําลังนานาชาติ เปนการเคลื่อนที่ (Dynamic) ผูบังคับบัญชาจึงตองประมาณ
สถานการณอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจไดวา ภารกิจตามกฎการปะทะนั้น ยังคงมีความเหมาะสมและใชได
ตอไปอีก โดยตองไมรีรอที่จะรองขอการเปลี่ยนแปลงหรือรองขอความชัดเจนจากผูมีอํานาจหนาที่สูงกวา 



 ฌ. การพิจารณาทางกฎหมาย (Legal Considerations) การใชกฎหมายภายในและกฎหมาย
ระหวางประเทศที่ถูกตองในการวางแผนและปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติทางทะเล เปนความ
รับผิดชอบของผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น ขอพิจารณาทางกฎหมายเหลานี้มีผลตอการกําหนดภารกิจในการ
ปฏิบัติการ และแนนอนที่สุดวามีผลตอการปฏิบัติ (Execution)ดวย ผูบังคับบัญชารับผิดชอบการตกลงใจวา
จะใชกําลังของตนทําอะไร ตามคําสั่งจากผูมีอํานาจทางทหารระดับสูงและทางการเมือง โดยจะไดรับการ
แนะแนวทางตามกฎการปะทะ หรือคําแนะนําอื่นและคําสั่งที่ผูมีอํานาจระดับสูงเปนผูกําหนด ผูบังคับบัญชา
และผูบังคับการเรือ ตองทราบวาบุคคลซึ่งมีหนาที่ใชกําลังตามกฎหมาย ตองรับผิดชอบความผิดทางอาญา 
(Criminally) เมื่อมีการละเมิด ตามลักษณะและผลของการละเมิดนั้น 
 ญ. การทบทวนทางดานกฎหมาย (Legal Review) ขอพิจารณาและความตองการที่กลาวมาแลว
นี้ ควรไดรับการทบทวนแนวทางในระดับยุทธศาสตรใหแก ผบ.กองกําลังนานาชาติ รวมทั้งคําแนะนําที่ ผบ.
กองกําลังนานาชาติเปนผูกําหนดขึ้นมาดวย ดังนั้น จึงควรมีฝายงานดานธุรการและดานกฎหมายรวมอยูใน
กระบวนการวางแผนตั้งแตตน  

๓๑๙  การปฏิบัติการของสหประชาชาติ (UN Operations)   
 ๑. การขาดความเขาใจในหลักนิยมของสหประชาชาติ กับระบบกฎการปะทะมาตรฐานได
กอใหเกิดปญหาดานการวางแผนและการปฏิบัติของสหประชาชาติ ปญหาดังกลาวรวมถึง 
 ก. การขาดการติดตอ (Disconnect) ที่เพิ่มมากขึ้นระหวาง กฎการปะทะของ UNHCRs กับ
พันธมิตร/กองกําลังที่มารวมกัน 
 ข. ความสับสนและความไมแนนอน (Inconsistent) ของหลักนิยมในการปองกันตนเอง 
 ค. ไมมีการตีความคําวา “การบรรลุภารกิจตามกฎการปะทะ” (Mission accomplishment ROE) 
 ๒. UNHCR ซ่ึงกลาวไวในบทที่ ๖ และบทที่ ๗ มีภารกิจตามปกติดวยเหตุผลของการ
ประนีประนอมกันภายในสภาความมั่นคง และดวยความตั้งใจ มีการพูดกันอยางคลุมเครือ และกํากวมอยู
บอยครั้ง เพื่อใหสมาชิกทั้งหมดยอมรับ (consent) คําแนะนําที่คลุมเครือที่ใหแก ผบ.กองกําลังนานาชาติ   กับ
การที่ไมมีโครงสรางตั้งแตดั้งเดิมมาแลว (Traditional Unstructed) และการใชกําลังตามความพอใจ  (Ad hoc 
approach to the Use of force) จึงมีแนวโนมวา จะกอใหเกิดการไมตอเนื่องกัน (Disconnect) ระหวาง
บทบัญญัติสหประชาชาติ เจตจํานงของ UNHSCR กับการตีความหมายของ  ผบ.กองกําลังนานาชาติ   ซ่ึง
รับผิดชอบในการกําหนด กฎการปะทะ เชน รายการมาตรการเสริมตาง ๆ ของกฎการปะทะ การที่ไมมีหลัก
นิยมกฎการปะทะของสหประชาชาติ ทําให ผบ.กองกําลังนานาชาติ ตองเปนผูใชวิจารณญาณของตนเองใน
การพัฒนาและกําหนด คําแนะนําสําหรับการปองกันตนเอง ๒๕  ตลอดจนมาตรการตามกฎการปะทะซึ่ง
สัมพันธกับการบรรลุภารกิจ 
 ๓. ปญหาที่กลาวมาแลวสงผลใหชาติตาง ๆ ที่สงกําลังเขามารวมกับการปฏิบัติการทางทะเลของ
สหประชาชาติ ไดใชกฎการปะทะของชาติตนสําหรับกองกําลังที่กําหนด ในทางกลับกัน สถานการณนี้ได
สรางความกดดันแก ผบ.กองกําลังนานาชาติ และ ผบ.อาวุโสของชาติตาง ๆ ในพื้นที่ที่จะปรับแตง 
(Harmonized) กฎการปะทะใหครอบคลุม (extent) มากที่สุดเทาที่จะเปนไปได   
----------------------- 



 ๗  บางชาติที่เห็นวาการปองกันตามขอตกลง (Defense of Mandate) เปนลักษณะของการปองกัน
ตนเอง แตบางชาติเห็นวา เปนรูปแบบของการปองกันเปนสวนรวม หรือการปองกันตนเองของหนวย ระวัง
อยางไดสับสนระหวางคําวาการปองกันตามขอตกลงกับคําวา การบีบบังคับใหเปนไปตามคําสั่ง 
(enforcement of the mandate of mission accomplishment) ซ่ึงมีความหมายแตกตางกัน 
 ๘ ตองมีการระบุใหชัดเจนวา การกระทําใดที่ถือเปนการกอความไมสงบภายใน (Internal 
Disturbance) และการกระทําใดเปนการแทรกแซงจากกําลังภายนอกประเทศ ซ่ึงพอยกตัวอยางของการกอ
ความไมสงบภายในได เชน การกอจลาจล หรืออ่ืน ๆ ซ่ึงผูนําประเทศนั้น มิไดอํานวยการใหเกิดขึ้น และมิได
มีเจตจํานงที่จะกอความรุนแรง (Concert Intent, Isolated and Sporadic acts of Violence) ตางกับการ
ปฏิบัติการทางทหารซึ่งบรรลุภารกิจโดยกําลังของเหลาทัพหรือกลุมที่ไดรับการจัดตั้ง (Organized Group) 
 ๙ กฎการปะทะของสหรัฐ ฯ บงชี้วา การปองกันตนเองเปนสวนรวม เปนสวนยอยของการปองกัน
ตนเองของรัฐ กฎการปะทะของสหรัฐ ฯ  ตองการการตรวจสอบจาก US National Command Authorities 
(NCA) กอนที่กําลังของสหรัฐ ฯ จะไดรับมอบใหใชอํานาจการปองกันตนเองเปนสวนรวม ชาติอ่ืน ๆ ก็อาจมี
ขอจํากัดที่คลายคลึงกัน จุดสําคัญนี้ก็คือ ตองรวมกันออกกฎการปะทะลวงหนาใหมากที่สุด 
 ๑๐ ในบรรณสารนี้ “ขอตกลง (mandate)” มีความหมาย ๒ ประการ ประการแรก หมายถึง การที่
สามารถจัดตั้งกองกําลังระหวางชาติไดบนพื้นฐานที่ถูกตองตามกฎหมาย และขอจํากัดทางปฏิบัติการใน
ความหมาย (term) ทั่ว ๆ ไปแลว ขอตกลงนี้เปนตัวตั้งวัตถุประสงคทางยุทธศาสตรและ (parameter) ของการ
ปฏิบัติการ นั่นก็หมายถึงวา ขอตกลงมีความหมายเดียวกับ “ภารกิจ (Mission)” ในความหมายประการที่สอง
นั้น คอนขางแคบกวาประการแรก และมักกําหนดเฉพาะดานใดดานหนึ่งของขอตกลง เชน ดานบุคคลและ
ทรัพยสินที่กําหนด   เนื่องมาจากขอตกลงที่กวางกวา ผบ.กองกําลังระหวางประเทศ   เปนผูพิจารณาภารกิจ
ทั้งหมดที่ไดรับ กําลังที่ประกอบกันขึ้นมา ตลอดจนกิจเฉพาะที่จําเปนในการบรรลุภารกิจหรือการบีบบังคับ
ใหเปนไปตามขอตกลง ดังนั้น เมื่อเร่ิมแรกของการปฏิบัติการระหวางชาติคร้ังใดก็ตาม   ชาติที่จัดสงกอง
กําลังรวมทั้ง ผบ.หนวยกําลังทั้งหลายตองทําความเขาใจในขอตกลงและความสัมพันธซ่ึงเกี่ยวของกับการ
บรรลุภารกิจหรือการบีบบังคับตามขอตกลง 
 ๑๑  จะกลาวถึงในรายละเอียดในตอนที่ ๓ 
 ๑๒  มาตรา ๕๑ บทบัตรสหประชาชาติ 
 ๑๓ แตละชาติอาจกําหนดขอบเขตของการปองกันตนเองไวในระดับที่ตางกัน ตองมีการตกลงทํา
ความเขาใจกันใหถองแทเสียกอน 
 ๑๔  ตัวอยาง หลักพื้นฐานของ US SROE (๑)    ผูบังคับบัญชา “มีอํานาจหนาที่ในการใหวิธีการที่เปน
ทั้งปวงที่มีอยู และหนทางปฏิบัติที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อการปองกันตนเอง” ยอหนาที่ ๒ ของ SROE ระบุวา        
ทั้ง SROE และมาตรการเพิ่มใด ๆ ไมจํากัดอํานาจและหนาที่นี้” 
 ๑๕  ผูบังคับบัญชาอาวุโสในยุทธบริเวณมักมีการติดตอส่ือสารกับ National Command  
ผูบังคับบัญชาของชาติตองการการบังคับบัญชาทางยุทธการในขณะที่มอบการควบคุมทางยุทธการแก ผบ.
กองกําลังระหวางประเทศ 



 ๑๖  คําแนะนําเฉพาะสําหรับชาติเปนกลางและดินแดนของชาติเปนกลาง จะกลาวในบทที่ ๕ 
 ๑๗  การปฏิบัติการ (Coalition operations) อาจรวมถึงการใชกําลังซึ่งยังมีประสบการณนอยในการใช
กฎการปะทะ ผบ.กองกําลังนานาชาติจึงตองระมัดระวังการใชแนวทางที่กลาวมาเปนรายการตรวจสอบ    อัน
จะทําใหมีความเสี่ยงตอความลมเหลวในทางปฏิบัติสูงขึ้น 
 ๑๘  สําหรับความมุงหมายของบรรณสารนี้ “การบรรลุภารกิจ (mission accomplishment) มี
ความหมายเดียวกับ “การบีบบังคับตามขอตกลง” (enforcement of mandate) ซ่ึงทั้งสองคํานี้ ไมควรสับสน
กับแนวความคิดในการปองกันตนเองหรือการปองกันตามขอตกลง ซ่ึงกลาวไวตอนตนของบรรณสารนี้แลว 
 ๑๙  กฎการปะทะของสหรัฐ ฯ ไดกลาวถึงแนวทางเฉพาะที่จะปฏิบัติรวมกับกองกําลังนานาชาติ 
 ๒๐ แนวโนมที่รัฐชอบใชกฎการปะทะแหงชาติมากกวากฎการปะทะของพันธมิตร จุดนี้เปนเรื่อง
สําคัญที่ตองพูดคุยกันกับสมาชิกอื่นของกองกําลังนานาชาติ และ ผบ.กองกําลังนานาชาติ 
 ๒๑  สหประชาชาติกําลังดําเนินการพัฒนากฎการปะทะมาตรฐานของสหประชาชาติ 
 ๒๒ ผูแทนพิเศษของสหประชาชาติ คือ ผูแทนเลขาธิการสหประชาชาติในพื้นที่ (Theater) และจะเปน
ผูใหแนวนโยบายการอํานวยการจาก UN/UNHCR แก ผบ.กองกําลังสหประชาชาติ 
 ๒๓  บางครั้งอางถึงเปน “Fratricide”, “amicide” หรือ “blue on blue engagement” 
 ๒๔ ทุกรัฐไมไดถือแนวความคิดเดียวกันในเรื่องการกระทําหรือเครื่องบงชี้ซ่ึงเริ่มสิทธิในการปองกัน
ตนเอง   
 ๒๕ สหประชาชาติไมมีหลักนิยมของกฎการปะทะที่ชัดเจน มีเพียงที่ระบุไวในบรรณสาร The 
Peacekeeper’s Manual ซ่ึงใหเพียงคําจํากัดความที่คอนขางจะคลุมเครือ และมีชองวางมากมายที่ทิ้งไวให ผบ.
กองกําลังนานาชาติทั้งชาติที่สงกองกําลังเขารวมในปฏิบัติการทางทะเล ตีความหมายดวยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๔ 
กฎหมายวาดวยการพิพาทกนัดวยอาวุธ 

ตอนที่ ๑ ท่ีมาของกฎหมายและหลักการ 
๔๐๑ ท่ีมาของกฎหมายวาดวยการพิพาทกนัดวยอาวุธ 
 ๑.  กลาวทั่วไป  กฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธมีที่มาจากการปฏิบัติและจารีตประเพณีระหวาง
ประเทศ อนุสัญญาระหวางประเทศ (ความตกลงหรือสนธิสัญญาระหวางรัฐ) และหลักทั่วไปที่เปนที่ยอมรับ
กันในบรรดาประเทศที่มีอารยะธรรมแลว   ตลอดจนแนวคําพิพากษาของศาลภายในและศาลระหวาง
ประเทศ ทั้งนี้เพราะทหารไดรับการฝกมาเพื่อทําการรบในสงคราม บรรดานายทหารจึงจําเปนจะตองศึกษา
ทําความคุนเคยกับขอความในกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ 
 ๒. กฎหมายจารีตประเพณี  ที่มาหลักของกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ คือ จารีตประเพณีนั้น
เปนผลสะทอนมาจากหนทางการปฏิบัติของชาติตาง ๆ กฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศวาดวยการ
พิพาทกันดวยอาวุธมีที่มาจากการปฏิบัติการดวยกําลังทางทหารและกําลังทางเรือในพื้นที่การรบบนบกและ
ในทะเล ตลอดจนในอากาศระหวางที่มีการรบ  เมื่อการปฏิบัติดังกลาวไดมีการปฏิบัติซํ้า ๆ  กันจนเปนปกติ
วิสัยเปนแนวทางเดียวกันและประกอบกับมีความเชื่อถือเชื่อมั่นระหวางชาติตาง ๆ วาทุกชาติมีความจําเปน
บังคับใหตองปฏิบัติตามหนทางปฏิบัตินั้น จึงอาจกลาวไดวาหนทางปฏิบัตินั้นไดกลายเปนหลักปฏิบัติของ
กฎหมายจารีตประเพณี   ซ่ึงมีผลผูกพันบังคับใชกับทุกชาติ   บอยครั้งก็เปนการยากที่จะตัดสินกําหนดเวลาที่
แนนอน    ซ่ึงหนทางปฏิบัติในการใชสงครามเปนเครื่องมือในทางยุทธศาสตรหรือการดําเนินกลยุทธจะตอง
ขึ้นอยูกับหลักกฎหมายจารีตประเพณีในชวงระยะเวลา  ซ่ึงมีการพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี  
ประกอบกับมีการขยายตัวอยางกวางขวางของรูปแบบความ   ขัดแยง   ซ่ึงไดพัฒนาเกินขอบของการกอความ
ไมสงบและการกอการราย  ที่รัฐใหการสนับสนุนไปแลว    จึงไมนาแปลกใจเลยวานานาชาติมักจะไมเห็น
ดวยกับการที่จะกําหนดเนื้อหา  ใจความของการปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับของคําวา  “การพิพาทกันดวยอาวุธ” 
และสถานะของคํา ๆ นี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักกฎหมาย การขาดความแนนอนของนิยามและการตีความของ
หลักกฎหมายจารีตประเพณีกอใหเกิดแรงผลักดันอันสําคัญที่อยูเบื้องหลังความพยายามในอันที่จะประมวล
กฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธใหเปนลายลักษณอักษร (เชนอยูในรูปของสนธิสัญญาและอนุสัญญา) 
อยางไรก็ตามความยืดหยุนอันเปนลักษณะเฉพาะของกฎหมายที่มีรากฐานมาจากจารีตประเพณี และความ
จริงที่วากฎหมายนี้เปนอันเกิดขึ้นจากการการปฏิบัติ  แมวาปญหาของความยืดหยุนนี้จะเกี่ยวของอยูเปน
ประจําอยางแนนอน แนวทางและหนทางในการปฏิบัติของนานาชาตินั้นยังเปนสิ่งที่สําคัญตอกฎหมายจารีต
ประเพณีระหวางประเทศและการพัฒนาของกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ 
 ๓. ความตกลงระหวางประเทศหรือกฎหมายสนธิสัญญา ความตกลงระหวางประเทศไมวาจะมีช่ือ
เรียกวาสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาหรือพิธีสารไดมีบทบาทอยางสําคัญในการพัฒนากฎหมายวาดวยการ
พิพาทกันดวยอาวุธไมวาการประมวลกฎเกณฑที่มีอยูของกฎหมายจารีตประเพณีหรือการสรางหลักกฎเกณฑ



ขึ้นใหมเพื่อที่จะใหมีผลครอบคลุมถึงการปฏิบัติในอนาคต  ความตกลงระหวางประเทศเปนที่มาของ
กฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธหลักกฎหมายที่สรางขึ้นจากความตกลงระหวางประเทศตามปกติจะมี
ผลผูกพันตอรัฐที่ใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติความตกลงนั้นเทานั้น ยิ่งกวานั้นหลักเกณฑที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการในการจัดทําสนธิสัญญาจะผูกพันภายในขอบเขตที่กําหนดโดยการสงวนสิทธิ ซ่ึงถามีจะ
ดําเนินการไปพรอมกับการใหสัตยาบันหรือการภาคยานุวัติโดยแตละชาติ ในทางตรงกันขามในขอบเขตที่
หลักกฎเกณฑดังกลาวไดประมวลกฎหมายจารีตประเพณีที่มีอยูหรืออาจซึ่งอยูในรูปอื่น   เมื่อเวลาผานไปก็
จะเปนการใหความยินยอมเปนเอกฉันทระหวางชาติในการที่จะตองถูก    ผูกพันตามปกติเชนเดียวกัน 
กฎหมายดังกลาวก็ผูกพันภาคีและผูที่มิใชภาคีเชนเดียวกัน 
 ๔. ความตกลงระหวางประเทศฉบับที่เปนหลัก ซ่ึงสะทอนการพัฒนาและการประมวลกฎหมายวาดวย
การพิพาทกันดวยอาวุธ  ไดแก กฎอนุสัญญากรุงเฮก ฉบับตาง ๆ ป ค.ศ. ๑๙๐๗    พิธีสารวาดวยการใชแกส
พิษ     ป ค.ศ.๑๙๒๕ อนุสัญญากรุงเจนีวา ป ค.ศ.๑๙๔๙    เพื่อใหการคุมครองผูประสบภัยจากสงคราม    
อนุสัญญากรุงเฮกเพื่อการคุมครองทรัพยสินทางวัฒนธรรม ป ค.ศ.๑๙๕๔ อนุสัญญาหามการใชอาวุธชีวภาพ 
ป ค.ศ.๑๙๗๒ และอนุสัญญากําหนดใหใชอาวุธตามแบบ ป ค.ศ.๑๙๘๐ ในขณะที่อนุสัญญากรุงเจนีวา ค.ศ.
๑๙๔๙ และพิธีสารตอทาย ค.ศ.๑๙๗๗ ไดกลาวถึงการคุมครองผูประสบภัยสงครามเปนสวนใหญ อนุสัญญา
กรุงเฮก พิธีสารกรุงเจนีวาเร่ืองการใชแกสพิษ อนุสัญญาวาดวยอาวุธเคมี อนุสัญญากรุงเฮกเพื่อการคุมครอง
ทรัพยสินทางวัฒนธรรมอนุสัญญาอาวุธชีวิภาพและอาวุธตามแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของในขั้นตน ซ่ึงเกี่ยวของ
กับการควบคุมกรรมวิธีและ   หนทางปฏิบัติในการทําสงครามในขั้นแรก  ในสวนที่สําคัญที่สุดของขอตกลง
เหลานี้ ไดรับการนํามาระบุไว      ตามลําดับ ตามปที่มีการลงนามดังนี้  
  ๔.๑ อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.๑๙๐๗ เกี่ยวกับกฎหมายและจารีตประเพณีของสงครามทางบก (เฮก 
IV) 
  ๔.๒ อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.๑๙๐๗ เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของชาติเปนกลางและผูที่สังกัดฝาย
เปนกลางในการสงครามทางบก (เฮก V) 
  ๔.๓ อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.๑๙๐๗ เกี่ยวกับการวางทุนระเบิดแบบกระทบระเบิดโดยอัตโนมัติใน
ทะเล (เฮก VIII)     
  ๔.๔ อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.๑๙๐๗ เกี่ยวกับการระดมยิงฝงดวยกําลังทางเรือในเวลาสงคราม    
(เฮก IX) 
  ๔.๕ อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.๑๙๐๗ เกี่ยวกับขอกํากัดบางประการในการใชสิทธิยึดคราจับกุมใน
สงครามทางเรือ (เฮก XI)  
  ๔.๖ อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.๑๙๐๗ เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของชาติเปนกลางในสงครามทางเรือ 
(เฮก XII) 
  ๔.๗ พิธีสาร ค.ศ.๑๙๒๕ เกี่ยวกับการหามใชแกสที่ทําใหสําลักแกสพิษ หรือแกสอื่นใดในเวลา
สงครามและหามใชอาวุธชีวภาพในการทําสงคราม 



  ๔.๘ พิธีสารกรุงลอนดอน ค.ศ.๑๙๓๖ เกี่ยวกับการปฏิบัติการของเรือดําน้ํา หรือเรือรบตาง ๆ ใน
สวนที่ตองกระทําตอเรือสินคา (PART IV) ของสนธิสัญญากรุงลอนดอน ค.ศ.๑๙๓๐   วาดวยสงครามทาง
เรือ 
  ๔.๙ อนุสัญญากรุงเจนีวา (I) ค.ศ.๑๙๔๙ เพื่อใหผูบาดเจ็บและปวยใหในกองทัพในสนามรบมี
สภาวะดีขึ้น 
   ๔.๑๐ อนุสัญญากรุงเจนีวา (II) ค.ศ.๑๙๔๗ เพื่อใหผูสังกัดในกองทัพขณะอยูในทะเลซึ่งบาดเจ็บ
ปวยไขและเรือตองอับปางมีสภาวะดีขึ้น 
  ๔.๑๑ อนุสัญญากรุงเจนีวา (III) ค.ศ.๑๙๔๙ เกี่ยวกับการปฏิบัติตอเชลยศึก 
  ๔.๑๒ อนุสัญญากรุงเจนีวา (IV) ค.ศ.๑๙๔๙ เกี่ยวกับการคุมครองบุคคลพลเรือนในเวลาสงคราม 
  ๔.๑๓ อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.๑๙๕๔ วาดวยการใหความคุมครองทรัพยสินทางวัฒนธรรมในกรณี
เกิดการพิพาทกันดวยอาวุธ 
  ๔.๑๔ อนุสัญญา ค.ศ.๑๙๗๒ วาดวยการหามพัฒนา ผลิตและสะสมอาวุธชีวภาพและอาวุธมีพิษ
และการทําลาย 
  ๔.๑๕ พิธีสาร ค.ศ.๑๙๗๗ ตอทายอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.๑๙๔๙ เกี่ยวกับการใหความคุมครอง       
ผูประสบภัยจากการพิพาทกันดวยอาวุธระหวางประเทศ (พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ I) 
  ๔.๑๖ พิธีสาร ค.ศ.๑๙๗๗ ตอทายอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.๑๙๔๙ เกี่ยวกับการใหความคุมครอง       
ผูประสบภัยจากการพิพาทกันดวยอาวุธภายในประเทศ (พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ II) 
  ๔.๑๗ อนุสัญญา ค.ศ.๑๙๘๐ วาดวยการหามหรือจํากัดการใชอาวุธตามแบบ ซ่ึงอาจพิจารณาไดวา
จะกอใหเกิดการบาดเจ็บทุกขทรมานเกินกวาความจําเปนหรือไมจําแนกเปาหมาย 
  ๔.๑๘ อนุสัญญา อาวุธเคมี ค.ศ.๑๙๙๓ เกี่ยวกับการหามพัฒนาผลิตหรือทําใหไดมาโดยสงมอบ 
สะสมใชหรือนําไปเตรียมการเพื่อใชในทางทหาร ซ่ึงอาวุธเคมีและจะตองไมใชอาวุธเคมีในการปราบจลาจล
มาใชในการทําสงครามดวย 
  ๔.๑๙ พิธีสาร II ค.ศ.๑๙๗๖ เกี่ยวกับอาวุธตามแบบ ซ่ึงกฎที่ไดออกมาในภายหลังยังบัญญัติหาม
อยูตอไปในการสงมอบกับระเบิดบก เพราะความตองการขั้นตนคือกับระเบิดบกจะตองสิ้นสุดสภาพการ
พรอมทํางานและหามกับระเบิดทุกรูปแบบ 

๔๐๒ กฎท่ัวไป 
 ๑. กฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ  ซ่ึงขอจํากัดในการใชกําลังทางทหารในสถานการณหนึ่ง 
ๆ นั้น   มิไดมีความมุงหมายที่จะยับยั้งขัดขวางผูบังคับบัญชาหนวยทหาร  มิใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่
ใหบรรลุภารกิจแตเพื่อที่จะ 
  ๑.๑ คุมครองพลรบ และผูที่มิใชพลรบจากการบาดเจ็บทุกขทรมาน ลมตายโดยไมจําเปน 
  ๑.๒ คุมครอง ทรัพยสินทางประวัติศาสตร ศาสนาหรือคุณคาทางดานมนุษยธรรมและสภาวะ
แวดลอมจากการทําลายซึ่งไมมีความจําเปนตอทางทหาร 



  ๑.๓ จัดใหมีการสถาปนาสันติภาพ เมื่อมีการยุติความเปนปฏิปกษกันแลว 
 ๒. ยิ่งกวานั้นยังเปนการคนหาหนทางปองกันการบาดเจ็บทุกขทรมาน ลมตายโดยไมจําเปน  
ตลอดจนการทําลายลางที่ไมมีความจําเปนทางทหาร   รวมถึงการควบคุมและบรรเทาผลรายของการเปน
ปฏิปกษ      โดยใชมาตรฐานการใหความคุมครองอยางนอยที่สุดเพื่อใหภาคีคูพิพาทปฏิบัติตามแกพลรบผูที่
มิใชพลรบและตลอดจนทรัพยสินของเขา เพื่อบรรลุจุดมุงหมายนี้กฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ
กําหนดไวดังตอไปนี้ 
  ๒.๑ การใชกําลังตองใชในระดับและดวยชนิด ซ่ึงกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธมิได
บัญญัติหามไวเปนอยางอื่น และเทาที่จําเปนเพื่อใหขาศึกยอมจํานน ทั้งหมดหรือแตบางสวน โดยส้ินเปลือง
เวลา ชีวิตและแรงงานทางกายภาพนอยที่สุดเทาที่จะทําได 
  ๒.๒ การใชกําลังทหาร ไมวาประเภทใด ๆ ดวยระดับใด ๆ ซ่ึงมิไดเปนไป เพื่อจุดมุงหมายในการ
ทําใหขาศึกยอมจํานนทั้งหมดหรือแตบางสวนโดยสิ้นเปลืองเวลา ชีวิต และแรงงานทางกายภาพนอยที่สุด
เทาที่จะทําไดแลวเปนอันตองหามและ 
  ๒.๓ การปฏิบัติที่ไรเกียรติ (การลวงโดยผิดกฎของสงคราม) การฉวยโอกาสที่ไรเกียรติและการ
ทําการรบอยางไรเกียรติระหวางการพิพาทกันดวยอาวุธเปนอันตองหาม 
 ๓. จุดมุงหมายของกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธก็เพื่อเปนการประกันวาความรุนแรงของ
การเปนปฏิปกษกันนั้นจะนําไปใชโดยตรงตอกองกําลังทหารของฝายศัตรูเทานั้น และจะไมใชโดยมุงที่จะ
กอใหเกิดความเลวทราม ต่ําชาการทําลายทางกายภาพตอเพื่อนมนุษยอยางไรจุดมุงหมายและโดยไมจําเปน 
ในแงดังกลาวกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ จะทําใหหลักการทําสงคราม ซ่ึงระบุอยูในแนวความคดิ
ทางทหารในการดํารงจุดมุงและเปาหมายการรวมกําลัง การออมกําลัง การจูโจมและการรักษาความปลอดภัย
นั้นสมบูรณและไดรับการสนับสนุน พรอมกันนั้นกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธและหลักการทํา
สงครามจะเนนความสําคัญของการรวมกําลังทางทหารทําลายเปาหมายทางทหารที่มีความสําคัญเทานั้นและ
หลีกเลี่ยงการใชกําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณตอบุคคลสถานที่และวัตถุส่ิงของ ซ่ึงไมมีความสําคัญทาง
ทหาร  อยางไรก็ตามกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธมิไดหามการประยุกตใชกําลังอยางทวมทนตอ
พลรบฝายขาศึกหนวยทหารและอาวุธยุทโธปกรณ 

๔๐๓ พลรบและผูท่ีมิใชพลรบ 
 ๑. กฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธนั้นมีพื้นฐานอยูบนการกําหนด  ซ่ึงความแตกตางระหวาง
พลรบ และผูที่มิใชพลรบ ซ่ึงความแตกตางดังกลาวนี้ประชาชนของรัฐที่เขามามีสวนรวมในการพิพาทกัน
ดวยอาวุธนั้นจะถูกแบงออกเปน ๒ ประเภททั่ว ๆ ไปคือ กองกําลังทางทหาร (พลรบ)  และประชาชนพล
เรือน (ผูที่มิใชพลรบ) โดยแตละประเภทจะมีสิทธิและหนาที่เฉพาะแตกตางกันไปในเวลาที่มีการพิพาทกัน
ดวยอาวุธและไมมีโอกาสที่ผูที่จะเปนทั้งพลรบและเปนทั้งผูที่มิใชพลรบไดในเวลาเดียวกัน 
 ๒. ขอความวา “พลรบ” ไดรวมเอาบุคคลซึ่งมีสิทธิภายใตกฎหมายระหวางประเทศในการที่จะเขารวม
โดยตรง   ในการพิพาทกันดวยอาวุธระหวางการเปนปฏิปกษ ดังนั้นพลรบจึงรวมถึงสมาชิกปกติทั้งหมดซึ่ง



ไดรับการจัดตั้งเปนกองทัพของผูเปนฝายในการเปนปฏิปกษ (เวนแตบุคลากรทางการแพทย อนุศาสนาจารย 
บุคลากรดานการปองกันภัยฝายพลเรือนและสมาชิกผูสังกัดในกองทัพที่มีสถานะเปนผูปองกันภัยฝายพล
เรือน) เชนเดียวกับกองกําลังพิเศษ ซ่ึงอยูภายใตผูบังคับบัญชารับผิดชอบและยึดถือกฎระเบียบวินัยทหารถือ
อาวุธโดยเปดเผยและ     แตงกายโดยเครื่องแบบที่เห็นไดชัดเจนวาแตกตางจากประชาชนพลเรือน 
 ๓. ในอีกแงหนึ่งขอความที่วา “ผูที่มิใชพลรบ”  นั้น  มีความมุงหมายแตเร่ิมแรกที่จะประยุกตใชกับ
บรรดาผูที่ไมสามารถจะรวบรวมจัดตั้งกันขึ้นเปนกองทัพ และเปนผูซ่ึงถูกขัดขวางยับยั้งมิใหปฏิบัติหนาที่
หรือใหการสนับสนุน(โดยกฎหมายโดยหลักการ) โดยตรงใหกระทําการอันเปนที่เปนปฏิปกษ  (HOSTILE 
ACTS)  ในที่นี้ผูที่มิใชพลรบและโดยทั่วไปแลวก็คือประชาชนพลเรือนนั่นเอง ขอความวาผูที่มิใชพลรบ 
“อาจจะนับรวมเอากลุมบุคคลประเภทตาง ๆ  ซ่ึงแมวาจะเปนสมาชิกของหรือรวมอยูกับกองทัพก็ตาม ก็
สามารถอางสถานะที่ไดรับความคุมครองได เชน นายทหารแพทย พลพยาบาล อนุศาสนาจารย ฝายเทคนิค 
(เชนผูรับจาง) ตัวแทน และผูส่ือขาวสงคราม ขอความนี้ยังคงใชกับผูสังกัดในกองทัพ ซ่ึงไมสามารถที่จะเขา
รวมสูรบไดอีก เนื่องจากบาดเจ็บปวยไขเรือตองอับปางหรือถูกจับเปนเชลย 
 ๔. ภายใตกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ ผูที่มิใชพลรบจะตองไดรับการคุมครองปกปองให
พนจากการบาดเจ็บ อันเกิดจากการปฏิบัติการทางทหารโดยตรง เนื่องมาจากการปฏิบัติการของพลรบและ
จุดมุงหมายทางทหารอื่น ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการตองหามในการที่จะทําใหผูที่มิใชพลรบเปนเปาหมาย
ของการโจมตีเพราะพลรบเทานั้นที่อาจจะเขารวมโดยตรงในการสูรบไดโดยชอบดวยกฎหมาย ผูที่มิใชพล
รบซึ่งเขารวมสูรบนั้นเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายและอาจถูกพิจารณาไดวาเปนพลรบที่ไมชอบดวย
กฎหมาย 
 ๕. รายละเอียดในการเขารวมในการบังคับใชกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธเชนเดียวกับ
กฎหมายวาดวยความเปนกลางไดกลาวถึงไวแลวในบทที่ ๔ และบทที่ ๕ 

ตอนที่ ๒  พันธกรณีและการบังคับใช 
๔๐๔ กลาวท่ัวไป 
  ๑. บรรดารัฐตาง ๆ มีพันธกรณีในอันที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวย
อาวุธ   มิใชเพียงเพราะวารัฐเหลานั้นถูกผูกพันใหจําตองปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวเทานั้น แตยังเปนไปเพื่อ
เหตุผลในทางปฏิบัตินั้นก็คือเพื่อประโยชนสูงสุดของบรรดารัฐเหลานั้นเองในอันที่จะอยูภายใตหลักปฏิบัติที่ 
คงที่แนนอนและเปนที่ยอมรับกันทุกฝาย กฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธนั้นจะมีผลบังคับครอบคลุม
เทาที่ไดรับการยอมรับ การที่มีการละเมิดกฎหมายดังกลาวในบางครั้งมิไดมีผลกระทบอยางจริงจังตอความ
ถูกตองสมบูรณของหลักกฎหมาย   ในการตีความตามปกติ การตั้งขอสังเกตและบังคับใชยังคงเปนเจตจํานง
และหลักเกณฑขั้นพื้นฐานของกฎหมายฉบับนี้อยูเชนเดิม   อยางไรก็ตาม การละเมิดกฎหมายซ้ํา ๆ กันโดย
ไมมีการตอบโตหรือคัดคาน หรือตอบแทน แกแคนหรือการใชกําลังบังคับแลวเมื่อเวลาผานไปนานเขาก็อาจ
เปนไปไดวาหลักกฎหมายเฉพาะขอที่ถูกละเมิดนั้นก็จะไมไดรับการยอมรับวาถูกตองสมบูรณอีกตอไป 



