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คํานํา
เอกสารอางอิงของกองทัพเรือเรื่อง คําแนะนําในการใชกําลังปฏิบัติการรวมหลายชาติ (UFM) เลมน้ี  คณะ

ทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือดานการศึกษาชั้นสูง ไดแปลและเรียบเรียงมาจากเอกสาร 
Use of Force Manual (UFM)  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใชกําลังทางทหารและกฎการปะทะ (Rules of 
Engagement)  รวมทั้งความสําคัญของการควบคุมการใชกําลังในขณะปฏิบัติการรวม เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติการทางเรือรวมกับของชาติตาง ๆ

เอกสารเลมน้ีไดอธิบายถึงรายละเอียดของแตละหัวขอเรื่องที่สําคัญ ๆ ของการใชกําลังทางทหารและกฎ
การปะทะ  ซึ่งวัตถุประสงคของเอกสารการใชกําลังปฏิบัติการรวมหลายชาติน้ีก็เพื่อเปนพื้นฐานความรูแกกําลังพล
ของกองทัพเรือท่ีจะตองมีการใชกําลังทางเรือปฏิบัติการรวมกับชาติอื่น ๆ ซึ่งทั้งผูบังคับบัญชาและ ฝายเสนาธิการ
ทุกระดับควรจะเขาใจอยางลึกซึ้ง กฎ ขอบังคับตาง ๆ  ในการปฏิบัติการทางเรือท้ังในยามสงบและในกรณีท่ีมีการ
ขัดกนัดวยอาวุธ คําอธิบายและตัวอยางในเอกสารเลมน้ีมีความมุงหมายที่จะใหผูบังคับบัญชา และฝายเสนาธิการที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติการ    เขาใจถึงพื้นฐานและวิธีการทางกฏหมายที่สนับสนุนการออกคําสั่งปฏิบัติการใชกําลัง
ทางทหารในการปฏิบัติการระหวางชาติ  ซึ่งจะเปนขอมูลโดยทั่วไปเพื่อการศึกษาคนควา เทาน้ัน  ไมใชกฎเกณฑ
การปฏิบัติ ตลอดจนไมใชคําแนะนําตามกฎหมายที่จะตองออกคําสั่งใหเปนไปตามนี้ทุกประการ

คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือดานการศึกษาชั้นสูง หวังเปนอยางยิ่งวา
เอกสารอางอิงของกองทัพเรือเลมน้ี จะเปนประโยชนท้ังในดานการศึกษา และใชอางอิงในการการศึกษา คนควา
สําหรับผูบังคับบัญชา ฝายเสนาธิการและกําลังพลของกองทัพเรือทุกระดับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการทางเรือ 
รวมทั้งการใชกําลังทางเรือปฏิบัติการรวมกับชาติตาง ๆ  หากทานใดพบขอบกพรองที่ควรจะนําไปพิจารณา     
ปรับปรุงแกไขเอกสารเลมน้ี ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ขอไดกรุณาสงขอคิดเห็นมายังคณะทํางานพิจารณา   
และจัดทําเอกสารอางอิงของ กองทัพเรือดานการศึกษาชั้นสูง สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ตําบลศาลายา   
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  จักเปนพระคุณอยางสูง

                                                          คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ
                                                     ดานการศึกษาชั้นสูง



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. ท่ีมาของกฎหมายวาดวยสันติภาพ ๖
๒๐๓. กฎบัตรสหประชาชาติ ๗
๒๐๔. การใชกําลังตามกฎบัตรสหประชาชาติ ๙
๒๐๕. การปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนสันติภาพ ๑๐
๒๐๖. บทที่ VI การปฏิบัติการ ๑๓
๒๐๗. บทที่ VII การปฏิบัติการ ๑๔
บทที่ ๓ กฎการปะทะ
ตอนที่ ๑  กลาวนํา
๓๐๑. การใชกําลังเม่ือมีการปฏิบัติการรวมระหวางหลายชาติ ๑๗
๓๐๒. การใชกําลังและระดับความขัดแยง ๑๗
๓๐๓. กฎการปะทะ ๒๐
๓๐๔. แนวความคิดท่ีสําคัญ ๒๑
๓๐๕. หลักเกณฑสําหรับการควบคุมการใชกําลัง ๒๒
ตอนที่ ๒ การปองกันตนเอง
๓๐๖. กลาวนํา ๒๒
๓๐๗. ประเภทของการปองกันตนเอง ๒๓
๓๐๘. การปองกันตนเองของหนวย/บุคคล ๒๔
๓๐๙. คําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการกระทําท่ีเปนขาศึก ๒๕
๓๑๐. คําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการแสดงทาทีท่ีเปนขาศึก ๒๗
๓๑๑. การรังควาญหรือการบุกรุก



ตอนที่ ๓ กฎการปะทะที่นํามาสูความสําเร็จของภารกิจ
๓๑๒. หลักนิยมของกฎการปะทะ ๒๗
๓๑๓. รูปแบบของกฎการปะทะ ๒๘
๓๑๔. นโยบายชี้นําในการใชกฎการปะทะ ๒๙
๓๑๕. ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการกําหนดกฎการปะทะ ๒๙
๓๑๖. การปรับกฎการปะทะที่แตกตางกันใหมีความสอดคลองกัน ๓๐
๓๑๗. การปรับปรุงกฎการปะทะ  การเปลี่ยนแปลงกฎการปะทะ ๓๒
๓๑๘. ความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา ๓๒
๓๑๙. การปฏิบัติการของสหประชาชาติ ๓๔
บทที่ ๔ กฎหมายกรณีการขัดกันดวยอาวุธ
ตอนที่ ๑  ท่ีมาของกฎหมายและหลักการ
๔๐๑ ที่มาของกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ ๓๗
๔๐๒ หลักการทั่วไป ๓๙
๔๐๓ พลรบและผูท่ีมิใชพลรบ ๔๐
ตอนที่ ๒ พันธกรณีและการบังคับใช
๔๐๔ กลาวทั่วไป ๔๑
๔๐๕. ความรับผิดชอบในการบังคับบัญชา 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. การดําเนินคดีระหวางการเปนปฏิปกษ ๔๖
๔๑๔. การดําเนินคดีภายหลังการเปนปฏิปกษ ๔๖
๔๑๕.   เขตอํานาจศาลท่ีมีตอการกระทําผิดกฎหมาย ๔๖
๔๑๖. มาตราฐานในการพิจารณาคดีท่ีเปนธรรม ๔๗
๔๑๗. การแกตาง ๔๗
๔๑๘. ขอกฎหมายหรือขอผูกพันตามกฎหมายภายใน ๔๘
๔๑๙. มาตรการลงโทษ ๔๘



ตอนที่ ๓  กฎการกําหนดเปาหมาย
๔๒๐. กฎในการกําหนดเปาหมายที่ชอบดวยกฎหมาย ๔๘
๔๒๑. เปาหมายท่ีไดรับอนุญาตใหโจมตีได ๔๙
๔๒๒. เปาหมายท่ีตองหาม ๕๐
๔๒๓. การพิจารณาผลกระทบตอสภาวะแวดลอม ๕๐
๔๒๔. การรบผิวนํ้า ๕๐
๔๒๕. เรือรบขาศึกและอากาศยานทางทหาร ๕๑
๔๒๖. เรือสินคาขาศึกและเครื่องบินพลเรือน ๕๑
๔๒๗. เรือขาศึกและอากาศยานที่ไดรับการยกเวนจากการทําลายหรือจับยึดครา ๕๓
๔๒๘. สงครามเรือดํานํ้า ๕๔
๔๒๙. การขัดขวางการเดินเรือพาณิชยขาศึกโดยเรือดํานํ้า ๕๔
๔๓๐. เรือและอากาศยานขาศึกท่ีไดรับยกเวนจากการขัดขวางโดยเรือดํานํ้า ๕๕
๔๓๑. การรบทางอากาศเหนือทะเล ๕๕
๔๓๒. เรือและอากาศยานขาศึกท่ีไดรับยกเวนจากการขัดขวางโดยอากาศยานทางทหาร ๕๖
๔๓๓. การทิ้งระเบิดและระดมยิงฝง ๕๖
๔๓๔. การแจงเตือนกอนการทิ้งระเบิด/ระดมยิงฝง ๕๖
๔๓๕. การโจมตีทําลายที่พักอาศัยของพลเรือน ๕๗
๔๓๖. การคุกคาม ๕๗
๔๓๗. เมืองที่ไมมีการปองกันหรือเขตปลอดทหารที่ไดมีการตกลงกันไว ๕๗
๔๓๘. สิ่งปลูกสรางทางการแพทยและหนวยแพทย (ท้ังเคลื่อนท่ีและประจํา) ๕๗
๔๓๙. เขตโรงพยาบาลพิเศษและเขตเปนกลาง ๕๗
๔๔๐. โรงเรียนและสถานที่สําคัญ ทางศาสนา แหลงอารยธรรม สิ่งปลูกสรางทางการกุศล และอนุสาวรีย ๕๘
๔๔๑. เขื่อนและทํานบกั้นนํ้า ๕๘
ตอนที่ ๔ อาวุธแบบธรรมดาที่ใชในการทําสงครามและระบบอาวุธ
๔๔๒. กลาวทั่วไป ๕๘
๔๔๓. การบาดเจ็บหรือความเจ็บปวดที่ทุกขทรมานเกินความจําเปน ๕๙
๔๔๔. ผลกระทบจากอาวุธที่ไมมีการจําแนกเปาหมาย ๕๙
๔๔๕. ทุนระเบิด ๕๙
๔๔๖. การวางทุนในระเบิดในยามปกติ ๖๐
๔๔๗. การวางทุนระเบิดในระหวางเหตุการณขัดกันดวยอาวุธ ๖๑
๔๔๘. ทุนระเบิดทางบก ๖๒
๔๔๙. ตอรปโด ๖๒



๔๕๐. อาวุธที่แตกกระจายเปนชิ้นยอย หรือกลุมกระจุก ๖๓
๔๕๑. กับระเบิดและอุปกรณท่ีมีการหนวงเวลาทํางาน ๖๓
๔๕๒. อาวุธที่ทําใหเกิดการลุกไหม ๖๓
๔๕๓. อุปกรณท่ีมีการแผพลังงานโดยตรง ๖๓
๔๕๔. ระบบอาวุธพนระยะขอบฟา ๖๔
ตอนที่ ๕ อาวุธ นิวเคลียร  เคมี  และชีวภาพ
๔๕๕. กลาวทั่วไป ๖๔
๔๕๖. อาวุธนิวเคลียร ๖๔
๔๕๗. ขอผูกพันตามสนธิสัญญา ๖๔
๔๕๘. อาวุธเคมี ๖๖
๔๕๙. สารเคมีท่ีใชสําหรับการควบคมุฝูงชน ๖๗
๔๖๐. สารเคมีกําจัดวัชพืช ๖๗
๔๖๑. อาวุธชีวภาพ ๖๘
ตอนที่ ๖ การลวงในระหวางที่มีการขัดกันดวยอาวุธ
๔๖๒. กลาวทั่วไป ๗๐
๔๖๓. การหลอกลวงที่ไดรับอนุญาต ๗๐
๔๖๔. การปลอมแปลงที่หามปฏิบัติ ๗๐
๔๖๕. การใชสัญลักษณ สัญญาณ และเครื่องหมายทีไดรับการคุมครองในทางที่มิชอบ ๗๐
๔๖๖. ธง เครื่องหมาย และเครื่องแบบของฝายเปนกลาง ๗๐
๔๖๗. ธงและสัญลักษณของสหประชาชาติ ๗๑
๔๖๘. ธง เครื่องหมาย และเครื่องแบบของขาศึก ๗๑
๔๖๙. การแสรงกระทาํวากําลังประสบเหตุราย ๗๑
๔๗๐. การแอบอางที่ไมถูกตองสําหรับผูท่ีไมใชพลรบ ๗๑
๔๗๑. กองกําลังนอกกฎหมาย ๗๑
๔๗๒. สายลับ ๗๒
ตอนที่ ๗ บุคคลที่ไมใชพลรบ
๔๗๓. กลาวทั่วไป ๗๓
๔๗๔. สถานะที่ไดรับการปองกัน ๗๓
๔๗๕. บุคคลพลเรือน ๗๓
๔๗๖. ผูท่ีไดรับบาดเจ็บ ผูปวย และเรือท่ีอับปาง  ลูกเรือจากเรืออับปาง ๗๔
๔๗๗. บุคคลทางการแพทย และผูสอนศาสนา ๗๔
๔๗๘. ผูท่ีกระโดดรม ๗๕
๔๗๙. เชลยสงคราม ๗๕



๔๘๐. การสอบสวนและลงโทษ ๗๖
๔๘๑. ผูใชแรงงาน ๗๖
๔๘๒. การหลบหนี ๗๖
๔๘๓. การควบคุมตัวชั่วคราวสําหรับเชลยสงคราม เชลยท่ีเปนพลเรือน  และผูท่ีถูกจับกุมอื่น ๆ บนเรือรบ ๗๗
๔๘๔. บุคคลที่เปนเชลย ๗๗
๔๘๕. เครื่องหมายและสัญลักษณท่ีไดรับการคุมครอง ๗๗
๔๘๖. ไดรับอนุญาตใหใชขอกําหนดในการใชเครื่องหมาย/สัญลักษณ ๗๘
๔๘๗. ความลมเหลวในการเปดเผยผลกระทบจากการไมแสดงเครื่องหมาย/สัญลักษณ ๗๘
๔๘๘. เครื่องหมายที่ไดรับการคุมครอง ๗๘
๔๘๙. การพสิูจนทราบสิ่งปลูกสรางของฝายเปนกลาง ๗๙
บทที่ ๕  กฎแหงความเปนกลาง
๕๐๑. ท่ัวไป ๘๐
๕๐๒. สถานะที่เปนกลาง ๘๐
๕๐๓. การเปนกลางภายใตกฎบัตรขององคการสหประชาชาติ ๘๑
๕๐๔. การเปนกลางภายใตการกําหนดกลุมปองกันตนเอง ๘๑
๕๐๕. อาณาเขตของชาติเปนกลาง ๘๑
๕๐๖. ทาเรือและพื้นท่ีจอดเรือของชาติเปนกลาง ๘๒
๕๐๗. ขอจํากัดในการพักและการออกจากทาเรือ ๘๒
๕๐๘. ยุทโธปกรณ เสบียง การติดตอสื่อสารและการซอมบํารุง ๘๓
๕๐๙. ทรัพยเชลย ๘๓
๕๑๐. นานนํ้าภายในของชาติเปนกลาง ๘๓
๕๑๑. ทะเลอาณาเขตของชาติเปนกลาง ๘๓
๕๑๒. ทะเลอาณาเขต ๑๒ ไมลทะเล ๘๔
๕๑๓. ชองแคบระหวางประเทศซึ่งเปนกลาง ๘๔
๕๑๔. นานนํ้าหมูเกาะที่เปนกลาง ๘๕
๕๑๕. หวงอากาศของชาติท่ีเปนกลาง ๘๕
๕๑๖. หนาท่ีชาติเปนกลางในหวงอากาศของชาติเปนกลาง ๘๖
๕๑๗. การคาของชาติเปนกลาง ๘๖
๕๑๘. สินคาตองหาม ๘๗
๕๑๙. จุดหมายปลายทางซึ่งเปนของขาศึก ๘๗
๕๒๐. การไดรับยกเวนจากการเปนสินคาตองหาม ๘๘
๕๒๑. หนังสือรับรองการขนสงสินคาท่ีไมตองหาม ๘๘
๕๒๒. ลักษณะที่เปนขาศึก ๘๙



๕๒๓. ลักษณะของเรือรบและอากาศยานทางทหารของขาศึก ๘๙
๕๒๔. ลักษณะของเรือสินคาหรืออากาศยานทางพลเรือนของขาศึก ๘๙
๕๒๕. การตรวจเยี่ยมและตรวจคน ๘๙
๕๒๖. ขั้นตอนของการตรวจเยี่ยมและตรวจคน ๙๐
๕๒๗. การตรวจเยี่ยมและตรวจคนโดยอากาศยานทหาร ๙๑
๕๒๘. การปดอาว ๙๑
๕๒๙. กฎหมายจารีตประเพณี ๙๑
๕๓๐. การอนุญาตใหเขาและออกเปนพิเศษ ๙๒
๕๓๑. การละเมิดและการพยายามละเมิดการปดอาว ๙๒
๕๓๒. การปฏิบัติซึ่งเกิดขึ้นพรอมกัน ๙๓
๕๓๓. การควบคุมของชาติคูสงครามตอพื้นท่ีฉุกเฉินสําหรับการปฏิบัติการทางเรือ ๙๓
๕๓๔. การควบคุมของชาติคูสงครามตอการคมนาคมในทะเลของชาติเปนกลาง ๙๔
๕๓๕. พื้นท่ีเฉพาะและพื้นท่ีการรบ ๙๔
๕๓๖. การจับกุมเรือและอากาศยานของชาติเปนกลาง ๙๔
๕๓๗. การทําลายทรัพยสินท่ียึดจากชาติเปนกลาง ๙๕
๕๓๘. กําลังพลของเรือและอากาศยานชาติเปนกลางที่ถูกจับกุม ๙๕
๕๓๙. กําลังพลชาติคูสงครามที่ถูกกักขังโดยรัฐบาลชาติเปนกลาง ๙๖

ผนวก
ผนวก ก  -  กฎการปะทะมาตรฐาน สําหรับกองกําลังสหรัฐ ฯ
ผนวก ข  -  ตัวอยางมาตราปฏิบัติในกฎการปะทะทางเรือ



กลาวนํา
ขอบเขต

เน่ืองจากนานาประเทศตางมีหลักนิยมทางทะเลประจําชาติและไดรับการพัฒนาเปนอยางดี   รวมทั้ง
ไดเขารวมเปนเปนภาคีในองคการสนธิสัญญาที่กําหนดยุทธวิธี  เทคนิค  และกระบวนการเพื่อความรวมมือในทาง
ปฏิบัติระหวางชาติสมาชิก  อยางไรก็ตามเน่ืองดวยความขัดแยงในภูมิภาคมีทีทาวาจะเพิ่มขึ้น  และการลดลงของ
งบประมาณทางทหารชาติตาง ๆ จึงมีแนวโนมท่ีจะปฏิบัติการทางทหารรวมกันมากกวาการปฏิบัติการแตเพียงลําพัง   
โดยเฉพาะการรวมมือกันกับประเทศสมาชิกในเรื่องที่ไมเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหาร  ท่ีผานมายังไมมีเอกสาร
ใดที่กําหนดแนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานสําหรับการรวมมือเฉพาะกิจ ดังน้ันจึง  ไดมีการจัดทําหนังสือการปฏิบัติการ
ทางทะเลระหวางชาติ (Multinational  Maritime  Operations)  ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก  United  States  
Naval  Doctrine  Command  เปนหนังสือท่ีกลาวถึงประเด็นเกี่ยวกับการวางแผนและการปฏิบัติการรวมทาง
ทะเลระหวางชาติ   นอกจากนี้ไดจัดทําเอกสารการใชกําลังระหวางการปฏิบัติการรวมน้ีไดเสนอแนวทางพื้นฐานและ
แนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการใชกําลังและกฎการปะทะ  (Rules  of Engagement) ROE  รวมทั้งกําหนดกฎ
เกณฑพื้นฐานและแนวความคิดเกี่ยวกับกฏหมายระหวางประเทศ   ซึ่งเปนขอบังคับของการปฏิบัติการในทะเล

วัตถุประสงค
 วัตถุประสงคของเอกสารการใชกําลังระหวางการปฏิบัติการรวมน้ีคือ เพื่อเปนพื้นฐานความรูแก      
ผูอานเกี่ยวกับการใชกําลังในการปฏิบัติการทางทะเลระหวางชาติ    ซึ่งทั้งผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการทุก
ระดับในการปฏิบัติการทางทะเลดังกลาวควรจะเขาใจ การจัดทําหนังสือเลมน้ีมุงใหนายทหารชาติตาง ๆ เขาใจใน
ภาพรวมของกฎขอบังคับตาง ๆ  ในการปฏิบัติการทางทะเลทั้งในยามสงบและกรณีพิพาทขัดกันดวยอาวุธ      คํา
อธิบายและตัวอยางในหนังสือมุงหมายที่จะใหผูบังคับบัญชา  และฝายเสนาธิการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการเขาใจ
ถึงพื้นฐานและวิธีการทางกฎหมายที่สนับสนุนการออกคําสั่งปฏิบัติการใชกําลังทางทหารในการปฏิบัติการระหวาง
ชาติ  เอกสารน้ีจะชวยใหการแลกเปลี่ยนหลักนิยมระหวางสมาชิกกองกําลังนานาชาติดีขึ้น  รวมทั้งชวยสงเสริม
ความรวมมือและความเปนเอกภาพของความพยายามรวมกัน หนังสือน้ีใหขอมูลท่ัวไปเทาน้ันไมใชกฎเกณฑการ
ปฏิบัติท่ัวไป   ตลอดจนไมใชสิ่งทดแทนคําแนะนําตามกฎหมาย   โดยผูมีอํานาจหรือคําสั่งถาวรสําหรับการใชกําลัง
ทางทะเล

การพิมพอักษรแบบตัวเอน
ความมุงหมายสําคัญของหนังสือเลมน้ีคือ เพื่อทําใหผูอานม่ันใจวาเขาใจในคําศัพทตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ

กับการใชกําลังทางทะเล   เพื่อชวยเหลือผูอานใหเขาใจคําหรือวลีสําคัญในหนังสือ  โดยไดใชการพิมพตัวเอนเพื่อ
แสดงวามีคําอธิบายขยายความหรือนิยามอยูในคําแปลศัพททายเลม



สาระสําคัญในบทตาง ๆ
 บทที่  ๑ แนะนําผูอานถึงเรื่องความขัดแยงแบบตาง ๆ  (Spectrum of  Conflict) และกรอบทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทะเล

บทที่  ๒ เสนอภาพรวมของกฎเกณฑทางกฎหมายและแนวความคิด ซึ่งสนับสนุนการใชกําลังในการ
ปฏิบัติการทางทะเลในยามสงบ

บทที่  ๓ กลาวถึงกฎการปะทะ  (ROE)  และวิธีการใชเพื่อเปนแนวทางใหแกผูบังคับบัญชาระหวางการ
เปลี่ยนสภาวะจากยามสงบมาเปนภาวะตึงเครียดจนถึงการขัดแยงดวยอาวุธ

บทที่  ๔ กลาวถึงแหลงที่มา ระเบียบ กฎเกณฑ สําหรับกฎที่วาดวยการขัดแยงดวยอาวุธ  ซึ่งรวมถึง 
กฎหมายวาดวยการกําหนดเปาหมาย (Law  of Targeting)

บทที่  ๕ อธิบายเกี่ยวกับกฎที่วาดวยความเปนกลาง  (Law  of  Neutrality) และเพื่อชวยใหผูอาน
เขาใจในเรื่องกฎการปะทะ   ท้ังน้ีไดจัดทําตัวอยางเกี่ยวกับคําสั่งและมาตรการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับกฎการปะทะไวใน
ภาคผนวก



บทที่  ๑
การเกิดกรณีพิพาท

๑. ระดับของความขัดแยง
๑.๑ ระดับของความขัดแยงที่แสดงในรูป ๑ – ๑  แสดงใหเห็นประเภทของการปฏิบัติการทางทหารตาง ๆ 

ต้ังแตภาวะปกติจนถึงภาวะขัดแยงรุนแรงถึงระดับการใชนิวเคลียร   ความขัดแยง คือ  การตอสูกันท้ังสองฝาย  
โดยไมสามารถประนีประนอมกันได  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อปกปองผลประโยชนของตนเอง หรืออาจจะขยายไป
เปนการทําลาย หรือครอบครองผลประโยชนของฝายตรงขาม
 ๑.๒ ระดับของความขัดแยงมีประโยชนตอผูวางแผนในดานตาง ๆ  ไดแก  การเมือง  นโยบายและการ
ทหาร  เพื่อประกอบการตกลงใจในการเผชิญกับวิกฤตการณตาง ๆ  ความขัดแยงอาจมีรูปแบบตาง ๆ  เริ่มต้ังแต
ความรุนแรงที่มีอยูประปราย   การแสดงกําลัง   การใชกําลังทหารแบบจํากัด   ความขัดแยงระดับภูมิภาคจนถึง
สงครามเต็มรูปแบบ
 ๑.๓ ในอดีตที่ผานมาชาติตาง ๆ  เตรียมกําลังทหารไวเพื่อการสงคราม  แตบทบาทของทหารไดขยาย
ขอบเขตขึ้นโดยมีการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการสงครามเพิ่มเติมขึ้นดวย  (MOOTW)
 ๑.๔ การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการสงครามเปนการใชกําลังทหารในสภาพฉุกเฉินท่ียังไมถึง
ระดับของการสงคราม  การปฏิบัติการดังกลาวมีจุดประสงคหลักเพื่อ  การปองปรามไมใหเกิดสงคราม การคลี่
คลายความขัดแยง  การสถาปนาสันติภาพ   การสนับสนุนหนวยงานพลเรือนในชวงที่เกิดภัยพิบัติท้ังภายใน
ประเทศและตางประเทศ   การใชกําลังทหารในลักษณะนี้ตองพิจารณาใหรอบคอบ  เน่ืองจากเปนเรื่องที่ออนไหว
มาก ตอการขยายตัวฃองสถานการณ

ภาวะปกติ ภาวะขัดแยง ภาวะสงคราม

รูป  ๑  -  ๑  ระดับความขัดแยง

ุธ
 สงครามเต็มรูปแบบ (สงครามนิวเคลียร)
สงครามทั่วไป สงครามเต็มรูปแบบ (สงครามในแบบ)
ัด
การตอบโตดวยอาวุธนิวเคลียรแบบจําก

ความขัดแยงในระดับภูมิภาคแบบขนาดใหญ
ความขัดแยงในระดับภูมิภาคแบบจํากัด
การปฏิบัติการตอตานการกอการราย
การบังคับใหเกิดสันติภาพ
การรักษาสันติภาพ
พ
การปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม
การปฏิบัติการภายในประเทศ
กฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาว
กฎหมายเพื่อสันติภา



๒. อํานาจการรบ
 ๒.๑ กําลังรบมีไวก็เพื่อใหวัตถุประสงคแหงชาติประสบความสําเร็จ   หรือถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการ
รักษาความสงบการปองกันผลประโยชนของชาติ   อํานาจในการสูรบจะเปนอํานาจในการทําลายลางซึ่งสามารถนํา
ไปใชกับศัตรูไดในเวลาที่จําเปน   อํานาจในการสูรบจะขึ้นอยูกับอํานาจการยิง (fire  power)  และการเคลื่อนกําลัง
เพื่อปฏิบัติการ   ซึ่งจําเปนท่ีจะตองไดรับการสนับสนุนรวมทั้งปจจัยดานองคบุคคล  เชน   การสั่งการ  และการ  
ควบคุม   การสงกําลังบํารุง   ความเปนผูนํา  คุณธรรม

๒.๒ กําลังรบมีไวเพื่อการปองปราม หรือการรบ  การปองปราม  หรือการแสดงใหฝายตรงขามเกิดความ
เกรงกลัวตอกําลังรบของตน  และไมกลาจะเปนปฏิปกษดวย  สวนในการใชกําลังรบเพื่อการรบนั้น    จะเปนการ
ใชอํานาจการยิงใน ๓ ลักษณะคือ  การโจมตีโดยตรงตอกําลังขาศึกในขณะทําสงคราม  การปดอาวและการปด
ลอม หรือการตัดเสนทางลําเลียง  และใชในการโจมตีเพื่อทะลุทะลวงนําไปยังดินแดนยึดครองของขาศึก

๒.๓ การใชกําลัง หรือขูวาจะใชกําลังเปนสิ่งพื้นฐานที่จะทําใหการใชกําลังทหารบรรลุวัตถุประสงคของชาติ  
ดังน้ันการควบคุมการใชกําลังเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหสามารถเผชิญกับวิกฤตการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
นอกเหนือจากการควบคุมการใชกําลังของแตละชาติแลว  กฎเกณฑทีสังคมโลกไดชวยกันกําหนดขึ้นก็เปนปจจัย
หน่ึงที่มีสวนชวยในการควบคุมการใชกําลังของชาติตาง ๆ อีกดวย

๓. กฎหมายระหวางประเทศ (International  Law)
 ๓.๑ กฎหมายวาดวยสันติภาพ (Law  of  peace)  และกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ   (Law  of  
armed  conflict) เปนสวนหนึ่งของกฎหมายระหวางประเทศ  เปนกฎหมายที่ทุกประเทศตองปฏิบัติตาม  ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อทําใหความสัมพันธระหวางประเทศเกิดความม่ันคง
 ๓.๒ ผูท่ีสั่งการรบในหลาย ๆ ประเทศจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายระหวางประเทศ   
ซึ่งจะตองนําไปใชในการรบดวย   ซึ่งในปจจุบันการปฏิบัติการระหวางประเทศจะเกี่ยวของมากกับการปฏิบัติการ
ทางทหาร  หรือสถานการณของการสูรบที่มีระยะสั้น  กองกําลังรบนานาชาติจะตองเขาใจถึง  กฎ  ระเบียบ  ความ
รับผิดชอบ  พรอมท้ังอํานาจในการที่จะเขาไปบังคับหรือมีสวนรวมในเรื่องของกฎหมายระหวางประเทศ หรือเขาไป
แทรกในกรณีท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองหยุดยั้งความรุนแรง  ความลมเหลวในการที่จะเขาไปแกไขในกรณีท่ีมีความ
จําเปนท่ีจะปองกันสิทธิของประชาชน  พลเมือง  สามารถวัดไดจากความเชื่อถือ (endibility) ของประชาชน  ไมมี
เอกสารใดที่อธิบายกฎหมายทั้งสองฉบับไวอยางครบถวน    และไมมีความจําเปนท่ี ผบ.หนวยกําลังจะตองเปนผู
เชี่ยวชาญดานกฎหมาย    แตอยางไรก็ตาม ผบ.หนวยตองเขาใจหลักพื้นฐานที่สําคัญของกฎหมายเพื่อใหม่ันใจวา
ไดมีการพิจารณาหลักกฎหมายไวแลวอยางครอบคลุมในขั้นตอน  การวางแผนและสมาชิกในกองกําลังเขาใจบท
บาทของตนเองอยางชัดเจนในกรอบที่กฎหมายกําหนด

๔. ความแตกตางในเรื่องของการขยายความ
 ถึงแมวากฎหมายระหวางประเทศจะควบคุมถึงการปฏิบัติการของทุกประเทศ  แตละประเทศจะตองขยาย
ความในเรื่องของกฎหมายนี้  โดยใชนโยบายของประเทศตนเอง  กฎหมาย  และความเปนกลางดวย  เอกสาร
ฉบับน้ีมิไดผูกมัด   หรือขัดขวางการตีความกฎหมายของแตละประเทศ   ตรงกันขามเอกสารน้ีตองการเปนจุดเริ่ม



ตนในการตีความกฎหมายเพื่อนําไปใชในภารกิจ UFM ซึ่งอาจจะมีการตีความที่แตกตางกันแตก็จะตองมีการปรับ
เทียบกัน  ท้ังน้ีก็เพื่อความสําเร็จของภารกิจเปนสําคัญ



บทที่ ๒
กฎหมายวาดวยสันติภาพ๑

๒๐๑. กลาวทั่วไป
๑. ในสภาวะแวดลอมตามปกติท่ีเต็มไปดวยสันติภาพ กองกําลังทางเรือจะปฏิบัติการอยูบนพื้นฐานของ

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมืองในภาคของสันติ หรือเรียกสั้น ๆ วากฎหมายวาดวยสันติภาพ กฎหมาย
ฉบับน้ีจะประกอบดวย สิทธิอันชอบธรรม หนาท่ีและความรับผิดชอบแหงรัฐ และความสัมพันธกับนานาชาติ ซึ่งจะ
ตองคํานึงถึงเม่ือมีการวางแผนหรือปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม (MOOTW)

๒. ความแตกตางระหวาง (๑) กฎหมายวาดวยสันติภาพ ซึ่งประกอบดวยการปฏิบัติการทางเรือในหวง
เวลาแหงสันติ การใชกําลังทหารในขณะที่มีสันติภาพ หรือกรณีความขัดแยงที่มีการใชกําลังในระดับต่ํา และ (๒)
กฎหมายวาดวยการขัดแยงดวยอาวุธ หมายถึง การประกอบกําลัง การเคลื่อนกําลัง และการใชกําลังทหารเขาแกไข
การขัดแยงกันดวยอาวุธ๒ พื้นฐานของกฎหมายวาดวยสันติภาพน้ี มาจากหลักการที่วาการใชกําลังทหารเขาแกไข
สถานการณ ถือเปนขั้นตอนสุดทายของการแกไขขอขัดแยง ไมวาจะเปนในเรื่องของสิทธิในการปองกันตนเอง หรือ
สิทธิพิเศษอื่นใดก็ตาม เปาหมายในการดําเนินการของกฎหมายวาดวยการขัดแยงดานอาวุธ มุงหมายที่ตองการใหผู
นํากองทหารใหความสําคัญกับ การคนหาและทําลาย กําลังกองทหารและอาวุธยุทโธปกรณ หรือสถานที่สําคัญทาง
ทหาร ใหบรรลุภารกิจเทาน้ัน  โดยหลีกเลี่ยงการใชกําลังทหารที่เกินความจําเปน รวมทั้งแสดงถึงขอบเขตของการ
ปฏิบัติการทางทหารที่เปลี่ยนแปลงจากหวงเวลาแหงสันติภาพ ไปถึงขั้นการขัดแยงกันดวยอาวุธ และการกลับสูหวง
เวลาแหงสันติภาพอีกครั้งหนึ่ง

๒๐๒ ที่มาของกฎหมายวาดวยสันติภาพ
๑. กฎหมายวาดวยสันติภาพมีขอบเขตรวมถึง สนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลงระหวางประเทศ และ

กฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ ภายใตขอกําหนดของกฎหมายวาดวยสันติภาพน้ี รัฐจะตองเคารพและให
การรับรองในอํานาจอธิปไตยในอาณาเขตของรัฐทั้งเขตแดนทางบก หวงอากาศ มีการแบงออกเปน หวงอากาศของ
รัฐ และหวงอากาศระหวางประเทศ สําหรับในสวนของทะเลและมหาสมุทร จะจัดแบงออกเปน นานนํ้าภายใน ทะเล
อาณาเขต เขตตอเน่ือง เขตเศรษฐกิจจําเพาะ และเขตนานนํ้าระหวางประเทศ หรือเขตทะเลลึก ตามกฎหมาย
ระหวางประเทศที่ไดรับการยอมรับใชตอจากอนุสัญญากฎหมายทะเล ป ค.ศ.๑๙๘๒๓  การใชกฎหมายนี้ในแตละ
พื้นท่ีจะมีความแตกตางกันในเรื่องของ สิทธิอํานาจ และหนาท่ีปฏิบัติ แบงตามการใชและลักษณะการเดินทางผาน
เขาไป หรือการบินผานพื้นท่ีเหลาน้ัน๔

๒. เจาหนาท่ีวางแผนทางทหารจะตองใหการรับรองและเคารพในสิทธิอันชอบธรรมในอํานาจ    
อธิปไตยของทะเลอาณาเขต พื้นแผนดิน และหวงอากาศของรัฐเจาของ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกําหนด กฎ หรือ
ระเบียบเพิ่มเติมจาก อนุสัญญา และขอตกลงระหวางประเทศที่ไดกําหนดไวแลว ยิ่งกวาน้ัน กฎหมายวาดวย
สันติภาพ ไดลงรายละเอียดไปถึงวัตถุประสงคของกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งตองการใหรัฐที่เปนสมาชิก



ยอมรับและดําเนินการแกไขขอขัดแยงระหวางประเทศโดยสันติ รวมทั้งหามการใชกําลังทหารเขาแกไขนอกจากเปน
กรณีสุดวิสัยเทาน้ัน  ดังน้ันผูบังคับบัญชาหนวยกําลังทางเรือตองเขาใจและคุนเคยกับกฎหมายวาดวยสันติภาพน้ี
และเขาใจวาเม่ือใดจึงจะเหมาะสมที่จะใชกําลังทหารได

๓. การทําความตกลงระหวางประเทศที่สําคัญบางประการ ท่ีตองทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ตอกฎหมายวาดวยสันติภาพ  ซึ่งจะมีผลกระทบตอ การประกอบกําลัง และการใชกําลังในระหวางการปฏิบัติการ
ทางทหาร ซึ่งไดแก

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) ธรรมนูญของสํานักขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ
ฉ. (ค.ศ.๑๙๕๑) อนุสัญญาเกี่ยวกับสถานภาพของผูลี้ภัย
ช. (ค.ศ.๑๙๕๕) กฎเกณฑขั้นตํ่าสุดสําหรับการปฏิบัติตอนักโทษ
ซ. (ค.ศ.๑๙๖๖)  อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยเศรษฐกิจ สังคม

และสิทธิทางวัฒนธรรม
ฌ (ค.ศ.๑๙๗๓) หลักเกณฑวาดวย ความรวมมือระหวางประเทศในการสืบสวน

จับกุม สงผูรายขามแดน และลงโทษบุคคลซึ่งมีความผิดฐาน
อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมตอมนุษยชาติ

ญ (ค.ศ.๑๙๘๔) อนุสัญญาวาดวย การลงโทษตอการกระทําท่ีเปนการทารณุกรรม
หรือการทารุณโหดรายอื่น ๆ การปฏิบัติท่ีไรมนุษยธรรม และการ
ปฏิบัติท่ีเปนการลดศักด์ิศรีความเปนมนุษย

๒๐๓. กฎบัตรสหประชาชาติ
๑. กฎบัตรสหประชาชาติถือวาเปนหัวใจสําคัญของกฎหมายวาดวยสันติภาพ ดวยเหตุน้ีการรับทราบ

สาระของกฎบัตร จึงเปนพื้นฐานตอการทําความเขาใจกับ ขอบังคับ ขอผูกมัด และความยากลําบากในการออกคํา
สั่งใชกําลังทหารในหวงเวลาของสันติ แมวาจะไมไดกลาวถึงในตัวบทของกฎบัตรฯ เปนกรณีพิเศษ แตก็เปนท่ียอม
รับอยางกวางขวาง ในสิทธิของสหประชาชาติในการใชกําลังทหารนอกเหนือจากภารกิจในการทําสงคราม (หรือเรียก
วา การปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการรักษาสันติภาพ) ในขอบเขตตั้งแตการชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรมจนถึง การบีบ
บังคับเพื่อสันติภาพ สิทธิของสหประชาชาติน้ีจะกําหนดขึ้นตามมติของประเทศสมาชิกท่ีไดรับการรับรอง และเปนท่ี
ยอมรับใหใชกรรมวิธีในการเขาแทรกแซง ซึ่งรวมทั้งการใชกองกําลังทหาร เขารักษา และธํารงไวซึ่งสนัติภาพ
ระหวางประเทศดวย

๒ . ตัวกฎบัตรของสหประชาชาติ น้ี ได มีการลงนามรับรองที่ เ มืองซานฟรานซิสโกเ ม่ือวัน ท่ี              
๒๖ มิ.ย.๑๙๔๕ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๔ ต.ค.๑๙๔๕ ในการประชุมรวมกันไดมีการอภิปรายถึงความ



มุงหมาย หลักการ การเขาเปนสมาชิก การจัดองคกรและขั้นตอนการดําเนินการขององคการสหประชาชาติ สวน
ใหญของประเด็นการอภิปรายในเรื่องการใชกําลังทางทหาร ไดกลาวไวในมาตรา ๑ ของกฎบัตรฯ ถึงความมุงหมาย
ขององคการสหประชาชาติ อันไดแก : “เพื่อธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ และเพื่อใหบรรลุ
ถึงจุดหมายปลายทางจะไดดําเนินการรวมกันอันมีผลจริงจัง     เพื่อปองกันและกําจัดการคุกคามตอสันติภาพ และ
เพื่อระงับยับยั้งการกระทําการรุกราน หรือการทําลายสนัติภาพ โดยวิธีการอื่น ๆ และจะดําเนินการโดยสันติวิธี และ
โดยสอดคลองกับหลักการแหงความยุติธรรม และกฎหมายระหวางประเทศในการแกไขหรือระงับกรณีพิพาท หรือ
สถานการณระหวางประเทศอันจะนําไปสูการทําลายสันติภาพ”

๓. คณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ สามารถใชกฎบัตรในกระบวนการรักษาสันติภาพและ
มาตรการการบีบบังคับ ภายใตขอกําหนดในหมวดที่ ๖ วาดวย “การระงับกรณีพิพาทโดยสันติวิธี” และหมวดที่ ๗
วาดวย “การดําเนินการที่คุกคามตอสันติภาพ การละเมดิสันติภาพและการกระทําการรุกราน” โดยมีพื้นฐานของ
ความแตกตางระหวางทั้งสองหมวด และความสัมพันธกันท่ี ขอบเขตของการเขาแทรกแซง โดยองคการสหประชา
ชาติ และสถานภาพของกองกําลังที่เขาไปดําเนินการ

๔. หมวดที่ ๖ ของกฎบัตรสหประชาชาติ กลาวถึงการระงับขอพิพาทโดยสันติวิธี แตยังไมถึงขั้นการใช
กําลังทางทหาร ภายใตมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ คณะมนตรีความม่ันคงจะเขาเจรจา ปรึกษา หรือไตสวนหา
สาเหตุในกรณีท่ีนาจะเปนอันตรายตอสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ โดยยังไมประกอบกาํลังกองทหาร
เขาระงับขอพิพาทน้ัน หรือเพียงแตใชหนวยทหารเขารวมในการตรวจสอบ หรือสังเกตการณในพื้นท่ีท่ีลอแหลมตอ
อันตรายเทาน้ัน โดยยังคงดํารงความมุงหมายในการดําเนินการตามหมวดที่ ๖ ไดแก   การดําเนินการดวยสันติ ดัง
น้ันกองกําลังทางทหารที่ไดรับหนาท่ีใหเขาปฏิบัติการตามนัยในหมวดที่ ๖ น้ี จึงมีสิทธิ์เพียงสิทธิการปองกันตัวเอง
เทาน้ัน อยางไรก็ตามการปฏิบัติตามขอกําหนดในหมวดที่ ๖ สามารถกําหนดเจตนาของการปองกันตัวเอง ใหรวม
ถึงทั้งการปองกันหนวยทหารของกองกําลังสหประชาชาติ และการปองกันอันตรายที่จะมีผลตอภารกิจที่ไดรับมอบ
ดวย๕ สวนรายละเอียดของภารกิจที่ไดรับมอบจะตองไดรับการชี้แจงเปนพิเศษจากคณะมนตรีความม่ันคงแหงสห
ประชาชาติ และเจตนาของการปองกันตัวเอง จะไมรวมถึง การใชกําลังบีบบังคับใหบรรลุตามภารกิจดวย รูปแบบ
การใชกําลังปองกันตัวเองนี้  จะถกแถลงรายละเอียดในหัวขอตอไป

๕. เพื่อเปรียบเทียบใหเห็น ในหมวดที่ ๗ ของกฎบัตรฯ กลาวเสริมโดยอนุโลมถึง ความสําเร็จของภาร
กิจโดยการใชมาตรการเขาบีบบังคับ หรือการใชกําลังเพื่อระงับขอขัดแยงดวยอาวุธ เพื่อใหไดมาซึ่งการกลับคืนสู
สันติภาพและความมีเสถียรภาพรวมกัน รวมทั้งภายใตมาตรา ๔๒ กําหนดใหคณะมนตรีความม่ันคงมีสิทธิในการ
ใชมาตรการทางทหารเพื่อธํารงไว หรือสถาปนากลับคืนมาซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงระหวางประเทศ   อยางไรก็
ตาม มาตรการตาง ๆ  เหลาน้ีจะดําเนินการไดตอเม่ือมาตรการการดําเนินการดวยสันติวิธีอื่น ๆ ไมไดผล และมี
เหตุผลเพียงพอที่สมาชิกคณะมนตรีความม่ันคง ยอมรับและวินิจฉัยแลววาจะตองดําเนินการเพื่อความมั่นคงรวม
กันระหวางประเทศดวยกําลัง



๒๐๔ การใชกําลังตามกฎบัตรสหประชาชาติ
๑. ท่ัวไป  กฎบัตรสหประชาชาติจะครอบคลุมและแถลงถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชกําลังทหาร

ตามหลักความสัมพันธระหวางประเทศ โดยยึดถือแบบอยาง และหลักการตามกฎหมายระหวางประเทศในปจจุบัน
ประเด็นหลักจะปรากฎอยูใน มาตรา ๒(๔) : “ในความสัมพันธระหวางประเทศ    สมาชิกท้ังปวงจักตองละเวนจาก
การคุกคามหรือการใชกําลังตอบูรณภาพแหงอาณาเขต หรือเอกราชทางการเมืองของรัฐใด หรือการกระทําใน
ลักษณะอื่นใดที่ไมสอดคลองกับความมุงหมายของสหประชาชาติ”

๒. เพื่อความชัดเจน มาตรานี้เปนการหามรัฐใดก็ตามในการใชกําลังเขาคุกคาม หรือการกระทําใดๆ ท่ี
เปนการรุกรานตอรัฐอื่น๖ นอกจากการดําเนินการรวมกันภายใตมติของสหประชาชาติเพื่อบีบบังคับใหเกิดสันติภาพ
ยกเวนสิทธิอันชอบธรรมในการใชกําลังของรัฐ เพื่อปองกันตนเองโดยลําพังหรือปองกันรวมกัน  ภายใตมาตรา ๕๑
โดยรูปแบบของการปองกันตนเอง รวมทั้งการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการปองกันตนเอง   จะปรากฎรายละเอียด
ในหัวขอตอไป

๓. การใชมาตรการของสหประชาชาติจะเปนไปตามมติสวนใหญของประเทศสมาชิกท่ีไดรับการ  รับรอง
มากอนหนาน้ี ในการเขาแทรกแซง รวมทั้งการใชกําลังทหาร เพื่อรักษา และธํารงไวซึ่งสันติภาพระหวางประเทศ
ตลอดจนภารกิจในการบีบบังคับเพื่อสันติภาพ  ตามขอบังคับในหมวดที่ ๖, หมวดที่ ๗  และหมวดที่ ๘๗ ของกฎ
บัตร สวนรูปแบบและขนาดของกองกําลังในการปฏิบัติการทางทหารของสหประชาชาติ จะขึ้นอยูกับขอกําหนดใน
มาตราตาง ๆ ซึ่งมีเงื่อนไขตางกันไดแก

ก. มาตรการในการบีบบังคับตามมติคณะมนตรีความมั่นคง ฯ  คณะมนตรีความม่ันคง
จะกําหนดมาตรการภายใตมาตรา ๔๒ ในการใช “การดําเนินการใชกําลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทาง   พื้นดิน
เทาท่ีจําเปน เพื่อธํารงไวหรือสถาปนากลับคืนมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ การดําเนินการเชนวาน้ี
อาจรวมถึงการแสดงแสนยานุภาพ การปดลอม และการปฏิบัติการอยางอื่น โดยกําลังทางอากาศ ทางทะเล หรือ
ทางภาคพื้นดินของบรรดาสมาชิกสหประชาชาติ ขอความในมาตรานี้เปดกวางในการเลือกดําเนินการในการแทรก
แซง และการบีบบังคับดวยกําลัง มาตรการตาง ๆ ตามปกต ิมาตรานี้จะเปนการดําเนินการตอจาก มาตรา ๔๑ ใน
การเรียกรองใหสมาชิกแหงสหประชาชาติตัดความสัมพันธ และเขาแทรกแซงทางเศรษฐกิจ การสื่อสาร หรือการ
คมนาคมในรูปแบบอื่นใด โดยสิ้นเชิง หรือแตเพียงบางสวน รวมทั้งการตัดความสัมพันธทางการทูตดวย

ข. มาตรา ๕๑ การปองกันตนเองโดยลําพัง มาตรานี้กลาวถึงสิทธิอันชอบธรรมประจําตัว
ของรัฐในการปองกันตนเองโดยลําพัง แตกตางกับการใชกําลังในหมวดที่ ๗ กลาวคือ  การใชกําลังทหารของมาตรา
น้ี ไมตองใหคณะมนตรีความม่ันคง หรือองคกรอื่นใดของสหประชาชาติใหอํานาจเปนพิเศษ      แตกฎบัตรฯ และ
กฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ จะอนุญาตใหรัฐ สามารถใชกําลังทหารในการปองกันตนเอง และเตรียม
กําลัง เทาท่ีจําเปน ในสัดสวนที่เหมาะสม ในการปองกันการรุกราน หากแตมาตราการที่รัฐไดดําเนินการไปในการใช
สิทธิปองกันตนเอง ภายใต มาตรา ๕๑ ของกฎบัตรนี้ จะตองรีบรายงานให      คณะมนตรีความม่ันคงทราบโดย
ทันที



ค. มาตรา ๕๑ การปองกันตนเองโดยรวมกัน  ตามมาตรา ๕๑ น้ีจะรวมถึงการเตรียมกําลัง
ทหารไวสําหรับการปองกันตนเองโดยรวมกันดวย ภายใตสภาวะการณเดียวกับการใชสิทธิ์ในการปองกันตนเองของ
รัฐใดรัฐหนึ่ง สามารถประยุกตใชกับรัฐที่สามที่จะเขามาชวยเหลือ กรณีพิพาทของรัฐคูกรณีได และเพื่อใหการปอง
กันตนเองโดยรวมกันของรัฐเปนไปโดยชอบธรรม จะตองอยูในกรอบของ ๒ กรณีน้ี ซึ่งไดแก ประการแรก รัฐที่ถูก
รุกรานตองแสดงใหเห็นวาเปนฝายถูกกระทํากอน และรัฐที่สามจะตองไมใชเปนผูริเริ่มในการรองขอการใชสิทธิ์การ
ปองกันตนเองรวมกัน และประการที่สอง การรองขอเพื่อรับความชวยเหลือ จะตองมาจากรัฐซึ่งถูกรุกรานเทาน้ัน

ง. มาตรา ๕๓ มาตรการในการบีบบังคับ  ในหมวดที่ ๘ ของกฎบัตรฯ จะกลาวถึงขอ ตกลง
และองคกรเพื่อความมั่นคงสวนภูมิภาค (เชน องคกรความรวมมือเพื่อความมั่นคงภาคพื้นยุโรป : OSCE หรือ
องคกรภาคพื้นอเมริกา : OAS)  ท่ีจัดต้ังขึ้นไวเพื่อธํารงไวซึ่งสันติภาพ  และความมั่นคงรวมกัน    อยางไรก็ตาม
ตัวองคกรสวนภูมิภาค จะตองกําหนดความมุงหมาย หลักการ  และดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับกฎบัตรสห
ประชาชาติ สาระของมาตรา ๕๓ กําหนดแนวทางใหคณะมนตรีความม่ันคงวา “. . . จักใชขอตกลงสวนภูมิภาค
หรือองคกรภูมิภาคเชนวาน้ี  เพื่อดําเนินการบีบบังคับภายใตอํานาจของตน  แตการดําเนินการบีบบังคับตามขอตก
ลงสวนภูมิภาค หรือโดยองคกรสวนภูมิภาคน้ันจะกระทําไมไดหากปราศจากการใหอํานาจของคณะมนตรีความม่ัน
คง . . . “

จ. มาตรา ๑๐๖ มาตราการในการบีบบังคับ  หากสหประชาชาติพิจารณาแลววา จะใชปฏิบัติ
การทางทหาร ณ ท่ีใด ภายใต มาตรา ๔๒, มาตรา ๔๓   จะเรียกรองใหสมาชิกท้ังปวงเขารวมตามขอตกลง และ
ความจําเปนในการจัดสรรกําลังพล ยุทโธปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อรวมในการบีบบังคับและระหวาง
การเจรจาทําความตกลงพิเศษ ตามมาตรา ๑๐๖ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการในการ   จัดต้ังกองกําลังรวม
หรือกองกําลังรวมหลายชาติ  เพื่อดําเนินการปฏิบัติการบีบบังคับ   โดยมีสมาชิกถาวรขององคกรสหประชาชาติเปน
ผูนํา เพื่อใหสหประชาชาตดํิาเนินการตามที่เห็นสมควรในอันท่ีจะทําใหบรรลุ  จุดมุงหมายในการปฏิบัติงานของ UN

๒๐๕ การปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการรักษาสันติภาพ
๑. คําวา “การรักษาสันติภาพ” เปนความหมายรวมในหลาย ๆ สาขาของการปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน

การรักษาสันติภาพ  การปฏิบัติการเชนน้ีจะปรากฎใหเห็นในรูปแบบที่กองกําลังสหประชาชาติหรือกองกําลังสัมพันธ
มิตร เคลื่อนกําลังไปยังภูมิภาคที่ยังไมมีขอตกลงในเรื่องของการหยุดยิง และมีวัตถุประสงคของการปฏิบัติภารกจิ
ดวยการใชกําลังเพื่อพิทักษบุคคลในบังคับ ทรัพยสิน  และเพื่อมนุษยธรรม   หรือเพื่อบีบบังคับใหเกิดสันติภาพ
ภารกิจในความรับผิดชอบของสหประชาชาติในปจจุบัน เปนภารกิจที่ยุงยากซับซอนซึ่งรวมถึง เรื่องการทหาร การ
ทูต การเมือง และเรื่องของมนุษยธรรม เรื่องที่ตองมีความเสี่ยงสูง และบางครั้งตองอยูในสภาพแวดลอมท่ีสับสน
วุนวายมาก ๆ สําหรับขอขัดแยงภายใน หรือท่ีจริงแลวเปนขอขดัแยงระหวางรัฐซึ่งรัฐปกครอง หรือรัฐอื่นยังไมมี
อํานาจเต็มในการปกครองเหนือพื้นท่ีท่ีอางสิทธิ์ในการควบคุม และไมมีกลุมรัฐบาลโดยชอบธรรม เหตุผลเหลาน้ี
เขาปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพจะตองเรียนรูในการเขาประนีประนอม และการจัดสรรสิทธิอํานาจระหวางในกลุม
ซึ่งในความเปนจริง ผูนํากองกําลังฯ มักจะเขาไมถึงตัวผูมีอํานาจที่แทจริง สายการบังคับบัญชาอาจเปนเพียงรัฐบาล
เงา และผูซึ่งเขารวมตกลงอาจเปนผูนํากลุมซึ่งขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ และยังมีความโหดรายอยู



๒. ในป ค.ศ.๑๙๙๒ เลขาธิการสหประชาชาติไดออกแถลงการณตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสุดยอด
ของคณะมนตรีความม่ันคงใน “หัวขอเกี่ยวกับสันติภาพ : การทูตเชิงปองกัน การสรางสันติภาพ และการรักษาสันติ
ภาพ“ ซึ่งไดรับคะแนนเสียงคลอยตามกันในขอตกลงเกี่ยวกับการจัดระเบียบโลกในภาวะฉุกเฉิน และจุดประกายให
เกิดการอภิปรายในปญหา “ความเขมแข็งและการเพิ่มประสิทธิภาพ . . . ความสามารถของสหประชาชาติในดาน
การทูตเชิงปองกัน,   การสรางสันติภาพ  และการรักษาสันติภาพ”      ในสวนของรายละเอียดไดกลาวถึงลักษณะ
และความแตกตางของการปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการรักษาสันติภาพลักษณะตาง ๆ ท่ีควรจะใชกองกําลังทางเรือ
เขาชวยเหลือ สนับสนุนประสิทธิภาพของสหประชาชาติใหเปนท่ียอมรับในเรื่องของ :

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 และเพื่อจํากัด
การขยายตัวของการสูรบหากเกิดขึ้นแลว การสนับสนุนทางทหารเพื่อการทูตเชิงปองกัน ไดแกการสงผูชํานาญพิเศษ
ทางทหารในภารกิจการพิสูจนทราบสาเหตุ หรือเพื่อพยายามแกไขสาเหตุของกรณีพิพาทใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น
ขอบเขตสูงสุดของการใชกําลังทหารในความมุงหมายของการทูตเชิงปองกัน อยูท่ีการเคลื่อนยายหนวยกําลังทางเรือ
เขาไปในพื้นท่ีท่ีมีกรณีพิพาทเกดิขึ้น

๔. การสรางสันติภาพ (Peacemaking) ไดแกการกระทําท่ีนําคูกรณีท่ีพิพาทกันอยูมาทําความตกลง
โดยเฉพาะอยางยิ่งโดยวิถีทางสันติ ตามที่ระบุไวในหมวดที่ ๖ ของกฎบัตรสหประชาชาติ โดยกระบวนการในการ
แยกคูกรณีของปญหาขอขัดแยงจะรวมถึง การดําเนินการทางการทูต การประนีประนอม         การตอรอง หรือ
การดําเนินการอื่น ๆ ท่ีจะนําไปสูการสถาปนาสันติภาพ การใชกําลังทหารในกรณีน้ี ตามปกติจะจํากัดอยูท่ี การจัด
สงผูแทนพิเศษจํานวนเล็กนอยรวมกับกองกําลังทางเรือ เขาไปแสดงกําลังในภูมิภาคน้ันเทาน้ัน

