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  FOREWORD TO THE THAI TRANSLATION       
 

 
The International Institute of Humanitarian Law and the Handbook drafting team express their 
sincere thanks to the Royal Thai Armed Forces for this translation and its publication.  The Thai 
version will contribute to enhancing a greater understanding of ROE Doctrine and Practice and 
will provide an ROE reference for training and exercises conducted in the Thai language.  
 
Users of the Handbook are requested to provide comments, including lessons learned and 
suggestions for changes or additions, to Dennis Mandsager at dennis.mandsager@gmail.com or 
to the Institute at sanremo@iihl.org. 
  

Sanremo, February 2011 
 
 

                                                                                     
 

คาํนําสาํหรับฉบับแปลภาษาไทย 
 

สถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศและทีมผูรางคูมือกฎการใชกําลังขอแสดงความขอบคุณ
อยางจริงใจตอกองทัพไทยสําหรับการแปลและจัดพิมพคูมือ คูมือฉบับภาษาไทยจะมีสวนในการ
เสริมสรางความเขาใจหลักนิยมและการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎการใชกําลังมากย่ิงขึ้นและใชเปน
เอกสารอางอิงเร่ืองกฎการใชกําลังในการฝกศึกษาท่ีกระทําในภาษาไทย 
ขอใหผูใชคูมือกฎการใชกําลังกรุณาใหขอสังเกตรวมท้ังบทเรียนและขอเสนอแนะเพื่อการแกไขหรือ
เพิ่มเติมไปท่ี  dennis.mandsager@gmail.com หรือท่ีสถาบันท่ี sanremo@iihl.org. 
 

ซานเรโม, กุมภาพันธุ  2011 
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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คําปรารภ 

คูมือกฎการใชกําลังซานเรโม มีเจตนาในการรักษาแนวทางของหนังสือฉบับกอนหนาของซานเรโม  เชนคูมือ

ซานเรโมเรื่องกฎหมายระหวางประเทศท่ีใชในการขัดกันดวยอาวุธทางทะเลท่ีพิมพใน ค.ศ. 1995 และคูมือ

ซานเรโมเก่ียวกับการขัดกันดวยอาวุธท่ีไมใชระหวางประเทศ ท่ีพิมพในป ค.ศ.2006 

คูมือนี้จัดพิมพข้ึนโดยสถาบันในฐานะเปนเครื่องมือในการทํางาน โดยไมเจตนาท่ีจะแสดงขอคิดเห็นอยางเปน

ทางการ หรือจุดยืนของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งหรือ องคการระหวางประเทศเฉพาะใด ๆ ในเรื่องขอแตกตางท่ี

ไดรับการพิจารณา จุดมุงหมายประการเดียวคือการนําผูอาน และโดยเฉพาะอยางยิ่งผูเขารวมหลักสูตรทาง

ทหารของสถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศเขาสูความซับซอนของหลักการท่ีเปนท่ียอมรับอยาง

กวางขวางของกฎการใชกําลัง 

คูมือนี้สะทอนถึงผลลัพทของโครงการสามปท่ีริเริ่มโดยศาสตราจารเดนิส แมนซาเกอร แหงวิทยาลัยการทัพเรือ

สหรัฐอเมริกาดวยการสนับสนุนอยางเต็มท่ีจากสถาบัน ซ่ึงมองเห็นถึงความตองการเอกสารอางอิงในเรื่องกฎ

การใชกําลังรวมกันซ่ึงสามารถนําไปใชโดยประเทศใด ๆ ในการฝกและ/หรือการปฏิบัติการ คูมือนี้ไดนําไปใชใน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลายครั้งท่ีสถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ ซานเรโม อีกท้ังการฝก

ระหวางประเทศกับหลักสูตรตาง ๆ อีกจํานวนมากท่ีทําใหไดรับขอมูลจากผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณสูงจาก

ทุกภูมิภาคของโลก คูมือนี้ ณ ปจจุบันจึงสะทอนแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดจากนานาประเทศท่ัวโลก 

ตัวสาระไดจัดทําโดยนาวาโท แอลแลน โคล Commander Alan Cole จากกองทัพเรืออังกฤษ พันตรี ฟลลิป 

ดรูว Major Phillip Drew จากกองทัพแคนาดา นาวาเอก ร็อป  แม็คลาฟกลิน Captain Rob McLaughlin

จากกองทัพเรือออสเตรเลีย และศาสตราจารย เดนิส  แมนซาเกอร Professor Dennis Mandsager นาวาเอก

เหลาพระธรรมนูญ กองทัพเรือสหรัฐ ฯ (เกษียนอายุ) รางสุดทายไดผานการพิจารณาโดยทีมสมาชิกใน

คณะกรรมาธิการของสถาบันประกอบดวยพลจัตวา เอรวิน ดาฮินเด็น Brigadier General Erwin Dahinden

ดร.บาลดวิน เดอ วิดทส Dr.Baldwin de Vidts ศาสตราจารยวูลฟฟ ไฮนเชล วอน ไฮนเนกก Professor 

Wolff Heintschel von Heinegg ศาสตราจารย มารี จาค็อปสสัน Professor Marie Jacobsson ดร.มิชา

เอล ไมเออร Dr.Michale Meyer และศาสตราจารย มิเชล โวทเทย Professor Michel Veuthey ดวยความ

รวมมือจากพันเอก ดารเร็น สจ็วท Colonel Darren Stewart ผูอํานวยการสวนกิจการทหารของสถาบัน 

ไมเคยปรากฎวามีคูมือในรูปแบบนี้มากอน คูมือนี้ไดรับการออกแบบใหสามารถนําไปใชโดยประเทศหรือกลุม

ประเทศใด ๆ โดยปราศจากการผูกพันตอขอจํากัดหรือกฎเกณฑดานการรักษาความปลอดภัย แนนอนวา

ประเด็นขอนี้เปนเจตนารมณโดยตลอดมาท่ีจะใหเครื่องมือซ่ึงสามารถนําไปใชในการอํานวยความสะดวกและ

สรางเสริมความรวมมือนานาชาติและความเขาใจรวมกันขณะท่ีประกันวากองกําลังยึดถือหลักเกณฑดานความ

ม่ันคงและนโยบายแหงชาติ 

ขญท่ีการควบคคุมทางการเมืองตอกองทัพและดวยการใชกฎการใชกําลังเพ่ือกําหนดกฎเกณฑการปฏิบัติของ

กองทัพโดยแตละชาติ พันธมิตรและกองกําลงนานาชาติท่ัวโลกเพ่ืมจํานวนข้ึนดังนั้นความตองการท่ีจะสามารถ

ทําการฝกและทําความเขาใจกฎการใชกําลังก็มีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนในทํานองเดียวกัน เปนสิ่งสําคัญยิ่งท่ีตอง
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มีความเขาใจท่ีชัดเจนวา ขณะท่ีกฎการใชกําลังมักเปนเรื่องผสมผสานระหวางขอกําหนดดานการทหารและดาน

นโยบายทางการเมือง เรื่องเหลานี้จะตองผูกพันโดยขอบเขตดานกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายใน

ประเทศดวย ขอจํากัดดานกฎหมายดังกลาวจะตองไมถูกกาวลวงเกินไปกวานั้นแตมักจะจํากัดไวแคบกวาโดย

ผลของกฎการใชกําลัง  บอยครั้งมากท่ีการกําหนดชั้นความลับแหงชาติหรือของนานาชาติหมายถึงการจัดทํา

และการแบงปนประสพการณและแนวทางปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับกฎการใชกําลังปนเรื่องท่ีเปนปญหา ความสามารถ

ของฝายทหารในการแบงปนประสพการณรวมท้ังเพ่ือนักศึกษาวิทยาการและสาธารณะเพ่ือพิจารณาเรื่องนี้เปน

สิ่งท่ีสําคัญยิ่งเพ่ือท่ีจะสงเสริมการตระหนักรูถึงการอนุวัติตามเชิงปฏิบัติของกฎหมายมนุษยธรรมระหวาง

ประเทศผานกฎการใชกําลัง 

คูมือเลมใหมนี้จะเปนไปตามความตองการของหลักสูตรทางทหารของสถาบันแตโดยเทาเทียมกันนั้น ยังคงมีให

สถาบันและภาคสวนอ่ืน ๆ ท่ีสนใจดวย  กระผมหวังอยางจริงใจวาคูมือนี้จะถูกนําไปใชท้ังในพ้ืนท่ีบนโลกท่ีหลัก

นิยมเรื่องกฎการใชกําลังยังไมมีอยู หรือใชเปนเครื่องมือท่ีชวยในการสรางการฝกท่ีสมจริงและเปนประโยชนใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ คูมือมีเจตนาท้ังท่ีจะชวยบุคคลท่ีทํางานในระดับยุทธศาสตรในการเตรียมกฎการ

ใชกําลังท่ีชัดเจนและไมคลุมเครือกับท้ังบุคคลท่ีมีสวนในในการปฏิบัติการตามกฎการใชกําลังเพ่ือใหออกกฎการ

ใชกําลังในถอยคําท่ีเขาใจไดงายและชวยกําลังพลทหารใหมีความสามารถในการบรรลุภารกิจ 

แมวานี่เปนเรื่องท่ีเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องโดยสะทอนธรรมชาติและลักษณะท่ีประเทศเขารวมในการ

ปฏิบัติการทหาร เราหวังอยางยิ่งวาผูใชคูมือจะมีขอแนะนําเพ่ือปรับปรุงและปรับแตงการปฏิบัติท่ีแสดงไวใน

ขอความของคูมือในฉบับหนา 

กระผมอยากขอขอบคุณศาสตราจารย เดนิส แมนซาเกอร ซ่ึงเปนท่ีมาในการริเริ่มนี้ คณะกรรมมาธิการรางคูมือ 

อีกท้ังเปนสมาชิกของสถาบัน(รวมท้ังศาสตราจารยนาตาลิโน รอนซิตติ Professor Natalino Ronzitti และ 

พลเรือโทเฟอรดินันโด ซานเฟลิซ ดิ มอนเตฟอรเต Rear Admiral Ferdinando Sanfelice di Monteforte) 

ผูซ่ึงโดยสวนตัวไดใหขอสังเกตและคําแนะนําท่ีเปนประโยชน ทายท่ีสุดนี้ขอขอบคุณตอคณะกรรมการกาชาด

ระหวางประเทศ(International Committee of the Red Cross (ICRC)) ดวยการสนับสนุนทางการเงินอยาง

มากของคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศไมเพียงไดชวยใหพิมพคูมือไดอยางรวดเร็วและการแปลเปน

ภาษาอ่ืน ๆ แตยังชวยใหสถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศแจกจายคูมือแกบรรดานักเรียนและ

สถาบันท่ีใหความสนใจ 

 

เอกอัครราชทูต มอริซิโอ โมเรโน 

Ambassador Maurizio Moreno 

ประธานสถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ 
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        สถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ                       

                              ซานเรโม 

  สมาชิกคณะกรรมาธิการ 

  (ตั้งแต 9 กันยายน 2007) 

  ประธาน 

                                            เอกอัครราชทูต มอริซิโอ โมเรโน (อิตาลี) 

  รองประธาน 

ศาสตราจารย มิเชล โวทเทย (สวิสเซอรแลนด) 

อาจารยรวมมหาวิทยาลัยนีซ โซเฟย-แอนติโปลิส 

ศาสตราจารย ฟอสโต โพคาร (อิตาลี) 

ผูพิพากษา ศาลระหวางประเทศกรณีอดีตประเทศยูโกสลาเวีย, กรุงเฮก 

ดร.บาลดวิน เดอ วิดทส (เบลเย่ียม) 

ที่ปรึกษากฎหมายของเลขาธิการของ NATO, บรัสเซล 

   สมาชิกสภา 

ดร. โมฮัมหมัด  อัล-ฮาดิด (จอรแดน) 

      ประธานคณะกรรมการถาวรสภากาชาดแหงชาติ, เจนีวา 

ศาสตราจารย มาริโอ  เบตาติ (ฝรั่งเศส) 

     ผูแทนพิเศษรัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศ, ปารีส 

พลจัตวา เออรวิน  ดาฮินเดน (สวิสเซอรแลนด) 

     หัวหนาฝายความสัมพันธระหวางประเทศ, กองทัพ, เบอรน 

ดร. นดิโอโร นเดียเย (เซเนกัล) 

  ประธาน, พันธมิตรเพ่ือการยายถิ่น ภาวะผูนํา-การพัฒนา, 

 อดีตรองผูอํานวยการองคการระหวางประเทศเพ่ือการยายถิ่น, เจนีวา 

ศาสตราจารย โยรัม ดินสไตน (อิสราเอล) 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ, มหาวิทยาลัยเทล อาวีฟ 

ศาสตราจารย ชากส  ฟอสเตอร (สวิสเซอรแลนด) 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ, สถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาระดับสูง, เจนีวา 

ศาสตราจารย ดร.วูลฟฟ ไฮนเชล วอน ไฮนเนกก (เยอรมัน) 

คณะบดีคณะนิติศาสตร, มหาวิทยาลัยวิอาดรินา, แฟร็งเฟรท 

ศาสตราจารยสมทบ มารี จาค็อปสสัน (สวีเดน) 

หัวหนาที่ปรึกษากฎหมาย, กระทรวงตางประเทศ, สต็อกโฮลม 

ดร.มิชาเอล ไมเออร (สหราชอาณาจักร) 
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คํานํา 

วิทยาลัยการทัพเรือสหรัฐอเมริกาเชนเดียวกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกันทําการคนควา การสอน      

การจําลองยุทธ และการประชุมท้ังท่ีกําหนดชั้นความลับและไมกําหนดชั้นความลับและมีสวนท่ีเปนนักเรียน

จากนานาชาติ เม่ือมีหัวขอเก่ียวกับกฎการใชกําลัง(Rules of Engagement ROE) และผูเขารวมมาจาก    

หลายชาติ ทําใหการถกแถลงอยางมีประโยชนเปนปญหา ผูเขารวมมักจะมาถึงโดยมีความรูเรื่องกฎการ        

ใชกําลังนอยมากหรือมีความรูเรื่องชุดกฎการใชกําลังแหงชาติท่ีกําหนดชั้นความลับท่ีไมสามารถเปดเผย       

ตอชาติอ่ืน หรือมีความรูเรื่องชุดกฎการใชกําลังของกองกําลังนานาชาติท่ีกําหนดชั้นความลับท่ีไมสามารถ

เปดเผยนอกกองกําลังรวม เปาหมายของคูมือกฎการใชกําลังนี้คือเพ่ือแกปญหาเชนวาโดยการพัฒนากฎ      

การใชกําลังท่ีสมจริง ครบถวนสมบูรณ และ ไมกําหนดชั้นความลับท่ีสามรถใชไดโดยทุกชาติเพ่ือการฝก     

ศึกษา จําลองยุทธ และการปฏิบัติการจริง 

กาวแรกในกระบวนการรางคือการเชิญผูรวมงานจากออสเตรเลีย แคนาดา และสหราชอาณาจักร ซ่ึงทาง

วิทยาลัยไดมีความสัมพันธในการทํางานอยางใกลชิดเพ่ือรวมในทีมราง ข้ันตอนท่ีสองคือการรวมกําลังกับ

สถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ (Institute of International Humanitarian Law IIHL)     

และนักศึกษาของสถาบันจํานวนมาก เพ่ือทดสอบรางคูมือในสภาพการทดสอบและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ความทาทายของทีมรางมีอยูมาก หลายคนสงสัยถึงความเปนไปไดของการพัฒนากฏการใชกําลังซ่ึงเปนท่ี

ยอมรับของประชาคมระหวางประเทศ แตละประเทศมีพันธกรณีตามสนธิสัญญาท่ีแตกตาง มุมมองกฎหมาย

ระหวางประเทศท่ีแตกตาง มุมมองนโยบายท่ีแตกตาง และมุมมองท่ีแตกตางของอํานาจและความรับผิดชอบ

ของผูบังคับบัญชา นอกจากนี้ผูท่ีรวมทบทวนเกือบทุกคนเชื่อวากฎการใชกําลังท่ีใชตามจริงจะตองกําหนด    

ชั้นความลับ 

ทีมรางไดจัดทํารางหลายฉบับซ่ึงไดผานการวิจารณในหลายทางรวมท้ังหลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   

สองครั้งและหลักสูตรการปฏิบัติการทางเรือสองครั้งท่ีจัดข้ึนท่ีสถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ    

ผลของท้ังสองกิจกรรมคือการทดสอบกฎการใชกําลังอยางแข็งขัน หลังจากสามปของการรางและการทดสอบ

คณะกรรมาธิการสถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศไดอนุมัติใหจัดพิมพคูมือนี้ในเดือนกันยายน    

ค.ศ. 2009 

รูปแบบของคูมือนี้มีเอกลักษณคือนอกจากมาตรการกฎการใชกําลังแลวยังไดรวมเอารูปแบบของเรื่องตาง ๆ   

ท่ีเก่ียวกับกฎการใชกําลังรวมท้ังบัตรกฎการใชกําลังแบบพกพา การเตือน การตอบสนองตอการเตือน และ  

เรื่องอ่ืน ๆ ทีมผูรางตระหนักวาหลายประเทศมีรูปแบบในเรื่องดังกลาวของตนเอง อยางไรก็ดีหลายประเทศ    

ยังไมมีและนักเรียนไมมีโอกาสเขาถึง 

คูมือนี้พิจารณวาในกองกําลังนานาชาติผูมีอํานาจระดับสูงของแตละประเทศจะอนุมัติกฎการใชกําลังสําหรับ

กองกําลังของตนและแตละผูเขารวมนานาชาติจะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของประเทศตน ดวยเหตุนี้

คูมือนี้จึงมีทางเลือกของมาตรการกฎการใชกําลังท่ีหลากหลายและไมคงท่ี การเห็นเปนเอกฉันทในแตละ

มาตรการไมเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง แตการแบงปนขอมูลกฎการใขกําลังกับผูบัญชาการกองกําลังนานาชาติเปน

สิ่งสําคัญยิ่ง 
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คําขอบคุณ 

 คณะผูเขียนขอแสดงความขอบคุณสถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ และบรรดานักเรียน 

ผูเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ ผูมีสวนรวมจํานวนนับไมถวนท่ีไดใชคูมือ และใหคําติชม ขอคิดเห็น

เพ่ือการปรับปรุง 

 แอลแลน โคล Alan Cole ขอขอบคุณ พลเรือจัตวา นีล บราวน Neil Brownกองทัพเรืออังกฤษ

สําหรับการสนับสนุนท่ีใหจากเจาหนาท่ีและดวยตัวเอง โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการรางสวนท่ีเก่ียวของกับ

การกําหนดเปาหมายลวงหนา(pre – planned targeting) รวมท้ังขอขอบคุณ นาวาเอก แอนดรูเจมสัน 

Andrew Jameson ท่ีไดใหความสนับสนุนในเรื่องความม่ันคงทางทะเล 

 ร็อบ แมคลาฟกลิน Rob McLaughlin จะไมสามารถเขารวมในโครงการนี้หากปราศจากการสนับสนุน

อยางยิ่งของ พลเรือตรี อ็อง ดู ตัว Allan du Toit พลตรี เดวิด มอริสัน David Morrison และพลเรือจัตวา 

เทรเวอร โจนส Trevor Jones จึงขอแสดงความขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ กับขอแสดงความขอบคุณนายทหารฝาย

ปฎิบัติการและฝายกฎหมายในกองกําลังปองกันตนเองของออสเตรเลีย ADF โดยเฉพาะอยางยิ่ง นาวาอากาศ

โท แลน เฮ็นเดอรสัน Lan Henderson สําหรับการสอบทานและขอคิดเห็น 

 ฟลลิปส ดรูว Philip  Drew ขอแสดงความขอบคุณตอผูบังคับบัญชาโรงเรียนนายรอยแคนาดา พลตรี 

แดเนียล กอสเซลิน Daniel Gosselin และเจากรมพระธรรมนูญแหงกองทัพแคนาดา พลจัตวา เค็นเน็ท วัตคิน

Kenneth Watkin สําหรับการสนับสนุนตั้งแตการเริ่มกอตั้งโครงการนี้จนกระท่ังสําเร็จ และขอขอบคุณเพ่ือน

รวมงานท่ีไดใหความชวยเหลือใหคําแนะนําและแนวทางโดยเฉพาะพันเอก เคอรบี แอบบ็อต Kirby Abbott   

พันโท ทิม บิช็อบ Tim Bishop และนาวาโท แมรี่ การแดน Mary Gardan 

 เดนิส แมนซาเกอร Dennis Mandsager ขอขอบคุณทีมงานท่ีสละเวลายาวนานในการเขียน        

รวมอภิปราย ตอรองและประณีประนอมท่ีทุมเทในการพัฒนาคูมือเลมนี้ สําหรับการสนับสนุนโครงการนี้

ขอขอบคุณผูบังคับบัญชาของหนวยวิทยาลัยการทัพเรือ รวมถึงประธานในอดีตและปจจุบันพลเรือตรี จาค็อป  

ชูฟอรด Jacob Shuford ผูบังคับการในอดีตและปจจุบัน พลเรือตรี เจมส พี (ฟล) ไวสคัป James P.(Phil) 

Wisecup ศาสตราจารย เจมส กิบลิน James Giblin และเอกอัคราชทูต แมรี่ แอน ปเตอรส Mary Ann 

Peters, และทานคณบดีของศูนยการศึกษาการสงครามทางเรือ ทานศาสตราจารย โรเบิรท(บารนี่ย) รูเบล 

Robert(Barney) Rubel ทายท่ีสุดขอขอบคุณผูรวมงานในวิทยาลัยการทัพเรือกองกฎหมายระหวางประเทศ 

และหนวยกฎหมายระหวางประเทศของกําลังสํารองกองทัพเรือและทุกทานท่ีถือเปนกุญแจสําคัญในการผลิต

หนังสือเลมนี้ 

       แอลแลน โคล  Alan Cole 

       ฟลลิป ดรูว Phillip  Drew 

       ร็อป  แม็คลาฟกลิน Rob McLaughlin 

       เดนิส  แมนซาเกอร  Dennis Mandsager 



VIII 
 

สารบัญ 

หนา 

คําปรารภโดยประธานสถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ    II 

คณะกรรมาธิการและเจาหนาท่ีสถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ   IV 

คํานํา  V 

คําขอบคุณ VII 

สารบัญ VIII 

ตารางกฎการใชกําลัง X 

คําปรารภผูแปล A 

สวนท่ี I  บทนํา 1 

สวนท่ี II การปองกันตนเอง 2 

สวนท่ี III การใชกําลังในระหวางการปฏิบัติการทางทหาร 4 

สวนท่ี IV แนวทางปฏิบัติดานนโยบายตอผูมีอํานาจบังคับบัญชาทหาร 6 

สวนท่ี V วิธีการในการราง 6 

สวนท่ี VI กระบวนการของกฎการใชกําลัง 7 

ผนวก A คําแนะนําในการวางแผนและการพิจารณาของฝายอํานวยการ 8 

 อนุผนวก 1 ข้ันตอนการวางแผน      9 

  อนุผนวก 2  ขอแนะนําเฉพาะสภาพแวดลอม     11 

2.1  การปฏิบัติการทางบก 11 

2.2 การปฏิบัติการทางเรือ 12 

2.3 การปฏิบัติการทางอากาศ 12 

2.4 การปฏิบัติการนอกอวกาศ 13 

2.5 การปฏิบัติการไซเบอรสเปซ 14

 อนุผนวก 3   ขอพิจารณาในการวางแผนเฉพาะภารกิจ 15

   3.1 การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ  15

   3.2 การปฏิบัติการอพยพผูท่ีมิใชพลรบ NEO 16

   



IX 
 

  หนา 

   3.3 การชวยเหลือทางมนุษยธรรม/บรรเทาภัยพิบัติ HA/DR 16

   3.4 การชวยเหลือเจาหนาท่ีพลเรือน    17

   3.5 การปฏิบัติการสกัดก้ันทางทะเล    18 

 อนุผนวก 4    ขอแนะนําเรื่องเจตนาเปนปรปกษ 19 

อนุผนวก 5  การยกระดับของกําลังในการปองกันตนเอง 20 

อนุผนวก 6  การกําหนดเปาหมายและกฎการใชกําลัง 21 

 ผนวก B ประมวลกฎการใชกําลัง       23 

 ผนวก C ตัวอยางรูปแบบกฎการใชกําลัง และเอกสารท่ีเกี่ยวของกับกฎการใชกําลัง 48 

อนุผนวก 1  ผนวกกฎการใชกําลังประกอบคําสั่งยุทธการ 49 

อนุผนวก 2  ขอความขออนุมัติกฎการใชกําลัง อนุมัติกฎการใชกําลัง  

  ขอแกไขกฎการใชกําลัง 50 

อนุผนวก 3  ผังตารางกฎการใชกําลังสําหรับกองกําลังนานาชาติ 55 

อนุผนวก 4  บัตรกฎการใชกําลังแบบพกพา 56 

 อนุผนวก  5 การประกาศเขตแจงเตือนทางทะเล    61 

 อนุผนวก  6 แบบการการขอใหแสดงตน(พิสูจนทราบ)และการเตือน  64 

 อนุผนวก  7 การตอบสนองตอการสอบถาม การเตือน และการซักถามในทะเล 65 

ผนวก D คําจํากัดความ 66

   

   

 

 

 

 

 

 



X 
 

รายการกฎการใชกําลัง 

 

รายการกฎการใชกําลังนี้กําหนดหัวขอหมวดกฎการใชกําลังท่ีปรากฎในประมวลกฎการใชกําลังในผนวก B ของ

คูมือนี้ ในประมวลกฎการใชกําลังจะมีกฎเฉพาะและบันทึกซ่ึงอาจนําไปใชในการรางกฎการใชกําลัง  

กลุม 10-19: การใชกําลังในการปองกันตนเองและผูอ่ืน 

หมวด 
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คําปรารภผูแปล 

กฎการใชกําลังเปนเรื่องท่ีคอนขางใหมสําหรับทหารไทยท่ีเริ่มใชเม่ือป ๒๕๔๕  แมในอดีตอาจจะมีสิ่งท่ีคลาย 

กฎการใชกําลังแตเปนเรื่องดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาแตละทานในการสั่งการโดยยังไมไดมีการกําหนดเปน

หลักนิยมในเรื่องนี้ คูมือกฎการใชกําลังท่ีศาสตราจารย เดนิส แมนซาเกอร จากวิทยาลัยการทัพเรือ

สหรัฐอเมริกากับทีมงานผูรางไดจัดทําข้ึนนี้ เปนเอกสารท่ีเปนประโยชนในการทําความเขาใจเรื่องกฎการใช

กําลังและเรื่องท่ีเก่ียวของโดยไดรวมรวมเปนหมวดหมู ตลอดจนมีตัวอยางประกอบให  ทําใหงายตอการทํา 

ความเขาใจและสามารถนําไปใชในการฝกอบรม หรือกระท่ังเปนแนวทางการยกรางกฎการใชกําลังเพ่ือใชงาน

จริง ผูแปลหวังวาการแปลคูมือนี้เปนภาษาไทยจะเปนประโยชนตอราชการทหารของไทยโดยทําใหสามารถนํา

คูมือนี้ไปใชประโยชนในราชการท้ังการฝกและการใชงานจริงไดงายข้ึนในโอกาสตอไป 

ผูแปลไดพยายามยึดรูปแบบของตนฉบับในเรื่องการจัดหัวขอตาง ๆ ในการแปล เพ่ือใหสามารถสอบทานกับ

ตนฉบับภาษาอังกฤษได ซ่ึงเปนเง่ือนไขประการหนึ่งของเจาของลิขสิทธิคือสถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวาง

ประเทศ  โดยในการแปลผูแปลใชพจนานุกรมศัพททหารของอาจารย พันเอก สุรศักดิ์ พันธเศรษฐ และ ฉบับ

ของ  กรมยุทธศึกษาทหารประกอบในการแปล หากผูใชงานคูมือฉบับแปลไทยพบขอผิดลาดหรือมีขอคิดเห็น

ขอเสนอแนะประการใดขอไดกรุณาแจงใหผูแปลทราบดวย โดยติดตอท่ี โทร.081 9282768 หรือทางอีเมลล   

ท่ี  petethaijag@hotmail.com จักเปนพระคุณยิ่ง 

ผูแปลใครขอแสดงความขอขอบคุณคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ สํานักงานกรุงเทพ และเจาหนาท่ี 

เชน คุณ มารติน แม็คเดอรม็อท คุณพ่ีเพ็ญจันทร ท่ีไดใหการสนับสนุนผูแปลเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องกฎการใชกําลัง ท่ีสถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ เมืองซานเรโม ประเทศอิตาลี อันเปนท่ีมา

ของคูมือนี้ ขอขอบคุณพันเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ ผูอํานวยการกองกฤษฎีกาทหารและการตางประเทศ 

ผูบังคับบัญชาของผูแปลกับผูบังคับบัญชาในกรมพระธรรมนูญทุกระดับท่ีใหการสนับสนุนผูแปลจนงานแปล

ลุลวง และท่ีขาดไมไดคือขอขอบคุณพันเอกดารเรน สจ็วต ผูอํานวยการกิจการทหารของสถาบันกฎหมาย

มนุษยธรรมระหวางประเทศ และเจาหนาท่ีทานอ่ืน ๆ ของสถาบันท่ีดูแลอํานวยความสะดวกในชวงการสัมมนา 

ท่ีสําคัญคือศาสตราจารย    เดนิส แมนซาเกอร ทีมงานยกรางทานอ่ืน ๆ ท่ีไดจัดทําคูมือนี้จนสําเร็จ และเปน

ประโยชนในการนําไปใชงานตอ ๆ ไปในทุกท่ีในโลก ขอบคุณพันเอกหญิง กรวิภา เจริญผล ภรรยาผูแปลและ 

นอง ๆ เหลาพระธรรมนูญในการสนับสนุนงานแปลและการตรวจทานจนเรียบรอย 

ทายท่ีสุดขอขอบคุณคุณพอ บุญญฤทธิ์ เจริญผล ท่ีสนับสนุนใหผูแปลเปนนักกฎหมาย และ คุณแม อาจารย 

ประไพ เจริญผล ท่ีไดเค่ียวเข็ญประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูภาษาอังกฤษแกผูแปลจนสามารถทําการแปลคูมือ

กฎการใชกําลังนี้จนสําเร็จ  

พันเอก        ผูแปล 

           รองผูอํานวยการกองกฤษฎีกาทหารและการตางประเทศ  

กรมพระธรรมนูญ 

     25 มกราคม 2554(2011) 
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Translator Forwards 

Rules of Engagement (ROE) is the new subject to the Thai Military which firstly introduced in 

2002. In the past, there may be a lookalike ROE but mostly up to the commanders’ 

discretions and orders without a doctrine on this matter. The Sanremo ROE  Handbook 

drafted by Professor Denis Mandsager and his team is a helpful tool to understand the ROE 

and ROE related matters. It is well drafted  and organized with provided samples. This makes 

it easy to understand and  capable of using in both for training or real world ROE drafting. 

