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	 กฎการใช้กำลัง	 เป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือ		

ผูบ้งัคบับญัชาหนว่ยกำลงัทางทหารในการควบคมุการปฏบิตักิารทางทหาร	

ให้เป็นไปตามนโยบายการใช้กำลังหรือใช้อาวุธของหน่วยเหนือ			

กฎการใช้กำลังที่ดีนั้นจะมีลักษณะที่เข้าใจได้ง่าย	กระชับ	และชัดเจน	

	 กฎการใช้กำลังไม่ใช่สิ่งทดแทนหลักนิยมในการปฏิบัติการ		

ทางทหาร	 นอกจากนั้นกฎการใช้กำลังยังเป็นการยืนยันถึงสิทธิในการใช้

กำลังป้องกันตนเองของหน่วยกำลัง	 และใช้ในการป้องกันการยิงกันเอง

ของฝ่ายเดียวกัน	 กฎการใช้กำลังในการปฏิบัติการทางทหารนั้นมีอยู่		

ด้วยกัน	 ๒	 รูปแบบใหญ่	 ๆ	 คือ	 	 การจำกัดการปฏิบัติการและการ

อนุญาตให้มีการปฏิบัติการ  

	 ตัวอย่างของกฎการใช้กำลังในการจำกัดการปฏิบัติการได้แก่

การสัง่การในลกัษณะทีว่า่	 “หา้มทำการยงิจนกวา่ทา่นจะสามารถมองเหน็	

นัยน์ตาขาวของฝ่ายตรงข้าม”	 	 หรือการอนุญาตให้มีการปฏิบัติการเช่น			

“อนุญาตให้ท่านเปิดฉากการยิงได้ถ้าท่านถูกยิงก่อน	 	แม้ว่าการยิงนั้นจะ

ก่อให้เกิดสงครามก็ให้มัน	 (สงคราม)	 เกิดขึ้น”	 การสั่งการทั้งสองครั้ง		

เกิดขึ้นในช่วงปี	ค.ศ.๑๗๗๕	ในระหว่างสงครามปลดปล่อยสหรัฐอเมริกา		

	 การใชก้ำลงัทางทหารนัน้เปน็ทีรู่อ้ยูโ่ดยทัว่ไปวา่	 กำลงัทางทหาร	

มีความรุนแรงและมีอำนาจการทำลายล้างที่สูง	 และหากนำมาใช้โดย

ขาดการควบคุมแล้วก็ย่อมจะนำความเสียหายมาสู่ทั้งสองฝ่ายที่		

เผชิญหน้ากันด้วยอาวุธ		

	 ธรรมชาติของการขัดกันด้วยอาวุธนั้น	 มีแนวโน้มโดยธรรมชาติ

ของมันเองอยู่แล้วที่จะก่อให้เกิดการทำลายล้าง	 ดังนั้นการจำกัดการ

ปฏิบัติการทางทหาร	 หรือการใช้อาวุธในการปฏิบัติการทางทหารจึงมี	

ความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับควบคุมธรรมชาติของความรุนแรงนั่นเอง		

	 กฎการใชก้ำลงัจงึเกดิขึน้เพือ่ควบคมุธรรมชาตขิองความขดัแยง้ 

มิให้เกิดความเสียหายขนาดใหญ่และเกิดผลกระทบข้างเคียงกับบุคคล

ที่มิได้เกี่ยวข้องกับการสู้รบหรือการขัดกันด้วยอาวุธนั้นโดยตรง  

กฎการใช้กำลัง:ความเป็นมาและความเป็นไป

นาวาตรีโกวิทตาละโสภณ

ภาพความเสียหายของเรือ Hood  
ที่แสดงให้เห็นความสูญเสียอันเกิดจากสงคราม 

จาก ๑,๗๐๐ นาย รอดชีวิตเพียง ๓ นาย 
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	 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธหรือ

กฎหมายมนุษยธรรม	 จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อควบคุมการตัดสินในการ			

นำกำลังทหารเข้าสู่สภาวะของการขัดกันด้วยอาวุธหรือสงคราม			

(Jus	 Ad	 Bellum)	 และพยายามที่จะควบคุมขอบเขตของการใช้อาวุธ	

และการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติการทางทหารให้เป็นไปอย่าง		