 ๒. การมีผลผูกพันบางประการภายใตกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธเปนกฎหมายตางตอบ
แทนกลาวคือ จะผูกพันภาคีคูพิพาทตราบเทาที่ทั้งสองฝายยังคงยอมรับนับถือกฎหมายดังกลาวอยูเทานั้น  
การละเมิดกฎหมายอยางรายแรงโดยฝายหนึ่งจะเปนผลใหอีกฝายหนึ่งหลุดพนจากพันธกรณีความผูกพันใด 
ๆ ตามกฎหมายดังกลาวแนวความคิดเรื่องที่เปนการตางตอบแทนนี้ ไมอาจใชไดกับหลักกฎหมายทางดาน
มนุษยธรรม ซ่ึงใหความคุมครองผูประสบเคราะหกรรมจากการพิพาทกันดวยอาวุธนั่นคือบุคคลเหลานั้นจะ
ไดรับความคุมครองตามอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.๑๙๔๙ 
๔๐๕ ความรับผิดชอบของการบังคับบัญชา 
  บรรดานายทหารผูมีอํานาจบังคับบัญชาไมเพียงแตตองรับผิดชอบในอันที่จะมั่นใจไดวาพวกเขา
ไดบัญชาการรบโดยทุกประการใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธเทานั้น พวกเขายัง
ตอง      รับผิดชอบตอการประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองของผูใตบังคับบัญชาของพวกเขาอีกดวย ในขณะที่
ผูบังคับบัญชาคนหนึ่ง ๆ นั้น อาจจะมอบอํานาจการบังคับบัญชาสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดไดแตเขาไม
สามารถจะมอบหมายความรับผิดชอบ  ที่ เขามีตอกองกําลังภายใตการบังคับบัญชาของเขาได   ถา
ผูบังคับบัญชาของทหารไดออกคําสั่งที่ขัดตอกฎหมายก็อาจจะตองรับผิดทางอาญา ยิ่งกวานั้นความจริงที่วา
ผูบังคับบัญชาคนหนึ่งมิไดออกคําสั่ งหรือมอบอํานาจหรือใหความยินยอมหรือรู เห็นเปนใจให
ผูใตบังคับบัญชาคนหนึ่งละเมิดกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธก็ไมเปนเหตุใหผูบังคับบัญชาผูนั้นพน
จากความรับผิดชอบในเหตุที่เกิดขึ้น ถาเปนกรณีที่เห็นไดวาเขามิไดใชอํานาจการบังคับบัญชาของเขาอยาง
ถูกตองหรือมิไดใชมาตรการอันมีเหตุผลอ่ืนใดในอันที่จะสืบสวนสอบสวนและแกไขการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
นั้น 

๔๐๖ ความรับผิดชอบเปนสวนตัว 
  บรรดาผูสังกัดในหนวยกําลังทางเรือมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวย
อาวุธและใชขีดความสามารถและอํานาจหนาที่อยางสุดความสามารถในการปองกันการละเมิดโดยบุคคลอื่น   
พวกเขายังมีความผูกพันในอันที่จะตองรายงานการละเมิดซึ่งเขาไดรูเห็นในทันที บรรดาผูสังกัดในหนวย
กําลังทางเรือก็อยูในสถานะเชนเดียวกับผูที่สังกัดในกองทัพของทุกชาติ กลาวคือจะตองเคารพเชื่อฟงคําสั่งที่
ชอบดวยกฎหมาย  ซ่ึงออกโดยผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจเหนือตนอยางเครงครัดในทันทีทันใดโดยตองไมมีขัอ
สงสัยภายใตกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายใน คําสั่งซึ่งเห็นไดชัดวาใหกระทําอาชญากรรมเชน
การฆาลางผลาญตอผูที่มิไดเปนพลรบหรือการทรมานนักโทษก็เปนคําสั่งที่มิชอบดวยกฎหมายซึ่งจะไมทํา
ใหผูใตบังคับบัญชาซึ่งไดรับคําสั่ง   ไปปฏิบัติใหหลุดพนจากความรับผิดตามกฎหมายวาดวยการพิพาทกัน
ดวยอาวุธไปได เวนเสียแตวาในขณะที่ทหารไดรับคําสั่งใหปฏิบัติการอันเปนการละเมิดกฎหมายนั้น  เขาไม
ทราบหรือมีเหตุผลภายใตสถานการณนั้น ๆ อันควรเชื่อไดวาเขาอาจไมทราบไดวาคําสั่งนั้นผิดกฎหมาย 
ทหารผูตองตกเปนจําเลยในกรณีของการเชื่อฟงปฏิบัติตามคําสั่งที่มิชอบดวยกฎหมายนี้ก็อาจยกขึ้นเปน
ขออางที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบตอการละเมิดกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธได 

๔๐๗ การบังคับใชกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ  



  ๑. มีวิธีการปฏิบัติหลายประการตามกฎหมายระหวางประเทศที่ภาคีคูพิพาทอาจนํามาตีความ
ใชบังคับในกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธได และเพื่อใหไดขอเท็จจริงภาคีคูพิพาทอาจตกลงกันให
ทําการสอบสวนเฉพาะกรณีไดในกรณีที่เห็นไดชัดวามีการละเมิดกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธจริง  
ประเทศที่ถูกละเมิดอาจจะ 
  ๑.๑ ตีพิมพขอเท็จจริงโดยมีความเห็นโนมนาวใหนานาประเทศทั่วโลกมีประชามติตอตาน
ประเทศที่ละเมิด 
  ๑.๒ คัดคานประเทศที่ละเมิดและแสดงเจตนาวาตองการใหผูกระทําละเมิดตองถูกลงโทษ และ/
หรือตองจายเงินชดใช 
  ๑.๓ เรียกรองใหมีการแทรกแซงโดยฝายเปนกลางหรือคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ      
โดยเฉพาะอยางยิ่งตองคํานึงถึงการใหความคุมครองแกเชลยศึกและคนชาติของตนซึ่งตกอยูในความควบคุม
ของประเทศที่ละเมิด 
  ๑.๔ กระทําการตอบแทนแกแคนตอฝายปฏิปกษและ 
  ๑.๕ ลงโทษจําเลยผูกระทําผิดเปนรายบุคคล    ซ่ึงอาจดําเนินการในระหวางที่มีการพิพาทกัน
หรือยุติการพิพาทกันแลวก็ได  

๔๐๘ ประเทศที่ใหความคุมครอง 
  ตามอนุสัญญากรุงเจนีวา ค.ศ.๑๙๔๙ การปฏิบัติตอเชลยศึกตอบุคคลพลเรือนซึ่งถูกกักกันและตอ    
ผูซ่ึงพักอาศัยอยูในดินแดนซึ่งถูกยึดครองนั้นจะตองดําเนินการโดยประเทศเปนกลางซึ่งรูจักกันในนาม
ประเทศที่ใหความคุมครอง  เนื่องจากความยุงยากในการที่จะหาประเทศหนึ่งประเทศใดซึ่งประเทศที่เปน
ปฏิปกษกันจะยอมรับวาเปนกลางอยางแทจริง องคการมนุษยธรรมระหวางประเทศเชนองคการกาชาด
ระหวางประเทศซึ่งไดรับการมอบหมายโดยผูเปนฝายในการพิพาทกันดวยอาวุธใหปฏิบัติงานในหนาที่อยาง
นอยที่สุด ไดแก   ภารกิจบางประการของประเทศผูใหความคุมครอง 

๔๐๙ องคการกาชาดระหวางประเทศ 
   เปนองคกรพัฒนาเอกชนทางดานมนุษยธรรมซึ่ งมีที่ตั้ งอยูที่ก รุง เจนีวา  ประเทศ
สวิสเซอรแลนด คณะบุคคลซึ่งดําเนินกิจการขององคการนี้ประกอบดวยผูมีสัญชาติสวิสและพนักงาน
เจาหนาที่สวนใหญก็เปนผูมีสัญชาติสวิสทั้งสิ้น องคการกาชาดระหวางประเทศแตกตางจากองคการกาชาด
ของชาติตาง ๆ และตองไมเขาใจ  สับสนวาเปนองคกรเดียวกัน เชน องคการกาชาดอเมริกัน   องคการกาชาด
ระหวางประเทศมีจุดมุงหมายที่จะใหความคุมครองและใหความชวยเหลือแกผูประสบเคราะหกรรมจากการ
พิพาทกันดวยอาวุธ อนุสัญญาเจนีวายอมรับสถานะพิเศษขององคการนี้ และไดมอบหมายภารกิจเฉพาะให
ปฏิบัติ รวมทั้งการเขาเยี่ยมและสัมภาษณเชลยศึก การแจกจายสิ่งของบรรเทาทุกขแกประชาชนพลเรือนใน
เขตยึดครองการคนหาเบาะแสขาวสารเกี่ยวกับบุคคล สาบสูญหรือสูญหายไป (อันเนื่องมาจากการพิพาทกัน
ดวยอาวุธ) และเสนอบริการทาบทามผูเปนฝายในสงคราม เพื่อเอื้ออํานวยตอการจัดตั้งโรงพยาบาลและเขต
ปลอดภัย (ในสนามรบ) ภายใตสถานะพิเศษขององคการกาชาดระหวางประเทศไดทุมเทการทํางานโดยมี



เจตจํานงแนวแนที่จะไมเลือกปฏิบัติ   โดยการยึดมั่นในอนุสัญญาเจนีวาอยางเครงครัด ทั้งนี้เพื่อใหการ
ประกันใหแนใจวามีการใหความคุมครองแกทหารและพลเรือนซึ่งตกเปนผูประสบเคราะหกรรมจากการ
พิพาทกันดวยอาวุธ 

๔๑๐ การตอบโตตอการกระทําท่ีผิดกฎหมายระหวางประเทศ 
  การตอบโต (REPRISAL) ซ่ึงจะตองไดสัดสวนกับการละเมิดแตไมจําเปนจะตองเปนการกระทํา
เปนไปในแนวทางเดียวกันหรือเหมือนกันกับการละเมิดนั้น การ REPRISAL เปนมาตรการบังคับอยางหนึ่ง
ตามกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ ประกอบดวยการกระทําซึ่งอาจมิชอบดวยกฎหมาย แตก็อาจ
พิจารณาไดวาเปนการตอบโตตอการกระทําที่ละเมิดกฎหมายของฝายขาศึก จุดมุงหมายเดียวของการตอบโต 
ก็คือ การบีบบังคับ (INDUCE) ขาศึกใหยุติการกระทําที่ละเมิดกฎหมาย และยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ รัฐบาลหนึ่งอาจมอบหมายใหกองทัพของตนทําการ REPRISAL ได แมวาการ 
ตอบโต (REPRISAL) นี้จะชอบดวยกฎหมายเมื่อไดมีการปฏิบัติตามองคประกอบทุกอยางครบถวนแลว ก็
มักจะเกิดความเสี่ยงวาการตอบโต (REPRISAL) แกแคนจะเปนชนวนใหเกิดการตอบโตกลับขยายผล
ออกไปอีก ประเทศประชาธิปไตยสวนใหญจึงมักจะลังเลที่ จะใชกระบวนการ REPRISAL 

๔๑๑ องคประกอบของการตอบโต (REPRISAL) 
 ๑. เมื่อการสั่งการใหดําเนินการตอบโต (REPRISAL) จะตองมีองคประกอบดังนี้ 
  ๑.๑ คําสั่งนั้นจะตองออกโดยตัวแทนผูมีอํานาจโดยชอบในระดับสูงสุดของรัฐบาลฝายคูพิพาท 
  ๑.๒ เปนการตอบโต (REPRISAL)  แกการกระทําสงครามที่มิชอบดวยกฎหมายของรัฐบาลฝาย
ปฏิปกษ ผูบังคับบัญชาทหารหรือพลรบ ซ่ึงฝายปฏิปกษตองรับผิดชอบ การที่ฝายหนึ่งจะชิงทําการตอบโต
(REPRISAL) ตออีกฝายหนึ่งกอนเพราะวาฝายนั้นกําลังจะลงมือทําการตอบโต (REPRISAL) แกฝายตนนั้น
ไมมีอํานาจจะกระทําได 
  ๑.๓ เมื่อสถานการณเอื้ออํานวยใหตองใหโอกาสแกขาศึกเปนความสําคัญลําดับแรกเพื่อใหขาศึก
แกไขการกระทําที่ผิดกฎหมายของตน 
  ๑.๔ เพื่อแสดงเจตจํานงใหฝายขาศึกยุติการกระทําอันเปนการผิดกฎหมาย การกระทําการ  ตอบ
โต  (REPRISAL)   จะตองเปนผลใหขาศึกยอมรับรูเพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด 
  ๑.๕ การตอบโต  (REPRISAL)  จะตองใชในฐานะเปนมาตรการสุดทายเมื่อมาตรการบังคับดวย
วิธีอ่ืน ๆ ใชไมไดผลหรือคาดวาจะไมเปนผล 
  ๑.๖ การตอบโต (REPRISAL) ตองไดสัดสวนกับการละเมิดนั้น 
  ๑.๗ ตองยุติการตอบโต (REPRISAL) ในทันทีที่ขาศึกยุติเหตุแหงการกระทําการที่ละเมิด
กฎหมายนั้นและยอมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ  
  ๑.๘ ตองไมใชการตอบโต (REPRISAL) นั้น เพื่อการแกแคน 
 ๒. การตอบโต (REPRISAL) เปนอันตองหามมิใหกระทําตอ 
  ๒.๑ เชลยศึกและพลเรือนที่ถูกกักกัน 



  ๒.๒ ผูบาดเจ็บปวยไขและเรือตองอับปาง 
  ๒.๓ ประชาชนพลเรือนในเขตยึดครองและ 
  ๒.๔  โรงพยาบาลและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการแพทย บุคลากรและบริภัณฑทางการแพทย 
รวมทั้งเรือพยาบาล อากาศยานทางการแพทยและยานพาหนะทางการแพทย  

๔๑๒ อาชญากรรมสงครามตามกฎหมายระหวางประเทศ 
 ๑. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของเอกสารฉบับนี้ อาชญากรรมสงครามหมายความถึงการกระทําซึ่ง
ละเมิดกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธนั้นคือ กฎเกณฑที่สรางขึ้นจากจารีตประเพณี และกฎหมาย
ระหวางประเทศที่เปนลายลักษณอักษร ซ่ึงกําหนดกฎเกณฑของการรบขึ้นและเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาเปน
การกระทําที่เปนอาชญากรรมสงคราม การกระทําที่เปนอาชญากรรมสงคราม อาจกระทําโดยกองกําลังทาง
ทหารของฝายปฏิปกษหรือโดยบุคคลธรรมดาซึ่งเปนประชาชนพลเรือน ผูเปนฝายในสงครามมีพันธกรณี
ตามกฎหมายระหวางประเทศ  ที่จะตองลงโทษคนชาติของตนไมวาผูนั้นจะสังกัดกองกําลังทางทหารหรือ
เปน    พลเรือน ซ่ึงไดกออาชญากรรมสงครามขึ้น  กฎหมายระหวางประเทศยังระบุอีกดวยวาผูเปนฝายใน
สงครามมีสิทธิที่ลงโทษผูสังกัดในกองกําลังทางทหารของฝายศัตรูและพลเรือนชนชาติศัตรู  ซ่ึงไดกระทําผิด
และตกอยูในอํานาจของตน 
 ๒. การกระทําตอไปนี้ถือวาเปนอาชญากรรมสงคราม 
  ๒.๑ การกระทําผิดตอเชลยศึกรวมถึงการฆาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร การทรมาน การปฏิบัติ
อยางผิดมนุษย การประจานใหเปนที่อับอายถูกดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามในที่สาธารณะหรือใหประชาชนมาดู
ดวยความอยากสอดรูสอดเห็น การปฏิบัติที่ผิดหลักสุขอนามัย การทํางานที่เปนอันตรายหรือเปนงานใช
แรงงานที่ตองหาม การหามปฏิบัติกิจทางศาสนา การนําไปทดลองทางการแพทย การปฎิเสธที่จะจัดใหมีการ
พิจารณาดําเนินคดีอยางเปนธรรมเมื่อถูกกลาวหา 
  ๒.๒ การกลาวหาประชาชนพลเรือนที่มีถ่ินพํานักอาศัยอยูในอาณาเขตที่ถูกยึดครอง รวมถึงการ
ฆาโดยไมมีเหตุผล ทรมานหรือปฏิบัติอยางผิดมนุษย บังคับใชแรงงาน เนรเทศ ตัดสิทธิหามปฏิบัติกิจทาง
ศาสนา   ทําการทดลองทางการแพทย และปฏิเสธที่จะจัดใหมีการพิจารณาดําเนินคดีอยางเปนธรรมเมื่อถูก 
กลาวหา 
  ๒.๓ การกลาวหาผูปวยไขบาดเจ็บ รวมถึงการฆา ทําใหบาดเจ็บ หรือการปฏิบัติที่เลวทรามต่ําชา
ตอกองกําลังทหารของขาศึกที่หมดสภาพที่จะทําการสูรบตอไปได เนื่องจากการปวยไขหรือบาดเจ็บ 
  ๒.๔ ปฏิเสธการยอมจํานนของขาศึก (เชน การฆาขาศึกซึ่งถูกกันออกจากการสูรบแลว หรือทํา
ใหบาดเจ็บหรือฆาขาศึกที่ยอมจํานนอยางไมมีเงื่อนไขแลวหรือทําใหบาดเจ็บ) 
  ๒.๕ การกลาวหาผูที่รอดชีวิตจากเรือจมหรืออากาศยานที่ตกลงสูทะเล รวมถึงการฆา ทําให
บาดเจ็บการปฏิบัติอยางเลวทรามต่ําชาตอผูซ่ึงเรือตองอับปาง และการที่ไมสามารถจัดมาตรการความ
ปลอดภัยใหแกผูรอดชีวิตเทาที่สถานการณทางทหารเอื้ออํานวยให 



  ๒.๖ การทําลายมหานคร เมืองและหมูบานอยางลางผลาญหรือการทําลายลางโดยไมพิจารณาถึง
ความจําเปนในการปฏิบัติการทางทหาร การระดมยิง ทิ้งระเบิดโดยมีจุดมุงหมายเพียงประการเดียว คือเพื่อจะ 
โจมตีและกอการรายตอประชาชนพลเรือน   
  ๒.๗ ทําการโจมตีโดยเจตนาตออาคารบริภัณฑและการใหบริการทางการแพทย เรือพยาบาล 
อากาศยานทางการแพทย ยานพาหนะทางการแพทย หรือบุคลากรทางการแพทย  
  ๒.๘ ลักทรัพยหรือปลนทรัพย ซ่ึงเปนของสาธารณะหรือของสวนบุคคล    
  ๒.๙ การตัดทอนอวัยวะหรือการปฏิบัติอยางเลวทรามต่ําชาตอศพ            
 ๒.๑๐ ใชอาวุธที่ตองหามหรือกระสุนที่ตองหาม 
  ๒.๑๑ การฝาใชการใชธงเจรจาโดยผิดหลักเกณฑการยิงธงเจรจาหรือส่ิงที่มีเครื่องหมายกาชาด 
หรือเครื่องหมาย หรือตราสัญลักษณหรือสัญญาณที่ไดรับความคุมครองเชนเดียวกับเครื่องหมายกาชาด 
 ๒.๑๒  การขอยอมจํานนโดยใชเลหเพทุบาย (เชน การแสรงยอมจํานนเพื่อที่จะใหไดเปรียบใน
การดําเนิน กลยุทธ เปนตน) 

๔๑๓ การดําเนินคดีระหวางการเปนปฏิปกษ 
  รัฐตาง ๆ มักไมประสงคที่จะดําเนินคดีกับพลรบที่ชอบดวยกฎหมายของฝายขาศึก เมื่อสถานะความ
เปนปฏิปกษกันยังคงดํารงอยู แมกฎหมายระหวางประเทศจะใหความยินยอมไวก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากเกรงวา
การดําเนินคดีนั้นอาจจะกระตุนใหฝายศัตรูปฏิบัติการบางอยางที่เปนผลรายตอฝายตน และการใหความ
คุมครองทางมนุษยธรรมจะยุงยากตอการนํามาใชปฏิบัติแกชนชาติหนึ่งชาติใดก็ได การดําเนินคดีกับพลรบที่
ไมชอบดวยกฎหมายยิ่งเกิดขึ้นไดงายกวา แตดวยเหตุผลเดียวกันการดําเนินคดีดังกลาวก็ไดถูกละเลยเสียเปน
อยางมาก     ในระหวางการเปนปฏิปกษ 

๔๑๔ การดําเนินคดีภายหลังการเปนปฏิปกษ 
 เมื่อการเปนปฏิปกษไดยุติลง การดําเนินคดีอาญากับพลรบที่ชอบดวยกฎหมายนั้นเปนขอยกเวนมิใช
กฎทั่วไป (จะทําหรือไมก็ได) ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ ความรับผิดชอบในการกอสงครามเปนของพระ
เจาไกเซอร  วิลเฮมล และฝายสัมพันธมิตรยังเตรียมรายงานเพิ่มเติมขอกลาวหาการทําลายลาง ซ่ึงกระทําโดย
กองทัพเยอรมันอีกดวย ไมมีการดําเนินคดีในระดับระหวางประเทศตอพลรบในสงครามโลกครั้งที่ ๑ แตมี
การดําเนินคดีกับบุคลากรเยอรมันโดยฝายเยอรมันเอง ซ่ึงเปนการปฏิบัติตามที่ฝายสัมพันธมิตรรองขอ 
สําหรับสงครามโลกครั้งที่สองสถานการณไดเปลี่ยนไปมากจากการกระทําของฝายอักษะ ซ่ึงมิใชเพียงเขาไป
เกี่ยวของในเรื่องการทําสงครามรุกรานเทานั้น แตยังมีการฆาลางเผาพันธุและการเอาคนลงเปนทาสในเขตยึด
ครองอีกดวยฝายสัมพันธมิตรจึงตัดสินใจวาจําเปนตองมีการดําเนินคดีกับอาชญากรเหลานั้นเปนรายบุคคล
อยางกวางขวาง    จึงไดมีการตั้งขอกลาวหาวามีการกระทําอันเปนอาชญากรรมตอสันติภาพความสงบสุข
ของมนุษยชาติกับอาชญากรรมตอมนุษยธรรมตอนักการเมืองคนสําคัญ ผูนําทางการทหารและทาง
อุตสาหกรรมซึ่งตองรับผิดชอบในการกอสงครามและการมอบนโยบายใหมีการกระทําที่โหดรายผิดมนุษย
หลายประการ ขอกลาวหาสําคัญที่มีตอพลรบ โดยตรงเกี่ยวการพฤติกรรมในการรบก็ไดแก    การฆาเชลยศึก



และผูอ่ืนที่อยูในการควบคุมตัวช่ัวคราวโดยเจตนา ตั้งแตสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมาก็ไมมีการ
ดําเนินคดีเชนนี้ภายหลังการพิพาทกันดวยอาวุธอีกเลยจนกระทั่งมีการจัดตั้งศาลระหวางประเทศเพื่อพิจารณา
ดําเนินคดีแกผูกระทําผิดในการพิพาทกันดวยอาวุธในอดีตประเทศยูโกสลาเวีย 

๔๑๕  เขตอํานาจศาลเหนือจําเลย 
 ๑. เวนแตการดําเนินคดีอาชญากรรมสงครามโดยฝายสัมพันธมิตร ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
แลว การดําเนินคดีสวนใหญสําหรับการกระทําผิดกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธจะดําเนินการกัน
โดยกองทัพของ ผูที่กระทําผิดนั้นเองตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร การฝาฝนกฎหมายวาดวยการพิพาทกัน
ดวยอาวุธ       ซ่ึงกระทําลงโดยผูที่อยูภายใตอํานาจกฎหมายฝายทหารนั้น ทุกประเทศสวนใหญจะบัญญัติให
การกระทํานั้นเปนการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทหารและถามีการกระทําผิดเกิดขึ้นก็จะถูก
พิจารณาพิพากษาตามประมวลกฎหมายดังกลาว 
 ๒. แมวาเขตอํานาจศาลจะขยายออกไปครอบคลุมถึง กําลังพลบุคลากรของฝายศัตรูดวย แตการ
ดําเนินคดีนั้นก็จะเกือบจะกระทําตอเฉพาะพลรบที่ไมชอบดวยกฎหมายเทานั้น เชนผูที่เขามีสวนในการสูรบ
โดยไมแตงเครื่องแบบหรือมิไดแสดงตนใหเห็นเดนชัดวาตนเปนทหารซึ่งแตกตางจากพลเรือนในระหวาง
การสูรบ หรือผูที่เขามีสวนเกี่ยวของในการสูรบโดยมีจุดมุงหมายสวนตัวมิใชเปนการดําเนินการโดยรัฐ 
 ๓. ในบรรดารัฐสวนใหญ ในอาณาเขตที่มีอํานาจอธิปไตยหรือเขตสิทธิอธิปไตย เขตอํานาจศาล
มิไดจํากัดอยูแตเพียงการกระทําผิดโดยคนชาติของตนเทานั้นแตยังขยายครอบคลุมไปถึงการกระทําผิดตอ
บุคคลสัญชาติอ่ืน ๆ ดวย การกระทําผิดโดยที่ผูมีสัญชาติของขาศึกศัตรูก็อาจจะถูกดําเนินคดีในฐานะกระทํา
ผิดตาม   กฎหมายระหวางประเทศไดในเขตยึดครองการดําเนินคดีจะกระทําตามกฎหมายวาดวยการยึดครอง
ตาม อนุสัญญาเจนีวา IV ขอ ๓๕ - ๗๘   การดําเนินคดีกับบุคคลดังกลาวจะกระทําในศาลทหาร   ศาลทหาร
ผสมพลเรือน ศาลสารวัตรทหาร ศาลอาญาศึก หรือศาลประจําหนวยทหาร ตลอดจนศาลทหารอื่น ๆ ไมมีบท
กฎหมายใด ๆ หามหรือจํากัดอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอาชญากรรมสงคราม 

๔๑๖  มาตรการในการพิจารณาคดโีดยเปนธรรม 
 กฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธไดกําหนดมาตรการขั้นต่ําไวสําหรับการดําเนินคดีกับ  
อาชญากรสงครามสัญชาติตาง ๆ การที่ไมสามารถดําเนินคดีแกผูถูกกลาวหาวาเปนอาชญากรสงครามโดย
เปนธรรมไดก็เทากับเปนอาชญากรสงครามเสียเอง 

๔๑๗ จําเลย 
 ๑. คําสั่งของผูมีอํานาจเหนือตน ขอเท็จจริงที่วาผูที่กออาชญากรรมสงครามตามคําสั่งของผูมี
อํานาจเหนือตนไมวาจะเปนทหารหรือพลเรือน ไมเปนขออางใหผูกระทําผิดพนจากความรับผิดชอบตาม
กฎหมายระหวางประเทศ เพียงแตอาจเปนเหตุบรรเทาโทษเทานั้น ผูนั้นจะรับผิดชอบตอเมื่อเขาจะตองทราบ
หรือมีเหตุผลอันควรเชื่อไดวาเขาทราบวาการกระทําที่เขาไดรับคําสั่งมาใหปฏิบัตินั้น เปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ระหวางประเทศ คําสั่งดังกลาวนั้นจะตองผิดกฎหมายโดยเดนชัด ซ่ึงมาตรฐานที่ใชวัดก็คือบุคคลระดับวิญู
ชน ซ่ึงตกอยูในภาวะเชนเดียวกันนั้นจะพึงทราบไดวาคําสั่งนั้นไมชอบดวยกฎหมาย ถาบุคคลผูนั้นทราบวา



การกระทํานั้นผิดกฎหมาย และกระทําไปเพราะถูกบังคับขูเข็ญ   ภาวการณเชนนี้อาจไดรับการพิจารณาวา
เปนขอตอสูของจําเลยใหการขอลดหยอนผอนโทษได 
 ๒. ความจําเปนทางทหาร กฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธระบุวา การรบนั้นจะตองใชกําลัง
ในระดับที่และชนิดที่ไมตองหามตามกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ เพื่อที่จะทําใหขาศึกยอมจํานน
ทั้งหมดหรือแตบางสวน  โดยตองสูญเสียเวลา   ชีวิตมนุษยและพลังทรัพยากรแรงงานนอยที่สุด     บอยครั้งที่
หลักการนี้ไดถูกตีความผิดไปหรือนําไปใชอยางผิด ๆ   เพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการใชกําลังทางทหารที่
เกินกวาความจําเปนและผิดกฎหมายภายใตการตีความที่ผิด ๆ วาถาภารกิจบรรลุความสําเร็จแลวก็ถือวาไดทํา
การรบตาม  ความจําเปนทางทหารแลว  ในขณะที่หลักการนี้ยอมรับวาความเสียหายของทรัพยสินของ
ประชาชนพลเรือนและการบาดเจ็บโดยบังเอิญของประชาชนพลเรือนที่สืบเนื่องมาจากการรบ อาจเกิดขึ้นได
ในการโจมตีคร้ังหนึ่ง ๆ ตอเปาหมายทางทหารที่ชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงก็ไมเปนขอแกตัวสําหรับการสังหาร
ผลาญชีวิตและทรัพยสินที่ไมไดสัดสวนกับประโยชนทางทหารที่ไดรับจากการโจมตีนั้น ยิ่งกวานั้นกฎหมาย
วาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษรซึ่งไดจัดรางขึ้นมาจาก
พื้นฐานความเปนจริงการปฏิบัติการรบของทหาร  นั้นเอง 

๔๑๘ ขอกฎหมายหรือขอผูกพันตามกฎหมายภายใน 
 ขอเท็จจริงที่วากฎหมายภายในมิไดหามการกระทําที่เปนความผิดฐานอาชญากรสงครามตาม
กฎหมายระหวางประเทศนั้นมิใหถือเปนเหตุใหบุคคลนํามาผูกระทําผิดอางเพื่อใหหลุดพนจากความรับผิด
ตามกฎหมายระหวางประเทศ อยางไรก็ตามขอเท็จจริงที่วาอาชญากรรมสงครามตามกฎหมายระหวาง
ประเทศเปนความผิดตามกฎหมายและมีผลผูกพันตามกฎหมายภายใน นั้น อาจเปนเหตุลดหยอนผอนโทษ 

๔๑๙ สภาพบงัคับ 
 ตามกฎหมายระหวางประเทศการลงโทษสถานใดก็ตามรวมถึงการประหารชีวิต    อาจลงแกผูที่ถูก
ตัดสินพิพาทวามีความผิดฐานอาชญากรสงคราม นโยบายแหงชาติของรัฐสวนใหญกําหนดใหการลงโทษ
เปนการปองปรามโดยรูปแบบของตัวเองและไดสัดสวนกับความหนักเบาแหงขอหา 
 ภาค ๓ กฎการกําหนดเปาหมาย 
๔๒๐    หลักการของเปาหมายที่ชอบดวยกฎหมาย (ท่ีจะโจมตี) 
 ๑. กฎการกําหนดเปาหมาย มาจากหลักการ ๓ ประการของกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ   
ดังนี้ 
  ๑.๑ สิทธิของผูเปนฝายในสงครามในอันที่จะเลือกหนทางที่จะทําลายขาศึกนั้น ไมมีขอจํากัด 
  ๑.๒ เปนการตองหามในการที่จะโจมตีประชาชนพลเรือน 
  ๑.๓ พลรบและผูที่มิใชพลรบนั้น ตองผิดแผกแตกตางกันอันจะเปนผลใหผูที่มิใชพลรบนั้น
จะตองไมถูกโจมตีทําลายมากที่สุดเทาที่จะทําได 
 หลักกฎหมายสามขอนี้จะเปนตัวกําหนดเปาหมายโดยทั่วไปโดยขนานไปกับหลักเปาหมายทาง
ทหาร    การรวมกําลัง การออมกําลัง กฎหมายเพียงแตกําหนดใหเปาหมายทางทหารเทานั้นที่จะถูกโจมตีได 



โดยอนุญาตใหใชกําลังเพียงพอเทาที่จะทําลายเปาหมาย เทานั้น ในขณะเดียวกันการโจมตีทําลายที่มีผล
สืบเนื่องจะตองหลีกเลี่ยงในขอบเขตเทาที่จะทําได  และจะตองประกอบดวยการบรรลุภารกิจ  และความ
ปลอดภัยของกองกําลังทหาร    การทําใหมนุษยเกิดความทุกขทรมานโดยไมจําเปนเปนอันตองหาม ดังนั้น
กฎการกําหนดเปาหมายจึงกําหนดใหใชมาตรการระมัดระวังอยางสมเหตุสมผลทุกประการ เพื่อที่จะประกัน
วาเปาหมายทางทหารเทานั้นที่จะถูกโจมตีเพื่อที่ประชาชนพลเรือนและทรัพยสินจะไดรับการยกเวนจากภัย
พิบัติการทําลายลางของสงครามมากที่สุดเทาที่  จะทําได 

๔๒๑. เปาหมายที่ไดรับอนุญาตใหโจมตีได 
 ๑. เปาหมายที่ไดรับอนุญาตใหโจมตีได รวมถึงเปาหมายทางทหาร พลรบ และวัตถุส่ิงของ ซ่ึงโดย
ธรรมชาติ โดยที่ตั้ง โดยจุดมุงหมายหรือการใชของมัน แลวชวยใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยจากการโจมตี
ดวยกําลังทหารของขาศึกอยางไดผล หรือศักยสงคราม และการทําลายสิ่งเหลานั้นทั้งหมดหรือแตบางสวน 
การจับกุมหรือการทําใหสูญเสียสมรรถนะขีดความสามารถจะกอใหเกิดประโยชนความไดเปรียบทางทหาร
แกฝายที่โจมตีภายใตสถานการณในเวลาที่โจมตีนั้น 
 ๒. เปาหมายทางทหาร รวมถึงเรือรบของขาศึก เรือชวยรบและวัสดุอุปกรณใชในการสนับสนุนทาง
ทหาร ฐานทัพเรือบนฝง และฐานที่ตั้งทางทหาร  ส่ิงอํานวยความสะดวกในการซอมสรางเรือ คลังโรงเก็บ
พัสดุส่ิงอุปกรณของทหารผลิตภัณฑน้ํามัน  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอล่ืน พื้นที่กองสัมภาระ อู ส่ิงอํานวย
ความสะดวกของทาเรือ อาวจอดเรือ (มีที่กําบังคลื่นลม)  ทาเทียบเรือ  สะพาน สนามบิน ยานพาหนะทาง
ทหาร  ยานเกราะ ปนใหญ คลังสรรพาวุธ แหลงรวมพลและจุดขึ้นสูเรือ สายการสื่อสาร และวัตถุส่ิงของอื่น 
ๆ ทีใชในทางทหารหรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร เปาหมายของการรบทางเรือนั้น รวมถึงเปาหมาย
ทางภูมิศาสตร เชน ชองทางผาน ภูเขา และสิ่งปลูกสราง ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกในอันที่จะชวยให
การบริหารกําลังพลและการสนับสนุนกําลังพลในการปฏิบัติการของกําลังทางบกและเรือ เชน คายทหาร ส่ิง
อํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารควบคุมและบังคับบัญชา ส่ิงปลูกสรางทางดานการพลาธิการ โรง
อาหารและพื้นที่ใชในการฝก 
 ๓. เปาหมายทางเศรษฐกิจสําหรับการโจมตีโดยกําลังทางเรือ   รวมทั้งสายการสื่อสารของขาศึก 
เสนทางรถไฟ  สะพาน  ตูรถไฟคลังพัสดุ  เรือทองแบน  เรือบรรทุกของโดยการลากจูง ส่ิงปลูกสรางทาง   
อุตสาหกรรม เพื่อการผลิตสิ่งของที่ใชในการสงคราม แหลงพลังงาน เปาหมายทางเศรษฐกิจของขาศึกที่
ขางเคียง แตสามารถ   ใหการสนับสนุนอยางไดผลและดํารงขีดความสามารถในการทําสงครามของขาศึก
และศักยสงครามของขาศึก   อาจถูกโจมตีได 
 ๔. การบาดเจ็บของประชาชน พลเรือน ที่เกิดจากการไมเจตนา หรือความเสียหายที่สืบเนื่องเกิดแก 
วัตถุทรัพยสินของพลเรือนระหวางการโจมตี เปาหมายทางทหารที่ชอบดวยกฎหมายนั้นจะตองไมเกินเลยไป
มากเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการโจมตีนนั้น ในการตัดสินใจวาผลประโยชน
ความไดเปรียบทางทหาร หมายถึง ความไดเปรียบที่คาดวาจะไดรับจากการปฏิบัติการทางทหารเปนสวนรวม
ของการปฏิบัติการทหาร ซ่ึงการโจมตีก็ถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติการทางทหารมิใชเปนสวนที่แยก