The translator hopes this Thai translation will be useful for Thai Military for both usages. 

In the translation, the translator try to follow  the set format of indent and heading of the 

original Handbook in order to be able to cross check with the English version Handbook. For 

reference, the translator use both the Military Vocabulary Handbook of Colonel Surasak 

Panttaseth  and the Joint Training Directorate of Royal Thai Supreme Command for 

translation purpose.  All comments and suggestions  from user are welcomed at tel. 66 8 1 

928 2768 or email address petethaijag@hotmail.com 

The translator would like to extend his thanks to the International Committee of the Red 

Cross, Regional Office Bangkok and staffs such as Mr. Martin McDermott and Khunpe PencHan 

for providing translator the support  of the attendance of ROE workshop course at the 

International Institute for Humanitarian Law(IIHL), Sanremo, Italy which becomes the origin of 

this Handbook to the translator. Many thanks to Colonel Krisna Bovornratanaraks  the 

commanding officer of the translator and other leaderships at the Thai Judge Advocate 

General’s Department for all support to finish this translation. Cannot forget to thank Colonel 

Darren Stewart-Director- Military Division of IIHL and other Staffs  for all the support during 

the course. Special thanks to Professor Denis Mandsager and the drafting team for making 

the fruitful ROE Handbook a great success to be able to use globally.  My gratitude to my 

wife Colonel Kornwipa Jaroenpol and my colleague at  Military Legislation and Foreign Affairs 

Division, JAG Department for supporting and proof reading the Thai ROE Handbook. 

 Finally my greatest thanks to my dad Mr.Boonyarith and my mom Arjarn Praphai Jaroenpol 

for her commitment to teach English to me that contribute to the success of the Translation 

of this Handbook. 

     Colonel         Thai Translator 

      ( PIYACHART   JAROENPOL) 

         Deputy Director, Military Legislation and Foreign Affairs Division 

                 The Judge Advocate General Department 

         25 January 2554(2011) 
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คูมือกฎการใชกําลัง 
สวนท่ี I: บทนํา 

 
บทนําและวัตถุประสงค 
1.  วัตถุประสงคของคูมือนี้คือเพ่ือชวยในการรางกฎการใชกําลัง( Rules of Engagement(ROE))และเปน
แนวทางปฏิบัติทางดานกฎหมายและการปฏิบัติการสําหรับใชในการฝก อบรม จําลองยุทธ และการปฏิบัติการ
คูมือนี้ไมใชคูมือกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ แตไดรวมเอาขอกําหนดเพ่ือระบุและจัดการจุดยืนทางดาน
กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของของประเทศท่ีเขารวมในการปฏิบัติการนานาชาติ และเสริมสรางความเขาใจ
นโยบายดานกฎการใชกําลังของประเทศ คูมือนี้ยังไดเสนอแนะกฎการใชกําลังสําหรับสภาวะแวดลอม และ   
กิจเฉพาะบางประการ รวมท้ังข้ันตอนการขออนุมัติและปฏิบัติการตามกฎการใชกําลังท้ังในการปฏิบัติการ  
เหลาเดียว การรบรวม หรือ ปฏิบัติการนานาชาติ   
 
โครงสรางของคูมือ 
1. คูมือนี้เปนไปตามโครงสรางดังนี้ 

a) สวนท่ี ๑ ถึงสวนท่ีหก เปนบทนําของคูมือ ขอพิจารณาทางกฎหมายท่ีสําคัญอันกระทบตอ  
การใชกําลัง หลักการปองกันตนเอง ปจจัยดานนโยบายซ่ึงสงผลกระทบตอการพัฒนากฎการใชกําลัง 
ทฤษฎีดานกฎการใชกําลังในคูมือนี้ และ กระบวนการของกฎการใชกําลัง  
b) ผนวก A วางแนวทางของการวางแผนและการรางกฎการใชกําลัง ขอแนะนําเฉพาะเรื่อง     
กฎการใชกําลังสําหรับสภาวะแวดลอมและกิจเฉพาะดานการปฏิบัติการบางอยาง แนวทางในเรื่องเจตนา
เปนศัตรู(ปรปกษ)  และการยกระดับของกําลังในการปองกันตนเอง และขอมูลในเรื่องความสัมพันธ
ระหวางการกําหนดและการใชกําลัง 
c) ผนวก B ประมวลกฎการใชกําลัง ท่ีสามารถนํามาปรับใชตามความจําเปนเพ่ือทําใหบรรลุ
ภารกิจตาง ๆ 
d) ผนวก C และอนุผนวกไดแกตัวอยางกฎการใชกําลัง และเอกสารท่ีเก่ียวของกับกฎการใช
กําลัง 
e) ผนวก D ไดแกคําจํากัดความของศัพทเฉพาะท่ีใชในคูมือนี้ ศัพทเฉพาะนี้จะพิมพปรากฏ    
เปนตัวอักษรแบบเอียง ท้ังนี้เพ่ือชี้วาจะตองทําการใชโดยอางอิงกับคําจํากัดความ  

 
คําจํากัดความและสถานะ 
3.  กฎการใชกําลังออกโดยเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ และเพ่ือชวยกําหนดตีเสนกรอบของสภาวการณและ
ขอจํากัดซ่ึงสามารถใชกําลังทหารเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมาย กฎการใชกําลังปรากฏในหลายรูปแบบของหลักนิยม
ทางทหารของชาติรวมท้ังคําสั่งการปฏิบัติ  คําสั่งเคลื่อนพล  แผนยุทธการ หรือ คําสั่งชี้แจง(เฉพาะ)  ไมวาอยูใน
รูปแบบใดกฎการใชกําลังใหอํานาจและหรือจํากัดเรื่องอ่ืนใด และเรื่องกการใชกําลัง การวางและกําหนด
ตําแหนงของกําลัง และการใชขีดความสามารถเฉพาะบางประการ ในบางประเทศกฎการใชกําลังมีสถานะเปน
คําแนะนําแกกองกําลังทหาร ขณะท่ีในภารกิจบางประเทศกฎการใชกําลังเปนคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย  
กฎการใชกําลังไมไดออกไวเพ่ือระบุผูรับผิดชอบในภารกิจหรือกิจเฉพาะ อีกท้ังมิไดออกเพ่ือใหขอมูลดานยุทธวิธี 
ภารกิจและกิจจะกําหนดโดยออกผานคําสั่งยุทธการหรือโดยทางอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันของการควบคุมและ
การบังคับบัญชา 
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กฎหมายและนโยบายท่ีใชบังคับ 
4.  กฎหมายระหวางประเทศ การปฏิบัติในการปฏิบัติการทางทหารไดถูกควบคุมโดยกฎหมายระหวาง
ประเทศ รวมท้ังกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ (Law of Armed Conflict(LOAC)) (บางครั้งเรียกวา 
“กฎหมายสงคราม หรือ กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศดวย) ทุกประเทศมีพันธะผูกพันท่ีจะตองทําการ
ฝกกองกําลังของตนใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ และกฎหมายระหวางประเทศอ่ืน ๆ ท่ี
กระทบตอการปฏิบัติการทางทหาร คูมือนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะอํานวยความสะดวกในการสรางกฎการใชกําลังให
มีความชอบธรรมในการใชกําลังท่ีเปนไปตามกฎหมายระหวางประเทศ หลายประเทศไดถูกผูกพันในกฎหมาย
เจนีวาและเฮก หลายประเทศอาจมีพันธกรณีตามสนธิสัญญา และการตีความและหรือการนําไปใชท่ีแตกตาง
กัน ในการปฏิบัติการนานาชาติขอแตกตางเหลานี้จะตองถูกระบุและนํามาเปนองคประกอบในการวางแผนและ
การปฏิบัติการทางทหาร 
 
5.  กฎหมายภายในประเทศ กองทัพของแตละประเทศจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศตน 
ยกตัวอยางเชนกฎหมายภายในของบางประเทศอาจจํากัดความสามารถของกองกําลังท่ีจะใชกําลังโดยเฉพาะ
อยางยิ่งกําลังท่ีรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันผูอ่ืนหรือสถานท่ี ในทํานองเดียวกันบางประเทศอาจออกขอจํากัด
หรือบทขยายความเพ่ือเสริมข้ึนจากกฎการใชกําลังของตนในการปฏิบัติการกองกําลังนานาชาติ ขอจํากัดหรือ
บทขยายความดังกลาวจะตองนํามาแลกเปลี่ยนความเขาใจในหมูกองกําลังชาติอ่ืน ๆในกองกําลังนานาชาติให
มากท่ีสุดเทาท่ีจะกระทําได เปนเรื่องเฉพาะเจาะจงท่ีจําเปนอยางยิ่งท่ีจะทําใหม่ันใจวาผูบังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติของกองกําลังนานาชาติจะไดตระหนักถึงขอจํากัดใด ๆ  ดังกลาวเพ่ือท่ีจะไดใชกําลังอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 
6.  นโยบายแหงชาต ิในทํานองเดียวกันกับท่ีแตละประเทศอาจมีจุดยืนทางกฎหมายท่ีแตกตางกันในบาง
ประเด็น ในการวางแผนและการปฏิบัติการทางทหารจะตองคํานึงความแตกตางทางจุดยืนของนโยบายแหงชาติ
ท่ีแตกตางกันดวย 
 
7.  การปฏิบัติการผสมนานาชาติ  ในการปฏิบัติการผสมนานาชาติประเทศท่ีเขารวมจะตองปฏิบัติภายใต
การจัดการเรื่องกฎการใชกําลังรวมกัน นโยบายและขอกฎหมายท่ีแตกตางอาจนําไปสูการมีกฎ  
การใชกําลังท่ีแตกตางกันในหมูสมาชิกของกองกําลังนานาชาติ กฎการใชกําลังท่ีแตกตางอาจเปนท่ีมาของขอ
ขัดแยงใน การปฏิบัติการปญหาในเรื่องนี้วิธีในการแกไขไดแกการเจรจาตอรองมากกวาท่ีจะใชกระบวนการท่ีจะ
นําไปสูกฎการใชกําลังซ่ึงสะทอนถึงการมีสวนรวมในระดับนอยท่ีสุด ในกรณีท่ีมีขอแตกตางจากท่ีมาของกฎการ
ใชกําลังอาจแกไขไดในกฎการใชกําลัง ขอแตกตางดังกลาวควรมีการเผยแพรแกสมาชิกในกองกําลังประเทศอ่ืน 
ๆ เม่ือสามารถกระทําได 
 

สวนท่ี II : การปองกันตนเอง 
 

8.  ประเภทของการปองกันตนเอง  กฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหวางประเทศของทุก 
ประเทศยอมรับหลักเรื่องการปองกันตนเองอันไดแกการใชกําลังเพ่ือปองกันการโจมตีหรือการโจมตีท่ีใกลจะถึง 
การปองกันตนเองกระทําไดในทุกสถานการณรวมท้ังกรณีการขัดกันดวยอาวุธ  กฎหมายภายในมีสาระตาง กัน
ไปในเรื่องคําจํากัดความและสาระของสิทธิในการปองกันตนเอง ดวยเหตุดังกลาวแตละบุคคล และหนวยทหาร
จะตองใชสิทธิปองกันตนเองตามกฎหมายภายในของประเทศตนเอง ในบางประเทศการปองกันตนเองไมไดถูก
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ควบคุมโดยกฎการใชกําลัง ในบางประเทศคําวา “การกระทําท่ีเปนปรปกษ”  และ “การแสดงเจตนาเปน
ปรปกษ” เปนเรื่องเก่ียวของกับการบรรลุภารกิจมากกวาการปองกันตนเอง  ในคูมือนี้  ผูรางใชแนวทางท่ีใน
มุมมองของผูรางเห็นวาเปนมุมมองท่ียอมรับไดท่ัวไปโดยยอมรับวาบางประเทศอาจมีแนวทางท่ีแตกตางออกไป 
ในทุกกรณีคูมือมีนี้เจตนาท่ีจะนําใหทุกประเทศนําไปใชได  เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับคูมือนี้ สิทธิการปองกัน
ตนเองมีสี่ระดับดวยกันคือ 

a.  การปองกันตนเองของแตละบุคคล ไดแกสิทธิของแตละบุคคลท่ีจะปองกันตนเอง(และในบางกรณี
ปองกันบุคคลอ่ืน) จากการโจมตีหรือการโจมตีท่ีใกลจะเกิดข้ึน บางประเทศอาจอนุญาตใหผูบังคับบัญชา
จํากัดการปองกันตนเองของแตละบุคคลในทํานองเดียวกับการปองกันตนเองของหนวย  (ดูผนวก B 
หมวด 10 ดวย) 
b.  การปองกันตนเองของหนวย ผูบังคับหนวยมีสิทธิท่ีจะปองกันหนวยของตนเองและหนวยอ่ืน  
ท่ีมาจากประเทศเดียวกันในการเผชิญหนาตอการโจมตีหรือการโจมตีท่ีใกลจะเกิดข้ึนในบางประเทศ
หลักการของการปองกันตนเองเปนท้ังสิทธิและหนาท่ีในขณะท่ีบางประเทศมองวาเปนสิทธิเพียงอยาง
เดียวบางประเทศอาจกําหนดใหสิทธิการปองกันตนแองของหนวยอาจถูกจํากัดโดยคําสั่งจากหนวยใน
ระดับสูงข้ึนไป การปองกันตนเองของหนวยอาจขยายรวมไปถึงหนวยหรือบุคคลจากประเทศอ่ืนเม่ือ    
กฎการใชกําลัง ท่ีใชบังคับอยูอนุญาตใหทําได (ดูผนวก B หมวด 11 ดวย) 
c.  การปองกันผูอ่ืน ไดแกสิทธิในการปองกันบุคคลท่ีระบุ(ไมไดเปนกําลังพลในกองกําลัง) )  
จากการโจมตีหรือการโจมตีท่ีใกลจะเกิดข้ึน บางประเทศสิทธิในการปองกันตนเองของบุคคล หรือ  
การปองกันตนเองของหนวยอาจไมรวมถึงสิทธิในการใชกําลังเพ่ือปองกันพลเมืองอ่ืน ๆ ในสัญชาติตน  
(ดูผนวก B หมวด 12 ดวย) 
d.  การปองกันตนเองของประเทศ  ตามท่ีรูจักกันใน ขอ ๕๑ แหงกฎบัตรสหประชาชาติอางถึงสิทธิ
ของประเทศท่ีจะปองกันตนเองจากการโจมตีดวยกําลังอาวุธ และประเทศสวนมากรวมถึงการคุกคามวา
จะโจมตีดวยกําลังอาวุธท่ีใกลจะเกิดข้ึน (ดูผนวก B ภาคท่ี 13 ดวย) การตกลงใจวาจะอางถึงสิทธิการ
ปองกันตนเองของประเทศหรือไมจะคงไวในระดับสูงสุดของรัฐบาลหรือหรือองคกรฝายบริหารเทานั้น 

 
9.   การกระทําท่ีเปนปรปกษ และการแสดงเจตนาเปนปรปกษ เพ่ือวัตถุประสงคของคูมือนี้สิทธิในการใช
กําลังในการปองกันตนเองเกิดจากการโตตอการกระทําท่ีเปนปรปกษ(โจมต)ี และ/หรือการแสดงเจตนาเปน
ปรปกษ(การคุกคามวาจะโจมตีท่ีใกลจะเกิดข้ึน อนุผนวก 4 และ 5 ของ ผนวก A ใหแนวทางในการตัดสินใจ
เรื่องการแสดงเจตนาเปนปรปกษและความรุนแรงและระยะเวลาของกําลังท่ีอาจใชในการปองกันตนเองหนวย
เหนืออาจใหแนวทางปฏิบัติเฉพาะภารกิจในเรื่องเครื่องบงชี้ถึงการกระทําท่ีเปนปรปกษ และการแสดงเจตนา
เปนปรปกษ  
 
10.  การใชกําลังในการปองกันตนเอง  ภายใตขอจํากัดตามท่ีกําหนดในกฎการใชกําลัง(หมวด 10 หรือ  
หมวด11 การกระทําและมาตรการใด ๆ ท่ีจําเปนและไดสัดสวนสามารถนํามาใชในการปองกันตนเองได    
เม่ือเวลาและสถานการณดานการปฏิบัติการเอ้ืออํานวย กําลังทหารควรแจงเตือนฝายท่ีทําการคุกคามเพ่ือให
ถอนตัวหรือยุติการกระทําการคุกคาม กองกําลังทหารอาจไดรับอนุญาตใหใชกําลังในการปองกันตนเองเฉพาะ
ในกรณีท่ีหนทางเลือกปฏิบัติอ่ืน ๆ ท่ีจะใชปองกันหรือตอตานการโจมตีหรือการโจมตีดวยกําลังอาวุธท่ีใกล  
จะเกิดข้ึน 
 a.  ไรผล 

b.  ไมมีอยู หรือ 
c.  มองวาไมเพียงพอตอการตานทานกองกําลังในสถานการณดังกลาว  
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การใชกําลังโดยท่ัวไปอนุญาตใหใชไดตราบเทาท่ีการกระทําท่ีเปนปรปกษและการแสดงเจตนาเปนปรปกษ 
ยังคงมีอยู การใชกําลังตองเปนสัดสวนซ่ึงหมายถึงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกําลังจะตองไมเกิน
ความจําเปน (ขอสังเกต: หลักการเรื่อง “ความเปนสัดสวน” ในเรื่องการปองกันตนเองจะตองไมนําไปสับสน 
กับหลักเรื่อง “การเปนสัดสวน” ในการขัดกันดวยอาวุธระหวางประเทศซ่ึงเก่ียวกับความพยายามในการจํากัด
ความเสียหายขางเคียงใหเกิดข้ึนนอยท่ีสุด 
 
11.  การไลติดตาม การปองกันตนเอง การปองกันหนวย การคุมครองผูอ่ืน และการปองกันตนเองระดับชาติ 
ไดรวมถึงอํานาจท่ีเราจะไลติดตามและเขาตอสูกองกําลังท่ียังคงแสดงเจตนาเปนปรปกษ กฎการใชกําลังอาจ
จํากัดขอบเขตท่ีอนุญาตใหทําการไลติดตามซ่ึงข้ึนอยูกับสถานการณทางการทหารและทางการเมือง ควร
แยกแยะการไลติดตามในการปองกันตนเองจากการไลติดตามติดพันซ่ึงโดยวัตถุประสงคของคูมือนี้เปน
มาตรการหนึ่งท่ีใชในบริบทของการบังคับใชกฎหมายในทางทะเลเทานั้นโดยไดมีการใหคํานิยามไวในกฎหมาย
จารีตประเพณีระหวางประเทศ และในขอ 111 ของอนุสัญญากฎหมายทะเล ค.ศ.1982 
 
12.  ความสัมพันธระหวางกฎการใชกําลังในการปองกันตนเองและกฎการใชกําลังเพ่ือบรรลุภารกิจ  แตละ
บุคคลและหนวยมีสิทธิในการปองกันตนจากการโจมตี หรือ เพ่ือมีสถานการณการโจมตีท่ีใกลจะถึง  หลักท่ัวไป
มีอยูวากฎการใชกําลังท่ีออกสําหรับภารกิจไมไดจํากัดสิทธิ์นี้ เนื่องจากกฎหมายภายในประเทศและนโยบาย
แตกตางกันในแตละประเทศจึงยังไมมีความเท่ียงตรงอยูเสมอในกองกําลังนานาชาติวาเม่ือใดสิทธิในการปองกัน
ตนเองจะยุติและเริ่มการใชกําลังเพ่ือบรรลุภารกิจ ความไมเท่ียงตรงดังกลาวจะตองนํามาชี้แจงในกระบวนการ
วางแผน 
 
 

สวนท่ี III : การใชกําลังในระหวางการปฏิบัติการทางทหาร 
 
13.  โดยภาพกวางในยามสันติ การใชกําลังจะไดรับอนุมัติในการปองกันตนเอง การใชอํานาจบังคับใช
กฎหมาย และเพ่ือใหปฏิบัติการสําเร็จหรือบรรลุภารกิจท่ีไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจระดับสูงข้ึนไปของประเทศ 
หรือจากองคกรท่ีมีอํานาจอ่ืน ๆ เชนคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ  

a.  เปนท่ียอมรับเปนสากลวาบุคคลและหนวยมีสิทธิในการปองกันตนเองจากการโจมตีหรือการโจมตี
ท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได อยางไรก็ดีเนื่องจากฎหมายภายในประเทศและนโยบายท่ีแตกตางในเรื่องเก่ียวกับ
การใชหลักการปองกันตนเองในการปฏิบัติการทางทหาร หมวด 10, 11, 12 และ 13 ของผนวก B มี
จุดมุงหมายท่ีจะใชระบุใหชัดถึงขอบเขตการอนุญาตท่ีไดรับอนุมัติสําหรับการใชกําลังในการปองกัน
ตนเอง ตัวอยางเชน บางประเทศอนุญาตใหผูบังคับบัญชาจํากัดการใชกําลังเพ่ือปองกันตนเองเปนบุคคล 
และการปองกันตนเองของหนวยขณะท่ีในบางประเทศไมอนุญาต 
b.  เม่ือการใชกําลังไมอาจอางเหตุการณปองกันตนเองได แตอยางไรก็ดีการใชกําลังยังคงจําเปน
เพ่ือใหบรรลุภารกิจทางทหารท่ีไดรับมอบหมาย กําลังท่ีพอสมควรแกเหตุอาจนํามาใชภายใตขอจํากัด
ตามกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ ความในหมวด 20 ถึง 140 ของ
ผนวก B   ไดระบุถึงมาตรการเพ่ือบรรลุภารกิจ 
c.  กําลังท่ีรุนแรงถึงชีวิตสามารถนํามาใชตอบุคคลท่ีแสดงอาการคุกคามอันใกลจะเกิดข้ึนตอชีวิต 
มุมมองของแตละประเทศในเรื่องสถานการณอ่ืนท่ีอนุญาตใหใช กําลังรุนแรงถึงชีวิตมีความแตกตางกัน
มากในแตละประเทศ คูมือนี้จึงไดวางมาตรการของกฎการใชกําลังไวหลากหลายซ่ึงการนํามาใชตองยึด
หลักตามกฎหมายและนโยบายของประเทศ 
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14.  ในระหวางภาวการณขัดกันดวยอาวุธ และเพ่ิมเติมจาก การปองกันตนเอง ผูบังคับบัญชาอาจไดรับ
อนุมัติใหเขาโจมตีขาศึกตามหลักกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ  

 
a.  ขอบเขตท่ีแงมุมท่ีแตกตางของกฎหมายการขัดกันดวยอาวุธอาจนํามาใชนั้นข้ึนอยูกับประเด็นวา
ความขัดแยงเปนการขัดกันดวยอาวุธภายในประเทศหรือการขัดกันดวยอาวุธระหวางประเทศ โดยท่ัวไป
หัวหนาฝายการเมืองของประเทศเปนผูกําหนดประเภทของการขัดกันดวยอาวุธเพ่ือใหกองทัพ
ดําเนินการ การกําหนดประเภทนี้ข้ึนกับการวิเคราะหดานกฎหมายของขอเท็จจริงท่ีเก่ียวกับสถานการณ 
เม่ือวางแผนปฏิบัติการและรางกฎการใชกําลังสําหรับกองกําลังนานาชาติ ผูบังคับบัญชาระดับอาวุโส
และฝายท่ีปรึกษากฎหมายจําเปนตองคํานึงวาประเทศอ่ืน ๆ กําหนดประเภทของการขัดกันดวยอาวุธ
ครั้งนั้นไวอยางไรเนื่องจากการกําหนดประเภทของการขัดกันดวยอาวุธจะสงผลกระทบตอกรอบของ
กฎหมายการขัดกันดวยอาวุธท่ีประเทศนั้น ๆ จะใช 
b.  ในสถานการณขัดกันดวยอาวุธระหวางประเทศ เฉพาะพลรบ(เวนท่ีออกจากการรบ) และพลเรือน
ท่ีมีสวนรวมโดยตรงในการเปนปรปกษ กับวัตถุทางทหารอาจตกเปนเปาการโจมตีได  ในสถานการณ 
การขัดกันดวยอาวุธท่ีมิใชระหวางประเทศเฉพาะนักรบ(เวนท่ีออกจากการรบ) และพลเรือนท่ีมีสวนรวม
โดยตรงในการเปนปรปกษกับวัตถุทางทหารอาจตกเปนเปาการโจมตีได   
c.  ผูบังคับบัญชา ฝายเสนาธิการ และท่ีปรึกษากฎหมายพึงตระหนักในความจริงท่ีวาไมทุกประเทศท่ี
จะเขาเปนภาคีในสนธิสัญญาวาดวยกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธฉบับเดียวกันหมด นอกจากนี้ 
แมประเทศท่ีเขาเปนภาคีสนธิสัญญาเดียวกันยังอาจมีการตีความขอกฎหมายในสนธิสัญญาท่ีแตกตางกัน 
อยางไรก็ดี ภาษาท่ีใชในกฎการใชกําลังไดรางข้ึนโดยภาพรวมเพ่ือสะทอนกฎเกณฑและหลักการเก่ียวกับ
กฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธจํานวนหนึ่งท่ีเกิดข้ึนซํ้า ๆ ไดแก 

i. ความจําเปนทางทหาร ขอกําหนดซ่ึงคูปรปกษมีสิทธิท่ีจะใชมาตรการใด ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือ 
ทําใหการปฏิบัติการทางทหารสําเร็จโดยสัมฤทธิผลและไมตองหามตามกฎหมายวาดวยการขัดกัน
ดวยอาวุธ 
ii.  การแยกแยะ ขอกําหนดใหแยกแยะระหวางประชาชนพลเรือนและพลรบ และระหวาง
ทรัพยสินของพลเรือนและเปาหมายทางทหาร และมุงการปฏิบัติการตอพลรบและเปาหมาย    
ทางทหารเทานั้น 
iii.  ความเปนสัดสวน ขอหามตอการโจมตีท่ีอาจคาดไดวาจะทําใหเกิดการสูญเสียขางเคียง   
ตอชีวิตของพลเรือน การบาดเจ็บของพลเรือน ความเสียหายตอทรัพยสินของพลเรือน หรือ   
รวมหลายประการดังกลาวขางตนซ่ึงเปนการมากเกินสมควรเม่ือเทียบกับขอไดเปรียบทางทหาร
ซ่ึงเปนเปนผลโดยตรงและเปนท่ีประจักษ 
iv.  มนุษยธรรม ขอหามในการทําใหเกิดความทุกขทรมาน การบาดเจ็บ หรือการทําลายท่ี  
มิไดจําเปนตามความเปนจริงเพ่ือการทําใหบรรลุวัตถุประสงคทางทหารท่ีชอบดวยกฎหมาย  
v.  การระมัดระวัง ในการปฏิบัติการทางทหารจะตองระมัดระวังอยางตอเนื่องท่ีจะละเวน
ประชาชนพลเรือน พลเรือน และทรัพยสินของพลเรือน 
vi.  ขอหามเก่ียวกับอาวุธ หามใชอาวุธท่ีทําใหเกิดการบาดเจ็บท่ีมากเกินไปอยางยิ่งหรือ     
การทุกขทรมานเกินจําเปน 