๕. การรักษาสันติภาพ (Peacekeeping)     เปนเทคนิคท่ีชวยใหโอกาสของการปองกันความขัด
แยง และการสรางสันติภาพมีมากขึ้น การรักษาสันติภาพ ไดแก การปฏิบัติการทางทหารเพื่อควบคุม และสงเสริม
ความรวมมือใหเปนไปตามขอตกลง (เชน ขอตกลงวาดวยการหยุดยิง หรือขอหาม) และสนับสนุนใหเกิดผลในการ
ดําเนินการทางการทูต สงเสริมการฟนฟูสถานภาพการเมืองที่ม่ันคงถาวร การเขาแทรกแซงในลักษณะนี้ ไดแกการ
ใชกองกําลังทหาร ตํารวจ และพลเรือน เขาไปในพื้นท่ีเปาหมายท้ังน้ีดวยความยินยอมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ การ
ดําเนินการน้ีรวมถึง ภารกิจในการสังเกตุการณทางทหาร และภารกิจอื่นตามความตองการของหนวยกําลังทางทหาร
รวมทั้งการแสดงกําลัง การลาดตระเวน และการตรวจการณทางเรือ โดยองคประกอบพื้นฐานของการรักษาสันติ
ภาพของกองกําลังตองตั้งอยูบนความเสมอภาค และความยุติธรรม



๖. การบีบบังคับเพื่อใหเกิดสันติภาพ (Peace enforcement) ไดแกการปฏิบัติการทางทหารตาม
หมวดที่ ๗ ในเรื่องการฟนฟูสันติภาพ หรือการสถาปนาสถานภาพพิเศษในพื้นท่ีท่ีเกิดขอขัดแยง หรือกรณีพิพาท
โดยที่คูกรณีไมสามารถตกลงกันเองได และมีแนวโนมท่ีจะมีการใชปฏิบัติการทางทหารเขาแกไขปญหา สถานการณ
น้ีอาจนําไปสูการใชกองกําลังทางทหารเพื่อบีบบังคับใหยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของ            สหประชาชาติ
หรือการแทรกแซง ท่ีกําหนดขึ้นเพื่อฟนฟู หรือดํารงไวซึ่งสันติภาพ และขอบังคับ การบีบบังคับเพื่อสันติภาพ อาจ
เปนการกระทําเพื่อบีบบังคับ ดวยการหามเขาออกเมืองทาเพื่อสงสินคา การกําหนดพื้นท่ีหามบิน หรือการกระทํา
เพื่อจํากัดสิทธิพิเศษใด ๆ และเปนการดําเนินการภายใตการกําหนดของสหประชาชาติ หรือสมาชิกของกลุมพันธ
มิตร เปนผูดําเนินการแทน หรือภายใตมติการตัดสินใจของคณะมนตรีความม่ันคง การสนับสนุนปฏิบัติการทางเรือ
น้ีสามารถรวมถึง ปฏิบัติการขัดขวางทางทะเล (Maritime Interdiction Operations) (MIO) ในการสนับสนุน
การหามเขาออกเมืองทา   การปองกันทางอากาศ   การธํารงไวซึ่งเขตหามบิน การสงกําลังบํารุงเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติการของกองกําลังบนบก การตอตานทุนระเบิด การปฏิบัติการยกพลขึ้นบก  สนับสนุนกองกําลังภาคพื้นดิน
แมวาอาจมีขอจํากัดในการใชกําลังทางทหารก็ตาม แต กองกําลังทางเรือก็มีสิทธิ์ในการใชกําลังตามสถานการณ
และรวมถึงกองกําลัง deadly force กําลังที่มีอาวุธทําลายลางรุนแรง เพื่อใหบรรลุในภารกิจไดดวย

๗. คณะมนตรีความมั่นคง มีอํานาจที่จะทั้งใชกําลังทหารเพื่อใหบรรลุภารกิจที่กําหนดขึ้น และเพื่อให
ความคุมครองพลเรือน องคการเอกชน (NGO) และบุคคลอื่นนอกเหนือจากกองทหารของสหประชาชาติในพื้นท่ีได
นอกจากนั้น ในบางภารกิจยังไดกําหนดให กองกําลังเพื่อสนับสนุนสันติภาพ มีหนาท่ีในการบีบบังคับมากกวาการ
รักษาสันติภาพลักษณะการปองกันดวย ภารกิจในการบีบบังคับตามความหมายของการปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
สันติภาพ จะมีความหมายคอนขางจํากัดเฉพาะ ในเรื่องของธรรมชาติของทองถิ่นและเปนการสนับสนุนเพื่อสราง
สันติภาพ หรือการรักษาสันติภาพเทาน้ัน แตหากมีการใชกําลังในการยทุธขนาดใหญ  เชน การยึดดินแดนคืนน้ัน
จะอยูนอกเหนือจากขอบเขตของการปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนสันติภาพ  แตจะไปเขาขายการใชกําลังเพื่อปฏิบัติการ
ทางราชการ  หรือในลักษณะการขัดกันดวยอาวุธ

๘. การสรางสันติภาพ (Peacebuilding) ไดแก การดําเนินการภายหลังจากไดเกิดขอขัดแยง ขึ้น
แลว  ไมวาจะเปนเรื่องระหวางประเทศ หรือระหวางประชาชน   เพื่อเปนการฟนฟูสถาบัน   และโครงสรางพื้นฐาน
ของชาติท่ีถูกทําลายโดยสงครามกลางเมือง และหลีกเลี่ยงไมใหเกิดการสูรบขึ้นมาใหม การดําเนินการน้ีรวมถึงการ
ดําเนินการทางการทูต  ทางเศรษฐกิจ  และการทหาร    ดวยการชวยเหลือในการจัดหาและฟนฟูโครงสรางพื้นฐาน
การฝกหัดกองกําลังทหาร  การสรางพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย  และจัดใหมีการเลือกต้ัง การปฏิบัติการทาง
เรือในที่น้ีอาจรวมถึงการแสดงกําลัง การลาดตระเวน การตอตานทุนระเบิด     การสนับสนุนการสงกําลังบํารุง
และการสนับสนุนกองกําลังภาคพื้นดิน ในการชวยเหลือผูลี้ภัย หรือตอตานการกระทําท่ีเปนฝายตรงขาม แตการใช
กําลังทหารในลักษณะนี้ จะถูกจํากัดการใชกําลังอยูท่ีเพื่อการปองกันตนเองเทาน้ัน

๙. การชวยเหลือดานมนุษยธรรม (Humanitarian assistance) การปฏิบัติการในรูปแบบนี้เพิ่ง
เกิดขึ้นใหม เปนแขนงหนึ่งของการปฏิบัติการสนับสนุนการรักษาสันติภาพและสามารถกําหนดเปนรูปแบบอิสระ
หรือสามารถเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ การปฏิบัติการสาขานี้หมายรวมถึงทั้งการดําเนินการ
และการเตรียมการเพื่อใหความปลอดภัยในการคุมครองดานมนุษยธรรม หรือการเตรียมการสนับสนุนในการจัดสง



ความชวยเหลือ โดยทางภาคพื้นดิน ทางเรือ หรือทางอากาศ ปญหาสําคัญของการปฏิบัติการเพื่อชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมอยูท่ี ควรจะจัดกองกําลังรวมหลายชาติประเภทและลักษณะใด    เขาไปรับมอบหนาท่ี ซึ่งจะมีขอบเขต
รวมถึงการปองกันตนเอง ยานพาหนะ เรือ หรือสิ่งอื่น ๆ ท่ีใชในการจัดสงความชวยเหลือเหลาน้ี ในการถกแถลงใน
หัวขอตอไป จะไดกลาวถึง รูปแบบพื้นฐานของการปองกันตนเองโดยลําพัง และความตองการใหม ๆ ในการปอง
กันหนวยตนเอง และสรุปหลักการในการใชกองกําลังทหาร และระบบของกฎการปะทะ (ROE )

๒๐๖ หมวดที่ ๖  การปฏิบัติการ
มีขอกําหนดสําคัญ ตามมาตรา๖ ของกฎหมายสหประชาชาติ ท่ีตองปฏิบัติตาม ๓ ขอ คือ
ก. มาตรการที่ดําเนินการภายใตขอกําหนดของสหประชาชาติ ตองไมสรางความเสียหายแกความชอบ

ธรรม สิทธิ์หรือฐานะของกลุมรัฐเกี่ยวของ ;
ข. การปฏิบัติการภายใตขอกําหนดของสหประชาชาติตองไดรับความเห็นชอบอยางเปนเอกฉันทจาก

กลุมผูเกี่ยวของและไดรับการสนับสนุนจากประเทศเจาภาพที่กองกําลังสหประชาชาติ/พันธมิตร จะเขาไปตั้งฐาน
ปฏิบัติการ และ

ค. ขอบเขตอํานาจของกองกําลังสหประชาชาติ ในการใชกําลัง จะถูกจํากัดอยูเพียงเพื่อการปองกันตน
เอง/ปองกันหนวย และปองกันบุคคลในบังคับเทาน้ัน๘

๒. การปฏิบัติการในหมวดที่ ๖ การปฏิบัติการสนับสนุนการรักษาสันติภาพท่ีกลาวถึงในหมวดที่ ๖ ของ
กฎบัตรสหประชาชาติ แยกประเภทออกไดเปน การสรางสันติภาพ การรักษาสันติภาพ การฟนฟูสันติภาพ และการ
ปฏิบัติการเพื่อชวยเหลือมนุษยธรรม  ซึ่งแตละประเภทจะมีรูปแบบของภารกิจในทางทหารที่แตกตางกัน การแบง
ประเภทของสาขาปฎิบัติการออกเปนหมวดหมูจะทําใหงายในการพิจารณาใชกําลังใหบรรลุภารกิจตามที่ตองการ  
เน่ืองจากภารกิจแตละภารกิจจะมีลักษณะเฉพาะของตนเอง  ซึ่งตองการวิธีการปฏิบัติท่ีเปนลักษณะเฉพาะที่แตก
ตางกันออกไป  ประเภทของการปฏิบัติการแบงออกไดเปนประเภทใหญ ๆ ดังน้ี ก. สังเกต
การณ ภารกิจในลักษณะนี้ไดแกการควบคุม และการตรวจการณตามขอตกลงวาดวยการหยุดยิง, ขอหาม หรือขอ
จํากัดดานอาวุธ และการกําหนดเสนเขตแดน   คณะผูสังเกตุการณจะเขาควบคุมเหตุการณตาง ๆ เพื่อไมใหนําไปสู
การตอสูในรอบใหม ภารกิจน้ีจะรวมถึง ระดับขั้นของการตอรอง หรือการประนีประนอมระหวางผูเกี่ยวของ (คู
กรณี)

ข. การเขาแทรกแซงของกองกําลังกันชน (Buffer Force) การปฏิบัติในลักษณะนี้ตาม
ปกติจะหมายถึงการปฏิบัติการในระหวางรัฐ และเปนมาตรการเขาแยกกองกําลังระหวางสองรัฐออกจากกันใน
ระหวางการเจรจาขอตกลงวาดวยการหยุดยิง การเจรจาสงบศึก กองกําลังของสหประชาชาติสวนน้ี     จะถูกสงเขา
ไปตั้งฐานที่ม่ันเปนแนวกันชนในระหวางรัฐคูกรณี โดยมีจุดมุงหมายของภารกิจที่การตรวจการณ การสังเกตุการณ
และเสนอรายงานเกี่ยวกับการละเมิดขอตกลง ซึ่งปฏิบัติการน้ีอาจนําไปสู การกําหนดเขตปลอดภัยทางทหาร และ
ระยะทางจากเสนเขตแดนเปนเขตในการถอนกําลังทหารของรัฐคูกรณี หากทั้งสองฝายใหความเห็นชอบรวมกัน



ค. ความพยายามในการชวยเหลือและการปองกันดานมนุษยธรรม เปนการปองกัน
บุคคลซึ่งเขาไปปฏิบัติการในนามของสหประชาชาติ และ/หรือ บุคคลอื่นนอกเหนือจากกองกําลังสหประชาชาติ และ
องคการเอกชนรวมถึงการปองกันและชวยเหลือพื้นท่ีท่ีประสบปญหา หรือประสบภัยธรรมชาติรายแรง

๓. การปฏิบัติการตามหมวดที่ ๖ น้ี กองกําลังทางเรือ จะตองใชความอดกลั้น อดทน รูจักผอนหนัก
ผอนเบา และพยายามชักชวน จูงใจใหบรรลุวัตถุประสงคตามความตองการ โดยไมพยายามใชกําลัง   การปฏิบัติ
การน้ีตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความยินยอม และความรวมมือของทั้งสองฝายโดยไมมีการใชกําลังเขาบังคับ นอก
จากน้ัน การใชกําลัง ตามปกติจะใชเพื่อการปองกันตนเอง และปองกันหนวยทหาร ซึ่งตองขึ้นอยูกับสถานการณใน
พื้นท่ีท่ีไดรับภารกิจ รวมทั้งอาจกําหนดรวมถึงการปองกันบุคคลในบังคับเปนองคประกอบหนึ่งไดดวย

๔. คณะมนตรีความม่ันคง จะตองเปนผูกําหนดขนาด และความตองการของกองกําลังที่จะสงเขาไปรับ
มอบหนาท่ี ตามเปาหมายในการรักษาสันติภาพ โดยตองอยูบนพื้นฐานของการขาวกรอง การวิเคราะหและความ
ชวยเหลือจากแผนกปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพของที่ทําการสหประชาชาติ ภารกิจเหลาน้ีจะเปนไปตามมติของ
ประเทศสมาชิก ซึ่งตองพยายามดําเนินไปตามขอบเขตในหมวดที่ ๖ และเมื่อใดที่คูกรณีหลักของขอขัดแยงหรือ
วิกฤติการณยอมตกลงที่จะใหสหประชาชาติเคลื่อนกองกําลังเขาไปในพื้นท่ี โดยมีสหประชาชาติเปนผูสนับสนุนกอง
กําลัง จึงจะสามารถมีอํานาจใชกองกําลังสหประชาชาติเขาแกปญหานั้นได

๕. จากประสบการณในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพท่ีผานมาแสดงใหเห็นวา ถามีความเสี่ยงและมีภัย
คุกคามตอกําลังพลของกองกําลังของสหประชาชาติ/พันธมิตร เพิ่มมากขึ้นจนอาจมีผลตอการปฏิบัติภารกิจ ผู
บังคับหนวยกําลังและสหประชาชาติมักจะปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มมาตรการเพื่อการบีบบังคับใหเกิดสันติภาพ การ
ดําเนินการเหลาน้ีจะตองขึ้นอยูกับสถานภาพจริงของพื้นท่ีปฏิบัติการน้ัน และคณะมนตรีความม่ันคง  และผูบังคับ
บัญชากองกําลังทหารจะตองมีความเห็นรวมกันถึงความจําเปน แตตองตั้งอยูบนความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช
กําลังบีบบังคับ นอกจากคณะมนตรีความม่ันคงจะไดรับสิทธิอํานาจพิเศษใหเขา ดําเนินการไดตามขอกําหนดใน
หมวดที่ ๗ ของกฎบัตรฯ เทาน้ัน

๒๐๗ หมวดที่ ๗ การปฏิบัติการ
๑. การบีบบังคับเพื่อรักษาสันติภาพ จะตองอยูภายใตหมวดที่ ๗ ของกฎบัตรสหประชาชาติ โดยเฉพาะใน

มาตรา ๔๒  ความตั้งใจและขอบเขตอํานาจของคณะมนตรีความม่ันคง    ในการปฏิบัติการเพื่อการบีบบังคับน้ี
โดยปกติจะขึ้นอยูกับการประกอบกําลัง และรวมถึงการใชกําลัง deadly force เพื่อใหบรรลุในภารกิจ นอกจากใน
บางกรณีซึ่ง วัตถุประสงคเพื่อความมั่นคงระหวางประเทศของคณะมนตรีความม่ันคง     มีความตองการถึงการ
กําหนดขอบเขตการใชอาวุธของกองกําลังสหประชาชาติ หรือกองกําลังที่สหประชาชาติใหการสนับสนุนอยู เพื่อให
เปนไปตามขอตกลงของรัฐคูกรณี หรือผูเขารวมในความตกลงรวมมือน้ัน

๒. การปฏิบัติการบีบบังคับเพื่อใหเกิดสันติภาพ สามารถแบงยอยเปนสาขาตาง ๆ แตกตางกันตาม
ลักษณะพิเศษของการปฏิบัติการน้ันๆ ซึ่งโดยธรรมดาแลวจะเปนตัวกําหนดความตองการในการประกอบกําลังและ
กําหนด ROE ในการใชอาวธุดวย หลักการของแตละประเภท ไดแก

ก. สถาปนาและรักษาไวซึ่งกฎหมาย และขอบังคับภายในประเทศ ซึ่งอาจเปนภัยคุกคามจนมีผล
ตอความมั่นคงและขอบังคับของรัฐ และอาจมีผลกระทบตอสันติภาพระหวางประเทศได



ข. ใหความชวยเหลือในการปองกันและรักษาความมั่นคงในพื้นท่ีใดก็ตามที่เขามาอยูในความดูแล
ของสหประชาชาติ และ

ค. บีบบังคับทางเศรษฐกิจ และการแทรกแซงใด ๆ ก็ตาม ตอรัฐ  ดวยการหามการเขาออกทาเรือ
การปดลอม และดวยการปฏิบัติการทางทหารอื่น ๆ

๓. ประเภทของภารกิจทางทหารอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการสนับสนุนการรักษาสันติภาพท่ีไดมีการ
ถกแถลงในที่น้ี จะดําเนินการในระหวางภารกิจ การบีบบังคับเพื่อสันติภาพ ภารกิจทางทหารแตละประเภทเหลาน้ี
จะดําเนินการภายใตขอจํากัดเกี่ยวกับการปองกันตนเอง ในหมวดที่ ๗ ของกฎบัตรฯ หรืออาจไดรับ มอบสิทธิ
อํานาจพิเศษในลักษณะอื่นตามภารกิจของการบีบบังคับเพื่อสันติภาพท่ีมีความกวางขวางกวา

๔. ระดับของการปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการรักษาสันติภาพ เปนไปตามตาราง ๒ - ๑

                                             
หมายเหตุ

๑. ลักษณะความหมายของ “กฎหมายวาดวยสันติภาพ” ในที่น้ียังไมไดมีการใชกันอยางแพรหลายโดย
ประชาคมระหวางประเทศ ตัวกฎหมายนี้จึงปรากฎออกมาในลักษณะของความตกลงในสถานภาพตาง ๆ ท่ีเกี่ยว
เน่ืองกับการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามคลายคลึงกับการปฏิบัติการของ     กองกําลังทาง
เรือในสภาพปกติท่ีมีสันติภาพ ตามความหมายที่ใชกันโดยทั่วไป “กฎหมายวาดวยสันติภาพ”    จะมีความหมาย
เหมือน และกระชับรูปแบบของกฎหมาย jus ad bellum ยิ่งกวาน้ัน ตามที่ไดกลาวมาแลววา “กฎหมายวาดวย
สันติภาพ” ถือเปนสวนหนึ่งของ กฎหมายระหวางประเทศ “ภาคทั่วไป” ท่ีกลาวถึงความสัมพันธระหวางรัฐที่มี
อธิปไตย

๒. ไมวาจะเปนการตัดสินใจของประเทศที่จะเขารวมในเหตุการณซึ่งอาจเปนสาเหตุของสงครามตามขอ
หามของกฎบัตรสหประชาชาติ หรือเน่ืองจากการปฏิบัติท่ีขัดตอกฎหมายก็ตาม ลักษณะของการขัดกันดวยอาวุธจะ
ถูกกําหนดใหตองปฏิบัติตามระเบียบที่ไดมีการบัญญัติไวในกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกนัดวยอาวุธ

๓. กฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันดวยอาวุธจะยอมรับและยึดถือหลักการเหลาน้ี
๔. เพราะวาประกาศฉบับน้ีมุงประเด็นท่ีการใชกําลังทหารในการปฏิบัติการรวมหลายชาติทางทะเล ดัง

น้ันจึงไมครอบคลุมในรายละเอียดไปถึงรูปแบบมาตรฐานบางประการ เชน การจําแนกสวนของมหาสมุทรตาม
กฎหมาย การแบงหวงอากาศ สถานะและการเดินเรือของเรือรบและเครื่องบินทหารในระหวางประเทศ สําหรับผูท่ี
ตองการขอมูลเพิ่มเติม สามารถหาไดจาก อนุสัญญากฎหมายทะเลป ๑๙๘๒

๕. ความหมายของคําวา “การปองกันตามอํานาจที่ไดรับมอบ” ตามปกติจะไมใชกันท่ัวไป เน่ืองจากเปน
การใชตามความหมายของสหประชาชาติ และสวนใหญจะมีผลตอ “ความสําเร็จของภารกิจ” และ “การใชอํานาจ
ดวยการบีบบังคับ“ ซึ่งจะไดกลาวถึงในรายละเอียดในบทตอไป

๖. สมัชชาสหประชาชาติกําหนด “ความรุนแรง” เชน “ . . .การใชกําลังทหารของรัฐเพื่อตอตานการลวง
ล้ําอธิปไตย บูรภาพแหงอาณาเขต หรือเอกราชทางการเมืองของรัฐใด หรือการกระทําในลักษณะอื่นท่ีไมสอดคลอง



กับสหประชาชาติ . . .” มติสมัชชาท่ี ๓๓๑๔ (XXIX) ๒๙ U.N. GAOR. มาตรา ๒ กลาวถึง     “รัฐที่ไดมีการใช
กําลังทหาร ซึ่งขัดตอกฎบัตรจะตองรายงานและชี้แจง . . .”

๗. หมวดที่๘ อนุญาตใหสหประชาชาติ สามารถมอบชวงของภารกิจใหองคการสวนภูมิภาค เชน
NATO ได

๘. เหมือนขอ ๕.



บทที่ ๓
กฎการปะทะ

ตอนที่ ๑
๓๐๑.  การใชกําลังเม่ือมีการปฏิบัติการรวมกันกับชาติตาง ๆ

๑) กฎหมายระหวางประเทศ ยอมรับถึงสิทธิในการใชกําลังในการปองกันตนเองและเพื่อใชสนับสนุน
การรักษาความมั่นคงและสันติภาพระหวางประเทศ   กําลังผสมจากชาติตาง ๆ หรือชาติพันธมิตร อาจไดรับการ
ยอมรับใหเปนเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจในการใชกําลังทางทหารถึงขั้นใชอาวุธที่มีอํานาจในการทําลายลางสูง  ซึ่งถือวาเปน
เครื่องมือในการดํารงไวซึ่งความสงบเรียบรอย หรือเปนการปองปรามการรุกราน  และควบคุมความขัดแยง เพื่อให
สถานการณกลับเขาสูสภาวะปกติ  เน่ืองจากการใชกําลังและอาวุธดังกลาว     อาจกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิต
และทรัพยสินของพลเมืองเปนจํานวนมาก  องคการตาง ๆ เชน UN, NATO หรือ รัฐบาลตาง ๆ ของกองกําลัง
รวมผสม จะตองกําหนดแนวทางในการปฏิบัติการทางทหารที่ชัดเจน และระดับของกําลังที่จําเปนตองใช เพื่อให
บรรลุภารกิจที่ไดรับมอบหมายภายในขอจํากัดท่ีไดระบุไว นอกจากนั้นจะตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ  เม่ือมี
การประสานความพยายามในการใชกําลังจากชาติตาง ๆ  ท้ังน้ีเพื่อสรางความมั่นใจวาความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน  
ตลอดจนการตีความจากชาติตาง ๆ ท่ีเขารวมกับกองกําลังน้ัน    ไดรับการกลาวถึงและแกไข

๒) ไมวาจะเปนไปเพื่อการปองกันตนเอง หรือปฏิบัติภารกิจใหบรรลุผลสําเร็จในยามสงบหรือในยาม
สงครามก็ตาม การใชกาํลังทางทหารนั้นใชวาจะไมมีขอจํากัดเลย  หลักการวาดวยขนาดของกําลังที่ใช หรือหลักการ
ในความจําเปนท่ีตองใชกําลังทางทหาร      และกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ (ดูบทที่ ๔ - ๕)
จะตองยึดถคือและปฏิบัติตามตลอดเวลา  กฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ ไมมีเจตนาที่จะเหนี่ยวรั้ง           
ผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติภารกิจใหประสบความสําเร็จ แต

ก.  เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพลรบ  และบุคคลที่ไมใชพลรบโดยไมจําเปน
ข.  เพื่อปองกันทรัพยสินท่ีมีคาดานศาสนา  ประวัติศาสตร  และมนุษยธรรม   ตลอดจนสิ่งแวด

ลอมจากการทําลายลางที่ไมจําเปน
ค.  เพื่ออํานวยความสะดวกตอการฟนฟูสันติภาพหลังจากสงครามยุติลง

๓๐๒.  การใชกําลัง และระดับของความขัดแยง
๑. ระดับของความขัดแยงนับตั้งแตชวงยามสงบ จนถึงความยัดแยงที่ใชอาวุธ (สงคราม) ในระหวางชวง

ดังกลาว  อาจมีภารกิจ และตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของตาง ๆ มากมาย  ซึ่งอาจจะกระทบตอคําสั่งที่ได      สั่งการ
ใหใชกําลังได

ก.  ในยามสงบ/ปกติ  คําสั่งในการใชกําลังสําหรับการปฏิบัติการรวมกับชาติตาง ๆ จะไดรับอํานาจ
โดยชอบธรรม  ซึ่งไดชาติตาง ๆท่ีเขารวม  และคําสั่งน้ัน ๆ จะตองไดรับการพิจารณากลั่นกรองและไมขัดตอ
กฎหมายภายในประเทศของประเทศสมาชิก และขอกําหนดของกฏหมายระหวางประเทศ กลไกที่ใชในการควบคุม
การใชกําลัง คือ กฏการปะทะ หรือ (ROE)  ซึ่งกําหนดขึ้นมาจากความตองการและวัตถุประสงคตาง ๆ ของแตละ
ภารกิจ และสิทธิในการปองกันตนเอง  ซึ่งเปนท่ียอมรับมาเปนเวลานาน  โดยปกติคําสั่งในการใชกําลังน้ันจะ
ประกอบดวยคําแนะนําท่ัว ๆ ไป  และคําจํากัดความ ตลอดจนรายการตาง ๆ  ท่ีไดรับการมอบหมายอํานาจให



สามารถดําเนินการได หรือขอจํากัด (หรือท่ีเรียกวา มาตราการเพิ่มเติม)   ซึ่งผูบัญชาการ/ผูบังคับบัญชากองกําลัง
นานาชาติสามารถนํามาใชไดเพื่อกํากับควบคุม และสั่งการในการใชกําลังเพื่อใหสามารถบรรลุภารกิจที่ไดรับมอบ
หมายในการสนับสนุนผลประโยชนทางดานยุทธศาสตร  และวัตถุประสงค

๑)  ระหวางการปฏิบัติการที่ไมเกี่ยวกับการรบ (Non Combat Operation)  การปฏิบัติการดานการ
ทหารในลักษณะนี้รวมถึงการสนับสนุนเพื่อชวยเหลือดานมนุษยธรรม  และการสนับสนุนในการรักษาความสงบ
เรียบรอยสาธารณะระหวางประเทศ การปฏิบัติการดังกลาวจําเปนตองมีการกําหนดคําแนะนําให   ชัดเจน  ท้ังน้ี 
เน่ืองจากการปฏิบัติการในลักษณะเชนน้ี อาจจะตองใชกําลังที่มีอาวุธยุทโธปกรณไมวาจะเปนอาวุธที่มีอํานาจการ
ทําลายลาง หรือไมก็ตาม  เพื่อปฏิบัติใหบรรลุภารกิจ  ในบางโอกาสอาจรวมถึงการใชกําลังปะทะกับพลเรือน และ
สิ่งตาง ๆ ท่ีไมใชทหาร  พื้นท่ีหรือสิ่งกอสราง  ซึ่งการใชกําลังดังกลาว  อาจมีผลตอการทําใหความขัดแยงขยายตัว
ตอไปไดในอนาคต  เม่ือเปนเชนน้ัน  คําสั่งในการใชกําลังจะตองไดรับการตรวจสอบอยางละเอียดรอบคอบจากรัฐ
บาลของชาติตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนสื่อสารมวลชนเพราะวาผลตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจาการปฏิบัติการเกินขอบเขตที่
ไมไดต้ังใจ (inadvertent overreaction) ในการใชกําลังอาจจะไมเหมาะสมกับขนาดของเหตุการณท่ีเกิดขึ้นจริง  
ดังน้ันผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น  จะตองแนใจแลววาคําสั่งที่ถายทอดไปนั้นจะตองชัดเจน    เขาใจและนําไป
ปฏิบัติอยางเครงครัด  ซึ่งจะทําใหกําลังที่ไดรับมอบหมายไปนั้น สามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย

๒) ชวงความตึงเครียด และภาวะวิกฤติ หวงเวลาแหงความตึงเครียด และภาวะวิกฤติ         จะ
เกิดขึ้นเม่ือความสัมพันธดานการทูตประสบปญหาจนกลายเปนความรุนแรง  ความขัดแยงหรือความเปนศัตรูท่ีถูก
ซอนเรนอยูอาจระเบิดขึ้นไดทุกเม่ือ  ชวงเวลาแหงความตึงเครียด หรือวิกฤติ อาจจะสิ้นสุดโดยใชเวลาเพียงไมกี่ชั่ว
โมง หรืออาจจะหลายวัน  หลายเดือน หรือหลายปก็ได  กอนเหตุการณจะกลับเขาสูสภาวะปกติสุข หรือเหตุการณ
อาจจะคุกรุนจนกลายเปนสงครามยืดเยื้อก็ได ระหวางชวงแหงความตึงเครียดและภาวะวิกฤติเชนน้ี  ฝายตรงกัน
ขาม/ฝายศัตรูอาจจะเริ่มโจมตีกอนดวยความหวังวาจะเปนฝายท่ีสามารถทําใหกําลังทหารของฝายตรงกันขามเสีย
หายกอน  ดังน้ัน การที่ผูบังคับบัญชาไมสามารถคาดการณการกระทํา    ดังกลาวของฝายศัตรูได  และไมสามารถ
ดําเนินการปองกันกองกําลังของตนจากการโจมตีดังกลาวไดกอนยอมจะสงผลใหเกิดความสูญเสียแกชีวิตและ
ทรัพยสินท่ีไมจําเปนของกองกําลังของตนก็ได  และนอกจากนั้นยัง สงผลใหไมสามารถปฏิบัติภารกิจใหบรรลุผล
สําเร็จไดตามตองการได  อยางไรก็ตามการลงมือทํากอนถึงเวลาอันสมควรก็อาจสงผลกระทบในทางลบตอภารกิจก็
ไดเชนเดียวกัน   ฉะน้ันระหวางชวงความตึงเครียดและภาวะวิกฤติน้ันผูบังคับบัญชาจําเปนตองมีความระมัดระวัง
วาเม่ือใดที่ไดรับมอบหมายใหใชสิทธิ/อํานาจในการปองกันตนเอง  และเมื่อใดที่สามารถใชกําลังทางทหารเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลงได

๓) การปฏิบัติการทางทหารในยามสงบ  คําวา “ยามสงบ” และ “การปฏิบัติการทหาร” เปนแนว
ความคิดตรงกันขามกันอยางสิ้นเชิง  ซึ่งไมนาสามารถนําแนวความคิดท้ังสองมารวมกันได  แตตามที่ไดอธิบายไว
ในการปฏิบัติการทางทหารในลักษณะตาง ๆ ท่ีเรียกวา MOOTW จะเห็นวามีการปฏิบัติการใน  ลักษณะดังกลาว
เปนจํานวนมาก ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติการทางทหาร  ซึ่งถือวาเปนสวนสําคัญในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุความ
สําเร็จได  แมวาการปฏิบัติการดังกลาวไมเขากับคําจํากัดความของการขัดแยงดวยอาวุธ (Armed Conflict) เลยก็



ตาม ระดับของความขัดแยงยิ่งสูงขึ้นไปสูสงครามมากขึ้นเทาไหร  ความเสี่ยงยอมมีมากขึ้นเทาน้ัน  การใชกําลังทาง
ทหารก็จะขยายผลกวางไปสูสงครามในที่สุด  ดังน้ันการปฏิบัติการทางทหารในยามสงบ กับการปฏิบัติการทาง
ทหารในยามสงครามนั้น มีความใกลชิดกันมากสามารถเกิดขึ้นไดงาย        ดังน้ันจึงมีความจําเปนท่ีจะตอง
กําหนดกฎการปะทะใหมีความชัดเจนและเขาใจ

ข.  ชวงการเกิดความขัดแยง  ชวงกอนหรือหลังของการเกิดความขัดแยง  ชาติตาง ๆ ควรออกคําสั่ง
ใหรวดเรว็ในการใชกฎหมายในการรักษาความสงบ หรือกฎหมายในการสงคราม  ชาติตาง ๆ จะตองระบุประเทศคู
สงคราม, ฝายเปนกลาง และฝายชาติพันธมิตร และกฎเกณฑในการกําหนดเปาหมาย บ.ฝายศัตรู,  กําลังทางบก, 
เรือ และสิ่งอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน  คําสั่งที่เกี่ยวของกับชวงวันเวลา,  เขตนานนํ้า,  เขตนานฟา  และพื้นแผนดิน
ของชาติตาง ๆ ตลอดจนยุทธบริเวณ และการปฏิบัติการทางทหารในที่ตาง ๆ ควรจะรวบรวมไวในคําสั่งดวย  นอก
จากขอมูลท่ีสําคัญดังกลาวแลว  สถานะของกฎการปะทะจะตองไดรับการยืนยัน กฎหมายวาดวย การขัดกันดวย
อาวุธ จะตองยึดถือปฏิบัติตาม

ค.  ในชวงของการขัดกันดวยอาวุธระหวางประเทศ  หลักเกณฑในการใชกําลังทางทหารในการทํา
สงคราม คือ กฎหมายระหวางประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายวาดวย การขัดกันดวยอาวุธ  ระหวางสงคราม 
คําสั่งในการใชกําลังจะตองไมขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ  นอกจากนั้นแตละประเทศอาจออกขอกําหนด/ขอ
จํากัดตามกฎหมาย  และนโยบายของแตละประเทศได  ระหวางการปฏิบัติการในยามสงบ  การใชกําลังสามารถ
กระทําไดเพื่อการปองกันตัว และเพื่อความสําเร็จของภารกิจ  ท้ังน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบ/อํานาจ จากผูมี
อํานาจ/หนวยงาน  ท่ีมีอํานาจในการใหความเห็นชอบ  แตในชวงของการ   ขัดกันดวยอาวุธน้ัน การใชกําลังทหาร
จะเปนไปตามความมุงหมายหลักของผูบังคับบัญชา คือการคนหา และทําลายศัตรู และทําลายขีดความสามารถของ
ศัตรูในการทําสงคราม  แตการทาํสงครามในปจจุบันมีแนวโนมจะเนนควบคุมไมใหความขัดแยงขยายตัวออกไป
กวาง  และบังคับใหกําลังฝายตรงขามถอนกําลังออกจากพื้นท่ี และฟนฟูความสงบเรียบรอยระหวางประเทศตาม 
เงื่อนไข/ขอตกลง  ท่ีเปนประโยชน/เกื้อกูล ตอ UN      พันธมิตรและชาติตาง ๆ ท่ีสงกําลังเขารวมปฏิบัติการ  ดัง
น้ัน ชาติตาง ๆ ท่ีสงกําลังเขารวม ในกองกําลังสามารถกําหนด/ ขีดวง ใหผูบังคับบัญชาในการใชหนทางเลือกใน
การใชกําลังภายใตกฎหมายระหวางประเทศ โดยปกติแลวคําสั่งสําหรับการใชกําลังในยามสงครามไมควรเปนขอ
ความตามกฎหมายวาดวยการทําสงคราม  แตนาจะเปนแนวทางที่ระบุเฉพาะ ไมวาจะอยูในรูปของขอจํากัด/ขอหาม 
ในการใชกําลัง  ซึ่งโดยปกติแลวจะไดรับการอนุญาตภายใตบริบทกฎหมายแหงการทําสงคราม  หรืออาจจะอยูใน
รูปของ ขอความ  คําแนะนําวาจะจัดกําลังอยางไรเพื่อสนับสนุนภารกิจในยามสงคราม  มีปจจัยสําคัญ ๔ ขอตองนํา
มาประกอบการพิจารณา  เพื่อนํามาพัฒนาในการจัดทําคําสั่งในการใชกําลัง  กลาวคือ

๑.  ดานการเมือง  คําสั่งอาจจะจํากัดการกระทําตอเปาหมายบางเปาหมาย  เน่ืองจากเหตุผลทางดานการ
เมือง เพราะการกระทําตอเปาหมาย  ซึ่งแมวาจะไดรับการอนุญาตในการกระทําไดภายใตกฎหมายสงครามแตอาจ
จะทําใหความขัดแยงหรือสงครามยืดเยื้อออกไปนานในระยะยาว  หรืออาจทําลายความพยายามในการสรางความ
สงบได  เน่ืองจากเปนการลบหลูตอความเชื่อของพวกชาตินิยม  หรือเชื้อชาติ  หรือศาสนาของฝายตรงขามได  ดัง
น้ันคําสั่งในการใชกําลังสามารถนํามาใชเพื่อชวยนําความสงบกลับคืนมาหรือ เพื่อผอนคลายความตึงเครียด  ภาย



หลังสิ้นสุดความขัดแยงทันที   นอกจากนั้นการปฏิบัติทางดานทหารอาจถูกจํากัดในบางพื้นท่ี หรือภูมิภาค  หรือ
เพื่อผลของความสําเร็จตามความมุงหมายทางดานการเมือง

๒. ความปลอดภัย  ขอพิจารณาความปลอดภัยจะเปนตัวกําหนดความตองการสําหรับขอจํากัดในการใช
กําลัง ตัวอยางเชน จะตองกําหนดขอหามในกฎของการปะทะ  สําหรับพื้นท่ี หรือเสนทาง เพื่อปองกันฝายเปนกลาง, 
พลเรือน หรือ บุคคลซึ่งไมใชพลรบ  ในพื้นท่ี  หรือปองกันการโจมตีตอกองกําลังของมิตรประเทศ

๓. การปฏิบัติการ  คําสั่งการใชกําลังในยามสงครามอาจรวมกับขอจํากัดเปาหมายท่ีเปนโครงสราง หรือ
วัตถุเปนพิเศษเพราะผูบังคับบัญชาไดเล็งเห็น หรือคาดการณไววาอาจจะใชสิ่งเหลาน้ันในอนาคต ตัวอยางเชน  ทาง
รถไฟ หรือสะพาน  นอกจากนั้นขอจํากัด/ตองหาม  อาจจะหมายถึงอาวุธดวย เชน ทุนระเบิด ท้ังน้ีเพื่อปองกัน
อันตรายที่จะเกิดตอฝายเดียวกัน  สุดทายความตองการในควบคุมการใชกระสุนซึ่งอาจจะเปนตัวกําหนดความ
ตองการสําหรับขอกําหนด  หรือเกณฑในการเบิกจายอาวุธ

๔. กฎหมายวาดวย การขัดกันดวยอาวุธ การใชกําลังในยามสงครามจะตองเปนไปตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ

ง.  เม่ือสิ้นสุดการขัดกันดวยอาวุธ  เม่ือสงครามสิ้นสุดไมวาจะเปนการหยุดยิงหรือทําสัญญา     
สงบศึกก็ตาม  คําสั่งในการใชกําลังควรจะไดรับการปรับแตงใหม เพื่อบรรลุเปาหมายในการสรางสันติภาพหลัง
สงครามยุติ
๓๐๓.  กฎการปะทะ  (ROE)

กฎการปะทะเปนคําสั่ง  ซึ่งเจาหนาท่ีมีอํานาจทางทหารเปนผูออกคําสั่ง  ซึ่งจะเปนการแยกแยะ         
เหตุการณหรือโอกาส  และขอจํากัดท่ีกองกําลังทหารเปนผูเสนอ และ/หรือยังใหใชกําลังตอไป

กฎการปะทะ  (ROE)  จะประกอบดวย  ๑. คําแนะนําสําหรับใชเพื่อปองกันตนเองและ  ๒.  คําสั่ง 
(Directions and order)  เกี่ยวกับตําแหนงของหนวย  และการใชกําลัง  โดยกองกําลังทางทหารเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จไดในระหวางการปฏิบัติการในประเทศ และนอกประเทศ  ท้ังในยามสงบ  หรือในยาม
สงครามก็ตาม  กฎการปะทะเปนคําสั่งที่ถูกตองตามกฎหมาย และถูกกําหนดมาเพื่อขจัดความ         ไมชัดเจนใน
การตีความหมาย หรือตามกฎหมาย  ซึ่งอาจทําใหผูบังคับบัญชาละเมิด หรือไมปฏิบัติตามนโยบายของชาติได  
โดยโตตอบการกระทาํของกองกําลังฝายตรงขาม  มากไปหรือนอยไปโดยมิไดเจตนา  ขณะที่การตัดสินใจตาม
นโยบายแหงชาติจะคํานึงถึงจะใชกําลังอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไหร  และทําไมถึงใช     สวนกฎการปะทะจะเกี่ยวของกับ
เรื่องจะใชกําลังอยางไร เม่ือไหร และที่ไหน โดยเฉพาะกฎการปะทะโดยทั่วไปแลวจะบอกวาเม่ือไหรกําลังจะใชได 
หรือจะใชกําลังน้ันไดถึงไหนเพื่อใหสามารถปฏิบัติ ภารกิจใหประสบความสําเร็จได

กฎการปะทะ สามารถใชไดกับสถานการณ ต้ังแตการปฏิบัติการในยามสงบ ถึงยามสงครามได  เพราะวา
กฎการปะทะจะแสดง/สะทอนใหเห็นถึงนโยบายของชาติ และบรรทัดฐานเกี่ยวกับการใชกําลัง  ดังน้ันการพัฒนา
และนํากฎการปะทะไปใชงาน   เปนเรื่องที่ซับซอนและยุงยากมากในการจัดต้ัง    และดํารงไวซึ่งกองกําลังรวมจาก
หลายชาติใหมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพได
๓๐๔. แนวความคิดที่สําคัญ  (Key Concepts)



๑.  แนวทางตอไปนี้ ซึ่งเปนหลักท่ัวไปในการใชกําลังในการปฏิบัติการรวมกับหลายชาติ   เพื่อเปนพื้นฐาน 
สําหรับความเขาใจการใชกฎการปะทะ

ก. ระดับของความขัดแยง  ระดับของความขัดแยงตามที่ไดกลาวไวในบทที่ ๑ น้ันเปนสวนที่มีความ
สําคัญยิ่งเม่ือตัดสินใจจากพื้นฐานดานกฎหมาย เพื่อใชกําลังทางทหาร  การไดรับอํานาจในการใชกฎการปะทะได
ตามความเหมาะสมนั้นจะขึ้นอยูกับสถานที่ท่ีมีเหตุฉุกเฉิน  หรือวิกฤติเกิดขึ้นภายในระดับของความขัดแยงที่ระบุไว  
ถาการปฏิบัติการเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมท่ียังมีความสงบ และเปนท่ีท่ีไมมีภัยคุกคามที่เห็นชัดตอกองกําลังรวม
จากหลายชาติ กฎการปะทะนั้นยังจะไมนํามาใช   อยางไรก็ตาม ถาการปฏิบัติเกิดขึ้นในพื้นท่ีมีสงคราม  หรือเปนท่ี
ท่ีมีความเสี่ยงจากการสูรบสูงแลว จะตองใหอํานาจในการใชกฎการปะทะเพื่อใชในการปองกันกองกําลัง  และถาจํา
เปน เพื่อเปนการบังคับใชกฎหมาย/อํานาจที่ไดรับมอบให

ข.  การใชกําลังนอยท่ีสุด  คือการใชกําลังเทาท่ีจําเปนเพื่อตอบโตการกระทําท่ีเปนภัยคุกคาม หรือมี
แนวโนมจะเปนภัยคุกคามตอกองกําลังในอันท่ีจะดําเนินการใด ๆ ใหบรรลุภารกิจ  ซึ่งวิธีการในการ  ตอบโตน้ันจะ
แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสถานการณ และการพิจารณาใชกําลังก็จะขึ้นอยูกับลักษณะของภัยคุกคามที่เกิดขึ้น

ค. กําลัง Non - Deadly กําลังที่เปน non - deadly หมายถึงการใชกําลังที่มีเครื่องมือ        ท่ี
สามารถบังคับใหยินยอมทําตาม  ซึ่งไมเปนการสรางความเสี่ยงตอชีวิต  หรือภัยคุกคามตอรางกาย        ปฏิบัติ
การที่สําเร็จดวย โดยการใชกําลังรางกาย  เม่ือไมมีอาวุธใช  ตัวอยางเชน การผลัก, ชก หรือกดดันฝายตรงขาม
ดวยแกสนํ้าตา  และการยิงเตือนถือเปน non-deadly weapon ดวย

ง. Deadly Force  เปนการใชกําลังเพื่อวตัถุประสงคใหถึงแกชีวิต  โดยไมคํานึงถึงวาจะมีผลออก
มาในลักษณะเชนไร เปนขั้นสูงสุดของการใชกําลัง

จ. การกระทําอันเปนขาศึก  เปนการโจมตี หรือการใชกําลังปะทะกับกองกําลังแหงชาติ  บุคลากร,
เรือ, เครื่องบิน, อาวุธยุทโธปกรณ  หรือทรัพยสิน  ซึ่งมอบหมายใหมารวมในการปฏิบัติภารกิจดานทหารจากหลาย
ชาติ  ท้ังน้ีหมายรวมถึงการโจมตีตอท่ีหมายอื่น ๆ  เชน  บุคคลพลเรือน หรอืสถานที่ตาง ๆ อีกดวย

ฉ. ความตั้งใจที่เปนภัยคุกคาม, เปนภัยคุกคาม/ขาศึก (Hostile Intent)  บางโอกาสกําลังทาง
ทหารอาจหามใชเพื่อปองกันภัยคุกคามจากกองกําลังตางชาติ ตอเรือรบ,  เครื่องบิน,  อาวุธยุทโธปกรณ ตลอดจน
ทรัพยสิน  การปฏิบัติการบางอยาง  อาจจะรวมไปถึงการปองกันมิตรประเทศ กองกําลังของมิตรประเทศ, วัตถุ, 
พื้นท่ี และ/หรือ อาวุธยุทโธปกรณของมิตรประเทศ  แมวาเกณฑในการระบุการกระทําที่ไมเปนมิตร

การกําหนดเพื่อระบุหรือชี้ใหเห็นวาการกระทําใดมีลักษณะที่เปน Hostile act น้ัน  มีสิ่งที่ยากกวาคือการ
ระบุวา การกระทําใดเปนการกระทําท่ีสอเจตนาราย Hostile instant ของฝายศัตรู  ซึ่งตองมีการสอบขยายใหเห็น
เหตุการณมากขึ้น (Greater amplification) ท้ังน้ีขึ้นอยูกับบริบท หรือสิ่งแวดลอมของการ ปฏิบัติการที่ไดคาด
การณไว  การที่จะชี้ใหเห็นวาการกระทําใดสอเจตนารายจะตองพิจารณาถึงการตัดสินใจที่มีเจตนารายแอบแฝงอยู  
ซึ่งจะตองอาศัยหลักฐานที่จูงใจ และจะตองมีความเชื่อท่ีสมเหตุผล วาการใชกําลังของฝายศัตรูน้ัน  จะเกิดขึ้นในไม
ชาน้ี (imminent) และมีความจําเปนสําหรับหนวยงานนั้นจะตองใชกําลังในลักษณะที่รวดเร็วและทันที  และไมมี
ทางเลือกอื่นหรือหนทางอื่น ๆ สําหรับการไตรตรอง (deliberation)   ดังน้ันความเชื่อดังกลาว  จึงมีความจําเปน
กอนจะตัดสินใจใชกําลังของฝายเราโตตอบ    นอกจากนั้นขอบเขตของปฏิกิริยาในการโตตอบที่สามารถกระทําได



เม่ือเผชิญกับ Hostile act หรือ demonstration of hostile intent  จะตองมีความชัดเจนในแงของสัดสวนและ
ระยะเวลาในการใชกําลัง     ในการโตตอบ  เพราะฉะนั้นเม่ือมีการกําหนดกฎการปะทะ (ROE) เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติการรวมของ   นานาชาติ เกณฑท่ีใชสําหรับกําหนดวาอะไรเปนการกระทําท่ีเปน Hostile หรือการกระทําใดที่
สอเจตนาราย  (Hostile)   จะตองกําหนดให  ชัดเจน

๓๐๕. หลักการสําหรับการควบคุมการใชกําลัง
๑.  เม่ือมีผลประโยชนของชาติ หรือมิตรประเทศเกี่ยวของ  รัฐบาลนั้น ๆ สามารถมอบอํานาจการใชกาํลัง

ทางทหาร  ซึ่งรวมไปถึงการใชอาวุธรายแรง  เพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญในการรักษาความสงบและปองกันการรุก
ราน  ควบคุมความขัดแยง  หรือเพื่อใชฟนฟูในสถานการณกลับเขาสูสภาวะปกติ  ทหารถือวาเปนสวนสําคัญของ
กําลังอํานาจแหงชาติ  ซึ่งสามารถทําใหความตองการของวัตถุประสงคดังกลาวประสบความสําเร็จลงได

๒. อยางไรก็ตาม เน่ืองจากการใชกําลังทางทหารสามารถกอใหเกิดความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสิน 
ตลอดจนแหลงทรัพยากรธรรมชาติได ดังน้ันรัฐบาลที่เขารวมจะตองกําหนดกลไกที่ใหอํานาจกองกําลังทางทหารใช
กําลังที่จําเปนตอการปฏิบัติการกิจใหบรรลุผลสําเร็จภายในขอจํากัดท่ีระบุไว  รัฐบาลสามารถมีสวนทําใหการปฏิบัติ
ภารกิจของกองกําลังสําเร็จได  โดยมอบอํานาจในการสั่งการใชกําลังทางทหารเฉพาะ หรือ ใชกฎการปะทะเมื่อมีเหตุ
การณ  การสั่งการที่เปนลายลักษณอักษรควรกําหนดขึ้นจากแนวความคิด ๒ ประการ  อยางกวาง ๆ ดังน้ี ก. การปองกันตนเอง และ

ข. ความสําเร็จของภารกิจ

ตอนที่ ๒  การปองกันตนเอง (Self - Defense)

๓๐๖  กลาวนํา
๑.  แนวความคิดในการปองกันตนเอง มีความหมายและการใชท่ีแตกตางกันออกไปในประชาคมโลก  

แตโดยทั่วไปแลวตางก็มีพื้นฐานอยูบนหลักการที่วา รัฐมีสิทธิในการปองกันตนเองจากการรุกราน    นอกจากนี้  ก็
ไดมีการบัญญัติไวในมาตรา ๕๑   ของกฎบัตรสหประชาชาติอีกดวย     กระนั้นก็ดีในกลุมของนักกฏหมาย
ระหวางประเทศยังคงมีการโตเถียงกันอยูเปนอยางมากในเรื่องของขอบเขตและองคประกอบของการปองกันตนเอง 
อยางไรก็ตาม เปนท่ียอมรับกันโดยทั่วไปวาการปองกันตนเองนั้นเปนสิทธิท่ีมีอยูโดยธรรมชาติภายใตกฎหมาย
ระหวางประเทศ โดยในตอนนี้จะไดกลาวถึงกฎเกณฑและแนวความคิดพื้นฐานของการปองกันตนเอง ซึ่งเปนท่ียอม
รับโดยทั่วไปทุกชาติรัฐ

๒. ตามจารีตประเพณีของหลักกฎหมายระหวางประเทศ (Customary International Law)         รัฐ
มีสิทธิโดยธรรมชาติในการใชกําลังปองกันตนเอง เพื่อคุมครองพลเมืองและทรัพยสินในตางประเทศหรือเพื่อคุม
ครองอธิปไตยและดินแดนจากการโจมตีท่ีไดเกิดขึ้นและการโจมตีท่ีใกลจะเกิดขึ้น  (imminent Attack) แตตอง
เปนไปตามหลักการของความจําเปน 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 กําลังทหารและในบางสถาน

การณอาจรวมถึงสิ่งที่แสดงความเปนชาติ (national assets)  เชน  เรือพาณิชยท่ีชักธงของรัฐน้ัน   และพลเมือง 
ตลอดจนทรัพยสินของพลเมืองเหลาน้ัน จากการกระทําอันเปนขาศึก หรือการแสดงเจตจํานงอันเปนขาศึก 
(demonstration of hostile intent) ของกองกําลังตางชาติ

๒.  การปองกันตนเองโดยรวมกัน (Collective Self-Defense) สิทธิในการปองกันตนเองสามารถที่จะ
ขยายครอบคลุมถึงพันธมิตรหรือกองกําลังที่มารวมปฏิบัติการ (coalition force)ดวย การปองกันตนเองเปนสวน
รวมเปนการกระทําของกองกําลังที่กําหนดไว บุคคล และทรัพยสินจากการกระทําอันเปนขาศึกหรือการแสดงเจต
จํานงอันเปนขาศึกจากกองกําลังภายนอก จึงจําเปนตองมีการรองขอในรูปของการแทรกแซง (Intervention) ใน
บางกรณีเปนไปตามสนธิสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศ เชน องคการสนธิสัญญา   แอตแลนติกเหนือ 
(NATO) และองคการรัฐอเมริกา (Organization of American States; OAS) ซึ่งตองมีการประสานกัน
ทามกลางชาติตาง ๆ ท่ีจัดเปนกองกําลังนานาชาติ และโดยเฉพาะอยางยิ่งตองกําหนดคําสั่งนโยบายในการใชกําลัง
(Use of Force directive) ๙

๓.  การปองกันตนเองของบุคคลและหนวย (Individual and Unit Self-Defense)  เปนการปฏิบัติเพื่อ
ปองกันหนวยใดหนวยหนึ่ง หรือหนวยยอย (National elements) ของกองกําลังนานาชาติท่ีมีอํานาจหนาท่ี หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งจากการกระทําอันเปนขาศึก หรือเจตจํานงอันเปนขาศึก สิทธิในการปองกันตนเองของหนวย 
หรือบุคคลตามที่กลาวมาแลวน้ีมิไดขึ้นกับภารกิจ ซึ่งหมายความวา เปนสิทธิท่ีสามารถกระทําได และ   ไมจําเปน
ตองมีการมอบอํานาจใด ๆใหเปนพเิศษ

๔.  การปองกันตนเองและขอตกลงรวม  (Defense of the Mandate) เปนการปองกันตามเงื่อนไขที่มี
อยูในขอกําหนด ท้ังน้ีอาจรวมถึงการปองกันกองกําลังอื่น ๆ พลเมืองที่กําหนด เรือ อากาศยานหรืออุปกรณ ดิน
แดน และทรัพยสินจากการโจมตีหรือการคุกคามจากการโจมตีท่ีจะเกิดขึ้นตามขอกําหนด ซึ่งขอบเขตในการปองกัน
น้ีตองมีการแถลงไวในแนวทางยุทธศาสตรและคําแนะนํา (direction)  ของผูมีอํานาจหนาท่ีทางการเมือง   (เชน 
องคการสหประชาชาติ   องคการนาโต) โดยผบ.กองกําลังผสม ตองเปนผูตีความแนวทางและคําแนะนําการใช
กําลัง/กฎการปะทะ เพื่อใหบรรลุภารกิจหรือบีบบังคับตามขอกําหนด ๑๑

๓๐๘  การปองกันตนเองของบุคคลและหนวย (Unit/Individual Self-Defense)
๑.  กฎหมายระหวางประเทศใหอํานาจในการใชกําลังที่เหมาะสมเพื่อปองกันตนเอง  จนกระทั่งถึงและ

รวมทั้งการใชกําลังที่มีอาวุธรายแรงถึงขั้นทําลายชีวิต (deadly force)  ซึ่งผูบังคับบัญชาตองพิจารณาดังน้ี
ก. การใชหลักการปองกันตนเอง  (Application of Self-Defense) ระหวางการปฏิบัติการระหวาง

ประเทศ กองกําลังนานาชาติอาจปฏิบัติการภายใตคําแนะนําทางยุทธศาสตรท่ีแตกตางกันรวมทั้งมติของคณะมนตรี
ความม่ันคงแหงสหประชาชาติดวย การใชกําลังเพื่อการปองกันตนเองและการปองกันอื่น ๆ อาจเกินเลยจากที่