ออกมาลําพัง หรือเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งของการปฏิบัติการนั้น ผูบัญชาการหนวยกําลังทางเรือจะตองใช
ความระมัดระวังอยางมีเหตุผล ทั้งปวงพิจารณาถึงแงในทางทหารและในทางมนุษยธรรม    เพื่อที่จะใหการ
บาดเจ็บลมตายของพลเรือนและความเสียหายเกิดขึ้นนอยที่สุด โดยบรรลุภารกิจและกองกําลังทหารไดรับ
ความปลอดภัย ในทุกสถานการณผูบังคับบัญชาจะตองตัดสินใจวาการบาดเจ็บโดยไมเจตนาและความ
เสียหายที่สืบเนื่องนั้นจะเกินกวาความจําเปนหรือไม โดยวางอยูบนมาตรการที่ซ่ือตรง  และสมเหตุสมผลจาก
ขอเท็จจริงที่ไดรับ   เชนเดียวกันการประมาณสถานการณ ผูบังคับบัญชาจะตองตัดสินใจโดยประมวลจาก
ขอเท็จจริงที่ทราบทั้งปวงและมีเหตุอันควรไดทราบ รวมทั้งความตองการที่จะสงวนรักษาแหลงทรัพยากร 
และปฏิบัติภารกิจใหบรรลุความสําเร็จ ไมวาจะยอมรับหนทางเลือกในการโจมตีหนทางใดหนทางหนึ่ง ถามี
เหตุผลสมควรเพื่อลดการบาดเจ็บลมตายและความเสียหายของพลเรือน ในกรณีที่เปนการระดมยิงเปาหมาย
บนฝงโดยกําลังทางเรือ ก็ควรจะมีการแจงใหทราบถาเปนไปได เพื่อใหมีการอพยพประชาชนพลเรือนกอน 

๔๒๒. เปาหมายที่ตองหาม 
 ๑. เปาหมายที่ตองหามรวมทั้ง 
  ๑.๑  ชีวิตและทรัพยสินของพลเรือน วัตถุและพฤติกรรมอื่นใดนอกเหนือจากที่ใชสนับสนุน 
หรือดํารงสมรรถนะขีดความสามารถของฝายขาศึก 
  ๑.๒ ส่ิงปลูกสรางทางการแพทยและทางศาสนา  
  ๑.๓  เขื่อนกั้นน้ําที่ขอบฝง เขื่อนเก็บกักน้ํา ถาการพังทลาย หรือถูกทําลายจะสงผลใหประชาชน
พลเรือนสูญเสียชีวิต โดยไมไดสัดสวนกับผลประโยชนความไดเปรียบทางทหารที่จะไดรับ 
  ๑.๔  อาหาร พืชผล ปศุสัตว น้ําดื่ม และสิ่งอื่น ๆ ที่มีความจําเปนตอการดํารงชีพของประชาชน    
พลเรือน โดยมีเจตนาเฉพาะที่จะขัดขวางไมใหประชาชนพลเรือนไดอุปโภคบริโภค 

๔๒๓ ขอพิจารณาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม 
 การทําลายหรือทําใหเกิดความเสียหายอันสืบเนื่องตอสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ ในระหวางการ
โจมตีเปาหมายทางทหารที่ชอบดวยกฎหมาย เปนการกระทําที่ไมผิดกฎหมาย อยางไรก็ตามผูบังคับบัญชา
ทหารมีพันธกรณีที่จะตองหลีกเลี่ยงการทําลายสภาพแวดลอมโดยไมจําเปนอยางแนชัดในขอบเขตซึ่งปฏิบัติ
ไดตามปกติและบรรลุภารกิจไดดวย เพื่อจุดมุงหมายดังกลาว และตราบเทาที่ความมุงหมายทางทหารเปด
โอกาสอนุญาตใหทําไดวิธีการและหนทางปฏิบัติในการทําสงครามควรจะดําเนินไปในแนวทางที่จะคุมครอง
และอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ การทําลายสภาพแวดลอมทางธรรมชาติโดยไมจําเปนเพื่อที่จะให
บรรลุภารกิจและการทําลายสภาพแวดลอมแบบลางผลาญเปนสิ่งตองหาม ดังนั้นผูบังคับบัญชาทหารควรจะ
พิจารณาความเสียหายทางสภาพแวดลอม  ซ่ึงจะไดรับผลจากการโจมตีเปาหมายทางทหารที่ชอบดวย
กฎหมายในฐานะเปนองคประกอบหนึ่งในการวิเคราะหเปาหมาย 

๔๒๔ การรบผิวน้ํา 
 ตามหลักกฎหมายโดยทั่วไปเรือรบผิวน้ําอาจจะใชระบบอาวุธประจําเรือตามแบบโจมตีเปาหมายเรือ
ขาศึกบนผิวน้ํา ใตน้ํา และในอากาศไดในทุก ๆ แหงที่อยูนอกเขตเปนกลาง (ในสถานการณพิเศษ ซ่ึงเรือ



ขาศึกและอากาศยานทหารอาจถูกโจมตีในเขตเปนกลางไดนั้น จะกลาวไวในบทที่ ๕)  กฎหมายวาดวยการ
พิพาทกันดวยอาวุธ ในสวนที่เปนของสงครามเรือผิวน้ํานั้น เกี่ยวของในขั้นตนกับการใหความคุมครองผูที่
มิใชพลรบ โดยใชกฎเกี่ยวกับเปาหมายที่โจมตีไดโดยชอบดวยกฎหมาย   เพื่อจุดมุงหมายดังกลาว เรือของ
ขาศึกทุกลําและอากาศยานจะตองไดรับการจัดเขาเปนประเภทหนึ่งประเภทใดในสามประเภท ดังนี้  

๑. เรือรบและอากาศยานทหาร 
๒. เรือสินคาและอากาศยานพลเรือน 
๓. เรือและอากาศยานที่ไดรับการยกเวน 

๔๒๕ เรือรบของขาศึก และอากาศยานทหาร 
 ๑. เรือรบขาศึกและอากาศยานทหาร รวมทั้งเรือชวยรบของกองทัพเรือและของทหารเปนเปาหมาย
ที่ โจมตีได ทําลายไดหรือยึดคราไดไมวา ณ ที่ใด ๆ นอกจากเขตเปนกลาง เรือรบและอากาศยานที่มีเจตนา
อยางแทจริงที่จะยอมจํานนขณะที่กําลังดําเนินการเตรียมการเพื่อยอมจํานนอยูนั้นจะตกเปนเปาหมายทาง
ทหารมิได เมื่อ เรือรบขาศึกไดแสดงอยางชัดแจงวาพรอมที่จะยอมจํานนโดยการลดธงของตนลง และชักธง
ขาวขึ้นแทน หรือโดยการลอยลําขึ้นเหนือผิวน้ํา (การยอมจํานนสําหรับเรือดําน้ํา) โดยการหยุดเครื่องจักร 
และปฏิบัติตามสัญญาณจากฝาย โจมตี หรือโดยการนําเรือเล็กลงน้ํา การโจมตีตองยุติลง  อากาศยานขาศึกที่
ชํารุดเสียหายในการรบทางอากาศ มักจะถูกทําลายเพราะเปนไปไมไดที่จะแสดงสถานะที่แทจริง และไมมี
โอกาสที่จะทําการยอมจํานนได แมวาอากาศยานนั้นจะชํารุดเสียหาย   อากาศยานนั้นก็อาจจะหรืออาจจะไม
สูญเสียขีดความสามารถในการรบ ยิ่งกวานั้นอากาศยานนั้นเปนอาวุธยุทโธปกรณที่มีคุณคาทางยุทธการสูง  
ดังนั้น การยอมจํานนในการรบทางอากาศนั้น มักไมนิยมกระทํากันอยางไรก็ตามถามีการยอมจํานนดวย
เจตนาอยางแทจริงแลว สถานการณแวดลอมก็ไมอาจขัดขวาง     ใหยอมรับการยอมจํานนได และตองไดรับ
การยอมรับ นายทหารและกําลังพลประจําเรือรบที่เรือถูกยึดคราหรือถูกทําลาย หรืออากาศยานทหาร และเรือ
ชวยรบของกองทัพเรือของทหารจะตองตกเปนเชลยศึก ตราบเทาที่ความ   เรงดวนทางทหารเปดโอกาสให
ภายหลังจากการรบแตละครั้ง จะตองดําเนินการทุกประการเทาที่จะทําไดเพื่อคนหาและเก็บรวบรวมผูที่เรือ
ตองอัปปาง บาดเจ็บและปวยไข ตลอดจนคนหาผูเสียชีวิตโดยไมชักชา 
 ๒. กระบวนการยึดทรัพยเชลย จะไมใชในการยึดคราเรือรบและเรือชวยรบของขาศึก เพราะความ   
เปนเจาของทรัพยดังกลาวไดตกเปนของรัฐบาลของฝายผูจับกุม ตามขอเท็จจริงแลว 

๔๒๖ เรือสินคาขาศึก และอากาศยานพลเรือน 
 ๑. เรือสินคาขาศึกและอากาศยานพลเรือน อาจถูกยึดครา ณ ที่ ๆ บริเวณนอกเขตเปนกลางได โดย  
ไมจําเปนตองขึ้นตรวจและคนกอนแตอยางใด เพียงแตมีการแสดงใหเห็นชัดเจนไมวาโดยวิธีใด ๆ  และมัน่ใจ
ไดวามีสถานะเปนขาศึก เมื่อสถานการณทางทหารไมอํานวยให หรือการสงเรือหรืออากาศยานนั้นไป
ดําเนินคดีในศาลทรัพยเชลยหรือไมสามารถดําเนินการยึดทรัพยเชลยได เรือหรืออากาศยานนั้นก็อาจถูก
ทําลายภายหลังจากที่มีการดําเนินมาตรการทุกประการแลวเทาที่จะทําได เพื่อที่จะนําผูโดยสารและลูกเรือไป
ยังที่ปลอดภัย เอกสารหลักฐานตาง ๆ ของเรือที่เกี่ยวกับทรัพยเชลยจะตองเก็บรักษาไวใหปลอดภัยและถา



เปนไปไดทรัพยสินสวนตัวของผูโดยสารก็ควรจะตองปลอดภัยดวย การทําลายทรัพยเชลยที่จับยึดไดในทุก
กรณีควรจะตองรายงานตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปใน ทันที 
 ๒. นายเรือและกําลังพลประจําเรือสินคาขาศึก และอากาศยานพลเรือนที่ถูกยึดคราจะตองตกเปน  
เชลยศึก ชนชาติศัตรูอ่ืน ๆ บนเรือหรืออากาศยานที่ถูกยึดครา ซ่ึงเปนพลเรือนจะตองตกอยูภายใตกฎ
ขอบังคับของผูยึดครา บุคคลสัญชาติเปนกลางอื่น ๆ บนเรือหรืออากาศยานจะไมตองตกเปนเชลยศึกเวนแต
จะไดเขารวมกระทําการอันเปนปฏิปกษหรือตอตานผูจับยึด หรือทําการใหบริการอื่น ๆ แกขาศึก 

๓. กอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทั้งกฎหมายจารีตประเพณี และกฎหมายระหวางประเทศทั่วไปหาม
การทําลายเรือสินคาขาศึกโดยเรือรบผิวน้ํา   เวนแตจะไดนําผูโดยสารและลูกเรือไปไวยังที่ปลอดภัยกอนแลว 
กฎขอนี้มิใหใชบังคับหากเรือสินคานั้นไดขัดขืนและตอตานการจับยึดครา หรือปฏิเสธที่จะหยุดเรือเมื่อไดรับ 
คําสั่งดังกลาวนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง พิธีสารกรุงลอนดอน ค.ศ.๑๙๓๖ ซ่ึงผูเปนฝายในสงครามทุกฝายใน
สงครามโลกครั้งที่สอง ตางแสดงความเห็นพองตองกันวา  โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรือรบไมวาจะเปนเรือรบผิว
น้ําหรือเรือดําน้ําจะจมหรือทําความเสียหายแกเรือสินคานั้นกอนที่จะไดจัดใหผูโดยสาร กําลังพลประจําเรือ 
และเอกสารหลักฐานประจําเรือไดรับความปลอดภัยเสียกอนนั้นไมได เวนเสียแตเรือสินคานั้นจะละเลย
เพิกเฉยตอคําสั่งใหหยุดโดยชอบหรือกระทําการตอตานขัดขืนการขึ้นตรวจและคนโดยเรือรบนั้น   ในการนี้
เพียงแตการที่ผูโดยสารและกําลังพลประจําเรือไดลงเรือชวยชีวิตแลวนั้น ยังมิใหถือวาเปนการทําใหบุคคล
ดังกลาวไดรับความปลอดภัยแลวจนกวาจะมีการรับประกันใหแนใจได เมื่อคํานึงถึงสภาวะของคลื่นลมทะเล
และอากาศ ตลอดจนระยะทางที่หางจากแผนดิน หรือมีเรือลําอื่น ๆ ที่อยูใกลเคียงกันพอที่จะมาชวยเหลือได 

๔. ในระหวางทําสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดมีการโจมตีและจมเรือสินคาฝายศัตรู โดยเรือผิวน้ําและ     
เรือดําน้ําโดยมิไดแจงลวงหนา และมิไดมีการจัดการใหความปลอดภัยแกผูโดยสารและกําลังพลประจําเรือ
กอนการโจมตีและจมนั้น อันเปนเหตุใหพิธีสารกรุงลอนดอน ๑๙๓๖ ตองเปลี่ยนแปลงไป ขั้นแรกพิธีสารนี้
ไดถูกพิจารณาวาเปนการ REPRISAL การกระทําที่ผิดกฎหมายของฝายขาศึก ในขณะที่สงครามกําลังดําเนิน
ไป เรือสินคาปกติจะติดอาวุธและไดรับการคุมกันเปนขบวนหรือเขารวมในการรวบรวมขาวกรอง และ
อาจจะเขารวมปฏิบัติงานอยาง  อ่ืน ๆ ทั้งโดยทางตรงและโดยทางออมในการสูรบกับขาศึก  หรือการดํารง
ศักยสงคราม ดังนั้น เรือสินคาขาศึกจึงไดรับการพิจารณาวาเปนเปาหมายที่โจมตีไดโดยชอบดวยกฎหมายเมือ่
ถูกพบเห็น 

๕. แมวากฎเกณฑของพิธีสารกรุงลอนดอน ๑๙๓๖ ยังคงใชบังคับกันตอไป สําหรับผูบังคับบัญชา 
ระดับสูงเรือรบผิวน้ําก็จะตองตีความโดยคํานึงถึงความกาวหนาของเทคโนโลยีปจจุบันรวมทั้งการ
โทรคมนาคมผานดาวเทียม อาวุธยิงพนระยะขอบฟา และระบบอาวุธปลอยนําวิถีตอตานเรือ  เชนเดียวกับ
จารีตประเพณีทางปฏิบัติของการเปนปฏิปกษกันในระหวางและภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ดวยเหตุนี้ 
เรือสินคาขาศึกอาจจะถูกโจมตีและทําลายโดยเรือรบผิวน้ํา ไมวาจะมีการแจงเตือนลวงหนาหรือไมก็ตาม ใน
สถานการณอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

 ๕.๑  ปฏิเสธที่จะหยุดเรือ เมื่อไดรับคําสั่งใหปฏิบัติเชนนั้น 



 ๕.๒ ขัดขืนโดยใชกําลังตอการตรวจและคน หรือจับยึดครา 
 ๕.๓ เดินเรือภายใตการคุมกันของเรือรบ อยูในขบวนคอนวอยหรือคุมกันโดยอากาศยานของ
ฝายขาศึก 
 ๕.๔ ติดอาวุธ 
 ๕.๕ ใหความรวมมือหรือชวยเหลือการปฏิบัติการอยางใด ๆ ในระบบการขาวกรองของกองทัพ
ฝายขาศึก 
 ๕.๖  ปฏิบัติการใด ๆ ในฐานะเปนเรือชวยรบของกองทัพเรือหรือของกองทัพฝายขาศึก 
 ๕.๗ เมื่อไดรับการสนธิกําลังเขาเปนกําลังรบ หรือเปนศักยสงครามของฝายขาศึก และปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑของพิธีสารกรุงลอนดอน ๑๙๓๖ ซ่ึงตกอยูภายใตสถานการณของการเผชิญหนาเปนการเฉพาะ 
เปนผลใหเรือรบผิวน้ําตกอยูในอันตรายที่ใกลจะถึงหรือขัดขวางความสําเร็จของภารกิจ 
 ๖. กฎเกณฑเกี่ยวกับการยอมจํานนและการคนหาเพื่อรวบรวมผูซ่ึงเรือตองอับปาง บาดเจ็บ และ
ปวยได และการกูศพของผูเสียชีวิตยังคงใชกับเรือสินคาขาศึกและอากาศยานพลเรือน   ซ่ึงอาจกลายมาเปน
เปาหมายที่ถูกโจมตีและถูกทําลาย 

๔๒๗ เรือขาศึกและอากาศยานที่ไดรับการยกเวนจากการทําลายหรือจับยึดครา 
 ๑. ช้ันของเรือขาศึกและอากาศยานซึ่งไดรับการยกเวน ตามกฎหมายวาดวยการรบทางเรือจากการ
จับยึดครา หรือทําลายโดยมีเงื่อนไขวา เรือดังกลาวจะตองใชปฏิบัติงานที่ไดรับการยกเวนอยางแทจริงเทานั้น 
เรือและอากาศยานที่ไดรับการใหความคุมครองเปนพิเศษจะตองไมเขาไปมีสวนรวมในการสูรบ ไมกีดขวาง
หรือขัดขวางการเคลื่อนยายกําลังของพลรบ จะตองแสดงสถานะของตน ยอมรับกระบวนการตรวจสอบ และ
อาจถูกสั่งใหหลบหลีกออกจากสถานการณที่เรืออาจไดรับความเสียหายได เรือและอากาศยานที่ไดรับการ   
ยกเวนเปนพิเศษนั้นหมายถึง 
  ๑.๑ เรือและอากาศยานที่ไดรับมอบภารกิจและไดเขาปฏิบัติการในการแลกเปลี่ยนเชลยศึก       
(เรือ อากาศยานขนสงเชลยศึก)  
  ๑.๒ เรือพยาบาลที่ไดรับการออกแบบไวเปนพิเศษและติดเครื่องหมายเรือพยาบาลไว 
ยานพาหนะทางการแพทย ช่ือเรือ และแบบคุณลักษณะของเรือพยาบาลจะตองเปดเผยใหภาคีคูพิพาททราบ
ไมชากวาสิบวันกอนจะใชเรือนั้น หลังจากนั้นเรือพยาบาลจะตองใชโดยเฉพาะในการใหความชวยเหลือ
ขนสงผูบาดเจ็บ ปวยไข และเรือตองอับปาง ดานนอกของตัวเรือพยาบาลตองทาสีขาว และเครื่องหมายที่
ไดรับความคุมครองคือ      เครื่องหมายกาชาดหรือเครื่องหมายซีกวงเดือนแดงที่ดานขางตัวเรือและที่ดาดฟา 
เรือพยาบาลไมอาจติดอาวุธ    แตบรรดาพลประจําเรืออาจพกพาอาวุธเบาประจํากาย เพื่อการรักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอย เพื่อปองกันตนเอง และปองกันผูบาดเจ็บ  ปวยไข    และเรือตองอับปาง  ใชและ
ครอบครองเครื่องมือเขาและถอดรหัส เครื่องมือการสงขาวสารของเรือพยาบาลเปนอันตองหามตามกฎหมาย
ปจจุบัน อากาศยานทางการแพทยไมวาจะเปนของพลเรือนหรือของทหาร   และไมวาจะเปนแบบถาวรหรือ
ช่ัวคราวจะตองถูกใชในการ  ขนยายหรือขนสงผูบาดเจ็บปวยไข และเรือตองอับปาง  หรือสําหรับการขนสง



บุคลากรทางการแพทย หรือเก็บผลิตภัณฑทางการแพทย อีกทั้งจะตองไมติดอาวุธหรือเกี่ยวของกับการ
ลาดตระเวน อากาศยานทางการแพทยจะตองแสดงเครื่องหมายกาชาดหรือซีกวงเดือนแดงอยางชัดเจน เรือ
พยาบาล ยานพาหนะขนสงทางการแพทยและอากาศยานทางการแพทยจะตองใชแตเพียงจุดมุงหมายทาง
การแพทยเทานั้น  และจะตองไดรับการยกเวนจากการโจมตีโดยเจตนา 
  ๑.๓ เรือที่มีภารกิจทางศาสนา ในทางวิทยาศาสตรที่มิใชเพื่อการทหาร เพื่อกิจการไปรษณีย     
(เรือที่มีภารกิจรวบรวมขอมูลทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการประยุกตใชทางทหารนั้นมิไดรับการยกเวน) 
  ๑.๔   เรือและอากาศยานที่ไดรับประกันวาจะไดรับความคุมครอง โดยการตกลงกันลวงหนา
ระหวางภาคีคูพิพาทหรือผูเปนฝายสงคราม 
  ๑.๕ เรือประมงชายฝง และเรือเล็ก ซ่ึงใชในการคาขายทองถ่ินชายฝง เรือเหลานี้ขึ้นอยูกับ
กฎเกณฑของผูบังคับบัญชาฝายขาศึกซึ่งปฏิบัติการอยูในบริเวณนั้น 
  ๑.๖  เรือโดยสารพลเรือนในทะเลและอากาศยานพาณิชย ขณะบินอยูอาจถูกจับกุมยึดคราได แต
จะถูกทําลายไมได  แมวาเสนทางการติดตอคมนาคมของขาศึกจะเปนเปาหมายที่โจมตีไดโดยชอบดวย
กฎหมายในสงครามสมัยใหมเรือโดยสารพลเรือนในทะเล อากาศยานพาณิชยขณะบินไดรับการยกเวนจาก
การถูกทําลาย เวนแตในเวลาที่มีการเผชิญหนา เรือ อากาศยานเหลานี้ไดถูกใชโดยฝายขาศึกเพื่อความมุง
หมายทางทหาร  (นั่นคือการขนสงทหารหรือพัสดุภัณฑทางทหาร) หรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคําสั่งคําบังคับ
ของเรือรบหรืออากาศยานที่เขา  สกัดกั้นใหเดินทางไปในทิศทางที่เรือรบหรืออากาศยานนั้นตองการเรือ
โดยสารซึ่งจอดอยูในทาเรือและอากาศยานพาณิชย ซ่ึงจอดอยูบนพื้นดินไมไดรับการคุมครองจากการโจมตี
ทําลาย 
 ๒. ถาเรือหรืออากาศยานขาศึกเขาชวยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของฝายตนโดย
วิธีการใด ๆ  ก็อาจถูกจับกุมยึดคราหรือถูกทําลายได   การปฏิเสธที่จะแสดงตนตามคําสั่งในทันที  ตามคําสั่ง  
คําบังคับก็เปนการเพียงพอแลวที่จะถูกจับกุมยึดคราไดโดยชอบดวยกฎหมาย ทุกชาติมีพันธกรณีตาม
กฎหมาย ในอันที่จะไมเขาถือประโยชนจากเรือหรืออากาศยานที่มีลักษณะไมเปนภัยตอเรือหรืออากาศยาน  
อ่ืน ๆ  เพื่อที่จะใชเรือหรืออากาศยานดังกลาวในทางการทหาร ในขณะที่ยังคงอยูในสถานะที่ไดรับการ
ยกเวนจากการถูกทําลายหรือจับกุมยึดครา 

๔๒๘ สงครามเรือดําน้ํา 
 กฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธไดบังคับใหมีการนํามาใชซ่ึงหลักการของเรือผิวน้ํากับเรือดํา
น้ํา เชนเดียวกัน เรือดําน้ําอาจใชระบบอาวุธตามแบบในการโจมตีเรือผิวน้ําหรือเปาหมายในอากาศที่เปน
ขาศึกไมวาจะพบอยู ณ ที่ใด    นอกเขตเปนกลาง เรือรบและอากาศยานทหารของขาศึก รวมทั้งเรือชวยรบ
ของกองทัพเรือ และเหลาทัพอ่ืนอาจถูกโจมตีและทําลายโดยไมตองแจงเตือน กฎที่ใชบังคับกับเรือรบผิวน้ํา
ใหถือวาเรือขาศึกซึ่งยอมจํานนอยางแทจริง หรือแสดงเจตนาอยางชัดเจนที่จะยอมจํานน ก็ใชบังคับกับเรือดํา
น้ําเชนเดียวกัน ถาความจําเปนทางทหารเปดชองใหเรือดําน้ําก็มีหนาที่จะตองคนหาและรวบรวมผูซ่ึงเรือตอง
อับปาง ผูบาดเจ็บ และปวยไขภายหลังจากการสูรบเชนเดียวกัน  ถาการปฏิบัติการในทางมนุษยธรรมจะบีบ



บังคับใหเรือดําน้ําตองตกอยูในสถานะยากลําบากหรือขัดขวางการบรรลุภารกิจทางทหาร เรือดําน้ําก็ควร
จะแจงจุดที่คาดวาควรจะไดพบผูรอดชีวิตไปยังเรือผิวน้ํา อากาศยานหรือหนวยชวยเหลือกูภัยบนฝงใน
โอกาสแรก 

๔๒๙. การทําลายกองเรือพาณิชยขาศึกโดยเรือดําน้ํา 
 ๑. กฎของสงครามทางเรือวาดวยการปฏิบัติการของเรือดําน้ําตอกองเรือพาณิชยของขาศึก มีผลให
การพัฒนาของกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธแขนงนี้เปนไปอยางลาชาที่สุดแขนงหนึ่ง แมวาประ
สิทธิ-ภาพของการใชเรือดําน้ําในฐานะระบบอาวุธชนิดหนึ่ง ซ่ึงขึ้นอยูกับขีดความสามารถในการดําน้ํา และ
ยังคงตรวจจับไมไดตลอดจนจะสูญเสียประสิทธิภาพไปเมื่อลอยลําขึ้นสูผิวน้ํา พิธีสารกรุงลอนดอน ๑๙๓๖ 
มิไดระบุกําหนดความแตกตางระหวางเรือดําน้ําและเรือรบผิวน้ําในแงของการเขาโจมตีกองเรือพาณิชยของ
ขาศึก พิธีสารกรุงลอนดอนกําหนดวาเวนแตในกรณีที่เรือสินคาปฏิเสธอยางแข็งขันที่จะหยุดเมื่อไดรับคําสั่ง
คําบังคับหรือในกรณีที่ตอตานขัดขืนการจับกุมยึดครา เรือรบนั้นไมวาจะเปนเรือผิวน้ําหรือเรือดําน้ําจะตอง
ไมทําลายเรือสินคาขาศึก เวนแตจะตองจัดใหผูโดยสารกําลังพลประจําเรือและเอกสารหลักฐานประจําเรือได
อยูในที่   ปลอดภัยกอน” การที่ไมไดกําหนดอยางจริงจังใหเรือดําน้ําตองปฎิบัติอยางเครงครัดตอเปาหมาย
เชนกับที่บังคับตอเรือผิวน้ํา สงผลสะทอนในทางปฏิบัติตอภาคีคูปฏิปกษทั้งสองฝายระหวางสงครามโลก
คร้ังที่ ๒   เมื่อเรือดําน้ําเขาโจมตีและทําลายกองเรือพาณิชยของขาศึกโดยมิไดแจงเตือนลวงหนา  ในกรณี
ของการโจมตีดังกลาวโดยเรือรบผิวน้ํา หนทางปฏิบัตินี้จะถูกถือวาไมเปนการตอบโต  ตอการปฏิบัติที่ผิด
กฎหมายของขาศึกก็เปนเหตุผลความจําเปนในการติดอาวุธใหเรือสินคาและจัดเปนขบวนคอนวอย และการ
นับเอากองเรือสินคาเขาเปนสวนหนึ่งของศักยสงครามของขาศึก 
 ๒. ประเทศสวนใหญพิจารณาวาพิธีสารกรุงลอนดอน ๑๙๓๖ ใชคูขนานไปกับแนวปฏิบัติทางจารีต
ประเพณีของการเปนปฏิปกษกันในระหวางและภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซ่ึงกําหนดใหเรือดําน้ํามีความ
รับผิดชอบที่จะตองจัดใหผูโดยสาร กําลังพลประจําเรือ และเอกสารหลักฐานประจําเรืออยูในที่ปลอดภัย
กอนที่จะทําลายเรือสินคาขาศึกนั้น เวนแต 
  ๒.๑ เรือสินคาขาศึกปฏิเสธอยางแข็งขันที่จะหยุดเมื่อไดรับคําสั่งคําบังคับใหทําเชนนั้น 
 ๒.๒ เรือสินคานั้นปฏิเสธขัดขืนการขึ้นตรวจและคน หรือจับกุมยึดคราเรือสินคา 
  ๒.๓ เรือสินคาเดินอยูในขบวนคุมกันคอนวอยของเรือรบขาศึกหรืออากาศยานทหารของขาศึก 
  ๒.๔   ติดอาวุธ 
 ๒.๕   ใหความรวมมือ หรือชวยเหลือการปฏิบัติการอยางใดในระบบการขาวกรองของศัตรู 
ปฏิบัติการใด ๆ โดยใชสมรรถนะขีดความสามารถของเรือในฐานะเปนเรือชวยรบของกองทัพเรือหรือ
กองทัพอ่ืนในกองกําลังทางทหารของขาศึก 
  ๒.๖ ไดรับการดัดแปลงใหเปนกําลังรบ สนับสนุนขีดความสามารถในการรบของฝายศัตรู 



  ๒.๗ ขาศึกไดสนธิกําลังกองเรือพาณิชยเขาเปนกําลังรบ/กําลังสนับสนุนการรบ ตามเงื่อนไข
ของพิธีสารกรุงลอนดอน ๑๙๓๖ ซ่ึงอาจอยูภายใตสภาวการณของการเผชิญหนา ทําใหเรือดําน้ําเผชิญกับ
ภยันตรายที่ใกลจะถึงหรืออาจกีดขวางความสําเร็จของภารกิจ 

๔๓๐ เรือและอากาศยานขาศึกท่ีไดรับยกเวนจากการทําลายโดยเรือดําน้ํา 
 กฎของการรบทางเรืออันเกี่ยวกับเรือและอากาศยานขาศึกอันวาดวยการไดรับยกเวนจากการจับกุม 
และ/หรือทําลายโดยเรือรบผิวน้ํานั้นใหใชบังคับตอเรือดําน้ําดวย 

๔๓๑ การรบทางอากาศเหนือทะเล 
 ๑. อากาศยานทางทหาร อาจใชระบบอาวุธในการโจมตีเรือรบและอากาศยานทหาร รวมถึงเรือชวย
รบของกองทัพเรือหรือกองทัพอ่ืนที่ใดก็ตามนอกเขตเปนกลาง เรือสินคาขาศึกและอากาศยานพลเรือนอาจ
ถูกโจมตีและทําลายโดยอากาศยานทหาร อยูภายใตสถานการณดังตอไปนี้  
  ๑.๑ เมื่อปฏิเสธอยางเด็ดขาดที่จะปฏิบัติตามคําสั่งบังคับใหมุงไปในทิศทางตามคําสั่งบังคับ
ของอากาศยานที่เขามาสกัดกั้น   
   ๑.๒ เมื่อเดินทางอยูในขบวนคุมกันคอนวอยของเรือรบขาศึกหรืออากาศยานทหาร 
   ๑.๓   เมื่อติดอาวุธ 
  ๑.๔  เมื่อเขารวมปฏิบัติงานหรือใหความชวยเหลือไมวาดวยประการใด ๆ ในระบบการขาว
กรองทางทหารของขาศึก  
  ๑.๕ เมื่อปฏิบัติดวยขีดความสามารถใด ๆ ในฐานะของเรือชวยรบของกองทัพเรือหรือ
สมรรถนะของกองทัพอ่ืนของขาศึกและ 
   ๑.๖ เมื่อเขาสนธิกําลังรบของขาศึกหรือกําลังสนับสนุนการรบของขาศึก  
  ๒. ในกรณีที่ความจําเปนทางทหารเปดชองใหอากาศยานทางทหารจะถูกกําหนดหนาที่ใหคนหาผู
ที่เรือตองอับปางบาดเจ็บและปวยไขภายหลังจากการรบทางเรือยุติลงบริเวณที่คาดวาจะพบผูรอดชีวิตจะถูก
แจงในโอกาสแรกไปยังเรือผิวน้ํา อากาศยานหรือหนวยคนหาและชวยชีวิตบนฝงเมื่อดําเนินการใหความ
ชวยเหลือ 
  ๓. ในทางประวัติศาสตรการยอมจํานนของเรือและอากาศยานขาศึกเปนสิ่งที่ไมคอยปรากฏมีขึ้น
บอยคร้ังนัก  แตถาขาศึกมีเจตนาอยางแทจริงที่จะยอมจํานน  ภายใตสถานการณที่ไมขัดขวางตอการยอม
จํานนนั้น หรือสถานการณบงชี้วาขาศึกมีเจตนาเชนนั้น ขาศึกจะถูกโจมตีไมได 
๔๓๒ เรือและอากาศยานที่ไดรับการยกเวนจากการขัดขวางโดยอากาศยานทหาร 
๔๓๓ การทิ้งระเบิดและระดมยิงฝง 
 ๑. เพื่อประโยชนตามความมุงหมายของเอกสารนี้ คําวา “การทิ้งระเบิด” (และระดมยิงฝง) หมายถึง
การทิ้งระเบิดโดยเครื่องบินและการระดมยิงฝง โดยกําลังทางเรือแกเปาหมายที่เปนขาศึกบนพื้นดินดวยอาวุธ
ตาง ๆ   รวมทั้ง ปนใหญเรือ  อาวุธปลอยนําวิถี และอาวุธปลอยจากเครื่องบิน 



 ๒. อนุสัญญากรุงเฮก ฉบับที่ ๙ (ค.ศ.๑๙๒๗) เกี่ยวกับการระดมยิงฝงโดยกําลังทางเรือในเวลา
สงครามไดกําหนดความทั่วไป ของการระดมยิงเปาหมายบนฝงโดยกําลังทางเรือ กฎนี้ไดรับการพัฒนาตอมา
โดยการปฏิบัติทางจารีตประเพณีในสงครามโลกครั้งที่ ๑  และ  ๒ การพิพาทกรณีเกาะฟอลคแลนด/มัลวินาส       
และสงครามอาวเปอรเซีย  การเนนนี้ถือหลักการกวาง ๆ ของกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ ซ่ึงภาคี
คูพิพาทไดถูกหามโจมตีโดยตรงตอเปาหมายที่มิใชพลรบ ตองหลีกเลี่ยงการกอใหเกิดการบาดเจ็บและทุกข
ทรมานที่ไมจําเปน และการโจมตีทําลายทรัพยสินอยางลางผลาญก็ตองหามดวยเพื่อเปนการใหความสําคัญ
ตอแนวความคิดทางดานมนุษยธรรม กฎทั่วไปเกี่ยวกับการทิ้งระเบิดและระดมยิงฝงจะตองไดรับการยึดถือ
ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

๔๓๔ การแจงเตือนกอนการทิ้งระเบิด/ระดมยิงฝง 
 เมื่อสถานการณทางทหารเปดโอกาสอํานวยใหผูบังคับบัญชาทหารจะตองใชความพยายามที่
เหมาะสม       ทุกประการ  ในการแจงเตือนประชาชนพลเรือนที่พักอาศัยใกลเคียงกับเปาหมายทางทหารที่จะ
ทําการโจมตี      การแจงเตือนอาจประกาศเปนการทั่วไปมากกวาที่จะกําหนดบริเวณลงไปโดยเฉพาะเจาะจง   
ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหกองกําลังที่จะทิ้งระเบิด/ระดมยิงฝงตกอยู/ในอันตรายหรือขัดขวางตอความสําเร็จของ
ภารกิจดังกลาว 

๔๓๕ การโจมตีทําลายที่พักอาศัยของพลเรือน 
 การโจมตีทําลายอยางลางผลาญหรือโดยเจตนาตอพื้นที่ที่มีประชาชนพลเรือนอาศัยกันอยูอยาง
หนาแนน รวมทั้งมหานคร เมือง  หมูบานเปนการตองหาม เปาหมายทางทหารหนึ่ง ๆ ซ่ึงอยูในเขตมหานคร 
เมืองหรือหมูบานอาจถูกโจมตีทิ้งระเบิด/ระดมยิงไดถาจําเปนเพื่อใหขาศึกยอมจํานนโดยเสียเวลา ชีวิต และ
พลังแรงกายนอย   ที่สุด การบาดเจ็บของประชาชนพลเรือนโดยไมเจตนาหรือความเสียหายที่สืบเนื่องที่เกิด
แกทรัพยสินของพลเรือนจะตองไมมากเกินความจําเปนเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชนทางทหารที่คาดวาจะ
ไดรับจากการโจมตี 

๔๓๖ การกอใหเกิดความหวาดกลวั 
 การทิ้งระเบิดหรือระดมยิงดวยปนใหญ โดยมีจุดมุงหมายเพียงประการเดียวคือ เพื่อใหประชาชนเกิด
ความหวาดกลัวเปนการตองหาม 