 
15.  การถกแถลงเรื่องกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธโดยละเอียดมิไดอยูในขอบเขตของคูมือ             
กฎการใชกําลังนี้ 
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สวนท่ี IV : แนวทางปฏิบัติดานนโยบายตอผูมีอํานาจบังคับบัญชาทหาร 
 
16.   ผูมีอํานาจระดับสูงข้ึนไปภายในประเทศหรือในกองกําลังนานาชาติจะใหแนวทางปฏิบัติในเรื่อง
วัตถุประสงคท่ีจะตองทําใหสําเร็จเม่ือเริ่มภารกิจทางทหาร การนี้อาจรวมถึงแนวทางปฏิบัติเรื่องทาทีของกอง
กําลังรวมไปถึงการอนุญาตหรือการจํากัดขอบเขตการปฏิบัติท่ีผูบังคับบัญชาสามารถใชเพ่ือใหบรรลุภารกิจ 
แนวทางปฏิบัติดานนโยบายจากรัฐบาลรวมท้ังบทสรุปของการวิเคราะหขอกฎหมายอาจจํากัดเสรีภาพทางการ
ปฏิบัติการของผูบังคับบัญชาทหารและจํากัดไมใหสามารถกระทําการใด ๆ ทุกอยางท่ีมีอยูตามกฎหมาย  
อยางไรก็ตามแนวทางปฏิบัติดานนโยบายมิไดใหอํานาจตามกฎหมายในการใชกําลังในการปฏิบัติการท่ีการใช
กําลังนั้น 
อยูนอกกรอบของกฎหมาย 
 
17.   กฎการใชกําลังท่ีไดรับการอนุมัติสําหรับภารกิจตามปกติจะรวมถึงขอแนะนําเฉพาะเก่ียวกับการใชกําลัง 
นอกจากระบุเรื่องการปองกันตนเองแลว โดยท่ัวไปกฎการใชกําลังจะสะทอนองคประกอบตาง ๆ รวมท้ัง
คําแนะนําทางดานการเมืองจากผูมีอํานาจระดับสูงข้ึนไป ขอพิจารณาดานยุทธวิธีของภารกิจเฉพาะ และ
กฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ กฎท่ีชัดเจนและไมคลุมเครือเปนสิ่งท่ีสําคัญ 
 
18.  ผูนําทางการเมืองอาจใหคําแนะนําเชิงบรรยายในเรื่องจุดมุงหมายและวัตถุประสงคทางนโยบายดวย 
ท้ังนี้เพ่ือเปนวิธีท่ีทําใหผูบังคับบัญชาสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสมเม่ือสถานการณพัฒนาตอไป 
คําแนะนําดังกลาวควรจะตองอธิบายดวยภาษาสามัญและกฎการใชกําลังท่ีรองรับจะตองสะทอนคําแนะนํานี้  
ในบริบทท่ีวาดวยภารกิจ  คําแนะนําดังกลาวอาจเปลี่ยนไปเม่ือจุดมุงหมายของภารกิจและการอนุมัติกฎ       
การใชกําลังครบถวนบริบูรณพอท่ีจะสะทอนการเปลี่ยนแปลงในบริบทดานนโยบายและภารกิจ 
 
 

สวนท่ี V : วิธีการในการราง 
 
19.  กฎการใชกําลังในคูมือนี้ไดรางเปนชุดของขอหาม ขอจํากัด  และขออนุญาต ท่ีระบุอยูในตารางรวมกฎ
ตามผนวก B คูมือนี้ใชแนวทาง “เชิงจํากัด” เพ่ือการอนุมัติ  ซ่ึงหมายความวาหากมาตรการใด ๆ ไมไดกําหนด
ไวในกฎการใชกําลังผูบังคับบัญชาตองถือวาตนไมมีอํานาจในการกระทําการดังกลาว (เกินไปกวาการปองกัน
ตนเองเปนบุคคลและการปองกันตนเองของหนวย)  ในสวนท่ีเก่ียวกับการใชเสรีภาพในการเดินเรือและบินขาม
นานฟา(เชน เสรีภาพในทะเลหลวง การผานทางโดยสุจริต การเดินทางผาน และการเขาไปชวยเหลือ) ขอบทใน
กฎการใชกําลังเฉพาะไมจําตองกําหนดไว เวนแตจะตองการจํากัดสิทธิดังกลาว อยางไรก็ดีมาตรการไมวาหาม
หรืออนุญาตการกระทําดังกลาวไดนํามารวมไวดวยเพ่ือชวยใหมีความชัดเจน 
 
20.  ผนวก B เปนรายการตัวเลือกซ่ึงอาจนํามาปรับใชสําหรับเฉพาะภารกิจได ลักษณะของการปฏิบัติการ
อาจควบคุมใหฝายอํานวยการและผูบังคับบัญชาเสนอกฎท่ีไมไดระบุไวในคูมือนี้ ในกรณีดังกลาวอาจนํากฎ 
“สํารอง” ในหมวดท่ีเก่ียวของหรือในหมวดใหมมาใช  ตัวอยางกฎการใชกําลังสําหรับการปฏิบัติการปรากฏ
ตามอนุผนวก 1 ผนวก C 
 
21.   เม่ือปรากฏคําวา “ระบุ” ในมาตรการกฎการใชกําลัง คําดังกลาวหมายความวาจําเปนตองเพ่ิมขอบเขต
เฉพาะท่ีมุงตอการใชกฎดังกลาว ขอบเขตดังกลาวอาจเก่ียวของกับระยะ ประเภทของอาวุธบางอยาง หรือ  
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การกระทําหรือการปฏิบัติบางอยาง ดังนั้นในท่ีท่ีปรากฏคําดังกลาวจะตองแทรกขอความในมาตรการของ  
กฎการใชกําลังเพ่ือทําใหขอบทดังกลาวมีความหมายท่ีชัดเจนและเหมาะสม 
22.  เม่ือกฎการใชกําลังอนุมัติใหใช กําลังรุนแรงถึงชีวิตเปนการอนุมัติการใชกําลังในระดับความรุนแรงท่ี 
นอยกวาท่ีสามารถกระทําไดตามกฎหมายและมากข้ึนไปจนถึงและรวม กําลังรุนแรงถึงชีวิตดวย  กระบวนการ 
เทคนิค และกลยุทธตามจริงในการใชกําลังหรือการใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตจะแตกตางกันไปข้ึนกับปจจัย 
ตาง ๆ เชนสภาวะแวดลอง ระบบอาวุธท่ีมี ภัยคุกคามท่ีครอบงํา และกฎหมายท่ีใชบังคับ การใชกฎการใชกําลัง
ท่ีไดรับอนุมัติทางยุทธวิธีเปนเรื่องการตกลงใจของฝายบัญชาการ 
 
23.  กฎเฉพาะบางขออาจสงวนไวเพ่ือรอการสั่งใชงานโดยผูมีอํานาจบังคับบัญชาท่ีกําหนด ซ่ึงหมายความวา  

กฎดังกลาวจะนํามาใชตอเม่ือไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาท่ีกําหนด การอนุมัติดังกลาวจะตอง  
ทําการขอและอนุมัติดวยวิธีการเร็วท่ีสุดตามความเหมาะสมและยืนยันอยางเปนทางการ นอกจากท่ีกลาว  
การอนุมัติอาจกระทําเปนกรณีกรณีไปหรืออนุมัติเฉพาะชวงเวลา พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร และภารกิจท่ีกําหนด  
การสงวนกฎขอใดสามารถระบุไดจากสวนขยายของกฎซ่ึงระบุระดับของการอนุมัติ รูปแบบท่ีใชในคูมือนี้ไดแก  

 
 สวนขยาย: กฎนี้สงวนไวสําหรับ(ระบุระดับของผูมีอํานาจ เชน ผูบัญชาการกองกําลัง) 
 
24.  ขณะท่ีผูบังคับบัญชาสามารถจํากัดมาตรการท่ีกําหนดในกฎการใชกําลัง ผูบังคับบัญชาไมสามารถอนุมัติ
ใหกองกําลังกระทําเกินกวาท่ีมาตรการกําหนด ผูบังคับบัญชาทุกระดับท่ีไมแนใจเก่ียวกับความเหมาะสมของ  
กฎการใชกําลังจะตองรองขอใหมีการแกไขหรือการทําใหชัดเจนโดยทันที นอกจากนี้หากพิจารณาเห็นวา  
กฎการใชกําลังไมชัดเจนหรือไมพอเพียงผูบังคับบัญชาจะตองขอความชัดเจนจากหนวยเหนือในทันที 
 

สวนท่ี VI : กระบวนการของกฎการใชกําลัง 
 
25.  การอนุมัติ กฎการใชกําลังจะอนุมัติโดยผูมีอํานาจบังคับบัญชาแหงชาติหรือองคกรผูบริหารขององคการ
ระหวางประเทศตามกระบวนการขององคการและความตกลงจากประเทศอ่ืน ๆ(เชน สหประชาชาติ) กฎการ  
ใชกําลังจะไดรับการพัฒนาและอํานวยการในฐานะเปนกระบวนของการวางแผนปฏิบัติการไมวาทําโดยคูขนาน
หรือเปนสวนหนึ่งของของการพัฒนาแผนยุทธการหรือคําสั่งยุทธการท่ีเก่ียวของ กฎการใชกําลังอาจรวมอยูใน
เอกสารดังกลาวหรือพิมพแยกเปนขอความหรือยางอ่ืน แผนยุทธการหรือคําสั่งยุทธการจะกําหนดถึงพ้ืนท่ีทาง
ภูมิศาสตร(พ้ืนท่ีปฏิบัติการ) ซ่ึงกฎการใชกําลังดังกลาวจะใชบังคับ บางประเทศอาจรวมคําขออนุมัติกฎการ    
ใชกําลังเฉพาะภารกิจไวโดยตรงในรางคําสั่งยุทธการ 
 
26.  การทบทวน จะตองมีการทบทวนกฎการใชกําลังอยางตอเนื่องเพ่ือทําใหม่ันใจวากฎการใชกําลัง มี   
ความชัดเจนและชอบดวยกฎหมาย และเพียงพอท่ีจะระบุถึงสิ่งท่ีจําเปนของภารกิจ และกฎการใชกําลังให
อํานาจท่ีจําเปนแกผูบังคับบัญชาเพ่ือจัดการกับภัยคุกคามอยางมีประสิทธิภาพ รูปแบบขอความสําหรับ       
การขออนุมัติ  กฎการใชกําลัง(ROEREQ) การอนุมัติกฎการใชกําลัง(ROEAUTH) และสําหรับการดําเนินการ
ตามกฎการใชกําลัง (ROEIMP) ปรากฏตามอนุผนวก 2 ของผนวก B  
 
27.  การรักษาความปลอดภัย ขณะท่ีกฎการใชกําลังเพ่ือการฝกหรือการอบรมมักจะไมไดกําหนด  
ชั้นความลับ กฎการใชกําลังจริงโดยท่ัวไปจะกําหนดชั้นความลับไวระดับเดียวกับแผนยุทธการหรือคําสั่ง
ยุทธการ  
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ผนวก A  

คําแนะนําในการวางแผนและการพิจารณาของฝายอํานวยการ 
 
1.  ผนวกนี้ไดเปนกระบวนการท่ีแนะนําเพ่ือการพัฒนา การพิจารณาของฝายอํานวยการและการพิมพ  
กฎการใชกําลัง 
 
2.  มีอนุผนวกประกอบดังนี้ 

อนุผนวก 1   ข้ันตอนการวางแผน 
 อนุผนวก 2  ขอแนะนําเฉพาะสภาวะแวดลอง 
 อนุผนวก 3   ขอพิจารณาในการวางแผนเฉพาะภารกิจ 
 อนุผนวก 4   ขอแนะนําเรื่องการแสดงเจตนาเปนปรปกษ 
 อนุผนวก 5   การยกระดับของกําลังในการปองกันตนเอง 
 อนุผนวก 6   การกําหนดเปาหมายและกฎการใชกําลัง 
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        อนุผนวก 1 ประกอบผนวก A 

ข้ันตอนการวางแผน 
 
1.  การพัฒนาและการดําเนินการตามกฎการใชกําลังท่ีมีผลเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการทําใหภารกิจ
สําเร็จลุลวง ผนวกนี้วางแนวทางการผนวกการพัฒนากฎการใชกําลังสูการวางแผนยุทธการ 
 
2.  กฎการใชกําลังไดรับการอนุมัติโดยผูมีอํานาจของประเทศ(เปนบุคคลหรือเปนกลุม) หรือบางครั้ง     
โดยสวนท่ีควบคุมของกองกําลังนานาชาติภายใตการกํากับขององคการระหวางประเทศ(เชน สหประชาชาติ 
องคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต(NATO) สหภาพแอฟริกา(AU) หรือ สหภาพยุโรป(EU) 
การพัฒนากฎการใชกําลังควรเกิดข้ึนในสวนหนึ่งของกระบวนการวางแผนยุทธการ 
 
3.  การจัดตั้งฝายงานวางแผนกฎการใชกําลังเปนสิ่งท่ีควรจะตองพิจารณา สวนงานดังกลาวควร           
นําโดยฝายยุทธการและรวมเอาฝายกฎหมาย ท่ีปรึกษาดานนโยบาย และนายทหารท่ีมีความเชี่ยวชาญดาน  
การปฏิบัติการทางบก ทางทะเล ทางอากาศ ทางอวกาศ และหรือ ทางไซเบอรสเปซ ตามสมควร ใน         
การปฏิบัติการนานาชาติการติดตอกับประเทศอ่ืน ๆ ในกองกําลังเปนสิ่งท่ีจําเปน 
 
4.  ความรับผิดชอบในการรางกฎการใชกําลังมักเปนของฝายยุทธการ หรือฝายแผนและนโยบาย 
ปจจุบันแตในหลายประเทศยังมีความแตกตางกันไป ท่ีปรึกษากฎหมายควรมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือ   
ในการพัฒนากฎการใชกําลังและควรทําหนาท่ีเปนผูชวยหลักของฝายยุทธการท่ีรางกฎการใชกําลัง 
 
5.  ท่ีปรึกษากฎหมายตองทําใหแนใจวากฎการใชกําลังสอดคลองกับกฎหมายและสะทอนขอกําหนดดาน
การเมืองและนโยบายแหงชาติของประเทศท่ีเขารวมในกองกําลัง  ดังนั้นท่ีปรึกษากฎหมายจําเปนตองวิเคราะห
หลักกฎหมายพ้ืนฐานท่ีรองรับภารกิจและกรอบของกฎหมายท่ีวางกฎเกณฑในการใชกําลังโดยคํานึงถึงลักษณะ
ของความขัดแยง ในท่ีนี้รวมถึงการระบุสภาวะของการปฏิบัติการรวมถึงเปนการขัดกันดวยอาวุธหรือไม  ถาเปน
สภาพของการขัดกันดวยอาวุธ(ระหวางประเทศ หรือไมใชระหวางประเทศ) 
 
6.  เม่ือไดรางกฎการใชกําลังและไดรับการอนุมัติแลว(ดูรายการตรวจสอบกฎการใชกําลังในผนวก B)  
จะไดทําการจัดพิมพและแจกจายแกกองกําลัง กฎการใชกําลังตามปกติจะบรรจุอยูในหรือเชื่อมโยงกับเอกสาร
หรือคําสั่งวางแผนดานยุทธการ นอกจากนี้คําแนะนําในการใชกําลังอาจนําไปใสไวในหรืออางถึงในสวนอ่ืน ๆ 
ของ เอกสารหรือคําสั่งในการวางแผนดวย หากมีกรณีดังกลาวเกิดข้ึนจะตองระมัดระวังเปนการเฉพาะวา      
กฎการใชกําลังท่ีอยูในสวนตาง ๆ นั้นสอดคลองกันดวย  
 
7.  ควรพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทําผลิตผลของกฎการใชกําลัง(บัตรพกพา, บันทึกยอ, อ่ืน ๆ)  
ซ่ึงสรุปหลักการบทท่ีสําคัญของกฎการใชกําลังเพ่ือการแจกจายและการฝกอบรมของกองกําลังผูปฏิบัติ 
นอกจากนี้ตารางกฎการใชกําลัง(ROE matrix)ท่ีสรุปกฎการใชกําลังของกองกําลังอ่ืนท่ีรวมในกองกําลัง
นานาชาติจะเปนเครื่องมือท่ีมีประโยชน(ดู อนุผนวก 3 ของ ผนวก C) 
 
8.  ผูบังคับบัญชาในระดับยุทธวิธีและในระดับยุทธการควรทําการประเมินกฎการใชกําลังอยางตอเนื่อง
เพ่ือท่ีจะไดสามารถทําการปรับปรุงกฎการใชกําลังใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึนขณะท่ีภารกิจกําลังดําเนินไป  
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อนุผนวก 1 ประกอบผนวก A 
 
 
สถานการณทางขาวกรองไดเปลี่ยนแปลง(โดยเฉพาะอยางยิ่งภัยคุกคามตอหนวยยุทธวิธี) และในกรณีท่ี        
เขาหลักเกณฑท่ีฝายขาศึกเปลี่ยนยุทธวิธี เทคนิค หรือ กระบวนยุทธ ควรมีการรองขอมาตรการใหม หรือ     
การแกไขตามความจําเปนเพ่ือทําใหม่ันใจวากฎการใชกําลังสอดคลองกับภารกิจ สถานการณทางดาน         
การปฏิบัติการ(โดยเฉพาะภัยคุกคาม)  คําแนะนําทางการเมืองและนโยบาย ตลอดจนกฎหมาย การเสนอ    
หรือ ดําเนินข้ันตอนแกไขสามารถกระทําโดยกระบวนการรองขอกฎการใชกําลัง ROEREQ การขออนุมัติ     
กฎการใชกําลังREOAUTH และการขอแกไขกฎการใชกําลัง ROEIMP (ดูอนุผนวก 2 ของ ผนวก C) เม่ือใด     
ท่ีเชื่อวากฎการใชกําลังไมชัดเจนควรหารือขอคําชี้แจงจากหนวยเหนือใหชัดแจง 
 
9.   การฝกกฎการใชกําลังในสถานการณจําลองท่ีอาจเกิดข้ึนตามจริงจะทําใหม่ันใจวาหนวยและ  
กําลังพลในกองกําลังทุกนายเขาใจและสามารถใชกฎการใชกําลังไดอยางถูกตอง ผูบัญชาการกองกําลัง
นานาชาติควรพบปะกับผูบังคับบัญชาหนวยรองเพ่ือใหแนใจวามีความเขาใจเรื่องกฎการใชกําลังรวม  
ตรงกัน 
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        อนุผนวก 2  ประกอบผนวก A 
 

ขอแนะนําเฉพาะสภาวะแวดลอม 
 
2.1  การปฏิบัติการทางบก 
       a.  บทนํา 

ลักษณะท่ีเปนเอกลักษณของการปฏิบัติการทางบกคือเปนการปฏิบัติการท่ีเกิดข้ึนบนดินแดนเอกราช    
โดยอาจไดรับหรือไมไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอธิปไตย 
 

       b.  ขอพิจารณาทางดานกฎหมาย 
 ขอกฎหมายท่ีสําคัญในการรางกฎการใชกําลังเฉพาะในการปฏิบัติการทางบกคือ  
            i.  หลักกฎหมายรองรับการวางกําลังหรือกิจกรรมในดินแดนเอกราชของประเทศอ่ืน

โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการทางทหารนั้นไดรับความยินยอมจากประเทศท่ีกิจกรรมนั้น ๆ เกิดข้ึน
หรือไม 

            ii.  เม่ือประเทศดังกลาวไดใหความยินยอม กฎหมายภายในประเทศของประเทศท่ีกองกําลัง
พํานักอยูจะใชบังคับกับกองกําลังหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งขอบเขตของขอตกลงสถานภาพ   
กองกําลัง Status of Forces Agreement(SOFA) บันทึกความเขาใจ Memorandum of 
Understanding (MOU) หรือ ความตกลงระหวางประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมี 

            iii.  มีกฎหมายรองรับในการจับกุมหรือควบคุมตัวหรือไม 
 
      c.   กฎการใชกําลังท่ีใช 
นอกจากกฎบังคับท่ีกําหนดไวในยอหนา 3.d.i ของผนวก B แลวควรพิจารณากฎการใชกําลังตอไปนี้ 

-  การคุมครองเสรีภาพในการเดินทางของบุคคล(หมวด 21) 
-  การยิงเตือน (หมวด 23) 
-  การตรวจคนและการควบคุมตัวของบุคคล (หมวด 25) 
-  ความเปนกลาง (หมวด 32) 
-  การใชกําลังในการคุมครองทรัพยสิน (หมวด 40) 
-  การตรวจคน ยึด และทําลายทรัพยสิน (หมวด 42) 
-  การวางกําลังในภูมิประเทศของหนวยกองกําลังและเคลื่อนพลขามเขตแดน(หมวด 50) 
-  การวางกําลังแบบสอดคลองของหนวยกองกําลัง(หมวด 53) 
-  การฝกตอหนาฝายท่ีอาจเปนฝายตรงขาม(หมวด 54) 
-  การลวง Diversion (หมวด 55) 
-  การใชเครื่องกีดขวางและเครื่องกําบัง(หมวด 56) 
-  การกําหนดเขต(หมวด 57) 
-  การกอกวน(หมวด 61) 
-  การใชเซ็นเซอรและอุปกรณสองสวาง(หมวด 63) 
-  การใชทุนระเบิดสังหาร กระสุนวัตถุระเบิดพวง และกับดัก(หมวด 80-82) 
-  การชวยเหลือเจาหนาท่ีพลเรือน(หมวด 110) 
-  การควบคุมฝูงชนและการจลาจล(หมวด 120) 
-  การปฏิบัติการขาว (หมวด 130-133) 
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 อนุผนวก 2  ประกอบผนวก A 
2.2  การปฏิบัติการทางเรือ 
     a.  บทนํา 

ลักษณะท่ีเปนเอกลักษณของสภาวะแวดลอมทางทะเลคือการรวมพ้ืนท่ีท่ีข้ึนกับอํานาจอธิปไตยของ
ประเทศ(นานน้ําอาณาเขต และนานฟาอาณาเขต) และพ้ืนท่ีท่ีไมข้ึนกับอํานาจอธิปไตยของประเทศใด
(นานน้ําสากลและนานฟาสากล)  

 
       b.  ขอพิจารณาทางดานกฎหมาย 

ขอกฎหมายท่ีสําคัญในการรางกฎการใชกําลังเฉพาะในการปฏิบัติการทางทะเลคือ  
 i.  พ้ืนท่ีทะเลท่ีการปฏิบัติการจะเกิดข้ึนและหลักกฎหมายท่ีบังคับใชซ่ึงรวมถึงสิทธิการเดินเรือ

และการบินผาน, สิทธิและหนาท่ีของรัฐชายฝงและรัฐเจาของสัญชาติธงประจําเรือ และสิทธิและ
หนาท่ีของรัฐท่ีเปนกลางและรัฐท่ีไมเขารวม 

 ii.  กฎหมายรองรับการปฏิบัติการรวมถึงกฎหมายท่ีใหอํานาจในการปฏิบัติการในนานน้ํา 
               อาณาเขต หรือท่ีใหอํานาจในการปฏิบัติการสกัดก้ันทางทะเล 

iii.  หลักความคุมกันของรัฐอธิปไตย 
 
      c.   กฎการใชกําลังท่ีใช 

นอกจากกฎบังคับท่ีกําหนดไวในยอหนา 3.d.i ของผนวก B แลวควรพิจารณากฎการใชกําลังตอไปนี้ 
-  การปองกันการแทรกแซงตอเรือและอากาศยาน(หมวด 22) 
-  การยิงเตือน (หมวด 23) 
-  การยิงเพ่ือใหหยุด (หมวด 24) 
-  การตรวจคนและการควบคุมตัวของบุคคล (หมวด 25) 
-  ความเปนกลาง (หมวด 32) 
-  การใชกําลังในการคุมครองทรัพยสิน (หมวด 40) 
-  การตรวจคน ยึด และทําลายทรัพยสิน (หมวด 42) 
-  การวางกําลังในภูมิประเทศของหนวยกองกําลังและเคลื่อนพลขามเขตแดน(หมวด 50) 
-  การลวง Diversion (หมวด 55) 
-  การกําหนดเขต(หมวด 57) 
-  การกอกวน(หมวด 61) 
-  การใชเซ็นเซอรและอุปกรณสองสวาง(หมวด 63) 
-  การบังคับใชกฎหมายทางทะเล (หมวด 90) 
-  การเผชิญเรือดําน้ํา (หมวด 91) 
-  ทุนระเบิดทางทะเล (หมวด 92) 
-  การข้ึนตรวจเรือ (หมวด 93) 
-  การปราบปรามการกระทําท่ีเปนโจรสลัด (หมวด 94) 