กําหนดไวตามหลักกฎหมายในประเทศ แตกระนั้นก็ตาม สิทธิในการปองกันตนเองของหนวยหรือบุคคลน้ัน ไมจํา
เปนตองมีการมอบอํานาจหนาท่ีพิเศษใหแตอยางใด

ข. การปฏิบัติในการปองกันตนเอง (Actions in Self-Defense)  ผบ.กองกําลังนานาชาติ ตอง
พยายามควบคุมสถานการณใหได  โดยหลีกเลี่ยงการใชกําลัง และตองไมคิดวาความเสี่ยงน้ันยอมรับอีกตอไปไม
ไดแลว ถาเวลาและสภาวะการณอํานวยใหก็ตองมีการกลาวย้ําเตือนแกขาศึกวา ตนจําตองปฏิบัติในการปองกันตน
เองหากมีความจําเปน น่ันคือตองระลึกวาการใชกําลังเปนมาตรการสุดทาย และผูบังคับบัญชาตองพยายามยุติการ
กระทําอันเปนขาศึกน้ัน ๆ ใหได การใชสิทธิในการปองกันตนเองนั้น ผูบังคับบัญชาตองพิสูจนใหเห็นความจําเปนท่ี
ตองใชกําลังกอนเสมอ  และเมื่อมีความจําเปนตองใชกําลังใหยึดหลักตอไปนี้

๑) ความจําเปน (Necessity) การโจมตีท่ีเกิดขึ้นหรือกําลังเกิดขึ้น (hostile act) หรือมีเหตุ
แสดงอยางเดนชัดวามีแนวโนมวาจะเกิดขึ้น (demonstration of hostile intent)

๒) ความควรแกเหตุ (Proportionality)  ตอบโตภัยคุกคามอยางพอควรแกเหตุ โดยพิจารณา
ถึงระดับของภัยคุกคาม ความรุนแรง และระยะเวลา (degree, intensity and duration) ตามสถานการณจริงใน
ขณะนั้น เพื่อตัดสินใจตอตานการกระทําอันเปนขาศึกหรือการแสดงเจตจํานงอันเปนขาศึก ท้ังน้ีเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยตอกําลังฝายเรา

๒. การปองกันตนเองโดยโจมตีขาศึกกอน (Anticipatory Self-Defense) กฎหมายระหวางประเทศ    
มิไดกําหนดใหกองกําลังนานาชาติตองถูกโจมตีกอนท่ีจะมีอํานาจในการตอบโตดวย “deadly force” ภายใตสถาน
การณท่ีแนนอน ซึ่งควรไดกําหนดไวในกฎการปะทะของ ผบ.กองกําลังระหวางประเทศ กองกําลังรวมทั้ง deadly 
force อาจชิงความไดเปรียบ (pre- emptively)  เพื่อคุมครองกองกําลังหรือบุคคลที่กําหนดจากการโจมตีท่ีคาดวา
จะเกิดขึ้น (เชน การแสดงเจตจํานงอันเปนขาศึก) ตองมีเหตุผลอันนาเชื่อถือไดจากผูบังคับบัญชาที่อยูในเหตุการณ 
(on-scene commander) วาการใชกําลังจากฝายตรงขามน้ันใกลจะเกิดขึ้นและตองการหนวยกําลังที่จะปฏิบัติได
ทันทีและมีความเหนือกวาขาศึก (instant and overhelming)

๓. จากกรณีขางตน ในการรวมกันหลาย ๆ ชาติ อาจมีกรณีท่ีรัฐบาลแหงชาติจํากัดรูปแบบหรือหวงเวลา
ของกองกําลัง และเหตุการณท่ีกองกําลังของตนอาจตอบสนองการปองกันตนเองเพื่อรักษาผลประโยชนภายใน
ประเทศ คําแนะนําน้ีก็จะเปนเพียงขอยกเวน ๑๔ และจะผานจากรัฐบาลไปยังผูมีอํานาจทางทหารของชาติ  และลงไป
สู ผบ.อาวุโส ในยุทธบริเวณ ๑๕    วัตถุประสงคของคําแนะนําน้ีจํากัดขอบเขตของสถานการณ แตไมจํากัดความ
สามารถของผูบังคับบัญชาของชาติท่ีจะตอบโตการรุกรานที่เกิดขึ้น ดังน้ันควรแจงขอจํากัดของชาติให ผบ.กองกําลัง
นานาชาติทราบเสียกอน เพื่อนําไปใชในการจัดองคกรและการใชกําลังที่เหมาะสม

๔.  การยิงขามเขตแดนหรือขามแนวชายแดน (Cross Boundary or Border Fire) การปองกันตนเอง
จากการกระทําของขาศึกหรือการแสดงเจตจํานงอันเปนขาศึกน้ัน อาจกระทําขามอาณาเขตหรือเขตแดนของชาติอื่น
โดยปราศจากความยินยอมของชาติน้ันไดก็ตอเม่ือกําลังขาศึกยังคงแสดงการกระทําหรือเจตจํานงอันเปนขาศึก
อยางตอเน่ือง ซึ่งการกระทําน้ันตองการการตอบโตทันทีและอยางไดผล บนพื้นฐานของสิทธิโดยธรรมชาติในการ
ปองกันตนเองนั้นจะตองถูกระบุไวอยางเดนชัดในขอกําหนดในการใชกําลัง หากในสถาน-การณท่ียุงยากซับซอน  



ถาการยิงขามเขตแดนหรือขามแนวชายแดนนั้นมีความจําเปนเพื่อการบรรลุผลของภารกิจแลวน้ัน    ขอกําหนดใน
กฎการปะทะลักษณะนี้สามารถที่จะถูกนํามาใชไดแตตองไดรับการอนุญาตจากผูมีอํานาจเสียกอน

๕. สิทธิการยึดท่ีต้ัง (The Right to hold Positioning) ไมมีความตองการลาถอยเพื่อหลีกเลี่ยงสถาน
การณซึ่งจําเปนตองใชกําลังเพื่อปองกันตนเอง แตกระนั้นก็ตามบางครั้งการลาถอยก็เปนการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ 
และเปนการรักษาไวซึ่งองคบุคคลและองควัตถุเพื่อดําเนินภารกิจตอไปได หากรูหรือพิสูจนทราบการโจมตีน้ัน ๆ ได
แลว การตอบโตกลับไปบางก็มีความเปนไปไดท่ีจะลดอันตรายลง

๓๐๙  ขยายความการกระทําอันเปนขาศึก (Hostile Acts)
๑. ตัวอยางเฉพาะนั้น โดยทั่วไปจะเปนสวนหนึ่งของคําแนะนําในการกําหนดกฎการปะทะอยูแลว  ซึ่งก็

ขึ้นอยูกับภารกิจ  ขอตกลง  และ พท.ปฏิบัติการ  ตอไปนี้เปนตัวอยางการกระทําผิดกฏหมายระหวางประเทศ    
ซึ่งอาจพิจารณาวาเปนการกระทําอันเปนขาศึก

ก. การยิงเขาใสกองกําลังนานาชาติ ซ่ึงปฏบิัติภารกิจตามกฎหมาย
ข. การวางทุนระเบิดในทะเลเพื่อจํากัดการปฏิบัติของกองกําลังนานาชาติ จํากัดการขนสงทางทะเล 

(Shipping) หรือการขนสงทางทะเลภายใตการคุมครองของกําลัง
ค. ปฏิบัติการตอตานทุนระเบิดซึ่งวางโดยกองกําลังนานาชาติ
ง. การลาดตระเวนตรวจการณ การติดตาม (Shadowing)  สนับสนุนหนวยอื่นเพื่อตอตานกอง

กําลังนานาชาติ
จ. วัตถุบินซึ่งพิสูจนทราบวาเปนจรวด (missile) จะพิจารณาวาเปนขาศึก ถากองกําลังนานาชาติไม

ยืนยัน
๓๑๐  ขยายความเจตจํานงอันเปนขาศึก (Hostile Intent)

๑. สิ่งที่เปนการแสดงเจตจํานงอันเปนขาศึก ซึ่งกอใหเกิดสิทธิในการปองกันตนเองนั้น เปลี่ยนไปตาม
ปจจัยหลายประการ กําหนดโดยกวาง ๆ แลว ภัยคุกคามที่คาดวาจะเกิดการใชกําลังเพื่อตอตานกําลังฝายตรงขาม 
เจตนาอันเปนขาศึกแสดงโดย

ก. ขีดความสามารถของหนวยที่เปนภัยคุกคามหรือขีดความสามารถของกองกําลังที่เปนภัยคุกคาม 
และการเตรียมการที่กอใหเกิดความเสียหาย และ

ข. มีหลกัฐาน (evidence)  โดยเฉพาะอยางยิง่ดานการขาว บงชีว้าการโจมตกีาํลงัจะเกดิขึน้ในไมชา
๒. เม่ือมีการปฏิบัติทางยุทธวิธีของขาศึก ฝายเราตองดํารงขีดความสามารถทางทหารในเหตุการณและ

เตรียมพรอมไว เชน การดําเนินกลยุทธเขาสูตําบลท่ีปลอยอาวุธ (Weapon-launch position) ฐานปลอยอาวุธที่
อยูในรัศมี รูวิธีการกําหนดเปาหมาย มีเครื่องบงชี้ท่ีแนนอน แสดงถึงเจตนาที่จะโจมตี (นอกจากขีดความสามารถ
และการเตรียมพรอม) โดยที่ผูมีอํานาจระดับสูงอาจสงเสริมดวยการใหคําแนะนํา และการแสดงใหเห็นถึงการ
เคลื่อนยายกําลังของขาศึกท่ีมากขึ้น และดานการขาวจากพันธมิตร พึงระลึกเสมอวาขอจํากัดดานตาง ๆ มักเกิด
จากเวลาและปจจัยอื่น ๆ ผูบังคับบัญชาตองพิจารณาแหลงขาวสารและการขาวกอนตกลงใจวาเปนภัยคุกคามซึ่ง
คาดวาการโจมตีกําลังจะเกิดขึ้น มีความจําเปนท่ีตองพิจารณาเจตจํานงอันเปนขาศึก ซึ่งแปรเปลี่ยนไปโดยขึ้นอยูกับ
ความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศ/ความขัดแยงทางการเมืองในระดับภูมิภาค การเตรียมการทางทหาร  



การขาว และการรับทราบสถานการณ (Situation awareness) ภายในพื้นท่ีปฏิบัติการ ซึ่งในการพิจารณาวากําลัง
ฝายตรงขามมีการแสดงเจตจํานงอันเปนขาศึกดวยหรือไมน้ัน ผูบังคับบัญชาตองพิจารณาขอมูลและตองอาศัย
ประสบการณเปนสิ่งสําคัญ ดังน้ัน ความเชื่อถือไดของระบบสื่อสารและขาวสารระหวางกองกําลังนานาชาติจึงเปนสิ่ง
สําคัญตอการใชกําลังเม่ือมีความเสี่ยงสูงจากขาศึก

๓. แนวทางของกฎการปะทะนั้น ปกติแลวจะมีตัวอยางซึ่งแสดงใหเห็นถึงเจตนาอันเปนขาศึกไวดวย   
แตอยางไรก็ตาม ผบ.กองกําลังนานาชาติ ตองเนน ผบ.หนวยรองลงไปวา ตัวอยางเหลาน้ีไมใชรายการตรวจสอบ 
แตเปนเพียงลําดับเหตุการณซึ่งเกิดขึ้นเพียงลําพัง หรือเกิดรวมกันก็ได

ก. มีการเล็ง (pointed directly) อาวุธมายังบุคคลหรือหนวย
ข. มีการปรับหนวยในรูปแบบการรบ
ค. กองกําลังมีการรวมกําลังของยานพาหนะ หรืออากาศยาน เพื่อเตรียมการโจมตี
ง.   มีการใชมาตรการตอตานทางอิเล็กทรอนิกส (ECM)
จ. ระบบควบคุมการยิง locked on
ฉ. มีการบรรจุอาวุธเขาแทนยิงและเล็ง หรือการตรวจจับเสียงของตอรปโดไดหรือเสียงการเปดฝา

ทอยิงอาวุธ
ช. กําลังขาศึกเตรียมการวาง กวาด หรือลาทําลายทุนระเบิด ซึ่งสงผลกระทบตอการเคลื่อนกําลัง

ของกองกําลังนานาชาติ หรือการคุมครองการขนสงทางทะเล
ซ. อากาศยานจํานวน ๑ ลําหรือมากกวา ซึ่งมีทิศทางการบินมาจากกองกําลังขาศึก หรือดินแดนที่

ขาศึกยึดครองหรือควบคุม เขาหาฝายเราดวยความเร็วสูง และบินในระดับต่ําโดยปราศจากการแจงลวงหนา 
(proper clearance)

๔. การที่ผูท่ีรวมในกองกําลังนานาชาติมิไดรับการฝกรวมกัน ก็อาจทําใหมีทัศนหรอืการตีความของคําวา 
“การแสดงเจตจํานงอันเปนขาศึก” ท่ีแตกตางกันไป ดังน้ัน ผบ.กองกําลังนานาชาติจึงตองกําหนดบรรทัดฐานและ
แจกจายใหแกหนวยรอง บรรทัดฐานที่กําหนดขึ้นมาน้ีตองกําหนดเฉพาะสําหรับภารกิจ ตรงกับภัยคุกคามที่จะมีตอ
กองกําลังและภารกิจ อยางไรก็ตาม ในขั้นสุดทายก็จะยังเปนการใชวิจารณญานของผูบังคับบัญชาที่อยูในเหตุการณ
น้ัน ท่ีจะพิจารณาวาไดมีการแสดงเจตจํานงอันเปนขาศึกขึ้นแลว

๓๑๑  การรบกวนหรือการบุกรุก (Harassment or Intrusion)
กองกําลังนานาชาติไมควรเปดเผยสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายระหวางประเทศ หากไมไดรับคําสั่งจากหนวย

เหนือ หรือกระทําไปเพื่อความปลอดภัยของหนวยหรือกองกําลัง    และถาไมระบุไวเปนการเฉพาะในกฎการปะทะ
แลว ก็ควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติใด ๆ ท่ีอาจมีเหตุผลเขาใจเปนการยั่วยุ (provocation) หรือการกาวราว ตามปกติ
แลวรัฐจะเปนผูดําเนินการกับการรบกวนอากาศยาน เรือสินคา และเรือประมงในหวงอากาศสากล (International 
airspace) หรือทะเลหลวงเอง ผบ.หนวย/กองกําลังนานาชาติ ซึ่งอยูใกลเคียงกับการรบกวนนั้น มีอํานาจในการ
พยายามบูรณะ (restore) สถานการณใหเปนปกติดวยการแสดงตัวในพื้นท่ี แตการปฏิบัติเชนน้ีตองสอดคลองเปน
ไปตามที่กําหนดไวในกฎการปะทะ



ตอนที่ ๓  การบรรลุภารกิจตามกฎการปะทะ  ๑๘ (Mission Accomplishment ROE)

๓๑๒  หลักนิยมของกฎการปะทะ (ROE Doctrine)
๑. ตามที่กลาวไปแลววา กฎการปะทะประกอบไปดวยแนวทางการปองกันตนเอง และมาตรการเฉพาะ 

ดวยเหตุท่ีการบรรลุภารกิจตามกฎการปะทะมีแนวโนมเปนทัศนะในทางรุกเปนหลัก และในทางรับเปนรอง        
จึงจําเปนตองทําใหทุกสวนของกองกําลังนานาชาติไดเขาใจกฎการปะทะ และการนํากฎการปะทะไปใชอยางถูกตอง

ก. การควบคุมการเปลี่ยนจากสันติภาพเปนวิกฤตการณ  และความขัดแยงดานอาวุธ
(Transition from Peace to Crisis to Armed Conflict) กฎการปะทะใชในการควบคุมการวางกําลังและการใช
กําลงั ไมเพียงแตจะใหแนวทางการปองกันตนเองเทาน้ัน แตก็ยังอาจขยายขอบเขตของการปองกันตนเองและการ
คาดการณการปองกันตนเองไวดวย รวมถึงภารกิจ มาตรการเฉพาะตามกฎการปะทะซึ่งกําหนดแนวทางตามหลัก 
เม่ือใด อยางไร และระดมกําลังเพียงใด (what degree force) ท่ีจะใชใหบรรลุภารกิจ   กฎการปะทะที่มีราย
ละเอียดที่ดีจะชวยปองกันการขยายตัวที่ไมสามารถควบคุมได ในขณะที่คุมครองพันธมิตร/การรวมกําลัง 
(coalition)/ผลประโยชนแหงชาติ และวตัถุประสงคทางยุทธศาสตรลวงหนา (advancing strategic objectives) 
ซึ่งสามารถกระทําไดโดยการจําแนกระดับของเสรีภาพในการใชกําลังและวิธีการ (manner) ท่ีกองกําลังน้ันจะนําไป
ใช เพื่อท่ีวาจะไดจํากัดการขยายตัวหรือควบคุมไดอยางระมัดระวัง  การจํากัดการปฏิบัติบางประการเพื่อหลีกเลี่ยง
การยั่วยุ อาจเปนการเพิ่มความเสี่ยงใหแกหนวยเรือ (maritime unit) และทําใหหนวยเหลาน้ันตกอยูในอันตราย 
กรณีเชนน้ี ผูบังคับบัญชาตองเพิ่มการเตรียมพรอมในการปองกันตนเอง

ข. การควบคุมการใชกําลังในยามสงบและระหวางความขัดแยง (Controlling the Application 
of Force in Peacetime and During Conflict) เพื่อเปนการปองกันการขยายตัวไปสูการขัดแยงดวยอาวุธ    
จึงหามมีการใชกําลังในยามสงบหรือในสถานการณตึงเครียด (tension) ยกเวนเพื่อการปองกันตนเองหรือกระทํา
ตามที่ระบุไวในกฎการปะทะเพื่อใหบรรลุภารกิจ หากมีความจําเปนตองใชกําลังแลวก็ควรแจงเตือนกําลังขาศึกเม่ือ
โอกาสอํานวยวาเรากําลังจะใชมาตรการปองกันตนเอง ในทางตรงขามระหวางการขัดแยงดวยอาวุธ จะไมมีการ
จํากัดการใชกําลังปองกันตนเอง ผบ.กองกําลังนานาชาติตองใชกําลังเขาทําลายฝายตรงขามตามหลักการของ
สงครามกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย แตอยางไรก็ตาม ผูมีอํานาจยังสามารถ
ควบคุมการใชกําลังใหอยูในกรอบที่ตองการไดโดยพิจารณาทางกฎการปะทะ

ค. การกลับสูภาวะปกติ (Returning to Peacetime Conditions) โดยผานองคการ            
สหประชาชาติหรือพันธมิตร รัฐบาลอาจจํากัดการปฏิบัติของ ผบ.หนวย ระหวางการสูรบในระยะเวลาสั้น ๆ ของ
การขัดกันดวยอาวุธ เพื่อจํากัดการขยายตัวของสถานการณ และใหคืนสูภาวะปกติ ภายใตสถานการณเชนน้ีการ 
ปฎิบัติการทางทหารตามกฎหมายการขัดกันดวยอาวุธ อาจไดรับการพิจารณาถึงความเสียหายตอวัตถุประสงคทาง
ยุทธศาสตรในระยะยาว ยกตัวอยางเชน อาจมีการหามแตะตองเปาหมายทางทหาร เพื่อมิใหความขัดแยงดําเนิน 
ตอไป หรือสรางความตึงเครียดที่ไมสามารถคืนดีกันไดภายหลังความขัดแยงน้ันแลว



๓๑๓  ระบบกฎการปะทะ (ROE SYSTEMS)
๑. ระบบกฎการปะทะจํานวนไมนอยท่ีไดรับการพัฒนาโดยชาติตาง ๆ เหลาทัพ และพันธมิตร สําหรับ

การปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติ ควรเลือกระบบใดระบบหนึ่ง
ก. กฎการปะทะแหงชาติ (National ROE) ทุกรัฐตางก็มีรูปแบบของ ROE  ซึ่งเคยใชเพื่อเปนคํา

แนะนําการใชอาวุธ จากประสบการณในการปฏิบัติภารกิจ พบวา ในกรณีท่ีกําลังจากหลายชาติปฏิบัติงานรวมกนั
ภายใตนโยบายทีไ่มชดัเจน  สิง่ทีก่าํลงัจากชาตติาง ๆ ยดึเปนหลกัปฏิบัติคือ กฎการปะทะของชาตตินเอง

ข. กฎการปะทะของพันธมิตร (Alliance ROE) องคการนาโตไดพัฒนากฎการปะทะเฉพาะดาน ได
แก อากาศ ทะเล และพื้นดิน ซึ่งชาติสมาชิกจะใหความเห็นชอบเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติการผสม   ดังน้ัน เม่ือ
ปฏิบัติการภายใตนาโตแลวก็ยอมตองยึดถือไวเปนพื้นฐาน นอกจากนี้แลว ขอตกลงทวิภาคีหรือ พหุภาคี เชน 
ระหวาง สหรัฐ ฯ กับแคนาดาไดแยกกันพัฒนาระบบกฎการปะทะ เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติการระดับทวิ/พหุภาคี 
ตลอดจนการฝก ๒๐ ผนวก A และ B เปนตัวอยาง รายการมาตรฐานของมาตรการกฎการปะทะซึ่งรัฐ อํานาจหนาท่ี
ในระดับทวิภาคี/พหุภาคี หรือพันธมิตร  สามารถนําไปพัฒนาเปนกฎการปะทะใหสอดคลองกับภารกิจได

ค. กฎการปะทะของการรวมกําลังกัน (Coalition ROE) ไมมีมาตรฐานอางอิงสําหรับกฎการปะทะ
ในการปฏิบัติการเชนน้ี ดังน้ันกําลังที่มารวมกัน (Coalition force) อาจปฏิบัติการภายใตกฎการปะทะที่กําหนดขึ้น
มา โดยเฉพาะปรับรูปแบบโครงสรางจากกฎการปะทะของพันธมิตร หรือปฏิบัติกับหนวยซึ่งใชกฎการปะทะแหงชาติ 
ซึ่งตองใชความพยายามทุกวิถีทางในอันท่ีจะหลีกเลี่ยงกฎการปะทะที่หลากหลาย (Divergent) หรือขัดแยงกัน 
(Contradictory) เม่ือการปฏิบัติการน้ันดําเนินตอไป และสถานการณกับกฎการปะทะเปลี่ยนแปลง ถึงแมวารัฐตาง 
ๆ มีแนวความคิดพื้นฐานในการใชกําลังในลักษณะคลายกัน แตก็อาจแปลความหมาย และนําแนวความคิดน้ีไปใช
ในทางที่แตกตางกัน ผูท่ีรวมอยูในกองกําลังนานาชาติตองการแนวความคิดพื้นฐานในการใชกําลัง หากรัฐไมพอใจ
กฎการปะทะที่กําหนดขึ้นมาน้ี ก็สามารถดําเนินการไดโดย

๑) เพิ่มเติมกฎการปะทะของรัฐเขาไวในกฎการปะทะฉบับน้ัน ให ผบ.กําลังของรัฐถือปฏิบัติ
๒) จํากัดให ผบ.กําลังของรัฐใชกฎการปะทะเฉพาะบางตอนที่กําหนด
๓) ให ผบ.กําลังของรัฐใชกฎการปะทะแหงชาติเทาน้ัน หรือ
๔) ถอนกองทหาร (Contingent) ออกจากการปฏิบัติการ

ง.  กฎการปะทะของสหประชาชาติ (UN ROE) สหประชาชาติไมมีระบบของกฎการปะทะที่เปน
มาตรฐาน จะขึ้นกับแตละภารกิจ ๒๑ ผบ.กองกําลังสหประชาชาติ ซึ่งจะรับคําปรึกษาจากประเทศตนโดยรับผิดชอบ
การกําหนดกฎการปะทะซึ่งตามปกติแลว เลขาธิการสหประชาชาติท่ีนิวยอรคจะเปนผูใหความเห็นชอบ และสงไปยัง 
ผบ.กองทหาร (Contingent Commander) หาก ผบ.กองทหารคัดคานหรือตองการความกระจางหรือแปรญัตติ 
(Amendment) จากเลขาธิการสหประชาชาติหรือผูแทนพิเศษ ๒๒ ตามปกติแลว กฎการปะทะของสหประชาชาติ
ตองผานการพิจารณาของรัฐที่สงกองกําลังน้ัน ๆ มากอนท่ีจะนําไปใช อยางไรก็ตาม  สหประชาชาติก็หารัฐแตละรัฐ 
(Individual) ท่ีลงนาม (Endorsement) ไดยาก จึงตองกําหนดขั้นตอนการพิจารณาโดยเริ่มจาก ผบ.กองทหาร
ของรัฐที่สงกองทหารนั้นมา เปนผูริเริ่มเริ่มการกําหนดกฎการปะทะ หากกฎการปะทะไมสามารถลงมติเปนท่ีนาพอ
ใจได  รัฐอาจพิจารณาดําเนินการตามหัวขอยอยท่ีกลาวมาแลว



๒. มีความสําคัญ/ความหมาย และนัย  (Subtle)   ท่ีแตกตางระหวางระบบกฎการปะทะที่หลาก
หลาย และ ผบ.กําลังนานาชาติตองใชความระมัดระวัง เอาใจใสใหม่ันใจวาจะไมสับสนกันในแนวความคิดและการ
ใชระหวางระบบนั้น

๓๑๔  เครื่องบงชี้นโยบายกฎการปะทะ (ROE POLICY INDICATORS)
๑. ระบบของกฎการปะทะทั้งหมดจะมีเครื่องบงชี้เพื่อชวยเหลือผูบังคับบัญชาในการวางแผนและตอบโต

เหตุการณตามนโยบายวัตถุประสงคท่ี  รัฐ/พันธมิตร/กําลังที่มารวมกัน ตองการ หน่ึงในจํานวนสามเรื่องบงชี้
นโยบายดังตอไปนี้ ควรไดมีการรวมไว คําแนะนํา มาตรการกฎการปะทะเฉพาะ

ก. X-RAY ไมขยายผล (De-escalate)
ข. YANKEE ดํารงสภาพเดิม (Maintain status guo)
ค. ZULU เสี่ยงในการขยายผลที่ยอมรับไดภายในกรอบของกฎการปะทะ

๒. เพื่อใหมีคําแนะนํานโยบายทั่วไปแกภารกิจ เครื่องบงชี้เหลาน้ีก็สามารถเลือกใชไดเปนแนวทางให ผบ.
กองกําลังนานาชาติ ใชใหเหมาะสมกับสถานการณ

๓๑๕  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบของกฎการปะทะ (Factors Influencing ROE Formulation)
๑. ปจจัยในการกําหนดรูปแบบของกฎการปะทะดังตอไปนี้ ควรมีการแนะนําใหแกผูมีอํานาจหนาท่ีทาง

การเมืองและเจาหนาท่ียุทธศาสตรทหาร
ก. ขอบัญญัติทางกฎหมาย (Legal Prescriptions) การใชกําลังใด ๆ ก็ตาม โดยหนวยของรัฐ 

ตองเปนไปตามกฎหมายภายในของตน การใชกําลังภายนอกดินแดน (extraterritorial) หรือการปฏิบัติการ
ระหวางประเทศ (International Operations) ก็ตองเปนไปตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ โดยยึดถือสิทธิใน
การปองกันตนเองและการใชกําลังสนับสนุนวัตถุประสงคของรัฐ/ความม่ันคงของสวนรวมภายใตกฎหมายระหวาง
ประเทศภาคสันติภาพ หรือกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ

ข.  ขอพิจารณาทางดานการเมืองและนโยบาย (Political and Policy Considerations)     รัฐบาล
ไดกําหนดนโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงคขึ้นมาเพื่อรักษาและคุมครองผลประโยชนแหงชาติท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ การใชกําลังทหารก็เปนวิธีการหนึ่งที่จะสงเสริมนโยบายและวัตถุประสงค วิธีการอื่น ๆ ไดแก การ
ใชเครื่องมือทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การทูต และเทคโนโลยี ซึ่งการใชกําลังทหารก็ตองใชรวมกับ
เครื่องมือตาง ๆ เหลาน้ีตลอดจนนโยบายกับวัตถุประสงคของรัฐบาลดวย และหากนโยบายของชาติขัดแยงกับวัตถุ
ประสงคของนานาชาติแลว ตองถือวานโยบายของชาติมีลําดับความสําคัญสูงกวา จนกวาจะไดมีการปรับแตงให
เหมาะสม (accommodate) กับวัตถุประสงคนานาชาติตอไป

ค. ขอพิจารณาทางดานยุทธศาตร ในระหวางการปฏิบัติการระหวางประเทศ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การปฏิบัติการนานาชาติ วัตถุประสงคทางทหารโดยรวม และคําแนะนําการใชกําลังจะไดรับอิทธิพลจากวัตถุ
ประสงคทางยุทธศาสตรโดยสวนรวมของสหประชาชาติ พันธมิตร หรือกําลังที่มารวมกัน ขอพิจารณาทางดานยุทธ
ศาสตรเหลาน้ีอาจจํากัดการใชกําลังที่ถูกตองตามกฎหมาย (legitimate) ไดในที่สุด หรืออาจกอใหเกิดความเปน
อิสระ (latitude) ในการใชกําลังมากกวาท่ีจะเปนการปฏิบัติการเพียงลําพังของรัฐ (Purely National Operation)



ง. ความตองการทางดานยุทธการ (Operational Requirements) การใชกําลังจะขึ้นกับ          
ขอพิจารณาทางดานยุทธการในปจจุบันและในอนาคต การยินยอมใหใชกําลัง (engage) ตอเปาหมายเฉพาะ       
ในขณะที่อาจใชกําลังที่ถูกตองตามกฎหมายภายใตกฎหมายวาดวยการปองกันดวยอาวุธ อาจไดรับการปฏิเสธดวย
เหตุผลทางยุทธการ ผบ.กองกําลังอาจประสงคจะรักษา (Preserve) ถนน  เสนทางรถไฟ  หรือสะพาน  เพื่อกอง
กําลังของตนไวใชประโยชนในอนาคต ยิ่งไปกวาน้ันอาจมีการหามการใชกําลังในสถานการณท่ีกําหนดเพื่อหลีกเลี่ยง
การยิงกองกําลังทางเรือนานาชาติ ๒๓ (Multinational Maritime Force)

๓๑๖    การประสานการใชกฎการปะทะที่แตกตางกัน  (Harmonizing ROE Differences)
๑. เน่ืองจากกฎการปะทะแสดงถึงความเหลื่อมทับกัน (Overlap) ระหวางนโยบายของรัฐ  ความจําเปน

ทางดานการทหาร และขอพิจารณาทางดานกฎหมายระหวางประเทศ ความแตกตางในความเขาใจ และการตีความ
หมายของกฎการปะทะสะทอนใหเห็นทัศนะที่เปนหน่ึงเดียว (Unique View) ของแตละชาติสมาชิกท่ีรวมกองกําลัง
นานาชาติ ท้ังที่มีความพยายามของสมาชิกท่ีเขามารวมกําลังกัน (Coalition Members) อันจะกอใหเกิดกลุมของ
การปองกันตนเองแบบธรรมดา (Common Set of Self-Defense) และภารกิจตามกฎการปะทะ แตก็ยังคงมี
ความแตกตางกันอยูอีก เน่ืองมาจากปจจัยดังตอไปนี้

ก. ความเกี่ยวของกับผูใตบังคับบัญชาของหนวยกับผูบังคับบัญชาของชาติอื่น
ข. ความรูสึกของคนในชาติเกี่ยวกับการใชกําลัง
ค. ความลมเหลวของกระบวนการสรางการรวมกําลังกัน เพื่อจําแนกวัตถุประสงคธรรมดา การปรับ

แตงของดานยุทธศาสตรและการบังคับบัญชา
ง. การตีความหมาย “การปองกันตนเอง” ของชาติ และการยินยอมใหตอบโตการกระทําอันเปน

ขาศึก กับการแสดงเจตจํานงอันเปนขาศึก ๒๔ แมแตสมาชิกของพันธมิตรที่เห็นดวยกับขอตกลงของสมาชิกเหลาน้ัน
กําหนดกฎการปะทะ ก็ยังคงตีความกฎการปะทะตางกันออกไป เน่ืองจากพื้นฐานของชาติ วัฒนธรรมหรือกลุมชนที่
แตกตางกัน 

๒.  การสรางการรวบรวมกําลังกัน (Coalition - building)  เทาน้ันจะพิจารณาระดับความสอดคลอง 
(Harmonization) ซึ่งจะสําเร็จเม่ือมีการพัฒนากฎการปะทะของภารกิจน้ัน ๆ  การสรางการรวบรวมกาํลงักนัอยาง
สาํเรจ็สมบรูณ ซึง่แกปญหาอาํนาจหนาท่ี และการสถาปนาเอกภาพในการบงัคับบญัชาเตม็รปูแบบ และความมุงหมาย 
(Purpose) เปนสิ่งที่เปนไปไดยาก  แมวากลุมของกฎการปะทะธรรมดาจะกําหนดไวบนแผนกระดาษ  แตการตี
ความที่แตกตางกันก็ยังคงมีอยู  สําหรับ ผบ.กองกําลังนานาชาติแลวเปนการดีท่ีจะรูความแตกตางของกฎการปะทะ
ระหวางหนวยนานาชาติ และการจัดการหนวยมากกวาจะพยายามคาดการณวาหนวยจะตอบโตการกระทําท่ีคาดวา
จะเกิดขึ้นระหวางสถานการณความขัดแยงอยางไร

๓.  ความสอดคลองกลมกลืนกันน้ันสามารถเกิดขึ้นไดในระดับยุทธศาสตร (ระหวางรัฐบาล หรือผูมี
อํานาจบังคับบัญชาของรัฐ) ระดับยุทธการ (ระหวางผูบังคับบัญชาอาวุโส กับ ผบ.กําลังนานาชาติ ในพื้นท่ี) หรือ 
ระดับยุทธวิธี (ระหวางผูบังคับบัญชาอาวุโส กับหนวยกําลังนานาชาติ)  แมวาท้ัง ๓ ระดับจะเกี่ยวของกันในบาง
ระดับ  ความสอดคลองกลมกลืนกันก็จะตกอยูกับ ผบ.กองกําลังนานาชาติ กับผูบังคับบัญชาอาวุโสในพื้นท่ี   น่ีคือ



ระดับที่แนวทางของรัฐตองมีความกลมกลืนสอดคลองกันมากท่ีสุดท่ีจะเปนไปได  กอนท่ีจะออกคําแนะนํากฎการ
ปะทะเฉพาะและเปลี่ยนไปสูกองกําลังนานาชาติ

๔. ผบ.กองกําลังนานาชาติตองระลึกวายังคงมีความแตกตางของกฎการปะทะอยู ซึ่งก็มีเพียงหนวยงาน
ไมกี่หนวยที่แกปญหาความแตกตางดวยตนเอง  ดังน้ันจึงสามารถบรรเทาลงได (Mitigate)  โดยการพัฒนากลไก
ในอันท่ีจะขจัดความขัดแยงใด ๆ ใหบรรลุภารกิจได

๕.  ความแตกตางกันของกฏการปะทะสามารถทําใหยอลงไดดังน้ี
ก.   บรรลุความเปนมาตรฐานที่เปนไปไดจริงของกฎการปะทะ

(ศึกษา คนควาคุณลักษณะพื้นฐานของกฎการปะทะแตละชาติ)
ข. การแถลงคุณลักษณะ ความแตกตางกันท่ีเห็นไดอยางชัดเจน  เพื่อรับทราบ และกระตุนความ

คิดท่ีจะแกปญหา หรือหลีกเลี่ยงความขัดแยง
ค.  รวบรวมขาวสาร และรวมมือ (Sharing) ดานการขาวกรอง (มีความสําคัญตอการกําหนดเจต

จํานงอันเปนขาศึก)
ง. วางแผนอยางมีสติ (Conciously) สําหรับกฎการปะทะที่ไมสอดคลองกัน (Incomptability)
จ.  การฝกกับผูมีสวนเกี่ยวของของกองกําลังนานาชาติ กอนการปฏิบัติการจริง

๖. สุดทายกฎการปะทะที่มีความสอดคลองกลมกลืนกันน้ันก็จะไดรับการพิสูจนวาไมสามารถผานพน
อุปสรรคตาง ๆ ไปได  และถาหากกฎการปะทะที่ออกมาน้ีไมสามารถแกปญหาความพึงพอใจของรัฐไดแลว     รัฐ
ดําเนินการดังตอไปนี้

ก.  เพิ่มเติมกฎการปะทะของรัฐเขาไวในกฎการปะทะฉบับน้ัน ๆ ใหแก ผบ.ของรัฐ
ข.  จํากัดให ผบ.ของรัฐใชกฎการปะทะนั้น ๆ เฉพาะบางตอนที่กําหนด
ค.  อํานวยการให ผบ.ของรัฐ ใชกฎการปะทะของรัฐเทาน้ัน
ง.  ถอนกองทหาร  (Contingent)  ออกจากการปฏิบัติการ

๗. ควรดําเนินความพยายามที่จะใหกฎการปะทะทั้งหมดไดมีการรวบรวมแนวทาง หรือการตีความของ
กฎการปะทะของรัฐ  ซึ่งแตกตางกันไวดวยกัน  เพื่อให ผบ.กองกําลังนานาชาติ และหนวยตาง ๆ ไดระมัดระวังถึง
ความแตกตางเหลาน้ัน

๘.  ในยามสงบ  การฝกเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับผูมีสวนรวมในกองกําลัง (Coalition partness) ในอันท่ี
จะสรางความเชื่อถือ และความไววางใจซึ่งกันและกัน  ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติงานรวมกัน  เชนเดียวกับกฎ
การปะทะที่สอดคลองกัน

๓๑๗  การเปลี่ยนกฎการปะทะ
ควรกระทําลวงหนาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจหนาท่ี  ซึ่งก็คือ รัฐบาล  รัฐพันธมิตร  ผูบังคับบัญชาชั้น

สูง  หรือผูมีอํานาจเปดประชุม  (Convening authority)  เชน องคการสหประชาชาติ  ตามปกติแลว ขั้นตอนใน
การขอปรับเปลี่ยนกฎการปะทะ จะกําหนดไวในสวนภารกิจของคําแนะนํากฎการปะทะ



๓๑๘  ความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา
๑. เม่ือคําแนะนําทางยุทธการมีผลบังคับใชแลว  ผบ.กองกําลังนานาชาติจะมีหนาท่ีรับผิดชอบดังน้ี

ก.  ควบคุมหนวยรอง  เพื่อใหม่ันใจวามีการใชกําลังอยางเหมาะสม   (Properly)  ผูบังคับบัญชาทุก
ระดับตองม่ันใจวาหนวยรองของตนมีความสามารถดังน้ี

๑.  มีความรูความเขาใจกฎหมายระหวางประเทศภาคสันติ และกฎหมายวาดวยการขัดกันดวย
อาวุธ

๒. อานกฎการปะทะ ทําความเขาใจ ตีความหมายและเผยแพรกฎการปะทะไดอยางเหมาะสม
๓. ไดรับการบรรยายสรุป และทบทวนความหมายตลอดจนการใชกฎการปะทะตามภารกิจที่ได

รับมอบหมาย  รวมทั้งการปรับเปลี่ยนยอย ๆ ใด
๔. เสนอแนะ ผบ.กองกําลัง ไดวากฎการปะทะ ขัดกับแนวทางของรัฐหรือไม อยางไร
๕. คนหาแนวทางเพิ่มเติมผาน ผบ.กองกําลังนานาชาติหากภารกิจที่กําหนดไวตามกฎการปะทะ

ยังไมครอบคลุมสถานการณ
๖. คนหาความชัดเจนวามีความขัดแยงกันในตัวกฎการปะทะหรือไม  หรือวาภารกิจ กับกฎการ

ปะทะมีความแตกตางกัน และไมเขากันหรือไม
ข.  การเตรียมการและการฝกในพื้นท่ี (Preparatory and In-Theater Training)  ผูบังคับบัญชา

ทุกระดับตองม่ันใจวาหนวยกําลังทางเรือ (Maritime Unit) ใด ๆ ก็ตามสามารถใชกําลังไดตามที่หนวยเหนือ
ตองการ  รวมทั้งไดรับการฝกตามหลักนิยมของกฎการปะทะ  การตีความและการใชกฎการปะทะแลว

ค . ข อ เสนอแนะของผู บั ง คับบัญชาหน วยรอง  (Subo rd ina te  Commander ’ s  
Recommendations)  ผูบังคับบัญชาควรรับฟงขอเสนอแนะของ ผบ.หนวยรอง เม่ือมีการกําหนดและการใชกฎ
การปะทะ  ผูบังคับบัญชาทุกคนมีหนาท่ีท่ีจะหาความกระจางชดั หรือชี้แนะวาภารกิจตามกฎการปะทะนั้น  มีความ
ไมชัดเจน  ความไมเพียงพอที่จะครอบคลุมสถานการณทางทหารไดอยางไร  กระบวนการนี้สามารถกระทําไดโดย
จัดรูปแบบของ “ROE Cell” หรือ “ROE Team” ประกอบดวยผูแทนทางดานยุทธการ และทางกฏหมายตามความ
เหมาะสม จากแตละชาติสมาชิกท่ีมารวมกัน

ง. การใชอํานาจหนาท่ี (Implementation Authority) ผบ.กองกําลังนานาชาติ เปนผูรับผิดชอบ
การใชกฎการปะทะ

จ. ขอจํากัดซึ่ง ผบ.กองกําลังนานาชาติเปนผูกําหนดเพิ่มเติมจากกฎการปะทะ (Restrictions on 
ROE Imposed by the MFC) ผบ.กองกําลังนานาชาติสามารถกําหนดขอจํากดัเพิ่มเติมในกฎการปะทะได แตท้ัง
น้ีตองไมเปนการจํากัดสิทธิในการปองกันตนเอง

ฉ. คําแนะนําเพิ่มเติม (Supplementary Instructions) ผบ.กองกําลังนานาชาติ อาจออกคําแนะ
นําเพิ่มเติมหรือคําแนะนําคํายอ (Abbreviated Instructions) ตามตองการใหแกกองกําลังหรือตามสถานการณ
ทางยุทธการได ท้ังน้ีรวมถึงการขยายความของการแสดงเจตจํานงอันเปนขาศึก ซึ่งเปนภัยคุกคามตอกองกําลังและ
ขอตกลง



ช. การปฏิบัติการ (Conduct of operations) ในขณะที่หนวยรองสามารถรับผิดชอบการปฏิบัติ
ของตนเองได ผูบังคับบัญชาก็มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติของหนวยเหลาน้ี และใหม่ันใจไดวา การปฏิบัติการ
ท้ังหมดเปนไปตามหลักกฎหมาย แมวาผูบังคับบัญชาอาจมอบหนาท่ีในการปฏิบัติการได แตก็ยังคงตองรับผิดชอบ
การปฏิบัติของกําลังของตน แมวากําลังเหลาน้ันจะอยูภายใตการควบคุมทางยุทธการหรือการควบคุมทางยุทธวิธี
ของหนวยอื่นก็ตาม

ซ. การตอบสนองเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป (Respose to Situational Changes) ดวยเหตุ
ท่ีการปฏิบัติการทางทะเลของกองกําลังนานาชาติ เปนการเคลื่อนท่ี (Dynamic) ผูบังคับบัญชาจึงตองประมาณ
สถานการณอยางตอเน่ืองเพื่อใหม่ันใจไดวา ภารกิจตามกฎการปะทะนั้น ยังคงมีความเหมาะสมและใชไดตอไปอีก 
โดยตองไมรีรอที่จะรองขอการเปลี่ยนแปลงหรือรองขอความชัดเจนจากผูมีอํานาจหนาท่ีสูงกวา

ฌ. การพิจารณาทางกฎหมาย (Legal Considerations) การใชกฎหมายภายในและกฎหมาย
ระหวางประเทศที่ถูกตองในการวางแผนและปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติทางทะเล เปนความรับผิดชอบของผู
บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ขอพิจารณาทางกฎหมายเหลาน้ีมีผลตอการกําหนดภารกิจในการปฏิบัติการ และแนนอน
ท่ีสุดวามีผลตอการปฏิบัติ (Execution)ดวย ผูบังคับบัญชารับผิดชอบการตกลงใจวาจะใชกําลังของตนทําอะไร 
ตามคําสั่งจากผูมีอํานาจทางทหารระดับสูงและทางการเมือง โดยจะไดรับการแนะแนวทางตามกฎการปะทะ หรือคํา
แนะนําอื่นและคําสั่งที่ผูมีอํานาจระดับสูงเปนผูกําหนด ผูบังคับบัญชาและผูบังคับการเรือ ตองทราบวาบุคคลซึ่งมี
หนาท่ีใชกําลังตามกฎหมาย ตองรับผิดชอบความผิดทางอาญา (Criminally) เม่ือมีการละเมิด ตามลักษณะและผล
ของการละเมิดน้ัน

ญ. การทบทวนทางดานกฎหมาย (Legal Review) ขอพิจารณาและความตองการที่กลาวมาแลวน้ี 
ควรไดรับการทบทวนแนวทางในระดับยุทธศาสตรใหแก ผบ.กองกําลังนานาชาติ รวมทั้งคําแนะนําท่ี ผบ.กองกําลัง
นานาชาติเปนผูกําหนดขึ้นมาดวย ดังน้ัน จึงควรมีฝายงานดานธุรการและดานกฎหมายรวมอยูในกระบวนการวาง
แผนตั้งแตตน

๓๑๙  การปฏิบัติการของสหประชาชาติ (UN Operations)
๑. การขาดความเขาใจในหลักนิยมของสหประชาชาติ กับระบบกฎการปะทะมาตรฐานไดกอใหเกิด

ปญหาดานการวางแผนและการปฏิบัติของสหประชาชาติ ปญหาดังกลาวรวมถึง
ก. การขาดการติดตอ (Disconnect) ท่ีเพิ่มมากขึ้นระหวาง กฎการปะทะของ UNHCRs กับพันธ

มิตร/กองกําลังที่มารวมกัน
ข. ความสับสนและความไมแนนอน (Inconsistent) ของหลักนิยมในการปองกันตนเอง
ค. ไมมีการตคีวามคาํวา “การบรรลภุารกจิตามกฎการปะทะ” (Mission accomplishment ROE )

๒. UNHCR ซึ่งกลาวไวในบทที่ ๖ และบทที่ ๗ มีภารกิจตามปกติดวยเหตุผลของการประนีประนอมกัน
ภายในสภาความมั่นคง และดวยความตั้งใจ มีการพูดกันอยางคลุมเครือ และกํากวมอยูบอยครั้ง เพื่อใหสมาชิกท้ัง
หมดยอมรับ (consent) คําแนะนําท่ีคลุมเครือท่ีใหแก ผบ.กองกําลังนานาชาติ   กับการที่ไมมีโครงสรางตั้งแต
ด้ังเดิมมาแลว (Traditional Unstructed) และการใชกําลังตามความพอใจ  (Ad hoc approach to the Use of 
force) จึงมีแนวโนมวา จะกอใหเกิดการไมตอเน่ืองกัน (Disconnect) ระหวางบทบัญญัติสหประชาชาติ เจตจํานง
ของ UNHSCR กับการตีความหมายของ  ผบ.กองกําลังนานาชาติ   ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนด กฎการปะทะ 



เชน รายการมาตรการเสริมตาง ๆ ของกฎการปะทะ การที่ไมมีหลักนิยมกฎการปะทะของสหประชาชาติ ทําให ผบ.
กองกําลังนานาชาติ ตองเปนผูใชวิจารณญาณของตนเองในการพัฒนาและกําหนด คําแนะนําสําหรับการปองกันตน
เอง ๒๕  ตลอดจนมาตรการตามกฎการปะทะซึ่งสัมพันธกับการบรรลุภารกิจ

๓. ปญหาที่กลาวมาแลวสงผลใหชาติตาง ๆ ท่ีสงกําลังเขามารวมกับการปฏิบัติการทางทะเลของสห
ประชาชาติ ไดใชกฎการปะทะของชาติตนสําหรับกองกําลังที่กําหนด ในทางกลับกัน สถานการณน้ีไดสรางความกด
ดันแก ผบ.กองกําลังนานาชาติ และ ผบ.อาวุโสของชาติตาง ๆ ในพื้นท่ีท่ีจะปรับแตง (Harmonized) กฎการปะทะ
ใหครอบคลุม (extent) มากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได
-----------------------

๗  บางชาติท่ีเห็นวาการปองกันตามขอตกลง (Defense of Mandate) เปนลักษณะของการปองกันตนเอง 
แตบางชาติเห็นวา เปนรูปแบบของการปองกันเปนสวนรวม หรือการปองกันตนเองของหนวย ระวังอยางไดสับสน
ระหวางคําวาการปองกันตามขอตกลงกับคําวา การบีบบังคับใหเปนไปตามคําสั่ง (enforcement of the mandate 
of mission accomplishment) ซึ่งมีความหมายแตกตางกัน

๘ ตองมีการระบุใหชัดเจนวา การกระทําใดที่ถือเปนการกอความไมสงบภายใน (Internal Disturbance) 
และการกระทําใดเปนการแทรกแซงจากกําลังภายนอกประเทศ ซึ่งพอยกตัวอยางของการกอความไมสงบภายในได 
เชน การกอจลาจล หรืออื่น ๆ ซึ่งผูนําประเทศนั้น มิไดอํานวยการใหเกิดขึ้น และมิไดมีเจตจํานงท่ีจะกอความรุน
แรง (Concert Intent, Isolated and Sporadic acts of Violence) ตางกับการปฏิบัติการทางทหารซึ่งบรรลุภาร
กิจโดยกําลังของเหลาทัพหรือกลุมท่ีไดรับการจัดต้ัง (Organized Group)

๙ กฎการปะทะของสหรัฐ ฯ บงชี้วา การปองกันตนเองเปนสวนรวม เปนสวนยอยของการปองกันตนเอง
ของรัฐ กฎการปะทะของสหรัฐ ฯ  ตองการการตรวจสอบจาก US National Command Authorities (NCA)  
กอนท่ีกําลังของสหรัฐ ฯ จะไดรับมอบใหใชอํานาจการปองกันตนเองเปนสวนรวม ชาติอื่น ๆ ก็อาจมีขอจํากัดท่ี
คลายคลึงกัน จุดสําคัญน้ีก็คือ ตองรวมกันออกกฎการปะทะลวงหนาใหมากท่ีสุด

๑๐ ในบรรณสารนี้ “ขอตกลง (mandate)” มีความหมาย ๒ ประการ ประการแรก หมายถึง การที่สามารถ
จัดต้ังกองกําลังระหวางชาติไดบนพื้นฐานที่ถูกตองตามกฎหมาย และขอจํากัดทางปฏิบัติการในความหมาย (term) 
ท่ัว ๆ ไปแลว ขอตกลงน้ีเปนตัวตั้งวัตถุประสงคทางยุทธศาสตรและ (parameter) ของการปฏิบัติการ น่ันก็หมาย
ถึงวา ขอตกลงมีความหมายเดียวกับ “ภารกิจ (Mission)” ในความหมายประการที่สองน้ัน คอนขางแคบกวา
ประการแรก และมักกําหนดเฉพาะดานใดดานหน่ึงของขอตกลง เชน ดานบุคคลและทรัพยสินท่ีกําหนด   เน่ืองมา
จากขอตกลงที่กวางกวา ผบ.กองกําลังระหวางประเทศ   เปนผูพิจารณาภารกิจทั้งหมดที่ไดรับ กําลังที่ประกอบกัน
ขึ้นมา ตลอดจนกิจเฉพาะที่จําเปนในการบรรลุภารกิจหรือการบีบบังคับใหเปนไปตามขอตกลง ดังน้ัน เม่ือเริ่มแรก
ของการปฏิบัติการระหวางชาติครั้งใดก็ตาม   ชาติท่ีจัดสงกองกําลังรวมทั้ง ผบ.หนวยกําลังทั้งหลายตองทําความเขา
ใจในขอตกลงและความสัมพันธซึ่งเกี่ยวของกับการบรรลุภารกิจหรือการบีบบังคับตามขอตกลง

๑๑  จะกลาวถึงในรายละเอียดในตอนที่ ๓
๑๒  มาตรา ๕๑ บทบัตรสหประชาชาติ



๑๓ แตละชาติอาจกําหนดขอบเขตของการปองกันตนเองไวในระดับที่ตางกัน ตองมีการตกลงทําความเขา
ใจกันใหถองแทเสียกอน

๑๔  ตัวอยาง หลักพื้นฐานของ US SROE (๑)    ผูบังคับบัญชา “มีอํานาจหนาท่ีในการใหวิธีการที่เปนท้ัง
ปวงที่มีอยู และหนทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมทั้งหมดเพื่อการปองกันตนเอง” ยอหนาท่ี ๒ ของ SROE ระบุวา        
ท้ัง SROE และมาตรการเพิ่มใด ๆ ไมจํากัดอํานาจและหนาท่ีน้ี”

๑๕  ผูบังคับบัญชาอาวุโสในยุทธบริเวณมักมีการติดตอสื่อสารกับ National Command
ผูบังคับบัญชาของชาติตองการการบังคับบัญชาทางยุทธการในขณะที่มอบการควบคุมทางยุทธการแก ผบ.กองกําลัง
ระหวางประเทศ

๑๖  คําแนะนําเฉพาะสําหรับชาติเปนกลางและดินแดนของชาติเปนกลาง จะกลาวในบทที่ ๕
๑๗  การปฏิบัติการ (Coalition operations) อาจรวมถึงการใชกําลังซึ่งยังมีประสบการณนอยในการใชกฎ

การปะทะ ผบ.กองกําลังนานาชาติจึงตองระมัดระวังการใชแนวทางที่กลาวมาเปนรายการตรวจสอบ    อันจะทําใหมี
ความเสี่ยงตอความลมเหลวในทางปฏิบัติสูงขึ้น

๑๘  สําหรับความมุงหมายของบรรณสารนี้ “การบรรลุภารกิจ (mission accomplishment) มีความหมาย
เดียวกับ “การบีบบังคับตามขอตกลง” (enforcement of mandate) ซึ่งทั้งสองคําน้ี ไมควรสับสนกับแนวความคิด
ในการปองกันตนเองหรือการปองกันตามขอตกลง ซึ่งกลาวไวตอนตนของบรรณสารนี้แลว

๑๙  กฎการปะทะของสหรัฐ ฯ ไดกลาวถึงแนวทางเฉพาะที่จะปฏิบัติรวมกับกองกําลังนานาชาติ
๒๐ แนวโนมท่ีรัฐชอบใชกฎการปะทะแหงชาติมากกวากฎการปะทะของพันธมิตร จุดน้ีเปนเรื่องสําคัญที่

ตองพูดคุยกันกับสมาชิกอื่นของกองกําลังนานาชาติ และ ผบ.กองกําลังนานาชาติ
๒๑  สหประชาชาติกําลังดําเนินการพัฒนากฎการปะทะมาตรฐานของสหประชาชาติ
๒๒ ผูแทนพิเศษของสหประชาชาติ คือ ผูแทนเลขาธิการสหประชาชาติในพื้นท่ี (Theater) และจะเปนผูให

แนวนโยบายการอํานวยการจาก UN/UNHCR แก ผบ.กองกําลังสหประชาชาติ
๒๓  บางครั้งอางถึงเปน “fratricide”, “amicide” หรือ “blue on blue engagement”
๒๔ ทุกรัฐไมไดถือแนวความคิดเดียวกันในเรื่องการกระทําหรือเครื่องบงชี้ซึ่งเริ่มสิทธิในการปองกันตนเอง
๒๕ สหประชาชาติไมมีหลักนิยมของกฎการปะทะที่ชัดเจน มีเพียงที่ระบุไวในบรรณสาร The 

Peacekeeper’s Manual ซึ่งใหเพียงคําจํากัดความที่คอนขางจะคลุมเครือ และมีชองวางมากมายที่ท้ิงไวให ผบ.
กองกําลังนานาชาติท้ังชาติท่ีสงกองกําลังเขารวมในปฏิบัติการทางทะเล ตีความหมายดวยตนเอง



บทที่ ๔
กฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ

ตอนที่ ๑ ท่ีมาของกฎหมายและหลักการ

๔๐๑ ท่ีมาของกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ

๑.  กลาวทั่วไป  กฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธมีท่ีมาจากการปฏิบัติและจารีตประเพณีระหวาง
ประเทศ อนุสัญญาระหวางประเทศ (ความตกลงหรือสนธิสัญญาระหวางรัฐ) และหลักท่ัวไปที่เปนท่ียอมรับกันใน
บรรดาประเทศที่มีอารยธรรมแลว   ตลอดจนแนวคําพิพากษาของศาลภายในและศาลระหวางประเทศ ท้ังน้ีเพราะ
ทหารไดรับการฝกมาเพื่อทําการรบในสงคราม บรรดานายทหารจึงจําเปนจะตองศึกษาทําความคุนเคยกับขอความ
ในกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ

๒. กฎหมายจารีตประเพณี  ท่ีมาหลักของกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ คือ จารีตประเพณีน้ันเปน
ผลสะทอนมาจากหนทางการปฎิบัติของชาติตาง ๆ กฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศวาดวยการพิพาทกัน
ดวยอาวุธมีท่ีมาจากการปฏิบัติการดวยกําลังทางทหารและกําลังทางเรือในพื้นท่ีการรบบนบกและในทะเล ตลอดจน
ในอากาศระหวางที่มีการรบ  เม่ือการปฏิบัติดังกลาวไดมีการปฏิบัติซ้ํา ๆ  กันจนเปนปกติวิสัยเปนแนวทางเดียวกัน
และประกอบกับมีความเชื่อถือเชื่อม่ันระหวางชาติตาง ๆ วาทุกชาติมีความจําเปนบังคับใหตองปฏิบัติตามหนทาง
ปฏิบัติน้ัน จงึอาจกลาวไดวาหนทางปฏิบัติน้ันไดกลายเปนหลักปฏิบัติของกฎหมายจารีตประเพณี   ซึ่งมีผลผูกพัน
บังคับใชกับทุกชาติ   บอยครั้งก็เปนการยากที่จะตัดสินกําหนดเวลาที่แนนอน    ซึ่งหนทางปฏิบัติในการใชสงคราม
เปนเครื่องมือในทางยุทธศาสตรหรือการดําเนินกลยุทธจะตองขึ้นอยูกับหลักกฎหมายจารีตประเพณีในชวงระยะ
เวลา  ซึ่งมีการพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี  ประกอบกับมีการขยายตัวอยางกวางขวางของรูปแบบความ
ขัดแยง   ซึ่งไดพัฒนาเกินขอบของการกอความไมสงบและการกอการราย  ท่ีรัฐใหการสนับสนุนไปแลว    จึงไมนา
แปลกใจเลยวานานาชาติมักจะไมเห็นดวยกับการที่จะกําหนดเน้ือหา  ใจความของการปฏิบัติท่ีเปนท่ียอมรับของคํา
วา  “การพิพาทกันดวยอาวุธ” และสถานะของคํา ๆ น้ีในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักกฎหมาย การขาดความแนนอนของ
นิยามและการตีความของหลักกฎหมายจารีตประเพณีกอใหเกิดแรงผลักดันอันสําคัญที่อยูเบ้ืองหลังความพยายาม
ในอันท่ีจะประมวลกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธใหเปนลายลักษณอักษร (เชนอยูในรูปของสนธิสัญญา
และอนุสัญญา) อยางไรก็ตามความยืดหยุนอันเปนลักษณะเฉพาะของกฎหมายที่มีรากฐานมาจากจารีตประเพณี
และความจริงที่วากฎหมายน้ีเปนอันเกิดขึ้นจากการการปฏิบัติ  แมวาปญหาของความยืดหยุนน้ีจะเกี่ยวของอยูเปน
ประจําอยางแนนอน แนวทางและหนทางในการปฏิบัติของนานาชาติน้ันยังเปนสิ่งที่สําคัญตอกฎหมายจารีตประเพณี
ระหวางประเทศและการพัฒนาของกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ

๓. ความตกลงระหวางประเทศหรือกฎหมายสนธิสัญญา ความตกลงระหวางประเทศไมวาจะมีชื่อเรียกวา
สนธิสัญญาหรืออนุสัญญาหรือพิธีสารไดมีบทบาทอยางสําคัญในการพัฒนากฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ
ไมวาการประมวลกฎเกณฑท่ีมีอยูของกฎหมายจารีตประเพณีหรือการสรางหลักกฎเกณฑขึ้นใหมเพื่อท่ีจะใหมีผล
ครอบคลุมถึงการปฏิบัติในอนาคต  ความตกลงระหวางประเทศเปนท่ีมาของกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวย
อาวุธหลักกฎหมายที่สรางขึ้นจากความตกลงระหวางประเทศตามปกติจะมีผลผูกพันตอรัฐที่ใหสัตยาบันหรือ



ภาคยานุวัติความตกลงนั้นเทาน้ัน ยิ่งกวาน้ันหลักเกณฑท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการในการจัดทําสนธิสัญญาจะผูกพัน
ภายในขอบเขตที่กําหนดโดยการสงวนสิทธิ ซึ่งถามีจะดําเนินการไปพรอมกับการใหสัตยาบันหรือการภาคยานุวัติ
โดยแตละชาติ ในทางตรงกันขามในขอบเขตที่หลักกฎเกณฑดังกลาวไดประมวลกฎหมายจารีตประเพณีท่ีมีอยูหรือ
อาจซึ่งอยูในรูปอื่น   เม่ือเวลาผานไปก็จะเปนการใหความยินยอมเปนเอกฉันทระหวางชาติในการที่จะตองถูก
ผูกพันตามปกติเชนเดียวกัน กฎหมายดังกลาวก็ผูกพันภาคีและผูท่ีมิใชภาคีเชนเดียวกัน

๔. ความตกลงระหวางประเทศฉบับที่เปนหลัก ซึ่งสะทอนการพัฒนาและการประมวลกฎหมายวาดวยการ
พิพาทกันดวยอาวุธ  ไดแก กฎอนุสัญญากรุงเฮก ฉบับตาง ๆ ป ค.ศ. ๑๙๐๗    พิธีสารวาดวยการใชแกสพิษ
ป ค.ศ.๑๙๒๕ อนุสัญญากรุงเจนีวา ป ค.ศ.๑๙๔๙    เพื่อใหการคุมครองผูประสบภัยจากสงคราม    อนุสัญญา
กรุงเฮกเพื่อการคุมครองทรัพยสินทางวัฒนธรรม ป ค.ศ.๑๙๕๔ อนุสัญญาหามการใชอาวุธชีวภาพ ป ค.ศ.๑๙๗๒
และอนุสัญญากําหนดใหใชอาวุธตามแบบ ป ค.ศ.๑๙๘๐ ในขณะที่อนุสัญญากรุงเจนีวา ค.ศ.๑๙๔๙ และพิธีสาร
ตอทาย ค.ศ.๑๙๗๗ ไดกลาวถึงการคุมครองผูประสบภัยสงครามเปนสวนใหญ อนุสัญญากรุงเฮก พิธีสารกรุงเจนี
วาเรื่องการใชแกสพิษ อนุสัญญาวาดวยอาวุธเคมี อนุสัญญากรุงเฮกเพื่อการคุมครองทรัพยสินทางวัฒนธรรม
อนุสัญญาอาวุธชีวิภาพและอาวุธตามแบบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในขั้นตน ซึ่งเกี่ยวของกับการควบคุมกรรมวิธีและ
หนทางปฏิบัติในการทําสงครามในขั้นแรก  ในสวนที่สําคัญที่สุดของขอตกลงเหลาน้ี ไดรับการนํามาระบุไว
ตามลําดับ ตามปท่ีมีการลงนามดังน้ี

๔.๑ อนุสญัญากรงุเฮก ค.ศ.๑๙๐๗ เกีย่วกบักฎหมายและจารตีประเพณขีองสงครามทางบก (เฮก IV)
๔.๒ อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.๑๙๐๗  เกี่ยวกับสิทธิและหนาท่ีของชาติเปนกลางและผูท่ีสังกัดฝายเปน

กลางในการสงครามทางบก (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 เกี่ยวกบัสิทธิและหนาท่ีของชาติเปนกลางในสงครามทางเรือ

(เฮก XII)
๔.๗ พิธีสาร ค.ศ.๑๙๒๕ เกี่ยวกับการหามใชแกสท่ีทําใหสําลักแกสพิษ หรือแกสอื่นใดในเวลา

สงครามและหามใชอาวุธชีวภาพในการทําสงคราม
๔.๘ พิธีสารกรุงลอนดอน ค.ศ.๑๙๓๖ เกี่ยวกับการปฏิบัติการของเรือดํานํ้า หรือเรือรบตาง ๆ ใน

สวนที่ตองกระทําตอเรือสินคา (PART IV)  ของสนธิสัญญากรุงลอนดอน ค.ศ.๑๙๓๐   วาดวยสงครามทางเรือ
๔.๙ อนุสัญญากรุงเจนีวา (I) ค.ศ.๑๙๔๙ เพื่อใหผูบาดเจ็บและปวยใหในกองทัพในสนามรบมีสภาวะ

ดีขึ้น



 ๔.๑๐ อนุสัญญากรุงเจนีวา (II) ค.ศ.๑๙๔๗  เพื่อใหผูสังกัดในกองทัพขณะอยูในทะเลซึ่งบาดเจ็บปวย
ไขและเรือตองอับปางมีสภาวะดีขึ้น

๔.๑๑ อนุสัญญากรุงเจนีวา (III) ค.ศ.๑๙๔๙ เกี่ยวกับการปฏิบัติตอเชลยศึก
๔.๑๒ อนุสัญญากรุงเจนีวา (IV) ค.ศ.๑๙๔๙ เกี่ยวกับการคุมครองบุคคลพลเรือนในเวลาสงคราม
๔.๑๓ อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.๑๙๕๔ วาดวยการใหความคุมครองทรัพยสินทางวัฒนธรรมในกรณีเกิด

การพิพาทกันดวยอาวุธ
๔.๑๔ อนุสัญญา ค.ศ.๑๙๗๒ วาดวยการหามพัฒนา ผลิตและสะสมอาวุธชีวภาพและอาวุธมีพิษและ

การทําลาย
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 ซึ่งอาจพิจารณาไดวาจะ

กอใหเกิดการบาดเจ็บทุกขทรมานเกินกวาความจําเปนหรือไมจําแนกเปาหมาย
๔.๑๘ อนุสัญญา อาวุธเคมี ค.ศ.๑๙๙๓ เกี่ยวกับการหามพัฒนาผลิตหรือทําใหไดมาโดยสงมอบ

สะสมใชหรือนําไปเตรียมการเพื่อใชในทางทหาร ซึ่งอาวุธเคมีและจะตองไมใชอาวุธเคมีในการปราบจลาจลมาใชใน
การทําสงครามดวย

๔.๑๙ พิธีสาร II ค.ศ.๑๙๗๖ เกี่ยวกับอาวุธตามแบบ ซึ่งกฎที่ไดออกมาในภายหลังยังบัญญัติหามอยู
ตอไปในการสงมอบกับระเบิดบก เพราะความตองการขั้นตนคือกับระเบิดบกจะตองสิ้นสุดสภาพการพรอมทํางาน
และหามกับระเบิดทุกรูปแบบ

๔๐๒ กฎทั่วไป
๑. กฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ  ซึ่งขอจํากัดในการใชกําลังทางทหารในสถานการณหน่ึง ๆ น้ัน

มิไดมีความมุงหมายที่จะยับยั้งขัดขวางผูบังคับบัญชาหนวยทหาร  มิใหสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีใหบรรลุภารกิจ
แตเพื่อท่ีจะ

๑.๑ คุมครองพลรบ และผูท่ีมิใชพลรบจากการบาดเจ็บทุกขทรมาน ลมตายโดยไมจําเปน
๑.๒ คุมครอง ทรัพยสินทางประวัติศาสตร ศาสนาหรือคุณคาทางดานมนุษยธรรมและสภาวะแวด

ลอมจากการทําลายซึ่งไมมีความจําเปนตอทางทหาร
๑.๓ จัดใหมีการสถาปนาสันติภาพ เม่ือมีการยุติความเปนปฏิปกษกันแลว

๒. ยิ่งกวาน้ันยังเปนการคนหาหนทางปองกันการบาดเจ็บทุกขทรมาน ลมตายโดยไมจําเปน  ตลอดจนการ
ทําลายลางที่ไมมีความจําเปนทางทหาร   รวมถึงการควบคุมและบรรเทาผลรายของการเปนปฏิปกษ      โดยใช
มาตรฐานการใหความคุมครองอยางนอยท่ีสุดเพื่อใหภาคีคูพิพาทปฏิบัติตามแกพลรบผูท่ีมิใชพลรบและตลอดจน
ทรัพยสินของเขา เพื่อบรรลุจุดมุงหมายน้ีกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธกําหนดไวดังตอไปนี้



๒.๑ การใชกําลังตองใชในระดับและดวยชนิด ซึ่งกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธมิไดบัญญัติ
หามไวเปนอยางอื่น และเทาท่ีจําเปนเพื่อใหขาศึกยอมจํานน ท้ังหมดหรือแตบางสวน โดยสิ้นเปลืองเวลา ชีวิตและ
แรงงานทางกายภาพนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได

๒.๒ การใชกําลังทหาร ไมวาประเภทใด ๆ ดวยระดับใด ๆ ซึ่งมิไดเปนไป เพื่อจุดมุงหมายในการทํา
ใหขาศึกยอมจํานนทั้งหมดหรอืแตบางสวนโดยสิ้นเปลืองเวลา ชีวิต  และแรงงานทางกายภาพนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทํา
ไดแลวเปนอันตองหามและ

๒.๓ การปฏิบัติท่ีไรเกียรติ (การลวงโดยผิดกฎของสงคราม)  การฉวยโอกาสที่ไรเกียรติและการทํา
การรบอยางไรเกียรติระหวางการพิพาทกันดวยอาวุธเปนอันตองหาม

๓. จุดมุงหมายของกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธก็เพื่อเปนการประกันวาความรุนแรงของการ
เปนปฎิปกษกันน้ันจะนําไปใชโดยตรงตอกองกําลังทหารของฝายศัตรูเทาน้ัน และจะไมใชโดยมุงที่จะกอใหเกิด
ความเลวทราม ตํ่าชาการทําลายทางกายภาพตอเพื่อนมนุษยอยางไรจุดมุงหมายและโดยไมจําเปน ในแงดังกลาว
กฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ จะทําใหหลักการทําสงคราม ซึ่งระบุอยูในแนวความคิดทางทหารในการ
ดํารงจุดมุงและเปาหมายการรวมกําลัง การออมกําลัง การจูโจมและการรักษาความปลอดภัยน้ันสมบูรณและไดรับ
การสนับสนุน พรอมกันน้ันกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธและหลักการทําสงครามจะเนนความสําคัญของ
การรวมกําลังทางทหารทําลายเปาหมายทางทหารที่มีความสําคัญเทาน้ันและหลีกเลี่ยงการใชกําลังพลและอาวุธ
ยุทโธปกรณตอบุคคลสถานที่และวัตถุสิ่งของ ซึ่งไมมีความสําคัญทางทหาร  อยางไรก็ตามกฎหมายวาดวยการ
พิพาทกันดวยอาวุธมิไดหามการประยุกตใชกําลังอยางทวมทนตอพลรบฝายขาศึกหนวยทหารและอาวุธยุทโธปกรณ

๔๐๓ พลรบและผูท่ีมิใชพลรบ
๑. กฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธน้ันมีพื้นฐานอยูบนการกําหนด  ซึ่งความแตกตางระหวางพลรบ

และผูท่ีมิใชพลรบ ซึ่งความแตกตางดังกลาวน้ีประชาชนของรัฐที่เขามามีสวนรวมในการพิพาทกันดวยอาวุธน้ันจะ
ถูกแบงออกเปน ๒ ประเภททั่ว ๆ ไปคือ กองกําลังทางทหาร (พลรบ)  และประชาชนพลเรือน (ผูท่ีมิใชพลรบ)
โดยแตละประเภทจะมีสิทธิและหนาท่ีเฉพาะแตกตางกันไปในเวลาที่มีการพิพาทกันดวยอาวุธและไมมีโอกาสท่ีผูท่ี
จะเปนท้ังพลรบและเปนท้ังผูท่ีมิใชพลรบไดในเวลาเดียวกัน

๒. ขอความวา “พลรบ” ไดรวมเอาบุคคลซึ่งมีสิทธิภายใตกฎหมายระหวางประเทศในการที่จะเขารวมโดย
ตรง   ในการพิพาทกันดวยอาวุธระหวางการเปนปฏิปกษ ดังน้ันพลรบจึงรวมถึงสมาชิกปกติท้ังหมดซึ่งไดรับการจัด
ต้ังเปนกองทัพของผูเปนฝายในการเปนปฏิปกษ (เวนแตบุคลากรทางการแพทย อนุศาสนาจารย บุคลากรดานการ
ปองกันภัยฝายพลเรือนและสมาชิกผูสังกัดในกองทัพท่ีมีสถานะเปนผูปองกันภัยฝายพลเรือน) เชนเดียวกับกอง
กําลังพิเศษ ซึ่งอยูภายใตผูบังคับบัญชารับผิดชอบและยึดถือกฎระเบียบวินัยทหารถืออาวุธโดยเปดเผยและ
แตงกายโดยเครื่องแบบที่เห็นไดชัดเจนวาแตกตางจากประชาชนพลเรือน

๓. ในอีกแงหน่ึงขอความที่วา “ผูท่ีมิใชพลรบ”  น้ัน  มีความมุงหมายแตเริ่มแรกที่จะประยุกตใชกับบรรดา
ผูท่ีไมสามารถจะรวบรวมจัดต้ังกันขึ้นเปนกองทัพ และเปนผูซึ่งถูกขัดขวางยับยั้งมิใหปฏิบัติหนาท่ีหรือใหการ
สนับสนุน(โดยกฎหมายโดยหลักการ) โดยตรงใหกระทําการอันเปนท่ีเปนปฏิปกษ  (HOSTILE ACTS)  ในที่น้ีผูท่ี
มิใชพลรบและโดยทั่วไปแลวก็คือประชาชนพลเรือนน่ันเอง ขอความวาผูท่ีมิใชพลรบ “อาจจะนับรวมเอากลุมบุคคล



ประเภทตาง ๆ  ซึ่งแมวาจะเปนสมาชิกของหรือรวมอยูกับกองทัพก็ตาม ก็สามารถอางสถานะที่ไดรับความคุมครอง
ได เชน นายทหารแพทย พลพยาบาล อนุศาสนาจารย ฝายเทคนิค (เชนผูรับจาง) ตัวแทน และผูสื่อขาวสงคราม
ขอความนี้ยังคงใชกับผูสังกัดในกองทัพ ซึ่งไมสามารถที่จะเขารวมสูรบไดอีก เน่ืองจากบาดเจ็บปวยไขเรือตอง
อับปางหรือถูกจับเปนเชลย

๔. ภายใตกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ ผูท่ีมิใชพลรบจะตองไดรับการคุมครองปกปองใหพน
จากการบาดเจ็บ อันเกิดจากการปฏิบัติการทางทหารโดยตรง เน่ืองมาจากการปฏิบัติการของพลรบและจุดมุงหมาย
ทางทหารอื่น ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการตองหามในการที่จะทําใหผูท่ีมิใชพลรบเปนเปาหมายของการโจมตี
เพราะพลรบเทาน้ันท่ีอาจจะเขารวมโดยตรงในการสูรบไดโดยชอบดวยกฎหมาย ผูท่ีมิใชพลรบซึ่งเขารวมสูรบนั้น
เปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายและอาจถูกพิจารณาไดวาเปนพลรบที่ไมชอบดวยกฎหมาย

๕. รายละเอียดในการเขารวมในการบังคับใชกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธเชนเดียวกับกฎหมาย
วาดวยความเปนกลางไดกลาวถึงไวแลวในบทที่ ๔ และบทที่ ๕

ตอนที่ ๒  พันธกรณีและการบังคับใช
๔๐๔ กลาวทั่วไป

๑. บรรดารัฐตาง ๆ มีพันธกรณีในอันท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ
มิใชเพียงเพราะวารัฐเหลาน้ันถูกผูกพันใหจําตองปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวเทาน้ัน แตยังเปนไปเพื่อเหตุผลในทาง
ปฏิบัติน้ันก็คือเพื่อประโยชนสูงสุดของบรรดารัฐเหลาน้ันเองในอันท่ีจะอยูภายใตหลักปฏิบัติท่ี คงที่แนนอนและเปน
ท่ียอมรับกันทุกฝาย กฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธน้ันจะมีผลบังคับครอบคลุมเทาท่ีไดรับการยอมรับ
การที่มีการละเมิดกฎหมายดังกลาวในบางครั้งมิไดมีผลกระทบอยางจริงจังตอความถูกตองสมบูรณของหลัก
กฎหมาย   ในการตีความตามปกติ การตั้งขอสังเกตและบังคับใชยังคงเปนเจตจํานงและหลักเกณฑขั้นพื้นฐานของ
กฎหมายฉบับน้ีอยูเชนเดิม   อยางไรก็ตาม การละเมิดกฎหมายซ้ํา ๆ กันโดยไมมีการตอบโตหรือคัดคาน หรือ
ตอบแทน แกแคนหรือการใชกําลังบังคับแลวเม่ือเวลาผานไปนานเขาก็อาจเปนไปไดวาหลักกฎหมายเฉพาะขอท่ีถูก
ละเมิดน้ันก็จะไมไดรับการยอมรับวาถูกตองสมบูรณอีกตอไป

๒. การมีผลผูกพันบางประการภายใตกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธเปนกฎหมายตางตอบแทน
กลาวคือ จะผูกพันภาคีคูพิพาทตราบเทาท่ีท้ังสองฝายยังคงยอมรับนับถือกฎหมายดังกลาวอยูเทาน้ัน  การละเมิด
กฎหมายอยางรายแรงโดยฝายหนึ่งจะเปนผลใหอีกฝายหนึ่งหลุดพนจากพันธกรณีความผูกพันใด ๆ ตามกฎหมาย
ดังกลาวแนวความคิดเรื่องที่เปนการตางตอบแทนนี้ ไมอาจใชไดกับหลักกฎหมายทางดานมนุษยธรรม ซึ่งใหความ
คุมครองผูประสบเคราะหกรรมจากการพิพาทกันดวยอาวุธน่ันคือบุคคลเหลาน้ันจะไดรับความคุมครองตาม
อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.๑๙๔๙
๔๐๕ ความรับผิดชอบของการบังคับบัญชา

บรรดานายทหารผูมีอํานาจบังคับบัญชาไมเพียงแตตองรับผิดชอบในอันท่ีจะมั่นใจไดวาพวกเขาได
บัญชาการรบโดยทุกประการใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธเทาน้ัน พวกเขายังตอง
รับผิดชอบตอการประพฤติปฏิบัติท่ีถูกตองของผูใตบังคับบัญชาของพวกเขาอีกดวย ในขณะที่ผูบังคับบัญชาคน



หน่ึง ๆ น้ัน อาจจะมอบอํานาจการบังคับบัญชาสวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดไดแตเขาไมสามารถจะมอบหมายความ
รับผิดชอบ ท่ีเขามีตอกองกําลังภายใตการบังคับบัญชาของเขาได  ถาผูบังคับบัญชาของทหารไดออกคําสั่งที่ขัดตอ
กฎหมายก็อาจจะตองรับผิดทางอาญา ยิ่งกวาน้ันความจริงที่วาผูบังคับบัญชาคนหนึ่งมิไดออกคําสั่งหรือมอบอํานาจ
หรือใหความยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหผูใตบังคับบัญชาคนหนึ่งละเมิดกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธก็ไม
เปนเหตุใหผูบังคับบัญชาผูน้ันพนจากความรับผิดชอบในเหตุท่ีเกิดขึ้น ถาเปนกรณีท่ีเห็นไดวาเขามิไดใชอํานาจการ
บังคับบัญชาของเขาอยางถูกตองหรือมิไดใชมาตรการอันมีเหตุผลอื่นใดในอันท่ีจะสืบสวนสอบสวนและแกไขการ
ละเมิดท่ีอาจเกิดขึ้นน้ัน

๔๐๖ ความรับผิดชอบเปนสวนตัว
บรรดาผูสังกัดในหนวยกําลังทางเรือมีหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ

และใชขีดความสามารถและอํานาจหนาท่ีอยางสุดความสามารถในการปองกันการละเมิดโดยบุคคลอื่น   พวกเขา
ยังมีความผูกพันในอันท่ีจะตองรายงานการละเมิดซึ่งเขาไดรูเห็นในทันที บรรดาผูสังกัดในหนวยกําลังทางเรือก็อยู
ในสถานะเชนเดียวกับผูท่ีสังกัดในกองทัพของทุกชาติ กลาวคือจะตองเคารพเชื่อฟงคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย  ซึ่ง
ออกโดยผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจเหนือตนอยางเครงครัดในทันทีทันใดโดยตองไมมีขัอสงสัยภายใตกฎหมาย
ระหวางประเทศและกฎหมายภายใน คําสั่งซึ่งเห็นไดชัดวาใหกระทําอาชญากรรมเชนการฆาลางผลาญตอผูท่ีมิได
เปนพลรบหรือการทรมานนักโทษก็เปนคําสั่งที่มิชอบดวยกฎหมายซึ่งจะไมทําใหผูใตบังคับบัญชาซึ่งไดรับคําสั่ง   
ไปปฏิบัติใหหลุดพนจากความรับผิดตามกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธไปได เวนเสียแตวาในขณะที่ทหาร
ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติการอันเปนการละเมิดกฎหมายน้ัน  เขาไมทราบหรือมีเหตุผลภายใตสถานการณน้ัน ๆ อันควร
เชื่อไดวาเขาอาจไมทราบไดวาคําสั่งน้ันผิดกฎหมาย ทหารผูตองตกเปนจําเลยในกรณีของการเชื่อฟงปฏิบัติตามคํา
สั่งที่มิชอบดวยกฎหมายนี้ก็อาจยกขึ้นเปนขออางที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบตอการละเมิดกฎหมายวาดวยการ
พิพาทกันดวยอาวุธได

๔๐๗ การบงัคับใชกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ
๑. มีวิธีการปฏิบัติหลายประการตามกฎหมายระหวางประเทศที่ภาคีคูพิพาทอาจนํามาตีความใช

บังคับในกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธได และเพื่อใหไดขอเท็จจริงภาคีคูพิพาทอาจตกลงกันใหทําการ
สอบสวนเฉพาะกรณีไดในกรณีท่ีเห็นไดชัดวามีการละเมิดกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธจริง  ประเทศที่
ถูกละเมิดอาจจะ

๑.๑ ตีพิมพขอเท็จจริงโดยมีความเห็นโนมนาวใหนานาประเทศทั่วโลกมีประชามติตอตานประเทศที่
ละเมิด

๑.๒ คัดคานประเทศที่ละเมิดและแสดงเจตนาวาตองการใหผูกระทําละเมิดตองถูกลงโทษ และ/หรือ
ตองจายเงินชดใช

๑.๓ เรียกรองใหมีการแทรกแซงโดยฝายเปนกลางหรือคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ      
โดยเฉพาะอยางยิ่งตองคํานึงถึงการใหความคุมครองแกเชลยศึกและคนชาติของตนซึ่งตกอยูในความควบคุมของ
ประเทศที่ละเมิด



๑.๔ กระทําการตอบแทนแกแคนตอฝายปฏิปกษและ
๑.๕ ลงโทษจําเลยผูกระทําผิดเปนรายบุคคล    ซึ่งอาจดําเนินการในระหวางที่มีการพิพาทกันหรือยุติ

การพิพาทกันแลวก็ได

๔๐๘ ประเทศที่ใหความคุมครอง
ตามอนุสัญญากรุงเจนีวา ค.ศ.๑๙๔๙ การปฏิบัติตอเชลยศึกตอบุคคลพลเรือนซึ่งถูกกักกันและตอ

ผูซึ่งพักอาศัยอยูในดินแดนซึ่งถูกยึดครองนั้นจะตองดําเนินการโดยประเทศเปนกลางซึ่งรูจักกันในนามประเทศที่ให
ความคุมครอง  เน่ืองจากความยุงยากในการที่จะหาประเทศหนึ่งประเทศใดซึ่งประเทศที่เปนปฏิปกษกันจะยอมรับ
วาเปนกลางอยางแทจริง องคการมนุษยธรรมระหวางประเทศเชนองคการกาชาดระหวางประเทศซึ่งไดรับการมอบ
หมายโดยผูเปนฝายในการพิพาทกันดวยอาวุธใหปฏิบัติงานในหนาท่ีอยางนอยท่ีสุด ไดแก   ภารกิจบางประการ
ของประเทศผูใหความคุมครอง

๔๐๙ องคการกาชาดระหวางประเทศ
เปนองคกรพัฒนาเอกชนทางดานมนุษยธรรมซึ่งมีท่ีต้ังอยูท่ีกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด

คณะบุคคลซึ่งดําเนินกิจการขององคการน้ีประกอบดวยผูมีสัญชาติสวิสและพนักงานเจาหนาท่ีสวนใหญก็เปนผูมี
สัญชาติสวิสท้ังสิ้น องคการกาชาดระหวางประเทศแตกตางจากองคการกาชาดของชาติตาง ๆ และตองไมเขาใจ
สับสนวาเปนองคกรเดียวกัน เชน องคการกาชาดอเมริกัน   องคการกาชาดระหวางประเทศมีจุดมุงหมายที่จะให
ความคุมครองและใหความชวยเหลือแกผูประสบเคราะหกรรมจากการพิพาทกันดวยอาวุธ อนุสัญญาเจนีวายอมรับ
สถานะพิเศษขององคการน้ี และไดมอบหมายภารกิจเฉพาะใหปฏิบัติ รวมทั้งการเขาเยี่ยมและสัมภาษณเชลยศึก
การแจกจายสิ่งของบรรเทาทุกขแกประชาชนพลเรือนในเขตยึดครองการคนหาเบาะแสขาวสารเกี่ยวกับบุคคล 
สาบสูญหรือสูญหายไป (อันเน่ืองมาจากการพิพาทกันดวยอาวุธ) และเสนอบริการทาบทามผูเปนฝายในสงคราม
เพื่อเอื้ออํานวยตอการจัดต้ังโรงพยาบาลและเขตปลอดภัย (ในสนามรบ)  ภายใตสถานะพิเศษขององคการกาชาด
ระหวางประเทศไดทุมเทการทํางานโดยมีเจตจํานงแนวแนท่ีจะไมเลือกปฏิบัติ   โดยการยึดม่ันในอนุสัญญาเจนีวา
อยางเครงครัด ท้ังน้ีเพื่อใหการประกันใหแนใจวามีการใหความคุมครองแกทหารและพลเรือนซึ่งตกเปนผูประสบ
เคราะหกรรมจากการพิพาทกันดวยอาวุธ

๔๑๐ การตอบโตตอการกระทําท่ีผิดกฎหมายระหวางประเทศ
การตอบโต (REPRISAL) ซึ่งจะตองไดสัดสวนกับการละเมิดแตไมจําเปนจะตองเปนการกระทําเปนไป

ในแนวทางเดียวกันหรือเหมือนกันกับการละเมิดน้ัน การ REPRISAL เปนมาตรการบังคับอยางหนึ่งตามกฎหมาย
วาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ ประกอบดวยการกระทําซึ่งอาจมิชอบดวยกฎหมาย แตก็อาจพิจารณาไดวาเปนการ
ตอบโตตอการกระทําท่ีละเมิดกฎหมายของฝายขาศึก จุดมุงหมายเดียวของการตอบโต กคื็อ การบีบบังคับ
(INDUCE) ขาศึกใหยุติการกระทําท่ีละเมิดกฎหมาย และยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวย
อาวุธ รัฐบาลหนึ่งอาจมอบหมายใหกองทัพของตนทําการ REPRISAL ได แมวาการ ตอบโต (REPRISAL) น้ีจะ
ชอบดวยกฎหมายเมื่อไดมีการปฏิบัติตามองคประกอบทุกอยางครบถวนแลว ก็มักจะเกิดความเสี่ยงวาการตอบโต



(REPRISAL) แกแคนจะเปนชนวนใหเกิดการตอบโตกลับขยายผลออกไปอีก ประเทศประชาธิปไตยสวนใหญจึง
มักจะลังเลที่ จะใชกระบวนการ REPRISAL

๔๑๑ องคประกอบของการตอบโต (REPRISAL)
๑. เม่ือการสั่งการใหดําเนินการตอบโต (REPRISAL) จะตองมีองคประกอบดังน้ี

๑.๑ คําสั่งน้ันจะตองออกโดยตัวแทนผูมีอํานาจโดยชอบในระดับสูงสุดของรัฐบาลฝายคูพิพาท
๑.๒ เปนการตอบโต (REPRISAL)  แกการกระทําสงครามที่มิชอบดวยกฎหมายของรัฐบาลฝาย

ปฏิปกษ ผูบังคับบัญชาทหารหรือพลรบ ซึ่งฝายปฏิปกษตองรับผิดชอบ การที่ฝายหนึ่งจะชิงทําการตอบโต
(REPRISAL) ตออีกฝายหนึ่งกอนเพราะวาฝายน้ันกําลังจะลงมือทําการตอบโต (REPRISAL) แกฝายตนนั้นไมมี
อํานาจจะกระทําได

๑.๓ เม่ือสถานการณเอื้ออํานวยใหตองใหโอกาสแกขาศึกเปนความสําคัญลําดับแรกเพื่อใหขาศึกแก
ไขการกระทําท่ีผิดกฎหมายของตน

๑.๔ เพื่อแสดงเจตจํานงใหฝายขาศึกยุติการกระทําอันเปนการผิดกฎหมาย การกระทําการ  ตอบโต
(REPRISAL)   จะตองเปนผลใหขาศึกยอมรับรูเพื่อผลลัพธท่ีดีท่ีสุด

๑.๕ การตอบโต  (REPRISAL)  จะตองใชในฐานะเปนมาตรการสุดทายเม่ือมาตรการบังคับดวยวิธี
อื่น ๆ ใชไมไดผลหรือคาดวาจะไมเปนผล

๑.๖ การตอบโต (REPRISAL) ตองไดสัดสวนกับการละเมิดน้ัน
๑.๗ ตองยุติการตอบโต (REPRISAL) ในทันทีท่ีขาศึกยุติเหตุแหงการกระทําการที่ละเมิดกฎหมาย

น้ันและยอมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ
๑.๘ ตองไมใชการตอบโต (REPRISAL) น้ัน เพื่อการแกแคน

๒. การตอบโต (REPRISAL) เปนอันตองหามมิใหกระทําตอ
๒.๑ เชลยศึกและพลเรือนท่ีถูกกักกัน
๒.๒ ผูบาดเจ็บปวยไขและเรือตองอับปาง
๒.๓ ประชาชนพลเรือนในเขตยึดครองและ
๒.๔ โรงพยาบาลและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการแพทย บุคลากรและบริภัณฑทางการแพทย

รวมทั้งเรือพยาบาล อากาศยานทางการแพทยและยานพาหนะทางการแพทย

๔๑๒ อาชญากรรมสงครามตามกฎหมายระหวางประเทศ
๑. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของเอกสารฉบับน้ี อาชญากรรมสงครามหมายความถึงการกระทําซึ่งละเมิด

กฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธน้ันคือ กฎเกณฑท่ีสรางขึ้นจากจารีตประเพณี และกฎหมายระหวางประเทศ
ท่ีเปนลายลักษณอักษร ซึ่งกําหนดกฎเกณฑของการรบขึ้นและเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวาเปนการกระทําท่ีเปนอาชญา
กรรมสงคราม การกระทําท่ีเปนอาชญากรรมสงคราม อาจกระทําโดยกองกําลังทางทหารของฝายปฏิปกษหรือโดย
บุคคลธรรมดาซึ่งเปนประชาชนพลเรือน ผูเปนฝายในสงครามมีพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศ  ท่ีจะตอง
ลงโทษคนชาติของตนไมวาผูน้ันจะสังกัดกองกําลังทางทหารหรือเปน    พลเรือน ซึ่งไดกออาชญากรรมสงครามขึ้น



กฎหมายระหวางประเทศยังระบุอีกดวยวาผูเปนฝายในสงครามมีสิทธิท่ีลงโทษผูสังกัดในกองกําลังทางทหารของ
ฝายศัตรูและพลเรือนชนชาติศัตรู  ซึ่งไดกระทําผิดและตกอยูในอํานาจของตน

๒. การกระทําตอไปนี้ถือวาเปนอาชญากรรมสงคราม
๒.๑ การกระทําผิดตอเชลยศึกรวมถึงการฆาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร การทรมาน การปฏิบัติอยาง

ผิดมุนษย การประจานใหเปนท่ีอับอายถูกดูถูกดูหม่ินเหยียดหยามในที่สาธารณะหรือใหประชาชนมาดูดวยความ
อยากสอดรูสอดเห็น การปฏิบัติท่ีผิดหลักสุขอนามัย การทํางานที่เปนอันตรายหรือเปนงานใชแรงงานที่ตองหาม
การหามปฏิบัติกิจทางศาสนา การนําไปทดลองทางการแพทย การปฎิเสธที่จะจัดใหมีการพิจารณาดําเนินคดีอยาง
เปนธรรมเมื่อถูกกลาวหา

๒.๒ การกลาวหาประชาชนพลเรือนท่ีมีถิ่นพํานักอาศัยอยูในอาณาเขตที่ถูกยึดครอง รวมถึงการฆา
โดยไมมีเหตุผล ทรมานหรือปฏิบัติอยางผิดมนุษย บังคับใชแรงงาน เนรเทศ ตัดสิทธิหามปฏิบัติกิจทางศาสนา
ทําการทดลองทางการแพทย และปฏิเสธที่จะจัดใหมีการพิจารณาดําเนินคดีอยางเปนธรรมเม่ือถูก  กลาวหา

๒.๓ การกลาวหาผูปวยไขบาดเจ็บ รวมถึงการฆา ทําใหบาดเจ็บ หรือการปฏิบัติท่ีเลวทรามต่ําชาตอ
กองกําลังทหารของขาศึกท่ีหมดสภาพที่จะทําการสูรบตอไปได เน่ืองจากการปวยไขหรือบาดเจ็บ

๒.๔ ปฏิเสธการยอมจํานนของขาศึก (เชน การฆาขาศึกซึ่งถูกกันออกจากการสูรบแลว หรือทําใหบาด
เจ็บหรือฆาขาศึกท่ียอมจํานนอยางไมมีเงื่อนไขแลวหรือทําใหบาดเจ็บ)

๒.๕ การกลาวหาผูท่ีรอดชีวิตจากเรือจมหรืออากาศยานที่ตกลงสูทะเล  รวมถึงการฆา  ทําใหบาดเจ็บ
การปฏิบัติอยางเลวทรามต่ําชาตอผูซึ่งเรือตองอับปาง และการที่ไมสามารถจัดมาตรการความปลอดภัยใหแกผูรอด
ชีวิตเทาท่ีสถานการณทางทหารเอื้ออํานวยให

๒.๖ การทําลายมหานคร เมืองและหมูบานอยางลางผลาญหรือการทําลายลางโดยไมพิจารณาถึง
ความจําเปนในการปฏิบัติการทางทหาร การระดมยิง ท้ิงระเบิดโดยมีจุดมุงหมายเพียงประการเดียว คือเพื่อจะ
โจมตีและกอการรายตอประชาชนพลเรือน

๒.๗ ทําการโจมตีโดยเจตนาตออาคารบริภัณฑและการใหบริการทางการแพทย เรือพยาบาล อากาศ
ยานทางการแพทย ยานพาหนะทางการแพทย  หรือบุคลากรทางการแพทย

๒.๘ ลักทรัพยหรือปลนทรัพย  ซึ่งเปนของสาธารณะหรือของสวนบุคคล
๒.๙ การตัดทอนอวัยวะหรือการปฏิบัติอยางเลวทรามต่ําชาตอศพ         

๒.๑๐ ใชอาวุธที่ตองหามหรือกระสุนท่ีตองหาม
๒.๑๑ การฝาใชการใชธงเจรจาโดยผิดหลักเกณฑการยิงธงเจรจาหรือสิ่งที่มีเครื่องหมายกาชาด หรือ

เครื่องหมาย หรือตราสัญญลักษณหรือสญัญาณที่ไดรับความคุมครองเชนเดียวกับเครื่องหมายกาชาด
๒.๑๒  การขอยอมจํานนโดยใชเลหเพทุบาย  (เชน การแสรงยอมจํานนเพื่อท่ีจะใหไดเปรียบในการ

ดําเนิน  กลยุทธ เปนตน)

๔๑๓ การดําเนินคดีระหวางการเปนปฏิปกษ
 รัฐตาง ๆ มักไมประสงคท่ีจะดําเนินคดีกับพลรบที่ชอบดวยกฎหมายของฝายขาศึก เม่ือสถานะความเปน

ปฏิปกษกันยังคงดํารงอยู แมกฎหมายระหวางประเทศจะใหความยินยอมไวก็ตาม ท้ังน้ีเน่ืองจากเกรงวาการดําเนิน



คดีน้ันอาจจะกระตุนใหฝายศัตรูปฏิบัติการบางอยางที่เปนผลรายตอฝายตน และการใหความคุมครองทาง
มนุษยธรรมจะยุงยากตอการนํามาใชปฏิบัติแกชนชาติหน่ึงชาติใดก็ได การดําเนินคดีกับพลรบที่ไมชอบดวย
กฎหมายยิ่งเกิดขึ้นไดงายกวา แตดวยเหตุผลเดียวกันการดําเนินคดีดังกลาวก็ไดถูกละเลยเสียเปนอยางมาก     
ในระหวางการเปนปฏิปกษ

๔๑๔ การดําเนินคดีภายหลังการเปนปฏิปกษ
เม่ือการเปนปฏิปกษไดยุติลง การดําเนินคดีอาญากับพลรบที่ชอบดวยกฎหมายนั้นเปนขอยกเวนมิใชกฎ

ท่ัวไป (จะทําหรือไมก็ได) ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ ความรับผิดชอบในการกอสงครามเปนของพระเจาไกเซอร  
วิลเฮมล และฝายสัมพันธมิตรยังเตรียมรายงานเพิ่มเติมขอกลาวหาการทําลายลาง ซึ่งกระทําโดยกองทัพเยอรมัน
อีกดวย ไมมีการดําเนินคดีในระดับระหวางประเทศตอพลรบในสงครามโลกครั้งที่ ๑ แตมีการดําเนินคดีกับ
บุคลากรเยอรมันโดยฝายเยอรมันเอง ซึ่งเปนการปฏิบัติตามที่ฝายสัมพันธมิตรรองขอ สําหรับสงครามโลกครั้งที่
สองสถานการณไดเปลี่ยนไปมากจากการกระทําของฝายอักษะ ซึ่งมิใชเพียงเขาไปเกี่ยวของในเรื่องการทําสงคราม
รุกรานเทาน้ัน แตยังมีการฆาลางเผาพันธุและการเอาคนลงเปนทาสในเขตยึดครองอีกดวยฝายสัมพันธมิตรจึงตัด
สินใจวาจําเปนตองมีการดําเนินคดีกับอาชญากรเหลาน้ันเปนรายบุคคลอยางกวางขวาง    จึงไดมีการตั้งขอกลาวหา
วามีการกระทําอันเปนอาชญากรรมตอสันติภาพความสงบสุขของมนุษยชาติกับอาชญากรรมตอมนุษยธรรมตอนัก
การเมืองคนสําคัญ ผูนําทางการทหารและทางอุตสาหกรรมซึ่งตองรับผิดชอบในการกอสงครามและการมอบ
นโยบายใหมีการกระทําท่ีโหดรายผิดมนุษยหลายประการ ขอกลาวหาสําคัญที่มีตอพลรบ โดยตรงเกี่ยวการพฤติ
กรรมในการรบก็ไดแก    การฆาเชลยศึกและผูอื่นท่ีอยูในการควบคุมตัวชั่วคราวโดยเจตนา ต้ังแตสงครามโลกครั้ง
ท่ีสองเปนตนมาก็ไมมีการดําเนินคดีเชนน้ีภายหลังการพิพาทกันดวยอาวุธอีกเลยจนกระทั่งมีการจัดต้ังศาลระหวาง
ประเทศเพื่อพิจารณาดําเนินคดีแกผูกระทําผิดในการพิพาทกันดวยอาวุธในอดีตประเทศยูโกสลาเวีย

๔๑๕ เขตอํานาจศาลเหนือจําเลย
๑. เวนแตการดําเนินคดีอาชญากรรมสงครามโดยฝายสัมพันธมิตร ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองแลว

การดําเนินคดีสวนใหญสําหรับการกระทําผิดกฏหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธจะดําเนินการกันโดยกองทัพ
ของ ผูท่ีกระทําผิดน้ันเองตามกฏหมายวาดวยวินัยทหาร การฝาฝนกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ       
ซึ่งกระทําลงโดยผูท่ีอยูภายใตอํานาจกฎหมายฝายทหารนั้น ทุกประเทศสวนใหญจะบัญญัติใหการกระทําน้ันเปน
การกระทําผิดตามประมวลกฏหมายอาญาทหารและถามีการกระทําผิดเกิดขึ้นก็จะถูกพิจารณาพิพากษาตาม
ประมวลกฎหมายดังกลาว

๒. แมวาเขตอํานาจศาลจะขยายออกไปครอบคลุมถึง กําลังพลบุคลากรของฝายศัตรูดวย แตการดําเนิน
คดีน้ันก็จะเกือบจะกระทําตอเฉพาะพลรบที่ไมชอบดวยกฏหมายเทาน้ัน เชนผูท่ีเขามีสวนในการสูรบโดยไมแตง
เครื่องแบบหรือมิไดแสดงตนใหเห็นเดนชัดวาตนเปนทหารซึ่งแตกตางจากพลเรือนในระหวางการสูรบ หรือผูท่ีเขามี
สวนเกี่ยวของในการสูรบโดยมีจุดมุงหมายสวนตัวมิใชเปนการดําเนินการโดยรัฐ

๓. ในบรรดารัฐสวนใหญ ในอาณาเขตที่มีอํานาจอธิปไตยหรือเขตสิทธิอธิปไตย เขตอํานาจศาลมิได
จํากัดอยูแตเพียงการกระทําผิดโดยคนชาติของตนเทาน้ันแตยังขยายครอบคลุมไปถึงการกระทําผิดตอบุคคล



สัญชาติอื่น ๆ ดวย การกระทําผิดโดยที่ผูมีสัญชาติของขาศึกศัตรูก็อาจจะถูกดําเนินคดีในฐานะกระทําผิดตาม
กฏหมายระหวางประเทศไดในเขตยึดครองการดําเนินคดีจะกระทําตามกฎหมายวาดวยการยึดครองตาม 
อนุสัญญาเจนีวา IV ขอ ๓๕ - ๗๘   การดําเนินคดีกับบุคคลดังกลาวจะกระทําในศาลทหาร   ศาลทหารผสมพล
เรือน ศาลสารวัตรทหาร ศาลอาญาศึก หรือศาลประจําหนวยทหาร ตลอดจนศาลทหารอื่น ๆ ไมมีบทกฎหมายใด
ๆ หามหรอืจํากัดอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอาชญากรรมสงคราม

๔๑๖ มาตรการในการพิจารณาคดีโดยเปนธรรม
กฏหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธไดกําหนดมาตรการขั้นตํ่าไวสําหรับการดําเนินคดีกับ  อาชญากร

สงครามสัญชาติตาง ๆ การที่ไมสามารถดําเนินคดีแกผูถูกกลาวหาวาเปนอาชญากรสงครามโดยเปนธรรมไดก็เทา
กับเปนอาชญากรสงครามเสียเอง

๔๑๗ จําเลย
๑. คําสั่งของผูมีอํานาจเหนือตน ขอเท็จจริงที่วาผูท่ีกออาชญากรรมสงครามตามคําสั่งของผูมีอํานาจ

เหนือตนไมวาจะเปนทหารหรือพลเรือน ไมเปนขออางใหผูกระทําผิดพนจากความรับผิดชอบตามกฏหมายระหวาง
ประเทศ เพียงแตอาจเปนเหตุบรรเทาโทษเทาน้ัน ผูน้ันจะรับผิดชอบตอเม่ือเขาจะตองทราบหรือมีเหตุผลอันควรเชื่อ
ไดวาเขาทราบวาการกระทําท่ีเขาไดรับคําสั่งมาใหปฏิบัติน้ัน เปนสิ่งที่ผิดกฎหมายระหวางประเทศ คําสั่งดังกลาวน้ัน
จะตองผิดกฎหมายโดยเดนชัด ซึ่งมาตรฐานที่ใชวัดก็คือบุคคลระดับวิญูชน ซึ่งตกอยูในภาวะเชนเดียวกันน้ันจะ
พึงทราบไดวาคําสั่งน้ันไมชอบดวยกฏหมาย ถาบุคคลผูน้ันทราบวาการกระทาํน้ันผิดกฎหมาย และกระทําไปเพราะ
ถูกบังคับขูเข็ญ   ภาวะการณเชนน้ีอาจไดรับการพิจารณาวาเปนขอตอสูของจําเลยใหการขอลดหยอนผอนโทษได

๒. ความจําเปนทางทหาร กฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธระบุวา การรบนั้นจะตองใชกําลังใน
ระดับที่และชนิดท่ีไมตองหามตามกฏหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ เพื่อท่ีจะทําใหขาศึกยอมจํานนทั้งหมด
หรือแตบางสวน  โดยตองสูญเสียเวลา   ชีวิตมนุษยและพลังทรัพยากรแรงงานนอยท่ีสุด     บอยครั้งที่หลักการน้ี
ไดถูกตีความผิดไปหรือนําไปใชอยางผิด ๆ   เพื่อท่ีจะสนับสนุนการปฏิบัติการใชกําลังทางทหารที่เกินกวาความจํา
เปนและผิดกฏหมายภายใตการตีความที่ผิด ๆ วาถาภาระกิจบรรลุความสําเร็จแลวก็ถือวาไดทําการรบตาม  ความ
จําเปนทางทหารแลว  ในขณะที่หลักการน้ียอมรับวาความเสียหายของทรัพยสินของประชาชนพลเรือนและการบาด
เจ็บโดยบังเอิญของประชาชนพลเรือนท่ีสืบเน่ืองมาจากการรบ อาจเกิดขึ้นไดในการโจมตีครั้งหนึ่ง ๆ ตอเปาหมาย
ทางทหารที่ชอบดวยกฎหมาย ซึ่งกไ็มเปนขอแกตัวสําหรับการสังหารผลาญชีวิตและทรัพยสินท่ีไมไดสัดสวนกับ
ประโยชนทางทหารที่ไดรับจากการโจมตีน้ัน ยิ่งกวาน้ันกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ โดยเฉพาะอยางยิ่
งกฏหมายที่เปนลายลักษณอักษรซึ่งไดจัดรางขึ้นมาจากพื้นฐานความเปนจริงการปฏิบัติการรบของทหาร  น้ันเอง

๔๑๘ ขอกฎหมายหรือขอผูกพันตามกฎหมายภายใน
ขอเท็จจริงที่วากฎหมายภายในมิไดหามการกระทําท่ีเปนความผิดฐานอาชญากรสงครามตามกฏหมาย

ระหวางประเทศนั้นมิใหถือเปนเหตุใหบุคคลนํามาผูกระทําผิดอางเพื่อใหหลุดพนจากความรับผิดตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ อยางไรก็ตามขอเท็จจริงที่วาอาชญากรรมสงครามตามกฏหมายระหวางประเทศเปนความผิดตา
มกฏหมายและมีผลผูกพันตามกฏหมายภายใน น้ัน อาจเปนเหตุลดหยอนผอนโทษ



๔๑๙ สภาพบังคับ
ตามกฎหมายระหวางประเทศการลงโทษสถานใดก็ตามรวมถึงการประหารชีวิต    อาจลงแกผูท่ีถูกตัดสิน

พิพาทวามีความผิดฐานอาชญากรสงคราม นโยบายแหงชาติของรัฐสวนใหญกําหนดใหการลงโทษเปนการปองปราม
โดยรูปแบบของตัวเองและไดสัดสวนกับความหนักเบาแหงขอหา

ภาค ๓ กฎการกําหนดเปาหมาย

๔๒๐    หลักการของเปาหมายท่ีชอบดวยกฎหมาย (ท่ีจะโจมตี)
๑. กฎการกําหนดเปาหมาย มาจากหลักการ ๓ ประการของกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ

ดังน้ี
๑.๑ สิทธิของผูเปนฝายในสงครามในอันท่ีจะเลือกหนทางที่จะทําลายขาศึกน้ัน ไมมีขอจํากัด
๑.๒ เปนการตองหามในการที่จะโจมตีประชาชนพลเรือน
๑.๓ พลรบและผูท่ีมิใชพลรบนั้น ตองผิดแผกแตกตางกันอันจะเปนผลใหผูท่ีมิใชพลรบนั้นจะตองไม

ถูกโจมตีทําลายมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได
หลักกฎหมายสามขอน้ีจะเปนตัวกําหนดเปาหมายโดยทั่วไปโดยขนานไปกับหลักเปาหมายทางทหาร    

การรวมกําลัง การออมกําลัง กฎหมายเพียงแตกําหนดใหเปาหมายทางทหารเทาน้ันท่ีจะถูกโจมตีได โดยอนุญาตให
ใชกําลังเพียงพอเทาท่ีจะทําลายเปาหมาย เทาน้ัน ในขณะเดียวกันการโจมตีทําลายที่มีผลสืบเน่ืองจะตองหลีกเลี่ยง
ในขอบเขตเทาท่ีจะทําได  และจะตองประกอบดวยการบรรลุภารกิจ  และความปลอดภัยของกองกําลังทหาร    
การทําใหมนุษยเกิดความทุกขทรมานโดยไมจําเปนเปนอันตองหาม ดังน้ันกฎการกําหนดเปาหมายจึงกําหนดใหใช
มาตรการระมัดระวังอยางสมเหตุสมผลทุกประการ เพื่อท่ีจะประกันวาเปาหมายทางทหารเทาน้ันท่ีจะถูกโจมตีเพื่อท่ี
ประชาชนพลเรือนและทรัพยสินจะไดรับการยกเวนจากภัยพิบัติการทําลายลางของสงครามมากที่สุดเทาท่ี  จะทําได

๔๒๑. เปาหมายที่ไดรับอนุญาตใหโจมตีได
๑. เปาหมายท่ีไดรับอนุญาตใหโจมตีได รวมถึงเปาหมายทางทหาร พลรบ และวัตถุสิ่งของ ซึ่งโดยธรรม

ชาติ โดยที่ต้ัง โดยจุดมุงหมายหรือการใชของมัน แลวชวยใหเกิดความม่ันคงปลอดภัยจากการโจมตีดวยกําลัง
ทหารของขาศึกอยางไดผล หรือศักยสงคราม และการทําลายสิ่งเหลาน้ันท้ังหมดหรือแตบางสวน การจับกุมหรือ
การทําใหสูญเสียสมรรถนะขีดความสามารถจะกอใหเกิดประโยชนความไดเปรียบทางทหารแกฝายท่ีโจมตีภายใต
สถานการณในเวลาที่โจมตีน้ัน

๒. เปาหมายทางทหาร รวมถึงเรือรบของขาศึก เรือชวยรบและวัสดุอุปกรณใชในการสนับสนุนทางทหาร
ฐานทัพเรือบนฝง และฐานที่ต้ังทางทหาร  สิ่งอํานวยความสะดวกในการซอมสรางเรือ คลังโรงเก็บพัสดุสิ่งอุปกรณ
ของทหารผลิตภัณฑนํ้ามัน  นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันหลอลื่น พื้นท่ีกองสัมภาระ อู สิ่งอํานวยความสะดวกของทาเรือ
อาวจอดเรอื (มีท่ีกําบังคลื่นลม)  ทาเทียบเรือ  สะพาน สนามบิน ยานพาหนะทางทหาร  ยานเกราะ ปนใหญ คลัง
สรรพาวุธ แหลงรวมพลและจุดขึ้นสูเรือ สายการสื่อสาร และวัตถุสิ่งของอื่น ๆ ทีใชในทางทหารหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหาร เปาหมายของการรบทางเรือน้ัน รวมถึงเปาหมายทางภูมิศาสตร เชน ชองทางผาน ภูเขา และ
สิ่งปลูกสราง ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกในอันท่ีจะชวยใหการบริหารกําลังพลและการสนับสนุนกําลงัพลใน



การปฏิบัติการของกําลังทางบกและเรือ เชน คายทหาร สิ่งอํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารควบคุมและ
บังคับบัญชา สิ่งปลูกสรางทางดานการพลาธิการ โรงอาหารและพื้นท่ีใชในการฝก

๓. เปาหมายทางเศรษฐกิจสําหรับการโจมตีโดยกําลังทางเรือ   รวมทั้งสายการสื่อสารของขาศึก เสนทาง
รถไฟ  สะพาน  ตูรถไฟคลังพัสดุ  เรือทองแบน  เรือบรรทุกของโดยการลากจูง สิ่งปลูกสรางทาง   อุตสาหกรรม
เพื่อการผลิตสิ่งของที่ใชในการสงคราม แหลงพลังงาน เปาหมายทางเศรษฐกิจของขาศึกท่ีขางเคียง แตสามารถ
ใหการสนับสนุนอยางไดผลและดํารงขีดความสามารถในการทําสงครามของขาศึกและศักยสงครามของขาศึก   
อาจถูกโจมตีได