๔๓๗ เมืองท่ีไมมีการปองกันหรือเขตปลอดทหารที่ตกลงกัน 
 ผูเปนฝายในสงครามไดถูกบัญญัติฯ หามมิใหทิ้งระเบิดหรือระดมยิงปนใหญไปยังเมืองหรือมหา
นครที่ไมมีการปองกันและ  ไดเปดใหฝายตนหรือพันธมิตรเขาได  เมืองหรือมหานครซึ่งอยูหลังแนวขาศึก
นั้นโดยคํานิยามแลวไมวาจะไมมีการปองกันหรือเปนเมืองเปด และมีเปาหมายทางทหารภายในเมืองหรือ
มหานครนั้น อาจถูกทําลายไดโดยการทิ้งระเบิดหรือระดมยิงดวยปนใหญ เขตปลอดทหารที่ไดตกลงกันไว
เปนอันตองหามจากการทิ้งระเบิดหรือระดมยิงดวยปนใหญ 

๔๓๘ สิ่งปลูกสรางทางการแพทยและหนวยแพทย (ท้ังเคลื่อนท่ีและประจําท่ี)   



 ยานพาหนะทางการแพทยจะถูกทิ้งระเบิดหรือระดมยิงดวยปนใหญ    โดยเจตนาไมได ผูเปนฝายใน
สงครามจําเปนตองทําใหแนใจไดวา   ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการแพทยจะตองอยูในบริเวณที่การโจมตี
ตอเปาหมายทางทหารในบริเวณที่อยูใกลเคียงจะตองไมทําอันตรายตอความปลอดภัยของสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการแพทยนั้น ๆ ถาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการแพทยจะถูกใชเพื่อจุดมุงหมายทางทหารโดย
ไมเปนไปตามภารกิจทางมนุษยธรรมแลว   ถามีการแจงเตือนตามสมควรวาการดําเนินการเชนนั้นตอไปจะ
เปนผลใหสถานะที่เคยไดรับความคุมครองนั้นตองสูญเสียไป และกลายเปนเปาหมายที่โจมตีได เครื่องหมาย
พิเศษทางการแพทย  เครื่องหมายกาชาดหรือซีกวงเดือนแดงจะตองแสดงไวใหเห็นเดนชัดที่ส่ิงปลูกสราง
หรือหนวยแพทยเพื่อแสดงสถานะของตนวามีสิทธิไดรับความคุมครอง วัตถุ  ใด ๆ ที่ไดรับการยอมรับวาเปน
ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการแพทยจะถูกโจมตีไมได ไมวาจะแสดงหรือไมแสดงเครื่องหมายที่ไดรับความ
คุมครองนั้น  

๔๓๙ เขตโรงพยาบาลพิเศษและเขตเปนกลาง 
 เมื่อผูเปนฝายในสงครามตกลงกันใหตั้งเขตโรงพยาบาลและเขตเปนกลางขึ้น เขตโรงพยาบาลและ
เขตเปนกลางนี้จะไดรับสิทธิคุมกันจากการทิ้งระเบิดหรือระดมยิงดวยปนใหญตามที่ขอตกลงระบุไว 

๔๔๐. โรงเรียนและสถานที่สําคัญทางศาสนา, แหลงวัฒนธรรม, และอาคารที่เก่ียวของกับสาธารณกุศล 
 โรงเรียน สถานศึกษา และสถานที่กอสรางหรืออาคารนี้ อุทิศหรือยกใหใชประกอบพิธีทางศาสนา 
ศิลปะ หรือที่เกี่ยวกับสาธารณกุศล สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรและศาสนาอื่น ๆ แหลงวัฒนธรรม หรือ
ส่ิงอํานวยความสะดวกที่ใชเพื่อการสาธารณกุศลตาง ๆ เหลานี้ไมควรถูกทําลายหรือถูกโจมตี ถาหากวาไมได
ถูกนํามาใชเพื่อวัตถุประสงคทางทหาร ซ่ึงเปนความรับผิดชอบของประชากรผูอยูในทองถ่ินนั้นที่จะตอง
แนใจ และมั่นใจวาตึกอาคารที่ถูกใชประโยชนเพื่อการดังกลาวขางตนนั้นไดถูกทําเครื่องหมายเพื่อการ
คุมครองจากการถูกทําลายไวแลว เชนเครื่องหมายสี่เหล่ียมซึ่งถูกแบงเปนสามเหลี่ยมสองภาพ สวนบนสีดํา 
สวนลางสีขาว 

๔๔๑. เขื่อนและทํานบกั้นน้ํา 
 เขื่อน ทํานบ ส่ิงกอสรางที่ใชกักเก็บน้ํา และเครื่องติดตั้งอุปกรณอ่ืน ๆ หากเมื่อถูกทําลายหรือ
พังทลายลงแลวจะทําใหเกิดน้ําทวมหรือส่ิงอันตรายอื่น ๆ ตอ ประชากร พลเรือน นั้น ไมควรถูกทําลาย 
ถึงแมวาการโจมตีทําลายนั้นจะเกี่ยวพันกับการไดเปรียบทางทหารในการสงกําลังบํารุงและการสนับสนุน
การรบก็ตาม ในทางตรงกันขาม เครื่องติดตั้งสิ่งอุปกรณที่ประกอบดวยพลังงานอันตรายตาง ๆ และถูกใช
โดยประเทศคูสงครามเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางทหาร จะไมไดรับความคุมครอง 

 ตอนที ่๔. อาวุธท่ีถูกกฎหมายเพื่อใชในการทําสงครามและระบบอาวุธ 
๔๔๒. กลาวท่ัวไป 
 ๑. ในตอนที่ ๔. นี้จะกลาวถึงการพิจารณาทางดานกฎหมายเกี่ยวกับการใชอาวุธเพื่อการสงคราม
รวมทั้งระบบอาวุธ ซ่ึงเปนพื้นฐานทางดานกฎหมายวาดวยการพิพาทกันทางดานอาวุธโดยเปนสิทธิของ



ประเทศคูพิพาทที่ขัดกันดวยอาวุธมีสิทธิที่จะเลือกวิธีการหรือการดําเนินการของสงครามที่ไมถูกจํากัด ตาม
หลักของกฎหมายวาดวยการขัดแยงกันดวยอาวุธนี้ถูกบังคับใชในกรณีของลักษณะการนําอาวุธมาใช วัสดุ
อุปกรณที่ใชทําอาวุธ และรูปแบบของสงครามที่ทําใหไดรับบาดเจ็บ และทนทุกขทรมานเกินความจําเปนนั้น
จะเปนขอหาม เหตุผลโดยสรุปแลวก็คือวาอาวุธ ซ่ึงโดยลักษณะธรรมชาติจะถูกนํามาใชเพื่อการตอตาน
วัตถุประสงคทางทหารโดยตรง และดังนั้นหากการดําเนินการทําใหผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของในการทําการรบ
ตองเกิดความเสี่ยงตออันตรายเทากับบุคคลที่ทําการรบจะเปนขอหามและถูกจํากัด สืบเนื่องจากเหตุผลการ
ไมแบงแยกระหวางทหารหรือพลเรือนหรือผูที่ไมเกี่ยวของ อาวุธบางประเภท เชน สารพิษ จะถูกหาม
นํามาใช และเปนอาวุธที่ผิดกฎหมายในทุกกรณี อาวุธประเภทอื่นอาจถูกจํากัดวาผิดกฎหมายเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มอันตรายโดยการดัดแปลงและเพิ่มเติม เชน วัตถุระเบิดที่เคลือบดวยสารพิษ และ
ยังคงมีอาวุธบางประเภทที่ผิดกฎหมายและหามใชโดยลักษณะการทํางาน เชน การตั้งเวลาทํางานของทุน
ระเบิดแบบลอยตามน้ํา ซ่ึงจะเปนอันตรายตอเรือสินคา และเรือขาศึก ประการสุดทาย อาวุธบางประเภท
อาจจะถูกกําหนดใหเปนผิดกฎหมายตามหลักวัตถุประสงคเมื่อมีผลกระทบโดยตรงตอผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของ
ในการทําการรบ   และการคุมครองรักษาทรัพยสินของผูอ่ืน 
 ๒. ส่ิงที่นาสนใจสําหรับนายทหารเรือคือ กฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ ที่เกี่ยวของกับทุน
ระเบิด, กับระเบิด, ตอรปโด, อาวุธที่แตกกระจายเปนกลุมหรือเศษชิ้นเล็กชิ้นนอย, เครื่องที่ทําใหเกิดการ
หนวงเวลาทํางาน, อาวุธที่ทําใหเกิดเพลิงไหมและการโกลาหลอลหมาน, เครื่องมือที่ทําใหเกิดพลังงานและ
เปาพนขอบฟา  อาวุธและระบบอาวุธตาง ๆ เหลานี้จะถูกพิจารณาในลักษณะของผลกระทบหรือเปนเหตุให
เกิดการบาดเจ็บและเจ็บปวดทุกขทรมานเกินจําเปน 

๔๔๓. การบาดเจ็บหรือความเจ็บปวดที่ทุกขทรมานเกินจําเปน  
 อาวุธสังหารบุคคลถูกออกแบบมาเพื่อใชในการฆาหรือทําใหกองกําลังฝายขาศึกไรซ่ึงสมรรถภาพ
ในการทําการรบอาจถึงแกความตาย บาดเจ็บ และเจ็บปวดจากการสูรบถือวาเปนอาวุธที่ถูกกฎหมายตามหลัก
กฎหมายสงคราม แตสําหรับอาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่อใชจนเปนเหตุใหเกิดความเจ็บปวดทุกขทรมานเกิน
ความจําเปนนั้นจะถูกหามนํามาใช เพราะถือวาระดับของอาวุธประเภทนี้ ผิดหลักวัตถุประสงคของการใช
อาวุธตอการไดเปรียบทางทหารในการทําสงคราม การแพรกระจายของสารพิษ และอาวุธประเภทวัตถุระเบดิ
นั้นก็ถูกจัดอยูในอาวุธประเภทนี้ดวยเหมือนกัน ในลักษณะเดียวกันการใชวัสดุอุปกรณที่ยากแกการคนหา
และตรวจพบ หรือไมสามารถคนหาดวยอุปกรณที่ใชรังสีเอกซ-เรย ตรวจจับ เชน แกว พลาสติกใส นํามาใช
เปนสวนประกอบของกลไกวัตถุระเบิดทางทหาร เพื่อทําใหเกิดความเจ็บปวดนั้นจะถูกหามนํามาใชเพื่อการ
นี้ ตั้งแตหมดความจําเปนที่จะใชเพื่อการบริการทางการแพทย ในการปฐมพยาบาล และรักษาบาดแผล การ
ใชวัสดุอุปกรณที่ไมมีความจําเปนตอสวนประกอบสําคัญของวัตถุระเบิดเพื่อจัดทําเปนวัตถุระเบิดนั้นจะถูก
หาม เชน สําลี หรือวัตถุนิ่ม ๆ ยกเวนการใชเพื่อการบรรจุหีบหอของวัตถุระเบิด 

๔๔๔. ผลกระทบจากอาวุธท่ีไมเลือกเปาหมาย 



 อาวุธที่ไมสามารถควบคุมการทํางานเพื่อการโจมตีเปาหมายหรือขาศึกได จะถูกหามนํามาใช
เนื่องจากผลกระทบจากการที่ไมเลือกเปาหมาย ทุนระเบิดลอยตามน้ําซึ่งถูกพัดพาไปตามกระแสลม
กระแสน้ํา และอาวุธปลอยนําวิถีระยะไกลที่ไมสามารถควบคุมการทํางาน เชน จรวด V – 1, V – 2 ของ
เยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ หรืออาวุธปลอยฯ SCUD ของอิรัคระหวางสงครามอาวเปอรเซีย ก็ถูก
จัดอยูในอาวุธนี้เชนเดียวกัน อาวุธประเภทที่ไมเลือกเปานี้จะเปนอาวุธที่ทําใหเกิดความยุงยากสับสน 
เพราะวาอาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บลมตายของพลเรือนโดยไมเจตนา ซ่ึงไมเกี่ยวของกับความ
ตองการตามวัตถุประสงคในการไดเปรียบทางทหาร หรือชัยชนะของสงคราม กระสุนปนใหญที่ยิงแลวเขาสู
เปาหมายคอนขางจะถูกตองแมนยํานั้นจะถูกจัดเปนอาวุธประเภทที่ไมเลือกเปาหมาย เพราะวาอาจจะพลาด
เปาหรือนําความเดือนรอน ความเสียหายไปสูผูอ่ืนที่อยูขางเคียงได  โดยกลับกัน การโจมตีทิ้งระเบิดโดยใช
บอลลูน ซ่ึงไมสามารถบังคับทิศทางได    จึงถือวาเปนอาวุธที่ผิดกฎหมาย 

๔๔๕. ทุนระเบิด 
 ๑. ทุนระเบิดเปนอาวุธที่ใชไดผลดีมากและมีประสิทธิภาพสําหรับการปองกันพื้นที่ชายฝง ฐานทัพ
ทาเรือ ตอตานเรือผิวน้ําและเรือดําน้ํา ในสงครามผิวน้ําและสงครามปราบเรือดําน้ํา รวมทั้งการปดอาวทุน
ระเบิด จัดวาเปนอาวุธที่ถูกกฎหมายแตลักษณะการทํางานที่มีลักษณะการทํางานที่มีลักษณะไมเลือกเปาได
ทําใหตองกําหนดวิธีการใชตามหลักของกฎหมายสงครามหรือกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ เหตุการณ
บานปลายจากการใชทุนระเบิดที่ไมสามารถควบคุมการทํางานของทุนระเบิด หรือการเลือกเปาหมายใน
ระหวางสงครามรัสเซียกับญี่ปุน พ.ศ.๒๔๕๗ -๒๔๕๘ ไดทําใหเกิดความเสียหายครั้งยิ่งใหญตอเรือสินคา
ของพลเรือนที่มิไดมีสวนเกี่ยวของตอการรบครั้งนั้นในระหวางปญหาความขัดแยงและภายหลัง จนเปนที่มา
ของอนุสัญญากรุงเฮก ฉบับที่ ๓ ค.ศ.๑๙๐๗  ซ่ึงเกี่ยวของกับการวางทุนระเบิดดักเรือดําน้ํา วัตถุประสงคของ
กฎหมายตามอนุสัญญาเฮกนั้น   เพื่อรับประกันและแนใจไดวาจะไมมีผลกระทบกระเทือนตอเรือสินคาของ
เอกชนที่มิไดเกี่ยวของกับการรบ กฎเหลานี้ไดกําหนดไววาทุนระเบิดจะตองถูกสรางหรือออกแบบมาใหไมมี
อันตรายหยุดทํางานทันทีภายหลังที่หลุดลอยออกจากพื้นที่ที่กําหนดหรือส่ิงที่ยึดติดไวหรือมิฉะนั้นจะตองอยู
ในความควบคุมหรือความรับผิดชอบของประเทศที่นําไปวาง   นอกจากนี้แลวตามหลักของกฎหมาย
อนุสัญญากรุงเฮกยังกําหนดใหเจาของเรือสินคาตองไดรับการแจงเตือน   เกี่ยวกับพื้นที่ของสนามทุนระเบิด   
ทันทีทันใดที่มีการปฏิบัติการทางทหาร 
 ๒. ถึงแมวาบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงเฮก เมื่อ ป ค.ศ.๑๙๐๗ จะยังคงเปนกฎขอบังคับที่ยึดถือ
ปฏิบัติโดยเนนย้ําเฉพาะตําบลที่ หรือตําแหนงในการวางทุนระเบิดตามหลักการของสงครามทุนระเบิด การ
พัฒนาทางดานเทคโนโลยี ไดทําใหมีการพัฒนาระบบอาวุธเพิ่มขึ้นดวย ซ่ึงก็แนชัดวามิไดมีผลสืบ
เนื่องมาจากรางกฎหมายฉบับนี้ อยางไรก็ตาม หลักทั่วไปของรางกฎหมายในการประชุมเมื่อป ค.ศ.๑๙๐๗ ยัง
เปนบทบัญญัติที่มีไวเพื่อเปนคําแนะนําเกี่ยวกับการใชทุนระเบิดตามหลักกฎหมายสงคราม 
 ๓. ทุนระเบิดสมัยใหมเปนอาวุธที่ไดรับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยแรก ๆ จะเปน
อาวุธที่ไมจําแนกเปาหมาย ประเภทกระทบระเบิด และพลาดเปาบอย ๆ จนถึงขั้นเปนอาวุธที่ตองใชเทคนิค



สูง มีอุปกรณที่สามารถเลือกเปาดวยความสามารถในการจุดชนวนระเบิดดานตาง ๆ ปจจุบันนี้ทุนระเบิด
อาจจะทํางานดวยกลไกการกระทบระเบิด, เสียง เสนแรงแมเหล็ก หรือความไวตอการเปลี่ยนแปลงแรงกด
ของน้ํา  ซ่ึงเกิดจากการผานเขาไปในพื้นที่นั้นของยานพาหนะประเภทตาง ๆ  ไดแก เครื่องบิน เรือผิวน้ํา และ
ยานใตน้ํา สําหรับวัตถุประสงคของเอกสารฉบับนี้ทุนระเบิดที่ใชในทะเลหรือของทหารเรือถูกแบงออกเปน
ทุนระเบิดในความควบคุม หรือทุนระเบิดพรอมระเบิด ทุนระเบิดพรอมระเบิดนี้จะทํางานดวยอุปกรณการ
ปลดกระเดื่องนิรภัยทุกรูปแบบหรือถูกตั้งใหทํางานดวยลักษณะการวางตัว เพื่อใหเกิดการระเบิดเมื่อจุด
ระเบิดตามคาตัวแปรตาง ๆ ที่ไดตั้งไว สําหรับทุนระเบิดในความควบคุมจะไมทํางานจนกวาจะไดรับการ
ตอบสนองจากลักษณะการควบคุมการทํางานในลักษณะตาง ๆ  

๔๔๖ การวางทุนระเบิดในยามปกต ิ
 ๑. เพื่อชวยในการรักษาความปลอดภัยของประเทศชาติตาง ๆ อาจจะวางทั้งทุนระเบิดพรอมระเบิด
และทุนระเบิดในความควบคุมภายในนานน้ําของตนเอง เวลาใดก็ไดโดยที่จะมีการแจงเตือนหรือไมมีก็ได  
นอกจากนั้นแลวชาติตาง ๆ อาจจะวางทุนระเบิดภายในนานน้ําหมูเกาะของตน (ภายนอกของเสนทางเดินเรือ
ในทะเลหรือเสนทางการเดินเรือโดยทั่วไปตามปกติ) และทะเลอาณาเขตในระหวางยามปกติไดเมื่อเห็นวามี
ความจําเปนเพื่อวัตถุประสงคในการรักษาความปลอดภัยของชาติ ถาหากทุนระเบิดพรอมระเบิดถูกนําไปวาง
ในนานน้ําหมูเกาะหรือทะเลอาณาเขต การประกาศแจงเตือนใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบเกี่ยวกับ
พื้นที่ของสนามทุนระเบิดที่ไดวางไวจริงเปนสิ่งจําเปน   เพราะวาสิทธิการผานโดยสุจริตนั้นสามารถถูกระงับ
ไวเปนการชั่วคราวเทานั้น ทุนระเบิดพรอมระเบิดนั้นจะตองกวาดใหหมดหรือหมดสภาพการทํางานใน
ลักษณะพรอมระเบิดทันทีที่การวางเพื่อตอตานภัยคุกคามไดส้ินสุดลง ทุนระเบิดพรอมระเบิดนี้จะไมสามารถ
นําไปวางบริเวณชองแคบที่เปนเสนทางเดินเรือสากลหรือนานน้ําภายในหมูเกาะที่เปนเสนทางเดินเรือทะเล
ในระหวางยามปกติ สําหรับการวางทุนระเบิดในความควบคุมภายในนานน้ําหมูเกาะ หรือภายในทะเลอาณา
เขตของประเทศตาง ๆ  ไมมีความจําเปนตองมีการประกาศแจงเตือนหรือการกวาดออกจากพื้นที่ 
 ๒. ทุนระเบิดทางเรือมิอาจนําไปวางในบริเวณนานน้ําภายในทะเลอาณาเขตหรือนานน้ําหมูเกาะที่
กําหนดใหเปนเสนทางเดินเรือทะเลหรือเสนทางเดินเรือตามปกติอ่ืน ๆ ในยามปกติไดหากปราศจากการ
ยินยอมของประเทศนั้น ๆ อยางไรก็ตามทุนระเบิดในความควบคุมอาจถูกนําไปใชวางในนานน้ําสากลได  
(ภายในทะเลอาณาเขตของประเทศนั้น ๆ ) หากไมรบกวนและขัดตอกฎการเดินเรือหรือการใชมหาสมุทร
โดยไมมีเหตุผลความจําเปน ทั้งนี้การกําหนดวาอะไรคือ รบกวนขัดขวางโดยไมมีเหตุผลความจําเปนในที่นี้
จะรวมหมายถึงการรักษาสภาพสมดุลขององคประกอบตาง ๆ  รวมทั้งอัตราสวนสําหรับพื้นที่ที่วางทุนระเบิด  
(เปรียบเทียบปจจัยตาง ๆ ) (ลักษณะตําบลที่ของประเทศตอความตองการปองกันตนเอง) , ขอบเขตของพื้นที่
ที่จําเปนตองวางทุนระเบิด, ปจจัยความเสี่ยงตอการขัดกับกฎในการใชทะเลหรือมหาสมุทร, และระยะเวลา
ของการวางเพื่อใหมีผลตอฝายตรงขามและดวยเหตุที่วาทุนระเบิดในบังคับนี้ไมไดทําใหเกิดอันตรายตอการ
เดินเรือ ดังนั้นการประกาศแจงเตือนตอประเทศตาง ๆ จึงไมมีความจําเปน 



 ๓. ทุนระเบิดพรอมระเบิดไมอาจนําไปวางในพื้นที่ที่เปนนานน้ําสากลไดกอนที่จะเกิดการขัดแยง
ดวยอาวุธระหวางประเทศ, ยกเวนภายใตความพยายามในการปองกันตนเองเพื่อใหเกิดผลโดยสวนรวมอยาง
สูงสุด จึงเปนการสมควรที่ทุนระเบิดพรอมระเบิดจะถูกกําหนดใหวางในนานน้ําสากลโดยที่ตองมีการจัดทํา
ประกาศเตือนลวงหนา ประเทศใดที่วางทุนระเบิดพรอมระเบิดในนานน้ําสากลในยามปกติตองจัดทํา
ประกาศแจงเตือนเกี่ยวกับพื้นที่สนามทุนระเบิดอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหแนใจวาเรือสินคาตาง ๆ ที่จะเดิน
ทางผานเขามาในพื้นที่อันตรายไดรับการแจงเตือนอยางเหมาะสม ทุนระเบิดพรอมระเบิดทุกลูก จะตองหมด
สภาพ หรือปราศจากอันตราย หรือไดรับการเก็บได หลังจากเหตุขัดแยงไดส้ินสุดลงในทันที 

๔๔๗ การวางทุนระเบิดในระหวางเหตุการณขัดแยงดวยอาวุธ 
 ๑. ทุนระเบิดทางเรืออาจจะนําไปใชไดอยางถูกกฎหมายโดยประกาศคูสงครามหรือที่ขัดแยงดวย
อาวุธ ตามขอบเขตดังตอไปนี้ 

ก. ประกาศแจงเตือนที่เปนสากลของตําบลที่สนามทุนระเบิดจะตองจัดทําทันทีทันใดที่มีการ
ปฏิบัติการทางทหารเกิดขึ้น 

ข. ประเทศที่เขารวมสงครามไมอาจนําทุนระเบิดไปวางในนานน้ําทะเลอาณาเขตของประเทศ
ที่มิไดเขารวมสงคราม 

ค. ทุนระเบิดประจําที่จะตองหมดสภาพการทํางานทันทีที่หลุดลอยออกจากพื้นที่ที่กําหนด 
ง. ทุนระเบิดที่มิไดมีส่ิงยึดติด หรือทุนระเบิดลอยตามน้ําถาหากไมไดทําใหแนนหรือฝงไวกับ

พื้นทองทะเลจะตองหมดสภาพการทํางานหรือไมมีอันตรายทันทีภายใน ๑ ช่ัวโมง หลังจาก
ที่ไมสามารถควบคุมใหอยูในพื้นที่ที่ตองการ 

จ. ตําบลที่ของสนามทุนระเบิดตองไดรับการบันทึกไวใหถูกตองแนนอน เพื่อสะดวกในการ
กวาดหรือเก็บคืน 

ฉ. ทุนระเบิดทางเรืออาจจะถูกกําหนดใหวางโดยปดชองแคบ สําหรับเรือชาติเปนกลางแต
ไมใชในลักษณะที่ปดหรือกีดขวางเสนทางผานชองแคบระหวางประเทศที่มีลักษณะเปน
สากลหรือเสนทางเดินเรือผานระหวางหมูเกาะของนานน้ําหมูเกาะ 

ช. ทุนระเบิดทางเรือไมอาจจะนําไปวางบริเวณชายฝงทาเรือของฝายตรงขามเพียงเพื่อ
วัตถุประสงคในการปดกั้นหรือดักเรือสินคา แตอาจจะถูกนําไปวางเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคทางยุทธศาสตร เพื่อการปดลอมทาเรือ ชายฝง และนานน้ําของฝายตรงขาม 

ญ. การวางทุนระเบิดในพื้นที่ที่ไมจํากัดขอบเขตในนานน้ําสากลนั้นเปนขอหาม ดวยเหตุผล
ดังกลาวการวางทุนระเบิดเพื่อปดกั้นพื้นที่ชายฝงหรือหาดทรายอาจกระทําได เพื่อใหเรือ 
สินคาของชาติเปนกลางที่จะยังคงมีเสนทางสํารองที่เดินทางไปไดโดยรอบหรือผานไปยัง
พื้นที่ที่รับประกันไดวาปลอดภัย 

๔๔๘. ทุนระเบิดทางบก 



 ทุนระเบิดทางบกเปนยุทโธปกรณที่ใชวางบนดิน ใตดิน หรือใกล ๆ พื้นดินหรือผิวพื้นของพื้นที่อ่ืน 
ๆ    ซ่ึงถูกออกแบบใหเกิดการระเบิดขึ้นไดดวยการตั้งเวลา ลักษณะการเขาใกลหรือการกระทบของบุคคล
หรือยานพาหนะ หรือการควบคุมใหทํางาน ดวยที่วาอาวุธทุกประเภทกับหลักกฎหมายนั้นจะถูกกฎหมาย
หรือไมทุนระเบิดทางบกนี้จะตองพิจารณาที่วัตถุประสงคทางทหาร ลักษณะของการควบคุมทุนระเบิดใน
บังคับจะชวยในการแยกเปาไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามในกรณีของทุนระเบิดที่ไมสามารถควบคุม
การทํางานไดในการทํางานลักษณะที่ไมจําแนกเปาหมายนี้ไดกอใหเกิดการบาดเจ็บตอบุคคลที่มิไดทําการรบ
หรือพลเรือนดวย ดวยเหตุนี้เองการใชทุนระเบิดสังหารบุคคลจะตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษ เพื่อให
แนใจไดวาบุคคลพลเรือนจะไมไดรับบาดเจ็บจากการใชทุนระเบิดประเภทนี้ กฎหมายระหวางประเทศได
กําหนดไววาขอบเขตที่แนนอนเปนไปไดของสนามทุนระเบิดประเทศคูสงครามหรือที่เขารวมสงคราม
จะตองบันทึกตําบลที่ของสนามทุนระเบิดทั้งหมดเพื่อสะดวกในการกูทําลายหรือถอดถอนภายหลังจากที่ยุติ
สงครามหรือสงบศึกแลว ตามกฎจากการประชุมเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไดระบุไววาทุนระเบิดสังหารบุคคลจะตอง
บรรลุหรือมีอุปกรณทําลายตัวเองหรือสามารถทําใหตัวมันเองมีสภาพเปนกลาง ถาหากไมวางในพื้นที่ที่ทํา
เครื่องหมายไวชัดเจนซึ่งจะตองระบุวัสดุที่เปนเหล็กหนักไมนอยกวา ๘ กรัม เพื่อความสะดวกแนนอนในการ
คนหา  กูทําลาย 

๔๔๙ ตอรปโด 
 ตอรปโดที่ยังไมหมดสภาพการทํางานหรือหมดอันตรายตอเรือสินคาที่เดินทางผานโดยสุจริต 
หลังจากการพลาดเปาแลวถือวาเปนอาวุธที่ผิดกฎหมาย ตอรปโดสวนมากถูกออกแบบใหหมดสภาพการ
ทํางานและจมลงสูพื้นทองทะเลภายหลังจากที่ระบบขับเคลื่อนไมทํางานแลว 

๔๕๐ อาวุธประเภทท่ีแตกกระจายเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย หรือกลุมกระจุก  
 อาวุธประเภทนี้คืออาวุธที่สามารถขับเคลื่อนดวยตัวเอง, ระเบิด, อาวุธปลอยนําวิถี, Submunitions 
และลูกระเบิดมือที่ไดถูกออกแบบใหแตกกระจายเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยภายหลังจากที่เกิดการระเบิด ซ่ึงทําให
เพิ่มรัศมีอํานาจการทําลายหรือเปนอันตรายถึงชีวิต จะเปนอาวุธที่ถูกกฎหมายเพื่อใชในการตอตานกองทหาร
หรือพลรบ แตเมื่อนําไปใชในพื้นที่ที่มีพลเรือน หรือผูที่มิใชพลรบ รวมทั้งสิ่งของของบุคคลเหลานี้อยู
ใกลเคียง  การใชงานควรระมัดระวัง และแนใจวาความสูญเสียหรือความเสียหายการบาดเจ็บลมตายที่อาจ
เกิดขึ้นไดเพิ่มเติมจากพลเรือนเหลานั้นจะไมเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการไดเปรียบทางทหารกับ
การใชงานของอาวุธประเภทนี้ 

๔๕๑ อาวุธประเภทกับดัก หลุมพรางเครื่องลวงและเครื่องมือหนวงเวลาประเภทอื่น ๆ  
 อาวุธประเภทกับดัก หลุมพราง เครื่องแสดงลวงและเครื่องมือหนวงเวลาประเภทตาง ๆ เหลานี้ไมได
จัดเปนอาวุธที่ไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากมิไดเปนอาวุธที่ทําใหเกิดความทุกขทรมานเกินความจําเปนหรือ
ถูกใชในลักษณะการตอตานขัดขวางการปฏิบัติการทางทหารโดยตรง อาวุธหรือเครื่องมือที่ไดถูกออกแบบ
ใหเกิดความเขาใจผิดเพื่อหลอกลอดึงดูดความสนใจและมีผลตอบุคคลที่มิใชพลรบ เชน อุปกรณเด็กเลน 
ตุกตา เครื่องประดับ ส่ิงของนารักนาเอ็นดูเปนสิ่งตองหาม การนําอาวุธประเภทกับดัก หลุมพราง และ



เครื่องมือหนวงเวลาประเภทตาง ๆ ไปใชในการปองกันหรือขัดขวางการเคลื่อนยายของบุคคล ส่ิงของ เชน   
บุคคลที่ไดรับบาดเจ็บ ปวย บุคคลที่เสียชีวิตแลว   หรือเครื่องมือทางการแพทยและสิ่งสนับสนุนตาง ๆ   ก็ถือ
วาเปนสิ่งตองหาม ประเทศคูสงครามหรือรัฐคูพิพาทจะตองทําการบันทึกตําบลที่ของกับดัก หลุมพราง หรือ
เครื่องมือหนวงเวลาประเภทตาง ๆ ไวเชนเดียวกับกับระเบิดหรือทุนระเบิด 

๔๕๒ อาวุธเพลิงหรือการวางเพลิง 
 อาวุธประเภทที่ทําใหเกิดเพลิงไหมลุกเปนไฟ ไดแก วัตถุระเบิด เชื้อปะทุ กระสุนดินดําที่ลากเปน
เสนไปโดยรอบ ๆ การขวางปาคบเพลิง เปลวไฟ หรือระเบิดนาปาลม หรืออาวุธประเภทตาง ๆ ที่มีลักษณะ
เดียวกันนี้จัดเปนอาวุธที่ถูกกฎหมายในเมื่อถูกจัดเปนอาวุธประเภทหนึ่งก็ควรใชในลักษณะที่สรางความ
เสียหายการบาดเจ็บลมตายโดยบังเอิญกับผูอ่ืนเกินไปกวาความมุงหมายที่จะไดเปรียบทางทหารจากการ
โจมตีหรือการปฏิบัติการทางทหารในครั้งนั้น ๆ 

๔๕๓ อุปกรณสรางหรือปลดปลอยพลังงานโดยตรง 
 เครื่องมือหรืออุปกรณที่ใหพลังงาน ซ่ึงรวมถึงเลเซอร ไมโครเวฟแบบไฮพาวเวอร ลําแสงขนาดเล็ก 
ไมไดอยูภายใตการคุมครองของกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ ลําแสงเลเซอรอาจถูกนํามาใชใน
ลักษณะของการวัดระยะการกําหนดระยะหรือการคนหาขาศึก ซ่ึงอาจเปนไปไดที่จะเปนอันตรายตอรางกาย
ของขาศึก หรือการใชเพื่อการตอตานพลรบโดยตรงในลักษณะที่เปนอาวุธสังหารบุคคล    การใชงานของ
อาวุธประเภทนี้มิไดละเมิดขอหามของการเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บอยางทุกขทรมานเกิดความ
จําเปน อยางไรก็ตาม การนําลําแสงเลเซอรมาใชเพื่อทําใหเกิดการตาบอดโดยตรงนั้นเปนขอหาม 

๔๕๔ ระบบอาวุธพนระยะขอบฟา 
 อาวุธปลอยนําวิถีและอาวุธวิถีโคงพนขอบฟาที่ไมสามารถมองเห็นดวยสายตา เปนอาวุธที่ถูก
กฎหมาย   ซ่ึงถูกนํามาใชประกอบกับอุปกรณตรวจจับประเภทตาง ๆ หรือถูกนํามาใชรวมกับแหลงขอมูล
ของการกําหนดตําบลที่จากอุปกรณตรวจจับจากภายนอกซึ่งมีประสิทธิภาพหรือขีดความสามารถในการแยก
เปาและพิสูจนทราบเพียงพอ 

 ตอนที่  ๕  อาวุธนิวเคลียร เคมี และชีวภาพ 
๔๕๕. ท่ัวไป 
 อาวุธ นิวเคลียร เคมี และชีวภาพนี้ไดทําใหเกิดกฎหมายพิเศษจากปญหาการขัดกันดวยอาวุธอัน
เนื่องมาจากสาเหตุที่เปนอาวุธไมเลือกเปาหมายและมีผลกระทบกับบุคคลทั่วไป ในตอนนี้จะกลาวถึงการ
พิจารณาทาง     ดานกฎหมายซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนา การมีไวในครอบครอง การแพรกระจาย และการ
นําไปใชงานของอาวุธเหลานี้ 

๔๕๖. อาวุธนิวเคลียร 
 ไมมีกฎขอบังคับของกฎหมายจารีตประเพณีหรือขอตกลงในกฎหมายระหวางประเทศที่หามชาติ  
ตาง ๆ ใชอาวุธนิวเคลียรในการขัดกันดวยอาวุธ ถึงแมจะไมมีการกลาวถึงขอหาม การใชอาวุธนิวเคลียรเพื่อ



ตอตานขาศึกและวัตถุประสงคทางทหารนั้นไมเปนการผิดกฎหมาย อยางไรก็ตาม การใชอาวุธนิวเคลียร
จะตองปฏิบัติตามหลักตอไปนี้ : สิทธิและอํานาจของกลุมประเทศที่เกิดปญหาความขัดแยงและตองการจะ
แกไขดวยการทําใหขาศึกไดรับบาดเจ็บโดยไมจํากัดจํานวน, หามนําอาวุธนิวเคลียรไปใชในการตอตาน
ประชาชนพลเรือนดวยเหมือนกัน, จะตองมีการแยกประเภทจากกันตลอดเวลาระหวางพลรบและผูที่มิใชพล
รบเพื่อมิใหเกิดผลกระทบในเวลาตอมาใหมากที่สุดเทาที่กระทําได จากอํานาจการทําลายลางของอาวุธ
นิวเคลียรนั้น  ดังนั้นอํานาจการตัดสินใจในการสั่งใชอาวุธนิวเคลียรควรจะออกจากผูนําสูงสุดของรัฐบาล 