 
2.3  การปฏิบัติการทางอากาศ 
       a.  บทนํา 

ลักษณะท่ีเปนเอกลักษณของการปฏิบัติการทางอากาศคือการข้ึนท้ังในเขตนานฟาอาณาเขตและ นานฟา
สากล 
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       b. ขอพิจารณาทางดานกฎหมาย 

ขอกฎหมายท่ีสําคัญในการรางกฎการใชกําลังเฉพาะในการปฏิบัติการทางอากาศคือ  
i.  พ้ืนท่ีท่ีการปฏิบัติการจะเกิดข้ึนและหลักกฎหมายท่ีบังคับใชซ่ึงรวมถึงสิทธิการบินผาน 
ii. การสกัดก้ันและการกําลังตออากาศยานพลเรือนหรืออากาศยานอ่ืนใดท่ีไดรับความคุมครอง
พิเศษเชนอากาศยานทางการแพทย 

 
       c.   กฎการใชกําลังท่ีใช 
 นอกจากกฎบังคับท่ีกําหนดไวในยอหนา 3.d.i ของผนวก B แลวควรพิจารณากฎการใชกําลังตอไปนี้ 

-  การปองกันการแทรกแซงตอเรือและอากาศยาน(หมวด 22) 
-  การยิงเตือน (หมวด 23) 
-  การระบุเปา (หมวด 31) 
-  ความเปนกลาง (หมวด 32) 
-  การตรวจคน ยึด และทําลายทรัพยสิน (หมวด 42) 
-  การวางกําลังในภูมิประเทศของหนวยกองกําลังและเคลื่อนพลขามเขตแดน(หมวด 50) 
-  การวางกําลังแบบสอดคลองของหนวยกองกําลัง(หมวด 53) 
-  การลวง Diversion (หมวด 55) 
-  การกําหนดเขต(หมวด 57) 
-  การกอกวน(หมวด 61) 
-  การใชเงา การเฝาสังเกต และทําเครื่องหมาย (หมวด 62) 
-  การเผชิญเรือดําน้ํา (หมวด 91) 
-  การใชกระสุนอากาศสูพ้ืน (หมวด 100) 
-  การใชกระสุนอากาศสูใตพ้ืนผิว (หมวด 101) 
-  การเขาปะทะแบบอากาศสูอากาศ (หมวด 102) 

 
2.4  การปฏิบัติการนอกอวกาศ 
       a.  บทนํา 

ลักษณะท่ีเปนเอกลักษณของสภาวะนอกอวกาศคือเปนพ้ืนท่ีไกลเกินกวาเอกราชของประเทศใด ๆ และ
ทุกประเทศตางมีสิทธิการเขาถึงและใชประโยชนอยางเทาเทียมกัน  

       b.  ขอพิจารณาทางดานกฎหมาย 
 ขอกฎหมายท่ีสําคัญในการรางกฎการใชกําลังเฉพาะในการปฏิบัติการนอกอวกาศคือ 

i.  เปนสิ่งตองหามในการวางกําลังอาวุธตามแบบบนดวงจันทรและเทหฟากฟา และการวาง
ระบบอาวุธนิวเคลียหรืออาวุธอํานาจทําลายลางสูง ณ ท่ีใด ๆ ในนอกอวกาศ 
ii.  ไมมีรัฐใดสามารถอางเขตอํานาจหรืออธิปไตยเหนือสวนใด ๆ ในนอกอวกาศ 
iii.  การใชดาวเทียมในการเฝาตรวจ การเสื่อสาร และการนําทางเพ่ือวัตถุประสงคทางทหาร 
การบินผานของจรวด และการวางระบบอาวุธตามแบบบนดาวเทียมไมเปนสิ่งท่ีตองหาม 
iv.  การพิจารณาวาเขตนานฟาสิ้นสุดท่ีใดและนอกอวกาศเริ่มตนท่ีใดยังไมมีขอยุติ 

  
       c.   กฎการใชกําลังท่ีใช 
 นอกจากกฎบังคับท่ีกําหนดไวในยอหนา 3.d.i ของผนวก B แลวควรพิจารณากฎการใชกําลังตอไปนี้ 
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           -  การรบกวนตอการสื่อสารดวยดาวเทียม (หมวด 140) 
           -  การตัดรอนหรือการทําลายดาวเทียม (หมวด 141) 
  
2.5   การปฏิบัติการไซเบอรสเปซ 
       a.  บทนํา 

ลักษณะท่ีเปนเอกลักษณของไซเบอรสเปซคือเปนสภาวะแวดลอมคาดเดาและเกินกวาเขตอํานาจของรัฐ
ใด ๆ  การปฏิบัติการระบบเครือขายเปนรูปแบบหลักของการปฏิบัติการในโลกไซเบอรสเปซและมักไม
เก่ียวกับการเคลื่อนไหวจึงทําใหการพิจารณาถึงการกระทําท่ีเปนปรปกษและการแสดงเจตนาเปน
ปรปกษกระทําไดยาก 

 
       b.  ขอพิจารณาทางดานกฎหมาย 
 ขอกฎหมายท่ีสําคัญในการรางกฎการใชกําลังเฉพาะในการปฏิบัติการไซเบอรสเปซคือ 

i.  กฎหมายแพงและกฎหมายอาญาของในประเทศและกฎหมายระหวางประเทศและ
นโยบายแหงชาติยังแตกตางหลากหลายในเรื่องการปฏิบัติการระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
นอกจากนี้สนธิสัญญาทวิภาคีและพหุภาคีดานการสื่อสารมีขอบทท่ีกระทบตอการปฏิบัติการ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ii.  แมวาจะเปนสิ่งท่ีเก่ียวกับการเคลื่อนไหว การปฏิบัติการในไวเบอรสเปซยังอาจเปนการ
กระทําท่ีเปนปรปกษหรือการแสดงเจตนาเปนปรปกษ โดยมีองคประกอบในการพิจารณาท้ังสอง
กรณีรวมถึงความรุนแรง ความเฉียบพลัน การมุงตรง และผลกระทบของการปฏิบัติการ 

 
       c.   กฎการใชกําลังท่ีใช 
 นอกจากกฎบังคับท่ีกําหนดไวในยอหนา 3.d.i ของผนวก B แลวควรพิจารณากฎการใชกําลังตอไปนี้ 

-  การปฏิบัติการระบบเครือขายคอมพิวเตอร (หมวด 131) 
-  การเชื่อมตอกับระบบสื่อสารผานดาวเทียม  (หมวด 140) 
-  การทําลายหรือทําใหดาวเทียมหมดสภาพ  (หมวด 141) 
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ขอพิจารณาในภารวางแผนเฉพาะภารกิจ 
 
3.1  การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ 
       a.  บทนํา 

ลักษณะท่ีเปนเอกลักษณของการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพคือ มีความเก่ียวของกันของกองกําลังทหาร 
หนวยงานงานดานการเมืองและหนวยงานดานมนุษยธรรม และถูกออกแบบมาเพ่ือทําใหบรรลุการ
แกปญหาโดยสันติ หรือบรรลุสภาวการณเฉพาะอ่ืน ๆ 

 
       b.  ขอพิจารณาทางดานกฎหมาย 
 ขอกฎหมายท่ีสําคัญเม่ือรางกฎการใชกําลัง คือ 
            i.  หลักกฎหมายรองรับการวางกําลังหรือกิจกรรมในดินแดนเอกราช(รวมท้ังนานน้ําและ   

นานฟา)ของประเทศอ่ืนโดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการทางทหารนั้นไดรับความยินยอมจากประเทศ   
ท่ีกิจกรรมนั้น ๆ เกิดข้ึนหรือไม 

            ii.  เม่ือกฎหมายท่ีรองรับในการวางกําลังรวมถึงขอมติของคณะมนตรีความม่ันคงแหง
สหประชาชาติ UNSC Resolution ตองพิจารณาวาเปนขอมติตามกฎบัตรสหประชาชาติบทท่ี 6 
หรือ บทท่ี 7 

            iii.  ขอมติตามบทท่ี 7 ไดใหอํานาจในการใช “มาตรการใด ๆ ท่ีจําเปน” หรือไม และหลัก
พ้ืนฐานในการใชกําลังจํากัดอยูเฉพาะการปองกันตนเองหรือไมซ่ึงอาจรวมถึงการปองกันบุคคลท่ี
กําหนดดวย 

            iv.  ขอบเขตของขอตกลงสถานภาพกองกําลัง Status of Forces Agreement (SOFA) 
บันทึกความเขาใจ Memorandum of Understanding (MOU) หรือ ความตกลงระหวาง
ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมี 

       c.   กฎการใชกําลังท่ีใช 
 นอกจากกฎบังคับท่ีกําหนดไวในยอหนา 3.d.i ของผนวก B แลวควรพิจารณากฎการใชกําลังตอไปนี้ 

-  การคุมครองเสรีภาพในการเดินทางของบุคคล(หมวด 21) 
-  การยิงเตือน (หมวด 23) 
-  การตรวจคนและการควบคุมตัวของบุคคล (หมวด 25) 
-  การใชกําลังในการคุมครองทรัพยสิน (หมวด 40) 
-  การตรวจคน ยึด และทําลายทรัพยสิน (หมวด 42) 
-  การวางกําลังในภูมิประเทศของหนวยกองกําลังและเคลื่อนพลขามเขตแดน(หมวด 50) 
-  การวางกําลังแบบสอดคลองของหนวยกองกําลัง(หมวด 53) 
-  การลวง Diversion (หมวด 55) 
-  การใชเครื่องกีดขวางและเครื่องกําบัง(หมวด 56) 
-  การใชเซ็นเซอรและอุปกรณสองสวาง(หมวด 63) 
-  การชวยเหลือเจาหนาท่ีพลเรือน(หมวด 110) 
-  การตรวจคน จับกุม และคุมขังบุคคล(หมวด 111) 
-  การปฏิบัติตอผูถูกจับกุมและคุมขัง (หมวด 112) 
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-  การควบคุมฝูงชนและการจลาจล(หมวด 120) 
-  สารควบคุมการจลาจล (หมวด 121) 
-  กระสุนควบคุมการจลาจล/ปนแรงดันน้ํา (หมวด 122) 

 
3.2  การปฏิบัติการอพยพผูท่ีมิใชพลรบ Non-Combatant Evacuation Operation NEO 
       a.  บทนํา 

ลักษณะท่ีเปนเอกลักษณของการปฏิบัติการอพยพผูท่ีมิใชพลรบ คือ เปนการชวยเหลือสวนราชการอ่ืน
ของรัฐบาลในการอพยพคนในสัญชาติและบุคคลท่ีไดคัดเลือก จากสถานการณท่ีคุกคาม ในประเทศตน
หรือประเทศอ่ืน การปฏิบัติการอพยพผูท่ีมิใชพลรบ NEO มีลักษณะพ้ืนฐานในเชิงตั้งรับ 

 
       b.  ขอพิจารณาทางดานกฎหมาย 
 ขอกฎหมายท่ีสําคัญในการรางกฎการใชกําลังเฉพาะในการปฏิบัติการอพยพผูท่ีมิใชพลรบ คือ 

i.  หลักกฎหมายรองรับการวางกําลังหรือกิจกรรมในดินแดนเอกราชของประเทศอ่ืน
โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการทางทหารนั้นไดรับความยินยอมจากประเทศท่ีกิจกรรมนั้น ๆ เกิดข้ึน
หรือไม 
ii.  ขอบเขตของขอตกลงสถานภาพกองกําลัง Status of Forces Agreement(SOFA) บันทึก
ความเขาใจ Memorandum of Understanding (MOU) หรือ ความตกลงระหวางประเทศ   
อ่ืน ๆ ท่ีมี 

   
      c.   กฎการใชกําลังท่ีใช 

นอกจากกฎบังคับท่ีกําหนดไวในยอหนา 3.d.i ของผนวก B แลวควรพิจารณากฎการใชกําลังตอไปนี้ 
-  การคุมครองเสรีภาพในการเดินทางของบุคคล(หมวด 21) 
-  การยิงเตือน (หมวด 23) 
-  การตรวจคนและการควบคุมตัวของบุคคล (หมวด 25) 
-  ความเปนกลาง (หมวด 32) 
-  การใชกําลังในการคุมครองทรัพยสิน (หมวด 40) 
-  การตรวจคน ยึด และทําลายทรัพยสิน (หมวด 42) 
-  การวางกําลังในภูมิประเทศของหนวยกองกําลังและเคลื่อนพลขามเขตแดน(หมวด 50) 
-  การลวง Diversion (หมวด 55) 
-  การใชเครื่องกีดขวางและเครื่องกําบัง(หมวด 56) 
-  การใชเซ็นเซอรและอุปกรณสองสวาง(หมวด 63) 
-  การชวยเหลือเจาหนาท่ีพลเรือน(หมวด 110) 
-  การควบคุมฝูงชนและการจลาจล(หมวด 120) 
-  สารควบคุมการจลาจล (หมวด 121) 
-  กระสุนควบคุมการจลาจล/ปนแรงดันน้ํา (หมวด 122) 
-  มาตรการสงครามอิเล็คทรอนิกส (หมวด 130) 

 
3.3  การชวยเหลือทางมนุษยธรรม/บรรเทาภัยพิบัติ HA/DR 
       a.  บทนํา 
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ลักษณะท่ีเปนเอกลักษณของการปฏิบัติการชวยเหลือทางมนุษยธรรม/บรรเทาภัยพิบัติ HA/DR คือ 
โดยท่ัวไปเปนโครงการระยะสั้นเพ่ือแกไขความทุกขยากท่ีเกิดข้ึนจากภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือท่ีมนุษย
ทําข้ึน และเปนการเสริมความพยายามของเจาหนาท่ีพลเรือนทองถ่ินหรือหนวยงานอ่ืนโดยความยินยอม
ของประเทศ 
เจาบาน 

 
       b.  ขอพิจารณาทางดานกฎหมาย 

ขอกฎหมายท่ีสําคัญในการรางกฎการใชกําลังคือ 
i. การพกพาอาวุธเปนเรื่องจําเปนหรือไมและประเทศเจาบานไดใหความยินยอมในการ
พกพาอาวุธหรือไม 
ii. ขอบเขตของขอตกลงสถานภาพกองกําลัง Status of Forces Agreement(SOFA) บันทึก
ความเขาใจ Memorandum of Understanding (MOU) หรือ ความตกลงระหวางประเทศอ่ืน 
อ่ืนท่ีมี 

            iii.  ขอจํากัดดานการปฏิบัติการท่ีกําหนดโดยประเทศเจาบาน 
 
      c.   กฎการใชกําลังท่ีใช 
 นอกจากกฎบังคับท่ีกําหนดไวในยอหนา 3.d.i ของผนวก B แลวควรพิจารณากฎการใชกําลังตอไปนี้ 

-  การคุมครองเสรีภาพในการเดินทางของบุคคล(หมวด 21) 
-  การวางกําลังในภูมิประเทศของหนวยกองกําลังและเคลื่อนพลขามเขตแดน(หมวด 50) 
-  การชวยเหลือเจาหนาท่ีพลเรือน(หมวด 110) 
-  การควบคุมฝูงชนและการจลาจล(หมวด 120) 
-  สารควบคุมการจลาจล (หมวด 121) 
-  กระสุนควบคุมการจลาจล/ปนแรงดันน้ํา (หมวด 122) 
 

3.4  การชวยเหลือเจาหนาท่ีพลเรือน 
       a.  บทนํา 

การใหความชวยเหลือแกเจาหนาท่ีพลเรือนไดแกการปฏิบัติการในประเทศท่ีกองกําลังทหารทําหนาท่ีซ่ึง
ตามปกติเปนหนาท่ีของหนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ 

 
       b.  ขอพิจารณาทางดานกฎหมาย 
 ขอกฎหมายท่ีสําคัญในการรางกฎการใชกําลังคือ 
            i.  จําเปนตองมีอาวุธประจํากายหรือไม 
            ii.  มีกฎหมายรองในการจับกุมหรือควบคุมตัวหรือไม 
 
       c.   กฎการใชกําลังท่ีใช 
 นอกจากกฎบังคับท่ีกําหนดไวในยอหนา 3.d.i ของผนวก B แลวควรพิจารณากฎการใชกําลังตอไปนี้ 

-  การใชกําลังในการคุมครองทรัพยสิน (หมวด 40) 
-   อํานาจในการถืออาวุธ (หมวด 70) 
-  การใชกําลังในการชวยเหลือเจาหนาท่ีพลเรือนรวมท้ังการบังคับใชกฎหมาย(หมวด110) 
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-  การตรวจคน จับกุม และคุมขังบุคคล(หมวด 111) 
-  การปฏิบัติตอผูถูกจับกุมและคุมขัง (หมวด 112) 
-  การควบคุมฝูงชนและการจลาจล(หมวด 120) 
-  สารควบคุมการจลาจล (หมวด 121) 
-  กระสุนควบคุมการจลาจล/ปนแรงดันน้ํา (หมวด 122) 

 
3.5 การปฏิบัติการสกัดกั้นทางทะเล 

a.  บทนํา 
ลักษณะท่ีเปนเอกลักษณของการปฏิบัติการสกัดก้ันทางทะเลคือ เปนการแสดงถึงเขตอํานาจใหประจักษ   
โดยเรือรบ(และ/หรืออากาศยานของทหาร)หรือเรือและ/หรืออากาศยานของประเทศอ่ืน  แตละ
ประเทศ ท่ีเขารวมจะมีจุดยืนของชาติตนวาไดรับอนุญาตใหกระทําอะไรไดบาง(ท้ังเรื่องกฎหมายและ
นโยบาย)ใน นานน้ําสากลและนานฟาสากลในสวนท่ีเก่ียวกับเรือและอากาศยานของประเทศอ่ืน 

 
       b.  ขอพิจารณาทางดานกฎหมาย 
 ขอกฎหมายท่ีสําคัญในการรางกฎการใชกําลังเฉพาะคือ 

i.  พ้ืนท่ีทางทะเลท่ีจะปฏิบัติการและหลักกฎหมายท่ีใชบังคับรวมไปถึงสิทธิการเดินเรือและ
การบินผาน สิทธิและหนาท่ีของรัฐชายฝงและรัฐเจาของธง(สัญชาติของเรือ) กับสิทธิและหนาท่ี
ของรัฐท่ีเปนกลางหรือรัฐอ่ืนท่ีไมไดเขารวม 

            ii.  กฎหมายรองรับสําหรับการปฏิบัติการ รวมไปถึงอํานาจตามกฎหมายใดเปนการเฉพาะเพ่ือ
การปฏิบัติการในนานน้ําภายในหรือเพ่ือการปฏิบัติการสกัดก้ันทางทะเล 

            iii.  หลักของความคุมกันของรัฐเอกราช  
            iv.  ความแตกตางดานจุดยืนทางกฎหมายและการเมืองในเรื่องสิทธิการเยือนโดยหลักความ

ยินยอมของผูรับผิดชอบเรือ(กัปตัน) 
 
       c.   กฎการใชกําลังท่ีใช 
 นอกจากกฎบังคับท่ีกําหนดไวในยอหนา 3.d.i ของผนวก B แลวควรพิจารณากฎการใชกําลังตอไปนี้ 

-  การปองกันการแทรกแซงตอเรือและอากาศยาน(หมวด 22) 
-  การยิงเตือน (หมวด 23) 
-  การยิงเพ่ือใหหยุด (หมวด 24) 
-  การตรวจคนและการควบคุมตัวของบุคคล (หมวด 25) 
-  การตรวจคน ยึด และทําลายทรัพยสิน (หมวด 42) 
-  การวางกําลังในภูมิประเทศของหนวยกองกําลังและเคลื่อนพลขามเขตแดน(หมวด 50) 
-  การลวง Diversion (หมวด 55) 
-  การกําหนดเขต(หมวด 57) 
-  การกอกวน(หมวด 61) 
-  การใชเซ็นเซอรและอุปกรณสองสวาง(หมวด 63) 
-  การบังคับใชกฎหมายทางทะเล (หมวด 90) 
-  การข้ึนตรวจเรือ (หมวด 93) 
-  การปราบปรามการกระทําท่ีเปนโจรสลัด (หมวด 94) 
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ขอแนะนําเรื่องการแสดงเจตนาเปนปรปกษ 
4.1  ใหความหมายการแสดงเจตนาเปนปรปกษ 
 a. การแสดงเจตนาเปนปรปกษ คือการคุกคามดวยการจะใชกําลังในเวลาใกลจะถึง การตัดสินวาเปน

การแสดงเจตนาเปนปรปกษ ข้ึนอยูกับการมีการคุกคามท่ีเห็นไดชัดเจนในสภาพการสองดานตอไปนี้คือ 
  i. ขีดความสามารถ 
  ii. เจตนา 
 b. สิทธิในการใชกําลังปองกันตนเองเกิดข้ึนเม่ือกองกําลังถูกโจมตีหรือเม่ือมีการแสดงเจตนาเปน

ปรปกษ การแสดงเจตนาเปนปรปกษมีอยูเม่ือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการโจมตีหรือการใชกําลังใกลจะ
มาถึง โดยข้ึนกับการประเมินขอเท็จจริงและสภาวการณท้ังหมดท่ีทราบ ณ เวลานั้น บางประเทศ
อนุญาตใหผูบัญชาการกองกําลังสามารถจํากัดการปองกันตนเองของบุคคลและของหนวยได 

 
4.2 การทําใหม่ันใจวาเปนการแสดงเจตนาเปนปรปกษ ในการตัดสินใจวามีการแสดงเจตนาเปนปรปกษ กอง
กําลังจะตองตัดสินอยางดีท่ีสุดและพิจารณาขาวกรองท่ีไดรับ องคประกอบทางดานการเมืองและการทหาร 
เครื่องบงชี้และการเตือน และบรรดาขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับขีดความสามารถของภัยคุกคามท่ีอาจเปนไปได
ในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ 
 
4.3 เครื่องบงชี้ในการแสดงเจตนาเปนปรปกษ ไมมีรายการตรวจสอบของเครื่องบงชี้ซ่ึงสามารถรระบุการ
ตัดสินการแสดงเจตนาเปนปรปกษ ตัวอยางการกระทําตอไปนี้อาจเปนการแสดงเจตนาเปนปรปกษ ท้ังนี้
แลวแตสภาวการณ 
 a. เล็งหรือชี้อาวุธ 
 b. ตั้งทาลักษณะเขาโจมตี 
 c. เขามาใกลในพิสัยปลอยอาวุธ 
 d. ชี้ดวยเครื่องกําหนดดวยเรดารหรือเลเซอร 
 e. การสงขอมูลการกําหนดเปาหมาย 
 f.  วางหรือเตรียมท่ีจะวางทุนระเบิดเรือ 
 g.  ไมตอบสนองตอมาตรการกอนหนาตามรายการดานลางใน 4.4 
 
4.4  มาตรการกอนหนาเพ่ือชวยทําใหม่ันใจวาเปนการแสดงเจตนาเปนปรปกษ นอกจากเครื่องบงชี้การแสดง
เจตนาเปนปรปกษขางตน เม่ือเวลาและสถานการณเอ้ืออํานวยกองกําลังตองใชมาตรการลวงหนาเพ่ือชวยใน
การตัดสินการแสดงเจตนาของกองกําลังหรือฝายตรงขาม ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเพียง : 
 a. การสอบถามดวยวาจา(ดูอนุผนวก 7 ประกอบผนวก C) 
 b. การเตือนดวยวาจา(ดูอนุผนวก 7 ประกอบผนวก C) 
 c. ทัศนสัญญาณ 
 d. สัญญาณเสียง 
 e. ฉากขัดขวางกายภาพ 
 f.  การเปลี่ยนเสนทางและความเร็วเพ่ือพิจารณาวายังคงตั้งทาลักษณะเขาโจมตีหรือไม 
 g.  ชี้เปาดวยเรดารควบคุมการยิง 
 h. ยิงเตือน 
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การเพ่ิมระดับความรุนแรงในการใชกําลังเพ่ือการปองกันตนเอง 
 
5.1  บทนํา ในสถานการณท่ีตองปองกันตนเองทุกครั้ง เม่ือตองเผชิญหนากับสถานการณท่ีอาจจําเปนตอง   
ใชกําลังนั้นจําเปนตองมีการควบคุมการใชกําลังเพ่ือใหแนใจวาเปนการใชกําลังท่ีเหมาะสมแกสถานการณ  
ดังนั้น อาจตองเพ่ิมความรุนแรงในการใชกําลัง เม่ือเวลาและสถานการณอนุญาตใหทําได แตท้ังนี้ตองคอย ๆ 
เปลี่ยนแปลงระดับของความรุนแรง (หมายรวมถึง การเพ่ิมความรุนแรงดวย) โดยการเพ่ิมความรุนแรงใน    
การใชกําลังนี้เก่ียวของกับการใชกําลังท่ีตอเนื่องกันซ่ึงเริ่มตนจากมาตรการการใชกําลังท่ีไมทําใหถึงตายไปจนถึง
มาตรการท่ีทําใหถึงตายได โดยท่ีแนวทางการเพ่ิมความรุนแรงในการใชกําลังนี้มีไวเพ่ือหลีกเลี่ยงการใชกําลังท่ี
ไมชอบธรรม และอาจจะชวยการตัดสินในเรื่องการแสดงเจตนาเปนปรปกษดวย 
 
5.2  การเปลี่ยนแปลงระดับของการใชกําลัง การเปลี่ยนแปลงระดับของการใชกําลังในการเผชิญหนากันนั้น
ตองเนนไปท่ีทางเลือกท่ีเปนอันตรายนอยท่ีสุดในสถานการณเชนนั้นกอน ซ่ึงจริง ๆ แลววัตถุประสงค ในการ
เปลี่ยนแปลงระดับการใชกําลังนั้นมีเพ่ือเพ่ิมระยะเวลาในการปฏิบัติการ โดยมีความหวังวาจะไมตองใชกําลังใน
การปองกันตนเองจนในระดับท่ีเปนการใชกําลังท่ีทําใหถึงตาย 
 
5.3  ทางเลือกในการใชกําลัง ทางเลือกในการใชกําลังนั้นมีหลายทางข้ึนอยูกับสถานการณ ดังตอไปนี้ : 
 

a.  การปรากฏตัวในระยะท่ีมองเห็นได  
 
b.  การเตือนดวยวาจาและการเตือนทางทัศน รวมถึงการแสดงอาวุธ 
 
c.  การกดดัน ตอรางกายอยางเบา 
 
d.  การกดดัน ตอรางกายอยางหนัก 
 
e.  อาวุธท่ีไม สังหาร (อาทิเชน กระบอง) 
 
f.  อาวุธ สังหาร (อาทิเชน ปน) 