ชอบธรรม	 (Jus	 In	 Bello)	 อย่างไรก็ตาม	 กฎหมายระหว่างประเทศ		

ดังกล่าวมีความสลับซับซ้อนเกินกว่ากำลังพลของหน่วยกำลังทางทหาร

ทุกนายจะสามารถทำความเข้าใจและนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

เหมือนผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารและนายทหารพระธรรมนูญที่คุ้นเคย

และฝกึฝนการปฏบิตัมิาอยา่งชำนาญ	 เชน่นีแ้ลว้จงึจำเปน็ทีผู่บ้งัคบับญัชา	

จะต้องจัดทำแนวทางการใช้กำลังประกอบคำสั่งยุทธการเพื่อชี้แจง

นโยบายและเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาในการใช้กำลังทางทหาร		

เพื่อการปฏิบัติการต่าง	 ๆ	 ตามที่หน่วยไดร้ับมอบหมาย	 อย่างไรก็ตาม		

มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารจะต้องจัดทำร่าง		

กฎการใชก้ำลงัทีม่คีวามชดัเจนและปราศจากความคลุมเครือ	 เพื่อใช้ใน

การควบคุมการปฏิบัติการทางทหารให้ เป็นไปตามนโยบายของ		

หน่วยเหนือต่อไป	

	 กระทรวงกลาโหม	 ได้เริ่มให้ความสนใจต่อการจัดทำร่างกฎ		

การใช้กำลังของกระทรวงกลาโหมอย่างจริงจังเพื่อใช้ในการปฏิบัติการ

ของกองทัพไทย	 โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างกฎการใช้

กำลังของกองทัพไทยขึ้นในปี	๒๕๔๕	อย่างไรก็ตามสำหรับกองทัพเรือนั้น

คุ้นเคยกับการมีแนวทางการใช้กำลังในการปฏิบัติการทางเรือมาแล้ว		

ตั้งแต่ปี	 ๒๕๒๐	 ซึ่งกฎดังกล่าวได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยเรือ	 และต่อมากองทัพเรือจึงได้มีการจัดทำกฎการใช้

กำลังของกองทัพเรือขึ้นในประมาณปี	 ๒๕๒๕	 โดยอยู่ในรูปกฎการปะทะ

ของกองทัพเรือ	 ซึ่งมีการแบ่งระดับของการใช้กำลังเป็น	 ๔	 ระดับ	 คือ			

ผ่อนปรน ดำรงสภาพ แข็งกร้าว และอิสระ		

	 ในระหว่างปี	 ๒๕๒๕	 จนถึงปี	 ๒๕๕๐	 กองทัพเรือมีการเผชิญ

เหตกุารณท์ีม่คีวามจำเปน็ตอ้งใชก้ำลงัในการปฏบิตักิารทางเรอืหลายครัง้	

และกฎการใชก้ำลงัหรอืกฎการปะทะของกองทพัเรอืไดถ้กูทดสอบหลายครัง้	

และหลายครั้งที่กฎการปะทะของกองทัพเรือได้ช่วยหลีกเลี่ยงการ		

ขยายตัวของสถานการณ์	 แต่ก็มีหลายครั้งที่เกิดความสับสนในการใช้		
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กฎการปะทะของกองทัพเรือ	 และเป็นความจริงที่รู้กันอยู่โดยทั่วไป

สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานของกองทัพเรือว่า	 กฎการใช้กำลังของกองทัพเรือ

ไมเ่คยมกีารปรบัเปลีย่นระดบักฎการใชก้ำลงัจากระดบัที	่ ๒	 ดำรงสภาพเลย	

จะมีก็เพียงครั้งเดียวที่กฎการใช้กำลังของกองทัพเรือเคยปรับขึ้นไปอยู่ใน

ระดับ	 ๓	 แข็งกร้าว	 ก็คือในระหว่างการปฏิบัติการอพยพประชาชน		

ออกจากประเทศกัมพูชานั่นเอง	 โดยหลักการแล้ว	 กฎการปะทะหรือกฎ

การใช้กำลังของกองทัพเรือจึงมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า		