๔๕๗. ขอผูกพันจากสนธิสัญญา 
 ๑. อาวุธนิวเคลียรถูกควบคุมดวยขอตกลงของระเบียบปฏิบัติในการควบคุมจํานวนการจํากัดการ
พัฒนาปรับปรุง การมีไวในครอบครอง การแพรกระจายและการใชงาน  ขอตกลงบางอยางเหลานี้ เชน 
สนธิสัญญาการหามทดลองอาวุธนิวเคลียร ๑๙๖๓ อาจจะไมมีผลบังคับใชในยามสงครามก็ได 
 ๒. สนธิสัญญาการควบคุมอาวุธนิวเคลียรในทะเล จากสนธิสัญญาการประชุมหลายฝายไดหามการ
เคลื่อนยายการขนถายหรือทิ้งอาวุธนิวเคลียรลงบนกั้นทะเลและพื้นที่ทองมหาสมุทรเกินกวา ๑๒ ไมลทะเล
จากเสนฐานซึ่งใชในการกําหนดวัดระยะทะเลอาณาเขต  ขอหามนี้ไดรวมถึงโครงสรางสวนประกอบ เครื่อง
ติดตั้งทอยิง และสิ่งอํานวยความสะดวกสวนประกอบตาง ๆ ที่ใชในการเก็บรักษา การทดสอบ หรือการใช
งานของอาวุธนิวเคลียร สนธิสัญญาฉบับนี้ไดหามการวางทุนระเบิดที่เปนอาวุธนิวเคลียรลงบนใตทองทะเล 
พื้นทองมหาสมุทร หรือในพื้นดินเกาะแกงใตน้ําที่อ่ืน ๆ อยางไรก็ตามไมไดมีการหามใชอาวุธนิวเคลียรใน
พื้นที่ที่เปนน้ําทะเล โดยไมเปนอุปสรรคหรือส่ิงประกอบตอทองทะเล  ไดแก  ลูกระเบิดลึกหรือตอรปโดที่มี
นิวเคลียรเปนสวนประกอบ 
 ๓. สนธิสัญญาหวงหามอวกาศ การประชุมหลายฝายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดหามการติดตั้งอาวุธนิวเคลยีร
และอาวุธทําลายลาง หรือการวางตําแหนงของอาวุธในวงโคจรของโลก การติดตั้งบนดวงจันทรและรูปราง
ของวัสดุอ่ืน ๆ ในทองฟาและการติดตั้งในพื้นที่นอกอวกาศในรูปแบบตาง ๆ ระบบอาวุธปลอยนําวิถีพิสัย
โคงมิไดรวมอยูในขอหามนี้ 
 ๔. สนธิสัญญาแอนตารติค (Antarctic treaty) สนธิสัญญาแอนตารติค เกิดจากการประชุมหลายฝาย
ที่ไดกําหนดขึ้นมาและไดพิจารณาวาแอนตารคติคนั้น จะตองกําหนดรวมถึงพื้นที่ทางตอนใตของละติจูด ๖๐ 
องศาใต และสงวนไวใชเพื่อวัตถุประสงคทางดานสันติภาพเทานั้น ขอหามของสนธิสัญญาแอนตารคติคคือ
การกระทําการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับรูปแบบของการปฏิบัติการทางทหาร ไดแก การกอสรางฐานปฏิบัติการ
ทางทหารและปอมปราการตาง ๆ การดําเนินการและความเคลื่อนไหวทางทหาร รวมทั้งการทดสอบอาวุธ
ประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการระเบิดหรือการทดสอบของอาวุธนิวเคลียร เรือและอากาศยานที่ขนถาย
หรือบรรทุกผูโดยสารหรือสินคาในแอนตารคติคจะตองปฏิบัติตามกฎการเดินเรือและกฎการเดินอากาศ
สากล เรือที่เดินทางเขาไปในพื้นที่ทั้งบน  ผิวน้ําใตน้ํา รวมทั้งเครื่องบินหรืออากาศยานที่เดินทางเหนือนาน
ฟาของทะเลหลวง ภายในพื้นที่ตามสนธิสัญญาไมมีผลหรือขอผูกพันกับขอหามตามสนธิสัญญาฉบับนี้ 



 ๕. สนธิสัญญาของตลาเตลอลโค (Treaty of Tlatelolco) สนธิสัญญาฉบับนี้เปนขอตกลงระหวาง
ประเทศในกลุมลาตินอเมริกันดวยกันที่จะไมนําเอาอาวุธนิวเคลียรเขามาในลาตินอเมริกา อยางไรก็ตาม
สนธิสัญญาฉบับนี้ไมไดกําหนดขอหามชาติในลาตินอเมริกันที่จะอนุญาตใหเรือและอากาศยานที่บรรทุกหัว
รบนิวเคลียรหรือใชพลังงานนิวเคลียรของกลุมประเทศที่ไมใชสมาชิกเขาเยี่ยมเมืองทาและแวะลงจอด
สนามบินหรือการเดินทางผานไปในทะเลอาณาเขตหรือนานฟา สนธิสัญญาฉบับนี้ไมไดพิจารณาและมีผล
บังคับรวมไปถึงระบบขับเคลื่อนที่ใชพลังงานนิวเคลียรของยานประเภทใดประเภทหนึ่ง 
  ก. พิธีสารฉบับที่ ๑ ของสนธิสัญญาเปนขอตกลงระหวางประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกของกลุม
ประเทศลาตินอเมริกันที่กําหนดใหมีการปฏิบัติตามขอตกลงระหวางประเทศ เหนืออาณาเขตภายในพื้นที่
ตามสนธิสัญญาโดยยึดตามบทบัญญัติของสนธิสัญญาที่ไมมีการใช การนําเขามาหรือครอบครองอาวุธ
นิวเคลียร ฝร่ังเศส  เนเธอแลนด อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เปนประเทศที่ใหสัตยาบันในพิธีสารฉบับที่๑  
อยางไรก็ตามประเทศที่อยูในพิธีสารฉบับที่ ๑    ก็ยังคงใชอํานาจตามที่อนุญาตใหเรือและอากาศยานหรือ
ยานรบประเภทตาง ๆ ของตน จอดที่สนามบินไดตามพื้นที่ที่ไดกําหนดไวในพิธีสารโดยไมเลือกวาจะเปน
ระบบอาวุธ สินคา รวมทั้งระบบขับเคลื่อนดวย  
  ข. พิธีสารฉบับที่ ๒ เปนขอตกลงระหวางประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียรอยูในครองครอง ไดแก 
จีน ฝร่ังเศส รัสเซีย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการไมสะสมอาวุธนิวเคลียรตาม
สนธิสัญญา และจะไมใชหรือบังคับใหใชอาวุธนิวเคลียรตอประเทศในกลุมลาตินอเมริกัน และการทําใหมี
การละเมิดสนธิสัญญาของกลุมลาตินอเมริกัน 
  ๖. สนธิสัญญาของโรโรตองกา (Treaty of Rorotonga) เขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในแป
ซิฟคตอนใต (South Pacific Nuclear – Weapon – Free Zone)  และสนธิสัญญาของเพลินดาบา (Treaty   of 
Pelindaba)  เขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในอาฟริกา (African Nuclear – Weapon – Free Zone)  สนธิสัญญาทั้ง
สองฉบับไดจัดทําขึ้นมาภายหลังสนธิสัญญาตลาเตโลโค (Treaty of Tlateloco) และกําหนดใหมีวัตถุประสงค
เดียวกัน 
  ๗. สนธิสัญญาหามทดลองอาวุธนิวเคลียร ตามสนธิสัญญาหลายฝายไดหามการทดลองอาวุธ
นิวเคลียรในชั้นบรรยากาศ นอกอวกาศและใตน้ํา มีชาติตาง ๆ มากกวา ๑๐๐ ชาติ ที่รวมลงนามใหสัตยาบัน
ในสนธิสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งรัสเซีย อังกฤษ และสหรัฐ (ฝร่ังเศส และจีนไมไดเขารวมลงนาม) สําหรับการ
ทดสอบอาวุธนิวเคลียรในชั้นใตดินไมไดกลาวรวมไวในสนธิสสัญญาฉบับนี้ 
  ๘. สนธิสัญญาหามการแพรกระจายอาวุธนิวเคลียร (Non – prolifiration Treaty-NPT)  เปน
ขอตกลงหามมิใหชาติที่มีเทคโนโลยี หรืออาวุธนิวเคลียรสงมอบเทคโนโลยีของอาวุธนิวเคลียรใหกับชาติที่
ไมมี และหามชาติที่ไมมีอาวุธนิวเคลียรรับอาวุธจากชาติอ่ืน 
  ๙. ขอตกลงเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธนิวเคลียรทวีภาคี  สหรัฐและรัสเซีย (สหภาพโซเวียตเดิม) 
ตางเขารวมตามขอตกลงทวิภาคีซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อควบคุมและลดจํานวน หัวรบนิวเคลียรและเครื่องปลอย   
รวมไปถึงการลดอัตราเสี่ยงจากการเขาใจผิด   ซ่ึงจะนําไปสูการใชอาวุธนิวเคลียรตอกัน ซ่ึงกลาวไวใน 
“ขอตกลง SALT II ป 1972 และ 1977” (ขอตกลงชั่วคราว SALT I ส้ินสุดลงแลว, ขอตกลง SALT II ยังไมได



ใหสัตยาบัน)   “สนธิสัญญา INF 1988”   รวมถึง  “สนธิสัญญา START 1991 (STAR I)  และสนธิสัญญา 
START 1992  (START II) สําหรับสนธิสัญญา START  นี้นับเปนการริเร่ิมกระบวนการในการทําลายดาน
กายภาพตอหัวรบนิวเคลียรทางยุทธศาสตรและเครื่องปลอยโดยประเทศสหรัฐฯ, รัสเซีย,  ยูเครน,  เบลารุส  
และคาซัคสถาน  

๔๕๘ อาวุธเคมี 
 ๑. กฎหมายระหวางประเทศหามเปนฝายใชอาวุธเคมีรายแรงกอนในการขัดกันดวยอาวุธ 
 ๒. ขอผูกพันในสนธิสัญญา ในอนุสัญญาวาดวยกาซแหงเจนีวาป 1925 ไดหามการใชกาซสําลัก, 
กาซพิษ หรือกาซอื่น ๆ ในขณะสงครามรวมถึงสงครามเชื้อโรค (อนุสัญญาวาดวยกาซ ป 1925)  นับวาเปน
ขอตกลงระหวางประเทศที่สําคัญซึ่งมีผลบังคับใชในสวนที่เกี่ยวของกับขอหามเกี่ยวกับอาวุธเคมีในการ
ปะทะกันดวยอาวุธ ยิ่งไปกวานั้นยังมี “อนุสัญญา ป 1993”  ซ่ึงไดหามพัฒนา, ผลิต, สะสม, การใชอาวุธเคมี
รวมไปถึงการทําลาย (อนุสัญญาอาวุธเคมี ป ๑๙๙๓) ตอประเทศที่ไดเขารวมใน ๒๙ เม.ย.  ค.ศ.๑๙๙๗ 
 ๓. อนุสัญญาวาดวยกาซ ป ๑๙๒๕ ทุกประเทศในกลุมนาโตและวอรซอไดเขารวมประชุมเพื่อ
กําหนดอนุสัญญานี้ โดยสหรัฐฯ, โซเวียต และหลายประเทศในกลุมนาโตและวอรซอ   ไดยอมปฏิบัติตาม
เงื่อนไข  ซ่ึงมีความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับการหามใชอาวุธเคมี 
 ๔. อนุสัญญาวาดวยกาซ ป ๑๙๒๕  ไมไดหามการพัฒนา, การผลิต, การทดสอบ หรือการสะสม
อาวุธเคมี รวมถึงการเตรียมและการฝกหนวยทหารเกี่ยวดวยอาวุธเคมี หลายประเทศไดพิจารณาที่จะใช
อนุสัญญานี้เกี่ยวกับสารรายแรงหรือทําใหพิการ โดยไมรวมถึงสารปราบจลาจลหรือสารกําจัดวัชพืช 
นอกจากนี้ประเทศเหลานั้นยังไดนําการหามการเปนฝายใชอาวุธเคมีรายแรงและอาวุธเคมีที่ทําใหพิการกอน 
เขาเปนสาระสวนหนึ่งของกฎหมายระหวางประเทศ ซ่ึงทําใหผูกมัดทุกประเทศไมวาจะเขารวมหรือไมเขา
รวมอนุสัญญาวาดวยกาซ ป ๑๙๒๕ หรือไมก็ตาม สารเคมีรายแรงคือ กาซพิษ, กาซสําลัก หรือกาซอื่น ๆ 
รวมทั้งของเหลวที่มีลักษณะคลายกันหรืออุปกรณที่เปนสาเหตุทําใหเสียชีวิตโดยทันที สารทําใหพิการคือ
สารที่กอใหเกิดอาการขณะใชสารหรือภายหลังจากการใชสารดังกลาวสิ้นสุดลง จากขอจํากัดเกี่ยวกับการ
หามเปนฝายใชอาวุธเคมีกอนตามอนุสัญญาวาดวยกาซ ป ๑๙๒๕ นี้ ทําใหประเทศในแถบตะวันตกบาง
ประเทศยังดํารงไวซ่ึงขีดความสามารถเกี่ยวกับอาวุธเคมีรายแรง และอาวุธเคมีทําใหพิการ เพื่อจุดประสงคใน
การปองกันหรือการตอบโต 
 ๕. “อนุสัญญาวาดวยอาวุธเคมี ป ๑๙๙๓“ สาระของอนุสัญญานี้คือการหามการพัฒนา, การผลิต, 
การสะสม และการใชอาวุธเคมี รวมถึงการทําลายอาวุธเคมี และอุปกรณการผลิตอาวุธเคมีของประเทศที่เขา
รวมอนุสัญญานี้ การใชอาวุธเคมีใด ๆ ไมวาจะใชในการตอบโตผูใชอาวุธเคมีกอนหรือไมก็ตามจะถูกหามไป
ดวย อนุสัญญานี้ไดหามการใชในการปราบจลาจล (สงครามในรูปแบบ) และไมกลาวอยูในกฎหมายระหวาง
ประเทศ ในสวนที่เกี่ยวของกับสารกําจัดวัชพืช 

๔๕๙ สารปราบจลาจล 



 ๑. สารปราบจลาจล หมายถึง กาซ, ของเหลว หรือส่ิงที่ใกลเคียงกัน ซ่ึงถูกใชอยางแพรหลายโดยรัฐ
เพื่อจุดประสงคในการควบคุมประชาชนใหปฏิบัติตามกฎหมาย สารปราบจลาจลนี้โดยปกติแลวจะสงผลใน
ระยะสั้น  ซ่ึงผลของมันจะหมดไปภายในไมกี่นาทีหลังจากการใชส้ินสุดลง ตัวอยางเชนกาซน้ําตา และ
กระบอง ซ่ึงเนนสารปราบจลาจล ที่ใชกันอยางกวางขวาง 
 ๒. หลายประเทศไดพิจารณาถึงการใชสารปราบจลาจลในการขัดกันดวยอาวุธวา มิไดถูกหามตาม
อนุสัญญาวาดวยกาซ ป ๑๙๒๕  อยางไรก็ตามบางประเทศไดปฏิเสธการใชสารปราบจลาจลในเหตุการณ
ดังกลาว ยกเวนการใชในทางปองกันตัวทางทหาร เพื่อการรักษาชีวิต การใชสารปราบจลาจลในขณะนั้น  
หลายประเทศไมถือวาเปนการละเมิดอนุสัญญากาซ ป ๑๙๒๕ เชน 

ก. เหตุการณปราบจลาจลในพื้นที่ภายใตการควบคุมของหนวยทหารพันธมิตร รวมไปถึงการปราบ
อาชญากรสงคราม 

ข. เหตุการณซ่ึงพลเรือนไดถูกใชเปนเครื่องกําบังและในเหตุการณซ่ึงเกี่ยวของกับการลดหรือการ
หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของพลเรือน 

ค. ภารกิจการชวยเหลือซ่ึงเกี่ยวพันกับนักบินที่เครื่องตกหรือการหลบหนีของเชลยศึก 
ง. การปองกันคลังสงกําลังบํารุง, การคุมกันคอนวอย และการปฏิบัติของหนวยทหารอื่นในพื้นที่

ซ่ึงอยูในที่ตั้งปกติ จากการกอกวนประชาชน, การปฏิบัติของผูกอการรายหรือการปฏิบัติของ
ทหารพลรม 

 การใชสารปราบจลาจล โดยหนวยกําลังที่รวมกันหลาย ๆ ชาติ ในการปะทะกัน  จะตองไดรับการ
เห็นชอบจากรัฐบาลของชาตินั้น ๆ  
 ๓. ภายใตอนุสัญญาวาดวยอาวุธเคมี ป ๑๙๙๓ ไดหามการใชสารปราบจลาจลใน “สงครามตาม
แบบ” อยางไรก็ตามคําวา  “สงครามตามแบบ”  ไมไดถึงขอบเขตภายใตอนุสัญญานี้    หลายประเทศคิดวา 
ขอหามนี้ใชกับการปะทะกันทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ แตไมไดใชกับการปฏิบัติการเพื่อการ
รักษาสันติภาพฯ การปฏิบัติการเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย, การปฏิบัติการเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติของ
มนุษยชาติ การปฏิบัติการเพื่อการชวยเหลือตัวประกันและการตอตานการกอการราย รวมถึงการปฏิบัติการ
เพื่อการใหความชวยเหลือประชาชน ซ่ึงไดปฏิบัตินอกเหนือจากการปะทะกัน 
 หลายประเทศพิจารณาวาสามารถที่จะอนุญาตใหใชสารปราบจลาจลตอพลรบ ในพื้นที่ที่อยูภายใต
การควบคุมทางทหารโดยตรวจจากกองกําลังพันธมิตร กองกําลังผสม/กองกําลังสหประชาชาติ รวมไปถึง
การควบคุมเชลยศึก และการคุมกันคอนวอยจากการตอกรอนของประชาชน, ผูกอการรายและหนวยสงทาง
อากาศ ในพื้นที่แนวหลังซึ่งไมอยูในบริเวณทําการรบ 
 ๕. การใชสารปราบจลาจลในยามสงบ ไมไดกลาวถึงทั้งในอนุสัญญาวาดวยกาซ ป ๑๙๒๕  และ
อนุสัญญาวาดวยอาวุธเคมี ๑๘๘๓ ซ่ึงการใชสารนี้อาจจะอยูในอํานาจขององคกรพันธมิตร/องคกรสห   
ประชาชาติ และองคกรแหงชาติ สถานการณซ่ึงสามารถใหอํานาจในการใชสารปราบจลาจลในยามสงบ
ประกอบดวย 

ก. การกอกวนของประชาชนในระหวางการปฏิบัติการภายในประเทศ 



ข. การคุมกันและการใหความปลอดภัยตอฐานทัพ,สถานี, สถานฑูต  และที่ตั้งเพื่อการปราบ
จลาจล 

ค. การบังคับใหปฏิบัติตามกฎหมาย 
  ง. ฐานทัพหนาซึ่งไดรับอํานาจจากรัฐบาลของพื้นที่นั้น ๆ  
  จ. การปฏิบัติการเพื่อการอพยพพลเรือนซึ่งเกี่ยวของกับประชาชนหรือชาวตางชาติ 

๔๖๐ สารกําจัดวัชพืช 
 สารกําจัดวัชพืชคือ กาซ, ของเหลว และสารที่มีลักษณะเหมือนกัน ซ่ึงใชเพื่อทําใหใบไมยืนตน, ไม
พุม หรือไมพุมเตี้ยรวงหลนหรือใชเพื่อฆาหญาสูง ๆ และผักอื่น ๆ ซ่ึงสามารถปองกันการเคลื่อนกําลังของ
ขาศึก   หลายประเทศไดพิจารณาวาการใชสารจํากัดวัชพืชในสภาวะสงครามไมไดถูกหามทั้งในอนุสัญญาวา
ดวยกาซ       ป ๑๙๒๕ หรืออนุสัญญาวาดวยอาวุธเคมี ป ๑๙๙๓ แตก็มีหลายประเทศที่ไดปฏิเสธอยางเปน
ทางการเกี่ยวกับการเปนฝายใชสารกําจัดวัชพืชกอนในการปะทะกัน ยกเวนการปราบวัชพืชภายในฐานทัพ
และที่ตั้งหรือบริเวณรอบ ๆ เขตปองกันของกองกําลัง การใชสารกําจัดวัชพืชทามกลางการปฏิบัติการรวม
หลายชาติจะตองไดรับการเห็นดวยจากรัฐบาลนั้น ๆ กอน 
 

๔๖๑ อาวุธชีวภาพ 
 ๑. กฎหมายระหวางประเทศไดหามอาวุธชีวภาพทุกชนิดหรือสงครามตามแบบไมวาจะใชกับคน 
สัตว หรือพืช อาวุธชีวภาพประกอบดวย  เชื้อจุลินทรีย หรือสารชีวภาพอื่น ๆ   หรือสารพิษไมวาจะเปน
แหลงที่มา (ธรรมชาติหรือสังเคราะห) หรือวิธาการผลิต 
 ๒. อนุสัญญาวาดวยกาซ ป ๑๙๒๕ ไดหามการใชอาวุธชีวภาพในการปะทะกัน ในอนุสัญญาป 
๑๙๗๒ ไดหามการพัฒนา, การผลิต และการสะสมอาวุธชีวภาพ รวมถึงอาวุธที่ทําใหเกิดพิษ และการทําลาย
อาวุธดังกลาว (ตามอนุสัญญาวาดวยอาวุธชีวภาพ ป ๑๙๗๒) ไดหาม การผลิต, การทดสอบและการสะสม
อาวุธชีวภาพ  อนุสัญญานี้ไดสรางขอผูกพันตอชาติที่เขารวมอนุสัญญานั้นในการที่จะไมพัฒนา, ผลิต, สะสม 
หรือตองการสารชีวภาพหรือสารพิษชนิดตางๆ ในปริมาณที่เกินความจําเปน เพื่อจุดมุงหมายในการปองกัน
โรค, การปองกัน หรือเพื่อความสงบสุข รวมไปถึง อาวุธ, อุปกรณ หรือวิธาการเพื่อใชสารดังกลาว หรือ
สารพิษตอขาศึกหรือในการปะทะกัน  วัสดุอุปกรณทั้งหมดไดถูกทําลายเมื่อ ๒๖ ธ.ค.๑๙๗๕ สหรัฐ, รัสเซีย 
และหลายประเทศในกลุมประเทศนาโตและวอรซอไดเขารวมอนุสัญญาวาดวยกาซ ป ๑๙๒ , อนุสัญญาวา
ดวยอาวุธชีวภาพ ป ๑๙๗๒ และอนุสัญญาวาดวยอาวุธเคมี ป ๑๙๙๓ 
 ตอนที่ ๖ การลวงในระหวางการปะทะ 
๔๖๒. ท่ัวไป 
 กฎหมายแหงการปะทะกัน อนุญาตใหใชการลวงขาศึกดวยการทําสงครามกลอุบายและกลลวง เพื่อ
ตั้งใจใหศัตรูเขาใจผิด, เพื่อขัดขวางศัตรูมิใหปฏิบัติการใด ๆ หรือเพื่อที่จะชี้นําใหศัตรูกระทําการดวยความ
ประมาท   การใชกลลวงจะตองไมละเมิดกฎหมายระหวางประเทศที่ใชในขณะปะทะกัน 



๔๖๓. การลวงที่ไดรับการอนุญาต 
 สงครามกลอุบายและกลลวงซึ่งถูกอนุญาตในการปะทะกันประกอบดวย การลวงดวยการพราง, การ
ลวงดวยแสงไฟ, การลวงดวยการใชเรือและอาวุธจําลอง, การลอ, การลวงดวยกําลัง, การลวงดวยการโจมตี
และถอนกําลัง, การซุมโจมตี. การลวงทางดานขาวสาร, การลวงทางอิเล็กทรอนิกส และการใชรหัส, คําผาน
และสัญลักษณของขาศึก 

๔๖๔ การลวงที่ถูกหาม 
 การใชการลวงที่ไมถูกตองตามกฎหมายเรียกวา “การทรยศ” การทําการทรยศเปนการลวงซึ่งมุงหวัง
เพื่อทําใหขาศึกเชื่อถือ เพื่อที่จะนําขาศึกใหเกิดความเชื่อวาเขาถูกแตงตั้งหรือถูกบังคับ เพื่อใหสอดคลอง,    
ถูกปองกันสถานะภายใตกฎหมายการขัดกันดวยอาวุธ, ดวยการตั้งใจที่จะทรยศตอความไวใจ การลวงวา 
ยอมแพเพื่อที่จะหลอกลอใหขาศึกติดกับดักก็นับเปนการทําการทรยศ 

๔๖๕. การใชเคร่ืองหมาย, สัญญาณและสัญลักษณเพื่อการปองกันอยางไมถูกตอง 
 การใชเครื่องหมายฯ สัญญาณและสัญลักษณเพื่อการปองกันอยางไมถูกตอง เพื่อที่จะทําใหเกิดการ   
บาดเจ็บ, ฆา หรือจับเชลยศึกเปนการกระทําที่ทรยศคดโกง การกระทําดังกลาวถูกหามเพราะวาเปนการบอน
ทําลายประสิทธิผลในทางปองกันของเครื่องหมาย, สัญญาณ และสัญลักษณ รวมทั้งเปนอันตรายตอความ
ปลอดภัยของหนวยพลเรือน และตอภูมิคุมกัน การปกปองสิ่งกอสราง และการปฏิบัติงาน ตัวอยางเชน หาม
การใชรถพยาบาลหรืออากาศยานพยาบาลทําเครื่องหมายกาชาดหรือซีกวงเดือนแดงเพื่อใชบรรทุกหนวยรบ, 
อาวุธ หรืออมภัณฑ   ในการโจมตีหรือหลบหนีขาศึก ในขณะเดียวกันการใชธงขาวเพื่อใหไดเปรียบทาง
ทหารตอขาศึกก็เปนการผิด     กฎหมาย 

๔๖๖. ธง, เคร่ืองหมายและเครื่องแบบของชาติท่ีเปนกลาง 
 ๑. การปฏิบัติการทางทะเลหรือการปฏิบัติการทางเรือนั้น ตามแบบธรรมเนียมของกฎหมาย
ระหวางประเทศของการทําสงครามทางเรือ ไดอนุญาตใหเรือที่ใชสําหรับในการทําสงคราม ใชสีพรางเพื่อ
การพรางตา หรือลวงใหขาศึกเชื่อวาเปนเรือของชาติที่เปนกลางหรือมิใชเปนเรือรบ  อยางไรก็ตามสําหรับเรอื
รบแลวการกระทําใด ๆ ที่ปราศจากการแสดงถึงสีที่แทจริงจะเปนการผิดกฎหมาย และหามการใชธง, 
เครื่องหมาย หรือ เครื่องแบบของชาติที่เปนกลางในระหวางการสูรบทางทะเล 
 ๒. สําหรับการปฏิบัติการทางอากาศ  ขณะทําการรบนั้นหามมิใหใชเครื่องหมายลวงหรือพลาง
เพื่อใหอากาศยานทางทหาร เขาใจวาเปนชาติเปนกลาง 
 ๓. ทางบก กฎหมายที่เกี่ยวกับการปะทะกันดวยอาวุธทางบกนั้น   ไมมีกฎใด ๆ   หามเรือที่กําลังทํา
การสูรบแสดงสีชาติที่เปนกลาง สําหรับการปะทะกันดวยอาวุธทางบกจะไมอนุญาตใหใชธง, เครื่องหมาย
หรือเครื่องแบบของชาติที่เปนกลางเพื่อลวงขาศึก 

๔๖๗ เคร่ืองหมายและธงของสหประชาชาติ 



 ธงของสหประชาชาติและอักษร “UN” จะตองไมใชในการปะทะกันดวยอาวุธเพื่อจุดประสงคใด ๆ 
โดยปราศจากการไดรับอนุญาตจากสหประชาชาติ 
๔๖๘. ธง, เคร่ืองหมาย และเครื่องแบบของขาศึก 
 ๑. ทางทะเล กําลังผิวน้ําและใตผิวน้ําอาจใชธงขาศึกและแสดงเครื่องหมายของขาศึกเพื่อลวงขาศึก    
เรือรบจะตองแสดงธงที่แทจริงกอนการใชกําลัง 
 ๒. ทางอากาศหามใชเครื่องหมายขาศึกในขณะทําการรบโดยอากาศยานทางทหารที่เขารวมทําการ
รบ เพราะเปนการใชเครื่องที่ใชในการปองกันในทางที่ผิด 
 ๓. ทางบก ตามกฎหมายนโยบายการทําสงครามทางบกมิไดหามกองกําลังทางบกในการใช ธง, 
เครื่องหมายหรือเครื่องแบบของขาศึก เพื่อลวงขาศึกทั้งกอนและหลังการใชกําลัง  อยางไรก็ตามหนวยที่เขา
รบจะเสี่ยงตอการถูกลงโทษอยางรุนแรง กรณีถูกจับไดวาแสดงธง หรือเครื่องหมายหรือเครื่องแบบขาศึก
ในขณะทําการสูรบ 
 ๔. ในทางที่เหมือนกัน หนวยรบที่ถูกจับหลังเสนแนวขาศึกที่กําลังสวมใสเครื่องแบบของศัตรูจะ
ไมนับเปนเชลยศึก หรือไมไดรับการปกปอง และจะตองถูกลงโทษอยางรุนแรง อยางไรก็ตามจะอนุญาตให
ลูกเรือจากอากาศยานที่ตก หรือเชลยศึกหลบหนีดวยการใชเครื่องแบบของขาศึก เพื่อที่จะหลบหนีการจับกุม 
ตราบเทาที่เขาเหลานั้นยังไมไดโจมตีกําลังขาศึก, รวบรวมขาวทางทหาร หรือปฏิบัติงานในสาขาปฏิบัติการ
ทางทหาร ในขณะที่กําลังสวมเสื้อผานั้น ตามกฎหมายทั่วไปเครื่องหมายขาศึกจะตองถอดจากอุปกรณขาศึก
ที่ถูกยึดกอนที่จะถูกใชในการรบ 

๔๖๙. การแสรงขอความชวยเหลือ 
 การแสรงขอความชวยเหลือดวยการใชสัญญาณขอความชวยเหลือสากล เชน SOS และ MAYDAY 
เปนการละเมิดกฎหมาย ในสงครามทางอากาศจะอนุญาตใหแสรงทําเปนหมดสภาพ หรือการขอความ
ชวยเหลือได    ซ่ึงเปนวิธีการเพื่อหลอกลอขาศึกใหลมเลิกการโจมตี ดวยเหตุนี้จึงไมมีพันธกิจในสงครามทาง
อากาศในอันที่จะหยุดการโจมตีอากาศยานทางทหารที่ปรากฏวาหมดสภาพแลว  อยางไรก็ตามถาผูใดรูวา
อากาศยานขาศึกหมดสภาพ โดยออกจากการตอสูกันอยางถาวร (เชน มีไฟไหม หรือไดรับความเสียหาย) จะ
มีพันธกิจที่จะหยุดการโจมตี ในอันที่จะอนุญาตใหสงกลับ ลูกเรือและผูโดยสาร 

๔๗๐. การปลอมเปนบุคคลซ่ึงมิใชพบรบ 
 เปนการละเมิดกฎหมายของการขัดกันดวยอาวุธในการฆา, ทําใหบาดเจ็บ การแสรงวาเรืออับปาง, 
เจ็บปวย, บาดเจ็บ หรือเปนพลเรือน    การโจมตีจากบุคคลซึ่งปลอมหรือแสรงวาเรืออับปาง, เจ็บปวยหรือ
บาดเจ็บ เปนการบอนทําลายฐานะที่ไดรับการปกปองของหนวยกําลังที่หมดสภาพและยอมแพ ใน
ขณะเดียวกัน การโจมตีกําลังขาศึกขณะที่แสดงตัววาเปนพลเรือนก็จะสงผลใหเกิดอันตรายตอพลเรือน
เชนเดียวกัน  การกระทําการทรยศเชนนั้นจะถูกลงโทษในฐานะอาชญากรสงคราม 
๔๗๑. พลรบที่ผิดกฎหมาย 



 บุคคลซึ่งเขารวมในการปฏิบัติการรบ โดยปราศจากการแยกตนเองออกจากประชาชนพลเรือน คือ     
พลรบที่ผิดกฎหมาย ถาถูกตัดสินโดยอํานาจศาลของชาติที่เปนผูจับวาเปนพลรบที่ผิดกฎหมาย บุคคลนั้นอาจ
ถูกปฏิเสธการเปนเชลยศึก และอาจถูกพิจารณาคดีและถูกลงโทษในที่สุด อยางไรก็ตามบางประเทศจะให
ปกปอง เชลยศึกที่เปนพลรบที่ผิดกฎหมาย  ถาในขณะถูกจับมีอาวุธอยูในมืออยางเปดเผย 

๔๗๒. สายลับ 
 ๑. สายลับ คือบุคคลซึ่งปฏิบัติงานอยูในพื้นที่ควบคุมของขาศึกหรือพื้นที่การยุทธของกองกําลังที่
กําลัง สูรบกัน เพื่อที่จะใหไดมาซึ่งขอมูล/ขาวสาร ดวยการปลอมวาเปนหนวยพลเรือนหรือกองกําลังฝาย
เดียวกัน มีความมุงหวังเพื่อที่จะสงขอมูล/ขาวสาร ใหกับฝายตรงขาม สมาชิกของกองกําลังผูซ่ึงเขาไปอยูใน
พื้นที่ของขาศึก ดวยการแตงกายพลเรือนหรือเครื่องแบบขาศึก เพื่อที่จะรวบรวมขอมูล/ขาวสาร คือ สายลับ 
  ในทางกลับกันบุคคลซึ่งกําลังปฏิบัติภารกิจการตรวจการณหลังแนวขาศึกในชุดเครื่องแบบของ
ฝายตนเองจะไมเรียกวาเปนสายลับ 
 ๒. ประจําเรือของเรือรบและลูกเรือของอากาศยานทางทหารซึ่งกําลังมีภารกิจรวบรวมการขาวใน
เขตแดนขาศึก ไมถือวาเปนสายลับ  หากเรือหรืออากาศยานเหลานั้นไมแสดงการลวงวาเปนพลเรือน, ชาติ
เปนกลางหรือขาศึก 
 ๓. การเปนสายลับ ในระหวางการขัดกันดวยอาวุธไมถือเปนการละเมิดกฎหมายระหวางประเทศ  
อยางไรก็ตามสายลับที่ถูกจับไดจะไมถือวาเปนเชลยศึก ชาติที่จับเชลยไดอาจพิจารณาคดีและลงโทษสายลับ    
ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ สายลับสามารถหลบหนีการจับกุมและกลับสูอาณาเขตของประเทศ
พันธมิตร   เมื่อนั้นจะทําใหสิทธิในการลงโทษตามกฎหมายสิ้นสุดลง ถาตอมาสายลับดังกลาวถูกจับใน
ระหวางการปฏิบัติการทางทหารอื่น ๆ อีก สายลับผูนั้นจะไมถูกพิจารณาคดีหรือลงโทษ สําหรับการกระทํา
การจารกรรมครั้งกอน 
 ตอนที่ ๗ บุคคลซ่ึงมิใชพลรบ 
๔๗๓. ท่ัวไป 
 ตามที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ ๑ วากฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ ไดถูกกลาวถึงอยาง
กวางขวางเพื่อใหเกิดความแตกตางระหวาง พลรบ และพลเรือน พลเรือนเปนบุคคลซึ่งไมไดรวมในกองกําลัง
และเปนผูที่ซ่ึงละเวนการกระทําในลักษณะที่เปนศัตรู      พลเรือนประกอบดวยสมาชิกของกองกําลังซึ่งอยู
ในสถานภาพที่ถูกปกปองเปนพิเศษ เชนบุคลากรทางการแพทย, อนุศาสนาจารย หรือผูซ่ึงยอมแพจากการ
หมดสภาพจากการรบโดยไดรับบาดเจ็บ, เจ็บปวย, เรือตองอับปางหรือถูกจับเปนเชลย ในบทนี้จะทบทวน
ประเภทของพลเรือนและโครงสรางทั่วไปของกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ เพื่อที่จะปกปองบุคคล
เหลานี้จากการถูกโจมตีโดยตรง 

๔๗๔. สถานภาพที่ถูกปกปอง 
 กฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธหามใชบุคคลพลเรือนเปนเปาหมายในการโจมตีของนานาชาติ 
และปรารถนาจะใหบุคคลเหลานั้น ถูกคุมกันอันตรายจากการบาดเจ็บที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติการทาง



ทหาร ซ่ึงถูกชี้นําใหเปนเปาหมายทางทหาร เมื่อโอกาสอํานวยควรจะมีการเตือนภัยลวงหนาถึงการโจมตีที่
อาจเปนอันตรายตอพลเรือนในบริเวณใกลเคียง การเตือนภัยดังกลาวอาจจะไมสามารถกระทําได  ถาการ
บรรลุภารกิจตองการจูโจมทันทีหรือตองการความปลอดภัยของกําลังที่เขาโจมตีถูกนํามาพิจารณาดวย 
ในทางตรงกันขาม ผูมีสวนรวมในการขัดกันดวยอาวุธมีหนาที่ในการเคลื่อนยายพลเรือนภายใตการควบคุม   
รวมทั้งดูแลเกี่ยวกับการบาดเจ็บ, เจ็บปวย, อับปาง และอาชญากรสงคราม จากบริเวณใกลเคียงกับเปาหมายที่
ขาศึกจะโจมตี หามการใชพลเรือนเปนโลคุมกันเปาหมายทางทหารจากการโจมตีของขาศึก แมวาหลักของ
สัดสวนในการใชกําลัง และผลกระทบตอสภาวะแวดลอมในการปองกันมิใหพลเรือนไดรับอันตรายจะมีผล
บังคับใช  แตการนําพลเรือนมาไวใกลกับเปาหมายทางทหารก็ไมสามารถปองกันการโจมตีได 
๔๗๕. ประชากรพลเรือน 
 ๑. ประชากรพลเรือน รวมถึงพลเรือนทุกคน อาจจะไมเปนเปาหมายของการโจมตีหรือของภัย
คุกคาม หรือการกอการรายสากล ประชากรพลเรือนประกอบดวย บุคคลซึ่งมิไดทํางานในกองกําลังทหาร, 
ทหารกองหนุน หรือทหารกองเกิน และไมมีสวนเกี่ยวของโดยตรงตอการเปนขาศึก สตรีและเด็กจะไดรับ
เกียรติในการเอาใจใสและปกปองเปนพิเศษ ซ่ึงจะตางกับบุคคลที่เปนทหาร (ยกเวนผูที่ไดรับการปกปองเปน
พิเศษ เชน บุคลากรทางการแพทย, ผูปวย, ผูบาดเจ็บ) ผูซ่ึงอยูภายใตการถูกโจมตีเสมอไมวาจะอยูในหนาที่
หรืออยูในชวงพัก, พลเรือนจะไมถูกเปนเปาหมายการโจมตี  อยางไรก็ตามพลเรือนซึ่งทําการใหการ
สนับสนุนโดยตรงในการตอสูกับขาศึก หรือความพยายามใหการสนับสนุนการทําสงคราม  จะมีความเสี่ยง
ตอการถูกโจมตีจากการกระทําเชนนั้น 
 ๒. พลเรือน ผูซ่ึงมีสวนโดยตรงในการเปนศัตรูดวยการใชอาวุธหรือความพยายามอื่น ๆ เพื่อทีจ่ะฆา
,  ทําใหบาดเจ็บ หรือจับกุมขาศึกหรือทําลายทรัพยสินของขาศึกอาจถูกโจมตีได การมีสวนรวมโดยตรงอาจ
ประกอบดวย การทํางานของพลเรือนในฐานะยามรักษาการณ, หนวยขาวกรอง หรือเปนผูตรวจการณในนาม
ของกองกําลังทางทหาร การมีสวนรวมโดยตรงในการเปนศัตรูจะตองพิจารณาโดยใชพื้นฐานของแตละกรณี 
พลรบในสนามรบจะตองมีความซื่อสัตยในการตัดสินใจวาเปนพลเรือนพิเศษหรือไม หรือการไมอยูภายใต
การโจมตีขึ้นอยูกับพฤติกรรมของแตละบุคคล, สถานที่ และเครื่องแตงกาย  รวมท้ังขอมูลอ่ืน ๆ ที่มีใน
ขณะนั้น 

๔๗๖. การบาดเจ็บ, เจ็บปวยและการอับปาง 
 ๑. กําลังพลของกองกําลังที่ไมสามารถเขารวมทําการรบเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย อาจจะ
ไมถูกเปนเปาหมายของการโจมตี ยิ่งไปกวานั้น  ผูมีสวนรวมในการขัดแยงกันทุกฝาย ภายหลังจากโจมตีแต
ละครั้ง     จะตองไมรีรอที่จะใชมาตรการตาง ๆ  ที่จะคนหาและรวบรวมผูไดรับการบาดเจ็บและเจ็บปวยใน
สนามรบ,     ปองกันบุคคลเหลานั้นจากอันตรายและใหการดูแลรักษา เมื่อสถานการณอํานวยการลงนามใน
สัญญาสงบศึกหรือหยุดยิง เพื่อใหสามารถจัดการนําผูไดรับการบาดเจ็บและเจ็บปวยเคลื่อนยายไปยังพื้นที่
ปลอดภัย และรักษาผูไดรับการบาดเจ็บและเจ็บปวยที่ตกอยูในมือของขาศึก จะตองไดรับการปฏิบัติเยี่ยง
มนุษย และใหการรักษาโดยปราศจากการแยกแยะวาเปนผูบาดเจ็บที่เปนขาศึก ลําดับความเรงดวนของการ



ดูแลรักษาจะตองใชเหตุผลจากการพิจารณาความเรงดวนทางการแพทย ความเปนอยูดีทั้งรางกายและจิตใจ
ของขาศึกที่ไดรับบาดเจ็บและเจ็บปวยอาจจะมิไดพิจารณาจากอันตรายที่ไดรับและพวกเขาเหลานั้นอาจจะ
มิไดอยูภายใตขั้นตอนทางการแพทยที่ไมเปนไปตามสภาวะของพวกเขาเหลานั้นหรือที่ขัดกันกับมาตรฐาน
ทางการแพทยที่ยอมรับได ที่กลาวมาแลวอยูนอกเหนือแบบของการทดลองทางการแพทย แมวาจะปฏิบัติ
ดวยความยินยอมจากบุคคลเหลานั้น 
 ๒. ในทางคลาย ๆ กันบุคคลที่เรือตองอับปาง ไมวาจะเปนทหารหรือพลเรือน จะตองไมเปน
เปาหมายของการโจมตี บุคคลที่เรือตองอับปางประกอบดวยผูซ่ึงกําลังเผชิญภัยในทะเลหรือในนานน้ําอื่น ๆ 
ทั้งเปนผลจากการที่เรือจม, เกยตื้น หรือไดรับความเสียหายอื่น ๆ จากเรือที่อยู หรือจากการตกของอากาศยาน 
มันไมสําคัญวาอันตรายนั้นเปนผลมาจากการกระทําของศัตรูหรือสาเหตุจากพลเรือน ภายหลังจากการสูรบ
ทางเรือในทะเลแตละครั้งกําลังที่เขารวมในการรบจะตองใชมาตรการตาง ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยใหกับ
กองกําลังของตน ดวยการคนหาและชวยเหลือบุคคลที่เรือตองอับปาง 
 ๓. บุคคลที่เรือตองอับปาง ไมรวมถึงบุคคลที่ทําการรบในการรบสะเทินน้ําสะเทินบก, การรบใตน้ํา 
หรือการโจมตีทางอากาศ ซ่ึงมุงหวังไปสูฝง ถาพวกเขาเหลานั้นไมมีความเดนชัดวาไดรับอันตรายและรองขอ
ความชวยเหลือ ในกรณีหลังบุคคลเหลานั้นอาจถูกพิจารณาวาเปนบุคคลที่เรือตองอับปางเพียงถาบุคคล
เหลานั้นหยุดกิจกรรมในทางรุกและขาศึกมีโอกาสในการรับรูวาบุคคลเหลานั้นอยูในสภาวะเดือดรอน บุคคล
ที่เรือตองอับปางจากการรบและตกอยูในมือของขาศึกจะกลายเปนเชลยศึก 

๔๗๗. บุคลากรทางการแพทย และอนุศาสนาจารย 
 บุคลากรทางการแพทย ประกอบดวยเจาหนาที่เจาพนักงาน, เจาหนาที่เทคนิค รวมทั้งเสนารักษและ
พยาบาลของทางการแพทย และทางการทันตแพทย  รวมถึงบุคคลที่ใหบริการทางการแพทย ซ่ึงมีสภาพ
ไดรับการปกปองเปนกรณีพิเศษ ขณะกําลังปฏิบัติหนาที่ทางการแพทยและจะไมถูกโจมตี มีการคุมกันตนเอง
ดวยกําลังทหารขนาดเล็ก เพื่อใชในการปกปองผูบาดเจ็บและผูเจ็บปวย รวมถึงสําหรับปองกันการปลนสะดม
และการละเมิดดานอื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ ซ่ึงจะทําใหสิทธิในการไดรับการคุมครอง
ของบุคคลากรทางการแพทยตองสิ้นสุดลง บุคลากรทางการแพทย อาจจะไมใชกําลังทหารตอกําลังขาศึก    
ซ่ึงกําลังปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ อนุศาสนาจารยซ่ึงไปกับกองกําลังทหารจะไดรับการ     
ดูแลปกปอง บุคลากรทางการแพทยและอนุศาสนาจารยจะตองแสดงสัญลักษณกาชาด หรือซีกวงเดือนแดง
อยางชัดเจน เมื่อกําลังปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการแพทยและทางศาสนา การไมสวมใส
สัญลักษณที่แตกตางกันดังกลาว จะไมไดรับการยกเวนจากการถูกโจมตี บุคคลากรทางการแพทยและ
อนุศาสนาจารยที่ตกอยูในมือของขาศึกจะไมพิจารณาเปนเชลยศึก หากขาศึกไมมีความตองการบุคคลากร
ทางการแพทยและอนุศาสนาจารยเพื่อวัตถุประสงคทางการแพทยและทางศาสนาตามความตองการของเชลย
ศึกแลว บุคลากรดังกลาวจะตองถูกสงกลับในโอกาสแรก       หากบุคคลเหลานี้เขาทําการรบสิทธิที่มีอยูถือวา
ส้ินสุดลง 
๔๗๘. พลรม 



 ผูที่กระโดดรมซึ่งลงมาจากอากาศยานที่สูญเสียการควบคุมจะตองไมถูกโจมตีขณะที่อยูในอากาศ ถา
พวกเขาเหลานั้นไมปฏิบัติเสมือนหนวยรบขณะลงสูเบื้องลาง หรือมีแนวโนมจะทําลายอากาศยานที่กําลัง
เสียหายนั้น   ทันทีที่ถึงพื้นดิน ผูนั้นจะตองหาโอกาสที่จะยอมแพ สวนทหารพลรม หนวยแทรกซึมพิเศษ 
รวมทั้งหนวยขาวกรองที่กําลังโดดรมเขาสูพื้นที่ที่ทําการรบ หรือเสนแนวหลังขาศึก จะไมไดรับการปกปอง
และอาจจะถูกโจมตีตั้งแตในอากาศจนถึงพื้นดิน  อยางไรก็ตามบุคคลเหลานั้นอาจจะไมถูกโจมตี หากพวก
เขาเหลานั้นไดแสดงความตั้งใจที่จะยอมแพดวยอาการที่ชัดเจน 

๔๗๙. เชลยศึก 
 ๑. พลรบ จะไมถูกโจมตีเมื่อบุคคลเหลานั้นวางอาวุธเพื่อยอมแพ, เมื่อบุคคลเหลานั้นไมมีขีด
ความสามารถที่จะตอตานหรือเมื่อหนวยซ่ึงบุคคลเหลานั้นทํางานหรือข้ึนไปทํางานยอมแพหรือถูกจับเปน
เชลย อยางไรก็ตามตามกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธยังมิไดกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนวาผลของการ
ยอมแพจะเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อไร การยอมแพเกี่ยวของกับขอเสนอโดยหนวยที่ยอมจํานน (หนวยหรือหนวย
รบ) และขีดความสามารถที่จะยอมรับปฏิบัติตามฝายตรงขาม สุดทายอาจจะปฏิเสธขอเสนอของการยอมแพ
เมื่อมีการติดตอส่ือสารกัน แตการติดตอส่ือสารจะตองกระทํา ณ เวลาที่สามารถรับได และมีความเหมาะสม
ในการกระทํา ความพยายามที่จะยอมแพในระหวางที่มีการสูรบอยางหนักนั้น   อาจจะไมงายทั้งการ
ติดตอส่ือสารและการยอมรับ ประเด็นคือความมีเหตุผล 
 ๒. หนวยรบซึ่งไดยอมแพแลว หรือตกอยูในมือของขาศึกจะอยูในฐานะเชลยศึก บุคคลเหลานั้น
จะตองไดการปฏิบัติเยี่ยงมนุษยและจะตองไดรับการปกปองจากความรุนแรง การบังคับขูเข็ญ, การหมิ่น
ประมาท และการเปดเผยตอสาธารณชน เมื่อเชลยศึกจะเขารับการรักษาทางการแพทยจะตองไมมีการเลือก
ปฏิบัติ    ยกเวนเหตุผลทางการแพทย อาจจะถูกถามในขณะถูกจับเปนเชลย แตจะถูกเปดเผยเฉพาะชื่อ, ยศ, 
วันเกิด และหมายเลขประจําตัว หามการทรมาน, การขูเข็ญ, หรือใชอํานาจบังคับ เพื่อพยายามที่จะโนมนาว
ใหเขารวมกับกองกําลังของผูจับเชลย 
 ๓. บุคคลซึ่งถูกจับในฐานะเชลยศึกประกอบดวยกําลังพลจากกองกําลังทหาร, ทหารกองหนุนและ
ทหารอาสาสมัคร ซ่ึงสูรบรวมกับกองกําลังทหาร และพลเรือนซึ่งไปกับกองกําลังทหาร ทหารกองหนุน, 
ทหารอาสาสมัคร, ทหารกองโจรและพวกอื่น ๆ ซ่ึงไมไดสูรบรวมกับกองกําลังทหาร จะมีคุณสมบัติเปน   
เชลยศึกภายหลังการถูกจับ เมื่อพวกเขาเหลานั้นถูกบังคับบัญชาโดยบุคคลซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติของพวก
เขาใหมีรูปแบบเดียวกัน หรือมีเครื่องหมายที่เดนชัดมองเห็นไดในระยะไกล, ถืออาวุธโดยเปดเผย และปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ 
 ๔. ขอสงสัยที่เกี่ยวกับการกําหนดการเปนเชลยศึก คือ แตละคนควรจะไดรับการปฏิบัติเยี่ยงเชลยศึก 
จนกระทั้งศาลจะพิจารณาสถานะของแตละคนวาสมควรเปนอาชญากรสงครามหรือไม คนที่ถูกจับในฐานะ 
สายลับหรือในฐานะนักรบที่ผิดกฎหมาย จะมีสิทธิในการรองขอเปนนักโทษสงครามกอนที่ศาลจะตัดสิน
บุคคลดังกลาวมีสิทธิที่จะไดรับความยุติธรรมในการพิจารณาคดีสําหรับการละเมิดกฎหมายวาดวยการขัดกัน
ดวยอาวุธ และอาจจะไมถูกประหารชีวิต 



๔๘๐. การพิจารณาคดีและการลงโทษ 
 ๑. เชลยศึกอาจจะไมถูกลงโทษสําหรับการกระทําเยี่ยงขาศึก ซ่ึงกระทําตอกําลังฝายตรงขามกอนที่
จะถูกจับกุมหากพวกเขาเหลานั้นไมกระทําการใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ นักโทษ
สงครามที่ถูกดําเนินคดีวาเปนอาชญากรสงครามกอนและหลังการจับกุม จะถูกดําเนินคดีในศาลเดียวกันของ
ผูจํากุม และยังคงมีสิทธิเชนเดิม  อยางนอยที่สุดจะตองมีการจัดทนาย, ลาม, เพื่อนเชลยศึก หรือผูแทนจาก
องคกรกาชาดสากล 
 ๒. ถึงแมวาเชลยศึก ไดระทําการใด ๆ ที่ขัดตอกฎหมายในระหวางที่ถูกจับกุม  การลงโทษสูงสุด
ตองพนการกักขังไมเกิน ๓๐ วัน  และตองไมลงโทษในลักษณะตอบโตตอเชลยศึกเปนอันขาด 

๔๘๑. การใชแรงงาน 
 เชลยศึกอาจจะถูกเกณฑนํามาใชแรงงานที่ไมเกี่ยวของกับการทหาร โดยนายทหารประทวนจะทํา
หนาที่ผูควบคุมงานเทานั้น  ในขณะที่นายทหารสัญญาบัตรไมจําเปนตองเขารวมใชแรงงาน  แตอยางไรก็
ตาม หากสมัครใจที่จะทํางานก็สามารถกระทําได 

๔๘๒. การหลบหนี 
 เชลยศึกจะไมตองถูกลงโทษจากการพยามหลบหนี  เวนแตวาทําใหมีผูเสียชีวิต หรือบาดเจ็บใน
ระหวางการหลบหนี การลงโทษทางวินัยอาจจะนํามาใชกับผูพยายามหลบหนีได  ผูหลบหนีที่สามารถ
หลบหนีไปได โดยเขารวมกับกําลังฝายตน หรือออกนอกพื้นที่ควบคุมขาศึกได  อาจจะไมตองรับโทษของ
การผิดวินัยในกรณีที่ถูกจับไดอีกครั้ง อยางไรก็ตาม โทษอันเกิดจากการทําใหเกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
ในระหวางการหลบหนียังคงมีผลอยู 
๘๔๓. การกักตัวเชลยศึก,  พลเรือน  หรือบุคคลอ่ืน ๆ เปนการชั่วคราว บนเรือของกองทัพเรือ 
 ๑. สนธิสัญญา  กลาวไวอยางชัดเจนวาหามมีการกักกันตัวเชลยศึกในที่อ่ืนใด  นอกเหนือจากตําบล
ที่ที่มีการกําหนดไวบนแผนดิน  แตไมรวมถึงการกักตัวช่ัวคราวบนเรือ  ดวยเหตุนี้คําแนะนําที่ปรากฏ 
ตอไปนี้ จะชวยในการปฏิบัติเมื่อตองมีการกักตัวบุคคลบนเรือของกองทัพเรือ 

ก. เมื่อจับตัวบุคคลไดขณะอยูในทะเล  อาจจะกักตัวไวบนเรือไวไดช่ัวคราว หากมีเหตุจําเปนที่
ตองปฏิบัติภารกิจ และตองลําเลียงบุคคลดังกลาวขึ้นไปยังพื้นที่กักกันบนฝงทันทีที่มีโอกาส หรืออาจจะสง
ตอใหเรือลําอื่นนําสงยังพื้นที่กักกันก็ได 

ข. บุคคลเหลานั้นอาจจะถูกกักตัวไวบนเรือช่ัวคราวได  ขณะที่นําสงไปยังพื้นที่กักกันบนฝง 
ค. บุคคลเหลานั้นอาจจะถูกกักตัวไวบนเรือไดเปนการชั่วคราว หากไดมีการพิจารณาแลววา 

เปนไปเพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อสุขภาพของบุคคลเหลานั้น 
ง. การกักกันตัวบนเรือ ตองเปนไปในลักษณะชั่วคราวโดยแทจริง  โดยมีหวงเวลานอยที่สุดที่

จะกักตัวไดเพียงเพื่อนําบุคคลเหลานั้นออกจากพื้นที่การรบ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย  หากตองกักกันไวบน
แผนดิน  การกักตัวบุคคลบนเรือ ซ่ึงจอดอยูกับที่ไมสามารถกระทําได  ยกเวนไดรับอนุมัติลวงหนาจาก ผูมี
อํานาจในประเทศ  กลุมประเทศ  หรือพันธมิตร 



๔๘๔. บุคคลท่ีถูกกักตัว 
 พลเรือนของชาติศัตรูหากตกอยูในความควบคุมของคูกรณี อาจจะถูกกักกันตอได หากมีความจําเปน
เกี่ยวกับกับการรักษาความปลอดภัย  พลเรือนที่ถูกตัดสินวากระทําความผิดในการครอบครองดินแดน อาจจะ
ถูกกักกันตัวเพื่อรอการลงโทษ  พลเรือนจะตองไมถูกกักตัวในฐานะตัวประกัน  พลเรือนที่ถูกกักกันตัว
จะตองไมถูกเคลื่อนยายไปจากแหลงที่อยูเดิม  เวนแตดวยเหตุผลเร่ืองความปลอดภัย หรือเหตุผลความจําเปน
ดานการทหารที่หลีกเลี่ยงไมได  บุคคลที่ถูกกักกันตัวไวจะตองไดรับการปฏิบัติเยี่ยงมนุษยและตองไมถูก
ปฏิบัติการลักษณะ    เพื่อการตอบโตหรือการลงโทษรวม 

๔๘๕. เคร่ืองหมาย และสัญลักษณท่ีไดรับความคุมครอง 
 ๑. เครื่องหมายกาชาด  และซีกวงเดือนแดง  เครื่องหมายกากะบาดสีแดงบนพื้นสีขาวเปน
เครื่องหมายที่นานาชาติยอมรับวามีไวเพื่อคุมครอง  เจาหนาที่การแพทย  เจาหนาที่ทางศาสนา และการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ดังกลาว ประเทศอิสลามใชรูปซีกวงเดือนสีแดงบนพื้นสีขาว ในความหมายเดียวกัน 
เครื่องหมายสิงโตสีแดง และดวงอาทิตยบนพื้นสีขาว ซ่ึงเคยใชโดยประเทศอิหรานไดยกเลิกการใชไปแลว  
สวนธงดาวหกแฉกสีแดงบนพื้นขาวของอิสราเอล ยังคงใชอยูตามอนุมัติในสนธิสัญญาเจนีวาป ๑๙๔๙  แตมี
อีกหลายประเทศที่ยังคงไมยอมรับ   อยางไรก็ตาม เจาหนาที่การแพทย และเจาหนาที่ทางศาสนา หรือวัตถุซ่ึง
มีเครื่องหมายดังกลาวติดไวอยางเดนชัด ก็จะไดรับการคุมครองเชนเดียวกัน 
 ๒. สัญลักษณที่ไดรับการคุมครองอื่น ๆ 
  สัญลักษณที่ไดรับการคุมครองอ่ืน ๆ ที่ไดรับการรับรองจากนานาชาติ  ไดแก  แถบสีแดง    
ทแยงบนพื้นสีขาว  หมายถึงเขตโรงพยาบาล และเขตที่พักอาศัยของบุคคลที่ไมใชพลรบ  ที่พักของเชลยศึก
จะแสดงดวยตัวอักษร “PW”  หรือ “PG”  พื้นที่กักกันพลเรือนใชตัวอักษร “IC”  รูปเพชรสีน้ําเงิน และรูป
สามเหลี่ยมสีน้ําเงินบนพื้นสีขาว ใชแสดงอาคารสถานที่ที่เกี่ยวของกับศิลปะ  วัฒนธรรม  พิพิธภัณฑ  
อนุสาวรีย และแหลงศิลปวัฒนธรรมอื่น ๆ  ซ่ึงไดรับการยกเวนจากการโจมตี  ในซีกโลกตะวันตก รูป วงกลม
สีแดงกับทรงกลมสีแดงสามอันในวงกลมบนโลสีขาว หรือที่เรียกวาสัญลักษณ ใชในกรณีเดียวกัน 
 ๓. สัญญาลักษณตามสนธิสัญญากรุงเฮก ๑๙๐๗ 
  สัญลักษณที่ไดรับการคุมครองที่ ผบ.กองกําลังทางเรือควรจะใหความสนใจเปนพิเศษ  คือ 
สัญลักษณที่ถูกกําหนดตามสนธิสัญญากรุงเฮก ๑๙๐๗  วาดวยการยิงฝงโดยกําลังทางเรือ  สัญลักษณดังกลาว  
ใชเพื่อแสดง อาคารที่ควรคาแกการเคารพบูชา  โรงพยาบาล  อนุสาวรียทางประวัติศาสตร  อาคารเดียวกับ
ศิลปวัฒนธรรม   และส่ิงกอสรางอื่น  ๆ ที่ไดรับการคุมครองจากการยิงฝง  สัญลักษณดังกลาว   คือ 
ส่ีเหล่ียมผืนผา  แบงตามแนวทแยงมุม ดานบนเปนสีดํา  ดานลางเปนสีขาว 
 ๔. สัญลักษณตามสนธิสัญญากรุงเฮก ๑๙๕๔ 
  มีการกําหนดสัญลักษณใหมขึ้นมาตามสนธิสัญญากรุงเฮก ๐๙๕๔  เพื่อปกปองสถานที่ และวัตถุ
ทางศิลปวัฒนธรรมในระหวางการขัดกันดวยอาวุธ  สถานที่ที่เกี่ยวของกับศิลปะ ประวัติศาสตร  หรือ
โบราณคดี  ไมวาจะเกี่ยวของกับศาสนาหรือไมใช อาจจะแสดงดวยสัญลักษณเพื่อใหงายตอการสังเกตเห็น  



สัญลักษณอาจจะแสดงใหเห็นอยางโดด ๆ  หรือแสดงซ้ํากันโดยใชรูแบบสามเหลี่ยม  สัญลักษณที่ใชเปนรูป
โลปลายชี้ลง  ประกอบดวยรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสสีน้ําเงิน มุมดานหนึ่งของโล และสามเหลี่ยมสีน้ําเงิน เหนือ         
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสที่วางแตละขางเปนรูปสามเหลี่ยมสีขาว 
 ๕. ธงขาว  เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ธงสีขาวเปนสัญญาลักษณเพื่อรองขอสําหรับการหยุดยิง  
เจรจาตอรอง  หรือขอยอมแพ  เมื่อกําลังขาศึกแสดงธงขาวก็ควรไดรับโอกาสที่จะยอมแพ หรือการติดตอเพื่อ
เจรจาหยุดยิง หรือการตอรอง  หามโจมตีใสธงขาวเวนเสียแตเปนการแสดงเพื่อการลวง 

๔๘๖. การไดรับอนุญาตใหใช 
 สัญลักษณ หรือเครื่องหมายที่ไดรับการคุมครอง มีไวเพื่อแสดงใหเห็นถึงบุคคล  วัสดุ  และกิจกรรม
ที่ไดรับความคุมครองตามที่กฎหมายกําหนด การใชสัญลักษณเพื่อการอื่น เปนการตองหามตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ 

๔๘๗. ความลมเหลวในการแสดงสัญลักษณ และเครื่องหมาย 
 เพื่อวัตถุ หรือบุคคลใด ๆ ไดรับสิทธิในการคุมครอง  แตไมสามารถที่จะแสดงเครื่องหมายเพื่อแสดง
สิทธินั้นได  มิไดหมายถึงวา สิทธินั้นจะถูกเพิกถอนไป  แตการที่ไมสามารถแสดงเครื่องหมายไดนั้น จะ
นํามาซึ่งความเสี่ยงตอวัตถุ  หรือบุคคลนั้นจากการโจมตีของขาศึก  เนื่องจากไมสามารถจําแนกเปาหมายได 

๔๘๘. เคร่ืองหมายที่ไดรับความคุมครอง 
 ๑. วิธีการเพิ่มเติม ๓ วิธี ที่ใชเพื่อแสดงหนวยแพทย และยานพาหนะในการขนสง  ซ่ึงกําหนดขึ้น
โดยนานาชาติ  ไดแก 

ก. สัญญาณวิทยุ  เพื่อวัตถุประสงคในการแสดงยานพาหนะของหนวยแพทย โดยวิทยุ
โทรศัพท จะใหคําพูดวา “PAN PAN”  สามครั้ง  ตามดวยคําพูดวา “medical”  ซ่ึงออกเสียงตามสําเนียง 
ฝร่ังเศสวา “เม-ดี-คอล”  ยานพาหนะของหนวยแพทยแสดงดวยวิทยุ  โทรเลข  ตัวอักษร XXX  สามกลุม  
และตามดวย YYY หนึ่งกลุม 

ข. สัญญาณทัศนะ  บนอากาศยาน ไฟกระพริบสีน้ําเงินใชสําหรับอากาศยานทางการแพทย
เทานั้น  เรือพยาบาล  เรือกูภัยชายฝง  และรถพยานบาล อาจจะใชไฟกระพริบสีน้ําเงินไดดวย  แตอยางไรก็
ตาม  ตามขอตกลงพิเศษระหวางคูกรณีอาจใชเปนสัญลักษณสํารอง  สําหรับยานขนสงทางการแพทยใน
รูปแบบอื่น ๆ 

ค. สัญญาณอิเลคทรอนิกส   การพิสูจนฝาย และการแสดงตําบลที่ของเรือพยาบาล อาจจะ
แสดงดวยการใชอุปกรณพิสูจนฝาย ซ่ึงติดตั้งตามขอตกลงพิเศษของคูพิพาท  หรืออาจจะใชอุปกรณ 
Secondary radar (SSR)  ตามที่กําหนดในผนวก ๑๐  ของสนธิสัญญาชิคาโก  ชองสัญญาณและรหัสของ SSR 
ตองมีการสํารองไดสําหรับเครื่องบินพยาบาลดวย 

๔๘๙. การแสดงตนของเรือ และอากาศยานของชาติเปนกลาง 



 เรือและอากาศยานที่ไมเกี่ยวของกับการขัดกันดวยอาวุธ  อาจจัดทําเครื่องหมายขึ้นเพื่อแสดงตน  
แสดงตําบลที่   และการติดตอส่ือสาร  แตการใชเครื่องหมายดังกลาวไมไดแสดงใหเห็นสิทธิพิเศษ หรือ
หนาที่ของชาติเปนกลาง หรือคูพิพาทแตอยางใด  ยกเวนเปนไปตามขอตกลงที่ไดทํารวมกันไว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๕ 
กฎแหงการเปนกลาง 

๕๐๑. กลาวท่ัวไป 
 ๑. พัฒนาจากการที่การปฏิบัติของหลาย ๆ ชาติประกาศสงครามกอนการแสดงความเปนขาศึกกัน กฎ
ของการเปนกลางพิจารณาไตรตรองการเปลี่ยนแปลงระหวางสงครามกับสันติภาพ ควรจะกระจางและไมมีที่
เคลือบแฝง อยางไรก็ตามความพยายามของนานาชาติที่จะยุติสงคราม ดวยการกระจายของการเตรียมความ
มั่นคง และการขยายขอบเขตของสงครามใหรวมถึงการจลาจลและการตอตานการจลาจล การขัดกันดวย
อาวุธปจจุบันนาน ๆ คร้ังจึงจะมีการประกาศสงครามเปนแบบแผน ผลที่ตามมาทําใหเพิ่มความยากที่จะ
ตัดสินวินิจฉัยไดถูกตองตรงจุดเมื่อการกระทําอันเปนขาศึกกลายเปนสงคราม และการแยกชาติคูสงครามจาก
ชาติเปนกลาง แมวาจะไมแนนอนแตกฎของการเปนกลางก็ยังมีบทบาทสําคัญที่มีประโยชนในการสกัดกั้น
การกระจายของการเปนขาศึก โดยปกติการควบคุมดูแลชาติคูสงครามใหยอมรับวาอีกหลายชาติไมมีสวน
รวมในการขัดแยง ควบคุมชาติเปนกลางใหยอมรับชาติคูสงคราม และบรรเทาผลกระทบที่เปนอันตรายของ
การเปนศัตรูตอการคาขายระหวางประเทศ 
 ๒. กฎของการเปนกลางกําหนดขอบเขตความสัมพันธที่ถูกกฎหมายระหวางชาติที่เกี่ยวของกับการ
ขัดกันดวยอาวุธ (ชาติคูสงคราม) และชาติที่ไมมีสวนรวมในการเปนขาศึก (ชาติเปนกลาง) กฎการเปนกลาง
ใหการบริการในเขตสงคราม ควบคุมสงครามทั้งบนพื้นดินและพื้นน้ํา และใหบทเรียนเตือนใจที่มีอิทธิพล 
ของสงครามการคาระหวางประเทศ 
 ๓. จุดประสงคของสิ่งตีพิมพนี้ ชาติคูสงคราม ถูกกําหนดขอบเขตเชนชาติที่เกี่ยวของในการขัดกันดวย
อาวุธระหวางประเทศ แมวาจะประกาศสงครามอยางเปนทางการหรือไมก็ตาม ในทางตรงขามชาติเปนกลาง
ถูกกําหนดขอบเขต เชนชาติที่ประกาศอยางเปนทางการถึงความเปนกลาง หรือมิฉะนั้นก็รับบทบาทการเปน
กลาง โดยไมกลายเปนฝายซึ่งยอมรับการรุดหนาของการขัดแยง 
๕๐๒  สภาวะการเปนกลาง 
 ๑. ธรรมเนียมกฎหมายระหวางประเทศพิจารณาไตรตรองวาทุกชาติมีทางเลือกที่ จะอดกลั้นจากการมี
สวนรวมในการขัดกันดวยอาวุธ โดยการ ประกาศ หรือ มิฉะนั้นสันนิษฐานวามีสภาวะการเปนกลาง กฎของ
การขัดกันดวยอาวุธ กําหนดหนาที่และใหคําปรึกษาที่ถูกตองตอชาติเปนกลางและชาติคูสงคราม สิทธิที่
สําคัญของชาติเปนกลางคือ การไมลวงละเมิดชาติอ่ืน หนาที่ที่สําคัญ คือ (๑) ปฏิบัติการเปนกลางอยางเทา
เทียมดวยการยอมรับทุกชาติคูสงคราม (ไมฝกใฝฝายใด) (๒) ละเวนจากการขัดแยง และการจัดหาสินคาหรือ
การบริการใหแกชาติคูสงคราม (การงดเวน) ในทางกลับกันหนาที่ของชาติคูสงครามที่ตองยอมรับวาการเปน
กลางเปนลักษณะที่ลวงละเมิดไมได และเปนการถูกตองในการยืนยันการปฏิบัติที่เปนกลางโดยไมฝกใฝฝาย
ใด และงดเวนใหการชวยเหลือฝายใด   กฎธรรมเนียมนี้ในบางขอบเขตไดรับการแกไขปรับปรุงโดยกฎบัตร
สหประชาชาติ 



 ๒. สภาวะความเปนกลางที่สถาปนาขึ้นมายังคงมีผล นอกจากและจนกระทั่งชาติเปนกลางเพิกถอน
ยกเลิก  ทาทีการเปนกลาง และเขาไปรวมในความขัดแยง 
๕๐๓. การเปนกลางภายใตกฎบัตรขององคการสหประชาชาติ 
  กฎบัตรสหประชาชาติ มีการกําหนดแกสมาชิกวาหลักการที่ถูกตองตามกฎหมายจะตองสะสางระงับ
ขอโตแยงดวยสันติวิธี และอดกลั้นจากภัยคุกคาม หรือการใชกําลังในความสัมพันธระหวางประเทศใน
เหตุการณของการคุกคามหรือการรุกรานตอสันติภาพ หรือการกระทําที่รุกรานกาวราว คณะมนตรีความ
มั่นคงมีอํานาจที่จะกระทําการบังคับความประพฤติของชาติสมาชิก รวมทั้งการใชกําลังเพื่อรักษาและฟนฟู
สันติภาพ และความมั่นคง เมื่อคณะมนตรีความมั่นคงตองทําดังนั้น ชาติสมาชิกมีพันธะที่จะตองใหความ
ชวยเหลือแกสหประชาชาติ, ชาติพันธมิตร, หรือชาติที่เปนเครื่องมือปฏิบัติตามพันธะของคณะมนตรีความ
มั่นคงในทุก ๆ การกระทํา และอดกลั้นตอบางชาติที่คัดคาน ผลที่ตามมา ชาติสมาชิกอาจจะมีพันธะในการ
สนับสนุนการกระทําของสหประชาชาติดวยกองทัพของตนเปนผลที่ไปดวยกันไมไดกับความตองการของ 
สภาวะการเปนกลางคลาย ๆ กันชาติสมาชิกอาจจะถูกเรียกใหจัดหาความชวยเหลือแกสหประชาชาติในการ
กระทําเพื่อการบังคับอื่น ๆ นอกจากกําลังกองทัพ และดังนั้นสันนิฐานวามีทาทีลําเอียงตอการไมฝกใฝฝายใด
ตามความตองการดั้งเดิมของกฎการเปนกลางเพราะฉะนั้นกลายเปนปญหาที่นาสงสัย แมวาทุกสมาชิก
สามารถเรียกรองการเปนกลาง เมื่อคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ ลงโทษการกระทําที่กาวราว 
หรือเรียกรองใหชาติสมาชิกรวมมือใชมาตรการบีบบังคับตอตานผูรุกราน  คณะมนตรีความมั่นคงอาจจะ
ตัดสินไมใชการกระทําบังคับ สมาชิกองคการสหประชาชาติยังคงเปนอิสระตอการรักษาสภาวะการเปนกลาง 