 
5.4  ขอพิจารณาโดยท่ัวไป หลักท่ัวไปท่ีควรพิจารณาในแงนโยบาย ทางเลือก และการฝกฝนเก่ียวกับการเพ่ิม
ความรุนแรงในการใชกําลัง 
 

a.  การเพ่ิมความรุนแรงในการใชกําลังนั้นเก่ียวของกับการใชทางเลือกท่ีจําเปน การใชกําลังจะตอง
อยูในกรอบทุกเวลา นั่นคือ พ้ืนฐานจะตองมีการประเมินการโตตอบข้ันต่ําในทุกกรณี การเลือกใช
ทางเลือกท่ีรุนแรงท่ีซ่ึงการทําใหเกิดอันตรายนอยกวาอาจจะทําใหเกิดบรรลุเปาประสงคของการเปน
กลางหรือจะกําจัดภัยคุกคามไดภายใตสถานการณท่ีตองเผชิญอยูนั้น อาจจะไดผลลัพธท่ีถูกกฎหมาย
สําหรับผูใชกําลังเฉพาะแตละคน 
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b.  ในกรณีท่ีเวลาและสถานการณอนุญาตใหทําได การใชทางเลือกท่ีรุนแรงนอยกวา (อาทิเชน การ
เตือน หรือการยิงเตือน) จะตองใชกอนทางเลือกท่ีรุนแรงมากกวา 

 
c.  ในบางกรณีเพ่ือเหตุผลทางการปฏิบัติการ กฎการใชกําลังอาจจะถูกจํากัดใหเลือกใชทางเลือกท่ี
อันตรายนอยกวาในการเพ่ิมความรุนแรงในการใชกําลัง อาทิเชน กฎการใชกําลังอาจจะหาม การยิงเตือน 
อยางไรก็ดี ตองระลึกไววา ในทุกกรณี กฎการใชกําลังและการเพ่ิมความรุนแรงในการใชกําลังนั้นไมหาม
สิทธิในการปองกันตนเอง การปฏิบัติตามขอจํากัดของกฎการใชกําลัง (ท้ัง ระดับ 10 หรือ 11) วิธีการ
และการปฏิบัติการทุกอยางท่ีจําเปนและเปนสัดสวนอาจจะถูกใชในการปองกันตนเองได 
 
d.  การเตรียมกําลังควรรวมถึงสถานการณจําลองในการฝกเก่ียวกับการเพ่ิมความรุนแรงในการใช
กําลังท่ีซ่ึงสมาชิกของกองกําลังนั้นจะตองพบระหวางการปฏิบัติการ อาทิเชน การปฏิบัติการควบคุมจุด
ผานหรือจุดตรวจ 
 
e.  การใชมาตรการเขาควบคุมสถานการณในการจงใจเขาเปนปรปกษ (ดูยอหนา 4.4 ภาคผนวก 4 
ในผนวก A)  
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การกําหนดเปาหมายและกฎการใชกําลัง 
 
6.1  เปาหมาย คือ ข้ันตอนการเลือกเปาหมายและการจัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย การเลือกการ
โตตอบท่ีเหมาะสม สิ่งจําเปนในการปฏิบัติการและความสามารถ และกฎการใชกําลังท่ีสามารถปรับใชได และ
กฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธสําหรับเปาหมายนั้น  
 
6.2  ความสัมพันธระหวางกฎการใชกําลังและเปาหมาย สามารถสรุปไดดังนี้  

a.  กองกําลังจะกําหนดเปาหมายไดเฉพาะเปาหมายทางทหารท่ีไดรับอนุญาตใหเปนเปาหมายใน   
กฎการใชกําลัง 

b.  กฎการใชกําลังจะอยูในขอจํากัดของนโยบายในการกําหนดเปาหมายซ่ึงอยูนอกเหนือไปจาก
ความจําเปนของกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ 

c.  กฎการใชกําลังตองไมอนุญาตใหกําหนดเปาหมายท่ีไมสอดคลองกันกับกฎหมายวาดวยการขัดกัน
ดวยอาวุธ 

6.3  คําสั่งใหกําหนดเปาหมายสําหรับปฏิบัติการอาจจะเริ่มจากขอกําหนด อาทิเชน รายการของเปาหมายท่ี
ถูกจํากัด และรายการของสิ่งท่ีหามโจมตี นอกจากนี้ผูบังคับบัญชาอาจจะถูกจํากัดมิใหกระทําการบางอยางโดย
กฎการใชกําลัง 
 
6.4  เพ่ือท่ีจะปฏิบัติตอเปาหมายในทุกภารกิจ ผูวางแผน, มักจะหมายถึง “Targeting cell”, จะตองใช     
กฎการใชกําลังเพ่ือใหภารกิจสําเร็จท่ีซ่ึงอนุญาตใหใชกําลังรวมถึงการใชกําลังท่ีทําใหถึงตายดวย (ระดับ 20) 
มาตรการกฎการใชกําลังนี้จะสะทอนถึงผลกระทบท่ีผูบังคับบัญชาประสงคจะไดรับ ถาไมไดรับอนุญาตตาม
ระดับ 20 แลวจะไมสามารถโจมตีได 
 
6.5  กฎการใชกําลังจะสะทอนถึงความตองการของกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธซ่ึงก็คือ ไมวาอยางไร
ก็ตามการโจมตีจะกระทําไมไดเม่ืออาจมีการบาดเจ็บหรือการตายของพลเรือนโดยท่ีไมคาดคิดไวและ เกิดความ
เสียหายข้ึนกับทรัพยสินของพลเรือนมาก เกินไปอยางยิ่งเม่ือเทีบกับความ ไดเปรียบทางทหารอันเดนชัดท่ีจะ
ไดรับอันเนื่องมาจาก การโจมตี นั้น ในกรณียกเวนคือ ผูท่ีมีอํานาจสูงกวาหรือผูบังคับบัญชา (ผานทางคําสั่ง
ทางการปฏิบัติการหรือจากถอยคําจากเจตนาของผูบังคับบัญชา) อาจสั่งใหใชมาตรฐานท่ีเขมงวดมากข้ึน อาทิ
เชน     ผูบังคับบัญชาอาจ : 

a.  หาม การโจมตีซ่ึงอาจคาดหมายผลไวลวงหนาไดวาจะเกิดความเสียหายขางเคียง 
b.  หาม การโจมตี ซ่ึงอาจคาดไดวาจะทําใหพลเรือนจํานวนหนึ่งหรือพลเรือนบางกลุม (เชนเด็ก)       
จะไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
c.  หาม การโจมตี ซ่ึงอาจคาดไดวาจะเกิดความเสียหายขางเคียงข้ึนกับทรัพยสินของพลเรือน แมวา  
จะอนุญาตใหทําได หรือ 
d.  สั่งใหทําใหเปาหมายทางทหารท่ีไดเลือกไวใชการไมไดแทนการทําลาย  

มาตรฐานท่ีเขมงวดขางตนเปนกฎเกณฑโดยท่ัวไปจะตองใชในสถานการณท่ีเพ่ือการปฏิบัติใหบรรลุภารกิจและ
ไมใชกรณีสถานการณของการใชกําลังในการปองกันตนเอง 
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ตนแบบบัญชีสําหรับกําหนดเปาหมาย 
รายละเอียดของการกําหนดเปาหมาย : 
ตารางอางอิง : 
1. ทานมีอํานาจภายใตกฎการใชกําลัง/คําสั่งใหโจมตีไดหรือไม? 

ถา มี ใหดําเนินการตอในขอ 2. ถา ไมมี หามโจมตี 
2. เปาหมายอยูในรายการท่ีหามโจมตี/รายการเปาหมายท่ีมีขอจํากัดหรือไม? 

ถา ไมอยู ใหดําเนินการตอในขอ 3. ถา อยู หามโจมต ี
3. เปาหมายสนับสนุนการปฏิบัติของกองทัพขาศึกอยางมีประสิทธิภาพหรือไม? 

ถา มี ใหดําเนินการตอในขอ 4. ถา ไมมี หามโจมต ี
4. การทําลายเปาหมายหรือการตัดรอนในสถานการณปจจุบันนั้นจะเปนประโยชนทางทหารอยางแนแท

หรือไม? 
ถา ใช ใหดําเนินการตอในขอ 5. ถา ไมใช หามโจมต ี

5. อาจคาดไดวาการโจมตีนั้นจะทําใหจะทําใหพลเรือนเสียชีวิต บาดเจ็บ ทรัพยสินของพลเรือนเสียหาย 
หรือท้ังหมดรวมกัน (อาทิเชน ผลเสียหายขางเคียง) หรือไม? 
ถา ใช ใหดําเนินการตอในขอ 6. ถา ไมใช ใหดําเนินการตอในขอ 11. 

6.  คําสั่งตอเปาหมายของทานหรือกฎการใชกําลังนั้นอนุญาตเรื่องความเสียหายขางเคียงไวหรือไม? 
ถา ใช ใหดําเนินการตอในขอ 7. ถา ไมใช หามโจมต ี

7.  มีเปาหมายทางทหารอ่ืนๆ ท่ีอาจทําใหเกิดความไดเปรียบทางทหาร อยางเดียวกัน  โดยท่ีจะมีความ
เสี่ยงในเรื่องความเสียหายขางเคียงนอยกวาหรือไม? 
ถา ไมใช ใหดําเนินการตอในขอ 8. ถา ใช ใหกลับไปดําเนินการในขอ 1. ตอเปาหมายใหม 

8. ไดดําเนินการระมัดระวัง ทุกวิถีทางท่ีจะเปนไปไดใน การเลือกวิธีการและแนวทาง การโจมตีในแงมุมท่ี
จะหลีกเลี่ยง การโจมตี  และ ในทุกกรณีเพ่ือ จะลดการท่ี การ เสียชีวิต บาดเจ็บ หรือ ความเสียหาย
ขางเคียงตอทรัพยสินของพลเรือนเสียหายแลวหรือไม? 
ถา ใช ใหดําเนินการตอในขอ 9. ถา ไมใช ใหเตือนกอนและใหประเมินตามขอ 8. อีกครั้ง 

9. เม่ือสถานการณเอ้ืออํานวย ไดมีการเตือนลวงหนาถึงการโจมตีท่ีอาจกระทบตอพลเรือนหรือไม? 
ถา ใช ใหดําเนินการตอในขอ 10. ถา ไมใช ใหดําเนินการเตือนกอนท่ีจะดําเนินการตอในขอ 10. 

10. อาจคาดไดวาการโจมตีนั้นจะทําใหจะทําใหพลเรือนเสียชีวิต บาดเจ็บ ทรัพยสินของพลเรือนเสียหาย 
หรือท้ังหมดรวมกัน ( ไดแกความ เสียหายขางเคียง) ซ่ึงอาจ มากเกินเม่ือเทียบกับความ ไดเปรียบทาง
ทหารโดยตรงและเดนชัดท่ีคาดวาจะไดรับหรือไม? 
ถา ใช หามโจมต ีถา ไมใช ใหดําเนินการตอในขอ 11. 

11. อนุญาตใหโจมตีได – แตยังคงตองเฝาระวัง หากสถานการณเปล่ียนแปลง-มีหนาท่ีท่ีจะตอง
ประเมินการโจมตใีหม 
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ผนวก B  
ประมวลกฎการใชกําลัง 

 
1.  ประมวลกฎการใชกําลังนี้ไดใหกฎตาง ๆ สําหรับการรางกฎการใชกําลังไว กฎดังกลาวไดถูกแบงเปนกลุม 
ๆ ท่ีใชกับหมวดของกิจทางทหารท่ีแตกตางกัน ในหมวดเหลานี้ประกอบดวยกฎหลายขอแตละขอกําหนด
หลักเกณฑของกิจท่ีแยกแยะเปนการเฉพาะ กฎแตละขอสามารถเลือกจากหมวดมาใชไดตามตองการ ตัวเลข
สํารองมีไวเพ่ือใชรางกฎท่ีไมมีในประมวลกฎการใชกําลัง กฎบางขอมีขอความวา “(ระบุ)” กรณีดังกลาว
หมายความวาจะตองแทรกรายละเอียดเพ่ือทําใหกฎดังกลาวมีความหมายชัดเจน  
 
2.  คูมือนี้จัดทําข้ึนโดยหลักการท่ีวาการปองกันตนเองของบุคคลและของหนวยไมถูกจํากัดเวนแตท่ีระบุไว
เปนการเฉพาะในกลุมท่ี 10-19 
 
3.  กระบวนการในการรางกฎการใชกําลังจากประมวลมีดังตอไปนี้และและสรุปไวในรายการตรวจสอบ    
การรางกฎการใชกําลัง 

a.  วิเคราะหภารกิจ ใสใจเปนพิเศษโดยเฉพาะตอนโยบาย ขอพิจารณาทางดานยุทธการและ
กฎหมายท่ีอาจสงผลกระทบตอกฎการใชกําลัง รวมท้ังเจตนารมณ หรือแนวทางปฏิบัติของ
ผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไป พิเคราะหลักษณะของการปฏิบัติการวาเปนการเขารวมในการขัดกันดวย
อาวุธ(ระหวางประเทศหรือท่ีมิใชระหวางประเทศ) หรือ นอกขอบเขตการขัดกันดวยอาวุธเพ่ือพิจารณา
กฎท่ีใชบังคับ 
b.  ระบุกิจเฉพาะจากคําแถลงภารกิจท่ีกําหนดในคําสั่งยุทธการ ในคําสั่งยุทธการจะมีคําแถลงภารกิจ
และกิจทางทหารท่ีจะตองทําใหเสร็จเพ่ือบรรลุภารกิจ จําเปนตองระบุกิจตาง ๆ เหลานี้กอนท่ีจะมีการ
พิจารณาอ่ืน ๆ ในการรางกฎการใชกําลัง 
c.  ระบุกฎการใชกําลังท่ีมีในปจจุบัน เปนสิ่งจําเปนเพ่ือจะพิจารณาวาจําเปนตองมีการแกไขหรือไม 
d.  การเตรียมกฎการใชกําลัง  
  i. ระบุกฎบังคับ กฎการใชกําลังขอแรกท่ีจะตองพิจารณาคือกฎบังคับ กฎบังคับไดแกกฎท่ี

เก่ียวกับเรื่องท่ีเปนรากฐานในทุกภารกิจและตองมีในทุก ๆ กฎการใชกําลังแมวากฎท่ีเลือกนั้นจะ
เปนกฎท่ีหามการปฏิบัติทางทหาร ในทุกกฎการใชกําลังจะตองมีกฎขอหนึ่งจากแตละหมวดคือ 
หมวด 10, 11, 12, 60&70 สําหรับภารกิจที่มากกวาการปองกันตนเองตองมีกฎ
หนึ่งขอจากหมวด 20 ในสถานการณท่ีเปนการขัดกันดวยอาวุธจําเปนตองมีมาตรการจากหมวด 
30 และ 32  

  ii. ระบุกฎเฉพาะสภาวะแวดลอม อนุผนวก 2 ประกอบผนวก A ใหคําแนะนําสําหรับการรางกฎ
การใชกําลังสําหรับสภาวะแวดลอมท่ีรวมถึงการปฏิบัติการทางบก ทางทะเล ทางอากาศ นอก
อวกาศ และ ไซเบอรสเปซ กฎท่ีควรตองมีอยางยิ่งไดถูกกําหนดไวสําหรับแตละสภาวะแวดลอม
แตมิไดเปนการบังคับ  

  iii. ระบุกฎเฉพาะกิจ อนุผนวก 2 ประกอบผนวก A ใหคําแนะนําสําหรับการรางกฎการใชกําลัง
สําหรับกิจเฉพาะซ่ึงรวมท้ังการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ การปฏิบัติการอพยพบุคคลท่ีมิใชพลรบ 

 การปฏิบัติการเพ่ือมนุษยธรรม/บรรเทาภัยพิบัติ การปฏิบัติการชวยเหลือเจาหนาท่ีพลเรือน  
 กฎท่ีควรตองมีอยางยิ่งไดถูกกําหนดไวสําหรับแตละกิจ แตมิไดเปนการบังคับ   
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  iv. ทบทวนกฎอ่ืนท่ียังเหลือในประมวล แตละภารกิจมีลักษณะเฉพาะตัวซ่ึงทําใหขอแนะนํา
เฉพาะสิ่งแวดลอมและเฉพาะกิจอาจไมเปนการเพียงพอ ผูรางกฎการใชกําลังควรตรวจสอบ     
ทุกหมวดในประมวลเพ่ือตรวจดูวาจะมีกฎขอใดท่ีจําเปนเพ่ือทําใหบรรลุภารกิจหรือไม  

  v. รางกฎ ขอความกฎการใชกําลังควรรางในแบบเรียงลําดับเลข เปนสิ่งท่ีเปนไปไดและบางครั้ง
จําเปนท่ีจะตองเลือกสองขอจากหมวดเดียวกัน 

  vi. รางกฎสํารองถาตองการ ประมวลนี้ไมสามารถคาดเดาไดถึงทุก ๆ ภารกิจท่ีอาจเกิดข้ึนและกฎ
ท่ีอาจตองการได กรณีท่ีไมมีกฎก็สามารถรางข้ึนไดภายใตตัวเลขสํารองโดยใชรูปแบบเดียวกับกฎ
ขออ่ืน ๆ ในหมวดนั้น หรือเปนสวนหนึ่งของกลุมหรือหมวดใหม  

  vii. กําหนดกฎท่ีสงวนไว ตกลงใจวากฎขอใดควรสงวนไวสําหรับระดับสูงข้ึนไป กฎเหลานั้นยังคง
ไมทํางานจนกวาจะไดรับขอความอนุญาตในเอกสารการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎการใชกลัง  

 
e.  ทํากฎการใชกําลังใหสมบูรณโดยการเปรียบเทียบกับกิจ กฎการใชกําลังจะตองถูกนําไปตรวจสอบ
กับภารกิจและกิจเพ่ือใหม่ันใจวามุงสนับสนุนการบรรลุภารกิจภายใตขอจํากัดท่ีกําหนดโดยผูมีอํานาจ
ระดับสูงข้ึนไป แกไขในสวนท่ียังขาด ถามี 
 
f.  เสนอใหอนุมัติ เสนอเพ่ือใหไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจท่ีมีระดับท่ีเหมาะสม  
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ผนวก B 
รายการตรวจสอบการรางกฎการใชกําลัง       
 

 
 
 
 
 
 
                  

วเิคราะห์ภารกจิ 

ระบุกจิเฉพาะจากคาํแถลงภารกจิที่กาํหนดในคาํส่ังยุทธการ  

ระบุกฎการใช้กาํลงัทีม่ีในปัจจุบัน 

ระบุกฎบังคับ 

ระบุกฎเฉพาะสภาวะแวดล้อม 

ระบุกฎเฉพาะกจิ 

ทบทวนกฎอืน่ทีย่งัเหลอืในประมวล 

ร่างกฎ/กฎสํารองหากต้องการ 

กาํหนดกฎทีส่งวนไว้ 

ทาํกฎการใช้กาํลงัให้สมบูรณ์โดยการเทยีบกบักจิ

 
กฎการใช้กาํลงัไม่รองรับกจิ กฎการใช้กาํลงัรองรับกจิ 

ขออนุมัติ ระบุส่วนทีข่าดและแก้ไข 
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ผนวก B 
 

กลุม 10-19: การใชกําลังในการปองกันตนเองและผูอ่ืน 
ขอสังเกต : เพื่อวัตถุประสงคในการปองกันตนเอง “กองกําลัง”รวมถึงผูท่ีติดตามกองทัพ เชลยศึก ผูถูกคุมขัง และผูถูกคุมตัวใน
การควบคุมของกองกําลัง 

หมวด 10 การใชกําลังในการปองกันตนเองของแตละบุคคล 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องสิทธิการใชกําลังในการปองกันตนเองของแตละบุคคล 
 กฎ  
 10 A อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน

ตนเองของแตละบุคคล เวนแตในกรณีดังตอไปนี้:(ระบุ) 
 10 B อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันตนเองของแตละบุคคล 
 10 C อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน

ตนเองของแตละบุคคล 
 10 D อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันทรัพยสินท่ีหากถูกทําลาย

หรือ ทําใหเสียหายแลวนาจะกอใหเกิดการบาดเจ็บตอ(ระบุบุคคล) 
 10 E อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน

ทรัพยสินท่ีหากถูกทําลายหรือ ทําใหเสียหายแลวนาจะกอใหเกิด ภัยคุกคามท่ี
ใกลจะถึงตอชีวิตของ(ระบุบุคคล) 
ขอสังเกต: การปองกันทรัพยสินในกรณีดังกลาวเปนการใชสิทธิในการปองกัน
ตนเองของแตละบุคคล การปองกันตนเองของหนวยหรือสิทธิในการปองกันของ
แตละบุคคลท่ีกําหนด บุคคลท่ีกําหนดอาจรวมถึงกําลังพลในกองกําลัง บุคคลใน
สัญชาติตน พลเรือนทุกคน และอ่ืน ๆ ดูหมวด 40 สําหรับมาตรการเก่ียวกับการ
ใชกําลังเพ่ือปองกันทรัพยสินเม่ือไมมีภัยคุกคามท่ีใกลจะถึงตอชีวิต 

 10 F-Z สํารอง 
หมวด 11 การใชกําลังในการปองกันตนเองของหนวย 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องสิทธิการใชกําลังในการปองกันตนเองของหนวย 
 กฎ  
 11 A อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน

ตนเองของหนวย เวนแตในกรณีดังตอไปนี้:(ระบุ) 
 11 B อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันตนเองของหนวย 
 11  C อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน

ตนเองของหนวยแก (ระบุกลุมหรือหนวย เชน กองกําลัง, พลเรือน) 
 11 D อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันตนเองของหนวย แก(ระบุ

กลุมหรือหนวย) 
 11 E อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเม่ือความเสียหายท่ีนาจะเกิดข้ึนตอ

ทรัพยสินจะนําสูการบาดเจ็บของหนวยตนเองหรือหนวยอ่ืนจากประเทศของตน  
 11 F อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเม่ือความเสียหายท่ีนาจะเกิดข้ึนตอ

ทรัพยสินจะนําสูการบาดเจ็บของบุคคลใน(ระบุกลุมหรือหนวยเชนกองกําลังหรือ
พลเรือน) 
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ผนวก B 
 

 11 G อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเม่ือความ
เสียหายท่ีนาจะเกิดข้ึนตอทรัพยสินจะนําสูการบาดเจ็บของหนวยตนเองหรือ
หนวยอ่ืนจากประเทศของตน 
ขอสังเกต: การปองกันทรัพยสินในกรณีดังกลาวเปนการใชสิทธิในการปองกัน
ตนเองของหนวยในสถาณการณท่ีหนวยหรือบุคคลในหนวยอยูในฐานะอันตราย   
ดูหมวด 40 สําหรับมาตรการเก่ียวกับการใชกําลังเพ่ือปองกันทรัพยสิน 

 11 H-Z สํารอง 
หมวด 12 การใชกําลังในการปองกันผูอ่ืน 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องสิทธิการใชกําลังในการปองกันบุคคลซ่ึงมิไดเปนกําลังพลของกองทัพ  
 กฎ  
 12 A หามใชกําลังเพ่ือปองกันผูอ่ืน 
 12 B อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันผูอ่ืนใน(ระบุกลุม) 
 12  C อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน

ผูอ่ืนใน(ระบุกลุม) 
 12  D อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน

อาชญากรรมรายแรงตอบุคคล(ระบุ) 
 12 E-Z สํารอง 
หมวด 13 การใชกําลังในการปองกันตนเองของประเทศ    
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องสิทธิการใชกําลังในการปองกันตนเองของประเทศ  
 กฎ  
 13 A หามใชกําลังเพ่ือปองกันตนเองของประเทศ 
 13 B อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันตนเองของประเทศสําหรับ

(ระบุประเทศ) 
 13  C อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันตนเองของประเทศสําหรับ

(ระบุประเทศ)เม่ือไดรับอนุมัติจาก(ระบุผูมีอํานาจ) 
 13  D อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน

ตนเองของประเทศ(ระบุประเทศ) 
 13 E อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน

ตนเองของประเทศ(ระบุประเทศ)เม่ือไดรับอนุมัติจาก(ระบุผูมีอํานาจ) 
 13 F-Z สํารอง 
หมวด 14-19 สํารอง  
กลุม 20 – 29: การบรรลุภารกิจ 
หมวด 20  การใชกําลังเพ่ือการบรรลุภารกิจ 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการใชกําลังในการเพ่ือการบรรลุภารกิจ  

ขอสังเกต: ในภาวะท่ีไมเปนการขัดกันดวยอาวุธ บางประเทศจะใชกําลังรุนแรงถึงชีวิตเฉพาะ
ในการปองกันตนเองเทานั้น 

 กฎ  
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 20 A อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือทําใหบรรลุภารกิจ 
 20 B อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือตอตานกําลังท่ีรบกวนภารกิจ 
 20 C อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิต เพ่ือทําให

บรรลุภารกิจ 
 20 D อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการตอตาน

กําลังท่ีใชรบกวนตอภารกิจ 
  20 E-Z สํารอง 

หมวด 21 การปองกันเสรีภาพการเดินทางของบุคคล 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการใชกําลังในการมีเสรีภาพในการเดินทางของบุคคล  
 กฎ  
 21 A หามใชกําลังเพ่ือปองกันการรบกวนตอเสรีภาพการเดินทางของบุคคลในกอง

กําลัง 
 21 B อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันการรบกวนตอเสรีภาพการ

เดินทางของบุคคลในกองกําลัง 
 21  C อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน

การรบกวนตอเสรีภาพการเดินทางของบุคคลในกองกําลัง 
 21  D หามใชกําลังเพ่ือปองกันการรบกวนตอเสรีภาพการเดินทางของ(ระบุบุคคล) 
 21 E อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันการรบกวนตอเสรีภาพการ

เดินทางของ(ระบุบุคคล) 
 21 F อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน

การรบกวนตอเสรีภาพการเดินทางของ(ระบุบุคคล) 
 12 G-Z สํารอง 
หมวด 22 การปองกันการรบกวนเรือและอากาศยาน 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องสถานการณท่ีสามารถใชกําลังเพ่ือปองกันการข้ึนตรวจเรือโดยไมไดรับ

อนุญาต หรือการยึดเรือหรืออากาศยาน 
 กฎ  
 22 A หามใชกําลังเพ่ือปองกันการข้ึนตรวจเรือ/อากาศยานโดยไมไดรับอนุญาต 
 22 B อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือปองกันการข้ึน(ระบุเรือ/อากาศยาน)

โดยไมไดรับอนุญาต 
 22 C อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือปองกันการ

ข้ึน(ระบุเรือ/อากาศยาน)โดยไมไดรับอนุญาต 
 22 D-Z สํารอง 
หมวด 23 การยิงเตือน 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการยิงเตือนนอกจากในการปองกันตนเอง 
 กฎ  
 23 A หามใชการยิงเตือน 
 23 B อนุญาตใหยิงเตือนในอาณาบริเวณ(ระบุองคประกอบ) 
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 23 C อนุญาตใหใชการยิงเตือนเพ่ือบังคับใหปฏิบัติตามคําสั่ง (ระบุคําสั่ง) 
 23 D อนุญาตใหใชการยิงเตือน 

 22 E-Z สํารอง 
หมวด 24 การยิงลิดรอน 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการยิงลิดรอน 
 กฎ  
 24 A หามใชการยิงลิดรอน 
 24 B อนุญาตใหใชการยิงลิดรอนเพ่ือบังคับใหปฏิบัติตามคําสั่ง (ระบุคําสั่ง) 
 24 C อนุญาตใหใชการยิงลิดรอน 
 24 D-Z สํารอง 
หมวด 25 การตรวจคนและการคุมขังบุคคล 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องสภาวการณท่ีบุคคลอาจถูกตรวจคนหรือคุมขังนอกเหนือจากการ

ชวยเหลือเจาหนาท่ีพลเรือนและบังคับใชกฎหมาย 
 กฎ  
 25 A หามการตรวจคน(ระบุบุคคล) 
 25 B อนุญาตใหทําการตรวจคน(ระบุบุคคล)ใน(ระบุสภาวการณ) 
 25 C อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือการตรวจคน(ระบุบุคคล)ใน(ระบุ

สภาวการณ) 
 25 D อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการตรวจคน

(ระบุบุคคล)ใน(ระบุสภาวการณ) 
 25 E อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือปลดอาวุธ(ระบุบุคคล) 
 25 F อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปลด

อาวุธ(ระบุบุคคล) 
 25 G หามการคุมขัง(ระบุบุคคล) 
 25 H อนุญาตใหทําการคุมขัง(ระบุบุคคล)ใน(ระบุสภาวการณ) 
 25 I อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือคุมขัง(ระบุบุคคล)ใน(ระบุสภาวการณ) 
 25 J อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือคุมขัง(ระบุ

บุคคล)ใน(ระบุสภาวการณ) 
 25 K อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือปองกันการหลบหนีของ(ระบุบุคคล)ใน

(ระบุสภาวการณ) 
 25 L อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือปองกันการ

หลบหนีของ(ระบุบุคคล)ใน(ระบุสภาวการณ) 
 25 M-Z สํารอง 
หมวด 26 การใชกําลังเพ่ือชวยบุคคลใหไดรับการปลอยตัว 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการใชกําลังเพ่ือชวยบุคคลใหไดรับการปลอยตัว 
 กฎ  
 26 A หามใชกําลังเพ่ือชวยบุคคลในกองกําลังใหไดรับการปลอยตัวจากการคุมขัง 
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 26 B อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือชวยบุคคลในกองกําลังใหไดรับการ
ปลอยตัวจากการคุมขัง 

 26 C อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือชวยบุคคล
ในกองกําลังใหไดรับการปลอยตัวจากการคุมขัง 

 26 D หามใชกําลังเพ่ือชวย(ระบุบุคคล)ใหไดรับการปลอยตัวจากการคุมขัง 
 26 E อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือชวย(ระบุบุคคล)ใหไดรับการปลอยตัว

จากการคุมขัง 
 26 F อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือชวย(ระบุ

บุคคล)ใหไดรับการปลอยตัวจากการคุมขัง 
 26 G-Z สํารอง 
หมวด 27 การยิงเล็งจําลอง(การยิงเล็งจําลองท่ีมีการตรวจการณและไมมีการตรวจการณ) 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการใชการยิงเล็งจําลอง 

ขอสังเกต: 
1. คําจํากัดความของศัพทการยิงเล็งจําลอง การยิงเล็งจําลองท่ีมีการตรวจการณ และการยิง
เล็งจําลองท่ีไมมีการตรวจการณ แตกตางกันไปในแตละประเทศ  ในผนวก D เปนคําจํากัด
ความท่ียอมรับกันท่ัวไป หากนโยบายแหงชาติกําหนดคําจํากัดความท่ีแตกตางออกไปจะตอง
พิมพคําจํากัดความดังกลาวในกฎการใชกําลังดวย 
2. เพ่ือวัตถุประสงคในคูมือนี้ อนุญาตใหใชการยิงตรงและการยิงเล็งจําลองท่ีมีการตรวจ
การณเวนแตจะถูกจํากัดโดยขอบังคับ ไมอนุญาตใหใชการยิงเล็งจําลองท่ีไมมีการตรวจการณ
เวนแตจะไดรับอนุญาตตามขอบังคับ 

 กฎ  
 27 A หามการใช(ระบุ การยิงท่ีไมมีการตรวจการณ, การยิงเล็งจําลองท่ีไมมีการตรวจ

การณ หรือการยิงเล็งจําลองทุกประเภท)(ในสถานการณดังตอไปนี้: ระบุสถาณ
การณ เชนในพ้ืนท่ีมีผูคนหนาแนน) 

 27 B อนุญาตใหใชการยิงเล็งจําลองท่ีไมมีการตรวจการณ(ในสถานการณดังตอไปนี้ : 
ระบุสถาณการณ เชนในพ้ืนทีมีผูคนหนาแนน) 

 27 C-Z สํารอง 
หมวด 28-29 สํารอง  
กลุมท่ี 30-39 : การกําหนดเปาหมายในการขัดกันดวยอาวุธ 
หมวด 30  การเขาปะทะตอท่ีหมายทางทหารและกองกําลังท่ีเปนขาศึก  
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการเขาปะทะตอท่ีหมายทางทหารและกองกําลังท่ีประกาศเปนขาศึก 
 กฎ  
 30 A 

 
อนุญาตใหโจมตีกองกําลังท่ีประกาศเปนขาศึกและตอท่ีหมายทางทหารอ่ืน
ภายใน(ระบุพ้ืนท่ี) 
สวนขยาย: กองกําลังท่ีประกาศเปนขาศึกไดแก 
a. พลรบของกองทัพ(ระบุประเทศ) 
b. พลเรือนท่ีมีสวนรวมโดยตรงในการเปนปรปกษ และหรือ 
c. (ระบุ อ่ืน ๆ เชย กลุม/ เรือ) 
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 30 B อนุญาตการโจมตีท่ีไมทําลายตอ(ระบุทรัพยสิน) 
 30 C หามการโจมตีตอ(ระบุทรัพยสิน) 
 30 D-Z สํารอง 

ขอสังเกต: การปฏิบัติใด ๆ ในหมวดนี้จะตองกระทําโดยสอดคลองกับกฎหมาย
วาดวยการขัดกันดวยอาวุธ ตัวอยางเชนเจาหนาท่ีแพทย อนุศาสนาจารยของ
กองทัพและบรรดาผูท่ีออกจากการรบตองไมถูกโจมตี จะตองพิจารณาหมวด 30 
เชื่อมโยงกับ หมวด 31 การพิสูจนเปาหมาย 

หมวด 31  การพิสูจนเปาหมาย 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องวิธีการในการพิสูจนทราบท่ีกําหนดในการใชกําลังตอเปาหมาย 
 กฎ  
 31 A การพิสูจนเปาหมายจะตองกระทําโดยทัศนวิธี 

ขอสังเกต : เพ่ือวัตถุประสงคของกฎนี้ “ทัศนวิธี” รวมถึงการใชเครื่องขยายภาพ
เชน กลองสองสองตา กลองสองทางไกล และกลองเรือดําน้ํา 

 31 B การพิสูจนเปาหมายจะตองกระทําโดยทัศนวิธีและ (ระบุจํานวนและหรือนํา
มาตรการเหลานี้มารวมกัน) 
a. พิสูจนทราบมิตรหรือศัตรู 
b. วิธีอ่ืนท่ีตองการการตอบสนอง 
c. ภาพตรวจจับจากอุณหภูมิ 
d. การใชอิเล็กโทรออปติกส 
e. ขาวกรองท่ีดักฟงดวยอิเล็คทรอนิคส 
f.  ขาวสารระบบเชื่อมโยงขอมูล(Data link) 
g. การวิเคราะหคลื่นเสียงเชิงรับ 
h. ตนกําเนิดรอยเสนทางและลักษณะการปฏิบัติ 
i. การสอบเทียบเสนทางการบิน 
j. สัญญาณแมเหล็ก 
k. มาตรการสนับสนุนดานสงครามอิเล็คทรอนิคส 
l. วิธีพิสูจนทราบอ่ืนท่ีไมตองการการตอบสนอง 

 31 C การพิสูจนเปาหมายจะตองกระทําโดย(ระบุจํานวนและหรือนํามาตรการเหลานี้
มารวมกัน) 
a. ทัศนวิธี 
b. พิสูจนทราบมิตรหรือศัตรู 
c. วิธีอ่ืนท่ีตองการการตอบสนอง 
d. ภาพตรวจจับจากอุณหภูมิ 
e. การใชอิเล็กโทรออปติกส 
f. ขาวกรองท่ีดักฟงดวยอิเล็คทรอนิคส 
g.  ขาวสารระบบเชื่อมโยงขอมูล(Data link) 
h. การวิเคราะหคลื่นเสียงเชิงรับ 
i. ตนกําเนิดรอยเสนทางและลักษณะการปฏิบัติ 
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  j. การสอบเทียบเสนทางการบิน 
k. สัญญาณแมเหล็ก 
l. มาตรการสนับสนุนดานสงครามอิเล็คทรอนิคส 
m. วิธีพิสูจนทราบอ่ืนท่ีไมตองการการตอบสนอง 

 31 D หามใชขอมูลจาก(ระบุกองกําลัง/แหลงขาว)ในการพิสูจนทราบเปาหมาย 
 31 E อนุญาตใหใชขอมูล(ระบุวิธีการ)จาก(ระบุกองกําลัง/แหลงขาว)ในการพิสูจน

ทราบเปาหมาย 
 31 F อนุญาตใหใชขอมูลจาก(ระบุกองกําลัง/แหลงขาว)ในการพิสูจนทราบเปาหมาย 
 31 G-Z สํารอง 
หมวด 32  ประเทศเปนกลาง 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการปฏิสัมพันธของกองกําลังและประเทศเปนกลาง 
 กฎ  
 32 A หามรบกวนกิจการของประเทศเปนกลาง 
 32 B อนุญาตใหทําการรบกวนตอกิจการของประเทศเปนกลางโดยสอดคลองกับ

กฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธเพ่ือวัตถุประสงคในการ(ระบุ การกระทําเชน 
การข้ึนเยี่ยมและตรวจคน การแจงเรือหรืออากาศยานใหออกจากพ้ืนท่ีการ
ปฏิบัติการฉับพลัน เปนตน) 

 32 C อนุญาตใหปฏิบัติ(ระบุการปฏิบัติการ)ในทะเลอาณาเขต นานน้ําหมูเกาะ หรือ
นานฟาของ(ระบุประเทศท่ีเปนกลาง) 

 32 D-Z สํารอง 
หมวด 32-39 สํารอง  
กลุมท่ี 40-49  การปฏิบัติการเกี่ยวกับทรัพยสิน 
หมวด 40 การใชกําลังเพ่ือคุมครองทรัพยสิน 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการใชกําลังเพ่ือคุมครองทรัพยสิน 
 กฎ  
 40 A หามการใชกําลังเพ่ือคุมครองทรัพยสินท่ีเปนของกองกําลัง 
 40 B อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือคุมครองทรัพยสินท่ีเปนของกองกําลัง 
 40 C อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือคุมครอง

ทรัพยสินท่ีเปนของกองกําลัง 
 40 D หามการใชกําลังเพ่ือคุมครองทรัพยสิน 
 40 E อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือคุมครองทรัพยสิน 
 40 F อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือคุมครอง

ทรัพยสิน 
 40 G-Z สํารอง 
หมวด 41 การคุมครองทรัพยสินจําเปนตอชีวิต/สําคัญตอภารกิจ/ท่ีกําหนด 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการใชกําลังเพ่ือคุมครองทรัพยสินท่ีจําเปนตอชีวิต/สําคัญตอภารกิจ/ท่ี

กําหนด 
 กฎ  
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 41 A อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือคุมครอง(ระบุทรัพยสิน) 
 40 B อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือคุมครอง

(ระบุทรัพยสิน) 
 40 C-Z สํารอง 
หมวด 42 การตรวจคน ยึด และทําลายทรัพยสิน 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องสภาวการณท่ีทรัพยสินอาจถูกตรวจคน ยึด และทําลาย 
 กฎ  
 42 A หามการตรวจคน(ระบุทรัพยสิน) 
 42 B อนุญาตใหทําการตรวจคน(ระบุทรัพยสิน)เม่ือ(ระบุสภาวการณ) 
 42 C อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือทําการตรวจคน(ระบุทรัพยสิน)เม่ือ(ระบุ

สภาวการณ) 
 42 D อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือทําการ

ตรวจคน(ระบุทรัพยสิน)เม่ือ(ระบุสภาวการณ) 
 42 E หามการยึด(ระบุทรัพยสิน) 
 42 F อนุญาตใหทําการยึด(ระบุทรัพยสิน)เม่ือ(ระบุสภาวการณ) 
 42 G อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือทําการยึด(ระบุทรัพยสิน)เม่ือ(ระบุ

สภาวการณ) 
 42 H อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือทําการยึด

(ระบุทรัพยสิน)เม่ือ(ระบุสภาวการณ) 
 42 I หามใชกําลังเพ่ือทําใหคืนทรัพยสินหลังจากการถูกยึด 
 42 J อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือทําใหคืนทรัพยสินท่ีเปนของกองกําลัง

หลังจากการถูกยึด 
 42 K อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือทําใหคืน

(ระบุทรัพยสิน)ท่ีเปนของกองกําลังหลังจากการถูกยึด 
 42 L อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือทําใหคืน(ระบุทรัพยสิน) 
 42 M อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือทําใหคืน

(ระบุทรัพยสิน) 
 42 N หามการทําลาย(ระบุทรัพยสิน) 
 42 O อนุญาตใหทําลาย(ระบุทรัพยสิน)เม่ือ(ระบุสภาวการณ) 
 42 P-Z สํารอง 
หมวด 43-49 สํารอง  
กลุม 50-59 การวางท่ีม่ันในภูมิประเทศ 
หมวด 50 การวางท่ีม่ันในภูมิประเทศของหนวยกําลังและการเคล่ือนพลขามเขตแดน 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องท่ีม่ันของหนวยกําลังโดยสัมพันธกับดินแดน เขตทางทะเล หรือนานฟา

แหงชาตอ่ืิน 
 กฎ  
 50 A หามเขาไปใน(ระบุพ้ืนท่ี)ของ(ระบุประเทศหรือพ้ืนท่ี) 
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 50 B หามเขาไปใกลกวา(ระบุระยะทาง/ระยะ)ถึง(ระบุพ้ืนท่ี) 
 50 C หามเขาไปใน(ระบุพ้ืนท่ี)เวนแตในสภาวการณดังตอไปนี้(ระบุ เชน การเคลื่อนพล

ผาน เม่ือเขาใหความชวยเหลือจากเหตุสุดวิสัยหรือตองการความชวยเหลือ ใน
การปองกันตนเอง เปนตน) 

 50 D อนุญาตใหเขาไปใน(ระบุพ้ืนท่ี)เพ่ือ(ระบุวัตถุประสงค หรือหนาท่ี เชนการผาน
ทางโดยสุจริต การเคลื่อนพลผาน การผานเสนทางเดินเรือหมูเกาะ และการเขา
ไปชวยเหลือ การคนหาและกูภัย การปฏิบัติการอพยพพลเรือน) 

 50 E อนุญาตใหเขาไปใน(ระบุพ้ืนท่ี) 
 50 F-Z สํารอง 
หมวด 51 การลาดตระเวนภาคพ้ืนดิน 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการปฏิบัติการลาดตระเวนภาคพ้ืนดิน 
 กฎ  
 51 A หามการปฏิบัติการลาดตระเวนภาคพ้ืนดินใน(ระบุพ้ืนท่ี) 
 51 B อนุญาตใหปฏิบัติการลาดตระเวนภาคพ้ืนดินใน(ระบุพ้ืนท่ี) 
 51 C-Z สํารอง 
หมวด 52 การลาดตระเวนทางอากาศ 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการปฏิบัติการลาดตระเวนทางอากาศ 
 กฎ  
 52 A หามการลาดตระเวนทางอากาศเหนือ(ระบุพ้ืนท่ี) 
 52 B หามการลาดตระเวนทางอากาศตอ(ระบุกองกําลัง) 
 52 C หามการลาดตระเวนทางอากาศท่ีความสูงต่ํากวา(ระบุความสูงเหนือระดับ

พ้ืนดิน)เหนือ(ระบุกองกําลัง/พ้ืนท่ี) 
 52 D อนุญาตใหใชการลาดตระเวนทางอากาศตอ(ระบุกองกําลัง) 
 52 E อนุญาตใหใชการลาดตระเวนทางอากาศเหนือ(ระบุพ้ืนท่ี) 
 52 F อนุญาตใหใชการลาดตระเวนทางอากาศ 
 52 G-Z สํารอง 
หมวด 53 การวางท่ีม่ันใกลเคียงของหนวยกําลัง 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการวางท่ีม่ันของหนวยกําลังใกลกองกําลังหรือขุมกําลังอ่ืน 
 กฎ  
 53 A หามเขาไปใกลในระยะนอยกวา(ระบุระยะทาง/ระยะ)จาก(ระบุกองกําลัง/

เปาหมายสําคัญ) 
 53 B อนุญาตใหเขาไปใกล(ระบุกองกําลัง/เปาหมายสําคัญ)ในระยะนอยกวา(ระบุ

ระยะทาง/ระยะ)เพ่ือ(ระบุวัตถุประสงค เชนเพ่ือดําเนินการพิสูจนทราบ) 
 53 C อนุญาตใหเขาไปใกล(ระบุกองกําลัง/เปาหมายสําคัญ)ในระยะนอยกวา(ระบุ

ระยะทาง/ระยะ) 
 53 D อนุญาตใหเขาไปใกล(ระบุกองกําลัง/เปาหมายสําคัญ)โดยไมจํากัด 
 53 E-Z สํารอง 
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หมวด 54 การทําการฝกตอหนาฝายตรงขามท่ีอาจเปนไปได 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการทําการฝกตอหนาขาศึกท่ีอาจเปนไปได 
 กฎ  
 54 A หามทําการฝกตอหนา(ระบุ)หนวย 
 54 B อนุญาตใหทําการฝก(ระบุ)ตอหนา(ระบุ)หนวย 
 54 C หามการเล็งอาวุธในทิศทางของ(ระบุ) 
 54 D อนุญาตใหเล็งอาวุธในทิศทางของ(ระบุ) 
 54 E-Z สํารอง 
หมวด 55 การเปล่ียนเสนทาง 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการบังคับใหเปลี่ยนเสนทาง 
 กฎ  
 55 A หามการสั่งใหเปลี่ยนเสนทาง 
 55 B อนุญาตใหทําการแนะนําให(ระบุบุคคลหรือสิ่งใด)บนภาคพ้ืนดินหลีกเลี่ยงบริเวณ

(ระบุ) 
 55 C อนุญาตใหทําการแนะนําใหอากาศยาน(ระบุ)หลีกเลี่ยงบริเวณ(ระบุ) 
 55 D อนุญาตใหทําการแนะนําใหเรือ(ระบุ)หลีกเลี่ยงบริเวณ(ระบุ) 
 55 E อนุญาตใหทําการสั่งให(ระบุบุคคลหรือสิ่งใด)บนภาคพ้ืนดินเปลี่ยนเสนทางเพ่ือ

วัตถุประสงค(ระบุ) 
 55 F อนุญาตใหทําการสั่งใหอากาศยาน(ระบุ)เปลี่ยนเสนทางเพ่ือวัตถุประสงค(ระบุ) 
 55 G อนุญาตใหทําการสั่งใหเรือ(ระบุ)เปลี่ยนเสนทางเพ่ือวัตถุประสงค(ระบุ) 
 55 H อนุญาตใหทําการสั่งใหเรือท่ีตองสงสัยวาปฏิบัติขัดตอขอมติของคณะมนตรีความ

ม่ันคงแหงสหประชาชาติ(ระบุ)เปลี่ยนเสนทางหรือดําเนินการอ่ืน ๆ 
 55 I อนุญาตใหใช(ระบุการกระทํา)เพ่ือบังคับใหปฏิบัติตาม(ระบุรายละเอียดการ

เปลี่ยนเสนทาง) 
 55 J อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือบังคับใหปฏิบัติตาม(ระบุรายละเอียด

การเปลี่ยนเสนทาง) 
 55 K อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือบังคับให

ปฏิบัติตาม(ระบุรายละเอียดการเปลี่ยนเสนทาง) 
 55 L-Z สํารอง 
หมวด 56 การใชเครื่องกีดขวางและฉากขัดขวาง 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการใชเครื่องกีดขวางและฉากขัดขวาง 
 กฎ  
 56 A หามการใชเครื่องกีดขวางและฉากขัดขวาง 
 56 B อนุญาตใหใชเครื่องกีดขวางท่ีไมใชระเบิดใน(ระบุสภาวการณ) 
 56 C หามการใชระเบิดเสียงตอตานการกอการราย(Counter terrorist warning 

boom) 
 56 D อนุญาตใหใชระเบิดเสียงตอตานการกอการราย(Counter terrorist warning 

boom)ใน(ระบุสภาวกา รณหรือสถานท่ี) 
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 56 E-Z สํารอง 
หมวด 57 เขต 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องกลไกการบังคับสําหรับการประกาศเขตในสภาวะแวดลองบนภาค

พ้ืนดิน ทางทะเล และทางอากาศ 
 กฎ  
 57 A อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตตอ(ระบุหนวย)ท่ีเขามาใน(ระบุพ้ืนท่ี)โดย

ไมไดรับอนุญาตเพ่ือ(ระบุวัตถุประสงคเชนลาดตระเวน) 
 57 B อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตภายใน(ระบุบริเวณ)เพ่ือปลดอาวุธ(ระบุกลุม

หรือบุคคล) 
 57 C อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิต เพ่ือปลดอาวุธ

(ระบุกลุมหรือบุคคล)ภายใน(ระบุบริเวณ) 
 57 D อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตตอ(ระบุหนวย)

ท่ีเขามาใน(ระบุพ้ืนท่ี)โดยไมไดรับอนุญาต 
 57 E อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตตอ(ระบุหนวย)

ท่ีเขามาใน(ระบุพ้ืนท่ี)และไมยอมออกไปเม่ือไดรับการเตือน 
 57 F-Z สํารอง 
หมวด 58 เสรีภาพในการเดินเรือ 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการใชเสรีภาพในการเดินเรือ 

ขอสังเกต: สิทธิเหลานี้จะตองใชโดยคํานึงถึงสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายของรัฐชายฝงในเขตท่ี
เก่ียวของ เวนแตจะสั่งเปนอยางอ่ืนกฎนี้อนุญาตการใชสิทธิท่ีมีในนานน้ําสากลซ่ึงข้ึนกับการ
กลาวอางสิทธิทางทะเลท่ีขยายออกไปท้ังทางภูมิศาสตร(เชนเสนฐานท่ีขยายออกไป) และทาง
กฎหมาย(เชนเรื่องความม่ันคงในเขตตอเนื่องและเขตเศรษฐกิจจําเพาะ) 

 กฎ  
 58 A หามใชเสรีภาพในการเดินเรือใน(ระบุเขตดานความ่ันคงและเขตท่ีขยายออกไป

อ่ืน ๆ ท่ีอางสิทธิ)ของ(ระบุประเทศ) 
 58 B อนุญาตใหใชเสรีภาพในการเดินเรือใน(ระบุเขตดานความ่ันคงและเขตท่ีขยาย

ออกไปอ่ืน ๆ ท่ีอางสิทธิ)ของ(ระบุประเทศ) 
 58 C อนุญาตใหใชเสรีภาพในการเดินเรือในเขตตอเนื่องและเขตเศรษฐกิจจําเพาะของ

(ระบุประเทศ) 
 58 D-Z สํารอง 
หมวด 59 สํารอง  
กลุม 60-69: การเตือน การรังควาน การเฝาตาม และการสองสวาง 
หมวด 60 การเตือน 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการใชการเตือน 

ขอสังเกต : สําหรับการใชการยิงเตือนใหพิจารณาหมวด 23 –การยิงเตือน ไมมีสวนใดใน
หมวดนี้ท่ีจะหามบุคคล/ยานพาหนะ/เรือหรืออากาศยานท่ีจะติดตอสื่อสารหรือแสดง
สัญญาณเตือน 
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 กฎ  
 60 A หามใชการเตือน 
 60 B อนุญาตใหใชการเตือน 
 60 C อนุญาตใหใช(ระบุการเตือน)เล็งไปยัง(ระบุสวนประกอบ) 
 60 D อนุญาตใหใชเรดารควบคุมการยิงเปนวิธีในการเตือน 
 60 E-Z สํารอง 
หมวด 61 การรังควาน 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการรังควาน 

ขอสังเกต : คําจํากัดความเฉพาะของคําวา “การรังควาน” จะตองนํามากําหนดรวมไวดวย
เม่ือมีขอสงสัยในเรื่องคําจํากัดความ 

 กฎ  
 61 A หามใชการรังควาน 
 61 B อนุญาตใหใชการรังควานท่ีไมกอใหเกิดความเสียหายท่ีเปนรูปธรรม 
 61 C หามใชการรังควานท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายท่ีเปนรูปธรรม 
 61 D อนุญาตใหใชการรังควานท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายท่ีเปนรูปธรรม 
 61 E อนุญาตใหใชการรังควานในขอบเขตและแนวทางเดียวกับท่ีไดรับจากหนวยหรือ

สวนของกําลังใด ๆ 
 61 F-Z สํารอง 
หมวด 62 การเฝาตาม การเฝาตรวจ และ การหมายเปา 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการเฝาตาม การเฝาตรวจ หรือ การหมายเปา 
 กฎ  
 62 A หามการเฝาตาม 
 62 B อนุญาตใหเฝาตามกองกําลัง(ระบุ) 
 62 C หามการหมายเปา 
 62 D อนุญาตใหหมายเปากองกําลัง(ระบุ) 
 62 E อนุญาตใหกระทําการเฝาตรวจ 
 62 F-Z สํารอง 
หมวด 63 เครื่องตรวจจับ และการสองสวาง 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการใชเครื่องตรวจจับและวิธีในการสองสวาง 

ขอสังเกต: จะตองระมัดระวังไมสองสวางไปยังสะพานเดินเรือ หองโดยสาร หองนักบิน 
ในทางท่ีจะทําใหบุคคลผูควบคุมเรือ ยานพาหนะ หรืออากาศยานท่ีถูกสองสวางตาบอด 

 กฎ  
 63 A หามการสองสวาง 
 63 B อนุญาตใหใชการสองสวางของ(ระบุ)ดวย(ระบุอุปกรณ) 
 63 C อนุญาตใหใชเครื่องชี้เปาดวยเลเซอรใน(ระบุสภาวการณ) 
 63 D อนุญาตใหใชเครื่องหาระยะดวยเลเซอรใน(ระบุสภาวการณ) 

ขอสังเกต: เปนเรื่องผิดกฎหมายท่ีใชระบบชี้เปาดวยเลเซอรเพ่ือจงใจทําใหเกิด
การตาบอด 
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 63 E อนุญาตใหปลอยพลังจากเรดารควบคุมการยิงในทิศทางของ(ระบุ) 
 63 F อนุญาตใหใชอุปกรณสองสวางแลระบบการสองสวาง 
 63 G หามการใชเครื่องตรวจจับเชิงรุก 
 63 H อนุญาตใหใชเครื่องตรวจจับเชิงรุก 
 63 I อนุญาตใหใชเครื่องตรวจจับโดยไมมีขอจํากัด 
 63 J-Z สํารอง 
หมวด 64-69 สํารอง  
กลุมท่ี 70-79: การถืออาวุธ 
หมวด 70 อํานาจในการถืออาวุธ 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการถืออาวุธ 
 กฎ  
 70 A หามกําลังพลในกองกําลังถืออาวุธ 
 70 B หามกําลังพลในกองกําลังถืออาวุธใน(ระบุสถานท่ี) 
 70 C อนุญาตใหกําลังพลในกองกําลังถืออาวุธใน(ระบุพ้ืนท่ี) 
 70 D อนุญาตใหกําลังพลในกองกําลังถือ(ระบุประเภทอาวุธ เชน อาวุธประจําหนวย) 

ใน(ระบุพ้ืนท่ี) 
 70 E อนุญาตใหถืออาวุธยกเวนใน(ระบุสถานท่ี) 

ขอสังเกต: มาตรการ 70 E จะใชเม่ืออนุญาตใหกําลังพลในกองกําลังถืออาวุธใน
พ้ืนท่ีปฏิบัติการ แตถูกจํากัดการถืออาวุธในบางสถานท่ี เชนในบริเวณเมือง ใน
อาคารราชการของประเทศเจาบาน เปนตน 