กฎการใช้กำลังของกระทรวงกลาโหม				

	 สาเหตุที่ทำให้กองทัพเรือมีความจำเป็นต้องมีการกำหนด

แนวทางในการใช้กำลังหรือกฎการใช้กำลังในการปฏิบัติการทางทหาร	

ส่วนหนึ่งก็สืบก็ เนื่องมาจากการที่กองทัพเรือเป็นหน่วยใช้กำลัง		

หน่วยเดียวที่มีการปฏิบัติการนอกประเทศอยู่เป็นกิจวัตร	 เนื่องจาก		

เมื่อเรือรบออกนอกทะเลอาณาเขตแล้วนั้น	 เรือรบจะได้รับสิทธิเฉพาะ		

ในฐานะเรือรบของรัฐเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการใช้อำนาจอธิปไตยของ		

รัฐใด	 ๆ	 นอกเหนือจากอำนาจอธิปไตยของรัฐเจ้าของเรือรบนั้น	 ซึ่งโดย

หลักการนี้	 ทำให้เรือรบเข้าไปอยู่ในสภาวะทางกฎหมายของทะเลหลวง

และเขตต่อเนื่อง	 รวมทั้งเขตเศรษฐกิจจำเพาะ	 จงึไมส่ามารถใชก้ฎหมาย		

ดังกล่าวกับเรือรบได้	 ซึ่งหลักเกณฑ์นี้ทำให้เกิดสถานะที่แตกต่างจาก		

เรือสินค้าและเรือพาณิชย์อื่น	 ๆ	 ที่ยังต้องเคารพหลักกฎหมายของเขต		

ต่อเนื่อง	 และเขตเศรษฐกิจจำเพาะอยู่จนกว่าจะพ้น	 ๒๐๐	 ไมล์ทะเล		

ออกไป	 สิทธิพิเศษนี้จะต้องมีการควบคุมและระมัดระวังในการใช้เรือรบ	

สำหรับการปฏิบัติการทางทหารเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อรัฐชายฝั่งอื่น	 ๆ	

ให้น้อยที่สุด	 จึงมีความจำเป็นที่กองทัพเรือจะต้องกำหนดใหม้แีนวทาง

การใชก้ำลงั	 หรอืกฎการปะทะ	 หรอืกฎการใชก้ำลงัขึน้	 เพื่อเป็นแนวทาง

การใช้กำลังทางเรือสำหรับการปฏิบัติการทางทหารของผู้บังคับการเรือ	

	 เมื่อปี	 ๒๕๔๕	 กระทรวงกลาโหมได้เล็งเห็นความจำเป็นในการ		

ที่จะต้องจัดทำร่างกฎการใช้กำลังสำหรับกองทัพไทย	 เนื่องจากภารกิจ

ของกองทัพไทยโดยรวมมีความสลับซับซ้อนและมีการปฏิบัติการร่วม

ระหว่างเหล่าทัพมากขึ้น	 อีกทั้งยังมีการปฏิบัติการทางทหารระหว่างชาติ

ต่าง	ๆ	มากขึ้น	นอกจากนั้นสื่อต่าง	ๆ	ได้ให้ความสนใจในการปฏิบัติการ

ทางทหารมากขึ้น		 	 	 	 และเริ่มมีคำถามเกี่ยวกับความชอบธรรมในการ
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 การเผชิญหน้าในทะเลของเรือรบคือการ
เผชิญหน้ า กั น ร ะ ห ว่ า ง อ ำ น า จอธิ ป ไ ต ย  
ของรัฐ หากไม่มีการควบคุมแล้ว อาจนำไปสู่
สภาวะสงครามได้ (ภาพจากสถานการณ์   
COD WAR ๑๙๗๗) 