๔. การบาดเจ็บของประชาชน พลเรือน ท่ีเกิดจากการไมเจตนา หรือความเสียหายที่สืบเน่ืองเกิดแก วัตถุ
ทรัพยสินของพลเรือนระหวางการโจมตี เปาหมายทางทหารที่ชอบดวยกฎหมายนั้นจะตองไมเกินเลยไปมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการโจมตีนน้ัน ในการตัดสินใจวาผลประโยชนความไดเปรียบทาง
ทหาร หมายถึง ความไดเปรียบที่คาดวาจะไดรับจากการปฏิบัติการทางทหารเปนสวนรวมของการปฏิบัติการทหาร
ซึ่งการโจมตีก็ถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติการทางทหารมิใชเปนสวนที่แยกออกมาลําพัง หรือเฉพาะสวนใดสวน
หน่ึงของการปฏิบัติการน้ัน ผูบัญชาการหนวยกําลังทางเรือจะตองใชความระมัดระวังอยางมีเหตุผล ท้ังปวงพิจารณา
ถึงแงในทางทหารและในทางมนุษยธรรม    เพื่อท่ีจะใหการบาดเจ็บลมตายของพลเรือนและความเสียหายเกิดขึ้น
นอยท่ีสุด โดยบรรลุภารกิจและกองกําลังทหารไดรับความปลอดภัย ในทุกสถานการณผูบังคับบญัชาจะตองตัดสิน
ใจวาการบาดเจ็บโดยไมเจตนาและความเสียหายที่สืบเน่ืองน้ันจะเกินกวาความจําเปนหรือไม โดยวางอยูบนมาตร
การที่ซื่อตรง  และสมเหตุสมผลจากขอเท็จจริงที่ไดรับ   เชนเดียวกันการประมาณสถานการณ ผูบังคับบัญชาจะ
ตองตัดสินใจโดยประมวลจากขอเท็จจริงที่ทราบทั้งปวงและมีเหตุอันควรไดทราบ รวมทั้งความตองการที่จะสงวน
รักษาแหลงทรัพยากร และปฏิบัติภารกิจใหบรรลุความสําเร็จ ไมวาจะยอมรับหนทางเลือกในการโจมตีหนทางใดหน
ทางหนึ่ง ถามีเหตุผลสมควรเพื่อลดการบาดเจ็บลมตายและความเสียหายของพลเรือน ในกรณีท่ีเปนการระดมยงิ
เปาหมายบนฝงโดยกําลังทางเรือ ก็ควรจะมีการแจงใหทราบถาเปนไปได เพื่อใหมีการอพยพประชาชนพลเรือนกอน

๔๒๒. เปาหมายที่ตองหาม
๑. เปาหมายท่ีตองหามรวมทั้ง

๑.๑  ชีวิตและทรัพยสินของพลเรือน วัตถุและพฤติกรรมอื่นใดนอกเหนือจากที่ใชสนับสนุน หรือ
ดํารงสมรรถนะขีดความสามารถของฝายขาศึก

๑.๒  สิ่งปลูกสรางทางการแพทยและทางศาสนา
๑.๓  เขื่อนกั้นนํ้าท่ีขอบฝง เขื่อนเก็บกักนํ้า ถาการพังทลาย หรือถกูทําลายจะสงผลใหประชาชนพล

เรือนสูญเสียชีวิต โดยไมไดสัดสวนกับผลประโยชนความไดเปรียบทางทหารที่จะไดรับ
๑.๔  อาหาร พืชผล ปศุสัตว นํ้าด่ืม และสิ่งอื่น ๆ ท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีพของประชาชน

พลเรือน โดยมีเจตนาเฉพาะที่จะขัดขวางไมใหประชาชนพลเรือนไดอุปโภคบริโภค



๔๒๓ ขอพิจารณาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
การทําลายหรือทําใหเกิดความเสียหายอันสืบเน่ืองตอสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ ในระหวางการโจมตี

เปาหมายทางทหารที่ชอบดวยกฎหมาย เปนการกระทําท่ีไมผิดกฎหมาย อยางไรก็ตามผูบังคับบัญชาทหารมีพันธ
กรณีท่ีจะตองหลีกเลี่ยงการทําลายสภาพแวดลอมโดยไมจําเปนอยางแนชัดในขอบเขตซึ่งปฏิบัติไดตามปกติและ
บรรลุภารกิจไดดวย เพื่อจุดมุงหมายดังกลาว และตราบเทาท่ีความมุงหมายทางทหารเปดโอกาสอนุญาตใหทําไดวิธี
การและหนทางปฏิบัติในการทําสงครามควรจะดําเนินไปในแนวทางที่จะคุมครองและอนุรักษสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ การทําลายสภาพแวดลอมทางธรรมชาติโดยไมจําเปนเพื่อท่ีจะใหบรรลุภารกิจและการทําลายสภาพแวด
ลอมแบบลางผลาญเปนสิ่งตองหาม ดังน้ันผูบังคับบัญชาทหารควรจะพิจารณาความเสียหายทางสภาพแวดลอม
ซึ่งจะไดรับผลจากการโจมตีเปาหมายทางทหารที่ชอบดวยกฎหมายในฐานะเปนองคประกอบหนึ่งในการวิเคราะห
เปาหมาย

๔๒๔ การรบผิวน้ํา
ตามหลักกฎหมายโดยทั่วไปเรือรบผิวนํ้าอาจจะใชระบบอาวุธประจําเรือตามแบบโจมตีเปาหมายเรือขาศึก

บนผิวนํ้า ใตนํ้า และในอากาศไดในทุก ๆ แหงที่อยูนอกเขตเปนกลาง (ในสถานการณพิเศษ ซึ่งเรือขาศึกและ
อากาศยานทหารอาจถูกโจมตีในเขตเปนกลางไดน้ัน จะกลาวไวในบทที่ ๕)  กฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวย
อาวุธ ในสวนที่เปนของสงครามเรือผิวนํ้าน้ัน เกี่ยวของในขั้นตนกับการใหความคุมครองผูท่ีมิใชพลรบ โดยใชกฎ
เกี่ยวกับเปาหมายท่ีโจมตีไดโดยชอบดวยกฎหมาย   เพื่อจุดมุงหมายดังกลาว เรือของขาศึกทุกลําและอากาศยาน
จะตองไดรับการจัดเขาเปนประเภทหนึ่งประเภทใดในสามประเภท ดังน้ี

๑. เรือรบและอากาศยานทหาร
๒. เรือสินคาและอากาศยานพลเรือน
๓. เรือและอากาศยานที่ไดรับการยกเวน

๔๒๕ เรือรบของขาศึก และอากาศยานทหาร
๑. เรือรบขาศึกและอากาศยานทหาร รวมทั้งเรือชวยรบของกองทัพเรือและของทหารเปนเปาหมายที่

โจมตีได ทําลายไดหรือยึดคราไดไมวา ณ ท่ีใด ๆ นอกจากเขตเปนกลาง เรือรบและอากาศยานที่มีเจตนาอยางแท
จรงิที่จะยอมจํานนขณะที่กําลังดําเนินการเตรียมการเพื่อยอมจํานนอยูน้ันจะตกเปนเปาหมายทางทหารมิได เม่ือ
เรือรบขาศึกไดแสดงอยางชัดแจงวาพรอมท่ีจะยอมจํานนโดยการลดธงของตนลง และชักธงขาวขึ้นแทน หรือโดย
การลอยลําขึ้นเหนือผิวนํ้า (การยอมจํานนสําหรับเรือดํานํ้า) โดยการหยุดเครื่องจักร และปฏิบัติตามสัญญาณจาก
ฝาย โจมตี หรือโดยการนําเรือเล็กลงนํ้า การโจมตีตองยุติลง  อากาศยานขาศึกท่ีชํารุดเสียหายในการรบทางอากาศ
มักจะถูกทําลายเพราะเปนไปไมไดท่ีจะแสดงสถานะที่แทจริง และไมมีโอกาสท่ีจะทําการยอมจํานนได แมวาอากาศ
ยานน้ันจะชํารุดเสียหาย   อากาศยานน้ันก็อาจจะหรืออาจจะไมสูญเสียขีดความสามารถในการรบ ยิ่งกวาน้ันอากาศ
ยานน้ันเปนอาวุธยุทโธปกรณท่ีมีคุณคาทางยุทธการสูง  ดังน้ัน การยอมจํานนในการรบทางอากาศนั้น มักไมนิยม
กระทํากันอยางไรก็ตามถามีการยอมจํานนดวยเจตนาอยางแทจริงแลว สถานการณแวดลอมก็ไมอาจขัดขวาง     
ใหยอมรับการยอมจํานนได และตองไดรับการยอมรับ นายทหารและกําลังพลประจําเรือรบที่เรือถูกยึดคราหรือถูก



ทําลาย หรืออากาศยานทหาร และเรือชวยรบของกองทัพเรือของทหารจะตองตกเปนเชลยศึก ตราบเทาท่ีความ
เรงดวนทางทหารเปดโอกาสใหภายหลังจากการรบแตละครั้ง จะตองดําเนินการทุกประการเทาท่ีจะทําไดเพื่อคนหา
และเก็บรวบรวมผูท่ีเรือตองอัปปาง บาดเจ็บและปวยไข ตลอดจนคนหาผูเสียชีวิตโดยไมชักชา

๒. กระบวนการยึดทรัพยเชลย จะไมใชในการยึดคราเรือรบและเรือชวยรบของขาศึก เพราะความ
เปนเจาของทรัพยดังกลาวไดตกเปนของรัฐบาลของฝายผูจับกุม ตามขอเท็จจริงแลว

๔๒๖ เรือสนิคาขาศึก และอากาศยานพลเรือน
๑. เรือสินคาขาศึกและอากาศยานพลเรือน อาจถูกยึดครา ณ ท่ี ๆ บริเวณนอกเขตเปนกลางได โดย

ไมจําเปนตองขึ้นตรวจและคนกอนแตอยางใด เพียงแตมีการแสดงใหเห็นชัดเจนไมวาโดยวิธีใด ๆ  และมั่นใจไดวา
มีสถานะเปนขาศึก เม่ือสถานการณทางทหารไมอํานวยให หรือการสงเรือหรืออากาศยานน้ันไปดําเนินคดีในศาล
ทรัพยเชลยหรือไมสามารถดําเนินการยึดทรัพยเชลยได เรือหรืออากาศยานน้ันก็อาจถูกทําลายภายหลังจากที่มีการ
ดําเนินมาตรการทุกประการแลวเทาท่ีจะทําได เพื่อท่ีจะนําผูโดยสารและลูกเรือไปยังที่ปลอดภัย เอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ของเรือท่ีเกี่ยวกับทรัพยเชลยจะตองเก็บรักษาไวใหปลอดภัยและถาเปนไปไดทรพัยสินสวนตัวของผูโดยสาร
ก็ควรจะตองปลอดภัยดวย การทําลายทรัพยเชลยท่ีจับยึดไดในทุกกรณีควรจะตองรายงานตอผูบังคับบัญชาชั้น
เหนือขึ้นไปใน ทันที

๒. นายเรือและกําลังพลประจําเรือสินคาขาศึก และอากาศยานพลเรือนท่ีถูกยดึคราจะตองตกเปน
เชลยศึก ชนชาติศัตรูอื่น ๆ บนเรือหรืออากาศยานที่ถูกยึดครา ซึ่งเปนพลเรือนจะตองตกอยูภายใตกฎขอบังคับของ
ผูยึดครา บุคคลสัญชาติเปนกลางอื่น ๆ บนเรือหรืออากาศยานจะไมตองตกเปนเชลยศึกเวนแตจะไดเขารวมกระทํา
การอันเปนปฏิปกษหรือตอตานผูจับยึด หรือทําการใหบริการอื่น ๆ แกขาศึก

๓. กอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ท้ังกฎหมายจารีตประเพณี และกฎหมายระหวางประเทศทั่วไปหามการ
ทําลายเรือสินคาขาศึกโดยเรือรบผิวนํ้า   เวนแตจะไดนําผูโดยสารและลูกเรือไปไวยังที่ปลอดภัยกอนแลว กฎขอน้ีมิ
ใหใชบังคับหากเรือสินคาน้ันไดขัดขืนและตอตานการจับยึดครา หรือปฏิเสธที่จะหยุดเรือเม่ือไดรับ คําสั่งดังกลาว
น้ัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง พิธีสารกรุงลอนดอน ค.ศ.๑๙๓๖ ซึ่งผูเปนฝายในสงครามทุกฝายในสงครามโลกครั้งที่สอง
ตางแสดงความเห็นพองตองกันวา  โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรือรบไมวาจะเปนเรือรบผิวนํ้าหรือเรือดํานํ้าจะจมหรือทํา
ความเสียหายแกเรือสินคาน้ันกอนท่ีจะไดจัดใหผูโดยสาร กําลังพลประจําเรือ และเอกสารหลักฐานประจําเรือไดรับ
ความปลอดภัยเสียกอนน้ันไมได เวนเสียแตเรือสินคาน้ันจะละเลยเพิกเฉยตอคําสั่งใหหยุดโดยชอบหรือกระทําการ
ตอตานขัดขืนการขึ้นตรวจและคนโดยเรือรบนั้น   ในการนี้เพียงแตการที่ผูโดยสารและกําลังพลประจําเรือไดลงเรือ
ชวยชีวิตแลวน้ัน ยังมิใหถือวาเปนการทําใหบุคคลดังกลาวไดรับความปลอดภัยแลวจนกวาจะมีการรับประกันใหแน
ใจได เม่ือคํานึงถึงสภาวะของคลื่นลมทะเลและอากาศ ตลอดจนระยะทางที่หางจากแผนดิน หรือมีเรือลําอื่น ๆ ท่ี
อยูใกลเคียงกันพอท่ีจะมาชวยเหลือได

๔. ในระหวางทําสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดมีการโจมตีและจมเรือสินคาฝายศัตรู โดยเรือผิวนํ้าและ
เรือดํานํ้าโดยมิไดแจงลวงหนา และมิไดมีการจัดการใหความปลอดภัยแกผูโดยสารและกําลังพลประจําเรือกอนการ
โจมตีและจมนั้น อันเปนเหตุใหพิธีสารกรุงลอนดอน ๑๙๓๖ ตองเปลี่ยนแปลงไป ขั้นแรกพิธีสารน้ีไดถูกพิจารณาวา
เปนการ REPRISAL การกระทําท่ีผิดกฎหมายของฝายขาศึก ในขณะที่สงครามกําลังดําเนินไป เรือสินคาปกติจะ



ติดอาวุธและไดรับการคุมกันเปนขบวนหรือเขารวมในการรวบรวมขาวกรอง และอาจจะเขารวมปฏิบัติงานอยาง
อื่น ๆ ท้ังโดยทางตรงและโดยทางออมในการสูรบกับขาศึก  หรือการดํารงศักยสงคราม ดังน้ัน เรือสินคาขาศึกจึง
ไดรับการพิจารณาวาเปนเปาหมายที่โจมตีไดโดยชอบดวยกฎหมายเมื่อถูกพบเห็น

๕. แมวากฎเกณฑของพิธีสารกรุงลอนดอน ๑๙๓๖ ยังคงใชบังคับกันตอไป สําหรับผูบังคับบัญชา
ระดับสูงเรือรบผิวนํ้าก็จะตองตีความโดยคํานึงถึงความกาวหนาของเทคโนโลยีปจจุบันรวมทั้งการโทรคมนาคมผาน
ดาวเทียม อาวุธยิงพนระยะขอบฟา และระบบอาวุธปลอยนําวิถีตอตานเรือ  เชนเดียวกับจารีตประเพณีทางปฏิบัติ
ของการเปนปฎิปกษกันในระหวางและภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ดวยเหตุน้ี เรือสินคาขาศึกอาจจะถูกโจมตี
และทําลายโดยเรือรบผิวนํ้า ไมวาจะมีการแจงเตือนลวงหนาหรือไมก็ตาม ในสถานการณอยางหนึ่งอยางใด ดังตอ
ไปนี้

๕.๑  ปฏิเสธที่จะหยุดเรือ เม่ือไดรับคําสั่งใหปฏิบัติเชนน้ัน
๕.๒  ขัดขืนโดยใชกําลังตอการตรวจและคน หรือจับยึดครา
๕.๓  เดินเรือภายใตการคุมกันของเรือรบ อยูในขบวนคอนวอยหรือคุมกันโดยอากาศยานของฝาย

ขาศึก
๕.๔  ติดอาวุธ
๕.๕  ใหความรวมมือหรือชวยเหลือการปฏิบัติการอยางใด ๆ ในระบบการขาวกรองของกองทัพฝาย

ขาศึก
๕.๖  ปฏิบัติการใด ๆ ในฐานะเปนเรือชวยรบของกองทัพเรือหรือของกองทัพฝายขาศึก
๕.๗ เม่ือไดรับการสนธิกําลังเขาเปนกําลังรบ หรือเปนศักยสงครามของฝายขาศึก และปฏิบัติตาม

กฎเกณฑของพิธีสารกรุงลอนดอน ๑๙๓๖ ซึ่งตกอยูภายใตสถานการณของการเผชิญหนาเปนการเฉพาะ เปนผลให
เรือรบผิวนํ้าตกอยูในอันตรายที่ใกลจะถึงหรือขัดขวางความสําเร็จของภารกิจ

๖. กฎเกณฑเกี่ยวกับการยอมจํานนและการคนหาเพื่อรวบรวมผูซึ่งเรือตองอับปาง บาดเจ็บ และปวยได
และการกูศพของผูเสียชีวิตยังคงใชกับเรือสินคาขาศึกและอากาศยานพลเรือน   ซึ่งอาจกลายมาเปนเปาหมายที่ถูก
โจมตีและถูกทําลาย

๔๒๗ เรือขาศึกและอากาศยานที่ไดรับการยกเวนจากการทําลายหรือจับยึดครา
๑. ชั้นของเรือขาศึกและอากาศยานซึ่งไดรับการยกเวน ตามกฎหมายวาดวยการรบทางเรือจากการจับยึด

ครา หรือทําลายโดยมีเงื่อนไขวา เรือดังกลาวจะตองใชปฏิบัติงานที่ไดรับการยกเวนอยางแทจริงเทาน้ัน เรือและ
อากาศยานที่ไดรับการใหความคุมครองเปนพเิศษจะตองไมเขาไปมีสวนรวมในการสูรบ ไมกีดขวางหรือขัดขวางการ
เคลื่อนยายกําลังของพลรบ จะตองแสดงสถานะของตน ยอมรับกระบวนการตรวจสอบ และอาจถูกสั่งใหหลบหลีก
ออกจากสถานการณท่ีเรืออาจไดรับความเสียหายได เรือและอากาศยานที่ไดรับการ   ยกเวนเปนพิเศษน้ันหมายถึง

๑.๑ เรือและอากาศยานที่ไดรับมอบภารกิจและไดเขาปฏิบัติการในการแลกเปลี่ยนเชลยศึก       
(เรือ อากาศยานขนสงเชลยศึก)



๑.๒ เรือพยาบาลที่ไดรับการออกแบบไวเปนพิเศษและติดเครื่องหมายเรือพยาบาลไว ยานพาหนะ
ทางการแพทย ชื่อเรือ และแบบคุณลักษณะของเรือพยาบาลจะตองเปดเผยใหภาคีคูพิพาททราบไมชากวาสิบวัน
กอนจะใชเรือน้ัน หลังจากนั้นเรือพยาบาลจะตองใชโดยเฉพาะในการใหความชวยเหลือขนสงผูบาดเจ็บ ปวยไข 
และเรือตองอับปาง ดานนอกของตัวเรือพยาบาลตองทาสีขาว และเครื่องหมายที่ไดรับความคุมครองคือ      
เครื่องหมายกาชาดหรือเครื่องหมายซีกวงเดือนแดงที่ดานขางตัวเรือและที่ดาดฟา เรือพยาบาลไมอาจติดอาวุธ    
แตบรรดาพลประจําเรืออาจพกพาอาวุธเบาประจํากาย เพื่อการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อปองกันตนเอง 
และปองกันผูบาดเจ็บ  ปวยไข    และเรือตองอับปาง  ใชและครอบครองเครื่องมือเขาและถอดรหัส เครื่องมือการ
สงขาวสารของเรือพยาบาลเปนอันตองหามตามกฎหมายปจจบัุน อากาศยานทางการแพทยไมวาจะเปนของพลเรือน
หรือของทหาร   และไมวาจะเปนแบบถาวรหรือชั่วคราวจะตองถูกใชในการ  ขนยายหรือขนสงผูบาดเจ็บปวยไข 
และเรือตองอับปาง  หรือสําหรับการขนสงบุคลากรทางการแพทย หรือเก็บผลิตภัณฑทางการแพทย อีกท้ังจะตอง
ไมติดอาวุธหรือเกี่ยวของกับการลาดตระเวน อากาศยานทางการแพทยจะตองแสดงเครื่องหมายกาชาดหรือซีกวง
เดือนแดงอยางชัดเจน เรือพยาบาล ยานพาหนะขนสงทางการแพทยและอากาศยานทางการแพทยจะตองใชแต
เพียงจุดมุงหมายทางการแพทยเทาน้ัน  และจะตองไดรับการยกเวนจากการโจมตีโดยเจตนา

๑.๓ เรือท่ีมีภารกิจทางศาสนา ในทางวิทยาศาสตรท่ีมิใชเพื่อการทหาร เพื่อกิจการไปรษณีย     
(เรือท่ีมีภารกิจรวบรวมขอมูลทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการประยุกตใชทางทหารนั้นมิไดรับการยกเวน)

๑.๔   เรือและอากาศยานที่ไดรับประกันวาจะไดรับความคุมครอง โดยการตกลงกันลวงหนาระหวาง
ภาคีคูพิพาทหรือผูเปนฝายสงคราม

๑.๕ เรือประมงชายฝง และเรือเล็ก ซึ่งใชในการคาขายทองถิ่นชายฝง เรือเหลาน้ีขึ้นอยูกับกฎ
เกณฑของผูบังคับบัญชาฝายขาศึกซึ่งปฏิบัติการอยูในบริเวณนั้น

๑.๖  เรือโดยสารพลเรือนในทะเลและอากาศยานพาณิชย ขณะบินอยูอาจถูกจับกุมยึดคราได แตจะ
ถูกทําลายไมได  แมวาเสนทางกาารติดตอคมนาคมของขาศึกจะเปนเปาหมายที่โจมตีไดโดยชอบดวยกฎหมายใน
สงครามสมัยใหมเรือโดยสารพลเรือนในทะเล อากาศยานพาณิชยขณะบินไดรับการยกเวนจากการถูกทําลาย เวน
แตในเวลาที่มีการเผชิญหนา เรือ อากาศยานเหลาน้ีไดถูกใชโดยฝายขาศึกเพื่อความมุงหมายทางทหาร  (น่ันคือการ
ขนสงทหารหรือพัสดุภัณฑทางทหาร) หรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคําสั่งคําบังคับของเรือรบหรืออากาศยานที่เขา  
สกัดกั้นใหเดินทางไปในทิศทางที่เรือรบหรืออากาศยานน้ันตองการเรือโดยสารซึ่งจอดอยูในทาเรือและอากาศยาน
พาณิชย ซึ่งจอดอยูบนพื้นดินไมไดรับการคุมครองจากการโจมตีทําลาย

๒. ถาเรือหรืออากาศยานขาศึกเขาชวยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของฝายตนโดยวิธีการใด 
ๆ  ก็อาจถูกจับกุมยึดคราหรือถูกทําลายได   การปฏิเสธที่จะแสดงตนตามคําสั่งในทันที  ตามคําสั่ง  คําบังคับก็
เปนการเพียงพอแลวที่จะถูกจับกุมยึดคราไดโดยชอบดวยกฎหมาย ทุกชาติมีพันธกรณีตามกฎหมาย ในอนัท่ีจะไม
เขาถือประโยชนจากเรือหรืออากาศยานที่มีลักษณะไมเปนภัยตอเรือหรืออากาศยาน  อื่น ๆ  เพื่อท่ีจะใชเรือหรือ
อากาศยานดังกลาวในทางการทหาร ในขณะที่ยังคงอยูในสถานะที่ไดรับการยกเวนจากการถูกทําลายหรือจับกุมยึด
ครา



๔๒๘ สงครามเรือดําน้ํา
กฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธไดบังคับใหมีการนํามาใชซึ่งหลักการของเรือผิวนํ้ากับเรือดํานํ้า 

เชนเดียวกัน เรือดํานํ้าอาจใชระบบอาวุธตามแบบในการโจมตีเรือผิวนํ้าหรือเปาหมายในอากาศที่เปนขาศึกไมวาจะ
พบอยู ณ ท่ีใด    นอกเขตเปนกลาง เรือรบและอากาศยานทหารของขาศึก รวมทั้งเรือชวยรบของกองทัพเรือ และ
เหลาทัพอื่นอาจถกูโจมตีและทําลายโดยไมตองแจงเตือน กฎที่ใชบังคับกับเรือรบผิวนํ้าใหถือวาเรือขาศึกซึ่งยอม
จํานนอยางแทจริง หรือแสดงเจตนาอยางชัดเจนที่จะยอมจํานน ก็ใชบังคับกับเรือดํานํ้าเชนเดียวกัน ถาความจําเปน
ทางทหารเปดชองใหเรือดํานํ้าก็มีหนาท่ีจะตองคนหาและรวบรวมผูซึ่งเรือตองอับปาง ผูบาดเจ็บ และปวยไขภายหลัง
จากการสูรบเชนเดียวกัน  ถาการปฏิบัติการในทางมนุษยธรรมจะบีบบังคับใหเรือดํานํ้าตองตกอยูในสถานะยาก
ลําบากหรือขัดขวางการบรรลุภารกิจทางทหาร เรือดํานํ้าก็ควรจะแจงจุดท่ีคาดวาควรจะไดพบผูรอดชีวิตไปยังเรือผิว
นํ้า อากาศยานหรือหนวยชวยเหลือกูภัยบนฝงในโอกาสแรก

๔๒๙. การทําลายกองเรือพาณิชยขาศึกโดยเรือดําน้ํา
๑. กฎของสงครามทางเรือวาดวยการปฏิบัติการของเรือดํานํ้าตอกองเรือพาณิชยของขาศึก มีผลใหการ

พัฒนาของกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธแขนงน้ีเปนไปอยางลาชาท่ีสุดแขนงหนึ่ง แมวาประสิทธิ-ภาพของ
การใชเรือดํานํ้าในฐานะระบบอาวุธชนิดหน่ึง ซึ่งขึ้นอยูกับขีดความสามารถในการดํานํ้า และยังคงตรวจจับไมได
ตลอดจนจะสูญเสียประสิทธิภาพไปเมื่อลอยลําขึ้นสูผิวนํ้า พิธีสารกรุงลอนดอน ๑๙๓๖ มิไดระบุกําหนดความแตก
ตางระหวางเรือดํานํ้าและเรือรบผิวนํ้าในแงของการเขาโจมตีกองเรือพาณิชยของขาศึก พิธีสารกรุงลอนดอนกําหนด
วาเวนแตในกรณีท่ีเรือสินคาปฏิเสธอยางแข็งขันท่ีจะหยุดเม่ือไดรับคําสั่งคําบังคับหรือในกรณีท่ีตอตานขัดขืนการจับ
กุมยึดครา เรือรบนั้นไมวาจะเปนเรือผิวนํ้าหรือเรือดํานํ้าจะตองไมทําลายเรือสินคาขาศึก เวนแตจะตองจัดใหผู
โดยสารกําลังพลประจําเรือและเอกสารหลักฐานประจําเรือไดอยูในที่   ปลอดภัยกอน” การที่ไมไดกําหนดอยางจริง
จังใหเรือดํานํ้าตองปฎิบัติอยางเครงครัดตอเปาหมายเชนกับที่บังคับตอเรือผิวนํ้า สงผลสะทอนในทางปฏิบัติตอภาคี
คูปฏิปกษท้ังสองฝายระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒   เม่ือเรือดํานํ้าเขาโจมตีและทําลายกองเรือพาณิชยของขาศึก
โดยมิไดแจงเตือนลวงหนา  ในกรณีของการโจมตีดังกลาวโดยเรือรบผิวนํ้า หนทางปฏิบัติน้ีจะถูกถือวาไมเปนการ
ตอบโต  ตอการปฏิบัติท่ีผิดกฎหมายของขาศึกก็เปนเหตุผลความจําเปนในการติดอาวุธใหเรือสินคาและจัดเปน
ขบวนคอนวอย และการนับเอากองเรือสินคาเขาเปนสวนหนึ่งของศักยสงครามของขาศึก

๒. ประเทศสวนใหญพิจารณาวาพิธีสารกรุงลอนดอน ๑๙๓๖ ใชคูขนานไปกับแนวปฏิบัติทางจารีต
ประเพณีของการเปนปฏิปกษกันในระหวางและภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งกําหนดใหเรือดํานํ้ามีความรับผิด
ชอบที่จะตองจัดใหผูโดยสาร กําลังพลประจําเรือ และเอกสารหลักฐานประจําเรืออยูในที่ปลอดภัยกอนท่ีจะทําลาย
เรือสินคาขาศึกน้ัน เวนแต

๒.๑ เรือสินคาขาศึกปฏิเสธอยางแข็งขันท่ีจะหยุดเม่ือไดรับคําสั่งคําบังคับใหทําเชนน้ัน
๒.๒ เรือสินคาน้ันปฏิเสธขัดขืนการขึ้นตรวจและคน หรือจับกุมยึดคราเรือสินคา
๒.๓ เรือสินคาเดินอยูในขบวนคุมกันคอนวอยของเรือรบขาศึกหรืออากาศยานทหารของขาศึก
๒.๔   ติดอาวุธ



๒.๕   ใหความรวมมือ หรือชวยเหลือการปฏิบัติการอยางใดในระบบการขาวกรองของศัตรู
ปฏิบัติการใด ๆ โดยใชสมรรถนะขีดความสามารถของเรือในฐานะเปนเรือชวยรบของกองทัพเรือหรือกองทัพอื่นใน
กองกําลังทางทหารของขาศึก

๒.๖ ไดรับการดัดแปลงใหเปนกําลังรบ สนับสนุนขีดความสามารถในการรบของฝายศัตรู
๒.๗ ขาศึกไดสนธิกําลังกองเรือพาณิชยเขาเปนกําลังรบ/กําลังสนับสนุนการรบ ตามเงื่อนไขของพิธี

สารกรุงลอนดอน ๑๙๓๖ ซึ่งอาจอยูภายใตสภาวะการณของการเผชิญหนา ทําใหเรือดํานํ้าเผชิญกับภยันตรายที่ใกล
จะถึงหรืออาจกีดขวางความสําเร็จของภารกิจ

๔๓๐ เรือและอากาศยานขาศึกท่ีไดรับยกเวนจากการทําลายโดยเรือดําน้ํา
กฎของการรบทางเรืออันเกี่ยวกับเรือและอากาศยานขาศึกอันวาดวยการไดรับยกเวนจากการจับกุม และ/

หรือทําลายโดยเรือรบผิวนํ้าน้ันใหใชบังคับตอเรือดํานํ้าดวย

๔๓๑ การรบทางอากาศเหนือทะเล
๑. อากาศยานทางทหาร อาจใชระบบอาวุธในการโจมตีเรือรบและอากาศยานทหาร รวมถึงเรือชวยรบ

ของกองทัพเรือหรือกองทัพอื่นท่ีใดก็ตามนอกเขตเปนกลาง เรือสินคาขาศึกและอากาศยานพลเรือนอาจถูกโจมตี
และทําลายโดยอากาศยานทหาร อยูภายใตสถานการณดังตอไปนี้

๑.๑ เม่ือปฏิเสธอยางเด็ดขาดที่จะปฏิบัติตามคําสั่งบังคับใหมุงไปในทิศทางตามคําสั่งบังคับของ
อากาศยานที่เขามาสกัดกั้น

๑.๒ เม่ือเดินทางอยูในขบวนคุมกันคอนวอยของเรือรบขาศึกหรืออากาศยานทหาร
๑.๓   เม่ือติดอาวุธ
๑.๔ เม่ือเขารวมปฏิบัติงานหรือใหความชวยเหลือไมวาดวยประการใด ๆ ในระบบการขาวกรอง

ทางทหารของขาศึก
๑.๕ เม่ือปฏิบัติดวยขีดความสามารถใด ๆ ในฐานะของเรือชวยรบของกองทัพเรือหรือสมรรถนะ

ของกองทัพอื่นของขาศึกและ
๑.๖ เมื่อเขาสนธิกําลังรบของขาศึกหรือกําลังสนับสนุนการรบของขาศึก

๒. ในกรณีท่ีความจําเปนทางทหารเปดชองใหอากาศยานทางทหารจะถูกกําหนดหนาท่ีใหคนหาผูท่ีเรือ
ตองอับปางบาดเจ็บและปวยไขภายหลังจากการรบทางเรือยุติลงบริเวณที่คาดวาจะพบผูรอดชีวิตจะถูกแจงในโอกาส
แรกไปยังเรือผิวนํ้า อากาศยานหรือหนวยคนหาและชวยชีวิตบนฝงเม่ือดําเนินการใหความชวยเหลือ

๓. ในทางประวัติศาสตรการยอมจํานนของเรือและอากาศยานขาศึกเปนสิ่งที่ไมคอยปรากฎมีขึ้นบอยครั้ง
นัก  แตถาขาศึกมีเจตนาอยางแทจริงที่จะยอมจํานน  ภายใตสถานการณท่ีไมขัดขวางตอการยอมจํานนน้ัน หรือ
สถานการณบงชี้วาขาศึกมีเจตนาเชนน้ัน ขาศึกจะถูกโจมตีไมได
๔๓๒ เรือและอากาศยานที่ไดรับการยกเวนจากการขัดขวางโดยอากาศยานทหาร

๔๓๓ การทิ้งระเบิดและระดมยิงฝง



๑. เพื่อประโยชนตามความมุงหมายของเอกสารนี้ คําวา “การทิ้งระเบิด” (และระดมยิงฝง) หมายถึงการ
ท้ิงระเบิดโดยเครื่องบินและการระดมยิงฝง โดยกําลังทางเรือแกเปาหมายท่ีเปนขาศึกบนพื้นดินดวยอาวุธตาง ๆ   
รวมทั้ง ปนใหญเรือ  อาวุธปลอยนําวิถี และอาวุธปลอยจากเครื่องบิน

๒. อนุสัญญากรุงเฮก ฉบับที่ ๙ (ค.ศ.๑๙๒๗) เกี่ยวกับการระดมยิงฝงโดยกําลังทางเรือในเวลาสงคราม
ไดกาํหนดความทั่วไป ของการระดมยิงเปาหมายบนฝงโดยกําลังทางเรือ กฎน้ีไดรับการพัฒนาตอมาโดยการปฏิบัติ
ทางจารีตประเพณีในสงครามโลกครั้งที่ ๑  และ  ๒ การพิพาทกรณีเกาะฟอลคแลนด/มัลวินาส       และสงคราม
อาวเปอรเซีย  การเนนน้ีถือหลักการกวาง ๆ ของกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ ซี่งภาคีคูพิพาทไดถูกหาม
โจมตีโดยตรงตอเปาหมายท่ีมิใชพลรบ ตองหลีกเลี่ยงการกอใหเกิดการบาดเจ็บและทุกขทรมานที่ไมจําเปน และ
การโจมตีทําลายทรัพยสินอยางลางผลาญก็ตองหามดวยเพื่อเปนการใหความสําคัญตอแนวความคิดทางดาน
มนุษยธรรม กฎทั่วไปเกี่ยวกับการทิ้งระเบิดและระดมยิงฝงจะตองไดรับการยึดถือปฏิบัติดังตอไปนี้

๔๓๔ การแจงเตือนกอนการทิ้งระเบิด/ระดมยิงฝง
เม่ือสถานการณทางทหารเปดโอกาสอํานวยใหผูบังคับบัญชาทหารจะตองใชความพยายามที่เหมาะสม       

ทุกประการ  ในการแจงเตือนประชาชนพลเรือนท่ีพักอาศัยใกลเคียงกับเปาหมายทางทหารที่จะทําการโจมตี      
การแจงเตือนอาจประกาศเปนการทั่วไปมากกวาท่ีจะกําหนดบริเวณลงไปโดยเฉพาะเจาะจง   ท้ังน้ีเพื่อปองกันมิให
กองกําลังที่จะทิ้งระเบิด/ระดมยิงฝงตกอยู/ในอันตรายหรือขัดขวางตอความสําเร็จของภารกิจดังกลาว

๔๓๕ การโจมตีทําลายท่ีพักอาศัยของพลเรือน
การโจมตีทําลายอยางลางผลาญหรือโดยเจตนาตอพื้นท่ีท่ีมีประชาชนพลเรือนอาศัยกันอยูอยางหนาแนน 

รวมทั้งมหานคร เมือง  หมูบานเปนการตองหาม เปาหมายทางทหารหนึ่ง ๆ ซึ่งอยูในเขตมหานคร เมืองหรือหมู
บานอาจถูกโจมตีท้ิงระเบิด/ระดมยิงไดถาจําเปนเพื่อใหขาศึกยอมจํานนโดยเสียเวลา ชีวิต และพลังแรงกายนอย   
ท่ีสุด การบาดเจ็บของประชาชนพลเรือนโดยไมเจตนาหรือความเสียหายที่สืบเน่ืองที่เกิดแกทรัพยสินของพลเรือนจะ
ตองไมมากเกินความจําเปนเม่ือเปรียบเทียบกับประโยชนทางทหารที่คาดวาจะไดรับจากการโจมตี

๔๓๖ การกอใหเกิดความหวาดกลัว
การทิ้งระเบิดหรือระดมยิงดวยปนใหญ โดยมีจุดมุงหมายเพียงประการเดียวคือ เพื่อใหประชาชนเกิด

ความหวาดกลัวเปนการตองหาม

๔๓๗ เมืองที่ไมมีการปองกันหรือเขตปลอดทหารที่ตกลงกัน
ผูเปนฝายในสงครามไดถูกบัญญัติฯ หามมิใหท้ิงระเบิดหรือระดมยิงปนใหญไปยังเมืองหรือมหานครที่ไม

มีการปองกันและ  ไดเปดใหฝายตนหรือพันธมิตรเขาได  เมืองหรือมหานครซึ่งอยูหลังแนวขาศึกน้ันโดยคํานิยาม
แลวไมวาจะไมมีการปองกันหรือเปนเมืองเปด และมีเปาหมายทางทหารภายในเมืองหรือมหานครนั้น อาจถูกทําลาย
ไดโดยการทิ้งระเบิดหรือระดมยิงดวยปนใหญ เขตปลอดทหารที่ไดตกลงกันไวเปนอันตองหามจากการทิ้งระเบิด
หรือระดมยิงดวยปนใหญ

๔๓๘ สิ่งปลูกสรางทางการแพทยและหนวยแพทย (ท้ังเคลื่อนที่และประจําท่ี)



ยานพาหนะทางการแพทยจะถูกท้ิงระเบิดหรือระดมยิงดวยปนใหญ    โดยเจตนาไมได ผูเปนฝายใน
สงครามจําเปนตองทําใหแนใจไดวา   สิ่งอํานวยความสะดวกทางการแพทยจะตองอยูในบริเวณที่การโจมตีตอเปา
หมายทางหทารในบริเวณที่อยูใกลเคียงจะตองไมทําอันตรายตอความปลอดภัยของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ
แพทยน้ัน ๆ ถาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการแพทยจะถูกใชเพื่อจุดมุงหมายทางทหารโดยไมเปนไปตามภารกิจ
ทางมนุษยธรรมแลว   ถามีการแจงเตือนตามสมควรวาการดําเนินการเชนน้ันตอไปจะเปนผลใหสถานะที่เคยไดรับ
ความคุมครองนั้นตองสูญเสียไป และกลายเปนเปาหมายท่ีโจมตีได เครื่องหมายพิเศษทางการแพทย  เครื่องหมาย
กาชาดหรือซีกวงเดือนแดงจะตองแสดงไวใหเห็นเดนชัดท่ีสิ่งปลูกสรางหรือหนวยแพทยเพื่อแสดงสถานะของตนวา
มีสิทธิไดรับความคุมครอง วัตถุ  ใด ๆ ท่ีไดรับการยอมรับวาเปนสิ่งอํานวยความสะดวกทางการแพทยจะถูกโจมตี
ไมได ไมวาจะแสดงหรือไมแสดงเครื่องหมายที่ไดรับความคุมครองนั้น

๔๓๙ เขตโรงพยาบาลพิเศษและเขตเปนกลาง
เม่ือผูเปนฝายในสงครามตกลงกันใหต้ังเขตโรงพยาบาลและเขตเปนกลางขึ้น เขตโรงพยาบาลและเขตเปน

กลางน้ีจะไดรับสิทธิคุมกันจากการทิ้งระเบิดหรือระดมยิงดวยปนใหญตามที่ขอตกลงระบุไว

๔๔๐. โรงเรียนและสถานที่สําคัญทางศาสนา, แหลงวัฒนธรรม, และอาคารที่เกี่ยวของกับสาธารณกุศล
โรงเรียน สถานศึกษา และสถานที่กอสรางหรืออาคารน้ี อุทิศหรือยกใหใชประกอบพิธีทางศาสนา ศิลปะ 

หรือท่ีเกี่ยวกับสาธารณกุศล สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรและศาสนาอื่น ๆ แหลงวัฒนธรรม หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ใชเพื่อการสาธารณกุศลตาง ๆ เหลาน้ีไมควรถูกทําลายหรือถูกโจมตี ถาหากวาไมไดถูกนํามาใชเพื่อ
วัตถุประสงคทางทหาร ซึ่งเปนความรับผิดชอบของประชากรผูอยูในทองถิ่นน้ันท่ีจะตองแนใจ และมั่นใจวาตึก
อาคารที่ถูกใชประโยชนเพ่ือการดังกลาวขางตนน้ันไดถูกทําเครื่องหมายเพื่อการคุมครองจากการถูกทําลายไวแลว 
เชนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซึ่งถูกแบงเปนสามเหลี่ยมสองภาพ สวนบนสีดํา สวนลางสีขาว

๔๔๑. เขื่อนและทํานบกั้นน้ํา
เขื่อน ทํานบ สิ่งกอสรางที่ใชกักเก็บนํ้า และเครื่องติดต้ังอุปกรณอื่น ๆ หากเม่ือถูกทําลายหรือพังทลายลง

แลวจะทําใหเกิดนํ้าทวมหรือสิ่งอันตรายอื่น ๆ ตอ ประชากร พลเรือน น้ัน ไมควรถูกทําลาย ถึงแมวาการโจมตี
ทําลายน้ันจะเกี่ยวพันกับการไดเปรียบทางทหารในการสงกําลังบํารุงและการสนับสนุนการรบก็ตาม ในทางตรงกัน
ขาม เครื่องติดต้ังสิ่งอุปกรณท่ีประกอบดวยพลังงานอันตรายตาง ๆ และถูกใชโดยประเทศคูสงครามเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางทหาร จะไมไดรับความคุมครอง

ตอนที่ ๔. อาวุธที่ถูกกฎหมายเพื่อใชในการทําสงครามและระบบอาวุธ

๔๔๒. กลาวทั่วไป
๑. ในตอนที่ ๔. น้ีจะกลาวถึงการพิจารณาทางดานกฎหมายเกี่ยวกับการใชอาวุธเพื่อการสงครามรวมทั้ง

ระบบอาวุธ ซึ่งเปนพื้นฐานทางดานกฎหมายวาดวยการพิพาทกันทางดานอาวุธโดยเปนสิทธิของประเทศคูพิพาทที่
ขัดกันดวยอาวุธมีสิทธิท่ีจะเลือกวิธีการหรือการดําเนินการของสงครามที่ไมถูกจํากัด ตามหลักของกฎหมายวาดวย
การขัดแยงกันดวยอาวุธน้ีถูกบังคับใชในกรณีของลักษณะการนําอาวุธมาใช วัสดุอุปกรณท่ีใชทําอาวุธ และรูปแบบ



ของสงครามที่ทําใหไดรับบาดเจ็บ และทนทุกขทรมานเกินความจําเปนน้ันจะเปนขอหาม เหตุผลโดยสรุปแลวก็คือ
วาอาวุธ ซึ่งโดยลักษณะธรรมชาติจะถูกนํามาใชเพื่อการตอตานวัตถุประสงคทางทหารโดยตรง และดังน้ันหากการ
ดําเนินการทําใหผูท่ีไมมีสวนเกี่ยวของในการทําการรบตองเกิดความเสี่ยงตออันตรายเทากับบุคคลที่ทําการรบจะ
เปนขอหามและถูกจํากัด สืบเน่ืองจากเหตุผลการไมแบงแยกระหวางทหารหรือพลเรือนหรือผูท่ีไมเกี่ยวของ อาวุธ
บางประเภท เชน สารพิษ จะถูกหามนํามาใช และเปนอาวุธที่ผิดกฎหมายในทุกกรณี อาวุธประเภทอื่นอาจถูกจํากัด
วาผิดกฎหมายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มอันตรายโดยการดัดแปลงและเพิ่มเติม เชน วัตถุระเบิดท่ี
เคลือบดวยสารพิษ และยังคงมีอาวุธบางประเภทที่ผิดกฎหมายและหามใชโดยลักษณะการทํางาน เชน การตั้งเวลา
ทํางานของทุนระเบิดแบบลอยตามน้ํา ซึ่งจะเปนอันตรายตอเรือสินคา และเรือขาศึก ประการสุดทาย อาวุธบาง
ประเภทอาจจะถูกกําหนดใหเปนผิดกฎหมายตามหลักวัตถุประสงคเม่ือมีผลกระทบโดยตรงตอผูท่ีไมมีสวนเกี่ยว
ของในการทําการรบ   และการคุมครองรักษาทรัพยสินของผูอื่น

๒. สิ่งที่นาสนใจสําหรับนายทหารเรือคือ กฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ ท่ีเกี่ยวของกับทุนระเบิด, 
กับระเบิด, ตอรปโด, อาวุธที่แตกกระจายเปนกลุมหรือเศษชิ้นเล็กชิ้นนอย, เครื่องที่ทําใหเกิดการหนวงเวลาทํางาน, 
อาวุธที่ทําใหเกิดเพลิงไหมและการโกลาหลอลหมาน, เครื่องมือท่ีทําใหเกิดพลังงานและเปาพนขอบฟา  อาวุธและ
ระบบอาวุธตาง ๆ เหลาน้ีจะถูกพิจารณาในลักษณะของผลกระทบหรือเปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บและเจ็บปวดทุกข
ทรมานเกินจําเปน

๔๔๓. การบาดเจ็บหรือความเจ็บปวดที่ทุกขทรมานเกินจําเปน
อาวุธสังหารบุคคลถูกออกแบบมาเพื่อใชในการฆาหรือทําใหกองกําลังฝายขาศึกไรซึ่งสมรรถภาพในการทํา

การรบอาจถึงแกความตาย บาดเจ็บ และเจ็บปวดจากการสูรบถือวาเปนอาวุธที่ถูกกฎหมายตามหลักกฎหมาย
สงคราม แตสําหรับอาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่อใชจนเปนเหตุใหเกิดความเจ็บปวดทุกขทรมานเกินความจําเปนน้ันจะ
ถูกหามนํามาใช เพราะถือวาระดับของอาวุธประเภทนี้ ผิดหลักวัตถุประสงคของการใชอาวุธตอการไดเปรียบทาง
ทหารในการทําสงคราม การแพรกระจายของสารพิษ และอาวุธประเภทวัตถุระเบิดน้ันก็ถูกจัดอยูในอาวุธประเภทนี้
ดวยเหมือนกัน ในลักษณะเดียวกันการใชวสัดุอุปกรณท่ียากแกการคนหาและตรวจพบ หรือไมสามารถคนหาดวย
อุปกรณท่ีใชรังสีเอกซ-เรย ตรวจจับ เชน แกว พลาสติกใส นํามาใชเปนสวนประกอบของกลไกวัตถุระเบิดทางทหาร
เพื่อทําใหเกิดความเจ็บปวดนั้นจะถูกหามนํามาใชเพื่อการน้ี ต้ังแตหมดความจําเปนท่ีจะใชเพื่อการบริการทางการ
แพทย ในการปฐมพยาบาล และรักษาบาดแผล การใชวัสดุอุปกรณท่ีไมมีความจําเปนตอสวนประกอบสําคัญของ
วัตถุระเบิดเพื่อจัดทําเปนวัตถุระเบิดน้ันจะถกูหาม เชน สําลี หรือวัตถุน่ิม ๆ ยกเวนการใชเพื่อการบรรจุหีบหอของ
วัตถุระเบิด

๔๔๔. ผลกระทบจากอาวุธที่ไมเลือกเปาหมาย
อาวุธที่ไมสามารถควบคุมการทํางานเพื่อการโจมตีเปาหมายหรือขาศึกได จะถูกหามนํามาใชเน่ืองจากผล

กระทบจากการที่ไมเลือกเปาหมาย ทุนระเบิดลอยตามน้ําซึ่งถูกพัดพาไปตามกระแสลมกระแสน้ํา และอาวุธปลอย
นําวิถีระยะไกลที่ไมสามารถควบคุมการทํางาน เชน จรวด V – 1, V – 2 ของเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒
หรืออาวุธปลอยฯ SCUD ของอิรคัระหวางสงครามอาวเปอรเซีย ก็ถูกจัดอยูในอาวุธน้ีเชนเดียวกัน อาวุธประเภทที่



ไมเลือกเปาน้ีจะเปนอาวุธที่ทําใหเกิดความยุงยากสับสน เพราะวาอาจเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการบาดเจ็บลมตายของ
พลเรือนโดยไมเจตนา ซึ่งไมเกี่ยวของกับความตองการตามวัตถุประสงคในการไดเปรียบทางทหาร หรือชัยชนะของ
สงคราม กระสุนปนใหญท่ียิงแลวเขาสูเปาหมายคอนขางจะถูกตองแมนยําน้ันจะถูกจัดเปนอาวุธประเภทที่ไมเลือก
เปาหมาย เพราะวาอาจจะพลาดเปาหรือนําความเดือนรอน ความเสียหายไปสูผูอื่นท่ีอยูขางเคียงได  โดยกลับกัน
การโจมตีท้ิงระเบิดโดยใชบอลลูน ซึ่งไมสามารถบังคับทิศทางได    จึงถือวาเปนอาวุธที่ผิดกฎหมาย

๔๔๕. ทุนระเบิด
๑. ทุนระเบิดเปนอาวุธที่ใชไดผลดีมากและมีประสิทธิภาพสําหรับการปองกันพื้นท่ีชายฝง ฐานทัพทาเรือ

ตอตานเรือผิวนํ้าและเรือดํานํ้า ในสงครามผิวนํ้าและสงครามปราบเรือดํานํ้า รวมทั้งการปดอาวทุนระเบิด จัดวาเปน
อาวุธที่ถูกกฎหมายแตลักษณะการทํางานที่มีลักษณะการทํางานที่มีลักษณะไมเลือกเปาไดทําใหตองกําหนดวิธีการ
ใชตามหลักของกฎหมายสงครามหรือกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ เหตุการณบานปลายจากการใชทุน
ระเบิดท่ีไมสามารถควบคุมการทํางานของทุนระเบิด หรือการเลือกเปาหมายในระหวางสงครามรัสเซียกับญี่ปุน
พ.ศ.๒๔๕๗ -๒๔๕๘ ไดทําใหเกิดความเสียหายครั้งยิ่งใหญตอเรือสินคาของพลเรือนท่ีมิไดมีสวนเกี่ยวของตอการ
รบครั้งน้ันในระหวางปญหาความขัดแยงและภายหลัง จนเปนท่ีมาของอนุสัญญากรุงเฮก ฉบับที่ ๓ ค.ศ.๑๙๐๗
ซึ่งเกี่ยวของกับการวางทุนระเบิดดักเรือดํานํ้า วัตถุประสงคของกฎหมายตามอนุสัญญาเฮกน้ัน   เพื่อรับประกันและ
แนใจไดวาจะไมมีผลกระทบกระเทือนตอเรือสินคาของเอกชนที่มิไดเกี่ยวของกับการรบ กฎเหลาน้ีไดกําหนดไววา
ทุนระเบิดจะตองถูกสรางหรือออกแบบมาใหไมมีอันตรายหยุดทํางานทันทีภายหลังที่หลุดลอยออกจากพื้นท่ีท่ี
กําหนดหรือสิ่งที่ยึดติดไวหรือมิฉะน้ันจะตองอยูในความควบคุมหรือความรับผิดชอบของประเทศที่นําไปวาง   
นอกจากนี้แลวตามหลักของกฎหมายอนุสัญญากรุงเฮกยังกําหนดใหเจาของเรือสินคาตองไดรับการแจงเตือน   
เกี่ยวกับพื้นท่ีของสนามทุนระเบิด   ทันทีทันใดที่มีการปฏิบัติการทางทหาร

๒. ถึงแมวาบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงเฮก เม่ือ ป ค.ศ.๑๙๐๗ จะยังคงเปนกฏขอบังคับที่ยึดถือปฏิบัติ
โดยเนนย้ําเฉพาะตําบลท่ี หรือตําแหนงในการวางทุนระเบิดตามหลักการของสงครามทุนระเบิด การพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยี ไดทําใหมีการพัฒนาระบบอาวุธเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งก็แนชัดวามิไดมีผลสืบเน่ืองมาจากรางกฎหมายฉบับน้ี
อยางไรก็ตาม หลักท่ัวไปของรางกฎหมายในการประชุมเม่ือป ค.ศ.๑๙๐๗ ยังเปนบทบัญญัติท่ีมีไวเพื่อเปนคําแนะ
นําเกี่ยวกับการใชทุนระเบิดตามหลักกฏหมายสงคราม

๓. ทุนระเบิดสมัยใหมเปนอาวุธที่ไดรับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยแรก ๆ จะเปนอาวุธ
ท่ีไมจําแนกเปาหมาย ประเภทกระทบระเบิด และพลาดเปาบอย ๆ จนถึงขั้นเปนอาวุธที่ตองใชเทคนิคสูง มีอุปกรณ
ท่ีสามารถเลือกเปาดวยความสามารถในการจุดชนวนระเบิดดานตาง ๆ ปจจุบันน้ีทุนระเบิดอาจจะทํางานดวยกลไก
การกระทบระเบิด, เสียง เสนแรงแมเหล็ก หรือความไวตอการเปลี่ยนแปลงแรงกดของน้ํา  ซึ่งเกิดจากการผานเขา
ไปในพื้นท่ีน้ันของยานพาหนะประเภทตาง ๆ  ไดแก เครื่องบิน เรือผิวนํ้า และยานใตนํ้า สําหรับวัตถุประสงคของ
เอกสารฉบับน้ีทุนระเบิดท่ีใชในทะเลหรือของทหารเรือถูกแบงออกเปนทุนระเบิดในความควบคุม หรือทุนระเบิด
พรอมระเบิด ทุนระเบิดพรอมระเบิดน้ีจะทํางานดวยอุปกรณการปลดกระเดื่องนิรภัยทุกรูปแบบหรือถูกต้ังใหทํางาน
ดวยลักษณะการวางตัว เพื่อใหเกิดการระเบิดเม่ือจุดระเบิดตามคาตัวแปรตาง ๆ ท่ีไดต้ังไว สําหรับทุนระเบิดใน
ความควบคุมจะไมทํางานจนกวาจะไดรับการตอบสนองจากลักษณะการควบคุมการทํางานในลักษณะตาง ๆ



๔๔๖ การวางทุนระเบิดในยามปกติ
๑. เพื่อชวยในการรักษาความปลอดภัยของประเทศชาติตาง ๆ อาจจะวางทั้งทุนระเบิดพรอมระเบิดและ

ทุนระเบิดในความควบคุมภายในนานนํ้าของตนเอง เวลาใดก็ไดโดยที่จะมีการแจงเตือนหรือไมมีก็ได  นอกจากนั้น
แลวชาติตาง ๆ อาจจะวางทุนระเบิดภายในนานนํ้าหมูเกาะของตน (ภายนอกของเสนทางเดินเรือในทะเลหรือเสน
ทางการเดินเรือโดยทั่วไปตามปกติ) และทะเลอาณาเขตในระหวางยามปกติไดเม่ือเห็นวามีความจําเปนเพื่อวัตถุ
ประสงคในการรักษาความปลอดภัยของชาติ ถาหากทุนระเบิดพรอมระเบิดถูกนําไปวางในนานนํ้าหมูเกาะหรือทะเล
อาณาเขต การประกาศแจงเตือนใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบเกี่ยวกับพื้นท่ีของสนามทุนระเบิดท่ีไดวางไว
จริงเปนสิ่งจําเปน   เพราะวาสิทธิการผานโดยสุจริตน้ันสามารถถูกระงับไวเปนการชั่วคราวเทาน้ัน ทุนระเบิดพรอม
ระเบิดน้ันจะตองกวาดใหหมดหรือหมดสภาพการทํางานในลักษณะพรอมระเบิดทันทีท่ีการวางเพื่อตอตานภัย
คุกคามไดสิ้นสุดลง ทุนระเบิดพรอมระเบิดน้ีจะไมสามารถนําไปวางบริเวณชองแคบที่เปนเสนทางเดินเรือสากลหรอื
นานนํ้าภายในหมูเกาะที่เปนเสนทางเดินเรือทะเลในระหวางยามปกติ สําหรับการวางทุนระเบิดในความควบคุมภาย
ในนานนํ้าหมูเกาะ หรือภายในทะเลอาณาเขตของประเทศตาง ๆ  ไมมีความจําเปนตองมีการประกาศแจงเตือนหรือ
การกวาดออกจากพื้นท่ี