 70 F อนุญาตใหกําลังพลในกองกําลังถืออาวุธ 
 70 G-Z สํารอง  
หมวด 71-79 สํารอง  
กลุม 80-89 กับระเบิด กระสุนวัตถุระเบิดพวง และกับดัก 
ขอสังเกต: กฎหมายสนธิสัญญาและนโยบายแหงชาติซ่ึงเกินไปกวากฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ
กําหนดไดวางขอจํากัดการใชระบบอาวุธเหลานี้สําหรับบางประเทศ 
หมวด 80 การใชกับระเบิด 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการใชกับระเบิด (รวมทุนระเบิดสังหารบุคคล) 
 กฎ  
 80 A หามการใชกับระเบิด (รวมทุนระเบิดสังหารบุคคล) 
 80 B หามการใชทุนระเบิดสังหารบุคคล 
 80 C อนุญาตใหใชทุนระเบิดสังหารยาน(เกราะ)ใน(ระบุบริเวณ) 
 80 D อนุญาตใหใชทุนระเบิดสังหารยาน(เกราะ)ท่ีซอนพรางใน(ระบุบริเวณ) 
 80 E อนุญาตใหใชทุนระเบิดสังหาร(รวมทุนระเบิดสังหารบุคคล)ใน(ระบุสภาวการณ) 
 80 F อนุญาตใหใชทุนระเบิดท่ีควบคุมการจุดระเบิด 
 80 G อนุญาตใหใชทุนระเบิดสังหาร(เวนทุนระเบิดสังหารบุคคล)ใน(ระบุสภาวการณ) 
 80 H อนุญาตใหใชทุนระเบิดสังหาร(เวนทุนระเบิดสังหารบุคคล) 
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 80 I อนุญาตใหใชทุนระเบิดสังหาร(รวมทุนระเบิดสังหารบุคคล) 
 80 J-Z สํารอง 
หมวด 81 การใชกระสุนวัตถุระเบิดพวง 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการใชกระสุนวัตถุระเบิดพวง  
 กฎ  
 81 A หามการใชกระสุนวัตถุระเบิดพวง 
 81 B อนุญาตใหใชกระสุนวัตถุระเบิดพวงตอ(ระบุเปาหมาย) 
 81 C อนุญาตใหใชกระสุนวัตถุระเบิดพวงใน(ระบุบริเวณ) 
 81 D-Z สํารอง 
หมวด 82 การใชกับดัก 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการใชกับดัก 
 กฎ  
 82 A หามการใชกับดัก 
 82 B หามการใชกับดักระเบิด 
 82 C อนุญาตใหใชกับดักระเบิดใน(ระบุสภาวการณ) 
 82 D อนุญาตใหใชกับดักตอ(ระบุเปาหมาย) 
 82 E-Z สํารอง 
หมวด 83-89 สํารอง  
กลุม 90-99: การปฏิบัติการทางทะเล 
หมวด 90 การบังคับใชกฏหมายทางทะเล 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการใชกําลังในการปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายทางทะเลในเขตทาง

ทะเลของตนหรือเขตทางทะเลของรัฐอ่ืนเม่ือไดรับอนุญาตโดยชอบ 
 กฎ  
 90 A อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

ทรัพยากรและกฎหมายภายในประเทศท่ีเก่ียวของในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและ
บนไหลทวีปดานนอก 

 90 B อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือบังคับใช
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรและกฎหมายภายในประเทศท่ีเก่ียวของในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะและบนไหลทวีปดานนอก 

 90 C อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
งบประมาณ คนเขาเมือง สุขอนามัย และศุลกากร และกฎหมายภายในประเทศ
ท่ีเก่ียวของในเขตตอเนื่อง 

 90 D อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือบังคับใช
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับงบประมาณ คนเขาเมือง สุขอนามัย และศุลกากร และ
กฎหมายภายในประเทศท่ีเก่ียวของในเขตตอเนื่อง 
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 90 E อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือการไลตามติดพัน 
 90 F อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือการไลตาม

ติดพัน 
 90 G อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือหยุดการผานทางในทะเลอาณาเขตโดย

ไมสุจริต 
 90 H อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือหยุดการ

ผานทางในทะเลอาณาเขตโดยไมสุจริต 
 90 I อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือบังคับใชกฎหมายในนานน้ําแหงชาติ 
 90 J อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือบังคับใช

กฎหมายในนานน้ําของชาติ 
 90 K-Z สํารอง 
หมวด 91 เปาหมายเรือดําน้ํา 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการตอบโตของหนวยกองกําลังตอเปาหมายเรือดําน้ํา 
 กฎ  
 91 A หาม(ระบุการกระทํา)ตอเปาหมายเรือดําน้ํา(ระบุ)ใน(ระบุบริเวณหรือ

สภาวการณ) 
 91 B อนุญาตใหดํารงการติดตามเปาหมายเรือดําน้ํา(ระบุ)ดวย(ระบุวิธี เชน โซนารเชิง

รุก/เชิงรับ การตรวจจับความผิดสภาพทางแมเหล็ก โซโนบุย) 
 91 C อนุญาตใหใชการเตือนเพ่ือโนมนาวเปาหมายเรือดําน้ํา(ระบุ)เพ่ือให(ระบุผลเชน 

ข้ึนผิวน้ํา ออกไปจากพ้ืนท่ี)ใน(ระบุสภาวการณเชน เม่ือตรวจจับไดในระยะ ... 
จากกองกําลังฝายเรา) 

 91 D อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือโนมนาวเปาหมายเรือดําน้ํา(ระบุ)เพ่ือให
(ระบุผลเชน ข้ึนผิวน้ํา ออกไปจากพ้ืนท่ี)ใน(ระบุสภาวการณเชน เม่ือตรวจจับได
ในระยะ ... จากกองกําลังฝายเรา) 

 91 E อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือโนมนาว
เปาหมายเรือดําน้ํา(ระบุ)เพ่ือให(ระบุผลเชน ข้ึนผิวน้ํา ออกไปจากพ้ืนท่ี)ใน(ระบุ
สภาวการณเชน เม่ือตรวจจับไดในระยะ ... จากกองกําลังฝายเรา) 

 91 F อนุญาตใหใชการเตือนเพ่ือโนมนาว(ระบุเปาหมายเรือดําน้ํา)เพ่ือให(ระบุผลเชน 
ข้ึนผิวน้ํา ออกไปจากพ้ืนท่ี) 

 91 G อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือโนมนาว(ระบุเปาหมายเรือดําน้ํา)เพ่ือให
(ระบุผลเชน ข้ึนผิวน้ํา ออกไปจากพ้ืนท่ี) 

 91 H อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือโนมนาว
(ระบุเปาหมายเรือดําน้ํา)เพ่ือให(ระบุผลเชน ข้ึนผิวน้ํา ออกไปจากพ้ืนท่ี) 

 91 I-Z สํารอง 
หมวด 92 ทุนระเบิดทางเรือ 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องกลไกการใชและการตอบสนองตอทุนระเบิดทางเรือ 
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 กฎ  
 92 A หามการใชทุนระเบิดทางเรือ 
 92 B อนุญาตใหใชทุนระเบิดทางเรือพรอมระเบิดใน(ระบุบริเวณ)ใน(ระบุสภาวการณ) 
 92 C อนุญาตใหใชทุนระเบิดทางเรือในความควบคุมใน(ระบุบริเวณ)ใน(ระบุ

สภาวการณ) 
 92 D อนุญาตใหหยุดเรือ ข้ึน และตรวจคน(ระบุเรือ)ใน(ระบุบริเวณ)เม่ือมีเหตุอันควรท่ี

จะสงสัยวากําลังบรรทุกหรือวางทุนระเบิดทางเรือ 
 92 E อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตตอ(ระบุเรือ)ท่ี

ได(ระบุการกระทํา)ใน(ระบุบริเวณ) 
 92 F อนุญาตใหเก็บกู กวาด ทุนระเบิดทางเรือหรือ ทําใหทุนระเบิดทางเรือสิ้นสภาพ 
 92 G-Z สํารอง 
หมวด 93 การข้ึนตรวจเรือ 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการข้ึนตรวจเรือ 

ขอสังเกต:  
1. ดูหมวด 23 การยิงเตือน และ หมวด 24 การยิงลิดรอน ดวย 
2. กฎหมายระหวางประเทศไดยอมรับหลักเกณฑทางกฎหมายหลายประการในการข้ึนตรวจ
เรือโดยเรือรบ ประเด็นวาการข้ึนตรวจเรือเปนแบบยอมปฏิบัติตาม ไมปฏิบัติตาม หรือ
ตอตาน เปนคนละประเด็นกัน ยกตัวอยางเชน การข้ึนตรวจเรือท่ีชอบดวยกฎหมายอาจยัง
อาจถูกตอตานเม่ือผูควบคุมเรือกระทําการปองกันการข้ึนตรวจเรือแมวาเรือรบจะมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะกระทํา 
3.การข้ึนตรวจเรือแบบยอมปฏิบัติตาม การข้ึนตรวจเรือแบบไมปฏิบัติตาม และการข้ึนตรวจ
เรือแบบตอตาน จะตองไดรับอนุมัติมาตรการในแตละแบบแยกจากกัน  

 กฎ  
 93 A หามการข้ึนตรวจเรือ 
 93 B อนุญาตการข้ึนตรวจเรือแบบยอมปฏิบัติตามของ(ระบุเรือ) 
 93 C อนุญาตการข้ึนตรวจเรือแบบยอมปฏิบัติตามของ(ระบุเรือ) เม่ือมีเหตุอันควรท่ีจะ

สงสัยวาเรือดังกลาว(ระบุ เชน การกระทําท่ีเปนโจรสลัด คาทาส เรือไรสัญชาติ 
หรือเรือสัญชาติเดียวกับเรือรบนั้นและไมยอมชักธง หรือ เรือท่ีกระทําการ
ออกอากาศโดยไมไดรับอนุญาต) 

 93 D อนุญาตการข้ึนตรวจเรือแบบยอมปฏิบัติตามของ(ระบุเรือ)ตามขอมติของคณะ
มนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ(ระบุ) 

 93 E อนุญาตการข้ึนตรวจเรือแบบไมปฏิบัติตามของ(ระบุเรือ) 
 93 F อนุญาตการข้ึนตรวจเรือแบบไมปฏิบัติตามของ(ระบุเรือ) เม่ือมีเหตุอันควรท่ีจะ

สงสัยวาเรือดังกลาว(ระบุ เชน การกระทําท่ีเปนโจรสลัด คาทาส เรือไรสัญชาติ 
หรือเรือสัญชาติเดียวกับเรือรบนั้นและไมยอมชักธง หรือ เรือท่ีกระทําการ
ออกอากาศโดยไมไดรับอนุญาต) 

 93 G อนุญาตการข้ึนตรวจเรือแบบไมปฏิบัติตามของ(ระบุเรือ)ตามขอมติของคณะ
มนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ(ระบุ) 
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 93 H อนุญาตการข้ึนตรวจเรือแบบตอตานของ(ระบุเรือ) 
 93 I อนุญาตการข้ึนตรวจเรือแบบตอตานของ(ระบุเรือ) เม่ือมีเหตุอันควรท่ีจะสงสัยวา

เรือดังกลาว(ระบุ เชน การกระทําท่ีเปนโจรสลัด คาทาส เรือไรสัญชาติ หรือเรือ
สัญชาติเดียวกับเรือรบนั้นและไมยอมชักธง หรือ เรือท่ีกระทําการออกอากาศ
โดยไมไดรับอนุญาต) 

 93 J-Z สํารอง 
หมวด 94 การปราบปรามการกระทําท่ีเปนโจรสลัด 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการใชกําลังในการปราบปรามการกระทําท่ีเปนโจรสลัด 
 กฎ  
 94 A อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตในการปราบปรามการกระทําท่ีเปนโจรสลัด

ในสถานการณดังตอไปนี้(ระบุสถานการณ) 
 94 B อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการ

ปราบปรามการกระทําท่ีเปนโจรสลัดในสถานการณดังตอไปนี้(ระบุสถานการณ) 
 94 C อนุญาตใหไลติดตามตอเนื่องเรือโจรสลัดหรืออากาศยานโจรสลัดท่ีกําลังหลบหนี

มุงหนาเขาไปในทะเลอาณาเขต นานน้ําหมูเกาะ นานฟาของรัฐชายฝง 
ขอสังเกต: จะตองพยายามทุกวิถีทางเพ่ือใหไดรับความยินยอมจากรัฐชายฝง
กอนการไลติดตามดังกลาว 

 94 D อนุญาตใหไลติดตามตอเนื่องเรือโจรสลัดหรืออากาศยานโจรสลัดท่ีกําลังหลบหนี
มุงหนาเขาไปในทะเลอาณาเขต นานน้ําหมูเกาะ นานฟาของ(ระบุ)  
ขอสังเกต: จะตองพยายามทุกวิถีทางเพ่ือใหไดรับความยินยอมจากรัฐชายฝง
กอนการไลติดตามดังกลาว 

 94 E หามไลติดตามตอเนื่องเรือโจรสลัดหรืออากาศยานโจรสลัดท่ีกําลังหลบหนีมุง
หนาเขาไปในทะเลอาณาเขต นานน้ําหมูเกาะ นานฟาของรัฐชายฝง 

 94 F อนุญาตใหทําลายอุปกรณโจรสลัดรวมท้ัง(ระบุอุปกรณ) 

 94 G-Z สํารอง 
หมวด 95-99 สํารอง  
กลุม 100-109: การปฏิบัติการทางอากาศ 
หมวด 100 การใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูพ้ืน 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูพ้ืน  
 กฎ  
 100 A หามการใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูพ้ืน 
 100 B หามการใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูพ้ืนท่ีไมแมนยํา 
 100 C หามการใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูพ้ืนท่ีไมแมนยําใน(ระบุบริเวณ) 
 100 D อนุญาตใหใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูพ้ืนท่ีแมนยําใน(ระบุบริเวณ) 
 100 E อนุญาตใหใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูพ้ืนตอ(ระบุบริเวณ) 
 100 F-Z สํารอง 
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หมวด 101 การใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูใตผิวพ้ืน 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูใตผิวพ้ืน 
 กฎ  
 101 A หามการใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูใตผิวพ้ืน 
 101 B อนุญาตใหใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูใตผิวพ้ืนเปาหมายท่ีเปนของ(ระบุกอง

กําลัง) 
 101 C อนุญาตใหใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูพ้ืนใน(ระบุบริเวณ) 
 101 D-Z สํารอง 
หมวด 102 การเขาปะทะอากาศสูอากาศ 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการเขาปะทะอากาศสูอากาศ  
 กฎ  
 102 A หามการเขาปะทะอากาศสูอากาศไกลเกินทัสนวิสัย 
 102 B อนุญาตใหใชการเขาปะทะอากาศสูอากาศไกลเกินทัศนวิสัยตออากาศยาน

ขาศึก 
 102 C-Z สํารอง 
หมวด 103-
109 

สํารอง  

กลุม 110-119 การชวยเหลือเจาหนาท่ีฝายพลเรือน 
หมวด 110 การใชกําลังชวยเหลือเจาหนาท่ีฝายพลเรือน, รวมท้ังการบังคับใชกฎหมาย 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการใชกําลังสนับสนุนเจาหนาท่ีฝายพลเรือน 
 กฎ  
 110 A หามการชวยเหลือการบังคับใชกฎหมายแก(ระบุเจาหนาท่ีฝายพลเรือน) 
 110 B อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือปองกันการกระทําความผิดอาญาตอ

(ระบุบุคคลและ/หรือทรัพยสิน)เม่ือไมมีเจาพนักงานบังคับใชกฎหมายพลเรือน 
 110 C อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือปองกันการกระทําความผิดอาญาตอ

(ระบุบุคคลและ/หรือทรัพยสิน) 
 110 D อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือปองกัน

อาชญากรรมรายแรงเม่ือไมมีเจาพนักงานบังคับใชกฎหมายพลเรือน 
 110 E อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือปองกัน

อาชญากรรมรายแรง 
 110 F อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือปองกัน

การกระทําความผิดอาญาตอทรัพยสิน(ระบุ) 
 110 G-Z สํารอง 
หมวด 111 การตรวจคน คุมขัง และจับกุมบุคคล 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการตรวจคน คุมขัง และจับกุมบุคคลระหวางการปฏิบัติการเก่ียวกับ

การบังคับใชกฎหมาย 
ขอสังเกต: สําหรับการตรวจคนและคุมขังบุคคลในการปฏิบัติการท่ีมิใชบังคับใชกฎหมายให
อางหมวด 25 -การตรวจคนและคุมขังบุคคล 
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 กฎ  
 111 A หามการตรวจคน(ระบุบุคคล) 
 111 B อนุญาตใหทําการตรวจคน(ระบุบุคคล)ใน(ระบุสภาวการณ) 
 111 C อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือการตรวจคน(ระบุบุคคล)ใน(ระบุ

สภาวการณ) 
 111 D หามการคุมขัง หรือจับกุมบุคคล 
 111 E อนุญาตใหคุมขังบุคคลท่ีพบวากําลังกระทําความผิดอาญารายแรง 
 111 F อนุญาตใหคุมขังบุคคลท่ีพบวากําลังกระทําความผิดอาญา 
 111 G อนุญาตใหคุมขังบุคคลท่ีพบวากําลังหลบหนีหลังจากท่ีไดกระทําความผิดอาญา

รายแรง 
 111 H อนุญาตใหจับกุมบุคคลท่ีพบวากําลังกระทําความผิดอาญารายแรง 
 111 I อนุญาตใหจับกุมบุคคลท่ีพบวากําลังกระทําความผิดอาญา 
 111 J อนุญาตใหจับกุมบุคคลท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวากําลังจะกระทําความผิดอาญา

รายแรง 
 111 K อนุญาตใหจับกุมบุคคลท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวากําลังจะกระทําความผิดอาญา 
 111 L อนุญาตใหจับกุมบุคคลท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาไดกระทําความผิดอาญารายแรง 
 111 M อนุญาตใหจับกุมบุคคลท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาไดกระทําความผิดอาญา 
 111 N-Z สํารอง 
หมวด 112 การปฏิบัติตอบุคคลผูถูกคุมขังและจับกุม 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการกระทําท่ีกระทําตอบุคคลท่ีถูกคุมขังหรือจับกุมระหวางการ

ปฏิบัติการเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมาย 
ขอสังเกต: สําหรับการตรวจคนและคุมขังบุคคลในการปฏิบัติการท่ีมิใชบังคับใชกฎหมายให
อางหมวด 25 -การตรวจคนและคุมขังบุคคล 

 กฎ  
 112 A อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือตรวจคนผูถูกคุมขังหรือจับกุมเพ่ือหา

อาวุธหรือสื่งอ่ืนซ่ึงอาจเปนภัยคุกคามตอความปลอดภัยของผูหนึ่งผูใด 
 112 B อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือปลดอาวุธ(ระบุบุคคล) 
 112 C อนุญาตใหใช(ระบุเครื่องพันธนาการ เชนกุญแจมือ)ตอ(ระบุบุคคล) 
 112 D อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือปองกัน(ระบุบุคคล)ใด ๆ จากการ

หลบหนี 
 112 E อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพ่ือปองกัน

(ระบุบุคคล)ใด ๆ จากการหลบหนี 
 112 F-Z สํารอง 
หมวด 113-
119 

สํารอง  
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กลุม 120-129 : การควบคุมฝูงชนและการจลาจล 
หมวด120 การใชกําลังในการควบคุมการจลาจล 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการใชกําลังในการควบคุมการจลาจล 
 กฎ  
 120A หามการใชกําลังในระหวางการควบคุมการจลาจล 
 120 B อนุญาตใหใชกําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิตในระหวางการควบคุมการจลาจล(ระบุ

สภาวการณ) 
 120 C อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในระหวาง

การควบคุมการจลาจล(ระบุสภาวการณ) 
 120 D-Z สํารอง 
หมวด 121 สารปราบจลาจล 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการใชสารปราบจลาจล 
 กฎ  
 121 A หามการใช(ระบุสารปราบจลาจล เชน ทุกสาร)ใน(ระบุสภาวการณ) 
 121 B อนุญาตใหใช(ระบุสารปราบจลาจล เชน ทุกสาร)ใน(ระบุสภาวการณ) 
 121 C-Z สํารอง 
หมวด 122 กระสุนระเบิดควบคุมจลาจล/เครื่องฉีดน้ํา 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการใชกระสุนระเบิดควบคุมจลาจลและการใชเครื่องฉีดน้ํา  
 กฎ  
 122 A หามการใชกระสุนระเบิดควบคุมจลาจล 
 122 B อนุญาตใหใชกระสุนระเบิดควบคุมจลาจล 
 122 C อนุญาตใหใช(ระบุกระสุนระเบิดควบคุมจลาจลเชนกระสุนยาง กระสุนปลอม 

อ่ืน ๆ) 
 122 D หามการใชเครื่องฉีดน้ํา 
 122 E อนุญาตใหใชเครื่องฉีดน้ํา 
 122 F-Z สํารอง 
หมวด 123-
129 

สํารอง  

กลุม 130-139: การปฏิบัติการสารสนเทศ 
หมวด 130 มาตการดานสงครามอิเล็คทรอนิกส 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการใชมาตรการดานสงครามอิเล็คทรอนิกส 
 กฎ  
 130A หามการใชมาตรการดานสงครามอิเล็คทรอนิกส 
 130 B อนุญาตใหใช(ระบุมาตรการดานสงครามอิเล็คทรอนิกส)ตอ(ระบุ) 
 130 C อนุญาตใหใชมาตรการดานสงครามอิเล็คทรอนิกส 
 130 D-Z สํารอง 
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หมวด 131 การปฏิบัติการระบบเครือขายคอมพิวเตอร(ประกอบดวยการโจมตีเครือขายคอมพิวเตอร 
การปองกันเครือขายคอมพิวเตอรและการใชประโยชนเครือขายคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติการ) 

วัตถุประสงค ในการเพ่ือวางกฎเกณฑการปฏิบัติในการปฏิบัติการระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 กฎ  
 131A หามการโจมตีเครือขายคอมพิวเตอร 
 131 B เม่ือไดรับอนุมัติจาก(ระบุ) อนุญาตการโจมตีเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือ(ระบุผล

เชน ทําลาย ลดระดับ ขัดขวาง ปฏิเสธ)ตอ(ระบุระบบเปาหมาย เชน ขอมูลบน
คอมพิวเตอรหรือระบบ หรือตัวคอมพิวเตอรหรือระบบเอง) ของ(ระบุรัฐ
เปาหมาย ผูกระทําการ หรือระบบ เชนระบบของรัฐบาล ระบบทางการ
พาณิชย ระบบทางทหาร) 

 131 C เม่ือไดรับอนุมัติจาก(ระบุ) อนุญาตใหใชการปองกันเครือขายคอมพิวเตอรเชิง
รุกเพ่ือตอบสนองตอกิจกรรมท่ีไมไดรับอนุญาตภายในระบบขอมูลหรือ
เครือขายคอมพิวเตอรฝายเรา 

 131 D เม่ือไดรับอนุมัติจาก(ระบุ) อนุญาตการใชประโยชนเครือขายคอมพิวเตอรตอ
ระบบขอมูลอัตโนมัติหรือเครือขายคอมพิวเตอร(ระบุเปาหมาย) 

 131 E-Z สํารอง 
หมวด 132 การปฏิบัติการจิตวิทยา 
วัตถุประสงค ในการเพ่ือวางกฎเกณฑการใชการปฏิบัติการจิตวิทยา 

ขอสังเกต: หมวดนี้จะตองอานประกอบกับกฎท่ีเก่ียวของในหมวด 53 การวางท่ีม่ันใกลเคียง
ของหนวยกําลัง 

 กฎ  
 132 A หามการใชการปฏิบัติการจิตวิทยา 
 132 B อนุญาตใหใชการออกอากาศการปฏิบัติการจิตวิทยา(ระบุกลุมเปาหมาย)ผา

(ระบุสื่อ เชน คลื่นวิทยุกระจายเสียง ออกอากาศทางโทรทัศน เวปเพจ) 
 132 C อนุญาตการใช(ระบุวิธี เชน ระบบคอมพิวเตอร จดหมายอิเล็กทรอนิกส และ

โทรศัพท) เพ่ือสื่อสารขอความท่ีไดรับการอนุมัติไปยัง(ระบุกลุมเปาหมายท่ี
ไดรับอนุมัติ)  

 132 D อนุญาตการแจกจายใบปลิวเพ่ือสื่อสารขอมูลท่ีไดรับอนุมัติ 
 132 E-Z สํารอง 
หมวด 133 การลวง 
วัตถุประสงค ในการเพ่ือวางกฎเกณฑการใชการลวง 

ขอสังเกต: หามการใชกลอุบายท่ีไมชอบในทุกกรณี 
 กฎ  
 133 A หามการใชการทรยศ 
 133 B เม่ือไดรับอนุมัติจาก(ระบุ) อนุญาตใหใช(การลวงทางกายภาพเชนเปาลวง  

หรือ ยุทโธปกรณลวง)ตอ(ระบุ) 
 



 - 48 - 

ผนวก B 
 

 133 C เม่ือไดรับอนุมัติจาก(ระบุ) อนุญาตใหใช(วิธีการทางเทคนิค เชนการลวงทาง
อิเล็คทรอนิกส)ตอ(ระบุ) 

 133 D เม่ือไดรับอนุมัติจาก(ระบุ) อนุญาตใหใช(วิธีการทางการจัดการ เชนการแจง/
ปฏิเสธดวยวาจา รูปภาพ เอกสาร หรือหลักฐานทางกายภาพอ่ืน ตอ(ระบุ) 

 133 E-Z สํารอง 
หมวด 134-
139 

สํารอง  

กลุมท่ี 140-149 : การปฏิบัติการนอกอวกาศ 
หมวด 140 การรบกวนตอการส่ือสารดวยดาวเทียม 
วัตถุประสงค ในการเพ่ือวางกฎเกณฑการรบกวนการสื่อสารดวยดาวเทียม 
 กฎ  

 140 A หามการรบกวนตอการสื่อสารดวยดาวเทียม 
 140 B หามการรบกวนตอเครื่องรับสัญญาณเตือนลวงหนาทางยุทธศาสตรและ

ระบบสื่อสารหลัก 
 140 C อนุญาตใหทําการรบกวนตอการสื่อสารดวย(ระบุประเภทของดาวเทียม เชน 

สื่อสาร ลาดตระเวน กําหนดตําบลท่ีท่ัวโลก อ่ืน ๆ)ท่ีเปนของ(ระบุรัฐ/
หนวยงาน) ใน(ระบุขอบเขต ความรุนแรง และระยะเวลา) 

 140 D อนุญาตใหทําการรบกวนตอการสื่อสารดวยท่ีเปนของ(ระบุรัฐ/หนวยงาน) 
 140 E-Z สํารอง 
หมวด 141 การตัดรอน/การทําลายดาวเทียม 
วัตถุประสงค เพ่ือวางกฎเกณฑเรื่องการกระทําการเพ่ือตัดรอนหรือทําลายดาวเทียม 
 กฎ  
 141 A หามการตัดรอนดาวเทียม 
 141 B อนุญาตใหทําการตัดรอน(ระบุประเภทของดาวเทียม เชน สื่อสาร ลาดตระเวน 

กําหนดตําบลท่ีท่ัวโลก อ่ืน ๆ)ท่ีเปนของ(ระบุรัฐ/หนวยงาน) 
 141 C อนุญาตใหทําการตัดรอน(ระบุประเภทของดาวเทียม เชน สื่อสาร ลาดตระเวน 

กําหนดตําบลท่ีท่ัวโลก อ่ืน ๆ)ท่ีเปนของ(ระบุรัฐ/หนวยงาน) ใน(ระบุขอบเขต 
ความรุนแรง และระยะเวลา) 