ใช้กำลัง	และการปฏิบัติงานทางทหารมากขึ้น	กระทรวงกลาโหมจึงได้จัด

ให้มีคณะกรรมการจัดทำร่างกฎการใช้กำลังของกองทัพไทยขึ้นในช่วงต้น

ปี	 ๒๕๔๕	 โดยเสนาธิการทหารเป็นประธาน	 และมีเจ้ากรมยุทธการ		

เหล่าทัพเป็นกรรมการ	 และคณะกรรมการดังกล่าวได้มีการจัดตั้งคณะ

ทำงานจัดทำร่างกฎการใช้กำลังของกองทัพไทยขึ้นในปีเดียวกัน	 โดยมี		

ผูอ้ำนวยการสำนกังานวจิยัและพฒันาการทางทหารเปน็ประธาน	 และ		

มผีูอ้ำนวยการกองยทุธการของกรมยทุธการในแตล่ะเหลา่ทพัเปน็กรรมการ		

	 คณะทำงานจัดทำร่างฯ	มีหน้าที่จัดทำร่างกฎการใช้กำลังเฉพาะ

การปฏิบัติการของกำลังในมิติต่าง	 ๆ	 ของกระทรวงกลาโหม	 เช่น			

กฎการใช้กำลังเฉพาะการปฏิบัติการทางเรือ	 กฎการใช้กำลังเฉพาะการ

ปฏิบัติการทางบก	 และกฎการใช้กำลังเฉพาะการปฏิบัติการทางอากาศ		

คณะทำงานจัดทำร่างฯ	 ได้ดำเนินการจัดทำร่างกฎการใช้กำลังของ		

กองทพัไทยเสรจ็สิน้เมือ่ประมาณกลางป	ี ๒๕๔๕	 โดยกรมสารบรรณทหาร	

(นาวาเอกหญิง	 จิตต์ศิริ	 สุขโกมล)	 เป็นผู้ยกร่าง	 และคณะทำงานจัดทำ

ร่างฯ	 ได้ร่วมกันพิจารณาจนเสร็จสิ้นและสามารถประกาศใช้เป็นคำสั่ง

กระทรวงกลาโหมที่	 ๓๘๖/๔๕	 ลงวันที่	 ๒๗	 ธันวาคม	 ๒๕๔๕	 เรื่อง		

กฎการใช้กำลังของกองทัพไทย	โดยในขณะนั้นยังคงมีเพียง	อนุผนวก	ก			

กฎการใช้กำลังของกองทัพไทยเท่านั้น	 ในส่วนของ	 อนุผนวก	 ข			

กฎการใช้กำลังในการปฏิบัติการทางบก	 อนุผนวก	 ค	 กฎการใช้กำลัง		

ในการปฏิบัติการทางเรือ	 อนุผนวก	 ง	 กฎการใช้กำลังในการปฏิบัติการ		

ทางอากาศ	และอนผุนวก	จ	กฎการใชก้ำลงัในการปฏบิตักิารปราบจลาจล	

ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของแต่ละเหล่าทัพ	

	 ในการยกรา่ง	 โดยกองทพัเรอืไดน้ำกฎการใชก้ำลงัเดมิทีก่องทพัเรอื	

ใช้อยู่ตั้งแต่ปี	 ๒๕๒๕	 มากำหนดเป็นคำสั่งกองทัพเรือที่	 ๒๘/๔๖	 เรื่อง		

กฎการใช้กำลังเฉพาะการปฏิบัติการทางเรือ	 และเสนอต่อคณะทำงาน		

จัดทำร่างฯ	 เมื่อต้นปี	 ๒๕๔๗	 แต่คณะทำงานจัดทำร่างฯ	 เห็นว่า		

กฎการใช้กำลังของกองทัพไทยมีลักษณะของการอนุญาตให้ ใช้	

(Permissive	 Style)	 แต่กฎการใช้กำลังเฉพาะการปฏิบัติการทางเรือ	

ตามคำสั่งกองทัพเรือที่	๒๘/๔๖	มีลักษณะของการจำกัดการอนุญาตให้ใช้	

(Restrict	 Style)	 และแต่ละเหล่าทัพก็มีการเสนอรูปแบบที่แตกต่างกัน

ออกไป	 เช่น	 กองทัพอากาศ	 (ร่างเดิม)	 เสนอเอากฎหมายที่ให้อำนาจ
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กองทัพอากาศมาใช้เป็นกฎการใช้กำลังเฉพาะการปฏิบัติการทางอากาศ	

จึงมีความเห็นให้แต่ละเหล่าทัพกลับไปดำเนินการทบทวน	 และจัดทำ		

ร่างกฎการใช้กำลังให้มีความสอดคล้องกับระบบของกฎการใช้กำลัง

ของกองทัพไทย	 กรมยุทธการทหารเรือ	 (กองยุทธการ	 ยก.ทร.	 โดย			

นาวาเอก	 วรวุธ	 พฤกษารุ่งเรือง)	 จึงได้ขอให้กรมสารบรรณทหารเรือ	

(แผนกวิชาการ	 กธน.สบ.ทร.	 โดย	 เรือเอก	 โกวิท	 ตาละโสภณ)			

ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำร่างกฎการใช้กำลังทางเรือขึ้นใหม่			

โดยการจัดทำร่างกฎการใช้กำลังเฉพาะการปฏิบัติการทางเรือได้เสร็จสิ้น

ในช่วงเดือนมีนาคม	 ๒๕๔๗	 กรมยุทธการทหารเรือจึงได้ดำเนินการ		

จัดประชุมหารือกับหน่วยใช้กำลังต่าง	 ๆ	 ของกองทัพเรือในเบื้องต้น			

จนแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม	 ๒๕๔๗	 และได้นำเสนอต่อคณะทำงาน

จัดทำร่างฯ	 ของกระทรวงกลาโหม	 ในเดือนสิงหาคม	 ๒๕๔๗	 เพื่อให้

สามารถนำเสนอต่อคณะกรรมการกฎการใช้กำลังของกองทัพไทย			

ซึ่งมีเสนาธิการทหารเป็นประธานได้	 โดยคณะกรรมการฯ	 ได้ให้ความ

เห็นชอบในส่วนของ	 อนุผนวก	 ข	 และ	 อนุผนวก	 ค	 และเห็นควรให้

เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงนามประกาศใช้ได้			

แต่ขอให้รอการปรับปรุงในส่วนของอนุผนวก	 ง	 ก่อน	 แล้วนำเสนอ

พร้อมกัน		

	 คณะทำงานฯ	 จึงได้กลับมาร่วมกันพิจารณา	 อนุผนวก	 ง			

อีกครั้งตลอดปี	 ๒๕๔๘	 -	 ๒๕๔๙	 จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	

ทำให้กระทรวงกลาโหมปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการจัดทำร่างกฎ		

การใช้กำลังนี้ใหม่โดยยกเลิกคณะกรรมการและคณะจัดทำร่างกฎการใช้

กำลังของกองทัพไทย	 และขอให้แต่ละเหล่าทัพกลับไปให้ความเห็นชอบ

สิ่งที่เหล่าทัพเคยเสนอในช่วงเดือนสิงหาคม	 ๒๕๔๗	 อีกครั้ง	 และ		

หลังจากแต่ละเหล่าทัพให้ความเห็นชอบแล้ว	 กองบัญชาการทหารสูงสุด		

จะได้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณาลงนามและสั่ง

ให้ใช้ได้เลย		

	 ในเดือนมีนาคม	 ๒๕๕๐	 กระทรวงกลาโหมดำเนินการปรับปรุง

กฎการใช้กำลังของกองทัพไทยและมีคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่	 ๕๙/๕๐	

ลงวันที่	 ๗	 มีนาคม	 ๒๕๕๐	 เรื่องกฎการใช้กำลังของกองทัพไทย	 และ

อนุมัติให้ใช้อนุผนวก	ก	กฎการใช้กำลังหลักของกองทัพไทย	อนุผนวก	ข	
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กฎการใช้กำลังเฉพาะการปฏิบัติการทางบก	อนุผนวก	ค	กฎการใช้กำลัง

เฉพาะการปฏิบัติการทางเรือ	และอนุผนวก	ง	กฎการใช้กำลังเฉพาะการ

ปฏิบัติการทางอากาศ	 เพื่อใช้ในการปฏิบัติการทางทหารของกระทรวง

กลาโหมต่อไป	

	 เมื่อกระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการออกคำสั่งดังกล่าวแล้ว	