๕๐๔.  ความเปนกลางภายใตการปองกันตนเองรวมกัน และปองกันตนเองในภูมิภาค 
  พันธะหนาที่ในกฎบัตรสหประชาชาติ เพื่อใหชาติสมาชิกอดกลั้นตอการคุกคามหรือการใชกําลังตอ
ความมั่นคงของดินแดน หรือเอกราชทางการเมืองของทุกรัฐเปนคุณสมบัติโดยถูกตองของการปฏิบัติการตาม
ลําพัง และการปองกันตนเอง ซ่ึงชาติสมาชิกอาจจะปฏิบัติจนกระทั่งเวลาที่คณะมนตรีความมั่นคงออก
มาตรการที่จําเปนเพื่อฟนฟูสันติภาพและความมั่นคงของระหวางประเทศ ส่ิงนี้เปนคุณสมบัติที่ถูกตองของ
การปองกันตนเองที่อาจจะปฏิบัติตามลําพัง รวมกําลังกัน หรือเปนการเฉพาะกิจ หรืออยางเปนทางการ และ
จัดการรวบรวมความมั่นคง ความเปนไปไดของการรักษาและดํารงสภาวะการเปนกลางภายใตการจัดการ
เชนนี้ขึ้นอยูกับทองที่ ซ่ึงหมูคณะกระทําอยางถูกตองตามกฎหมายในการชวยเหลือการปฏิบัติในเขตทองที่
หรือในกรณีของการปองกันตนเอง กลายมาเปนความชวยเหลือแกผูเคราะหรายจากการโจมตี ผลกระทบ
ในทางปฏิบัติของสนธิสัญญานี้อาจจะเปลี่ยนแปลงจากการกระทําเพื่อความถูกตองของหมูคณะในการ
ชวยเหลือชาติในกลุมสมาชิกภายใตการโจมตีใหกลายเปนหนาที่ที่จะทําเชนนั้น หนาที่นี้อาจจะกระทําไดใน
หลาย ๆ รูปแบบจากลําดับจากการชวยเหลือทางเศรษฐกิจจนถึงขอผูกมัดของกองทัพ 

๕๐๕.  อาณาเขตที่เปนกลาง 
 ๑. หลักการโดยทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศ ทุกการกระทําที่เปนปรปกษตออาณาเขตที่เปน
กลางอันหมายรวมถึงพื้นดินที่เปนกลาง พื้นน้ําที่เปนกลางและอวกาศที่เปนกลางเปนพื้นที่หวงหาม ชาติเปน



กลางมีหนาที่ปองกันขัดขวางอาณาเขตนั้นๆ จากการที่จะถูกใชเปนสถานที่ล้ีภัย หรือ ฐานการปฏิบัติการโดย
กองกําลังคูสงครามของทุกฝาย ถาชาติเปนกลางไมกระทําหรือลังเลใจที่จะบังคับอยางมีประสิทธิภาพ ตอการ
ลวงละเมิดความถูกตอง ชาติคูสงครามที่เสียหายอาจจะกระทําบางสิ่งที่จําเปนในอาณาเขตที่เปนกลางเพื่อ
ตอตานการกระทําของกองกําลังของขาศึก รวมทั้งเรือรบและเครื่องบินทหาร ที่ทําผิดกฎหมายโดยใชอาณา
เขต ดังกลาวนั้นชาติคูสงครามมีอํานาจหนาที่ทั้งการปองกันตนเองเมื่อถูกโจมตี หรือขมขูวาจะโดนโจมตีใน
ขณะที่อยูในอาณาเขตที่เปนกลาง หรือถูกโจมตีหรือขมขูวาจะโดนโจมตีจากอาณาเขตที่เปนกลาง 
 ๒. ฝายเปนกลางอาจจะอนุญาตใหผานอาณาเขตที่เปนกลางแกผูบาดเจ็บปวยไขไปยังกองทัพของแตละ
ฝายในสภาวะที่ยานพาหนะที่ใชในการขนสงจะตองไมมีกําลังรบและยุทโธปกรณในการรบ ถาการผานของ
ผูบาดเจ็บและเจ็บปวยไขไดรับอนุญาต ชาติเปนกลางจะมีหนาที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและ
การควบคุม เชลยศึกที่หลบหนีผูจับกุม และหาทางไปอาณาเขตที่เปนกลางโดยอาจจะสงกลับถ่ินฐานเดิมหรือ
จํากัดอิสรภาพในชาติเปนกลาง แตจะตองไมยอมใหไปมีสวนรวมในกิจกรรมสงครามขณะอยูที่นั่น 

๕๐๖. ทาเรือและพื้นท่ีจอดเรือท่ีเปนกลาง 
 ถึงแมวาชาติที่เปนกลางอาจจะไมจําแนกหลักเกณฑ ปดทาเรือและพื้นที่จอดเรือตอชาติคูสงคราม    
เนื่องจากไมมีความจําเปนตองทําดังนั้น ในทุก ๆ เหตุการณ สนธิสัญญากรุงเฮก ฉบับที่ ๑๓ กําหนดวาในการ
ออกจากทาเรือของชาติเปนกลางจะตองจัดการใหเรือรบของชาติคูสงครามที่จอดที่ทาเรือหรือพื้นที่จอดเรือ
ของชาติเปนกลางออกหางกันเปนเวลา เรือชาติใดเขามากอนออกกอน ๒๔ ช่ัวโมงในขณะที่การขัดกันดวย
อาวุธเกิดขึ้นของชาติคูสงครามอาจจะมาเยี่ยมที่ทาเรือและพื้นที่จอดเรือ  ชาติเปนกลางอาจจะเลือกเปดทาเรือ 
เพื่อจุดประสงคนั้น ยานพาหนะของชาติคูสงคราม รวมทั้งเรือรบ ยังคงมีสิทธิในการเขาเมื่อตองการความ
ชวยเหลือ แมวาสาเหตุเกิดจากการถูกทําลายจากการกระทําของขาศึก 

๕๐๗. ขีดจํากัดในการพักและการออกจากทาเรือ 
 ๑. ในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติพิเศษตอตานในกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติประจําของชาติเปนกลาง      
เรือรบชาติคูสงครามไมไดรับอนุญาตใหอยูในทาเรือหรือพื้นที่จอดเรือของชาติเปนกลางเกินกวา ๒๔ ช่ัวโมง 
ขีดจํากัดนี้ยกเวนไมใชกับเรือรบชาติคูสงครามที่อุทิศชวยเหลือตอมนุษยธรรม ศาสนา หรือ คนควาทาง
วิทยาศาสตรที่ไมเกี่ยวกับการทหาร (เรือรบที่เขาทําการเก็บรวบรวมขอมูลทางวิทยาศาสตร เพื่อนําไป
ประยุกตใชเพิ่มศักยภาพทางทหารไมไดรับการยกเวน) เรือรบชาติคูสงครามอาจไดรับอนุญาตโดยชาติเปน
กลางในการ  ยืดเวลาในการพักที่ทาเรือหรือพื้นที่จอดเรือของชาติเปนกลาง เมื่อติดสภาพอากาศหรือ เสียหาย
ในสวนที่มี ผลตอความเหมาะสมที่จะออกทะเล กําหนดใหเปนหนาที่ของชาติเปนกลางที่จะตองกักกนัเรอืรบ
ของชาติคูสงคราม รวมทั้งนายทหารและลูกเรือ ในกรณีที่ยังไมออกจากทาเรือ หรือพื้นที่จอดเรือ หรือไม
สามารถออกไปได ในกรณีที่ไมไดรับการอนุญาตใหจอดอยูในทา 
 ๒. นอกเสียจากชาติเปนกลางจะมีกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติประจําที่กําหนดไวแตกตางออกไป
จะตองไมมีเรือรบมากกวา ๓ ลํา  ของแตละชาติคูสงครามอยูที่ทาเรือหรือพื้นที่จอดเรือเดียวกัน และจะตอง
ใชเวลาไมนอยกวา ๒๔ ช่ัวโมงผานไปแลว ระหวางการออกจากทาของยานพาหนะของแตละฝาย คําสั่งของ



การออกจากทาถูกพิจารณาตัดสินจากการเขาเทียบทาแมวาการยืดเวลาการจอดจะไดรับการอนุญาต เรือรบ
ของชาติคูสงครามจะไมออกจากทาเรือหรือพื้นที่จอดเรือของชาติเปนกลางกอน ๒๔ ช่ัวโมงหลังจากการออก
จากทาของเรือสินคาของชาติศัตรู 

๕๐๘. ยุทโธปกรณ เสบียง การติดตอสื่อสาร และการซอมบํารุง 
 ๑. เรือรบของชาติคูสงครามจะไมใชทาเรือหรือพื้นที่จอดเรือของชาติเปนกลางเพื่อเสริมกําลังเพิ่ม
ยุทโธปกรณเสริมอาวุธ หรือกอตั้งเคลื่อนยายเครื่องมือส่ือสารดวยกําลังทหารของชาติคูสงคราม ถึงแมวาการ
เพิ่มเสบียงทหาร น้ํามันเชื้อเพลิงเพียงพอที่จะเดินทางไปยังทาเรือของชาติตนเทานั้น กฎหมายไมไดกําหนด
เกี่ยวกับปริมานที่จะไดรับอนุญาต ในการปฏิบัติจะตองพิจารณาตัดสินใจในสภาวะที่เรือรบของชาติคู
สงครามจะกลับมาเพิ่มเติมเสบียงอาหารและเติมน้ํามันเชื้อเพลิงอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญของการไม
เลือกที่รักมักที่ชังตอชาติคูสงคราม กับขอหามของการตอตานการใชอาณาเขตชาติเปนกลางเหมือนฐาน
ปฏิบัติการ 
 ๒. เรือรบของชาติคูสงครามทําการซอมแซมในทาเรือหรือพื้นที่จอดเรือของชาติเปนกลางในสภาวะที่มี
ความจําเปนจริง ๆ ที่จะตองทําใหเรือมีความทนทะเล กฎนี้ไมไดกําหนดเกี่ยวกับการซอมแซมอุปกรณการรบ
ที่เสียหาย   แมวาการซอมแซมเพื่อใหมีความทนทะเลจะเปนจุดมุงหมายของหลักนิยมนี้ ในทุก ๆ เหตุการณ
เรือรบชาติคูสงครามจะไมเพิ่มเติมหรือ  ซอมแซมระบบอาวุธหรือเสริมเพิ่มคุณคาความสามารถในการทํา
การสูรบ เปนหนาที่ของชาติเปนกลางในการตัดสินใจวาอะไรเปนความจําเปนในการซอมแซม   หรือฟนฟู
ความทนทะเล  และยืนกรานที่จะใหความลาชาที่จะออกจากทาเรือชาติเปนกลางนอยที่สุดเทาที่เปนไปได 

๕๐๙.  ทรัพยเชลย 
 ทรัพยเชลย (ยึดจากเรือสินคาของชาติเปนกลางหรือชาติขาศึก) อาจถูกนํามาฝากไวที่ทาเรือ หรือพื้นที่
จอดเรือของชาติเปนกลาง    จากสาเหตุในดานความทนทะเล  สภาพอากาศไมอํานวย  หรือตองการน้ํามัน
เชื้อเพลิงหรือเสบียง เรือรบดังกลาวจะตองออกจากทาเรือในทันทีที่สภาวะแวดลอมเอื้ออํานวยหรือมีความ
เหมาะสม เปนหนาที่ของชาติเปนกลางที่จะพิจารณาปลดปลอยทรัพยเชลยรวมทั้งนายทหารและลูกเรือ และ
มีหนาที่ที่จะตองกักกันทรัพยเชลยที่นําเขามาในทาเรือ หรือเขตทอดสมออยางผิดกฎหมาย หรืออยางถูก
กฎหมาย แตไมยอมออกจากทาเมื่อสภาวะแวดลอมเอื้ออํานวยแกการออกเรือได  

๕๑๐. นานน้ําภายในของชาติเปนกลาง  
  เปนอาณาเขตทางทะเลที่ถัดจากเสนฐานเขาไปในแผนดิน หรือในกรณีของรัฐหมูเกาะนั้น ก็คือ
บริเวณ  ภายในเสนที่ลากปดลอมเพื่อกําหนดเขตแดน กฎที่ใชกับทาเรือและพื้นที่จอดเรือประยุกตใชกับ
นานน้ําภายในเชนเดียวกัน 

๕๑๑.  อาณาเขตทางทะเลของชาติเปนกลาง 
 ๑. อาณาเขตทางทะเลของชาติเปนกลางเหมือนกับอาณาเขตของชาติเปนกลางโดยทั่วไป จะตองไมถูก
ใชโดยกองกําลังของชาติคูสงคราม และเปนสถานที่ล้ีภัยจากขาศึกหรือเปนฐานปฏิบัติการ ชาติคูสงครามถูก



จํากัดใหอดกลั้นการกระทําทุกอยางที่แสดงความเปนปรปกษในอาณาเขตทางทะเลของชาติเปนกลางยกเวน 
ความจําเปนในการปองกันตนเอง หรือดําเนินการชวยปองกันตอตานกําลังของขาศึกที่ฝาฝนสถานการณเปน
กลางของนานน้ําเมื่อชาติเปนกลางไมสามารถ หรือไมตอตานการลวงละเมิดนั้น  
 ๒. ชาติเปนกลางอาจจะไมกําหนดเขตการผานของเรือรบและทรัพยเชลยของชาติคูสงครามในการผาน
อาณาเขตทางทะเล ยกเวนในชองแคบสากล เมื่อการแสดงการปดกั้นการผานทําอยางถูกตอง ชาติคูสงคราม
จะตองอดกลั้นจากการผานเขาอาณาเขตทางทะเลของชาติเปนกลาง ยกเวนการผานชองแคบสากล หรือความ
จําเปนที่ตองไดรับความชวยเหลือ ชาติเปนกลางอาจอนุญาตใหการผานโดยสุจริตของเรือรบชาติคูสงคราม
และทรัพยเชลยผานเขาไปในอาณาเขตทางทะเล ขณะที่อยูในอาณาเขตทางทะเลของชาติเปนกลาง เรือรบ
ของชาติคูสงครามจะตองไมเพิ่มเติม ซอมแซมระบบอาวุธ หรือทําใหยุทโธปกรณสมบูรณเพิ่มขึ้น  แมวาการ
ปฏิบัติโดยทั่วไปจะปดอาณาเขตทางทะเลตอเรือดําน้ําของชาติคูสงคราม  ชาติเปนกลางอาจจะเลือกที่จะ
อนุญาตใหเรือดําน้ําผานบนผิวน้ํา ชาติเปนกลางตามธรรมเนียมจะอนุญาตใหผานอาณาเขตทางทะเลแกเรือที่
ขนผูบาดเจ็บ เจ็บปวยไข และเรือตองอับปาง แมวานานน้ํานี้จะปดสําหรับพาหนะของชาติคูสงคราม 

๕๑๒.  ทะเลอาณาเขต ๑๒ ไมล 
 ๑. เมื่อกฎความเปนกลางถูกจัดระบบในสนธิสัญญากรุงเฮก ป ค.ศ.๑๙๐๗ ทะเลอาณาเขต ๓ ไมล เปนที่
ยอมรับโดยทั่วไป การบินเพิ่งจะเริ่มตน เรือดําน้ํายังไมถือวาเปนฐานปลอยอาวุธ กฎการเปนกลาง ซ่ึง
เหมาะสมกับทะเลอาณาเขตถูกออกแบบ เพื่อเปนกฎเกณฑในการควบคุมเรือรบผิวน้ําในพื้นที่แคบ ๆ นอกฝง
ทะเลของชาติเปนกลาง สนธิสัญญากฎหมายทะเลป ๑๙๘๒ เกี่ยวกับชายฝงทะเลของชาติตาง ๆ ไดขยายการ
อางสิทธิของทะเลอาณาเขตออกเปน ๑๒ ไมล  
 ๒. ในขอความที่รูจักยอมรับอยางกวางขวางของทะเลอาณาเขต ๓ ไมล กฎและหนาที่ของชาติเปนกลาง
และชาติคูสงครามในทะเลอาณาเขตถือความสมดุลและความเปนธรรม แมวาทะเลอาณาเขตจะขยายจาก ๓ 
เปน ๑๒ ไมลทะเล ทําใหเกิดความแตกตางมากกวา ๓,๐๐๐,๐๐๐ ตารางไมล จากบริเวณซึ่งกําลังของชาติคู
สงคราม อาจจะควบคุมดูแลปฏิบัติการโจมตี อันเปนการสรางความยุงยากสับสนตอชาติเปนกลางในการที่
ลวงละเมิดทะเลอาณาเขต ๑๒ ไมล ของชาติเปนกลางไมอยูและเขากันไมไดกับกฎการเปนกลาง ที่ชาติคู
สงครามอดกลั้นจากการกระทําเปนปรปกษ นานน้ําชาติเปนกลาง และไมใชทะเลอาณาเขตของชาติเปนกลาง
เปนสถานที่ล้ีภัยจากขาศึก หรือฐานปฏิบัติการ กําลังของชาติคูสงครามที่ละเมิดความเปนกลางของนานน้ํา 
และชาติเปนกลางแสดงการที่ไมสามารถ หรือไมมีเจตนาที่จะขับไลผูรุกราน ชาติคูสงครามอีกฝายยอมรักษา
ความถูกตองที่จะดําเนินการกระทําการบังคับดวยตนเองแกศัตรู และชาติเปนกลางดวยกฎแหงการเปนกลาง 

๕๑๓.  ชองแคบสากลชาติเปนกลาง 
 เปนธรรมเนียมกฎหมายระหวางประเทศสะทอนสนธิสัญญา กฎหมายทางทะเลป ค.ศ.๑๙๘๒ ในการจัด
เรือรบผิวน้ําของชาติคูสงคราม และชาติเปนกลาง เรือดําน้ํา และเครื่องบินมีสิทธิในการแลนผาน บินผาน 
และดําผานชองแคบทั้งหมดที่ใชในการเดินเรือระหวางประเทศ ชาติเปนกลางไมสามารถที่จะเลื่อน ขัดขวาง 
หรือตอตานสิทธิในการผานชองแคบระหวางประเทศ กองกําลังชาติคูสงครามขนสงผานชองแคบระหวาง



ประเทศ ที่ซอนกันกับนานน้ําชาติเปนกลางจะตองดําเนินการโดยไมชักชา อดกล้ันจากการคุกคาม หรือการ
ใชกําลังตอตานชาติเปนกลาง และจะตองอดกลั้นจากการกระทําของฝายขาศึก หรือการกระทําอื่น ซ่ึงไมเปน
ปกติธรรมดาในการผาน ในการผานกองกําลังของชาติคูสงครามอาจจะมีมาตรการคุมครองความมั่นคงอยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งการปลอย และการเขามาของเครื่องบิน รูปกระบวนเรือฉาก การวัดคาเสียงใตน้ํา และการ
ลาดตระเวนทางอิเล็กทรอนิกส กองกําลังของชาติคูสงครามจะไมใชชองแคบของชาติเปนกลางเปนสถานที่ล้ี
ภัย เปนฐานปฏิบัติการ และเรือรบของชาติคูสงครามจะไมทําการตรวจและคนหาในนานน้ํานั้น (ชองแคบ
ตุรกีมีการใชกฎพิเศษที่ชัดเจนในสนธิสัญญา Montreux ป ค.ศ. ๑๙๓๖ ซ่ึงจํากัดจํานวนและชนิดของเรือรบที่
จะใชในชองแคบทั้งในเวลาสันติและระหวางขัดกันดวยอาวุธ) 

๕๑๔.  นานน้ําหมูเกาะของชาติเปนกลาง 
 ๑. เกือบทุกชาติระลึกถึงสิทธิที่เหมาะสมของชาติที่เปนเกาะตอการสถาปนาเสนฐานของรัฐหมูเกาะปด
ลอมพื้นน้ํารอบ ๆ หมูเกาะ การจัดทําเสนฐานปฏิบัติตามสนธิสัญญากฎหมายทะเลป ค.ศ.๑๙๘๒ ความสมดุล
ของสิทธิและหนาที่ของชาติเปนกลาง และชาติคูสงครามกับการยอมรับกับนานน้ําเปนกลางยากตอการ
กําหนดเนื้อหาสาระของนานน้ําหมูเกาะ 
 ๒. กองกําลังของชาติคูสงครามจะตองอดกลั้นจากการกระทําอันเปนฝายขาศึกในนานน้ําเปนกลางของ
รัฐ  หมูเกาะ และจากการใชเสมือนเปนที่ล้ีภัยหรือฐานปฏิบัติการเรือรบหรืออากาศยานของชาติคูสงคราม ซ่ึง
รวมทั้งเรือดําน้ํา เรือผิวน้ํา และอากาศยานทหาร รักษาไวซ่ึงสิทธิของการไมขัดขวางการแลนผาน บินผาน 
หรือดําน้ําผานในเสนทางในทะเลของรัฐหมูเกาะ การอางสิทธิการผานเสนทางในทะเลรัฐหมูเกาะของกอง
กําลังชาติคูสงครามอาจจะรับประกันเหตุกรณีของการผานอยางตอเนื่องและรวดเร็ว  และไมมีผล
เปลี่ยนแปลงตอความมั่นคง รวมทั้งการปลอยข้ึนและรับอากาศยานลงเรือ การตรวจคนไมไดรับอนุญาตให
กระทําในนานน้ําหมูเกาะที่เปนกลาง 
 ๓. ชาติเปนกลางอาจจะปดนานน้ําหมูเกาะ (ที่มิใชเสนทางผานทางทะเลหรือเปนเสนทางโดยปกติที่ใช
ในการเดินเรือหรือเดินอากาศ) ในการผานของเรือรบของชาติคูสงคราม แตก็ไมใชส่ิงจําเปนจะปดหรือไมปด
ก็ได ชาติหมูเกาะควรแนใจวาไดรับการยอมรับที่จะไมถูกลวงละเมิดความเปนกลางของนานน้ํา ถาชาติเปน
กลางไมสามารถหรือไมพยายามอยางมีประสิทธิภาพที่จะปองกัน หรือผลักไลกองกําลังชาติคูสงครามที่
แสดงใหเห็นการกระทําที่ผิดกฎหมายในนานน้ําหมูเกาะของตน ชาติคูสงครามฝายตรงขามอาจจะดําเนินการ
ชวยเหลือตนเองในการกระทําบังคับฝายขาศึก ซ่ึงอาจจะเปนสิ่งจําเปนที่ตองลวงละเมิดความเปนกลาง การ
ใชกําลังบังคับในการชวยเหลือตนเองอาจรวมทั้งบนผิวน้ํา ใตผิวน้ํา ในอากาศ และในอวกาศของนานน้ําหมู
เกาะโดยใชกําลังในจํานวนปริมาณเทาที่จําเปน 

๕๑๕.  หวงอวกาศที่เปนกลาง 
 ๑. อาณาเขตที่เปนกลางที่ขยายขึ้นไปในหวงอวกาศเหนือผิวดินชาติเปนกลาง นานน้ําภายในนานน้ําหมู
เกาะและอาณาเขตทางทะเล อากาศยานทหารของชาติคูสงครามจะถูกหามมิใหเขาไปในหวงอวกาศที่เปน
กลางยกเวนดังตอไปนี้ 



ก. หวงอวกาศเหนือชองแคบและเสนทางผานทางทะเลของรัฐหมูเกาะระหวางประเทศที่เปนกลาง
ยังคงเปดตลอดเวลาแกอากาศยานของชาติคูสงคราม รวมทั้งอากาศยานทหารในการลําเลียงหรือ
การผานเสนทางผานในทะเลของรัฐหมูเกาะ การผานจะตองตอเนื่องและรวดเร็ว และกระทําใน
การบินในลักษณะปกติธรรมดาของอากาศยาน อากาศยานของชาติคูสงครามจะตองอดกลั้นจาก
การกระทําอันเปนขาศึกในขณะที่ผาน แตอาจจะดําเนินการในหลายสิ่งเพื่อรับประกันตอความ
มั่นคงของตน และความมั่นคงตอฝายตนไมวากําลังผิวน้ํา หรือใตผิวน้ํา 

ข. อากาศยานทางการแพทยอาจจะบินขามดินแดนประเทศเปนกลางกอนที่จะแจง อาจจะลง ณ ที่
นั้นในกรณีที่จําเปน และอาจจะใชส่ิงอํานวยความสะดวกของสนามบินที่เปนกลางเหมือนกับที่ล้ี
ภัย โดยที่ ขอจํากัดและระเบียบนี้ชาติเปนกลางจะนําไปประยุกตใชกับทุกชาติคูสงครามอยาง เทา
เทียมกัน 

ค. อากาศยานของชาติคูสงครามที่มีสภาพที่ตองการความชวยเหลือที่มองเห็นไดเดนชัดอาจไดรับ
อนุญาตใหเขาไปในหวงอวกาศที่เปนกลางและลงจอดในอาณาเขตที่เปนกลางภายใตการ
คุมครองชาติเปนกลางอาจบังคับใหใหอากาศยานลง และกักกันทั้งอากาศยานและลูกเรือไว 

๕๑๖.  หนาท่ีการเปนกลางในหวงอวกาศที่เปนกลาง 
  ชาติเปนกลางตองรับหนาที่ปองกันการฝาฝนหวงอวกาศที่เปนกลางจากอากาศยานทหารของชาติคู
สงคราม ตองผลักดันการลวงละเมิดลงพื้นของอากาศยาน และกักกันทั้งอากาศยานและลูกเรือ ถาหากชาติ
เปนกลางไมสามารถหรือไมพยายามปองกันการเขามาอยางผิดกฎหมาย หรือการใชหวงอวกาศ โดยอากาศ
ยานทหารของชาติคูสงคราม กองกําลังของชาติคูสงครามฝายตรงขามอาจจะดําเนินการออกมาตรการใช 
กําลังบังคับเพื่อชวยเหลือตนเองตามแตความตองการในสภาพแวดลอมนั้น 

๕๑๗.  การคาท่ีเปนกลาง  
 ๑. จุดมุงหมายสําคัญของกฎการเปนกลาง คือ ระเบียบปฏิบัติของการกระทําของชาติคูสงครามในการ
ยอมรับการคาที่เปนกลาง เพื่อจุดประสงคของเอกสารการพิมพนี้ การคาที่เปนกลางประกอบดวยการคาทั้งหมด 
ระหวางชาติเปนกลางชาติหนึ่งกับชาติอ่ืนที่ไมไดมีสวนเกี่ยวของกับวัสดุอุปกรณสงคราม หรือการกําหนด
จุดหมายของกองกําลังสําหรับชาติคูสงครามใด และการคาทั้งหมดระหวางชาติเปนกลาง และชาติคูสงคราม
หนึ่งที่ไมเกี่ยวของกับคาใชจายในการขนสงลักลอบนําสินคาเขาที่ผิดกฎหมาย หรือการคาที่ทําใหดํารงรักษา
ไวซ่ึงความสามารถในการสูรบของชาติคูสงคราม เรือพาณิชยของชาติเปนกลาง และอากาศยานพลเรือนที่เขา
มาทําการคาที่เปนกลางอยางถูกกฎหมายจะถูกตรวจคน แตจะไมถูกจับยึด หรือทําลายโดยกองกําลังของชาติ
คูสงคราม 
 ๒. กฎการเปนกลางไมขัดขวางชาติเปนกลางจากการเขามาคาขายกับชาติคูสงคราม อยางไรก็ตาม
รัฐบาลของชาติเปนกลางไมสามารถที่จะจัดหาวัสดุอุปกรณสงครามหรือกองกําลังติดอาวุธใหกับชาติคู
สงคราม โดยปราศจากการลวงละเมิดหนาที่การเปนกลางในการงดเวนการจัดสงวัสดุอุปกรณ และการไม
ฝกใฝฝายใด  ฝายหนึ่ง และเสี่ยงตอการสูญเสียสภาวะการเปนกลาง ถึงแมวาชาติเปนกลางอาจจะขัดขวาง



ประชาชนจากการจัดสงการคาที่ไมเปนกลางกับชาติคูสงคราม แตก็ไมไดเปนสิ่งจําเปนที่จะทําเชนนั้น 
ผลกระทบที่ตามมา กฎหมายที่บัญญัติการตรวจสอบความสมดุลของผลประโยชนตอการปองกันการคาที่
เปนกลางจากการแทรกแซงที่ไมสมเหตุสมผล และสิทธิของชาติคูสงครามฝายหนึ่งในการหามการขนยาย
วัสดุอุปกรณสงครามไปยังขาศึกอีกฝายหนึ่ง 

๕๑๘.  สินคาตองหาม  
 ๑. สินคาตองหามประกอบดวยสินคาซึ่งกําหนดสําหรับขาศึกของชาติคูสงคราม ซ่ึงอาจะเชื่อไดวาจะใช
ในการขัดแยงกันดวยอาวุธ ตามธรรมเนียมประเพณีที่ตกทอดกันมา สินคาตองหามแบงออกเปนสองประเภท 
คือ ประเภทตองหามอยางเด็ดขาดสมบูรณ และอยางมีเงื่อนไข สินคาตองหามอยางสมบูรณประกอบดวย 
สินคา ซ่ึงคุณลักษณะเห็นไดชัดวาถูกกําหนดเพื่อใชในการขัดแยงกันดวยอาวุธ  เชนกระสุน  อาวุธ  
เครื่องแบบ  และอื่น ๆ สินคาตองหามอยางมีเงื่อนไข เปนสินคาที่ทําใหรูสึกเชื่อวาจะมีจุดมุงหมายในการใช
วาสามารถใชทั้งเพื่อการสงบสุข หรือเพื่อการสงคราม เชน ส่ิงที่ใชในการประกอบอาหาร อุปกรณการ
กอสราง และน้ํามันเชื้อเพลิง ชาติคูสงคราม มักจะประกาศรายการตั้งแตเร่ิมแรกของการเปนขาศึกกัน เพื่อ
แจงใหชาติเปนกลางทราบถึงชนิดของสินคาที่พิจารณาวาเปนสินคาตองหามทั้งหมด และสินคาที่ไดรับการ
ยกเวน โดยทั่วไปรายการสินคาตองหามของชาติคูสงครามไมคงที่แนนอน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของการ
ขัดแยง 
 ๒. ตามประเพณีปฏิบัติของชาติคูสงครามตั้งแตป ค.ศ.๑๙๓๙ กอใหเกิดธรรมเนียมที่ยกเลิกในเรื่องการ
แตกตางระหวาง สินคาตองหามอยางเด็ดขาดสมบูรณ และสินคาตองหามอยางมีเงื่อนไข เพราะความเกี่ยวพนั
ของประชากรทั้งหมดโดยแทจริงในความพยายามสนับสนุนสงคราม ชาติคูสงครามทั้งสองฝาย ใน
สงครามโลกครั้งที่ ๒ โนมเอียงในการปฏิบัติควบคุมสินคานําเขาทั้งหมด ดวยเหตุดังนี้ มันจึงกลายเปนการ
ยากขึ้น  ทุกทีที่จะแสดงใหเห็นความแตกตางที่สําคัญระหวาง การกําหนดสินคาเพื่อรัฐบาลของขาศึก กองทพั
ของขาศึก และการกําหนดสินคาเพื่อการบริโภคของประชาชนพลเรือน โดยผลลัพธนี้ชาติคูสงครามจัดการ
กับสินคานําเขาทั้งทางตรงและทางออมทั้งหมดที่สนับสนุนการพยายามทําสงครามที่เปนสินคาที่ตองหาาม
โดยปราศจากการจําแนกระหวางสินคาตองหามอยางเด็ดขาด และสินคาตองหามอยางมีเงื่อนไข ดวยขอบเขต
ดังนี้ กฎหมายระหวางประเทศอาจจะดําเนินงานตอไปในการที่จะประกาศรายการสินคาตองหาม โดยเมื่อเร็ว 
ๆ นี้ การฝกปฏิบัติแสดงใหเห็นวา ความตองการอาจจะประสบผลสําเร็จโดยการทํารายการของสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

๕๑๙.  สินคาท่ีถูกสงไปยังจุดมุงหมายที่เปนขาศึก  
 ๑. สินคาตองหามมีแนวโนมที่จะตองมีการตรวจจับในทุกสถานที่นอกจากอาณาเขตที่เปนกลาง ถา
จุดหมายปลายทางคืออาณาเขตที่เปนของขาศึกหรืออาณาเขตที่ถูกครอบครองโดยขาศึก ไมใชเร่ืองสําคัญวา
จะสงสินคาตองหามในสงไปโดยตรง รวมทั้งการขนถายสินคา และการขนสงทางบกก็เชนกัน เมื่อสินคา 
ตองหามไปเกี่ยวพันกับจุดหมายปลายทางที่ขาศึกเปนเจาของหรืออาณาเขตที่ถูกขาศึกยึดครอง อาจจะ
สันนิษฐานไดเมื่อ 



ก. ยานพาหนะชาติเปนกลางไดแวะจอดที่ทาเรือขาศึกกอนมาถึงทาเรือประเทศเปนกลาง ซ่ึงสินคา
ถูกตรวจสอบ 

ข. สินคาถูกตรวจสอบวาใชที่ทาเรือชาติเปนกลาง เปนเหมือนทาเรือของการสงผานไปยังขาศึก 
ถึงแมวาจะเปนการสงไปยังชาติเปนกลางกอน 

ค. สินคาที่ถูกสงมอบตามคําสั่ง หรือสงไปที่ผูรับของโดยไมจาหนา แตถูกกําหนดวาเปนชาติเปน
กลางที่อยูในอาณัติของขาศึก 

 ๒. การสันนิษฐาน จุดมุงหมายอันเปนขาศึกของสินคาตองหามที่สงโดยลวงละเมิด  มีแนวโนมที่จะถูก
จับกุมโดยชาติคูสงครามจากเวลาที่เรือสินคาของชาติเปนกลางออกจากทาเรือในประเทศตนเอง หรืออาณา
เขตที่เปนกลางอื่น ๆ จนกระทั่งกลับมาถึงอาณาเขตที่เปนกลางอีกครั้งหนึ่ง ยิ่งไปกวานั้น สินคาตองหามอยาง
มีเงื่อนไขยังมี    แนวโนมที่จะถูกจับดวยเหมือนกัน ถากําหนดจุดมุงหมายเพื่อการใชของรัฐบาลหรือกองทัพ
ของขาศึก  จุดมุงหมาย อันเปนขาศึกของสินคาตองหามจะตองตั้งอยางเปนจริงจังไมใชสมมุติทึกทักเอาเอง 

๕๒๐.  การไดรับการยกเวนจากการเปนสินคาตองหาม  
 ๑. สินคาที่แนนอนวาไดรับการยกเวนจากการจับกุม วาเปน สินคาตองหามแมวาจะถูกกําหนดสงไป
อาณาเขตขาศึก ไดแก 

ก. สินคาที่ยกเวน หรือสินคาอิสระ 
ข. ส่ิงของที่มีเจตนาโดยเฉพาะเพื่อการรักษาคนบาดเจ็บ และเจ็บปวยของกองทัพ และการปองกัน

เชื้อโรค 
ค. อุปกรณการแพทย วัตถุทางศาสนา เสื้อผา เครื่องนอน เครื่องประกอบอาหารที่จําเปน เครื่องมือที่

กําบัง โดยปกติแกประชาชนพลเรือน และเปนพิเศษแกเด็กและสตรี การจัดหาที่ไมมีเหตุผล
รายแรงที่จะทําใหเชื่อวาสินคาเหลานั้นจะถูกนําไปใชในจุดประสงคอ่ืน หรือเปนขอไดเปรียบ
ทางทหารที่ชัดเจนตอขาศึก โดยการสับเปลี่ยนดัดแปลงสินคาของขาศึก แลวกลายเปนสินคาเพื่อ
จุดประสงคทางทหารไดโดยงาย 

ง. ส่ิงของที่กําหนดใหแกเชลยศึก รวมถึงหีบหอของสวนตัว อาหารบางอยาง เสื้อผา อุปกรณ
การแพทย วัตถุทางศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม และอุปกรณการกีฬา ฯลฯ  

จ. สินคา หรือมิฉะนั้นสิ่งที่ไดรับการยกเวนเปนพิเศษจากการจับกุมโดยสนธิสัญญาระหวางประเทศ 
หรือการตกลงกันเปนพิเศษ ระหวางชาติคูสงคราม 

 ๒. เปนธรรมเนียมปฏิบัติใหชาติเปนกลางจัดหาแกชาติคูสงครามทั้งสองฝายในขอมูลที่เกี่ยวกับ
รูปลักษณะ เวลา และเสนทางสงของสินคาที่ไดรับการยกเวนจากการเปนสินคาตองหาม และไดมาซึ่งการ
ยอมรับเพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑและการเขาไปในอาณาเขตของชาติคูสงคราม หรืออาณาเขตที่ชาติคู
สงครามยึดครอง 