๒. ทุนระเบิดทางเรือมิอาจนําไปวางในบริเวณนานนํ้าภายในทะเลอาณาเขตหรือนานนํ้าหมูเกาะที่กําหนด
ใหเปนเสนทางเดินเรือทะเลหรือเสนทางเดินเรือตามปกติอื่น ๆ ในยามปกติไดหากปราศจากการยินยอมของ
ประเทศนั้น ๆ อยางไรก็ตามทุนระเบิดในความควบคุมอาจถูกนําไปใชวางในนานนํ้าสากลได  (ภายในทะเลอาณา
เขตของประเทศนั้น ๆ ) หากไมรบกวนและขัดตอกฏการเดินเรือหรือการใชมหาสมุทรโดยไมมีเหตุผลความจําเปน
ท้ังน้ีการกําหนดวาอะไรคือ รบกวนขัดขวางโดยไมมีเหตุผลความจําเปนในที่น้ีจะรวมหมายถึงการรักษาสภาพสม
ดุลยขององคประกอบตาง ๆ  รวมทั้งอัตราสวนสําหรับพื้นท่ีท่ีวางทุนระเบิด  (เปรียบเทียบปจจัยตาง ๆ ) (ลักษณะ
ตําบลท่ีของประเทศตอความตองการปองกันตนเอง) , ขอบเขตของพื้นท่ีท่ีจําเปนตองวางทุนระเบิด, ปจจัยความ
เสี่ยงตอการขัดกับกฎในการใชทะเลหรือมหาสมุทร, และระยะเวลาของการวางเพื่อใหมีผลตอฝายตรงขามและดวย
เหตุท่ีวาทุนระเบิดในบังคับน้ีไมไดทําใหเกิดอันตรายตอการเดินเรือ ดังน้ันการประกาศแจงเตือนตอประเทศตาง ๆ
จึงไมมีความจําเปน

๓. ทุนระเบิดพรอมระเบิดไมอาจนําไปวางในพื้นท่ีท่ีเปนนานนํ้าสากลไดกอนท่ีจะเกิดการขัดแยงดวย
อาวุธระหวางประเทศ, ยกเวนภายใตความพยายามในการปองกันตนเองเพื่อใหเกิดผลโดยสวนรวมอยางสูงสุด จึง
เปนการสมควรที่ทุนระเบิดพรอมระเบิดจะถูกกําหนดใหวางในนานนํ้าสากลโดยที่ตองมีการจัดทําประกาศเตือนลวง
หนา ประเทศใดที่วางทุนระเบิดพรอมระเบิดในนานนํ้าสากลในยามปกติตองจัดทําประกาศแจงเตือนเกี่ยวกับพื้นท่ี
สนามทุนระเบิดอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหแนใจวาเรือสินคาตาง ๆ ท่ีจะเดินทางผานเขามาในพื้นท่ีอันตรายไดรับการ
แจงเตือนอยางเหมาะสม ทุนระเบิดพรอมระเบิดทุกลูก จะตองหมดสภาพ หรือปราศจากอันตราย หรือไดรับการ
เก็บได หลังจากเหตุฃัดแยงไดสิ้นสุดลงในทันที

๔๔๗ การวางทุนระเบิดในระหวางเหตุการณขัดแยงดวยอาวุธ
๑. ทุนระเบิดทางเรืออาจจะนําไปใชไดอยางถูกกฎหมายโดยประกาศคูสงครามหรือท่ีขัดแยงดวยอาวุธ 

ตามขอบเขตดังตอไปนี้



ก. ประกาศแจงเตือนท่ีเปนสากลของตําบลที่สนามทุนระเบิดจะตองจัดทําทันทีทันใดที่มีการปฏิบัติ
การทางทหารเกิดขึ้น

ข. ประเทศที่เขารวมสงครามไมอาจนําทุนระเบิดไปวางในนานนํ้าทะเลอาณาเขตของประเทศที่มิได
เขารวมสงคราม

ค. ทุนระเบิดประจําท่ีจะตองหมดสภาพการทํางานทันทีท่ีหลุดลอยออกจากพื้นท่ีท่ีกําหนด
ง. ทุนระเบิดท่ีมิไดมีสิ่งยึดติด หรือทุนระเบิดลอยตามนํ้าถาหากไมไดทําใหแนนหรือฝงไวกับพื้น

ทองทะเลจะตองหมดสภาพการทํางานหรือไมมีอันตรายทันทีภายใน ๑ ชั่วโมง หลังจากที่ไม
สามารถควบคุมใหอยูในพื้นท่ีท่ีตองการ

จ. ตําบลท่ีของสนามทุนระเบิดตองไดรับการบันทึกไวใหถูกตองแนนอน เพื่อสะดวกในการกวาด
หรือเก็บคืน

ฉ. ทุนระเบิดทางเรืออาจจะถูกกําหนดใหวางโดยปดชองแคบ สําหรับเรือชาติเปนกลางแตไมใชใน
ลักษณะที่ปดหรือกีดขวางเสนทางผานชองแคบระหวางประเทศที่มีลักษณะเปนสากลหรือเสน
ทางเดินเรือผานระหวางหมูเกาะของนานนํ้าหมูเกาะ

ช. ทุนระเบิดทางเรือไมอาจจะนําไปวางบริเวณชายฝงทาเรือของฝายตรงขามเพียงเพื่อวัตถุประสงค
ในการปดกั้นหรือดักเรือสินคา แตอาจจะถูกนําไปวางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางยุทธศาสตร
เพื่อการปดลอมทาเรือ ชายฝง และนานนํ้าของฝายตรงขาม

ญ. การวางทุนระเบิดในพื้นท่ีท่ีไมจํากัดขอบเขตในนานนํ้าสากลน้ันเปนขอหาม ดวยเหตุผลดังกลาว
การวางทุนระเบิดเพื่อปดกั้นพื้นท่ีชายฝงหรือหาดทรายอาจกระทําได เพื่อใหเรือ สินคาของชาติ
เปนกลางท่ีจะยังคงมีเสนทางสํารองที่เดินทางไปไดโดยรอบหรือผานไปยังพื้นท่ีท่ีรับประกันไดวา
ปลอดภัย

๔๔๘. ทุนระเบิดทางบก
ทุนระเบิดทางบกเปนยุทโธปกรณท่ีใชวางบนดิน ใตดิน หรือใกล ๆ พื้นดินหรือผิวพื้นของพื้นท่ีอื่น ๆ

ซึ่งถูกออกแบบใหเกิดการระเบิดขึ้นไดดวยการตั้งเวลา ลักษณะการเขาใกลหรือการกระทบของบุคคลหรือยาน
พาหนะ หรือการควบคุมใหทํางาน ดวยที่วาอาวุธทุกประเภทกับหลักกฎหมายนั้นจะถูกกฎหมายหรือไมทุนระเบิด
ทางบกนี้จะตองพิจารณาที่วัตถุประสงคทางทหาร ลักษณะของการควบคุมทุนระเบิดในบังคับจะชวยในการแยกเปา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามในกรณีของทุนระเบิดท่ีไมสามารถควบคุมการทํางานไดในการทํางานลักษณะ
ท่ีไมจําแนกเปาหมายน้ีไดกอใหเกิดการบาดเจ็บตอบุคคลที่มิไดทําการรบหรือพลเรือนดวย ดวยเหตุน้ีเองการใชทุน
ระเบิดสังหารบุคคลจะตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษ เพื่อใหแนใจไดวาบุคคลพลเรือนจะไมไดรับบาดเจ็บจาก
การใชทุนระเบิดประเภทนี้ กฎหมายระหวางประเทศไดกําหนดไววาขอบเขตที่แนนอนเปนไปไดของสนามทุนระเบิด
ประเทศคูสงครามหรือท่ีเขารวมสงครามจะตองบันทึกตําบลที่ของสนามทุนระเบิดท้ังหมดเพื่อสะดวกในการกู
ทําลายหรือถอดถอนภายหลังจากที่ยุติสงครามหรือสงบศึกแลว ตามกฎจากการประชุมเม่ือเร็ว ๆ น้ี ไดระบุไววาทุน
ระเบิดสังหารบุคคลจะตองบรรลุหรือมีอุปกรณทําลายตัวเองหรือสามารถทําใหตัวมันเองมีสภาพเปนกลาง ถาหาก



ไมวางในพื้นท่ีท่ีทําเครื่องหมายไวชัดเจนซึ่งจะตองระบุวัสดุท่ีเปนเหล็กหนักไมนอยกวา ๘ กรัม เพื่อความสะดวก
แนนอนในการคนหา  กูทําลาย

๔๔๙ ตอรปโด
ตอรปโดที่ยังไมหมดสภาพการทํางานหรือหมดอันตรายตอเรือสินคาท่ีเดินทางผานโดยสุจริต หลังจากการ

พลาดเปาแลวถือวาเปนอาวุธที่ผิดกฎหมาย ตอรปโดสวนมากถูกออกแบบใหหมดสภาพการทํางานและจมลงสูพื้น
ทองทะเลภายหลังจากที่ระบบขับเคลื่อนไมทํางานแลว

๔๕๐ อาวุธประเภทที่แตกกระจายเปนชิ้นเล็กช้ินนอย หรือกลุมกระจกุ
อาวุธประเภทนี้คืออาวุธที่สามารถขับเคลื่อนดวยตัวเอง, ระเบิด, อาวุธปลอยนําวิถี, Submunitions และ

ลูกระเบิดมือท่ีไดถูกออกแบบใหแตกกระจายเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยภายหลังจากที่เกิดการระเบิด ซึ่งทําใหเพิ่มรัศมี
อํานาจการทําลายหรือเปนอันตรายถึงชีวิต จะเปนอาวุธที่ถูกกฎหมายเพื่อใชในการตอตานกองทหารหรือพลรบ แต
เม่ือนําไปใชในพื้นท่ีท่ีมีพลเรือน หรือผูท่ีมิใชพลรบ รวมทั้งสิ่งของของบุคคลเหลาน้ีอยูใกลเคียง  การใชงานควร
ระมดัระวัง และแนใจวาความสูญเสียหรือความเสียหายการบาดเจ็บลมตายที่อาจเกิดขึ้นไดเพิ่มเติมจากพลเรือน
เหลาน้ันจะไมเกิดขึ้นเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับการไดเปรียบทางทหารกับการใชงานของอาวุธประเภทนี้

๔๕๑ อาวุธประเภทกับดัก หลุมพรางเครื่องลวงและเครื่องมือหนวงเวลาประเภทอื่น ๆ
อาวุธประเภทกับดัก หลุมพราง เครื่องแสดงลวงและเครื่องมือหนวงเวลาประเภทตาง ๆ เหลาน้ีไมไดจัด

เปนอาวุธที่ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากมิไดเปนอาวุธที่ทําใหเกิดความทุกขทรมานเกินความจําเปนหรือถูกใชใน
ลักษณะการตอตานขัดขวางการปฏิบัติการทางทหารโดยตรง อาวุธหรือเครื่องมือท่ีไดถูกออกแบบใหเกิดความเขาใจ
ผิดเพื่อหลอกลอดึงดูดความสนใจและมีผลตอบุคคลที่มิใชพลรบ เชน อุปกรณเด็กเลน ตุกตา เครื่องประดับ สิ่ง
ของนารักนาเอ็นดูเปนสิ่งตองหาม การนําอาวุธประเภทกับดัก หลุมพราง และเครื่องมือหนวงเวลาประเภทตาง ๆ
ไปใชในการปองกันหรือขัดขวางการเคลื่อนยายของบุคคล สิ่งของ เชน   บุคคลที่ไดรับบาดเจ็บ ปวย บุคคลที่เสีย
ชีวิตแลว   หรือเครื่องมือทางการแพทยและสิ่งสนับสนุนตาง ๆ   ก็ถือวาเปนสิ่งตองหาม ประเทศคูสงครามหรือรัฐ
คูพิพาทจะตองทําการบันทึกตําบลท่ีของกับดัก หลุมพราง หรือเครื่องมือหนวงเวลาประเภทตาง ๆ ไวเชนเดียวกับ
กับระเบิดหรือทุนระเบิด

๔๕๒ อาวุธเพลิงหรือการวางเพลิง
อาวุธประเภทที่ทําใหเกิดเพลิงไหมลุกเปนไฟ ไดแก วัตถุระเบิด เชื้อปะทุ กระสุนดินดําท่ีลากเปนเสนไป

โดยรอบ ๆ การขวางปาคบเพลิง เปลวไฟ หรือระเบิดนาปาลม หรืออาวุธประเภทตาง ๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกันน้ีจัด
เปนอาวุธที่ถูกกฎหมายในเมื่อถูกจัดเปนอาวุธประเภทหนึ่งก็ควรใชในลักษณะที่สรางความเสียหายการบาดเจ็บลม
ตายโดยบังเอิญกับผูอื่นเกินไปกวาความมุงหมายที่จะไดเปรียบทางทหารจากการโจมตีหรือการปฏิบัติการทางทหาร
ในครั้งน้ัน ๆ



๔๕๓ อุปกรณสรางหรือปลดปลอยพลังงานโดยตรง
เครื่องมือหรืออุปกรณท่ีใหพลังงาน ซึ่งรวมถึงเลเซอร ไมโครเวฟแบบไฮพาวเวอร ลําแสงขนาดเล็ก ไมได

อยูภายใตการคุมครองของกฏหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ ลําแสงเลเซอรอาจถูกนํามาใชในลักษณะของการวัด
ระยะการกําหนดระยะหรือการคนหาขาศึก ซึ่งอาจเปนไปไดท่ีจะเปนอันตรายตอรางกายของขาศึก หรือการใชเพื่อ
การตอตานพลรบโดยตรงในลักษณะที่เปนอาวุธสังหารบุคคล    การใชงานของอาวุธประเภทนี้มิไดละเมิดขอหาม
ของการเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการบาดเจ็บอยางทกุขทรมานเกิดความจําเปน อยางไรก็ตาม การนําลําแสงเลเซอรมา
ใชเพื่อทําใหเกิดการตาบอดโดยตรงนั้นเปนขอหาม

๔๕๔ ระบบอาวุธพนระยะขอบฟา

อาวุธปลอยนําวิถีและอาวุธวิถีโคงพนขอบฟาท่ีไมสามารถมองเห็นดวยสายตา เปนอาวุธที่ถูกกฏหมาย
ซึ่งถูกนํามาใชประกอบกับอุปกรณตรวจจับประเภทตาง ๆ หรือถูกนํามาใชรวมกับแหลงขอมูลของการกําหนดตําบล
ท่ีจากอุปกรณตรวจจับจากภายนอกซึ่งมีประสิทธิภาพหรือขีดความสามารถในการแยกเปาและพิสูจนทราบเพียงพอ

ตอนที่  ๕  อาวุธนิวเคลียร เคมี และชีวภาพ
๔๕๕. ท่ัวไป

อาวุธ นิวเคลียร เคมี และชีวภาพน้ีไดทําใหเกิดกฏหมายพิเศษจากปญหาการขัดกันดวยอาวุธอันเน่ืองมา
จากสาเหตุท่ีเปนอาวุธไมเลือกเปาหมายและมีผลกระทบกับบุคคลทั่วไป ในตอนนี้จะกลาวถึงการพิจารณาทาง
ดานกฏหมายซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนา การมีไวในครอบครอง การแพรกระจาย และการนําไปใชงานของอาวุธ
เหลาน้ี

๔๕๖. อาวุธนิวเคลียร
ไมมีกฎขอบังคับของกฎหมายจารีตประเพณีหรือขอตกลงในกฎหมายระหวางประเทศที่หามชาติ  ตาง ๆ

ใชอาวุธนิวเคลียรในการขัดกนัดวยอาวุธ ถึงแมจะไมมีการกลาวถึงขอหาม การใชอาวุธนิวเคลียรเพื่อตอตานขาศึก
และวัตถุประสงคทางทหารนั้นไมเปนการผิดกฎหมาย อยางไรก็ตาม การใชอาวุธนิวเคลียรจะตองปฏิบัติตามหลัก
ตอไปนี้ : สิทธิและอํานาจของกลุมประเทศที่เกิดปญหาความขัดแยงและตองการจะแกไขดวยการทําใหขาศึกไดรับ
บาดเจ็บโดยไมจํากัดจํานวน, หามนําอาวุธนิวเคลียรไปใชในการตอตานประชาชนพลเรือนดวยเหมือนกัน, จะตองมี
การแยกประเภทจากกันตลอดเวลาระหวางพลรบและผูท่ีมิใชพลรบเพื่อมิใหเกิดผลกระทบในเวลาตอมาใหมากท่ีสุด
เทาท่ีกระทําได จากอํานาจการทําลายลางของอาวุธนิวเคลียรน้ัน  ดังน้ันอํานาจการตัดสินใจในการสั่งใชอาวุธ
นิวเคลียรควรจะออกจากผูนําสูงสุดของรัฐบาล

๔๕๗. ขอผูกพันจากสนธิสัญญา
๑. อาวุธนิวเคลียรถูกควบคุมดวยขอตกลงของระเบียบปฏิบัติในการควบคุมจํานวนการจํากัดการพัฒนา

ปรับปรุง การมีไวในครอบครอง การแพรกระจายและการใชงาน  ขอตกลงบางอยางเหลาน้ี เชน สนธิสัญญาการ
หามทดลองอาวุธนิวเคลียร ๑๙๖๓ อาจจะไมมีผลบังคับใชในยามสงครามก็ได



๒. สนธิสัญญาการควบคุมอาวุธนิวเคลียรในทะเล จากสนธิสัญญาการประชุมหลายฝายไดหามการ
เคลื่อนยายการขนถายหรือท้ิงอาวุธนิวเคลียรลงบนกั้นทะเลและพื้นท่ีทองมหาสมุทรเกินกวา ๑๒ ไมลทะเลจากเสน
ฐานซึ่งใชในการกําหนดวัดระยะทะเลอาณาเขต  ขอหามน้ีไดรวมถึงโครงสรางสวนประกอบ เครื่องติดต้ังทอยิง และ
สิ่งอํานวยความสะดวกสวนประกอบตาง ๆ ท่ีใชในการเก็บรักษา การทดสอบ หรือการใชงานของอาวุธนิวเคลียร
สนธิสัญญาฉบับน้ีไดหามการวางทุนระเบิดท่ีเปนอาวุธนิวเคลยีรลงบนใตทองทะเล พื้นทองมหาสมุทร หรือในพื้น
ดินเกาะแกงใตนํ้าท่ีอื่น ๆ อยางไรก็ตามไมไดมีการหามใชอาวุธนิวเคลียรในพื้นท่ีท่ีเปนนํ้าทะเล โดยไมเปนอุปสรรค
หรือสิ่งประกอบตอทองทะเล  ไดแก  ลูกระเบิดลึกหรือตอรปโดที่มีนิวเคลียรเปนสวนประกอบ

๓. สนธิสัญญาหวงหามอวกาศ การประชุมหลายฝายเกี่ยวกับเรื่องน้ีไดหามการติดต้ังอาวุธนิวเคลียรและ
อาวุธทําลายลาง หรือการวางตําแหนงของอาวุธในวงโคจรของโลก การติดต้ังบนดวงจันทรและรูปรางของวัสดุอื่น ๆ
ในทองฟาและการติดต้ังในพื้นท่ีนอกอวกาศในรูปแบบตาง ๆ ระบบอาวุธปลอยนําวิถีพิสัยโคงมิไดรวมอยูในขอหาม
น้ี

๔. สนธิสัญญาแอนตารติค (Antarctic treaty) สนธิสัญญาแอนตารติค เกิดจากการประชุมหลายฝาย
ท่ีไดกําหนดขึ้นมาและไดพิจารณาวาแอนตารคติคน้ัน จะตองกําหนดรวมถึงพื้นท่ีทางตอนใตของละติจูด ๖๐ องศา
ใต และสงวนไวใชเพื่อวัตถุประสงคทางดานสันติภาพเทาน้ัน ขอหามของสนธิสัญญาแอนตารคติคคือการกระทํา
การใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบของการปฏิบัติการทางทหาร ไดแก การกอสรางฐานปฏิบัติการทางทหารและปอม
ปราการตาง ๆ การดําเนินการและความเคลื่อนไหวทางทหาร รวมทั้งการทดสอบอาวุธประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการระเบิดหรือการทดสอบของอาวุธนิวเคลียร เรือและอากาศยานที่ขนถายหรือบรรทุกผูโดยสารหรือสินคา
ในแอนตารคติคจะตองปฏิบัติตามกฏการเดินเรือและกฏการเดินอากาศสากล เรือท่ีเดินทางเขาไปในพื้นท่ีท้ังบน
ผิวนํ้าใตนํ้า รวมทั้งเครื่องบินหรืออากาศยานที่เดินทางเหนอืนานฟาของทะเลหลวง ภายในพื้นท่ีตามสนธิสัญญาไมมี
ผลหรือขอผูกพันกับขอหามตามสนธิสัญญาฉบับน้ี

๕. สนธิสัญญาของตลาเตลอลโค (Treaty of Tlatelolco) สนธิสัญญาฉบับน้ีเปนขอตกลงระหวาง
ประเทศในกลุมลาตินอเมริกันดวยกันท่ีจะไมนําเอาอาวุธนิวเคลียรเขามาในลาตินอเมริกา อยางไรก็ตามสนธิสัญญา
ฉบับน้ีไมไดกําหนดขอหามชาติในลาตินอเมริกันท่ีจะอนุญาตใหเรือและอากาศยานที่บรรทุกหัวรบนิวเคลียรหรือใช
พลังงานนิวเคลียรของกลุมประเทศที่ไมใชสมาชิกเขาเยี่ยมเมืองทาและแวะลงจอดสนามบินหรือการเดินทางผานไป
ในทะเลอาณาเขตหรือนานฟา สนธิสัญญาฉบับน้ีไมไดพิจารณาและมีผลบังคับรวมไปถึงระบบขับเคลื่อนท่ีใชพลัง
งานนิวเคลียรของยานประเภทใดประเภทหนึ่ง

ก. พิธีสารฉบับที่ ๑ ของสนธิสัญญาเปนขอตกลงระหวางประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกของกลุม
ประเทศลาตินอเมริกันท่ีกําหนดใหมีการปฏิบัติตามขอตกลงระหวางประเทศ เหนืออาณาเขตภายในพื้นท่ีตามสนธิ
สัญญาโดยยึดตามบทบัญญัติของสนธิสัญญาที่ไมมีการใช การนําเขามาหรือครอบครองอาวุธนิวเคลียร ฝรั่งเศส 
เนเธอแลนด อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เปนประเทศที่ใหสัตยาบันในพิธีสารฉบับที่๑  อยางไรก็ตามประเทศที่อยู
ในพิธีสารฉบับที่ ๑    ก็ยังคงใชอํานาจตามที่อนุญาตใหเรือและอากาศยานหรือยานรบประเภทตาง ๆ ของตน จอด
ที่สนามบินไดตามพื้นท่ีท่ีไดกําหนดไวในพิธีสารโดยไมเลือกวาจะเปนระบบอาวุธ สินคา รวมทั้งระบบขับเคลื่อนดวย



ข. พิธีสารฉบับที่ ๒ เปนขอตกลงระหวางประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียรอยูในครองครอง ไดแก จีน 
ฝรั่งเศส รัสเซีย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการไมสะสมอาวุธนิวเคลียรตามสนธิสัญญา 
และจะไมใชหรือบังคับใหใชอาวุธนิวเคลียรตอประเทศในกลุมลาตินอเมริกัน และการทําใหมีการละเมิดสนธิสัญญา
ของกลุมลาตินอเมริกัน

๖. สนธิสัญญาของโรโรตองกา (Treaty of Rorotonga) เขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในแปซิฟคตอน
ใต (South Pacific Nuclear – Weapon – Free Zone)  และสนธสิัญญาของเพลินดาบา (Treaty   of 
Pelindaba)  เขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในอาฟริกา (African Nuclear – Weapon – Free Zone)  สนธิสัญญา
ท้ังสองฉบับไดจัดทําขึ้นมาภายหลังสนธิสัญญาตลาเตโลโค (Treaty of Tlateloco) และกําหนดใหมีวัตถุประสงค
เดียวกัน

๗. สนธิสัญญาหามทดลองอาวุธนิวเคลียร ตามสนธิสัญญาหลายฝายไดหามการทดลองอาวุธ
นิวเคลียรในชั้นบรรยากาศ นอกอวกาศและใตนํ้า มีชาติตาง ๆ มากกวา ๑๐๐ ชาติ ท่ีรวมลงนามใหสัตยาบันใน
สนธิสัญญาฉบับน้ี รวมทั้งรัสเซีย อังกฤษ และสหรัฐ (ฝรั่งเศส และจีนไมไดเขารวมลงนาม) สําหรับการทดสอบ
อาวุธนิวเคลียรในชั้นใตดินไมไดกลาวรวมไวในสนธิสสัญญาฉบับน้ี

๘. สนธิสัญญาหามการแพรกระจายอาวุธนิวเคลียร (Non – prolifiration Treaty-NPT)  เปนขอ
ตกลงหามมิใหชาติท่ีมีเทคโนโลยี หรืออาวุธนิวเคลียรสงมอบเทคโนโลยีของอาวุธนิวเคลียรใหกับชาติท่ีไมมี และ
หามชาติท่ีไมมีอาวุธนิวเคลียรรับอาวุธจากชาติอื่น

๙. ขอตกลงเกี่ยวกับการควบคมุอาวุธนิวเคลียรทวีภาคี  สหรัฐและรัสเซีย (สหภาพโซเวียตเดิม) 
ตางเขารวมตามขอตกลงทวิภาคีซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อควบคุมและลดจํานวน หัวรบนิวเคลียรและเครื่องปลอย   
รวมไปถึงการลดอัตราเสี่ยงจากการเขาใจผิด   ซึ่งจะนําไปสูการใชอาวุธนิวเคลียรตอกัน ซึ่งกลาวไวใน “ขอตกลง 
SALT II ป 1972 และ 1977” (ขอตกลงชั่วคราว SALT I สิ้นสุดลงแลว, ขอตกลง SALT II ยังไมไดใหสัตยาบัน)   
“สนธิสัญญา INF 1988”   รวมถึง  “สนธิสัญญา START 1991 (STAR I)  และสนธิสัญญา START 1992  
(START II) สําหรับสนธิสัญญา START  น้ีนับเปนการริเริ่มกระบวนการในการทําลายดานกายภาพตอหัวรบ
นิวเคลียรทางยุทธศาสตรและเครื่องปลอยโดยประเทศสหรัฐฯ, รัสเซีย,  ยูเครน,  เบลารุส  และคาซัคสถาน

๔๕๘ อาวุธเคมี
๑. กฏหมายระหวางประเทศหามเปนฝายใชอาวุธเคมีรายแรงกอนในการขัดกันดวยอาวุธ
๒. ขอผูกพันในสนธิสัญญา ในอนุสัญญาวาดวยกาซแหงเจนวีาป 1925 ไดหามการใชกาซสําลัก, กาซพิษ 

หรือกาซอื่น ๆ ในขณะสงครามรวมถึงสงครามเชื้อโรค (อนุสัญญาวาดวยกาซ ป 1925)  นับวาเปนขอตกลงระหวาง
ประเทศที่สําคัญซึ่งมีผลบังคับใชในสวนที่เกี่ยวของกับขอหามเกี่ยวกับอาวุธเคมีในการปะทะกันดวยอาวุธ ยิ่งไปกวา
น้ันยังมี “อนุสัญญา ป 1993”  ซึ่งไดหามพัฒนา, ผลิต, สะสม, การใชอาวุธเคมีรวมไปถึงการทําลาย (อนุสัญญา
อาวุธเคมี ป ๑๙๙๓) ตอประเทศที่ไดเขารวมใน ๒๙ เม.ย.  ค.ศ.๑๙๙๗

๓. อนุสัญญาวาดวยกาซ ป ๑๙๒๕ ทุกประเทศในกลุมนาโตและวอรซอไดเขารวมประชุมเพื่อกําหนด
อนุสัญญานี้ โดยสหรัฐฯ, โซเวียต และหลายประเทศในกลุมนาโตและวอรซอ   ไดยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข  ซึ่งมี
ความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับการหามใชอาวุธเคมี



๔. อนุสัญญาวาดวยกาซ ป ๑๙๒๕  ไมไดหามการพัฒนา, การผลิต, การทดสอบ หรือการสะสมอาวุธ
เคมี รวมถึงการเตรียมและการฝกหนวยทหารเกี่ยวดวยอาวุธเคมี หลายประเทศไดพิจารณาที่จะใชอนุสัญญานี้
เกี่ยวกับสารรายแรงหรือทําใหพิการ โดยไมรวมถึงสารปราบจลาจลหรือสารกําจัดวัชพืช นอกจากนี้ประเทศเหลาน้ัน
ยังไดนําการหามการเปนฝายใชอาวุธเคมีรายแรงและอาวุธเคมีท่ีทําใหพิการกอน เขาเปนสาระสวนหนึ่งของกฎหมาย
ระหวางประเทศ ซึ่งทําใหผูกมัดทุกประเทศไมวาจะเขารวมหรือไมเขารวมอนุสัญญาวาดวยกาซ ป ๑๙๒๕ หรือไมก็
ตาม สารเคมีรายแรงคือ กาซพิษ, กาซสําลัก หรือกาซอื่น ๆ รวมทั้งของเหลวที่มีลักษณะคลายกันหรืออุปกรณท่ี
เปนสาเหตุทําใหเสียชีวิตโดยทันที สารทําใหพิการคือสารที่กอใหเกิดอาการขณะใชสารหรือภายหลังจากการใชสาร
ดังกลาวสิ้นสุดลง จากขอจํากัดเกี่ยวกับการหามเปนฝายใชอาวุธเคมีกอนตามอนุสัญญาวาดวยกาซ ป ๑๙๒๕ น้ี ทํา
ใหประเทศในแถบตะวันตกบางประเทศยังดํารงไวซึ่งขีดความสามารถเกี่ยวกับอาวุธเคมีรายแรง และอาวุธเคมีทําให
พิการ เพื่อจุดประสงคในการปองกันหรือการตอบโต

๕. “อนุสัญญาวาดวยอาวุธเคมี ป ๑๙๙๓“ สาระของอนุสัญญานี้คือการหามการพัฒนา, การผลิต, การ
สะสม และการใชอาวุธเคมี รวมถึงการทําลายอาวุธเคมี และอุปกรณการผลิตอาวุธเคมีของประเทศที่เขารวม
อนุสัญญานี้ การใชอาวุธเคมีใด ๆ ไมวาจะใชในการตอบโตผูใชอาวุธเคมีกอนหรือไมก็ตามจะถูกหามไปดวย 
อนุสัญญานี้ไดหามการใชในการปราบจลาจล (สงครามในรูปแบบ) และไมกลาวอยูในกฎหมายระหวางประเทศ ใน
สวนที่เกี่ยวของกับสารกําจัดวัชพืช

๔๕๙ สารปราบจลาจล
๑. สารปราบจลาจล หมายถึง กาซ, ของเหลว หรือสิ่งที่ใกลเคียงกัน ซึ่งถูกใชอยางแพรหลายโดยรัฐเพื่อ

จุดประสงคในการควบคุมประชาชนใหปฏิบัติตามกฏหมาย สารปราบจลาจลนี้โดยปกติแลวจะสงผลในระยะสั้น 
ซึ่งผลของมันจะหมดไปภายในไมกี่นาทีหลังจากการใชสิ้นสุดลง ตัวอยางเชนกาซนํ้าตา และกระบอง ซึ่งเนนสาร
ปราบจลาจล ท่ีใชกันอยางกวางขวาง

๒. หลายประเทศไดพิจารณาถึงการใชสารปราบจลาจลในการขัดกันดวยอาวุธวา มิไดถูกหามตาม
อนุสัญญาวาดวยกาซ ป ๑๙๒๕  อยางไรก็ตามบางประเทศไดปฏิเสธการใชสารปราบจลาจลในเหตุการณดังกลาว 
ยกเวนการใชในทางปองกันตัวทางทหาร เพื่อการรักษาชีวิต การใชสารปราบจลาจลในขณะนั้น  หลายประเทศไมถือ
วาเปนการละเมิดอนุสัญญากาซ ป ๑๙๒๕ เชน

ก. เหตุการณปราบจลาจลในพื้นท่ีภายใตการควบคุมของหนวยทหารพันธมิตร รวมไปถึงการปราบ
อาชญากรสงคราม

ข. เหตุการณซึ่งพลเรือนไดถูกใชเปนเครื่องกําบังและในเหตุการณซึ่งเกี่ยวของกับการลดหรือการหลีก
เลี่ยงการบาดเจ็บของพลเรือน

ค. ภารกิจการชวยเหลือซึ่งเกี่ยวพันกับนักบินท่ีเครื่องตกหรือการหลบหนีของเชลยศึก
ง. การปองกันคลังสงกําลังบํารุง, การคุมกันคอนวอย และการปฏิบัติของหนวยทหารอื่นในพื้นท่ีซึ่งอยู

ในที่ต้ังปกติ จากการกอกวนประชาชน, การปฏิบัติของผูกอการรายหรือการปฏิบัติของทหารพลรม
การใชสารปราบจลาจล โดยหนวยกําลังที่รวมกันหลาย ๆ ชาติ ในการปะทะกัน  จะตองไดรับการเห็นชอบ

จากรัฐบาลของชาติน้ัน ๆ



๓. ภายใตอนุสัญญาวาดวยอาวุธเคมี ป ๑๙๙๓ ไดหามการใชสารปราบจลาจลใน “สงครามตามแบบ” 
อยางไรก็ตามคําวา  “สงครามตามแบบ”  ไมไดถึงขอบเขตภายใตอนุสัญญานี้    หลายประเทศคิดวา ขอหามน้ีใช
กับการปะทะกันท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ แตไมไดใชกับการปฏิบัติการเพื่อการรักษาสันติภาพฯ การ
ปฏิบัติการเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย, การปฏิบัติการเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติของมนุษยชาติ การปฏิบัติการเพื่อ
การชวยเหลือตัวประกันและการตอตานการกอการราย รวมถึงการปฏิบัติการเพื่อการใหความชวยเหลือประชาชน 
ซึ่งไดปฏิบัตินอกเหนือจากการปะทะกัน

หลายประเทศพิจารณาวาสามารถที่จะอนุญาตใหใชสารปราบจลาจลตอพลรบ ในพื้นท่ีท่ีอยูภายใตการ
ควบคุมทางทหารโดยตรวจจากกองกําลังพันธมิตร กองกําลังผสม/กองกําลังสหประชาชาติ รวมไปถึงการควบคุม
เชลยศึก และการคุมกันคอนวอยจากการตอกรอนของประชาชน, ผูกอการรายและหนวยสงทางอากาศ ในพื้นท่ี
แนวหลังซึ่งไมอยูในบริเวณทําการรบ

๕. การใชสารปราบจลาจลในยามสงบ ไมไดกลาวถึงทั้งในอนุสัญญาวาดวยกาซ ป ๑๙๒๕  และ
อนุสัญญาวาดวยอาวุธเคมี ๑๘๘๓ ซึ่งการใชสารน้ีอาจจะอยูในอํานาจขององคกรพันธมิตร/องคกรสห   ประชาชาติ 
และองคกรแหงชาติ สถานการณซึ่งสามารถใหอํานาจในการใชสารปราบจลาจลในยามสงบประกอบดวย

ก. การกอกวนของประชาชนในระหวางการปฏิบัติการภายในประเทศ
ข. การคุมกันและการใหความปลอดภัยตอฐานทัพ,สถานี, สถานฑูต  และที่ต้ังเพื่อการปราบจลาจล
ค. การบังคับใหปฏิบัติตามกฎหมาย
ง. ฐานทัพหนาซึ่งไดรบัอํานาจจากรัฐบาลของพื้นท่ีน้ัน ๆ
จ. การปฏิบัติการเพื่อการอพยพพลเรือนซึ่งเกี่ยวของกับประชาชนหรือชาวตางชาติ

๔๖๐ สารกําจัดวัชพืช
สารกําจัดวัชพืชคือ กาซ, ของเหลว และสารที่มีลักษณะเหมือนกัน ซึ่งใชเพื่อทําใหใบไมยืนตน, ไมพุม 

หรือไมพุมเต้ียรวงหลนหรือใชเพื่อฆาหญาสูง ๆ และผักอื่น ๆ ซึ่งสามารถปองกันการเคลื่อนกําลังของขาศึก   
หลายประเทศไดพิจารณาวาการใชสารจํากัดวัชพืชในสภาวะสงครามไมไดถูกหามท้ังในอนุสัญญาวาดวยกาซ       
ป ๑๙๒๕ หรืออนุสัญญาวาดวยอาวุธเคมี ป ๑๙๙๓ แตก็มีหลายประเทศที่ไดปฏิเสธอยางเปนทางการเกี่ยวกับการ
เปนฝายใชสารกําจัดวัชพืชกอนในการปะทะกัน ยกเวนการปราบวัชพืชภายในฐานทัพและที่ต้ังหรือบริเวณรอบ ๆ 
เขตปองกันของกองกําลัง การใชสารกําจัดวัชพืชทามกลางการปฏิบัติการรวมหลายชาติจะตองไดรับการเห็นดวย
จากรัฐบาลนั้น ๆ กอน

๔๖๑ อาวุธชีวภาพ
๑. กฏหมายระหวางประเทศไดหามอาวุธชีวภาพทุกชนิดหรือสงครามตามแบบไมวาจะใชกับคน สัตว 

หรือพืช อาวุธชีวภาพประกอบดวย  เชื้อจุลินทรีย หรือสารชีวภาพอื่น ๆ   หรือสารพิษไมวาจะเปนแหลงที่มา 
(ธรรมชาติหรือสังเคราะห) หรือวิธาการผลิต



๒. อนุสัญญาวาดวยกาซ ป ๑๙๒๕ ไดหามการใชอาวุธชีวภาพในการปะทะกัน ในอนุสัญญาป ๑๙๗๒ 
ไดหามการพัฒนา, การผลิต และการสะสมอาวุธชีวภาพ รวมถึงอาวุธที่ทําใหเกิดพิษ และการทําลายอาวุธดังกลาว 
(ตามอนุสัญญาวาดวยอาวุธชีวภาพ ป ๑๙๗๒) ไดหาม การผลิต, การทดสอบและการสะสมอาวุธชีวภาพ  
อนุสัญญานี้ไดสรางขอผูกพันตอชาตท่ีิเขารวมอนุสสัญญานั้ในการที่จะไมพัฒนา, ผลิต, สะสม หรือตองการสารชีว
ภาพหรือสารพิษชนิดตางๆ ในปริมาณที่เกินความจําเปน เพื่อจุดมุงหมายในการปองกันโรค, การปองกัน หรือเพื่อ
ความสงบสุข รวมไปถึง อาวุธ, อุปกรณ หรือวิธาการเพื่อใชสารดังกลาว หรือสารพิษตอขาศึกหรือในการปะทะกัน  
วัสดุอุปกรณท้ังหมดไดถูกทําลายเมื่อ ๒๖ ธ.ค.๑๙๗๕ สหรัฐ, รัสเซีย และหลายประเทศในกลุมประเทศนาโตและ
วอรซอไดเขารวมอนุสัญญาวาดวยกาซ ป ๑๙๒ , อนุสัญญาวาดวยอาวุธชีวภาพ ป ๑๙๗๒ และอนุสัญญาวาดวย
อาวุธเคมี ป ๑๙๙๓

ตอนที่ ๖ การลวงในระหวางการปะทะ
๔๖๒. ท่ัวไป

กฎหมายแหงการปะทะกัน อนุญาตใหใชการลวงขาศึกดวยการทําสงครามกลอุบายและกลลวง เพื่อต้ังใจ
ใหศัตรูเขาใจผิด, เพ่ือขัดขวางศัตรูมิใหปฏิบัติการใด ๆ หรือเพื่อท่ีจะชี้นําใหศัตรูกระทําการดวยความประมาท   
การใชกลลวงจะตองไมละเมิดกฎหมายระหวางประเทศที่ใชในขณะปะทะกัน

๔๖๓. การลวงที่ไดรับการอนุญาต
สงครามกลอุบายและกลลวงซึ่งถูกอนุญาตในการปะทะกันประกอบดวย การลวงดวยการพราง, การลวง

ดวยแสงไฟ, การลวงดวยการใชเรือและอาวุธจําลอง, การลอ, การลวงดวยกําลัง, การลวงดวยการโจมตีและถอน
กําลัง, การซุมโจมตี. การลวงทางดานขาวสาร, การลวงทางอิเล็กทรอนิกส และการใชรหัส, คําผานและสัญลักษณ
ของขาศึก

๔๖๔ การลวงที่ถูกหาม
การใชการลวงที่ไมถูกตองตามกฎหมายเรียกวา “การทรยศ” การทําการทรยศเปนการลวงซึ่งมุงหวังเพื่อ

ทําใหขาศึกเชื่อถือ เพื่อท่ีจะนําขาศึกใหเกิดความเชื่อวาเขาถูกแตงตั้งหรือถูกบังคับ เพื่อใหสอดคลอง,    ถูกปองกัน
สถานะภายใตกฎหมายการขัดกันดวยอาวุธ, ดวยการตั้งใจที่จะทรยศตอความไวใจ การลวงวา ยอมแพเพื่อท่ีจะ
หลอกลอใหขาศึกติดกับดักก็นับเปนการทําการทรยศ

๔๖๕. การใชเครื่องหมาย, สัญญาณและสัญลักษณเพ่ือการปองกันอยางไมถูกตอง
การใชเครื่องหมายฯ สัญญาณและสัญลักษณเพื่อการปองกันอยางไมถูกตอง เพื่อท่ีจะทําใหเกิดการ   

บาดเจ็บ, ฆา หรือจับเชลยศึกเปนการกระทําท่ีทรยศคดโกง การกระทําดังกลาวถูกหามเพราะวาเปนการบอนทําลาย
ประสิทธิผลในทางปองกันของเครื่องหมาย, สัญญาณ และสัญลักษณ รวมทั้งเปนอันตรายตอความปลอดภัยของ
หนวยพลเรือน และตอภูมิคุมกัน การปกปองสิ่งกอสราง และการปฏิบัติงาน ตัวอยางเชน หามการใชรถพยาบาล
หรืออากาศยานพยาบาลทําเครื่องหมายกาชาดหรือซีกวงเดือนแดงเพื่อใชบรรทุกหนวยรบ, อาวุธ หรืออมภัณฑ   
ในการโจมตีหรือหลบหนีขาศึก ในขณะเดียวกันการใชธงขาวเพื่อใหไดเปรียบทางทหารตอขาศึกก็เปนการผิด     
กฏหมาย



๔๖๖. ธง, เครื่องหมายและเครื่องแบบของชาติท่ีเปนกลาง
๑. การปฏิบัติการทางทะเลหรือการปฏิบัติการทางเรือน้ัน ตามแบบธรรมเนียมของกฎหมายระหวาง

ประเทศของการทําสงครามทางเรือ ไดอนุญาตใหเรือท่ีใชสําหรับในการทําสงคราม ใชสีพรางเพื่อการพรางตา หรือ
ลวงใหขาศึกเชื่อวาเปนเรือของชาติท่ีเปนกลางหรือมิใชเปนเรือรบ  อยางไรก็ตามสําหรับเรือรบแลวการกระทําใด ๆ 
ท่ีปราศจากการแสดงถึงสีท่ีแทจริงจะเปนการผิดกฎหมาย และหามการใชธง, เครื่องหมาย หรือ เครื่องแบบของชาติ
ท่ีเปนกลางในระหวางการสูรบทางทะเล

๒. สําหรับการปฏิบัติการทางอากาศ  ขณะทําการรบนั้นหามมิใหใชเครื่องหมายลวงหรือพลางเพื่อให
อากาศยานทางทหาร เขาใจวาเปนชาติเปนกลาง

๓. ทางบก กฎหมายที่เกี่ยวกับการปะทะกันดวยอาวุธทางบกนั้น   ไมมีกฎใด ๆ   หามเรือท่ีกําลังทําการ
สูรบแสดงสีชาติท่ีเปนกลาง สําหรับการปะทะกันดวยอาวุธทางบกจะไมอนุญาตใหใชธง, เครื่องหมายหรือเครื่อง
แบบของชาติท่ีเปนกลางเพื่อลวงขาศึก

๔๖๗ เครื่องหมายและธงของสหประชาชาติ
ธงของสหประชาชาติและอักษร “UN” จะตองไมใชในการปะทะกันดวยอาวุธเพื่อจุดประสงคใด ๆ โดย

ปราศจากการไดรับอนุญาตจากสหประชาชาติ
๔๖๘. ธง, เครื่องหมาย และเครื่องแบบของขาศึก

๑. ทางทะเล กําลังผิวนํ้าและใตผิวนํ้าอาจใชธงขาศึกและแสดงเครื่องหมายของขาศึกเพ่ือลวงขาศึก    
เรือรบจะตองแสดงธงที่แทจริงกอนการใชกาํลัง

๒. ทางอากาศหามใชเครื่องหมายขาศึกในขณะทําการรบโดยอากาศยานทางทหารที่เขารวมทําการรบ 
เพราะเปนการใชเครื่องที่ใชในการปองกันในทางที่ผิด

๓. ทางบก ตามกฎหมายนโยบายการทําสงครามทางบกมิไดหามกองกําลังทางบกในการใช ธง, เครื่อง
หมายหรือเครื่องแบบของขาศึก เพ่ือลวงขาศึกท้ังกอนและหลังการใชกําลัง  อยางไรก็ตามหนวยที่เขารบจะเสี่ยงตอ
การถูกลงโทษอยางรุนแรง กรณีถูกจับไดวาแสดงธง หรือเครื่องหมายหรือเครื่องแบบขาศึกในขณะทําการสูรบ

๔. ในทางที่เหมือนกัน หนวยรบที่ถูกจับหลังเสนแนวขาศึกท่ีกําลังสวมใสเครื่องแบบของศัตรูจะไมนับ
เปนเชลยศึก หรือไมไดรับการปกปอง และจะตองถูกลงโทษอยางรุนแรง อยางไรก็ตามจะอนุญาตใหลูกเรือจาก
อากาศยานที่ตก หรือเชลยศึกหลบหนีดวยการใชเครื่องแบบของขาศึก เพื่อท่ีจะหลบหนีการจับกุม ตราบเทาท่ีเขา
เหลาน้ันยังไมไดโจมตีกําลังขาศึก, รวบรวมขาวทางทหาร หรือปฏิบัติงานในสาขาปฏิบัติการทางทหาร ในขณะที่
กําลังสวมเสื้อผาน้ัน ตามกฏหมายทั่วไปเครื่องหมายขาศึกจะตองถอดจากอุปกรณขาศึกท่ีถูกยึดกอนท่ีจะถูกใชใน
การรบ

๔๖๙. การแสรงขอความชวยเหลือ
การแสรงขอความชวยเหลือดวยการใชสัญญาณขอความชวยเหลือสากล เชน SOS และ MAYDAY เปน

การละเมิดกฎหมาย ในสงครามทางอากาศจะอนุญาตใหแสรงทําเปนหมดสภาพ หรือการขอความชวยเหลือได    



ซึ่งเปนวิธีการเพื่อหลอกลอขาศึกใหลมเลิกการโจมตี ดวยเหตุน้ีจึงไมมีพันธกิจในสงครามทางอากาศในอันท่ีจะหยุด
การโจมตีอากาศยานทางทหารที่ปรากฏวาหมดสภาพแลว  อยางไรก็ตามถาผูใดรูวาอากาศยานขาศึกหมดสภาพ 
โดยออกจากการตอสูกันอยางถาวร (เชน มีไฟไหม หรือไดรับความเสียหาย) จะมีพันธกิจที่จะหยุดการโจมตี ในอัน
ท่ีจะอนุญาตใหสงกลับ ลูกเรือและผูโดยสาร

๔๗๐. การปลอมเปนบุคคลซึ่งมิใชพบรบ
เปนการละเมิดกฎหมายของการขัดกันดวยอาวุธในการฆา, ทําใหบาดเจ็บ การแสรงวาเรืออับปาง, เจ็บ

ปวย, บาดเจ็บ หรือเปนพลเรือน    การโจมตีจากบุคคลซึ่งปลอมหรือแสรงวาเรืออับปาง, เจ็บปวยหรือบาดเจบ็
เปนการบอนทําลายฐานะท่ีไดรบัการปกปองของหนวยกาํลงัทีห่มดสภาพและยอมแพ ในขณะเดยีวกัน การโจมตี
กําลังขาศึกขณะที่แสดงตัววาเปนพลเรือนก็จะสงผลใหเกิดอันตรายตอพลเรือนเชนเดียวกัน  การกระทําการทรยศ
เชนน้ันจะถูกลงโทษในฐานะอาชญากรสงคราม
๔๗๑. พลรบที่ผิดกฎหมาย

บุคคลซึ่งเขารวมในการปฏิบัติการรบ โดยปราศจากการแยกตนเองออกจากประชาชนพลเรือน คือ     
พลรบที่ผิดกฎหมาย ถาถูกตัดสินโดยอํานาจศาลของชาติท่ีเปนผูจับวาเปนพลรบที่ผิดกฎหมาย บุคคลน้ันอาจถูก
ปฏิเสธการเปนเชลยศึก และอาจถูกพิจารณาคดีและถูกลงโทษในที่สุด อยางไรก็ตามบางประเทศจะใหปกปอง
เชลยศึกท่ีเปนพลรบที่ผิดกฎหมาย  ถาในขณะถูกจับมีอาวุธอยูในมืออยางเปดเผย

๔๗๒. สายลับ
๑. สายลับ คือบุคคลซึ่งปฏิบัติงานอยูในพื้นท่ีควบคุมของขาศึกหรือพื้นท่ีการยุทธของกองกําลังที่กําลัง

สูรบกัน เพื่อท่ีจะใหไดมาซึ่งขอมูล/ขาวสาร ดวยการปลอมวาเปนหนวยพลเรือนหรือกองกําลังฝายเดียวกัน มีความ
มุงหวังเพื่อท่ีจะสงขอมูล/ขาวสาร ใหกับฝายตรงขาม สมาชิกของกองกําลังผูซึ่งเขาไปอยูในพื้นท่ีของขาศึก ดวยการ
แตงกายพลเรือนหรือเครื่องแบบขาศึก เพื่อท่ีจะรวบรวมขอมูล/ขาวสาร คือ สายลับ

ในทางกลับกันบุคคลซึ่งกําลังปฏิบัติภารกิจการตรวจการณหลังแนวขาศึกในชุดเครื่องแบบของฝาย
ตนเองจะไมเรียกวาเปนสายลับ

๒. ประจําเรือของเรือรบและลูกเรือของอากาศยานทางทหารซึ่งกําลังมีภารกิจรวบรวมการขาวในเขตแดน
ขาศึก ไมถือวาเปนสายลับ  หากเรือหรืออากาศยานเหลาน้ันไมแสดงการลวงวาเปนพลเรือน, ชาติเปนกลางหรือ
ขาศึก

๓. การเปนสายลับ ในระหวางการขัดกันดวยอาวุธไมถือเปนกการละเมิดกฏหมายระหวางประเทศ 
อยางไรก็ตามสายลับที่ถูกจับไดจะไมถือวาเปนเชลยศึก ชาติท่ีจับเชลยไดอาจพิจารณาคดีและลงโทษสายลับ    
ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ สายลับสามารถหลบหนีการจับกุมและกลับสูอาณาเขตของประเทศพันธมิตร   
เม่ือน้ันจะทําใหสิทธิในการลงโทษตามกฎหมายสิ้นสุดลง ถาตอมาสายลับดังกลาวถูกจับในระหวางการปฏิบัติการ
ทางทหารอื่น ๆ อีก สายลับผูน้ันจะไมถูกพิจารณาคดีหรือลงโทษ สําหรับการกระทําการจารกรรมครั้งกอน



ตอนที่ ๗ บุคคลซึ่งมิใชพลรบ
๔๗๓. ท่ัวไป

ตามที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ ๑ วากฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ ไดถูกกลาวถึงอยางกวางขวางเพื่อ
ใหเกิดความแตกตางระหวาง พลรบ และพลเรือน พลเรือนเปนบุคคลซึ่งไมไดรวมในกองกําลังและเปนผูท่ีซึ่งละเวน
การกระทําในลักษณะที่เปนศัตรู      พลเรือนประกอบดวยสมาชิกของกองกําลังซึ่งอยูในสถานภาพที่ถูกปกปอง
เปนพิเศษ เชนบุคลากรทางการแพทย, อนุศาสนราจารย หรือผูซึ่งยอมแพจากการหมดสภาพจากการรบโดยไดรับ
บาดเจ็บ, เจ็บปวย, เรือตองอับปางหรือถูกจับเปนเชลย ในบทนี้จะทบทวนประเภทของพลเรือนและโครงสรางทั่วไป
ของกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ เพื่อท่ีจะปกปองบุคคลเหลาน้ีจากการถูกโจมตีโดยตรง

๔๗๔. สถานภาพที่ถูกปกปอง
กฏหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธหามใชบุคคลพลเรือนเปนเปาหมายในการโจมตีของนานาชาติ และ

ปรารถนาจะใหบุคคลเหลาน้ัน ถูกคุมกันอันตรายจากการบาดเจ็บที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งถูกชี้
นําใหเปนเปาหมายทางทหาร เม่ือโอกาสอํานวยควรจะมีการเตือนภัยลวงหนาถึงการโจมตีท่ีอาจเปนอันตรายตอพล
เรือนในบริเวณใกลเคียง การเตือนภัยดังกลาวอาจจะไมสามารถกระทําได  ถาการบรรลุภารกิจตองการจูโจมทันที
หรือตองการความปลอดภัยของกําลังที่เขาโจมตีถูกนํามาพิจารณาดวย ในทางตรงกันขาม ผูมีสวนรวมในการขัดกัน
ดวยอาวุธมีหนาท่ีในการเคลื่อนยายพลเรือนภายใตการควบคุม   รวมทั้งดูแลเกี่ยวกับการบาดเจ็บ, เจ็บปวย, 
อับปาง และอาชญากรสงคราม จากบริเวณใกลเคียงกับเปาหมายท่ีขาศึกจะโจมตี หามการใชพลเรือนเปนโลหคุม
กันเปาหมายทางทหารจากการโจมตีของขาศึก แมวาหลักของสัดสวนในการใชกําลัง และผลกระทบตอสภาวะแวด
ลอมในการปองกันมิใหพลเรือนไดรับอันตรายจะมีผลบังคับใช  แตการนําพลเรือนมาไวใกลกับเปาหมายทางทหารก็
ไมสามารถปองกันการโจมตีได
๔๗๕. ประชากรพลเรือน

๑. ประชากรพลเรือน รวมถึงพลเรือนทุกคน อาจจะไมเปนเปาหมายของการโจมตีหรือของภัยคุกคาม 
หรือการกอการรายสากล ประชากรพลเรือนประกอบดวย บุคคลซึ่งมิไดทํางานในกองกําลังทหาร, ทหารกองหนุน 
หรือทหารกองเกิน และไมมีสวนเกี่ยวของโดยตรงตอการเปนขาศึก สตรีและเด็กจะไดรับเกียรติในการเอาใจใสและ
ปกปองเปนพิเศษ ซึ่งจะตางกับบุคคลที่เปนทหาร (ยกเวนผูท่ีไดรับการปกปองเปนพิเศษ เชน บุคลากรทางการ
แพทย, ผูปวย, ผูบาดเจ็บ) ผูซึ่งอยูภายใตการถูกโจมตีเสมอไมวาจะอยูในหนาท่ีหรืออยูในชวงพัก, พลเรือนจะไม
ถูกเปนเปาหมายการโจมตี  อยางไรก็ตามพลเรือนซึ่งทําการใหการสนับสนุนโดยตรงในการตอสูกับขาศึก หรือความ
พยายามใหการสนับสนุนการทําสงคราม  จะมีความเสี่ยงตอการถูกโจมตีจากการกระทําเชนน้ัน