กรมสารบรรณทหารเรือก็เสนอประเด็นที่กองทัพเรือควรจะต้อง		

เตรียมการโดยมีสิ่งที่กองทัพเรือควรที่จะต้องปฏิบัติดังนี้	

	 •	 หน่วยใช้กำลังพิจารณาจัดทำร่างกฎการใช้กำลังของหน่วย	

แล้วทำการขออนุมัติต่อผู้บัญชาการทหารเรือ	 เพื่อให้ความเห็นชอบ	

ก่อนที่กองทัพเรือจะนำเสนอต่อกระทรวงกลาโหมเพื่อทราบต่อไป	

	 •	 พิจารณาการมอบอำนาจของผู้บัญชาการทหารเรือ			

แก่ผู้บังคับบัญชาหน่วยใช้กำลังของกองทัพเรือในการปรับเปลี่ยน		

กฎการใช้กำลัง	

	 •	 ทบทวนพร้อมทั้งปรับปรุงคำสั่งและหลักนิยมต่าง	 ๆ	 ที่

เกี่ยวข้องกับการใช้กำลังของกองทัพเรือ	

	 •	 จัดอบรมให้ความรู้แก่กำลังพลของกองทัพเรือเกี่ยวกับ		

กฎการใชก้ำลงั	 โดยเฉพาะนายทหารยทุธการและนายทหารพระธรรมนญู	

เป็นการเร่งด่วน	 หลังจากนั้นต้องจัดให้มีการอบรมแก่กำลังพลในส่วน		

อื่น	ๆ	ต่อไป	

	 •	 ทบทวนการจัดกำลังพลในส่วนของหมวดเรือ	 หมู่เรือ	 ว่ามี

ความจำเป็นต้องมีนายทหารพระธรรมนูญประจำอยู่หรือไม่	อย่างไร	

	 •	 จัดทำคู่มือที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ

ทางทหาร	

	 ในปัจจุบันกรมยุทธการทหารเรือ	 ได้ขอให้หน่วยใช้กำลังหลัก

ของกองทัพเรือดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานจัดทำร่างกฎการใช้กำลัง

ประกอบแผน/คำสั่งยุทธการของหน่วยที่ใช้กำลังของกองทัพเรือไปแล้ว	

และหน่วยต่าง	 ๆ	 ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานจัดทำร่างฯ	 นี้แล้ว	

และคณะทำงานนี้จะต้องดำรงอยู่ตลอดเวลาของการมีอยู่ของหน่วย		

ใช้กำลังนั้น	 ๆ	 เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงและแก้ไข		

กฎการใช้กำลังของหน่วยอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีความสอดคล้องและ

เหมาะสมต่อภารกิจที่หน่วยของตนได้รับ		
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	 กฎการใช้กำลังของกองทัพไทยนั้น	 นอกจากจะเป็นการกำหนด

นโยบายการใช้กำลังของกระทรวงกลาโหมและแต่ละเหล่าทัพ	 ให้เป็นไป

ตามนโยบายของชาติ	 และมีความรับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชา		

ทีช่ดัเจน	 พรอ้มทัง้เปน็การเพิม่ประสทิธภิาพในการใชก้ำลงัของกองทพัไทย	

ให้มีขีดความสามารถในการใช้กำลังได้อย่างชอบธรรมแล้ว	 ยังก่อให้เกิด

ความได้เปรียบในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วย	

	 อนึ่ง	คำสั่งกระทรวงกลาโหม	ที่	๕๙/๕๐	ได้เน้นย้ำความสำคัญ

ของกฎการใช้กำลัง	 การใช้	 ปรับปรุงและแก้ไขกฎการใช้กำลัง	 พร้อมทั้ง

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎการใช้กำลังของกระทรวงกลาโหม	

โดยได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในทุกระดับชั้น

ดำเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับกฎการใช้กำลังให้แก่กำลังพลทุกระดับ			

ดังนั้น	 กฎการใช้กำลังนี้จะสามารถใช้ได้ดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้เกี่ยวข้อง

ทุกท่านที่จะร่วมกันพัฒนากฎการใช้กำลังของกองทัพไทย	 และกฎการใช้

กำลังเฉพาะการปฏิบัติการทางเรือให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

คือ	เข้าใจง่าย กระชับ และชัดเจน	ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	





หมายเหต	ุ 	 	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ	 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ	

ไดจ้ดัการสมัมนา	“กฎการใชก้ำลงั”	ของกองทพัเรอื	เมือ่วนัที	่๙	สงิหาคม	

๒๕๕๓	 ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	 เพื่อนำข้อมูลจากการสัมมนา		

ดังกล่าวไปปรับปรุงกฎการใช้กำลังของกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพ		

ยิง่ขึน้	และจะไดน้ำเสนอกองทพัเรอืเพือ่พจิารณาดำเนนิการ	ต่อไป	