๕๒๑.  ประกาศนียบัตรรับรองการขนสงสินคาท่ีไมตองหาม  



 ประกาศนียบัตรรับรองของการขนสงสินคาที่ไมตองหาม เปนเอกสารที่แจกจายโดยกงสุลของชาติคู
สงคราม หรือหนวยราชการอื่นตอเรือและอากาศยานของชาติเปนกลาง เพื่อรับรองวาสินคาที่ขนสงนั้นไดรับ
การตรวจสอบแลว โดยปกติจะทําที่สถานที่แรกที่ออกเดินทาง และตรวจหาวาปลอดจากสินคาตองหาม 
จุดประสงคของประกาศนียบัตรรับรองนี้เพื่อใหความสะดวกแกชาติคูสงครามในการควบคุมสินคาตองหาม 
ดวยการแทรกแซงนอยที่สุด เพื่อเกิดความลาชานอยที่สุดแกการคาของชาติเปนกลาง ประกาศนียบัตรรับรอง
นี้ไมเปนการรับประกันวาเรือหรืออากาศยานจะตองไมถูกตรวจคน และสินคาจะตองไมถูกยึดครอง (การ
เปลี่ยนสภาพแวดลอม เชน การเปลี่ยนสถานะของเรือของชาติเปนกลางระหวางเวลาที่ออกประกาศนียบัตร
รับรองกับเวลาที่มีการสกัดกั้นในทะเลอาจจะเปนสาเหตุใหประกาศนียบัตรรับรองเปนโมฆะ) ในทางตรง
ขามการที่ประกาศนียบัตรรับรองที่แจกจายโดยชาติคูสงครามชาติหนึ่งไมมีผลกระทบตอสิทธิการตรวจคน
ของชาติคูสงครามฝายตรงขามการยอมรับของประกาศนียบัตรรับรอง โดยเรือหรืออากาศยานชาติเปนกลาง
ไมไดประกอบขึ้นเพื่อการสนับสนุนชาติที่ไมเปนกลาง 

๕๒๒.  ลักษณะการเปนขาศึก   
 เรือทุกลําที่ปฏิบัติการภายใตธงของขาศึก และอากาศยานทุกเครื่องที่มีเครื่องหมายของขาศึก มีลักษณะ
การเปนขาศึก อยางไรก็ตาม ความจริงที่วาเรือสินคาที่ติดธงชาติเปนกลาง อากาศยานที่ติดเครื่องหมายชาติ
เปนกลางไมจําเปนวาจะมีลักษณะที่เปนกลางเสมอ เรือสินคาและอากาศยานพลเรือนทุกลําที่ชาติคูสงคราม
เปนเจาของหรือควบคุมโดยชาติคูสงครามมีลักษณะการเปนขาศึก โดยไมตองสนใจแมวาจะปฏิบัติการ
ภายใตธงหรือเครื่องหมายของชาติเปนกลาง เรือหรืออากาศยานที่มีลักษณะการเปนขาศึก อาจจะถูกปฏิบัติ
โดยชาติ คูสงครามฝายตรงขาม     ถาทราบความจริงวาเปนเรือและอากาศยานของขาศึก 

๕๒๓.  ลักษณะของเรือรบและอากาศยานทางทหารของขาศึก  
 เรือสินคาและอากาศยานทางพลเรือนของชาติเปนกลางที่มีลักษณะความเปนขาศึก อาจถูกปฏิบัติจาก
ชาติคูสงครามเหมือนเรือรบหรือเครื่องบินทางทหารของขาศึก ถาหากเกี่ยวของกับการกระทําดังนี้ 

ก. มีสวนโดยตรงในการกระทําเปนขาศึกในฝายของขาศึก 
ข. กระทําในทุกขีดความสามารถเหมือนกับสวนสนับสนุนในทางทหารตอกองทัพของขาศึก 

๕๒๔.  ลักษณะของเรือสินคา หรืออากาศยานทางพลเรือนของขาศึก  
 ๑. เรือสินคาและอากาศยานพลเรือนของชาติเปนกลางที่มีลักษณะการเปนขาศึกอาจจะถูกปฏิบัติจาก
ชาติคูสงคราม เชนเดียวกับเรือสินคาหรืออากาศยานทางพลเรือนของขาศึก เมื่อเกี่ยวของพัวพันกับการกระทาํ 
๒ ประการดังนี้ 

ก. ปฏิบัติการโดยตรงภายใตการควบคุม คําสั่ง กฎบัตร การวาจาง หรือการชี้นําของขาศึก เชน   
จัดเปนกระบวนเรือ 

ข. ขัดขวางความพยายามที่จะเขาทําการพิสูจนทราบรวมทั้งการตรวจคน 

๕๒๕.  การตรวจคน  



 การตรวจคนเปนวิธีซ่ึงเรือรบ หรืออากาศยานทางทหารของชาติคูสงครามอาจจะใชในการตัดสิน
ลักษณะที่แทจริง (ขาศึกหรือเปนกลาง) ของเรือสินคาที่เผชิญหนากันภายนอกอาณาเขตชาติเปนกลาง 
ลักษณะ (สินคาตองหามหรือสินคาที่ไดรับการยกเวน) ของสินคา วิธีการกระทํา (โดยสุจริตหรือเปนขาศึก) 
ของการวาจาง และความจริงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในกรณีการขัดกันดวยอาวุธ ๑  เรือรบหรือเรือของชาติเปน
กลางที่พัวพันกับการคากับกองทัพไมใชส่ิงที่จะตรวจคน ขอหามตอตานการตรวจคนในอาณาเขตชาติเปน
กลาง ขยายออกไปถึงชองแคบระหวางประเทศที่เหล่ือมทับดวยอาณาเขตทางทะเลของชาติเปนกลาง และ
เสนทางเดินเรือของรัฐหมูเกาะ เรือสินคาของชาติเปนกลางในกระบวนเรือของเรือรบของชาติเปนกลางชาติ
เดียวกันไดรับการยกเวนจากการตรวจคนเชนเดียวกัน แมวาผูควบคุมกระบวนเรืออาจจะถูกขอหนังสือจาก
นายทหารที่ควบคุมของเรือรบชาติคูสงครามที่มาสกัดกั้น เพื่อใหขอมูลขาวสาร ลักษณะของยานพาหนะ และ
สินคาที่ควร หรือจะตองถูกตรวจคน ผูควบคุมกระบวนเรือจะตองตัดสินใจวา เรือภายใตอํานาจครอบครอง
ของตนมีลักษณะการเปนขาศึก หรือขนสินคาตองหามมาหรือไม เขาจําเปนตองชวยเหลือในการถอนตัวจาก
การปองกันผูที่กระทําผิด รับผิดชอบตอการตรวจคนและการจับกุมโดยเรือรบของชาติคูสงคราม 

๕๒๖.  ขั้นตอนการตรวจคน  
 ๑. ในการขาดไปของกฎการปะทะพิเศษหรือคําแนะนําพิเศษอื่นๆ ที่แจกจายโดยการปฏิบัติตามสายการ
บังคับบัญชาระหวางชวงเวลาของการขัดกันดวยอาวุธ ขั้นตอนตอไปนี้ควรจะไดแจงใหกําลังพลรับทราบโดย 
ชัดแจง    ในเรื่องสิทธิของชาติคูสงครามในการตรวจคน 

ก. การตรวจคนควรจะฝกหัดในทุกไหวพริบปฏิภาณ และการพิจารณาที่เปนไปได 
ข. กอนมีการเรียกเรือใหจอดนิ่ง เรือรบควรชักธงชาติในการเรียกจะทําโดยการยิงที่ไมบรรจุลูก การ

ชักธงสัญญาณสากล (SN หรือ SQ) หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ในการเรียกเรือ ถาเปนเรือสินคาชาติเปน
กลางจะเขามาหาแลวหยุด จอดนิ่งลอยลํา แสดงธงเรือ และไมตอตานขัดขวาง (ถาการเรียกเปน
เรือขาศึก    จะไมเขามาหา และอาจตอตานกฎหมาย แมแตใชกําลัง แตดวยการกระทํานั้น เปน
ความเสี่ยงตอการถูกทําลาย หรือความเสียหายอื่น ๆ) 

ค. ถาเรือที่เรียกนั้นหนี อาจจะมีการไลติดตาม และนํามาตรการบังคับอื่นมาใชถาจําเปน 
ง. เมื่อเรือที่ถูกเรียกถูกนําเขามา เรือรบควรจะสงเรือเล็กพรอมกับนายทหารที่จะดําเนินการตรวจคน   

ถาเปนการปฏิบัติได ควรมีนายทหารตรวจคนอีกหนึ่งคนติดตามไปดวยเพื่อทําการตรวจสอบ     
นายทหารและลูกเรือเรือเล็กอาจพกอาวุธโดยการไตรตรองอยางรอบคอบของนายทหารที่
ควบคุม 

จ. ถาการตรวจคนในทะเลพิจารณาเห็นวาอันตราย หรือไมสามารถปฏิบัติได เรือของชาติเปนกลาง
อาจจะถูกคุมกันโดยเรือรบที่เรียกตรวจ หรือเรือรบลําอื่น หรืออากาศยานทหารใหไปยังสถานที่
ใกลที่สุด (นอกอาณาเขตทางทะเลของชาติเปนกลาง) ซ่ึงเปนสถานที่ที่การตรวจคนสะดวกและ
ปลอดภัย     เรือของชาติเปนกลางไมตองลดธง (ไมไดถูกจับ) แตจะตองกระทําตามที่เรือรบ 
หรืออากาศยานที่มาทําการคุมกันสั่ง 



ฉ. นายทหารควบคุมการผานควรจะตรวจสอบหลักฐานทางหนังสือของเรือกอนใหทราบแนถึง
ลักษณะทาเรือที่ออกและจุดหมายปลายทาง ลักษณะของสินคา ลักษณะของการวาจาง และ
ความจริงอื่น ๆ ที่ตามประเด็นที่ตองการเอกสารหนังสือที่ตรวจสอบโดยปกติรวมทั้งใบรับรอง
การจดทะเบียน รายช่ือลูกเรือ รายช่ือผูโดยสาร สมุดบันทึก บัตรผานการตรวจสุขภาพ การเชา
เหมาลํา (ถาเปนเรือเชา) ใบสงของ หรือใบแสดงรายการสินคา ใบแสดงการบรรทุก   ใบสําคัญ
อ่ืน ๆ ใบประกาศของกงสุล หรือประกาศนียบัตรรับรองวาไมเปนสินคาตองหามการขนสง
รับรองความบริสุทธิ์ของสินคา 

ช. ความเปนระเบียบถูกตองของหนังสือ และแสดงใหเห็นความบริสุทธิ์ที่เดนชัดของสินคา การ
วาจาง หรือจุดหมายปลายทางไมไดขอสรุปจําเปน ความสงสัยยังคงดํารงอยู เรือรบของบริษัท
อาจตองตอบคําถาม และเรือและสินคายังอาจถูกตรวจคน 

ซ. นอกจากจะเปนการปองกันความมั่นคงทางทหาร นายทหารควบคุมการผานจะบันทึกความจริงที่
เกี่ยวของกับการตรวจคนลงในสมุดบันทึกของการตรวจเยี่ยมเรือ รวมทั้งวันที่ และสถานที่ที่เขา
ทําการสกัดกั้น การลงช่ือควรจะลงโดยลายเซ็น และยศของนายทหารควบคุมการผาน แตช่ือ
ของเรือที่ทําการตรวจ และนายทหารผูบังคับบัญชาไมควรเปดเผย 

๕๒๗.  การตรวจคนโดยอากาศยานทหาร  
 แมวาจะมีสิทธิของการตรวจคนโดยอากาศยานทหาร แตไมมีการวางรากฐานในการฝกหัดที่เปนสากล
วาสิทธินั้นจะมีการฝกการปฏิบัติอยางไรบาง โดยธรรมดาการตรวจคนเรือโดยอากาศยานจะประสบ
ความสําเร็จ โดยการนําและคุมกันเรือไปยังบริเวณใกลเคียงของเรือรบของชาติคูสงครามซึ่งจะทําการตรวจ
คนเรือนําไปยังทาเรือของชาติคูสงคราม การตรวจคนอากาศยานโดยอากาศยานจะประสบผลสําเร็จโดยการ
นํา อากาศภายใตความคุมกันไปยัง สถานที่ที่สามารถรอนลงจอดในพื้นที่ใกลที่สุดของชาติคูสงครามที่ใกล
ที่สุด 

๕๒๘. การปดอาว 
 การปดอาวเปนปฏิบัติการของคูสงครามในการปองกันเรือ และหรือ อากาศยานของทุกชาติ  ไมวาจะ
เปนขาศึกหรือชาติเปนกลางจากการเขาหรือออกจากทาเรือ สนามบิน หรือพื้นที่ชายฝงที่จาการเขา       
ครอบครอง หรือการเขาควบของชาติขาศึก จุดประสงคของชาติคูสงครามในการสถาปนาการปดอาว คือการ
ปฏิเสธขาศึกในการใชเรือหรืออากาศยานของขาศึกหรือชาติเปนกลางในการขนสงบุคคลและสินคา ไปยัง
หรือออกจากดินแดนขาศึก ในขณะที่สิทธิการตรวจคนของชาติคูสงครามถูกกําหนดใหขัดขวางการขนยาย
สินคาตองหาม สิทธิการตรวจคนของชาติคูสงครามคือการตั้งใจปองกันเรือหรืออากาศยาน ปราศจากความ
สนใจในสินคาที่สงประกาศและแยกขาศึกออกจาก นานน้ําหรือหวงอวกาศระหวางประเทศ 

๕๒๙. กฎเกณฑเดิม 
 ๑. ถูกตองมีเหตุผลภายใตกฎเกณฑเดิมของกฎหมายระหวางประเทศ การปดอาวจะตองสอดคลองกับ
บรรทัดฐานดังตอไปนี้ 



ก. การสถาปนา การปดอาวจะตองสถาปนาโดยรัฐบาลของชาติคูสงคราม ปกติทั่วไปประสพผลโดย
การประกาศของรัฐบาลชาติคูสงคราม หรือโดยผูบังคับบัญชากองกําลังปดอาวจะเริ่มตนขีดจํากัด
ของลักษณะภูมิศาสตร และชวงเวลาที่เหมาะสมที่จะอนุญาตใหเรือ และอากาศยานของชาติเปน
กลางออกจากพื้นที่ที่ปดอาว 

ข. การบอกกลาว เปนธรรมเนียมสําหรับชาติคูสงครามที่จะสถาปนาการปดอาวโดยการบอกกลาวทุก
ชาติที่ไดรับผลกระทบจากการบังคับนั้น เพราะการรับรูขาวการดํารงอยูของการขาวของการปด
อาวเปนองคประกอบที่จําเปนของความขุนเคืองการผิดสัญญา และความพยายามผิดสัญญาของ
การปดอาว เรือและอากาศยานของชาติเปนกลางไดรับเกียรติโดยการบอกกลาว ผูบังคับบัญชา
กองกําลังปดอาวจะแจงอํานาจหนาที่เฉพาะในพื้นที่การปดอาวดวยเชนกัน รูปแบบของการบอก
กลาวไมใชปจจัยสําคัญที่มีผลยาวเหมือนประสิทธิภาพ 

ค. ประสิทธิภาพ ถูกตองมีเหตุผล การปดอาวจะตองมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิภาพจะตอง
รักษาดวยกองกําลังผิวน้ํา อากาศ ใตน้ํา หรือกลไกอื่น ๆ ที่มีความสามารถเพียงพอที่จะแสดงให
เห็นวาการผานเขา หรือออกในพื้นที่ปดอาวมีอันตราย ความตองการของความมีประสิทธิภาพไม
ขัดขวางตอการไมปรากฏตัวช่ัวคราวของกองกําลังปดอาว ถาการไมปรากฏตัวเกิดจากการบีบคั้น
ของสภาพอากาศ หรือเหตุผลอ่ืนที่เกี่ยวของกับการปดอาว เชนเดียวกันความตองการของความมี
ประสิทธิภาพไมขัดขวางตอเสนทางที่เปนไปไดในการเขาพื้นที่ปดอาวที่ถูกครอบคลุม 

ง. การไมฝกใฝฝายใด การปดอาวจะตองประยุกตใชอยางไมฝกใฝฝายใดตอเรือและอากาศยานของ
ทุกชาติ การเลือกที่รักมักที่ชังโดยชาติคูสงครามที่ทําการปดอาวที่จะสนับสนุน หรือตอตานเรือ 
หรืออากาศยานของบางชาติเปนพิเศษ รวมทั้งของชาติตนเองหรือชาติพันธมิตร แสดงใหเห็นวา
การปดอาวอยางถูกกฎหมายไมสามารถดําเนินการตอไปได 

จ. ขอจํากัด การปดอาวจะตองไมกําหนดทางเขาหรือออกมาจากทาเรือ และชายฝงของชาติเปน
กลาง ชาติเปนกลางรักษาไวซ่ึงสิทธิในการรับรองการคาของชาติเปนกลาง ไมรวมถึงการคาหรือ
การติดตอส่ือสารที่กําหนดในหรือกําหนดเพื่อพื้นที่การปดอาว 

๕๓๐.  การอนุญาตใหเขาและออกเปนพิเศษ  
 ถึงแมวาเรือรบและอากาศยานทหารของชาติเปนกลางไมเชื่อถือสิทธิของทางเขาพื้นที่ปดอาวชาติ คู
สงครามที่ปดอาวซึ่งใหญโตอาจจะใหอํานาจในการเขาและออก การอนุญาตพิเศษอาจจะทําในบางสภาวะ 
โดยกองกําลังปดอาวพิจารณาความจําเปนและความเหมาะสม เรือและอากาศยานชาติเปนกลางที่มีลักษณะ
ตองการความชวยเหลือที่เห็นไดเดนชัดควรจะไดรับการอนุญาตใหเขาพื้นที่ปดอาว และไดรับอนุญาตให
ออกในภายหลัง ภายใตสภาวะที่กําหนดโดยนายทหารในที่ควบคุมกองกําลังปดอาว หรือนายทหารที่
รับผิดชอบบํารุงรักษาเครื่องมือการปดอาว   (ต.ย. ทุนระเบิด) ในทํานองเดียวกันนี้เรือและอากาศยานชาติเปน
กลางที่เกี่ยวพันกับการขนสงในการจัดหาสิ่งของที่เหมาะสมเพื่อการบรรเทาผอนคลายเพื่อประชากรพลเรือน 
และคนปวย คนบาดเจ็บ ควรจะไดรับอนุญาตใหผานวงในการปดอาว 



๕๓๑.  การละเมิดและความพยายามละเมิดการปดอาว  
 การละเมิดการปดอาว คือ การผานของเรือ หรืออากาศยานผานการปดอาวโดยปราศจากการอนุญาตให
เขาและออกเปนพิเศษจากการปดอาวของชาติคูสงคราม ความพยายามละเมิดการปดอาวเกิดขึ้นจากเวลาที่เรือ
และอากาศยานออกจากทาเรือ หรือสนามบินดวยความตั้งใจที่จะหลบหลีกการปดอาว และเมื่อเรือออกจาก
พื้นที่ปดอาว ตอเนื่องไปจนกระทั่งการเดินทางสําเร็จสมบูรณความเขาใจในเรื่องการปดอาว เปนความจําเปน
ที่จะตานทานการลวงละเมิด และความพยายามในการลวงละเมิดการปดอาว ความเขาใจอาจจะกําหนดวาเมื่อ
การปดอาวไดประกาศ และไดแจงอยางเปนทางการไปยังรัฐบาล ไมสําคัญอะไรวาเรือ หรืออากาศยานอยูใน
ชวงเวลาใหกําหนดขอบเขตการสกัดกั้นเพื่ออาณาเขตชาติเปนกลาง ถาจุดหมายปลายทาง สุดทายคือพื้นที่ปด
อาว มีขอคิดเห็นของความพยายามลวงละเมิดการปดอาวที่เรือหรืออากาศยานถูกกําหนดขอบเขตในการนํา
เรือหรืออากาศยานเขาไปยังทาเรือ หรือสนามบินที่เปนกลางที่เปนจุดของการขนสงไปยัง พื้นที่ปดอาว    การ
จับกุมเรือเหลานี้ไดถูกนํามาถกแถลงกันตอไป 

๕๓๒.  การปฏิบัติท่ีทันสมัย  
 ๑. กฎเกณฑเดิมของการปดอาว เชนที่กลาวมาแลวเปนธรรมเนียมในสวนเกือบทั้งหมดตามธรรมชาติ 
ไดมาจากรูปแบบเฉพาะที่ผานการปฏิบัติของพลังอํานาจทางทะเลระหวางศตวรรษที่ ๑๙ การพิจารณาความ 
สมดุลของกฎเกณฑระหวางสิทธิของชาติคูสงครามในการไดมาซึ่งประสิทธิภาพในการควบคุมทะเลใกล
ทาเรือขาศึก และแนวชายฝงทะเลตอการคาระหวางประเทศ กับสิทธิของชาติเปนกลางตอการบริหารการคาที่
เปนกลางดวยการแทรกแซงนอยที่สุดที่เปนไปไดจากกองกําลังชาติคูสงคราม กฎหมายของการปดอาวเปน      
หลักฐานบนระบบการควบคุมที่วางแผนไวตอผลกระทบเพียงการแทรกแซงที่มีขีดจํากัดกับการคาที่เปน
กลางสิ่งนี้เปนธรรมเนียมปฏิบัติที่ประสบผลสําเร็จ  โดยการปดลอมฐานปฏิบัติการเรือรบผิวน้ําในบริเวณ
ขางเคียงของพื้นที่ปดอาว 
 ๒. มีการเนนเพิ่มในสงครามสมัยใหมในการแสวงหาการกันขาศึกออกอยางเด็ดขาดจากความชวยเหลือ
ภายนอก และวิธีการตราเปาหมาย เรือสินคาก็ปฏิบัติเชนเดียวกับเรือรบ ตลอดจนการสั่งหามการคาของชาติ
เปนกลางทุกชาติกับขาศึก โดยมากไมนอกเหนือไปจากการสถาปนาการปดอาวดวยการปฏิบัติอยางเขมงวด
ตามกฎเกณฑเดิมในสงครามโลกครั้งที่ ๑ และสงครามโลกครั้งที่ ๒ ชาติคูสงครามทั้งสองฝายอาศัยวิธี       
ซ่ึงแมวาใชเสมอ ๆ เชนมาตรการปดอาว ไมสามารถประนีประนอมดวยแนวความคิดดั้งเดิมของการปดอาว
ระยะใกล การปดอาวระยะไกลของทั้งสองสงครามโลกแยกไปอยางสําคัญมาก จากกฎเกณฑเดิม และถูก
พิสูจนวาถูกตองที่สิทธิการตอบโตดวยกําลังของชาติคูสงคราม ในการตอตานการกระทําผิดกฎหมายสงคราม
ในสวนของขาศึก มากไปกวานั้นการพัฒนาเร็ว ๆ นี้ในระบบอาวุธและฐานปลอย ลักษณะพิเศษเฉพาะของ
เรือดําน้ํา อากาศยานความเร็วเหนือเสียงและอาวุธนําวิถี ทําใหการปดอาวที่ชิดฝงยากมากขึ้น 
 ๓. แมวาแนวโนมในการปฏิบัติของชาติคูสงครามนี้ (ระหวางสงครามทั่วไป) หางไกลจากการสถาปนา
ของการปดอาวที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑเดิม การปดอาวตอไปเปนวิธีที่เปนประโยชนตอการควบคุมชวงชิง
ผลประโยชนของชาติคูสงครามและชาติเปนกลางในการขัดกันดวยอาวุธที่มีขีดจํากัดมากอยางเชนระหวาง



การขัดแยงที่เวียดนาม การวางทุนที่ทาเรือของเวียดนามเหนือโดยกองทัพสหรัฐถูกดําเนินการในการปฏิบัติ
ตามดวยหลักเกณฑเดิมของการสถาปนา การบอกกลาว ประสิทธิภาพขอจํากัดและการไมฝกใฝฝายใด 
ถึงแมวาในเวลาที่การวางทุนเกิดขึ้น จะไมไดใชการปดอาว 

๕๓๓. การควบคุมของชาติคูสงครามตอพื้นท่ีฉุกเฉินของการปฏิบัติการทางเรือ 
 ภายในพื้นที่ฉุกเฉินหรือบริเวนใกลเคียงการปฏิบัติการทางเรือ ชาติคูสงครามอาจจะกฎเกณฑเขมงวด
เปนพิเศษ นอกเหนือจากกิจกรรมทางเรือและอากาศยานชาติเปนกลาง ยังอาจจะขัดขวางทางเรือและอากาศ
ยานจากการเขาพื้นที่ พื้นที่ฉุกเฉินหรือบริเวณใกลเคียงการปฏิบัติการทางเรือเปนยังบริเวณภายในที่อาจเกิดมี
ขาศึกหรือชาติคูสงครามปฏิบัติการ ชาติคูสงครามอาจจะไมมีความประสงคที่จะปฏิเสธสิทธิการผานของชาติ
เปนกลางหรือปดชองแคบระหวางประเทศตอการเดินเรือของชาติเปนกลาง เมื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
นี้ ความสะดวกของการจราจรของชาติเปนกลางจะยังดํารงอยู 

๕๓๔. การควบคุมของชาติคูสงครามตอการติดตอสื่อสารในทะเลของชาติเปนกลาง 
 นายทหารผูบังคับบัญชาของเรือรบของชาติคูสงครามอาจจะควบคุมการปฏิบัติในการติดตอส่ือสารของ     
เรือสินคาหรืออากาศยานพลเรือนของชาติเปนกลางทุกลําซึ่งปรากฏตัวในพื้นที่ฉุกเฉินของการปฏิบัติการทาง
เรือหรือมิฉะนั้น ที่อาจเปนภัยหรือทําใหไดรับอันตรายตอการปฏิบัติการ เรือสินคาหรืออากาศยานพลเรือน
ชาติเปนกลาง ภายในพื้นที่นั้นที่ลมเหลวตอการปฏิบัติตามทิศทางของชาติคูสงครามที่เกี่ยวขอกับการ
ติดตอส่ือสารอาจจะสันนิษฐานไดวามีลักษณะเปนขาศึก และเสี่ยงตอการถูกยิงหรือจับกุม การติดตอส่ือสาร
ที่ถูกตองตามกฎหมายที่อนุญาตในขอบเขตที่วาใหเกิดความสําเร็จของการปฏิบัติการโดยไมอคติ การเปน
ตัวการในการขัดขวางขาวสาร   ขอมูลของชาติคูสงครามที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการทางทหารหรือกอง
กําลังทางทหารเปนการกระทําที่ขัดตอหนาที่ของชาติเปนกลางในเรื่องการละเวนและการไมฝกใฝฝายใด เรือ
และอากาศยานของชาติเปนกลางนั้นอาจถูกจับหรือทําลาย 

๕๓๕. พื้นท่ีหวงหามและพื้นท่ีการรบ 
 การควบคุมของชาติคูสงครามตอพื้นที่ฉุกเฉินของการปฏิบัติการทางเรือมีขอแตกตางที่ชัดเจน จากการ
ปฏิบัติของชาติคูสงครามระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ สงครามโลกครั้งที่ ๒ การตั้งพื้นที่กวางขวางใน
ทะเลเปนพื้นที่หวงหาม หรือพื้นที่การรบ ทําใหการเดินเรือสินคาของชาติเปนกลางถูกกีดขวางหรืออยูใน
สภาวะเสี่ยงเปนพิเศษ พื้นที่ปฏิบัติการรบ/พื้นที่หวงหาม กอตั้งโดยชาติคูสงครามทั้งสองฝายเปนพื้นฐานของ
สิทธิของการตอบโตดวยกําลังทหารตอตานการถูกกลาวหาวามีพฤติกรรมผิดกฎหมายของขาศึก และถูกใช
พิสูจนการปฏิบัติในการควบคุมหรือการจับกุมและการทําลายเรือชาติเปนกลาง หรือมิฉะนั้นการไมอนุญาต
ดวยกฎของสงครามทางเรือ พื้นที่หวงหามหรือพื้นที่การรบกอตั้งโดยชาติคูสงครามในสภาวะแวดลอมของ
สงครามจํากัด ซ่ึงเปนลักษณะการเขารวมสงครามทางทะเลหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ แสดงเหตุผลอยางนอย
บางสวนมีเหตุผลถึงแมวาจะใชกําลังบังคับ มาตรการประกอบดวยพื้นที่ภูมิประเทศของการขัดแยง การรักษา
ความปลอดภัยของการเดินเรือสินคาของชาติเปนกลางจากพื้นที่ที่เปนหรือพื้นที่ที่อาจจะเปนพื้นที่การรบ
บริเวณเขตทาเรือและอากาศยานชาติเปนกลางไดรับการเตือนใหออกจากกิจกรรมของชาติคูสงคราม ลด



อันตรายที่อาจไดรับเพิ่มเติมและการบาดเจ็บที่เกิดโดยไมไดตั้งใจ ดวยขอบเขตที่วาจะไมแทรกแซง โดยไม
สมเหตุผลกับการคาที่ถูกกฎหมายของชาติเปนกลางที่ไมมีขอสงสัยในเรื่องความถูกตองตามกฎหมาย 
อยางไรก็ตามการประกาศเขตเหลานี้ก็ไมไดชวยบรรเทาพันธะหนาที่ของชาติคูสงครามภายใตกฎหมายการ
ขัดกันดวยอาวุธตอการอดกลั้นในการโจมตีเรือและอากาศยานซึ่งไมไดเปนเปาหมายที่ถูกกฎหมาย การ
ปองกันฐานไมสูญเสียในลักษณะการปองกันในการขามเสนทางที่ลากจากจินตนาการในทะเลโดยชาติคู
สงคราม 

๕๓๖. การจับกุมเรือและอากาศยานชาติเปนกลาง  
 ๑. เรือสินคาและอากาศยานพลเรือนของชาติเปนกลางมีแนวโนมที่จะถูกจับกุมโดยเรือรบและอากาศ
ยานทางทหารของชาติเปนกลาง ถาเกี่ยวของในกิจกรรมหลาย ๆ อยางดังตอไปนี้ 

ก. หลีกเลี่ยงจากความพยายามในการพิสูจนทราบ 
ข. ตอตานการตรวจคน 
ค. ลักลอบนําสินคาเขาอยางผิดกฎหมาย 
ง. ทําหรือพยายามทําใหการปดอาวลมเลิก 
จ. เสนอเอกสารที่ผิดปกติ หรือฉอโกง ขาดเอกสารที่จําเปนหรือทําลาย ทําใหเสียคุณคา หรือปดบัง

ซอนเรนเอกสาร 
ฉ. ฝาฝนลวงละเมิดกฎระเบียบที่ตั้งโดยชาติคูสงครามภายในพื้นที่ฉุกเฉินของการปฏิบัติการทางเรือ 
ช. ขนถายบุคคลทางการทหาร หรือบริการสาธารณะของขาศึก 
 ญ. ใหขอมูลทางการสื่อสารที่เปนที่สนใจของขาศึก 

 ๒. เรือและอากาศยานที่ถูกจับกุมถูกสงไปยังทาเรือ หรือสนามบินภายใตเขตอํานาจศาลของชาติคู
สงครามเหมือนกับทรัพยเชลย เพื่อการตัดสินคดีโดยศาลทรัพยเชลย โดยธรรมดาเรือรบชาติคูสงครามจะนํา
ทรัพยเชลยที่สําคัญและลูกเรือที่ยึดมาขึ้นเรือที่ถูกจับกุม ทรัพยเชลยที่ไมมีประโยชนอาจจะถูกเก็บรักษาใน  
ทาเรือโดยเรือรบ หรืออากาศยานทหารชาติคูสงคราม ในพฤติการณหลังสุด การยึดทรัพยเชลยตองเชื่อฟง
คําแนะนําของการคุมกันหรือมาตรการที่บังคับความเสี่ยง 
 ๓. เรือ หรืออากาศยานชาติเปนกลางที่พยายามตอตานการจับกุมที่ถูกตอง ถูกวางมาตรการการใชกําลัง
บังคับโดยเรือรบและอากาศยานทหารชาติคูสงคราม และสันนิษฐานที่จะทําลายในสวนที่มีความเสี่ยงตอ
ความปลอดภัย 

๕๓๗. การทําลายเรือชาติเปนกลาง 
  ทุก ๆ ความพยายามที่สมเหตุผลควรจะหลีกเลี่ยงการทําลายในการจับกุมเรือและอากาศยานชาติเปน
กลาง นายทหารผูจับกุมไมควรสั่งการใหมีการทําลาย หากปราศจากความแนใจวาของที่ถูกยึดมาไดสามารถ
ที่จะไมสงไปยังทาเรือ หรือสนามบินชาติเปนกลาง หรือปลดปลอย มันกลายเปนความจําเปนวากรณีของที่
ถูกยึดมาไดถูกทําลาย นายทหารผูจับกุมจะตองจัดหาความปลอดภัยแกผูโดยสารและลูกเรือ ในกรณีนั้น



เอกสารที่เกี่ยวของกับของที่ถูกยึดจะตองปลอดภัยถาปฏิบัติได บุคคลที่มีผลกระทบตอผูโดยสาร ควรที่จะ
ไดรับความคุมครองดวยเชนกัน 

๕๓๘.  กําลังพลของเรือและอากาศยานที่ถูกจับกุม  
 ๑. นายทหารและลูกเรือของเรือสินคาและอากาศยานพลเรือนชาติเปนกลางที่ถูกจับกุมไมถือวาเปน
เชลยศึก และจะไดรับการสงกลับถ่ินฐานเดิมในทันทีที่สภาพแวดลอมเหมาะสม กฎนี้ประยุกตใชอยางเทา
เทียมกันแกนายทหาร และลูกเรือของเรือและอากาศยานชาติเปนกลาง ซ่ึงสันนิษฐานวามีการกระทําใน
ลักษณะเปนเรือสินคา หรืออากาศยานขาศึก โดยอยูภาายใตการควบคุมการปฏิบัติการโดยขาศึก หรือ
หลีกเลี่ยงการตรวจคน แตถาเรือหรืออากาศยานชาติเปนกลาง ซ่ึงกระทําในลักษณะเปนขาศึกโดยตรงในฝาย
ของขาศึก หรือรับราชการในทุกสาขาวิชาการในการชวยเหลือขาศึกในทางการเรือ หรือการทหารในลักษณะ
นี้สันนิษฐานวามีลักษณะเชนเรือรบ หรืออากาศยานทหารของขาศึก เมื่อนายทหาร และลูกเรือถูกกับกุมก็
จะตองถูกกักขัง เชนดังเปน      เชลยศึก 
 ๒. คนชาติขาศึกบนเรือสินคา และอากาศยานพลเรือนชาติเปนกลาง เชน ผูโดยสาร ผูแสดงออกอยาง
แทจริงวาอยูในกองทัพของขาศึก ผูที่รับราชการในกองทัพขาศึก ผูเปนลูกจางในบริการสาธารณะของขาศึก 
ผูที่อาจจะเกี่ยวของหรือตองสงสัยวาทํางานเปนประโยชนแกขาศึก อาจจะกลายเปนเชลยศึก คนชาติขาศึก
เหลานี้อาจจะถูกเคลื่อนยาย เชน เปนทรัพยเชลย คนชาติขาศึกที่ไมอยูในลักษณะประเภทที่กลาวมาไมอยูใน
พวกที่จะถูกจับกุม หรือคุมขัง 

๕๓๙.  กําลังพลชาติคูสงครามที่ถูกกักขังโดยรัฐบาลชาติเปนกลาง 
 ๑. กฎหมายนานาชาติยอมรับอาณาเขตของชาติเปนกลาง ภายนอกบริเวณเขตสงครามเสนอใหเปน
พื้นที่หลบภัยของสมาชิกเปนการสวนตัวของกองกําลังของชาติคูสงคราม เปนกฎโดยทั่วไปที่รัฐบาลของชาติ
เปนกลางตองเกี่ยวของในการปองกันมิใหบุคคลเหลานั้นกลับไปยังกองทัพของฝายตน ชาติเปนกลางจะตอง
ปฏิบัติอยางสอดคลองเทาเทียมกันตอกําลังพลของชาติคูสงครามทุกฝาย 
 ๒. พลรบของรัฐคูสงครามบนเรือรบ หรืออากาศยานของชาติเปนกลาง นอกเขตนานน้ําเปนกลาง
จะตองถูกกักกันตัว และใหปฏิบัติเชนเดียวกับกรณีของพลเรือน 
 ๓. ลูกเรือของอากาศยานของคูกรณีที่ไปเกี่ยวของกับทางการแพทย  หากลงจอดในเขตเปนกลางจะดวย
เจตนาหรือไมก็ตาม จะตองถูกกักตัวโดยชาติเปนกลาง 