๒. พลเรือน ผูซึ่งมีสวนโดยตรงในการเปนศัตรูดวยการใชอาวุธหรือความพยายามอื่น ๆ เพื่อท่ีจะฆา, 
ทําใหบาดเจ็บ หรือจับกุมขาศึกหรือทําลายทรัพยสินของขาศึกอาจถูกโจมตีได การมีสวนรวมโดยตรงอาจประกอบ
ดวย การทํางานของพลเรือนในฐานะยามรักษาการณ, หนวยขาวกรอง หรือเปนผูตรวจการณในนามของกองกําลัง
ทางทหาร การมีสวนรวมโดยตรงในการเปนศัตรูจะตองพิจารณาโดยใชพื้นฐานของแตละกรณี พลรบในสนามรบจะ
ตองมีความซื่อสัตยในการตัดสินใจวาเปนพลเรือนพิเศษหรือไม หรือการไมอยูภายใตการโจมตีขึ้นอยูกับพฤติกรรม
ของแตละบุคคล, สถานที่ และเครื่องแตงกาย  รวมทั้งขอมูลอื่น ๆ ท่ีมีในขณะนั้น



๔๗๖. การบาดเจ็บ, เจ็บปวยและการอับปาง
๑. กําลังพลของกองกําลังที่ไมสามารถเขารวมทําการรบเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย อาจจะไมถูก

เปนเปาหมายของการโจมตี ยิ่งไปกวาน้ัน  ผูมีสวนรวมในการขัดแยงกันทุกฝาย ภายหลังจากโจมตีแตละครั้ง     
จะตองไมรีรอที่จะใชมาตราการตาง ๆ  ท่ีจะคนหาและรวบรวมผูไดรับการบาดเจ็บและเจ็บปวยในสนามรบ,     
ปองกันบุคคลเหลาน้ันจากอันตรายและใหการดูแลรักษา เม่ือสถานการณอํานวยการลงนามในสัญญาสงบศึกหรือ
หยุดยิง เพื่อใหสามารถจัดการนําผูไดรับการบาดเจ็บและเจ็บปวยเคลื่อนยายไปยังพื้นท่ีปลอดภัย และรักษาผูไดรับ
การบาดเจ็บและเจ็บปวยที่ตกอยูในมือของขาศึก จะตองไดรับการปฏิบัติเยี่ยงมนุษย และใหการรักษาโดย
ปราศจากการแยกแยะวาเปนผูบาดเจ็บที่เปนขาศึก ลําดับความเรงดวนของการดูแลรักษาจะตองใชเหตุผลจากการ
พิจารณาความเรงดวนทางการแพทย ความเปนอยูดีท้ังรางกายและจิตใจของขาศึกท่ีไดรับบาดเจ็บและเจ็บปวยอาจ
จะมิไดพิจารณาจากอันตรายที่ไดรับและพวกเขาเหลาน้ันอาจจะมิไดอยูภายใตขั้นตอนทางการแพทยท่ีไมเปนไปตาม
สภาวะของพวกเขาเหลาน้ันหรือท่ีขัดกันกับมาตรฐานทางการแพทยท่ียอมรับได ท่ีกลาวมาแลวอยูนอกเหนือแบบ
ของการทดลองทางการแพทย แมวาจะปฏิบัติดวยความยินยอมจากบุคคลเหลาน้ัน

๒. ในทางคลาย ๆ กันบุคคลที่เรือตองอับปาง ไมวาจะเปนทหารหรือพลเรือน จะตองไมเปนเปาหมาย
ของการโจมตี บุคคลที่เรือตองอับปางประกอบดวยผูซึ่งกําลังเผชิญภัยในทะเลหรือในนานนํ้าอื่น ๆ ท้ังเปนผลจาก
การที่เรือจม, เกยต้ืน หรือไดรับความเสียหายอื่น ๆ จากเรือท่ีอยู หรือจากการตกของอากาศยาน มันไมสําคัญวา
อันตรายน้ันเปนผลมาจากการกระทําของศัตรูหรือสาเหตุจากพลเรือน ภายหลังจากการสูรบทางเรือในทะเลแตละ
ครั้งกําลังที่เขารวมในการรบจะตองใชมาตราการตาง ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยใหกับกองกําลังของตน ดวยการ
คนหาและชวยเหลือบุคคลที่เรือตองอับปาง

๓. บุคคลที่เรือตองอับปาง ไมรวมถึงบุคคลที่ทําการรบในการรบสะเทินนํ้าสะเทินบก, การรบใตนํ้า หรือ
การโจมตีทางอากาศ ซึ่งมุงหวังไปสูฝง ถาพวกเขาเหลาน้ันไมมีความเดนชัดวาไดรับอันตรายและรองขอความชวย
เหลือ ในกรณีหลังบุคคลเหลาน้ันอาจถูกพิจารณาวาเปนบุคคลที่เรือตองอัปปางเพียงถาบุคคลเหลาน้ันหยุดกิจกรรม
ในทางรุกและขาศึกมีโอกาสในการรับรูวาบุคคลเหลาน้ันอยูในสภาวะเดือดรอน บุคคลที่เรือตองอับปางจากการรบ
และตกอยูในมือของขาศึกจะกลายเปนเชลยศึก

๔๗๗. บุคลากรทางการแพทย และอนุศาสนาจารย
บุคลากรทางการแพทย ประกอบดวยเจาหนาท่ีเจาพนักงาน, เจาหนาท่ีเทคนิค รวมทั้งเสนารักษและ

พยาบาลของทางการแพทย และทางการทันตแพทย  รวมถึงบุคคลที่ใหบริการทางการแพทย ซึ่งมีสภาพไดรับการ
ปกปองเปนกรณีพิเศษ ขณะกําลังปฏิบัติหนาท่ีทางการแพทยและจะไมถูกโจมตี มีการคุมกันตนเองดวยกําลังทหาร
ขนาดเล็ก เพื่อใชในการปกปองผูบาดเจ็บและผูเจ็บปวย รวมถึงสําหรับปองกันการปลนสะดมภและการละเมิดดาน
อื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ ซึ่งจะทําใหสิทธิในการไดรับการคุมครองของบุคคลากรทางการ
แพทยตองสิ้นสุดลง บุคลากรทางการแพทย อาจจะไมใชกําลังทหารตอกําลังขาศึก    ซึ่งกําลังปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการขัดกันดวยอาวุธ อนุศาสนาจารยซึ่งไปกับกองกําลังทหารจะไดรับการ     ดูแลปกปอง บุคลากรทางการ
แพทยและอนุศาสนาจารยจะตองแสดงสัญลักษณกาชาด หรือซีกวงเดือนแดงอยางชัดเจน เม่ือกําลังปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการแพทยและทางศาสนา การไมสวมใสสัญลักษณท่ีแตกตางกันดังกลาว จะไมได



รับการยกเวนจากการถูกโจมตี บุคคลากรทางการแพทยและอนุศาสนาจารยท่ีตกอยูในมือของขาศึกจะไมพิจารณา
เปนเชลยศึก หากขาศึกไมมีความตองการบุคคลากรทางการแพทยและอนุศาสนาจารยเพื่อวัตถุประสงคทางการ
แพทยและทางศาสนาตามความตองการของเชลยศึกแลว บุคลากรดังกลาวจะตองถูกสงกลับในโอกาสแรก       
หากบุคคลเหลาน้ีเขาทําการรบสิทธิท่ีมีอยูถือวาสิ้นสุดลง
๔๗๘. พลรม

ผูท่ีกระโดดรมซึ่งลงมาจากอากาศยานที่สูญเสียการควบคุมจะตองไมถูกโจมตีขณะที่อยูในอากาศ ถาพวก
เขาเหลาน้ันไมปฏิบัติเสมือนหนวยรบขณะลงสูเบ้ืองลาง หรือมีแนวโนมจะทําลายอากาศยานที่กําลังเสียหายน้ัน   
ทันทีท่ีถึงพื้นดิน ผูน้ันจะตองหาโอกาสที่จะยอมแพ สวนทหารพลรม หนวยแทรกซึมพิเศษ รวมทั้งหนวยขาวกรอง
ท่ีกําลังโดดรมเขาสูพื้นท่ีที่ทําการรบ หรือเสนแนวหลังขาศึก จะไมไดรับการปกปองและอาจจะถูกโจมตีต้ังแตใน
อากาศจนถึงพื้นดิน  อยางไรก็ตามบุคคลเหลาน้ันอาจจะไมถูกโจมตี หากพวกเขาเหลาน้ันไดแสดงความตั้งใจที่จะ
ยอมแพดวยอาการที่ชัดเจน

๔๗๙. เชลยศึก
๑. พลรบ จะไมถูกโจมตีเม่ือบุคคลเหลาน้ันวางอาวุธเพื่อยอมแพ, เม่ือบุคคลเหลาน้ันไมมีขีดความ

สามารถที่จะตอตานหรือเม่ือหนวยซึ่งบุคคลเหลาน้ันทํางานหรือขึ้นไปทํางานยอมแพหรือถูกจับเปนเชลย อยางไรก็
ตามตามกฏหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธยังมิไดกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนวาผลของการยอมแพจะเริ่มมีผล
บังคับใชเม่ือไร การยอมแพเกี่ยวของกับขอเสนอโดยหนวยที่ยอมจํานน (หนวยหรือหนวยรบ) และขีดความ
สามารถที่จะยอมรับปฏิบัติตามฝายตรงขาม สุดทายอาจจะปฏิเสธขอเสนอของการยอมแพเม่ือมีการติดตอสื่อสาร
กัน แตการติดตอสื่อสารจะตองกระทํา ณ เวลาที่สามารถรับได และมีความเหมาะสมในการกระทํา ความพยายามที่
จะยอมแพในระหวางที่มีการสูรบอยางหนักน้ัน   อาจจะไมงายท้ังการติดตอสื่อสารและการยอมรับ ประเด็นคือ
ความมีเหตุผล

๒. หนวยรบซึ่งไดยอมแพแลว หรือตกอยูในมือของขาศึกจะอยูในฐานะเชลยศึก บุคคลเหลาน้ันจะตอง
ไดการปฏิบัติเยี่ยงมนุษยและจะตองไดรับการปกปองจากความรุนแรง การบังคับขูเข็ญ, การหมิ่นประมาท และการ
เปดเผยตอสาธารณชน เม่ือเชลยศึกจะเขารับการรักษาทางการแพทยจะตองไมมีการเลือกปฏิบัติ    ยกเวนเหตุผล
ทางการแพทย อาจจะถูกถามในขณะถูกจับเปนเชลย แตจะถูกเปดเผยเฉพาะชื่อ, ยศ, วันเกิด และหมายเลขประจํา
ตัว หามการทรมาน, การขูเข็ญ, หรือใชอํานาจบังคับ เพื่อพยายามที่จะโนมนาวใหเขารวมกับกองกําลังของผูจับ
เชลย

๓. บุคคลซึ่งถูกจับในฐานะเชลยศึกประกอบดวยกําลังพลจากกองกําลังทหาร, ทหารกองหนุนและทหาร
อาสาสมัคร ซึ่งสูรบรวมกับกองกําลังทหาร และพลเรือนซึ่งไปกับกองกําลังทหาร ทหารกองหนุน, ทหารอาสาสมัคร, 
ทหารกองโจรและพวกอื่น ๆ ซึ่งไมไดสูรบรวมกับกองกําลังทหาร จะมีคุณสมบัติเปน   เชลยศึกภายหลังการถูกจับ 
เม่ือพวกเขาเหลาน้ันถูกบังคับบัญชาโดยบุคคลซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติของพวกเขาใหมีรูปแบบเดียวกัน หรือมี
เครื่องหมายที่เดนชัดมองเห็นไดในระยะไกล, ถืออาวุธโดยเปดเผย และปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยการขัดกันดวย
อาวุธ



๔. ขอสงสยัท่ีเกีย่วกบัการกาํหนดการเปนเชลยศึก คือ แตละคนควรจะไดรบัการปฏบัิติเยีย่งเชลยศึก จน
กระทั้งศาลจะพิจารณาสถานะของแตละคนวาสมควรเปนอาชญากรสงครามหรือไม คนที่ถูกจับในฐานะ สายลับ
หรือในฐานะนักรบที่ผิดกฏหมาย จะมีสิทธิในการรองขอเปนนักโทษสงครามกอนท่ีศาลจะตัดสินบุคคลดังกลาวมี
สิทธิท่ีจะไดรับความยุติธรรมในการพิจารณาคดีสําหรับการละเมิดกฏหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ และอาจจะ
ไมถูกประหารชีวิต

๔๘๐. การพิจารณาคดีและการลงโทษ
๑. เชลยศึกอาจจะไมถูกลงโทษสําหรับการกระทําเยี่ยงขาศึก ซึ่งกระทําตอกําลังฝายตรงขามกอนท่ีจะถูก

จับกุมหากพวกเขาเหลาน้ันไมกระทําการใด ๆ ท่ีละเมิดกฏหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ นักโทษสงครามที่ถูก
ดําเนินคดีวาเปนอาชญากรสงครามกอนและหลังการจับกุม จะถูกดําเนินคดีในศาลเดียวกันของผูจํากุม และยังคงมี
สิทธิเชนเดิม  อยางนอยท่ีสุดจะตองมีการจัดทนาย, ลาม, เพื่อนเชลยศึก หรือผูแทนจากองคกรกาชาดสากล

๒. ถึงแมวาเชลยศึก ไดระทําการใด ๆ ท่ีขัดตอกฎหมายในระหวางที่ถูกจับกุม  การลงโทษสูงสุดตองพน
การกักขังไมเกิน ๓๐ วัน  และตองไมลงโทษในลักษณะตอบโตตอเชลยศึกเปนอันขาด

๔๘๑. การใชแรงงาน
เชลยศึกอาจจะถูกเกณฑนํามาใชแรงงานที่ไมเกี่ยวของกับการทหาร โดยนายทหารประทวนจะทําหนาท่ีผู

ควบคุมงานเทาน้ัน  ในขณะที่นายทหารสัญญาบัตรไมจาํเปนตองเขารวมใชแรงงาน  แตอยางไรก็ตาม หากสมัครใจ
ท่ีจะทํางานก็สามารถกระทําได

๔๘๒. การหลบหนี
เชลยศึกจะไมตองถูกลงโทษจากการพยามหลบหนี  เวนแตวาทําใหมีผูเสียชีวิต หรือบาดเจ็บในระหวาง

การหลบหนี การลงโทษทางวินัยอาจจะนํามาใชกับผูพยายามหลบหนีได  ผูหลบหนีท่ีสามารถหลบหนีไปได โดยเขา
รวมกับกําลังฝายตน หรือออกนอกพ้ืนท่ีควบคุมขาศึกได  อาจจะไมตองรับโทษของการผิดวินัยในกรณีท่ีถูกจับได
อีกครั้ง อยางไรก็ตาม โทษอันเกิดจากการทําใหเกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตในระหวางการหลบหนียังคงมีผลอยู
๘๔๓. การกักตัวเชลยศึก,  พลเรือน  หรือบุคคลอื่น ๆ เปนการชั่วคราว บนเรือของกองทัพเรือ

๑. สนธิสัญญา  กลาวไวอยางชัดเจนวาหามมีการกักกันตัวเชลยศึกในที่อื่นใด  นอกเหนือจากตําบลท่ีท่ี
มีการกําหนดไวบนแผนดิน  แตไมรวมถึงการกักตัวชั่วคราวบนเรือ  ดวยเหตุน้ีคําแนะนําท่ีปรากฏ ตอไปนี้ จะชวย
ในการปฏิบัติเม่ือตองมีการกักตัวบุคคลบนเรือของกองทัพเรือ

ก. เม่ือจับตัวบุคคลไดขณะอยูในทะเล  อาจจะกักตัวไวบนเรือไวไดชั่วคราว หากมีเหตุจําเปนท่ีตอง
ปฏิบัติภารกิจ และตองลําเลียงบุคคลดังกลาวขึ้นไปยังพื้นท่ีกักกันบนฝงทันทีท่ีมีโอกาส หรืออาจจะสงตอใหเรือลํา
อื่นนําสงยังพื้นท่ีกักกันก็ได

ข. บุคคลเหลาน้ันอาจจะถูกกักตัวไวบนเรือชั่วคราวได  ขณะที่นําสงไปยังพื้นท่ีกักกันบนฝง
ค. บุคคลเหลาน้ันอาจจะถูกกักตัวไวบนเรือไดเปนการชั่วคราว หากไดมีการพิจารณาแลววา เปนไป

เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อสุขภาพของบุคคลเหลาน้ัน



ง. การกักกันตัวบนเรือ ตองเปนไปในลักษณะชั่วคราวโดยแทจริง  โดยมีหวงเวลานอยท่ีสุดท่ีจะกัก
ตัวไดเพียงเพื่อนําบุคคลเหลาน้ันออกจากพื้นท่ีการรบ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย  หากตองกักกันไวบนแผนดิน
การกักตัวบุคคลบนเรือ ซึ่งจอดอยูกับที่ไมสามารถกระทําได  ยกเวนไดรับอนุมัติลวงหนาจาก ผูมีอํานาจในประเทศ
กลุมประเทศ  หรือพันธมิตร

๔๘๔. บุคคลที่ถูกกักตัว
พลเรือนของชาติศัตรูหากตกอยูในความควบคมุของคูกรณี อาจจะถูกกักกันตอได หากมีความจําปน

เกี่ยวกับกับการรักษาความปลอดภัย  พลเรือนท่ีถูกตัดสินวากระทําความผิดในการครอบครองดินแดน อาจจะถูก
กักกันตัวเพื่อรอการลงโทษ  พลเรือนจะตองไมถูกกักตัวในฐานะตัวประกัน  พลเรือนท่ีถูกกักกันตัวจะตองไมถูก
เคลื่อนยายไปจากแหลงที่อยูเดิม  เวนแตดวยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย หรือเหตุผลความจําเปนดานการทหารที่
หลีกเลี่ยงไมได  บุคคลที่ถูกกักกันตัวไวจะตองไดรับการปฏิบัติเยี่ยงมนุษยและตองไมถูกปฏิบัติการลักษณะ
เพื่อการตอบโตหรือการลงโทษรวม

๔๘๕. เครื่องหมาย และสัญลักษณท่ีไดรับความคุมครอง
๑. เครื่องหมายกาชาด และซีกวงเดือนแดง  เครื่องหมายกากะบาดสีแดงบนพื้นสีขาวเปนเครื่องหมายที่

นานาชาติยอมรับวามีไวเพื่อคุมครอง  เจาหนาท่ีการแพทย  เจาหนาท่ีทางศาสนา และการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ดังกลาว ประเทศอิสลามใชรูปซีกวงเดือนสีแดงบนพื้นสีขาว ในความหมายเดียวกัน เครื่องหมายสิงโตสีแดง และ
ดวงอาทิตยบนพื้นสีขาว ซึ่งเคยใชโดยประเทศอิหรานไดยกเลิกการใชไปแลว  สวนธงดาวหกแฉกสีแดงบนพื้นขาว
ของอิสราเอล ยังคงใชอยูตามอนุมัติในสนธิสัญญาเจนีวาป ๑๙๔๙  แตมีอีกหลายประเทศที่ยังคงไมยอมรับ
อยางไรก็ตาม เจาหนาท่ีการแพทย และเจาหนาท่ีทางศาสนา หรือวัตถุซึ่งมีเครื่องหมายดังกลาวติดไวอยางเดนชัด ก็
จะไดรับการคุมครองเชนเดียวกัน

๒. สัญลักษณท่ีไดรับการคุมครองอื่น ๆ
สัญลักษณท่ีไดรับการคุมครองอื่น ๆ ท่ีไดรับการรับรองจากนานาชาติ  ไดแก  แถบสีแดง    ทแยง

บนพื้นสีขาว  หมายถึงเขตโรงพยาบาล และเขตที่พักอาศัยของบุคคลที่ไมใชพลรบ  ท่ีพักของเชลยศึกจะแสดงดวย
ตัวอักษร “PW”  หรือ “PG”  พื้นท่ีกักกันพลเรือนใชตัวอักษร “IC”  รูปเพชรสีนํ้าเงิน และรูปสามเหลี่ยมสีนํ้าเงินบน
พื้นสีขาว ใชแสดงอาคารสถานที่ท่ีเกี่ยวของกับศิลป  วัฒนธรรม  พิพิธภัณฑ  อนุสาวรีย และแหลงศิลปวัฒนธรรม
อื่น ๆ  ซึ่งไดรบัการยกเวนจากการโจมตี  ในซีกโลกตะวันตก รูป วงกลมสีแดงกับทรงกลมสีแดงสามอันในวงกลม
บนโลสีขาว หรือท่ีเรียกวาสัญลักษณ ใชในกรณีเดียวกัน

๓. สัญญาลักษณตามสนธิสัญญากรุงเฮก ๑๙๐๗
สัญลักษณท่ีไดรับการคุมครองที่ ผบ.กองกําลังทางเรือควรจะใหความสนใจเปนพิเศษ  คือ

สัญลักษณท่ีถูกกําหนดตามสนธิสัญญากรุงเฮก ๑๙๐๗  วาดวยการยิงฝงโดยกําลังทางเรือ  สัญลักษณดังกลาว
ใชเพื่อแสดง อาคารที่ควรคาแกการเคารพบชูา  โรงพยาบาล  อนุสาวรียทางประวัติศาสตร  อาคารเดียวกับศิลป
วัฒนธรรม  และสิ่งกอสรางอื่น ๆ ท่ีไดรับการคุมครองจากการยิงฝง  สัญลักษณดังกลาว  คือ สี่เหลี่ยมผืนผา
แบงตามแนวทแยงมุม ดานบนเปนสีดํา  ดานลางเปนสีขาว



๔. สัญลักษณตามสนธิสัญญากรุงเฮก ๑๙๕๔
มีการกําหนดสัญลักษณใหมขึ้นมาตามสนธิสัญญากรุงเฮก ๐๙๕๔  เพื่อปกปองสถานที่ และวัตถุทาง

ศิลปวัฒนธรรมในระหวางการขัดกันดวยอาวุธ  สถานที่ท่ีเกี่ยวของกับศิลป ประวัติศาสตร  หรือโบราณคดี  ไมวา
จะเกี่ยวของกับศาสนาหรือไมใช อาจจะแสดงดวยสัญลักษณเพื่อใหงายตอการสังเกตเห็น  สัญลักษณอาจจะแสดง
ใหเห็นอยางโดด ๆ  หรือแสดงซ้ํากันโดยใชรูแบบสามเหลี่ยม  สัญลักษณท่ีใชเปนรูปโลปลายชี้ลง  ประกอบดวยรูป
สี่เหลี่ยมจตุรัสสีนํ้าเงิน มุมดานหน่ึงของโล และสามเหลี่ยมสีนํ้าเงิน เหนือ         สี่เหลี่ยมจตุรัสท่ีวางแตละขางเปน
รูปสามเหลี่ยมสีขาว

๕. ธงขาว  เปนท่ียอมรับกันโดยทั่วไปวา ธงสีขาวเปนสัญญาลักษณเพื่อรองขอสําหรับการหยุดยิง
เจรจาตอรอง  หรือขอยอมแพ  เม่ือกําลังขาศึกแสดงธงขาวก็ควรไดรับโอกาสที่จะยอมแพ หรือการติดตอเพื่อ
เจรจาหยุดยิง หรือการตอรอง  หามโจมตีใสธงขาวเวนเสียแตเปนการแสดงเพื่อการลวง

๔๘๖. การไดรับอนุญาติใหใช
สัญลักษณ หรือเครื่องหมายที่ไดรับการคุมครอง มีไวเพื่อแสดงใหเห็นถึงบุคคล  วัสดุ  และกิจกรรมที่ได

รับความคุมครองตามที่กฎหมายกําหนด การใชสัญลักษณเพื่อการอื่น เปนการตองหามตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ

๔๘๗. ความลมเหลวในการแสดงสัญลักษณ และเครื่องหมาย
เพื่อวัตถุ หรือบุคคลใด ๆ ไดรับสิทธิในการคุมครอง  แตไมสามารถที่จะแสดงเครื่องหมายเพื่อแสดงสทิธิ

น้ันได  มิไดหมายถึงวา สิทธิน้ันจะถูกเพิกถอนไป  แตการที่ไมสามารถแสดงเครื่องหมายไดน้ัน จะนํามาซึ่งความ
เสี่ยงตอวัตถุ  หรือบุคคลน้ันจากการโจมตีของขาศึก  เน่ืองจากไมสามารถจําแนกเปาหมายได

๔๘๘. เครื่องหมายที่ไดรับความคุมครอง
๑. วิธีการเพิ่มเติม ๓ วิธี ท่ีใชเพื่อแสดงหนวยแพทย และยานพาหนะในการขนสง  ซึ่งกําหนดขึ้นโดย

นานาชาติ  ไดแก
ก. สัญญาณวิทยุ  เพื่อวัตถุประสงคในการแสดงยานพาหนะของหนวยแพทย โดยวิทยุโทรศัพท จะ

ใหคําพูดวา “PAN PAN”  สามครั้ง  ตามดวยคําพูดวา “medical”  ซึ่งออกเสียงตามสําเนียง ฝรั่งเศสวา “เม-ดี-
คอล”  ยานพาหนะของหนวยแพทยแสดงดวยวิทยุ  โทรเลข  ตัวอักษร XXX  สามกลุม  และตามดวย YYY หน่ึง
กลุม

ข. สัญญาณทัศนะ  บนอากาศยาน ไฟกระพริบสีนํ้าเงินใชสําหรับอากาศยานทางการแพทยเทาน้ัน
เรือพยาบาล  เรือกูภัยชายฝง  และรถพยานบาล อาจจะใชไฟกระพริบสีนํ้าเงินไดดวย  แตอยางไรก็ตาม  ตามขอ
ตกลงพเิศษระหวางคูกรณอีาจใชเปนสญัลกัษณสาํรอง  สาํหรบัยานขนสงทางการแพทยในรปูแบบอืน่ ๆ

ค. สัญญาณอิเลคทรอนิกส   การพิสูจนฝาย และการแสดงตําบลท่ีของเรือพยาบาล อาจจะแสดง
ดวยการใชอุปกรณพิสูจนฝาย ซึ่งติดต้ังตามขอตกลงพิเศษของคูพิพาท  หรืออาจจะใชอุปกรณ Secondary radar
(SSR)  ตามที่กําหนดในผนวก ๑๐  ของสนธิสัญญาชิคาโก  ชองสัญญาณและรหัสของ SSR ตองมีการสํารองได
สําหรับเครื่องบินพยาบาลดวย



๔๘๙. การแสดงตนของเรือ และอากาศยานของชาติเปนกลาง
เรือและอากาศยานที่ไมเกี่ยวของกับการขัดกันดวยอาวุธ  อาจจัดทําเครื่องหมายขึ้นเพื่อแสดงตน  แสดง

ตําบลท่ี   และการติดตอสื่อสาร  แตการใชเครื่องหมายดังกลาวไมไดแสดงใหเห็นสิทธิพิเศษ หรือหนาท่ีของชาติ
เปนกลาง หรือคูพิพาทแตอยางใด  ยกเวนเปนไปตามขอตกลงที่ไดทํารวมกันไว



บทที่ ๕
กฎแหงการเปนกลาง

๕๐๑. กลาวทั่วไป
๑. พัฒนาจากการที่การปฏิบัติของหลาย ๆ ชาติประกาศสงครามกอนการแสดงความเปนขาศึกกัน กฎของ

การเปนกลางพิจารณาไตรตรองการเปลี่ยนแปลงระหวางสงครามกับสันติภาพ ควรจะกระจางและไมมีท่ีเคลือบแฝง
อยางไรก็ตามความพยายามของนานาชาติท่ีจะยุติสงคราม ดวยการกระจายของการเตรียมความมั่นคง และการ
ขยายขอบเขตของสงครามใหรวมถึงการจลาจลและการตอตานการจลาจล การขัดกันดวยอาวุธปจจุบันนาน ๆ ครั้ง
จึงจะมีการประกาศสงครามเปนแบบแผน ผลที่ตามมาทําใหเพิ่มความยากที่จะตัดสินวินิจฉัยไดถูกตองตรงจุดเม่ือ
การกระทําอันเปนขาศึกกลายเปนสงคราม และการแยกชาติคูสงครามจากชาติเปนกลาง แมวาจะไมแนนอนแตกฎ
ของการเปนกลางก็ยังมีบทบาทสําคัญที่มีประโยชนในการสกัดกั้นการกระจายของการเปนขาศึก โดยปกติการควบ
คุมดูแลชาติคูสงครามใหยอมรับวาอีกหลายชาติไมมีสวนรวมในการขัดแยง ควบคุมชาติเปนกลางใหยอมรับชาติคู
สงคราม และบรรเทาผลกระทบที่เปนอันตรายของการเปนศัตรูตอการคาขายระหวางประเทศ

๒. กฎของการเปนกลางกําหนดขอบเขตความสัมพันธท่ีถูกกฎหมายระหวางชาติท่ีเกี่ยวของกับการขัดกันดวย
อาวุธ (ชาติคูสงคราม) และชาติท่ีไมมีสวนรวมในการเปนขาศึก (ชาติเปนกลาง) กฎการเปนกลางใหการบริการใน
เขตสงคราม ควบคุมสงครามทั้งบนพื้นดินและพื้นนํ้า และใหบทเรียนเตือนใจที่มีอิทธิพล ของสงครามการคา
ระหวางประเทศ

๓. จุดประสงคของสิ่งตีพิมพน้ี ชาติคูสงคราม ถูกกําหนดขอบเขตเชนชาติท่ีเกี่ยวของในการขัดกันดวยอาวุธ
ระหวางประเทศ แมวาจะประกาศสงครามอยางเปนทางการหรือไมก็ตาม ในทางตรงขามชาติเปนกลางถูกกําหนด
ขอบเขต เชนชาติท่ีประกาศอยางเปนทางการถึงความเปนกลาง หรอืมิฉะน้ันก็รับบทบาทการเปนกลาง โดยไมกลาย
เปนฝายซึ่งยอมรับการรุดหนาของการขัดแยง
๕๐๒  สภาวะการเปนกลาง

๑. ธรรมเนียมกฎหมายระหวางประเทศพิจารณาไตรตรองวาทุกชาติมีทางเลือกท่ี จะอดกลั้นจากการมีสวน
รวมในการขัดกันดวยอาวุธ โดยการ ประกาศ หรือ มิฉะน้ันสันนิษฐานวามีสภาวะการเปนกลาง กฎของการขัดกัน
ดวยอาวุธ กําหนดหนาท่ีและใหคําปรึกษาที่ถูกตองตอชาติเปนกลางและชาติคูสงคราม สิทธิท่ีสําคัญของชาติเปน
กลางคือ การไมลวงละเมิดชาติอื่น หนาท่ีท่ีสําคัญ คือ (๑) ปฏิบัติการเปนกลางอยางเทาเทียมดวยการยอมรับทุก
ชาติคูสงคราม (ไมฝกใฝฝายใด) (๒) ละเวนจากการขัดแยง และการจัดหาสินคาหรือการบริการใหแกชาติคูสงคราม
(การงดเวน) ในทางกลับกันหนาท่ีของชาติคูสงครามที่ตองยอมรับวาการเปนกลางเปนลักษณะที่ลวงละเมิดไมได
และเปนการถูกตองในการยืนยันการปฏิบัติท่ีเปนกลางโดยไมฝกใฝฝายใด และงดเวนใหการชวยเหลือฝายใด
กฎธรรมเนียมน้ีในบางขอบเขตไดรับการแกไขปรับปรุงโดยกฎบัตรสหประชาชาติ

๒. สภาวะความเปนกลางที่สถาปนาขึ้นมายังคงมีผล นอกจากและจนกระทั่งชาติเปนกลางเพิกถอนยกเลิก  
ทาทีการเปนกลาง และเขาไปรวมในความขัดแยง



๕๐๓. การเปนกลางภายใตกฎบัตรขององคการสหประชาชาติ
กฎบัตรสหประชาชาติ มีการกําหนดแกสมาชิกวาหลักการที่ถูกตองตามกฎหมายจะตองสะสางระงับขอโต

แยงดวยสันติวิธี และอดกลั้นจากภัยคุกคาม หรือการใชกําลังในความสัมพันธระหวางประเทศในเหตุการณของการ
คุกคามหรือการรุกรานตอสันติภาพ หรือการกระทําท่ีรุกรานกาวราว คณะมนตรีความม่ันคงมีอํานาจที่จะกระทําการ
บังคับความประพฤติของชาติสมาชิก รวมทั้งการใชกําลังเพื่อรักษาและฟนฟูสันติภาพ และความมั่นคง เม่ือคณะ
มนตรีความม่ันคงตองทําดังน้ัน ชาติสมาชิกมีพันธะที่จะตองใหความชวยเหลือแกสหประชาชาติ, ชาติพันธมิตร,
หรือชาติท่ีเปนเคร่ืองมือปฏิบัติตามพันธะของคณะมนตรีความม่ันคงในทุก ๆ การกระทํา และอดกลั้นตอบางชาติท่ี
คัดคาน ผลที่ตามมา ชาติสมาชิกอาจจะมีพันธะในการสนับสนุนการกระทําของสหประชาชาติดวยกองทัพของตน
เปนผลที่ไปดวยกันไมไดกับความตองการของ สภาวะการเปนกลางคลาย ๆ กันชาติสมาชิกอาจจะถูกเรียกใหจัดหา
ความชวยเหลือแกสหประชาชาติในการกระทําเพื่อการบังคับอื่น ๆ นอกจากกําลังกองทัพ และดังน้ันสันนิฐานวามี
ทาทีลําเอียงตอการไมฝกใฝฝายใดตามความตองการดั้งเดิมของกฎการเปนกลางเพราะฉะนั้นกลายเปนปญหาที่นา
สงสัย แมวาทุกสมาชิกสามารถเรียกรองการเปนกลาง เม่ือคณะมนตรีความม่ันคงของสหประชาชาติ ลงโทษการ
กระทําท่ีกาวราว หรือเรียกรองใหชาติสมาชิกรวมมือใชมาตรการบีบบังคับตอตานผูรุกราน  คณะมนตรีความม่ันคง
อาจจะตัดสินไมใชการกระทําบังคับ สมาชิกองคการสหประชาชาติยังคงเปนอิสระตอการรักษาสภาวะการเปนกลาง

๕๐๔.  ความเปนกลางภายใตการปองกันตนเองรวมกัน และปองกันตนเองในภูมิภาค
พันธะหนาท่ีในกฎบัตรสหประชาชาติ เพื่อใหชาติสมาชิกอดกลั้นตอการคุกคามหรือการใชกําลังตอความ

ม่ันคงของดินแดน หรือเอกราชทางการเมืองของทุกรัฐเปนคุณสมบัติโดยถูกตองของการปฏิบัติการตามลําพัง และ
การปองกันตนเอง ซึ่งชาติสมาชิกอาจจะปฏิบัติจนกระทั่งเวลาที่คณะมนตรีความม่ันคงออกมาตรการที่จําเปนเพื่อ
ฟนฟูสันติภาพและความมั่นคงของระหวางประเทศ สิ่งน้ีเปนคุณสมบติัท่ีถูกตองของการปองกันตนเองที่อาจจะป
ฏิบติตามลําพัง รวมกําลังกัน หรือเปนการเฉพาะกิจ หรืออยางเปนทางการ และจัดการรวบรวมความมั่นคง ความ
เปนไปไดของการรักษาและดํารงสภาวะการเปนกลางภายใตการจัดการเชนน้ีขึ้นอยูกับทองที่ ซึ่งหมูคณะกระทํา
อยางถูกตองตามกฎหมายในการชวยเหลือการปฏิบัติในเขตทองที่หรือในกรณีของการปองกันตนเอง กลายมาเปน
ความชวยเหลือแกผูเคราะหรายจากการโจมตี ผลกระทบในทางปฏิบัติของสนธิสัญญานี้อาจจะเปลี่ยนแปลงจากการ
กระทําเพื่อความถูกตองของหมูคณะในการชวยเหลือชาติในกลุมสมาชิกภายใตการโจมตีใหกลายเปนหนาท่ีท่ีจะทํา
เชนน้ัน หนาท่ีน้ีอาจจะกระทําไดในหลาย ๆ รูปแบบจากลําดับจากการชวยเหลือทางเศรษฐกิจจนถึงขอผูกมัดของ
กองทัพ

๕๐๕.  อาณาเขตที่เปนกลาง
๑. หลักการโดยทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศ ทุกการกระทําท่ีเปนปรปกษตออาณาเขตที่เปนกลางอัน

หมายรวมถึงพื้นดินท่ีเปนกลาง พื้นนํ้าท่ีเปนกลางและอวกาศที่เปนกลางเปนพื้นท่ีหวงหาม ชาติเปนกลางมีหนาท่ี
ปองกันขัดขวางอาณาเขตนั้นๆ จากการที่จะถูกใชเปนสถานที่ลี้ภัย หรือ ฐานการปฏิบัติการโดยกองกําลังคูสงคราม
ของทุกฝาย ถาชาติเปนกลางไมกระทําหรือลังเลใจที่จะบังคับอยางมีประสิทธิภาพ ตอการลวงละเมิดความถูกตอง
ชาติคูสงครามที่เสียหายอาจจะกระทําบางสิ่งที่จําเปนในอาณาเขตที่เปนกลางเพื่อตอตานการกระทําของกองกําลัง



ของขาศึก รวมทั้งเรือรบและเครื่องบินทหาร ท่ีทําผิดกฎหมายโดยใชอาณาเขต ดังกลาวน้ันชาติคูสงครามมีอํานาจ
หนาท่ีท้ังการปองกันตนเองเมื่อถูกโจมตี หรือขมขูวาจะโดนโจมตีในขณะที่อยูในอาณาเขตที่เปนกลาง หรือถูกโจมตี
หรือขมขูวาจะโดนโจมตีจากอาณาเขตที่เปนกลาง

๒. ฝายเปนกลางอาจจะอนุญาตใหผานอาณาเขตที่เปนกลางแกผูบาดเจ็บปวยไขไปยังกองทัพของแตละฝาย
ในสภาวะที่ยานพาหนะที่ใชในการขนสงจะตองไมมีกําลังรบและยุทโธปกรณในการรบ ถาการผานของผูบาดเจ็บและ
เจ็บปวยไขไดรับอนุญาต ชาติเปนกลางจะมีหนาท่ีรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและการควบคุม เชลยศึกท่ี
หลบหนีผูจับกุม และหาทางไปอาณาเขตที่เปนกลางโดยอาจจะสงกลับถิ่นฐานเดิมหรือจํากัดอิสระภาพในชาติเปน
กลาง แตจะตองไมยอมใหไปมีสวนรวมในกิจกรรมสงครามขณะอยูท่ีน่ัน

๕๐๖. ทาเรือและพื้นที่จอดเรือท่ีเปนกลาง
ถึงแมวาชาติท่ีเปนกลางอาจจะไมจําแนกหลักเกณฑ ปดทาเรือและพื้นท่ีจอดเรือตอชาติคูสงคราม    เน่ืองจาก

ไมมีความจําเปนตองทําดังน้ัน ในทุก ๆ เหตุการณ สนธิสัญญากรุงเฮก ฉบับที่ ๑๓ กําหนดวาในการออกจากทาเรือ
ของชาติเปนกลางจะตองจัดการใหเรือรบของชาติคูสงครามที่จอดที่ทาเรือหรือพื้นท่ีจอดเรือของชาติเปนกลางออก
หางกันเปนเวลา เรือชาติใดเขามากอนออกกอน ๒๔ ชั่วโมงในขณะที่การขัดกันดวยอาวุธเกิดขึ้นของชาติคูสงคราม
อาจจะมาเยี่ยมที่ทาเรือและพื้นท่ีจอดเรือ  ชาติเปนกลางอาจจะเลือกเปดทาเรือ เพื่อจุดประสงคน้ัน ยานพาหนะของ
ชาติคูสงคราม รวมทั้งเรือรบ ยังคงมีสิทธิในการเขาเม่ือตองการความชวยเหลือ แมวาสาเหตุเกิดจากการถูกทําลาย
จากการกระทําของขาศึก

๕๐๗. ขีดจํากัดในการพักและการออกจากทาเรือ
๑. ในกรณีท่ีไมมีบทบัญญัติพิเศษตอตานในกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติประจําของชาติเปนกลาง      เรือรบ

ชาติคูสงครามไมไดรับอนุญาตใหอยูในทาเรือหรือพื้นท่ีจอดเรือของชาติเปนกลางเกินกวา ๒๔ ชั่วโมง ขีดจํากัดน้ียก
เวนไมใชกับเรือรบชาติคูสงครามที่อุทิศชวยเหลือตอมนุษยธรรม ศาสนา หรือ คนควาทางวิทยาศาสตรท่ีไมเกี่ยวกับ
การทหาร (เรือรบที่เขาทําการเก็บรวบรวมขอมูลทางวิทยาศาสตร เพื่อนําไปประยุกตใชเพิ่มศักยภาพทางทหารไมได
รับการยกเวน) เรือรบชาติคูสงครามอาจไดรับอนุญาตโดยชาติเปนกลางในการ  ยืดเวลาในการพักท่ีทาเรือหรือพื้นท่ี
จอดเรือของชาติเปนกลาง เม่ือติดสภาพอากาศหรือ เสียหายในสวนที่มี ผลตอความเหมาะสมที่จะออกทะเล
กําหนดใหเปนหนาท่ีของชาติเปนกลางที่จะตองกักกันเรือรบของชาติคูสงคราม รวมทั้งนายทหารและลูกเรือ ในกรณี
ท่ียังไมออกจากทาเรือ หรือพื้นท่ีจอดเรือ หรือไมสามารถออกไปได ในกรณีท่ีไมไดรับการอนุญาตใหจอดอยูในทา

๒. นอกเสียจากชาติเปนกลางจะมีกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติประจําท่ีกําหนดไวแตกตางออกไปจะตองไมมี
เรือรบมากกวา ๓ ลํา  ของแตละชาติคูสงครามอยูท่ีทาเรือหรือพื้นท่ีจอดเรือเดียวกัน และจะตองใชเวลาไมนอยกวา
๒๔ ชั่วโมงผานไปแลว ระหวางการออกจากทาของยานพาหนะของแตละฝาย คําสั่งของการออกจากทาถูกพิจารณา
ตัดสินจากการเขาเทียบทาแมวาการยืดเวลาการจอดจะไดรับการอนุญาต เรือรบของชาติคูสงครามจะไมออกจากทา
เรือหรือพื้นท่ีจอดเรือของชาติเปนกลางกอน ๒๔ ชั่วโมงหลังจากการออกจากทาของเรือสินคาของชาติศัตรู



๕๐๘. ยุทโธปกรณ เสบียง การติดตอสื่อสาร และการซอมบํารุง
๑. เรือรบของชาติคูสงครามจะไมใชทาเรือหรือพื้นท่ีจอดเรือของชาติเปนกลางเพื่อเสริมกําลังเพิ่มยุทโธปกรณ

เสริมอาวุธ หรือกอต้ังเคลื่อนยายเครื่องมือสื่อสารดวยกําลังทหารของชาติคูสงคราม ถึงแมวาการเพิ่มเสบียงทหาร
นํ้ามันเชื้อเพลิงเพียงพอที่จะเดินทางไปยังทาเรือของชาติตนเทาน้ัน กฎหมายไมไดกําหนดเกี่ยวกับปริมานที่จะไดรับ
อนุญาต ในการปฏิบัติจะตองพิจารณาตัดสินใจในสภาวะที่เรือรบของชาติคูสงครามจะกลับมาเพิ่มเติมเสบียงอาหาร
และเติ่มนํ้ามันเชื้อเพลิงอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเปนเรื่องสําคัญของการไมเลือกท่ีรักมักท่ีชังตอชาติคูสงคราม กับขอหามของ
การตอตานการใชอาณาเขตชาติเปนกลางเหมือนฐานปฏิบัติการ

๒. เรือรบของชาติคูสงครามทําการซอมแซมในทาเรือหรือพื้นท่ีจอดเรือของชาติเปนกลางในสภาวะที่มีความจํา
เปนจริง ๆ ท่ีจะตองทําใหเรือมีความทนทะเล กฎน้ีไมไดกําหนดเกี่ยวกับการซอมแซมอุปกรณการรบที่เสียหาย
แมวาการซอมแซมเพื่อใหมีความทนทะเลจะเปนจุดมุงหมายของหลักนิยมน้ี ในทุก ๆ เหตุการณเรือรบชาติคู
สงครามจะไมเพิ่มเติมหรือ  ซอมแซมระบบอาวุธหรือเสริมเพิ่มคุณคาความสามารถในการทําการสูรบ เปนหนาท่ี
ของชาติเปนกลางในการตัดสินใจวาอะไรเปนความจําเปนในการซอมแซม   หรือฟนฟูความทนทะเล  และยืนกราน
ท่ีจะใหความลาชาท่ีจะออกจากทาเรือชาติเปนกลางนอยท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได

๕๐๙.  ทรัพยเชลย
ทรัพยเชลย (ยึดจากเรอืสินคาของชาติเปนกลางหรือชาติขาศึก) อาจถูกนํามาฝากไวท่ีทาเรือ หรือพื้นท่ีจอดเรือ

ของชาติเปนกลาง    จากสาเหตุในดานความทนทะเล  สภาพอากาศไมอํานวย  หรือตองการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือ
เสบียง เรือรบดังกลาวจะตองออกจากทาเรือในทันทีท่ีสภาวะแวดลอมเอื้ออํานวยหรือมีความเหมาะสม เปนหนาท่ี
ของชาติเปนกลางที่จะพิจารณาปลดปลอยทรัพยเชลยรวมทั้งนายทหารและลูกเรือ และมีหนาท่ีท่ีจะตองกักกัน
ทรัพยเชลยท่ีนําเขามาในทาเรือ หรือเขตทอดสมออยางผิดกฎหมาย หรืออยางถูกกฎหมาย แตไมยอมออกจากทา
เม่ือสภาวะแวดลอมเอื้ออํานวยแกการออกเรือได

๕๑๐. นานน้ําภายในของชาติเปนกลาง
เปนอาณาเขตทางทะเลที่ถัดจากเสนฐานเขาไปในแผนดิน หรือในกรณีของรัฐหมูเกาะน้ัน ก็คือบริเวณ

ภายในเสนท่ีลากปดลอมเพื่อกําหนดเขตแดน กฎที่ใชกับทาเรือและพื้นท่ีจอดเรือประยุกตใชกับนานนํ้าภายในเชน
เดียวกัน

๕๑๑.  อาณาเขตทางทะเลของชาติเปนกลาง
๑. อาณาเขตทางทะเลของชาติเปนกลางเหมือนกับอาณาเขตของชาติเปนกลางโดยทั่วไป จะตองไมถูกใชโดย

กองกําลังของชาติคูสงคราม และเปนสถานที่ลี้ภัยจากขาศึกหรือเปนฐานปฏิบัติการ ชาติคูสงครามถูกจํากัดใหอด
กลั้นการกระทําทุกอยางที่แสดงความเปนปรปกษในอาณาเขตทางทะเลของชาติเปนกลางยกเวน ความจําเปนในการ
ปองกันตนเอง หรือดําเนินการชวยปองกันตอตานกําลังของขาศึกท่ีฝาฝนสถานะการเปนกลางของนานนํ้าเม่ือชาติ
เปนกลางไมสามารถ หรือไมตอตานการลวงละเมิดน้ัน

๒. ชาติเปนกลางอาจจะไมกําหนดเขตการผานของเรือรบและทรัพยเชลยของชาติคูสงครามในการผานอาณา
เขตทางทะเล ยกเวนในชองแคบสากล เม่ือการแสดงการปดกั้นการผานทําอยางถูกตอง ชาติคูสงครามจะตองอด



กลั้นจากการผานเขาอาณาเขตทางทะเลของชาติเปนกลาง ยกเวนการผานชองแคบสากล หรือความจําเปนท่ีตองได
รับความชวยเหลือ ชาติเปนกลางอาจอนุญาตใหการผานโดยสุจริตของเรือรบชาติคูสงครามและทรัพยเชลยผานเขา
ไปในอาณาเขตทางทะเล ขณะที่อยูในอาณาเขตทางทะเลของชาติเปนกลาง เรือรบของชาติคูสงครามจะตองไมเพิ่ม
เติม ซอมแซมระบบอาวุธ หรือทําใหยุทโธปกรณสมบูรณเพิ่มขึ้น  แมวาการปฏิบัติโดยทั่วไปจะปดอาณาเขตทาง
ทะเลตอเรือดํานํ้าของชาติคูสงคราม  ชาติเปนกลางอาจจะเลือกท่ีจะอนุญาตใหเรือดํานํ้าผานบนผิวนํ้า ชาติเปนกลาง
ตามธรรมเนียมจะอนุญาตใหผานอาณาเขตทางทะเลแกเรือท่ีขนผูบาดเจ็บ เจ็บปวยไข และเรือตองอับปาง แมวา
นานนํ้าน้ีจะปดสําหรับพาหนะของชาติคูสงคราม

๕๑๒.  ทะเลอาณาเขต ๑๒ ไมล
๑. เม่ือกฎความเปนกลางถูกจัดระบบในสนธิสัญญากรุงเฮก ป ค.ศ.๑๙๐๗ ทะเลอาณาเขต ๓ ไมล เปนท่ี

ยอมรับโดยทั่วไป การบินเพิ่งจะเริ่มตน เรือดํานํ้ายังไมถือวาเปนฐานปลอยอาวุธ กฎการเปนกลาง ซึ่งเหมาะสมกับ
ทะเลอาณาเขตถูกออกแบบ เพื่อเปนกฎเกณฑในการควบคุมเรือรบผิวนํ้าในพื้นท่ีแคบ ๆ นอกฝงทะเลของชาติเปน
กลาง สนธิสัญญากฎหมายทะเลป ๑๙๘๒ เกี่ยวกับชายฝงทะเลของชาติตาง ๆ ไดขยายการอางสิทธิของทะเลอาณา
เขตออกเปน ๑๒ ไมล

๒. ในขอความที่รูจักยอมรับอยางกวางขวางของทะเลอาณาเขต ๓ ไมล กฎและหนาท่ีของชาติเปนกลางและ
ชาติคูสงครามในทะเลอาณาเขตถือความสมดุลและความเปนธรรม แมวาทะเลอาณาเขตจะขยายจาก ๓ เปน ๑๒
ไมลทะเล ทําใหเกิดความแตกตางมากกวา ๓,๐๐๐,๐๐๐ ตารางไมล จากบริเวณซึ่งกําลังของชาติคูสงคราม อาจจะ
ควบคุมดูแลปฏิบัติการโจมตี อันเปนการสรางความยุงยากสับสนตอชาติเปนกลางในการที่ลวงละเมิดทะเลอาณา
เขต ๑๒ ไมล ของชาติเปนกลางไมอยูและเขากันไมไดกับกฎการเปนกลาง ท่ีชาติคูสงครามอดกลั้นจากการกระทํา
เปนปรปกษนอนานนํ้าชาติเปนกลาง และไมใชทะเลอาณาเขตของชาติเปนกลางเปนสถานที่ลี้ภัยจากขาศึก หรือฐาน
ปฏิบัติการ กําลังของชาติคูสงครามที่ละเมิดความเปนกลางของนานนํ้า และชาติเปนกลางแสดงการที่ไมสามารถ
หรือไมมีเจตนาที่จะขับไลผูรุกราน ชาติคูสงครามอีกฝายยอมรักษาความถูกตองที่จะดําเนินการกระทําการบังคับ
ดวยตนเองแกศัตรู และชาติเปนกลางดวยกฎแหงการเปนกลาง

๕๑๓.  ชองแคบสากลชาติเปนกลาง
เปนธรรมเนียมกฎหมายระหวางประเทศสะทอนสนธิสัญญา กฎหมายทางทะเลป ค.ศ.๑๙๘๒ ในการจัดเรือ

รบผิวนํ้าของชาติคูสงคราม และชาติเปนกลาง เรือดํานํ้า และเครื่องบินมีสิทธิในการแลนผาน บินผาน และดําผาน
ชองแคบทั้งหมดที่ใชในการเดินเรือระหวางประเทศ ชาติเปนกลางไมสามารถที่จะเลื่อน ขัดขวาง หรือตอตานสิทธิใน
การผานชองแคบระหวางประเทศ กองกําลังชาติคูสงครามขนสงผานชองแคบระหวางประเทศ ท่ีซอนกันกับนานนํ้า
ชาติเปนกลางจะตองดําเนินการโดยไมชักชา อดกลั้นจากการคุกคาม หรือการใชกําลังตอตานชาติเปนกลาง และจะ
ตองอดกลั้นจากการกระทําของฝายขาศึก หรือการกระทําอื่น ซึ่งไมเปนปกติธรรมดาในการผาน ในการผานกอง
กําลังของชาติคูสงครามอาจจะมีมาตรการคุมครองความมั่นคงอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งการปลอย และการเขามาของ
เครื่องบิน รูปกระบวนเรือฉาก การวัดคาเสียงใตนํ้า และการลาดตระเวนทางอิเล็กทรอนิกส กองกําลังของชาติคู
สงครามจะไมใชชองแคบของชาติเปนกลางเปนสถานที่ลี้ภัย เปนฐานปฏิบัติการ และเรือรบของชาติคูสงครามจะไม



ทําการตรวจและคนหาในนานนํ้าน้ัน (ชองแคบตุรกีมีการใชกฎพิเศษที่ชัดเจนในสนธิสัญญา Montreux ป ค.ศ.
๑๙๓๖ ซึ่งจํากัดจํานวนและชนิดของเรือรบที่จะใชในชองแคบทั้งในเวลาสันติและระหวางขัดกันดวยอาวุธ)

๕๑๔.  นานน้ําหมูเกาะของชาติเปนกลาง
๑. เกือบทุกชาติระลึกถึงสิทธิท่ีเหมาะสมของชาติท่ีเปนเกาะตอการสถาปนาเสนฐานของรัฐหมูเกาะปดลอมพื้น

นํ้ารอบ ๆ หมูเกาะ การจัดทําเสนฐานปฏิบัติตามสนธิสัญญากฎหมายทะเลป ค.ศ.๑๙๘๒ ความสมดุลของสิทธิและ
หนาท่ีของชาติเปนกลาง และชาติคูสงครามกับการยอมรับกับนานนํ้าเปนกลางยากตอการกําหนดเน้ือหาสาระของ
นานนํ้าหมูเกาะ

๒. กองกําลังของชาติคูสงครามจะตองอดกลั้นจากการกระทําอันเปนฝายขาศึกในนานนํ้าเปนกลางของรัฐ  
หมูเกาะ และจากการใชเสมือนเปนท่ีลี้ภัยหรือฐานปฏิบัติการเรือรบหรืออากาศยานของชาติคูสงคราม ซึ่งรวมทั้งเรือ
ดํานํ้า เรือผิวนํ้า และอากาศยานทหาร รักษาไวซึ่งสิทธิของการไมขัดขวางการแลนผาน บินผาน หรือดํานํ้าผานใน
เสนทางในทะเลของรัฐหมูเกาะ การอางสิทธิการผานเสนทางในทะเลรัฐหมูเกาะของกองกําลังชาติคูสงครามอาจจะ
รับประกันเหตุกรณีของการผานอยางตอเน่ืองและรวดเร็ว  และไมมีผลเปลี่ยนแปลงตอความมั่นคง รวมทั้งการ
ปลอยขึ้นและรับอากาศยานลงเรือ การตรวจคนไมไดรับอนุญาตใหกระทําในนานนํ้าหมูเกาะที่เปนกลาง

๓. ชาติเปนกลางอาจจะปดนานนํ้าหมูเกาะ (ท่ีมิใชเสนทางผานทางทะเลหรือเปนเสนทางโดยปกติท่ีใชในการ
เดินเรือหรือเดินอากาศ) ในการผานของเรือรบของชาติคูสงคราม แตก็ไมใชสิ่งจําเปนจะปดหรือไมปดก็ได ชาติหมู
เกาะควรแนใจวาไดรับการยอมรับที่จะไมถูกลวงละเมิดความเปนกลางของนานนํ้า ถาชาติเปนกลางไมสามารถหรือ
ไมพยายามอยางมีประสิทธิภาพท่ีจะปองกัน หรือผลักไลกองกําลังชาติคูสงครามที่แสดงใหเห็นการกระทําท่ีผิดกฏ
หมายในนานนํ้าหมูเกาะของตน ชาติคูสงครามฝายตรงขามอาจจะดําเนินการชวยเหลือตนเองในการกระทําบังคับ
ฝายขาศึก ซึ่งอาจจะเปนสิ่งจําเปนท่ีตองลวงละเมิดความเปนกลาง การใชกําลังบังคับในการชวยเหลือตนเองอาจ
รวมทั้งบนผิวนํ้า ใตผิวนํ้า ในอากาศ และในอวกาศของนานนํ้าหมูเกาะโดยใชกําลังในจํานวนปริมาณเทาท่ีจําเปน

๕๑๕.  หวงอวกาศที่เปนกลาง
๑. อาณาเขตที่เปนกลางที่ขยายขึ้นไปในหวงอวกาศเหนือผิวดินชาติเปนกลาง นานนํ้าภายในนานนํ้าหมูเกาะ

และอาณาเขตทางทะเล อากาศยานทหารของชาติคูสงครามจะถูกหามมิใหเขาไปในหวงอวกาศที่เปนกลางยกเวนดัง
ตอไปนี้

ก. หวงอวกาศเหนือชองแคบและเสนทางผานทางทะเลของรัฐหมูเกาะระหวางประเทศที่เปนกลางยังคง
เปดตลอดเวลาแกอากาศยานของชาติคูสงคราม รวมทั้งอากาศยานทหารในการลําเลียงหรือการผาน
เสนทางผานในทะเลของรัฐหมูเกาะ การผานจะตองตอเน่ืองและรวดเร็ว และกระทําในการบินใน
ลักษณะปกติธรรมดาของอากาศยาน อากาศยานของชาติคูสงครามจะตองอดกลั้นจากการกระทําอัน
เปนขาศึกในขณะที่ผาน แตอาจจะดําเนินการในหลายสิ่งเพื่อรับประกันตอความมั่นคงของตน และ
ความม่ันคงตอฝายตนไมวากําลังผิวนํ้า หรือใตผิวนํ้า



ข. อากาศยานทางการแพทยอาจจะบินขามดินแดนประเทศเปนกลางกอนท่ีจะแจง อาจจะลง ณ ท่ีน้ันใน
กรณีท่ีจําเปน และอาจจะใชสิ่งอํานวยความสะดวกของสนามบินท่ีเปนกลางเหมือนกับที่ลี้ภัย โดยที่
ขอจํากัดและระเบียบน้ีชาติเปนกลางจะนําไปประยุกตใชกับทุกชาติคูสงครามอยาง เทาเทียมกัน

ค. อากาศยานของชาติคูสงครามที่มีสภาพท่ีตองการความชวยเหลือท่ีมองเห็นไดเดนชัดอาจไดรับอนุญาต
ใหเขาไปในหวงอวกาศที่เปนกลางและลงจอดในอาณาเขตที่เปนกลางภายใตการคุมครองชาติเปนกลาง
อาจบังคับใหใหอากาศยานลง และกักกันท้ังอากาศยานและลูกเรือไว

๕๑๖.  หนาท่ีการเปนกลางในหวงอวกาศที่เปนกลาง
ชาติเปนกลางตองรับหนาท่ีปองกันการฝาฝนหวงอวกาศที่เปนกลางจากอากาศยานทหารของชาติคูสงคราม 

ตองผลักดันการลวงละเมิดลงพื้นของอากาศยาน และกักกันท้ังอากาศยานและลูกเรือ ถาหากชาติเปนกลางไม
สามารถหรือไมพยายามปองกันการเขามาอยางผิดกฎหมาย หรือการใชหวงอวกาศ โดยอากาศยานทหารของชาติคู
สงคราม กองกําลังของชาติคูสงครามฝายตรงขามอาจจะดําเนินการออกมาตรการใช กําลังบังคับเพื่อชวยเหลือตน
เองตามแตความตองการในสภาพแวดลอมน้ัน

๕๑๗.  การคาท่ีเปนกลาง
๑. จุดมุงหมายสําคัญของกฎการเปนกลาง คือ ระเบียบปฏิบัติของการกระทําของชาติคูสงครามในการยอม

รับการคาท่ีเปนกลาง เพื่อจุดประสงคของเอกสารการพิมพน้ี การคาท่ีเปนกลางประกอบดวยการคาท้ังหมด ระหวางชาติ
เปนกลางชาติหน่ึงกับชาติอื่นท่ีไมไดมีสวนเกี่ยวของกับวัสดุอุปกรณสงคราม หรือการกําหนดจุดหมายของกองกําลัง
สําหรับชาตคูิสงครามใด และการคาท้ังหมดระหวางชาติเปนกลาง และชาติคูสงครามหนึ่งที่ไมเกี่ยวของกับคาใชจาย
ในการขนสงลักลอบนําสินคาเขาท่ีผิดกฎหมาย หรือการคาท่ีทําใหดํารงรักษาไวซึ่งความสามารถในการสูรบของชาติ
คูสงคราม เรือพาณิชยของชาติเปนกลาง และอากาศยานพลเรือนท่ีเขามาทําการคาท่ีเปนกลางอยางถูกกฎหมายจะ
ถูกตรวจคน แตจะไมถูกจับยึด หรือทําลายโดยกองกําลังของชาติคูสงคราม

๒. กฎการเปนกลางไมขัดขวางชาติเปนกลางจากการเขามาคาขายกับชาติคูสงคราม อยางไรก็ตามรัฐบาลของ
ชาติเปนกลางไมสามารถที่จะจัดหาวัสดุอุปกรณสงครามหรือกองกําลังติดอาวุธใหกับชาติคูสงคราม โดยปราศจาก
การลวงละเมิดหนาท่ีการเปนกลางในการงดเวนการจัดสงวัสดุอุปกรณ และการไมฝกใฝฝายใด  ฝายหนึ่ง และ
เสี่ยงตอการสูญเสียสภาวะการเปนกลาง ถึงแมวาชาติเปนกลางอาจจะขัดขวางประชาชนจากการจัดสงการคาท่ีไม
เปนกลางกับชาติคูสงคราม แตก็ไมไดเปนสิ่งจําเปนท่ีจะทําเชนน้ัน ผลกระทบที่ตามมา กฎหมายที่บัญญัติการตรวจ
สอบความสมดุลของผลประโยชนตอการปองกันการคาท่ีเปนกลางจากการแทรกแซงที่ไมสมเหตุสมผล และสิทธิ
ของชาติคูสงครามฝายหนึ่งในการหามการขนยายวัสดุอุปกรณสงครามไปยังขาศึกอีกฝายหนึ่ง

๕๑๘.  สินคาตองหาม
๑. สินคาตองหามประกอบดวยสินคาซึ่งกําหนดสําหรับขาศึกของชาติคูสงคราม ซึ่งอาจะเชื่อไดวาจะใชในการ

ขัดแยงกันดวยอาวุธ ตามธรรมเนียมประเพณีท่ีตกทอดกันมา สินคาตองหามแบงออกเปนสองประเภท คือ
ประเภทตองหามอยางเด็ดขาดสมบูรณ และอยางมีเงื่อนไข สินคาตองหามอยางสมบูรณประกอบดวย สินคา ซึ่ง
คุณลักษณะเห็นไดชัดวาถูกกําหนดเพื่อใชในการขัดแยงกันดวยอาวุธ  เชนกระสุน  อาวุธ  เครื่องแบบ  และอื่น ๆ



สินคาตองหามอยางมีเงื่อนไข เปนสินคาท่ีทําใหรูสึกเชื่อวาจะมีจุดมุงหมายในการใชวาสามารถใชท้ังเพื่อการสงบสุข
หรือเพื่อการสงคราม เชน สิ่งที่ใชในการประกอบอาหาร อุปกรณการกอสราง และนํ้ามันเชื้อเพลิง ชาติคูสงคราม
มักจะประกาศรายการตั้งแตเริ่มแรกของการเปนขาศึกกัน เพื่อแจงใหชาติเปนกลางทราบถึงชนิดของสินคาท่ี
พิจารณาวาเปนสินคาตองหามทั้งหมด และสินคาท่ีไดรับการยกเวน โดยทั่วไปรายการสินคาตองหามของชาติคู
สงครามไมคงที่แนนอน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของการขัดแยง

๒. ตามประเพณีปฏิบัติของชาติคูสงครามตั้งแตป ค.ศ.๑๙๓๙ กอใหเกิดธรรมเนียมที่ยกเลิกในเรื่องการแตก
ตางระหวาง สินคาตองหามอยางเด็ดขาดสมบูรณ และสินคาตองหามอยางมีเงื่อนไข เพราะความเกี่ยวพันของ
ประชากรทั้งหมดโดยแทจริงในความพยายามสนับสนุนสงคราม ชาติคูสงครามทั้งสองฝาย ในสงครามโลกครั้งที่ ๒
โนมเอียงในการปฏิบัติควบคุมสินคานําเขาท้ังหมด ดวยเหตุดังน้ี มันจึงกลายเปนการยากขึ้น  ทุกทีท่ีจะแสดงให
เห็นความแตกตางที่สําคัญระหวาง การกําหนดสินคาเพื่อรัฐบาลของขาศึก กองทัพของขาศึก และการกําหนดสินคา
เพื่อการบริโภคของประชาชนพลเรือน โดยผลลัพธน้ีชาติคูสงครามจัดการกับสินคานําเขาท้ังทางตรงและทางออมท้ัง
หมดที่สนับสนุนการพยายามทําสงครามที่เปนสินคาท่ีตองหาามโดยปราศจากการจําแนกระหวางสินคาตองหาม
อยางเด็ดขาด และสินคาตองหามอยางมีเงื่อนไข ดวยขอบเขตดังน้ี กฎหมายระหวางประเทศอาจจะดําเนินงานตอ
ไปในการที่จะประกาศรายการสินคาตองหาม โดยเม่ือเร็ว ๆ น้ี การฝกปฏิบัติแสดงใหเห็นวา ความตองการอาจจะ
ประสบผลสําเร็จโดยการทํารายการของสินคาท่ีไดรับการยกเวน

๕๑๙.  สินคาท่ีถูกสงไปยังจุดมุงหมายที่เปนขาศึก
๑. สินคาตองหามมีแนวโนมท่ีจะตองมีการตรวจจับในทุกสถานที่นอกจากอาณาเขตที่เปนกลาง ถาจุดหมาย

ปลายทางคืออาณาเขตที่เปนของขาศึกหรืออาณาเขตที่ถูกครอบครองโดยขาศึก ไมใชเรื่องสําคัญวาจะสงสินคาตอง
หามในสงไปโดยตรง รวมทั้งการขนถายสินคา และการขนสงทางบกก็เชนกัน เม่ือสินคา ตองหามไปเกี่ยวพันกับจุด
หมายปลายทางที่ขาศึกเปนเจาของหรืออาณาเขตที่ถูกขาศึกยึดครอง อาจจะสันนิษฐานไดเม่ือ

ก. ยานพาหนะชาติเปนกลางไดแวะจอดที่ทาเรือขาศึกกอนมาถึงทาเรือประเทศเปนกลาง ซึ่งสินคาถูก
ตรวจสอบ

ข. สินคาถูกตรวจสอบวาใชท่ีทาเรือชาติเปนกลาง เปนเหมือนทาเรือของการสงผานไปยังขาศึก ถึงแมวา
จะเปนการสงไปยังชาติเปนกลางกอน

ค. สินคาท่ีถูกสงมอบตามคําสั่ง หรือสงไปที่ผูรับของโดยไมจาหนา แตถูกกําหนดวาเปนชาติเปนกลางที่
อยูในอาณัติของขาศึก

๒. การสันนิษฐาน จุดมุงหมายอันเปนขาศึกของสินคาตองหามที่สงโดยลวงละเมิด  มีแนวโนมท่ีจะถูกจับกุม
โดยชาติคูสงครามจากเวลาที่เรือสินคาของชาติเปนกลางออกจากทาเรือในประเทศตนเอง หรืออาณาเขตที่เปนกลาง
อื่น ๆ จนกระทั่งกลับมาถึงอาณาเขตที่เปนกลางอีกครั้งหนึ่ง ยิ่งไปกวาน้ัน สินคาตองหามอยางมีเงื่อนไขยังมี
แนวโนมท่ีจะถูกจับดวยเหมือนกัน ถากําหนดจุดมุงหมายเพื่อการใชของรัฐบาลหรือกองทัพของขาศึก  จุดมุงหมาย
อันเปนขาศึกของสินคาตองหามจะตองตั้งอยางเปนจริงจังไมใชสมมุติทึกทักเอาเอง

๕๒๐.  การไดรับการยกเวนจากการเปนสินคาตองหาม



๑. สินคาท่ีแนนอนวาไดรับการยกเวนจากการจับกุม วาเปน สินคาตองหามแมวาจะถูกกําหนดสงไปอาณาเขต
ขาศึก ไดแก

ก. สินคาท่ียกเวน หรือสินคาอิสระ
ข. สิ่งของที่มีเจตนาโดยเฉพาะเพื่อการรักษาคนบาดเจ็บ และเจ็บปวยของกองทัพ และการปองกันเชื้อโรค
ค. อุปกรณการแพทย วัตถุทางศาสนา เสื้อผา เครื่องนอน เครื่องประกอบอาหารที่จําเปน เครื่องมือท่ี

กําบัง โดยปกติแกประชาชนพลเรือน และเปนพิเศษแกเด็กและสตรี การจัดหาที่ไมมีเหตุผลรายแรงที่
จะทําใหเชื่อวาสินคาเหลาน้ันจะถูกนําไปใชในจุดประสงคอื่น หรือเปนขอไดเปรียบทางทหารที่ชัดเจน
ตอขาศึก โดยการสับเปลี่ยนดัดแปลงสินคาของขาศึก แลวกลายเปนสินคาเพื่อจุดประสงคทางทหารได
โดยงาย

ง. สิ่งของที่กําหนดใหแกเชลยศึก รวมถึงหีบหอของสวนตัว อาหารบางอยาง เสื้อผา อุปกรณการแพทย
วัตถุทางศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม และอุปกรณการกีฬา ฯลฯ

จ. สินคา หรือมิฉะน้ันสิ่งที่ไดรับการยกเวนเปนพิเศษจากการจับกุมโดยสนธิสัญญาระหวางประเทศ หรือ
การตกลงกันเปนพิเศษ ระหวางชาติคูสงคราม

๒. เปนธรรมเนียมปฏิบัติใหชาติเปนกลางจัดหาแกชาติคูสงครามทั้งสองฝายในขอมูลท่ีเกี่ยวกับรูปลักษณะ 
เวลา และเสนทางสงของสินคาที่ไดรับการยกเวนจากการเปนสินคาตองหาม และไดมาซึ่งการยอมรับเพื่อความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑและการเขาไปในอาณาเขตของชาติคูสงคราม หรืออาณาเขตที่ชาติคูสงครามยึดครอง

๕๒๑.  ประกาศนียบัตรรับรองการขนสงสินคาท่ีไมตองหาม
ประกาศนียบัตรรับรองของการขนสงสินคาท่ีไมตองหาม เปนเอกสารที่แจกจายโดยกงสุลของชาติคูสงคราม

หรือหนวยราชการอื่นตอเรือและอากาศยานของชาติเปนกลาง เพื่อรับรองวาสินคาท่ีขนสงน้ันไดรับการตรวจสอบ
แลว โดยปกติจะทําท่ีสถานที่แรกที่ออกเดินทาง และตรวจหาวาปลอดจากสินคาตองหาม จุดประสงคของ
ประกาศนียบัตรรับรองนี้เพื่อใหความสะดวกแกชาติคูสงครามในการควบคุมสินคาตองหาม ดวยการแทรกแซงนอย
ท่ีสุด เพื่อเกิดความลาชานอยท่ีสุดแกการคาของชาติเปนกลาง ประกาศนียบัตรรับรองนี้ไมเปนการรับประกันวาเรือ
หรืออากาศยานจะตองไมถูกตรวจคน และสินคาจะตองไมถูกยึดครอง (การเปลี่ยนสภาพแวดลอม เชน การเปลี่ยน
สถานะของเรือของชาติเปนกลางระหวางเวลาที่ออกประกาศนียบัตรรับรองกับเวลาที่มีการสกัดกั้นในทะเลอาจจะ
เปนสาเหตุใหประกาศนียบัตรรับรองเปนโมฆะ) ในทางตรงขามการที่ประกาศนียบัตรรับรองที่แจกจายโดยชาติคู
สงครามชาติหน่ึงไมมีผลกระทบตอสิทธิการตรวจคนของชาติคูสงครามฝายตรงขามการยอมรับของประกาศนียบัตร
รับรอง โดยเรือหรืออากาศยานชาติเปนกลางไมไดประกอบขึ้นเพื่อการสนับสนุนชาติท่ีไมเปนกลาง

๕๒๒.  ลักษณะการเปนขาศึก
เรือทุกลําท่ีปฏิบัติการภายใตธงของขาศึก และอากาศยานทุกเครื่องที่มีเครื่องหมายของขาศึก มีลักษณะการ

เปนขาศึก อยางไรก็ตาม ความจริงที่วาเรือสินคาท่ีติดธงชาติเปนกลาง อากาศยานที่ติดเครื่องหมายชาติเปนกลางไม
จําเปนวาจะมีลักษณะที่เปนกลางเสมอ เรือสินคาและอากาศยานพลเรือนทุกลําท่ีชาติคูสงครามเปนเจาของหรือควบ
คุมโดยชาติคูสงครามมีลักษณะการเปนขาศึก โดยไมตองสนใจแมวาจะปฏิบัติการภายใตธงหรือเครื่องหมายของ



ชาติเปนกลาง เรือหรืออากาศยานที่มีลักษณะการเปนขาศึก อาจจะถูกปฏิบัติโดยชาติ คูสงครามฝายตรงขาม
ถาทราบความจริงวาเปนเรือและอากาศยานของขาศึก

๕๒๓.  ลักษณะของเรือรบและอากาศยานทางทหารของขาศึก
เรือสินคาและอากาศยานทางพลเรือนของชาติเปนกลางที่มีลักษณะความเปนขาศึก อาจถูกปฏิบัติจากชาติคู

สงครามเหมือนเรือรบหรือเครื่องบินทางทหารของขาศึก ถาหากเกี่ยวของกับการกระทําดังน้ี
ก. มีสวนโดยตรงในการกระทําเปนขาศึกในฝายของขาศึก
ข. กระทําในทุกขีดความสามารถเหมือนกับสวนสนับสนุนในทางทหารตอกองทัพของขาศึก

๕๒๔.  ลักษณะของเรือสินคา หรืออากาศยานทางพลเรือนของขาศึก
๑. เรือสินคาและอากาศยานพลเรือนของชาติเปนกลางท่ีมีลักษณะการเปนขาศึกอาจจะถูกปฏิบัติจากชาติคู

สงคราม เชนเดียวกับเรือสินคาหรืออากาศยานทางพลเรือนของขาศึก เม่ือเกี่ยวของพัวพันกับการกระทํา ๒
ประการดังน้ี

ก. ปฏิบัติการโดยตรงภายใตการควบคุม คําสั่ง กฎบัตร การวาจาง หรือการชี้นําของขาศึก เชน   จัดเปน
กระบวนเรือ

ข. ขัดขวางความพยายามที่จะเขาทําการพิสูจนทราบรวมทั้งการตรวจคน

๕๒๕.  การตรวจคน
การตรวจคนเปนวิธีซึ่งเรือรบ หรืออากาศยานทางทหารของชาติคูสงครามอาจจะใชในการตัดสินลักษณะที่แท

จริง (ขาศึกหรือเปนกลาง) ของเรือสินคาท่ีเผชิญหนากันภายนอกอาณาเขตชาติเปนกลาง ลักษณะ (สินคาตองหาม
หรือสินคาท่ีไดรับการยกเวน) ของสินคา วิธีการกระทํา (โดยสุจริตหรือเปนขาศึก) ของการวาจาง และความจริงอื่น
ๆ ท่ีเกี่ยวของในกรณีการขัดกันดวยอาวุธ ๑  เรือรบหรือเรือของชาติเปนกลางที่พัวพันกับการคากับกองทัพไมใชสิ่ง
ท่ีจะตรวจคน ขอหามตอตานการตรวจคนในอาณาเขตชาติเปนกลาง ขยายออกไปถึงชองแคบระหวางประเทศที่
เหลื่อมทับดวยอาณาเขตทางทะเลของชาติเปนกลาง และเสนทางเดินเรือของรัฐหมูเกาะ เรือสินคาของชาติเปนกลาง
ในกระบวนเรือของเรือรบของชาติเปนกลางชาติเดียวกันไดรับการยกเวนจากการตรวจคนเชนเดียวกัน แมวาผูควบ
คุมกระบวนเรืออาจจะถูกขอหนังสือจากนายทหารที่ควบคุมของเรือรบชาติคูสงครามที่มาสกัดกั้น เพื่อใหขอมูลขาว
สาร ลักษณะของยานพาหนะ และสินคาท่ีควร หรือจะตองถูกตรวจคน ผูควบคุมกระบวนเรือจะตองตัดสินใจวา
เรือภายใตอํานาจครอบครองของตนมีลักษณะการเปนขาศึก หรือขนสินคาตองหามมาหรือไม เขาจําเปนตองชวย
เหลือในการถอนตัวจากการปองกันผูท่ีกระทําผิด รับผิดชอบตอการตรวจคนและการจับกุมโดยเรือรบของชาติคู
สงคราม

๕๒๖.  ข้ันตอนการตรวจคน
๑. ในการขาดไปของกฎการปะทะพิเศษหรือคําแนะนําพิเศษอื่นๆ ท่ีแจกจายโดยการปฏิบัติตามสายการบังคับ

บัญชาระหวางชวงเวลาของการขัดกันดวยอาวุธ ขั้นตอนตอไปนี้ควรจะไดแจงใหกําลังพลรับทราบโดย ชัดแจง
ในเรื่องสิทธิของชาติคูสงครามในการตรวจคน

ก. การตรวจคนควรจะฝกหัดในทุกไหวพริบปฏิภาณ และการพิจารณาที่เปนไปได



ข. กอนมีการเรียกเรือใหจอดนิ่ง เรือรบควรชักธงชาติในการเรียกจะทําโดยการยิงที่ไมบรรจุลูก การชักธง
สัญญาณสากล (SN หรือ SQ) หรือเครื่องมืออื่น ๆ ในการเรียกเรือ ถาเปนเรือสินคาชาติเปนกลางจะ
เขามาหาแลวหยุด จอดนิ่งลอยลํา แสดงธงเรือ และไมตอตานขัดขวาง (ถาการเรียกเปนเรือขาศึก
จะไมเขามาหา และอาจตอตานกฎหมาย แมแตใชกําลัง แตดวยการกระทําน้ัน เปนความเสี่ยงตอการ
ถูกทําลาย หรือความเสียหายอื่น ๆ)

ค. ถาเรือท่ีเรียกน้ันหนี อาจจะมีการไลติดตาม และนํามาตรการบังคับอื่นมาใชถาจําเปน
ง. เม่ือเรือท่ีถูกเรียกถูกนําเขามา เรือรบควรจะสงเรือเล็กพรอมกับนายทหารที่จะดําเนินการตรวจคน

ถาเปนการปฏิบัติได ควรมีนายทหารตรวจคนอีกหน่ึงคนติดตามไปดวยเพื่อทําการตรวจสอบ
นายทหารและลูกเรือเรือเล็กอาจพกอาวุธโดยการไตรตรองอยางรอบคอบของนายทหารที่ควบคุม

จ. ถาการตรวจคนในทะเลพิจารณาเห็นวาอันตราย หรือไมสามารถปฏิบัติได เรือของชาติเปนกลางอาจจะ
ถูกคุมกันโดยเรือรบที่เรียกตรวจ หรือเรือรบลําอื่น หรืออากาศยานทหารใหไปยังสถานที่ใกลท่ีสุด
(นอกอาณาเขตทางทะเลของชาติเปนกลาง) ซึ่งเปนสถานที่ท่ีการตรวจคนสะดวกและปลอดภัย
เรือของชาติเปนกลางไมตองลดธง (ไมไดถูกจับ) แตจะตองกระทําตามที่เรือรบ หรืออากาศยานที่มา
ทําการคุมกันสั่ง

ฉ. นายทหารควบคุมการผานควรจะตรวจสอบหลักฐานทางหนังสือของเรือกอนใหทราบแนถึงลักษณะทา
เรือท่ีออกและจุดหมายปลายทาง ลักษณะของสินคา ลักษณะของการวาจาง และความจริงอื่น ๆ ท่ี
ตามประเด็นท่ีตองการเอกสารหนังสือท่ีตรวจสอบโดยปกติรวมทั้งใบรับรองการจดทะเบียน รายชื่อ
ลูกเรือ รายชื่อผูโดยสาร สมุดบันทึก บัตรผานการตรวจสุขภาพ การเชาเหมาลํา (ถาเปนเรือเชา) ใบ
สงของ หรือใบแสดงรายการสินคา ใบแสดงการบรรทุก   ใบสําคัญอื่น ๆ ใบประกาศของกงสุล หรือ
ประกาศนียบัตรรับรองวาไมเปนสินคาตองหามการขนสงรับรองความบริสุทธิ์ของสินคา

ช. ความเปนระเบียบถูกตองของหนังสือ และแสดงใหเห็นความบริสุทธิ์ท่ีเดนชัดของสินคา การวาจาง
หรือจุดหมายปลายทางไมไดขอสรุปจําเปน ความสงสัยยังคงดํารงอยู เรือรบของบริษัทอาจตองตอบ
คําถาม และเรือและสินคายังอาจถูกตรวจคน

ซ. นอกจากจะเปนการปองกันความม่ันคงทางทหาร นายทหารควบคุมการผานจะบันทึกความจริงที่เกี่ยว
ของกับการตรวจคนลงในสมุดบันทึกของการตรวจเยื่ยมเรือ รวมทั้งวันท่ี และสถานที่ท่ีเขาทําการ
สกัดกั้น การลงชื่อควรจะลงโดยลายเซ็น และยศของนายทหารควบคุมการผาน แตชื่อของเรือท่ีทํา
การตรวจ และนายทหารผูบังคับบัญชาไมควรเปดเผย

๕๒๗.  การตรวจคนโดยอากาศยานทหาร
แมวาจะมีสิทธิของการตรวจคนโดยอากาศยานทหาร แตไมมีการวางรากฐานในการฝกหัดท่ีเปนสากลวาสิทธิ

น้ันจะมีการฝกการปฏิบัติอยางไรบาง โดยธรรมดาการตรวจคนเรือโดยอากาศยานจะประสบความสําเร็จ โดยการ
นําและคุมกันเรือไปยังบริเวนใกลเคียงของเรือรบของชาติคูสงครามซึ่งจะทําการตรวจคนเรือนําไปยังทาเรือของชาติ
คูสงคราม การตรวจคนอากาศยานโดยอากาศยานจะประสบผลสําเร็จโดยการนํา อากาศภายใตความคุมกันไปยัง
สถานที่ท่ีสามารถรอนลงจอดในพื้นท่ีใกลท่ีสุดของชาติคูสงครามที่ใกลท่ีสุด



๕๒๘. การปดอาว
การปดอาวเปนปฏิบัติการของคูสงครามในการปองกันเรือ และหรือ อากาศยานของทุกชาติ  ไมวาจะเปน

ขาศึกหรือชาติเปนกลางจากการเขาหรือออกจากทาเรือ สนามบิน หรือพื้นท่ีชายฝงที่จาการเขา       ครอบครอง
หรือการเขาควบของชาติขาศึก จุดประสงคของชาติคูสงครามในการสถาปนาการปดอาว คือการปฏิเสธขาศึกในการ
ใชเรือหรืออากาศยานของขาศึกหรือชาติเปนกลางในการขนสงบุคคลและสินคา ไปยังหรือออกจากดินแดนขาศึก ใน
ขณะที่สิทธิการตรวจคนของชาติคูสงครามถูกกาํหนดใหขัดขวางการขนยายสินคาตองหาม สิทธิการตรวจคนของ
ชาติคูสงครามคือการตั้งใจปองกันเรือหรืออากาศยาน ปราศจากความสนใจในสินคาท่ีสงประกาศและแยกขาศึก
ออกจาก นานนํ้าหรือหวงอวกาศระหวางประเทศ

๕๒๙. กฎเกณฑเดิม
๑. ถูกตองมีเหตุผลภายใตกฎเกณฑเดิมของกฎหมายระหวางประเทศ การปดอาวจะตองสอดคลองกับ

บรรทัดฐานดังตอไปนี้
ก. การสถาปนา การปดอาวจะตองสถาปนาโดยรัฐบาลของชาติคูสงคราม ปกติท่ัวไปประสพผลโดยการ

ประกาศของรัฐบาลชาติคูสงคราม หรือโดยผูบังคับบัญชากองกําลังปดอาวจะเริ่มตนขีดจํากัดของ
ลักษณะภูมิศาสตร และชวงเวลาที่เหมาะสมที่จะอนุญาตใหเรือ และอากาศยานของชาติเปนกลางออก
จากพื้นท่ีท่ีปดอาว

ข. การบอกกลาว เปนธรรมเนยีมสาํหรบัชาตคูิสงครามทีจ่ะสถาปนาการปดอาวโดยการบอกกลาวทุกชาติท่ีได
รับผลกระทบจากการบังคับน้ัน เพราะการรับรูขาวการดํารงอยูของการขาวของการปดอาวเปนองค
ประกอบที่จําเปนของความขุนเคืองการผิดสัญญา และความพยายามผิดสัญญาของการปดอาว เรือ
และอากาศยานของชาติเปนกลางไดรับเกียรติโดยการบอกกลาว ผูบังคับบัญชากองกาํลังปดอาว
จะแจงอํานาจหนาท่ีเฉพาะในพื้นท่ีการปดอาวดวยเชนกัน รูปแบบของการบอกกลาวไมใชปจจัยสําคัญ
ท่ีมีผลยาวเหมือนประสิทธิภาพ

ค. ประสิทธิภาพ ถูกตองมีเหตุผล การปดอาวจะตองมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิภาพจะตองรักษาดวย
กองกําลังผิวนํ้า อากาศ ใตนํ้า หรือกลไกอื่น ๆ ท่ีมีความสามารถเพียงพอที่จะแสดงใหเห็นวาการผาน
เขา หรือออกในพื้นท่ีปดอาวมีอันตราย ความตองการของความมีประสิทธิภาพไมขัดขวางตอการไมป
รากฎตัวชั่วคราวของกองกําลังปดอาว ถาการไมปรากฏตัวเกิดจากการบีบค้ันของสภาพอากาศ หรือ
เหตุผลอื่นท่ีเกี่ยวของกับการปดอาว เชนเดียวกันความตองการของความมีประสิทธิภาพไมขัดขวางตอ
เสนทางที่เปนไปไดในการเขาพื้นท่ีปดอาวที่ถูกครอบคลุม

ง. การไมฝกใฝฝายใด การปดอาวจะตองประยุกตใชอยางไมฝกใฝฝายใดตอเรือและอากาศยานของทุก
ชาติ การเลือกท่ีรักมักท่ีชังโดยชาติคูสงครามที่ทําการปดอาวที่จะสนับสนุน หรือตอตานเรือ หรือ
อากาศยานของบางชาติเปนพิเศษ รวมทั้งของชาติตนเองหรือชาติพันธมิตร แสดงใหเห็นวาการปดอาว
อยางถูกกฎหมายไมสามารถดําเนินการตอไปได



จ. ขอจํากัด การปดอาวจะตองไมกําหนดทางเขาหรือออกมาจากทาเรือ และชายฝงของชาติเปนกลาง ชาติ
เปนกลางรักษาไวซึ่งสิทธิในการรับรองการคาของชาติเปนกลาง ไมรวมถึงการคาหรือการติดตอสื่อสาร
ท่ีกําหนดในหรือกําหนดเพื่อพื้นท่ีการปดอาว

๕๓๐.  การอนุญาตใหเขาและออกเปนพิเศษ
ถึงแมวาเรือรบและอากาศยานทหารของชาติเปนกลางไมเชื่อถือสิทธิของทางเขาพื้นท่ีปดอาวชาติ คูสงครามที่

ปดอาวซึ่งใหญโตอาจจะใหอํานาจในการเขาและออก การอนุญาตพิเศษอาจจะทําในบางสภาวะ โดยกองกาํลังปด
อาวพิจารณาความจําเปนและความเหมาะสม เรือและอากาศยานชาติเปนกลางที่มีลักษณะตองการความชวยเหลือท่ี
เห็นไดเดนชัดควรจะไดรับการอนุญาตใหเขาพื้นท่ีปดอาว และไดรับอนุญาตใหออกในภายหลัง ภายใตสภาวะที่
กําหนดโดยนายทหารในที่ควบคุมกองกําลังปดอาว หรือนายทหารที่รับผิดชอบบํารุงรักษาเครื่องมือการปดอาว
(ต.ย. ทุนระเบิด) ในทํานองเดียวกันน้ีเรือและอากาศยานชาติเปนกลางที่เกี่ยวพันกับการขนสงในการจัดหาสิ่งของที่
เหมาะสมเพื่อการบรรเทาผอนคลายเพื่อประชากรพลเรือน และคนปวย คนบาดเจ็บ ควรจะไดรับอนุญาตใหผานวง
ในการปดอาว

๕๓๑.  การละเมิดและความพยายามละเมิดการปดอาว
การละเมิดการปดอาว คือ การผานของเรือ หรืออากาศยานผานการปดอาวโดยปราศจากการอนุญาตใหเขา

และออกเปนพิเศษจากการปดอาวของชาติคูสงคราม ความพยายามละเมิดการปดอาวเกิดขึ้นจากเวลาที่เรือและ
อากาศยานออกจากทาเรือ หรือสนามบินดวยความตั้งใจที่จะหลบหลีกการปดอาว และเมื่อเรือออกจากพื้นท่ีปดอาว
ตอเน่ืองไปจนกระทั่งการเดินทางสําเร็จสมบูรณความเขาใจในเรื่องการปดอาว เปนความจําเปนท่ีจะตานทานการลวง
ละเมิด และความพยายามในการลวงละเมิดการปดอาว ความเขาใจอาจจะกําหนดวาเม่ือการปดอาวไดประกาศ
และไดแจงอยางเปนทางการไปยังรัฐบาล ไมสําคัญอะไรวาเรือ หรืออากาศยานอยูในชวงเวลาใหกําหนดขอบเขตการ
สกัดกั้นเพื่ออาณาเขตชาติเปนกลาง ถาจุดหมายปลายทาง สุดทายคือพื้นท่ีปดอาว มีขอคิดเห็นของความพยายาม
ลวงละเมิดการปดอาวที่เรือหรืออากาศยานถูกกําหนดขอบเขตในการนําเรือหรืออากาศยานเขาไปยังทาเรือ หรือ
สนามบินท่ีเปนกลางที่เปนจุดของการขนสงไปยัง พื้นท่ีปดอาว    การจับกุมเรือเหลาน้ีไดถูกนํามาถกแถลงกันตอไป

๕๓๒.  การปฏิบัติท่ีทันสมัย
๑. กฎเกณฑเดิมของการปดอาว เชนท่ีกลาวมาแลวเปนธรรมเนียมในสวนเกือบทั้งหมดตามธรรมชาติ ไดมา

จากรูปแบบเฉพาะที่ผานการปฏิบัติของพลังอํานาจทางทะเลระหวางศตวรรษที่ ๑๙ การพิจารณาความ สมดุลของ
กฎเกณฑระหวางสิทธิของชาติคูสงครามในการไดมาซึ่งประสิทธิภาพในการควบคุมทะเลใกลทาเรือขาศึก และแนว
ชายฝงทะเลตอการคาระหวางประเทศ กับสิทธิของชาติเปนกลางตอการบริหารการคาท่ีเปนกลางดวยการแทรกแซง
นอยท่ีสุดท่ีเปนไปไดจากกองกําลังชาตคูิสงคราม กฎหมายของการปดอาวเปน      หลักฐานบนระบบการควบคุมท่ี
วางแผนไวตอผลกระทบเพียงการแทรกแซงที่มีขีดจํากัดกับการคาท่ีเปนกลางสิ่งน้ีเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีประสบ
ผลสําเร็จ  โดยการปดลอมฐานปฏิบัติการเรือรบผิวนํ้าในบริเวณขางเคียงของพื้นท่ีปดอาว

๒. มีการเนนเพิ่มในสงครามสมัยใหมในการแสวงหาการกันขาศึกออกอยางเด็ดขาดจากความชวยเหลือภาย
นอก และวิธีการตราเปาหมาย เรือสินคาก็ปฏิบัติเชนเดียวกับเรือรบ ตลอดจนการสั่งหามการคาของชาติเปนกลาง



ทุกชาติกับขาศึก โดยมากไมนอกเหนือไปจากการสถาปนาการปดอาวดวยการปฏิบัติอยางเขมงวดตามกฎเกณฑ
เดิมในสงครามโลกครั้งที่ ๑ และสงครามโลกครั้งที่ ๒ ชาติคูสงครามทั้งสองฝายอาศัยวิธี       ซึ่งแมวาใชเสมอ ๆ
เชนมาตรการปดอาว ไมสามารถประนีประนอมดวยแนวความคิดด้ังเดิมของการปดอาวระยะใกล การปดอาวระยะ
ไกลของทั้งสองสงครามโลกแยกไปอยางสําคัญมาก จากกฎเกณฑเดิม และถูกพิสูจนวาถูกตองที่สิทธิการตอบโต
ดวยกําลังของชาติคูสงคราม ในการตอตานการกระทําผิดกฎหมายสงครามในสวนของขาศึก มากไปกวาน้ันการ
พัฒนาเร็ว ๆ น้ีในระบบอาวุธและฐานปลอย ลักษณะพิเศษเฉพาะของเรือดํานํ้า อากาศยานความเร็วเหนือเสียงและ
อาวุธนําวิถี ทําใหการปดอาวที่ชิดฝงยากมากขึ้น

๓. แมวาแนวโนมในการปฏิบัติของชาติคูสงครามนี้ (ระหวางสงครามทั่วไป) หางไกลจากการสถาปนาของการ
ปดอาวที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑเดิม การปดอาวตอไปเปนวิธีท่ีเปนประโยชนตอการควบคุมชวงชิงผลประโยชนของ
ชาติคูสงครามและชาติเปนกลางในการขัดกันดวยอาวุธที่มีขีดจํากัดมากอยางเชนระหวางการขัดแยงที่เวียดนาม 
การวางทุนท่ีทาเรือของเวียดนามเหนือโดยกองทัพสหรัฐถูกดําเนินการในการปฏิบัติตามดวยหลักเกณฑเดิมของการ
สถาปนา การบอกกลาว ประสิทธิภาพขอจํากัดและการไมฝกใฝฝายใด ถึงแมวาในเวลาที่การวางทุนเกิดขึ้น จะไม
ไดใชการปดอาว

๕๓๓. การควบคุมของชาติคูสงครามตอพ้ืนที่ฉุกเฉินของการปฏิบัติการทางเรือ
ภายในพื้นท่ีฉุกเฉินหรือบริเวนใกลเคียงการปฏิบัติการทางเรือ ชาติคูสงครามอาจจะกฎเกณฑเขมงวดเปน

พิเศษ นอกเหนือจากกิจกรรมทางเรือและอากาศยานชาติเปนกลาง ยังอาจจะขัดขวางทางเรือและอากาศยานจาก
การเขาพื้นท่ี พื้นท่ีฉุกเฉินหรือบริเวณใกลเคียงการปฏิบัติการทางเรือเปนยังบริเวณภายในที่อาจเกิดมีขาศึกหรือชาติ
คูสงครามปฏิบัติการ ชาติคูสงครามอาจจะไมมีความประสงคท่ีจะปฏิเสธสิทธิการผานของชาติเปนกลางหรือปดชอง
แคบระหวางประเทศตอการเดินเรือของชาติเปนกลาง เม่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีน้ี ความสะดวกของการ
จราจรของชาติเปนกลางจะยังดํารงอยู

๕๓๔. การควบคุมของชาติคูสงครามตอการติดตอสื่อสารในทะเลของชาติเปนกลาง
นายทหารผูบังคับบัญชาของเรือรบของชาติคูสงครามอาจจะควบคุมการปฏิบัติในการติดตอสื่อสารของ     

เรือสินคาหรืออากาศยานพลเรือนของชาติเปนกลางทุกลําซึ่งปรากฏตวในพื้นท่ีฉุกเฉินของการปฏิบัติการทางเรือหรือ
มิฉะน้ัน ท่ีอาจเปนภัยหรือทําใหไดรับอันตรายตอการปฏิบัติการ เรือสินคาหรืออากาศยานพลเรือนชาติเปนกลาง
ภายในพื้นท่ีน้ันท่ีลมเหลวตอการปฏิบัติตามทิศทางของชาติคูสงครามที่เกี่ยวขอกับการติดตอสื่อสารอาจจะ
สันนิษฐานไดวามีลักษณะเปนขาศึก และเสี่ยงตอการถูกยิงหรือจับกุม การติดตอสื่อสารที่ถูกตองตามกฎหมายที่
อนุญาตในขอบเขตที่วาใหเกิดความสําเร็จของการปฏิบัติการโดยไมอคติ การเปนตัวการในการขัดขวางขาวสาร
ขอมูลของชาติคูสงครามที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการทางทหารหรือกองกําลังทางทหารเปนการกระทําท่ีขัดตอหนาท่ี
ของชาติเปนกลางในเรื่องการละเวนและการไมฝกใฝฝายใด เรือและอากาศยานของชาติเปนกลางน้ันอาจถูกจับหรือ
ทําลาย

๕๓๕. พ้ืนที่หวงหามและพื้นที่การรบ



การควบคุมของชาติคูสงครามตอพื้นท่ีฉุกเฉินของการปฏิบัติการทางเรือมีขอแตกตางที่ชัดเจน จากการปฏิบัติ
ของชาติคูสงครามระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ สงครามโลกครั้งที่ ๒ การตั้งพื้นท่ีกวางขวางในทะเลเปนพื้นท่ี
หวงหาม หรือพื้นท่ีการรบ ทําใหการเดินเรือสินคาของชาติเปนกลางถูกกีดขวางหรืออยูในสภาวะเสี่ยงเปนพิเศษ พื้น
ท่ีปฏิบัติการรบ/พื้นท่ีหวงหาม กอต้ังโดยชาติคูสงครามทั้งสองฝายเปนพื้นฐานของสิทธิของการตอบโตดวยกําลัง
ทหารตอตานการถูกกลาวหาวามีพฤติกรรมผิดกฎหมายของขาศึก และถูกใชพิสูจนการปฏิบัติในการควบคุมหรือ
การจับกุมและการทําลายเรือชาติเปนกลาง หรือมิฉะน้ันการไมอนุญาตดวยกฎของสงครามทางเรือ พื้นท่ีหวงหาม
หรือพื้นท่ีการรบกอต้ังโดยชาติคูสงครามในสภาวะแวดลอมของสงครามจํากัด ซึ่งเปนลักษณะการเขารวมสงคราม
ทางทะเลหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ แสดงเหตุผลอยางนอยบางสวนมีเหตุผลถึงแมวาจะใชกําลังบังคับ มาตรการ
ประกอบดวยพื้นท่ีภูมิประเทศของการขัดแยง การรักษาความปลอดภัยของการเดินเรือสินคาของชาติเปนกลางจาก
พื้นท่ีท่ีเปนหรือพื้นท่ีท่ีอาจจะเปนพื้นท่ีการรบบริเวณเขตทาเรือและอากาศยานชาติเปนกลางไดรับการเตือนใหออก
จากกิจกรรมของชาติคูสงคราม ลดอันตรายที่อาจไดรับเพิ่มเติมและการบาดเจ็บที่เกิดโดยไมไดต้ังใจ ดวยขอบเขต
ท่ีวาจะไมแทรกแซง โดยไมสมเหตุผลกับการคาท่ีถูกกฎหมายของชาติเปนกลางที่ไมมีขอสงสัยในเรื่องความถูกตอง
ตามกฎหมาย อยางไรก็ตามการประกาศเขตเหลาน้ีก็ไมไดชวยบรรเทาพันธะหนาท่ีของชาตคูิสงครามภายใต
กฎหมายการขัดกันดวยอาวุธตอการอดกลั้นในการโจมตีเรือและอากาศยานซึ่งไมไดเปนเปาหมายท่ีถูกกฎหมาย 
การปองกันฐานไมสูญเสียในลักษณะการปองกันในการขามเสนทางที่ลากจากจินตนาการในทะเลโดยชาติคูสงคราม

๕๓๖. การจับกุมเรือและอากาศยานชาติเปนกลาง
๑. เรือสินคาและอากาศยานพลเรือนของชาติเปนกลางมีแนวโนมท่ีจะถูกจับกุมโดยเรือรบและอากาศยานทาง

ทหารของชาติเปนกลาง ถาเกี่ยวของในกิจกรรมหลาย ๆ อยางดังตอไปนี้
ก. หลีกเลี่ยงจากความพยายามในการพิสูจนทราบ
ข. ตอตานการตรวจคน
ค. ลักลอบนําสินคาเขาอยางผิดกฎหมาย
ง. ทําหรือพยายามทําใหการปดอาวลมเลิก
จ. เสนอเอกสารที่ผิดปกติ หรือฉอโกง ขาดเอกสารที่จําเปนหรือทําลาย ทําใหเสียคุณคา หรือปดบังซอน

เรนเอกสาร
ฉ. ฝาฝนลวงละเมิดกฎระเบียบที่ต้ังโดยชาติคูสงครามภายในพื้นท่ีฉุกเฉินของการปฏิบัติการทางเรือ
ช. ขนถายบุคคลทางการทหาร หรือบริการสาธารณะของขาศึก
ญ. ใหขอมูลทางการสื่อสารที่เปนท่ีสนใจของขาศึก

๒. เรือและอากาศยานที่ถูกจับกุมถูกสงไปยังทาเรือ หรือสนามบินภายใตเขตอํานาจศาลของชาติคูสงคราม
เหมือนกับทรัพยเชลย เพื่อการตัดสินคดีโดยศาลทรัพยเชลย โดยธรรมดาเรือรบชาติคูสงครามจะนําทรัพยเชลยท่ี
สําคัญและลูกเรือท่ียึดมาขึ้นเรือท่ีถูกจับกุม ทรัพยเชลยที่ไมมีประโยชนอาจจะถูกเก็บรักษาใน  ทาเรือโดยเรือรบ
หรืออากาศยานทหารชาติคูสงคราม ในพฤติการณหลังสุด การยดึทรัพยเชลยตองเชื่อฟงคําแนะนําของการคุมกัน
หรือมาตรการที่บังคับความเสี่ยง



๓. เรือ หรืออากาศยานชาติเปนกลางที่พยายามตอตานการจับกุมท่ีถูกตอง ถูกวางมาตรการการใชกําลังบังคับ
โดยเรือรบและอากาศยานทหารชาติคูสงคราม และสันนิษฐานที่จะทําลายในสวนที่มีความเสี่ยงตอความปลอดภัย

๕๓๗. การทําลายเรือชาติเปนกลาง
ทุก ๆ ความพยายามที่สมเหตุผลควรจะหลีกเลี่ยงการทําลายในการจับกุมเรือและอากาศยานชาติเปน

กลาง นายทหารผูจับกุมไมควรสั่งการใหมีการทําลาย หากปราศจากความแนใจวาของที่ถูกยึดมาไดสามารถที่จะไม
สงไปยังทาเรือ หรือสนามบินชาติเปนกลาง หรือปลดปลอย มันกลายเปนความจําเปนวากรณีของที่ถูกยึดมาไดถูก
ทําลาย นายทหารผูจับกุมจะตองจัดหาความปลอดภัยแกผูโดยสารและลูกเรือ ในกรณีน้ันเอกสารที่เกี่ยวของกับ
ของที่ถูกยึดจะตองปลอดภัยถาปฏิบัติได บุคคลที่มีผลกระทบตอผูโดยสาร ควรที่จะไดรับความคุมครองดวยเชน
กัน

๕๓๘.  กําลังพลของเรือและอากาศยานที่ถูกจับกุม
๑. นายทหารและลูกเรือของเรือสินคาและอากาศยานพลเรือนชาติเปนกลางที่ถูกจับกุมไมถือวาเปนเชลยศึก 

และจะไดรับการสงกลับถิ่นฐานเดิมในทันทีท่ีสภาพแวดลอมเหมาะสม กฎน้ีประยุกตใชอยางเทาเทียมกันแกนาย
ทหาร และลูกเรือของเรือและอากาศยานชาติเปนกลาง ซึ่งสันนิษฐานวามีการกระทําในลักษณะเปนเรือสินคา หรือ
อากาศยานขาศึก โดยอยูภาายใตการควบคุมการปฏิบัติการโดยขาศึก หรือหลีกเลี่ยงการตรวจคน แตถาเรือหรือ
อากาศยานชาติเปนกลาง ซึ่งกระทําในลักษณะเปนขาศึกโดยตรงในฝายของขาศึก หรือรับราชการในทุกสาขาวิชา
การในการชวยเหลือขาศึกในทางการเรือ หรือการทหารในลักษณะนี้สันนิษฐานวามีลักษณะเชนเรือรบ หรืออากาศ
ยานทหารของขาศึก เม่ือนายทหาร และลูกเรือถูกกับกุมก็จะตองถูกกักขัง เชนดังเปน      เชลยศึก

๒. คนชาติขาศึกบนเรือสินคา และอากาศยานพลเรือนชาติเปนกลาง เชน ผูโดยสาร ผูแสดงออกอยางแทจริง
วาอยูในกองทัพของขาศึก ผูท่ีรับราชการในกองทัพขาศึก ผูเปนลูกจางในบริการสาธารณะของขาศึก ผูท่ีอาจจะ
เกี่ยวของหรือตองสงสัยวาทํางานเปนประโยชนแกขาศึก อาจจะกลายเปนเชลยศึก คนชาติขาศึกเหลาน้ีอาจจะถูก
เคลื่อนยาย เชน เปนทรัพยเชลย คนชาติขาศึกท่ีไมอยูในลักษณะประเภทที่กลาวมาไมอยูในพวกที่จะถูกจับกุม
หรือคุมขัง

๕๓๙.  กําลังพลชาติคูสงครามที่ถูกกักขังโดยรัฐบาลชาติเปนกลาง
๑. กฎหมายนานาชาติยอมรับอาณาเขตของชาติเปนกลาง ภายนอกบริเวณเขตสงครามเสนอใหเปนพื้นท่ีหลบ

ภัยของสมาชิกเปนการสวนตัวของกองกําลังของชาติคูสงคราม เปนกฎโดยทั่วไปที่รัฐบาลของชาตเิปนกลางตอง
เกี่ยวของในการปองกันมิใหบุคคลเหลาน้ันกลับไปยังกองทัพของฝายตน ชาติเปนกลางจะตองปฏิบัติอยางสอด
คลองเทาเทียมกันตอกําลังพลของชาติคูสงครามทุกฝาย

๒. พลรบของรัฐคูสงครามบนเรือรบ หรืออากาศยานของชาติเปนกลาง นอกเขตนานนํ้าเปนกลางจะตองถูก
กักกันตัว และใหปฏิบัติเชนเดียวกับกรณีของพลเรือน

๓. ลูกเรือของอากาศยานของคูกรณีท่ีไปเกี่ยวของกับทางการแพทย  หากลงจอดในเขตเปนกลางจะดวย
เจตนาหรือไมก็ตาม จะตองถูกกักตัวโดยชาติเปนกลาง
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	434. การแจ้งเตือนก่อนการทิ้งระเบิด/ระดมยิงฝั่ง     435. การดจมตีทำลายที่พักอาศัยของพลเรือน
	439. เขตโรงพยาบาลพิเศษและเขตเป็นกลาง

	ตอนที่ 4 อาวุธที่ถูกกฎหมายเพื่อใช้ในการทำสงครามและระบบอาวุธ
	442. กล่าวทั่วไป
	443. การบาดเจ็บหรือความเจ็บปวดที่ทุกข์ทรมานเกินจำเป็น    444. ผลกระทบจากอาวุธที่ไม่เลือกเป้าหมาย
	445. ทุ่นระเบิด
	446. การวางทุ่นระเบิดในยามปกติ
	447. การวางทุ่นระเบิดในระหว่างเหตุการณ์ขัดแย้งด้วยอาวุธ
	448. ทุ่นระเบิดทางบก
	449. ตอร์ปิโด     450. อาวุธประเภที่แตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย หรือกลุ่มกระจุก     451. อาวุธประเภทกับดัก หลุมพรางเครื่องลวงและเครื่องมือหน่วงเวลาประเภทอื่น ๆ     452. อาวุธเพลิงหรือการวางเพลิง
	453. อุปกรณ์สร้างหรือปลดปล่อยพลังงานดดยตรง     454. ระบบอาวุธพ้นระยะขอบฟ้า

	ตอนที่ 5 อาวุธนิวเคลียร์ เคมี และชีวภาพ
	455. ทั่วไป     456.อาวุธนิวเคลียร์     457. ข้อผูกพันจากสนธิสัญญา.
	458. อาวุธเคมี
	459. สารปราบจลาจล
	460. สารกำจั้ดวัชพืช     461. อาวุธชีวภาพ

	ตอนที่ 6 การลวงในระหว่างการปะทะ
	466. ธง,เครื่องหมายและเครื่องแบบของชาติที่เป็นกลาง     467.เครื่องหมายและธงของสหประชาชาติ     468.ธง,เครื่องหมายและเครื่องแบบของข้าศึก
	469.การแสร้งขอความช่วยเหลือ     470. การปลอมเป็นบุคคลซึ่งมิใช่พลรบ     471.พลรบที่ผิดกฎหมาย
	472.สายลับ
	462. ทั่วไป     463. การลวงที่ได้รับการอนุญาต     464. การลวงที่ถูกห้าม     465. การใช้เครื่องหมาย,สัญญาณและสัญลักษณ์เพื่อการป้องกันอย่างไม่ถูกต้อง

	ตอนที่ 7 บุคคลซึ่งมิใช่พลรบ
	471. ทั่วไป     474. สถานภาพที่ถูกปกป้อง     475. ประชากรพลเรือน
	476. การบาดเจ็บ,เจ็บป่วยและการอับปาง
	477. บุคลากรทางการแพทย์และอนุศาสนาจารย์
	478. พลร่ม     479.เชลยศึก
	480. การพิจารณาคดีและการลงโทษ
	481. การใช้แรงงาน     482. การหลบหนี     483. การกักตัวเชลยศึก, พลเรือน หรือบุคคลอื่น ๆ เป็นการชั่วคราว บนเรือของกองทัพเรือ
	484. บุคคลที่ถูกกักตัว     485.เครื่องหมาย และสัญลักษร์ที่ได้รับความคุ้มครอง
	486. การได้รับอนุญาตให้ใช้     487. ความล้มเหลวงในการแสดงสัญลักษณ์และเครื่องหมาย     488. เครื่องหมายที่ได้รับความคุ้มครอง
	487. การแสดงตนของเรือ และอากาศยานของขาติเป็นกลาง


	บทที่ 5 กฎแห่งการเป็นกลาง
	501. กล่าวทั่วไป     502. สภาวะการเป็นกลาง
	503. การเป็นกลางภายใต้กฎบัตรขององค์การสหประชาชาติ     504. ความเป็นกลางภายใต้การป้องกันตนเองร่วมกันและป้องกันตนเองในภูมิภาค     505. อาณาเขตที่เป็นกลาง
	506. ท่าเรือและพื้นทื่จอดเรือที่เป็นกลาง     507.ขีดจำกัดในการพักและการออกจากท่าเรือ
	508. ยุทโธปกรณ์ เสบียง การติดต่อสื่อสารและการซ่อมบำรุง     509. ทรัพย์เชลย     510. น่านน้ำภายในของชาติเป็นกลาง     511. อาณาเขตทางทะเลของชาติเป็นกลาง
	512.ทะเลอาณาเขต 12 ไมล์     513.ช่องแคบสากลชาติเป็นกลาง
	514. น่านน้ำหมู่เกาะของชาติเป็นกลาง     515. ห้วงอวกาศที่เป็นกลาง
	516. หน้าที่การเป็นกลางในห้วงอวกาศที่เป็นกลาง     517. การค้าที่เป็นกลาง     518. สินค้าต้องห้าม
	519. สินค้าที่ถูกส่งไปยังจุดมุ่งหมายที่เป็นข้าศึก     520. การได้รับการยกเว้นจากการเป็นสินค้าต้องห้าม
	521. ประกาศนียบัตรรับรองการขนส่งสินค้าที่ไม่ต้องห้าม     522. ลักษณะการเป็นข้าศึก
	523. ลักษณะของเรือรบและอากาศยานทางทหารของข้าศึก     524. ลักษณะของเรือสินค้า หรืออากาศยานทางพลเรือนของข้าศึก     525. การตรวจค้น     526 ขั้นตอนการตรวจค้น
	527. การตรวจค้นดดยอากาศยานทหาร
	528. การปิดอ่าว     529.กฏเกณฑ์เดิม
	530. การอนุญาตให้เข้าและออกเป็นพิเศษ     531.การละเมิดและความพยายามละเมิดการปิดอ่าว     532. การปฏิบัติที่ทันสมัย
	533. การควบคุมของชาติคู่สงครามต่อพื้นที่ฉุกเฉินของการปฏิบัติการทางเรือ     534. การควบคุมของชาติคู่สงครามต่อการติดต่อสื่อสารในทะเลของชาติเป็นกลาง     535.พื้นที่หวงห้ามและพื้นที่การรบ
	536. การจับกุมเรือและอากาศยานชาติเป็นกลาง
	537. การทำลายเรือชาติเป็นกลาง     538. กำลังพลของเรือและอากาศยานที่ถูกจับกุม     539. กำลังพลชาติคู่สงครามที่ถูกกักขังโดยรัฐบาลชาติเป็นกลาง