 141 D หามการทําลายดาวเทียม 
 141 E อนุญาตใหทําการทําลาย(ระบุประเภทของดาวเทียม เชน สื่อสาร ลาดตระเวน 

กําหนดตําบลท่ีท่ัวโลก อ่ืน ๆ)ท่ีเปนของ(ระบุรัฐ/หนวยงาน) 
 141 F-Z สํารอง 
หมวด 142-
149 

สํารอง  

กลุมท่ี 150 ข้ึนไป : สํารอง 
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 ผนวก C  
ตัวอยางรูปแบบกฎการใชกําลัง และเอกสารท่ีเกี่ยวของกับกฎการใชกําลัง 

 
1. ผนวกนี้ประกอบดวยชุดเอกสารท่ีคัดเลือกมาเพ่ือใชเปนรูปแบบ 

 
อนุผนวก 1  ผนวกกฎการใชกําลังประกอบคําสั่งยุทธการ 

อนุผนวก 2 ขอความขออนุมัติกฎการใชกําลัง อนุมัติกฎการใชกําลัง ขอแกไขกฎการ
ใชกําลัง 

อนุผนวก 3 ตารางกฎการใชกําลังสําหรับกองกําลังนานาชาติ 

อนุผนวก 4 บัตรกฎการใชกําลังแบบพกพา 

อนุผนวก 5 การประกาศเขตแจงเตือนทางทะเล 

อนุผนวก 6 แบบขอใหแสดงตนและการเตือน 

อนุผนวก 7 การตอบสนองตอการสอบถาม การเตือน และการซักถามในทะเล  

 
2.  แบบเหลานี้เปนเพียงตัวอยางเทานั้นซ่ึงอาจเหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับการปฏิบัติการครั้งใดครั้ง

หนึ่งเปนการเฉพาะจึงตองทําการปรับแตงใหเขากับสภาวการณในการปฏิบัติการ 
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ผนวกกฎการใชกําลังประกอบคําส่ังยุทธการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผนวกกฎการใชกําลังประกอบคําส่ังยุทธการในการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพปฏิบัติการการสะกัดกั้น 

ทางทะเล(MIO) 
อางถึง :   A. ขอมติคณะมนตรีความม่ันคงสหประชาชาติ xxxx(20XX) 
   B. คูมือกฎการใชกําลังนานาชาติ 
 
1.  เอกสารท่ีอางถึง A.กําหนดมาตรการลงโทษตอประเทศอัลฟา กองกําลังทหารท่ีเขารวมใน  
การปฏิบัติการคืนเสถียรภาพไดรับอนุมัติใหใชมาตรการใด ๆ เพ่ือบังคับมาตรการลงโทษเหลานี้  
 
2.  กองกําลัง การปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ จะปฏิบัติการตามเอกสารท่ีอางถึง A และ B และกฎการใช
กําลังท่ีตองปฏิบัติตามในคําสั่งกฎการใชกําลังนี้ 
 
3.  ไมมีสวนใดในกฎการใชกําลังเหลานี้ปฏิเสธสิทธิในการปองกันตนเอง ไมมีสวนใดของกฎการใชกําลัง
เหลานี้ปฏิเสธสิทธิของผูบังคับบัญชาท่ีจะกระทําการใด ๆ ท่ีจําเปนและพอสมควรแกเหตุในการปองกัน
ตนเอง 
 
4.  กฎการใชกําลังตอไปนี้ไดรับอนุมัติเพ่ือใชโดยกองกําลังเม่ือปฏิบัติการ MIO ภายในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ 

10 C  อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันตนเองของ
แตละบุคคล 

11 C  อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันตนเองของ
หนวยแกหนวยในการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ 

12 C  อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันบุคคลบนเรือ  
20 C  อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีข้ึนไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิต เพ่ือทําใหบรรลุภารกิจ  
23 C  อนุญาตใหใชการยิงเตือนเพ่ือบังคับใหปฏิบัติตามขอมติคณะมนตรีความม่ันคงสหประชาชาติ 

xxxx(20XX) 
24 B  อนุญาตใหใชการยิงลิดรอนเพ่ือบังคับใหปฏิบัติตามขอมติคณะมนตรีความม่ันคง

สหประชาชาติ xxxx(20XX) 
       สวนขยาย: กฎนี้สงานไวตามสั่งการของผูบัญชาการการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ 
55 H  อนุญาตใหทําการสั่งใหเรือท่ีตองสงสัยวาปฏิบัติขัดตอขอมติของคณะมนตรีความม่ันคงแหง

สหประชาชาติ xxxx(20XX) เปลี่ยนเสนทางหรือดําเนินการอ่ืน ๆ 
93 G  อนุญาตการข้ึนตรวจเรือแบบไมปฏิบัติตามของเรือท่ีตองสงสัยตามขอมติของคณะมนตรี

ความม่ันคงแหงสหประชาชาติ xxxx(20XX) 
         สวนขยาย: กฎนี้สงวนไวตามสั่งการของผูบัญชาการการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ 
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ขอความขออนุมัติกฎการใชกําลัง(ROEREQ) อนุมัติกฎการใชกําลัง(ROEAUTH)  
และการปฏิบัติตาม  (ROEIMP) 

2.1 บทนํา ขอความรูปแบบประเภทตาง ๆ ตอนี้สามารถนํามาใชเพ่ือรองขอ อนุมัติ หรือ ปฏิเสธกฎการใช
กําลัง  

a. แบบขออนุมัติกฎการใชกําลัง(ROEREQ) 
b. แบบอนุมัติกฎการใชกําลัง(ROEAUTH) 
c. แบบการปฏิบัติตาม (ROEIMP) 

ขอความ ROEREQ และ ROEAUTH จะตองมีขอความหมดท้ังขอท่ีรองขอ/อนุมัติ แบบขอความดังกลาวปรากฎ
ตามดังตอไปนี้ สําหรับในแตละการปฏิบัติการแตละขอความจะตองระบุหมายเลขตามลําดับ  
 
2.2  ขอความขออนุมัติกฎการใชกําลัง (ROEREQ)  ผูบังคับบัญชาใชขอความ ROEREQ เพ่ือหาการปฏิบัติ
ตาม เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกฎการใชกําลังจากผูบังคับบัญชาสูงสุด ขอความนี้อาจเริ่มจากผูบังคับบัญชา
ระดับใดก็ไดในสายการบังคับบัญชาของการปฏิบัติการ ขอความ ROEREQ แตละครั้งจะตองมีคําอธิบายวาเหตุ
ใดกฎการใชกําลังดังกลาวจึงมีความจําเปนและผลลัพทหากกฎการใชกําลังดังกลาวไมไดรับการอนุมัติ 
 
2.3  ขอความอนุมัติกฎการใชกําลัง (ROEAUTH)  กองบัญชาการในระดับสูงข้ึนไปใช  ROEAUTH เพ่ืออนุมัติ
หรือปฏิเสธกฎการใชกําลัง แตละขอความจะตองระบุหมายเลขตามลําดับ 
 
2.4 ขอความขอแกไขกฎการใชกําลัง(ROEIMP) ผูบังคับบัญชาใชขอความ ROEIMP เพ่ือควบคุมการใชกฎ
การใชกําลังท่ีไดรับอนุมัติจากกองบัญชาการระดับสูงข้ึนไป  ในขอความอาจมีขอแนะนําและขอจํากัดเพ่ิมเติม 
หรืออาจมีการสงวนกฎการใชกําลังบางขอท่ีไดรับอนุมัติไว 
 

2.5 การขยายกฎการใชกําลัง สวนขยาย(สวนขยาย)ไดแกคําแนะนําท่ีมีในขอความ ROEAUTH หรือ 
ROEIMP ท่ีใหขอมูลเพ่ิมเติมและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับกฎการใชกําลังท่ีไดรับอนุมัติขอหนึ่งหรือมากกวา คํา
ชี้แจงของกฎการใชกําลังขอหนึ่งหรือมากกวาอาจนําความมาระบุไวในความของสวนขยาย  
 
2.6 รูปแบบขอความ บรรดาขอความ ROEREQ, ROEAUTH และ ROEIMP จะตองระบุหมายเลขตามลําดับ
(เชน คําขอกฎการใชกําลังเลขท่ีหนึ่ง คําขอกฎการใชกําลังเลขท่ีสอง คําขอกฎการใชกําลังเลขท่ีสาม และอ่ืน ๆ) 
และจะตองมียอหนาดังตอไปนี้ 

ยอหนาท่ี 1 เหตุผล/ความเปนมา คําอธิบายวาเหตุใดจึงตองรองขอ อนุมัติ หรือปฏิเสธกฎการใชกําลัง
ดังกลาว 
ยอหนาท่ี 2 กฎใหมท่ีรองขอหรืออนุมัติ 
ยอหนาท่ี 3 มาตรการกอนหนาท่ียกเลิก (ถามี) 
ยอหนาท่ี 4 มาตรการกอนหนาท่ียังคงใชบังคับ(ถามี) ยอหนาท่ี 4 จะตองระบุกฎท่ีไดรับอนุมัติไวอยาง
แมนยําและทันสมัย 
ยอหนาท่ี 5  บทเพ่ิมเติม(ถามี) 
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แตละขอความกฎการใชกําลังจะตองมีทุกยอหนาท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีผูบังคับบัญชาจะไดทําเพียงคงขอความลาสุด
ไวเพ่ือท่ีจะไดมีรายการท่ีสมบูรณของกฎท่ีใชบังคับทุกขอสําหรับภารกิจ หากจําเปนตองรองขอหรืออนุมัติกฎขอ
ท่ีไมปรากฎในประมวล ขอความในคําขออนุมัติกฎจะตองใชภาษาท่ีเขาใจงายในยอหนาท่ี ๒ ของขอความกฎ
การใชกําลังโดยใชหมายเลขกฎ(สํารอง)ท่ีไมไดระบุและไมไดกําหนดไวของหมวดท่ีใกลเคียงมากท่ีสุด  
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2.7 ตัวอยางขอความ ROEREQ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จาก  ผูบังคับบัญชาการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ  
ถึง ผูบัญชาการกองกําลังนานาชาติ  
ขอมูล(ขอท่ีอยูตามสมควร) 
เร่ือง  คําขอกฎการใชกําลัง ROEREQเลขท่ีหนึ่ง/การปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ 
อางถึง/A/คูมือกฏการใชกําลังนานาชาติ 
1.  เหตุผล/ความเปนมา: เรือรบบราโวไดรบกวนการปฏิบัติการเกี่ยวกับอัลฟาโดยรังควานหนวยใน
กองกําลัง บราโวยอมใหมีการปฏิบัติการลักลอบในนานน้ําอาณาเขตของตนโดยละเมิดตอขอมติของ
คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ xxxx(20XX) 
2. กฎใหมท่ีรองขอ: 
    20 D อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีขึ้นไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการตอตานกําลัง
ท่ีใชรบกวนตอภารกิจ 
    50 F อนุญาตใหเขาไปในทะเลอาณาเขตของบราโวเพื่อการปฏิบัติการยุติการลักลอบ 
3.   กฎกอนหนาท่ียกเลิก : ไมม ี
4.  กฎกอนหนาท่ียังคงใชบังคับ  : 
     10 C อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีขึ้นไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันตนเอง
ของแตละบุคคล 
     11 C อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีขึ้นไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันตนเอง
ของหนวยแกหนวยในการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ 
  12 C อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีขึ้นไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันบุคคล
บนเรือ  
  20 C อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีขึ้นไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิต เพื่อทําใหบรรลุภารกิจ 
     23 C  อนุญาตใหใชการยิงเตือนเพื่อบังคับใหปฏิบัติตามขอมติของคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติ xxxx(20XX) 
     24 B อนุญาตใหใชการยิงลิดรอนเพื่อบังคับใหปฏิบัติตามขอมติของคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติ xxxx(20XX) 
  55 H อนุญาตใหทําการส่ังใหเรือท่ีตองสงสัยวาปฏิบัติขัดตอขอมติของคณะมนตรีความมั่นคง
แหงสหประชาชาติ xxxx(20XX) เปล่ียนเสนทางหรือดําเนินการอื่น ๆ 
  93 G อนุญาตการขึ้นตรวจเรือแบบไมปฏิบัติตามของเรือตองสงสัยตามขอมติของคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงสหประชาชาติ xxxx(20XX) สวนขยาย: กฎขอนี้สงวนไวสําหรับผูบัญชาการกอง
กําลังนานาชาติ 
5.  บทเพิ่มเติม : ขออนุมัติกฎ 20 D และ 50 F  เพื่ออํานวยความสะดวกใน  MIO 
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2.8  ตัวอยางขอความอนุมัติกฎการใชกําลัง ROEAUTH:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาก  ผูบัญชาการกองกําลังนานาชาติ  
ถึง ผูบังคับบัญชาการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ  
ขอมูล(ขอท่ีอยูตามสมควร) 
เร่ือง  อนุมัติกฎการใชกําลัง ROEAUTH เลขท่ีหนึ่ง/การปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ 
อางถึง/A/คําขอกฎการใชกําลัง ROEREQ ผูบังคับบัญชาการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ เลขท่ี
หนึ่ง 
1.  เหตุผล/ความเปนมา: เอกสารท่ีอางถึง A รองขอมาตราการกฎการใชกําลังใหมเพื่อตอตาน
การรบกวนของบราโวตอการปฏิบัติการ MIO กฎขอ 20 C ไดรับการอนุมัติ กฎขอ 50 F ไมได
รับการอนุมัติ  
2. กฎใหมท่ีไดรับอนุมัติ: 
    20 D อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีขึ้นไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการ
ตอตานกําลังท่ีใชรบกวนตอภารกิจ 
3.   กฎกอนหนาท่ียกเลิก : ไมม ี
4.  กฎกอนหนาท่ียังคงใชบังคับ  : 
      10 C อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีขึ้นไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน
ตนเองของแตละบุคคล 
     11 C อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีขึ้นไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน
ตนเองของหนวยแกหนวยในการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ 
   12 C อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีขึ้นไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน
บุคคลบนเรือ  
   20 C อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีขึ้นไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิต เพื่อทําใหบรรลุ
ภารกิจ 
      23 C  อนุญาตใหใชการยิงเตือนเพื่อบังคับใหปฏิบัติตามขอมติของคณะมนตรีความ
มั่นคงแหงสหประชาชาติ xxxx(20XX) 
      24 B อนุญาตใหใชการยิงลิดรอนเพื่อบังคับใหปฏิบัติตามขอมติของคณะมนตรีความ
มั่นคงแหงสหประชาชาติ xxxx(20XX) 
   55 H อนุญาตใหทําการส่ังใหเรือท่ีตองสงสัยวาปฏิบัติขัดตอขอมติของคณะมนตรีความ
มั่นคงแหงสหประชาชาติ xxxx(20XX) เปล่ียนเสนทางหรือดําเนินการอื่น ๆ 
   93 G อนุญาตการขึ้นตรวจเรือแบบไมปฏิบัติตามของเรือตองสงสัยตามขอมติของคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ xxxx(20XX) สวนขยาย: กฎขอนี้สงวนไวสําหรับผู
บัญชาการกองกําลังนานาชาติ 
5.  บทเพิ่มเติม : 50 F (อนุญาตใหเขาไปในทะเลอาณาเขตของบราโวเพื่อการปฏิบัติการยุติ
การลักลอบ)ไมไดรับอนุมัติขณะนี้ เนื่องจากรอการดําเนินการดานการเมืองโดยเลขาธิการแหง
สหประชาชาติ 
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2.9 ตัวอยางขอความขอแกไขกฎการใชกําลัง ROEIMP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาก  ผูบังคับบัญชาการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ  
ถึง กองกําลังเฉพาะกิจคืนเสถียรภาพ 
ขอมูล(ขอท่ีอยูตามสมควร) 
เร่ือง  อนุมัติกฎการใชกําลัง ROEAUTH เลขท่ีหนึ่ง/การปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ 
อางถึง/A/คําขอกฎการใชกําลัง ROEREQ ผูบังคับบัญชาการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ เลขท่ีหนึ่ง 
อางถึง/B/อนุมัติกฎการใชกําลัง ROEAUTH เลขท่ีหนึ่ง  
1.  เหตุผล/ความเปนมา: เอกสารท่ีอางถึง A รองขอมาตราการกฎการใชกําลังใหมเพื่อตอตานการ
รบกวนของบราโวตอการปฏิบัติการ MIO เอกสารอางถึง B ตอบคําขอดังกลาว กฎขอ 20 C ไดรับ
การอนุมัติ กฎขอ 50 F ไมไดรับการอนุมัติ 
2. กฎใหมท่ีรองขอ: 
    20 D อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีขึ้นไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการตอตาน
กําลังท่ีใชรบกวนตอภารกิจ 
3.   กฎกอนหนาท่ียกเลิก : ไมม ี
4.  กฎกอนหนาท่ียังคงใชบังคับ  : 
     10 C อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีขึ้นไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน
ตนเองของแตละบุคคล 
     11 C อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีขึ้นไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน
ตนเองของหนวยแกหนวยในการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ 
  12 C อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีขึ้นไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันบุคคล
บนเรือ  
  20 C อนุญาตใหใชกําลังระดับท่ีขึ้นไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิต เพื่อทําใหบรรลุ
ภารกิจ 
      23 C  อนุญาตใหใชการยิงเตือนเพื่อบังคับใหปฏิบัติตามขอมติของคณะมนตรีความมั่นคง
แหงสหประชาชาติ xxxx(20XX) 
      24 B อนุญาตใหใชการยิงลิดรอนเพื่อบังคับใหปฏิบัติตามขอมติของคณะมนตรีความมั่นคง
แหงสหประชาชาติ xxxx(20XX) 
  55 H อนุญาตใหทําการส่ังใหเรือท่ีตองสงสัยวาปฏิบัติขัดตอขอมติของคณะมนตรีความ
มั่นคงแหงสหประชาชาติ xxxx(20XX) เปล่ียนเสนทางหรือดําเนินการอื่น ๆ 
  93 G อนุญาตการขึ้นตรวจเรือแบบไมปฏิบัติตามของเรือตองสงสัยตามขอมติของคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ xxxx(20XX) สวนขยาย: กฎขอนี้สงวนไวสําหรับผูบัญชาการ
กองกําลังนานาชาติ 
5.  บทเพิ่มเติม : 50 F (อนุญาตใหเขาไปในทะเลอาณาเขตของบราโวเพื่อการปฏิบัติการยุติการ
ลักลอบ)ไมไดรับอนุมัติขณะนี้ เนื่องจากรอการดําเนินการดานการเมืองโดยเลขาธิการแหง
สหประชาชาติ 
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อนุผนวก 3 ประกอบผนวก C 
 

ตารางกฎการใชกําลังสําหรับการปฏิบัติการนานาชาติ 
 

3.1 ตารางกฎการใชกําลังเปนการสรุปกฎการใชกําลังท่ีใชบังคับสําหรับแตละประเทศในกองกําลังนานาชาติ 
ตารางนี้เปนเอกสารอางอิงอยางรวดเร็วสําหรับฝายอํานวยการและผูบังคับบัญชาในการตัดสินใจวาหนวยใด
สามารถดําเนินการเฉพาะอยางใด 
 
3.2 อนุผนวกนี้เปนตัวอยางตารางสําหรับการปฏิบัติการสะกัดก้ันทางทะเล ประเทศท่ีเขารวมสี่ประเทศ(A, 
B, C และ D)ไดระบุรายชื่อไวในสวนบนของตาราง หมวดตาง ๆของกฎการใชกําลังไดระบุไวในดานซาย  ใน
ชองท่ีมีคําวา “ใช” แสดงวาหนวยของประเทศนั้นมีกฎการใชกําลังดังกลาว สวนในชองท่ีมีคําวา “.ใช”ท่ีมีเลข
เชิงอรรถแสดงวาหนวยของประเทศนั้นมีกฎการใชกําลังดังกลาวแตมีขอจํากัดหรือคุณสมบัติบางประการตาม
รายการในเชิงอรรถ ในชองท่ีระบุวา “ไม” แสดงวาไมมีกฎดังกลาว 
 
กฎ กฎการใชกําลัง ประเทศ A  ประเทศ  B  ประเทศ C ประเทศ D 

11 A การปองกันตนเองของหนวยอ่ืน   ใช ใช ใช ใช (1) 

23 A การยิงเตือน ใช(1) ใช ไม ใช 

24 C การยิงลิดรอน ใช(1) ไม ไม ใช 

25 B/J การตรวจคน/คุมขังบุคคล ใช(1) ไม ไม ใช(1) 

93 B การข้ึนตรวจเรือแบบยินยอม ไม ไม ไม ใช 

93 E การข้ึนตรวจเรือแบบไมปฏิบัติตาม ไม ไม ไม ใช 

93 H การข้ึนตรวจเรือแบบตอตาน ไม ไม ไม ใช(2) 

 
1. เฉพาะเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจระดับสูงข้ึนไป 
2. เฉพาะเม่ือมีการคุกคามวาจะตอตานในระดับต่ํา 
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บัตรกฎการใชกําลังแบบพกพา 
 
4.1 โดยท่ัวไปบัตรกฎการใชกําลัง(บางครั้งอางถึงในนาม”บัตรทหาร”)เปนการใหขอสรุปในหลักสําคัญของ
กฎการใชกําลังท่ีกําหนดการใชกําลังของแตละบุคคลในภารกิจเฉพาะ แตไมไดเปนสิ่งทดแทนการฝก 
 
4.2 บัตรกฎการใชกําลังจะตองสั้นและสามารถเขาใจไดงาย 
 
4.3 รูปแบบของบัตรกฎการใชกําลังมีไวในสถานการณสามประการคือ : 

a. การปองกันตนเอง 
b. การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ 
c. การขัดกันดวยอาวุธ รวมถึงมาตรฐานความประพฤติ 

 
4.4 การใชกําลังปองกันตนเองของบุคคลอยูภายใตบังคับของกฎหมายภายในของแตละประเทศนั้น ๆ บัตร  
ท่ีแจกใหแกบุคคลจะตองไมอนุมัติการใชกําลังเกินไปกวาท่ีกฎหมายภายในประเทศกําหนดอนุญาต 
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บัตรกรณีปองกันตนเอง 
 

ไมมีสวนใดในกฎการใชกําลังของทานจํากัดสิทธิของทานที่จะกระทําการเพ่ือปองกัน
ตนเอง 
การใชกําลังในการปองกันตนเอง 
1.  ทานมีสิทธิท่ีจะใชกําลังเฉพาะเพื่อการปองกันตนเอง 
2.  ทานสามารถใชกําลังระดับท่ีขึ้นไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิต เพื่อตอบสนองตอ
การกระทําท่ีเปนปรปกษ หรือแสดงเจตนาเปนปรปกษท่ีมุงตอ 

o ตัวทาน 
o กําลังพลในหนวยของทาน 
o (ระบุบุคคลอื่น)(หมายเหตุ: ดูกฎการใชกําลังกลุมท่ี 10-19) 

3. จะตองทําการเตือนกอนเร่ิมการยิงเพื่อปองกันตนเองเมื่อเวลาเอื้ออํานวย 
4. ทานจะตองเตือนโดยตะโกนวา: (ระบุ เชน หยุดมิฉะนั้นจะยิง) 
การใชกําลัง 
5. หากทานตองทําการยิง ทานจะตอง: 

• ยิงดวยการเล็งเทานั้น 
 และ 

• ใชกําลังไมมากเกินกวาท่ีจําเปนเพื่อสลายการคุกคาม 
 และ 

• ใชความระมัดระวังตามสมควรท่ีจะไมทําใหผูอื่นบาดเจ็บนอกจาก
เปาหมายของทาน 
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บัตรกรณีปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ 
 

ไมมีสวนใดในกฎการใชกําลังของทานจํากัดสิทธิของทานที่จะกระทําการเพ่ือปองกัน
ตนเอง 
ภารกิจ 
1.  ภารกิจของทานคือ(ระบุ) 
การใชกําลังในการปองกันตนเอง 
2.  ทานมีสิทธิใชกําลังในการปองกันตนเอง 
3. ทานสามารถใชกําลังระดับท่ีขึ้นไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิต เพื่อตอบสนองตอ
การกระทําท่ีเปนปรปกษ หรือแสดงเจตนาเปนปรปกษท่ีมุงตอ 

• ตัวทาน 

• กําลังพลในหนวยของทาน 

• (ระบุบุคคลอื่น)(หมายเหตุ: ดูกฎการใชกําลังกลุมท่ี 10-19) 
4.  ทานสามารถใชกําลังท่ีจําเปนและเปนสัดสวนระดับท่ีขึ้นไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึง
ชีวิตเพื่อ: 

• (ระบุภารกิจ) 
5.  จะตองทําการเตือนกอนเร่ิมทําการยิงในการปองกันตนเองเมื่อเวลาและสถานการณ
เอื้ออํานวย 
6. ทานจะตองเตือนโดยตะโกนวา: (ระบุ เชน หยุดมิฉะนั้นจะยิง) 
การใชกําลัง 
7. หากทานตองทําการยิง ทานจะตอง: 

• ยิงดวยการเล็งเทานั้น 
 และ 

• ใชกําลังไมมากเกินกวาท่ีจําเปนเพื่อสลายการคุกคาม 
 และ 

• ใชความระมัดระวังตามสมควรท่ีจะไมทําใหผูอื่นบาดเจ็บนอกจากเปาหมาย
ของทาน 
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บัตรกรณีการขัดกันดวยอาวุธ 
 

ไมมีสวนใดในกฎการใชกําลังของทานจํากัดสิทธิของทานที่จะกระทําการเพ่ือปองกัน
ตนเอง 
ภารกิจ 
1.  ภารกิจของทานคือ(ระบุ) 
2. ทานมีสิทธิในการใชกําลังท้ังในการปองกันตนเองและตอขาศึก 
การใชกําลังในการปองกันตนเอง 
3.  ทานมีสิทธิใชกําลังในการปองกันตนเองตลอดเวลา 
4. ทานสามารถใชกําลังระดับท่ีขึ้นไปถึงและรวมท้ังกําลังรุนแรงถึงชีวิต เพื่อตอบสนองตอ
การกระทําท่ีเปนปรปกษ หรือแสดงเจตนาเปนปรปกษท่ีมุงตอ 

• ตัวทาน 

• กําลังพลในหนวยของทาน 

• (ระบุบุคคลอื่น)(หมายเหตุ: ดูกฎการใชกําลังกลุมท่ี 10-19) 
5.  จะตองทําการเตือนกอนเร่ิมทําการยิงในการปองกันตนเองเมื่อเวลาและสถานการณ
เอื้ออํานวย 
6. ทานจะตองเตือนโดยตะโกนวา: (ระบุ เชน หยุดมิฉะนั้นจะยิง) 
7. หากทานตองทําการยิง ทานจะตอง: 

• ยิงดวยการเล็งเทานั้น 
 และ 

• ใชกําลังไมมากเกินกวาท่ีจําเปนเพื่อสลายการคุกคาม 
 และ 

• ใชความระมัดระวังตามสมควรท่ีจะไมทําใหผูอื่นบาดเจ็บนอกจาก
เปาหมายของทาน 

 การใชกําลังตอขาศึก 
8.  ภายใน(ระบุพื้นท่ี) สามารถโจมตีดังตอไปนี้: 
 (ระบุเปาหมายทางทหารกองกําลังท่ีท่ีประกาศวาเปนขาศึก)  
 (หมายเหตุ : ดูกฎการใชกําลังกลุม 30-39) 
9. จํากัดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของพลเรือนท่ีเกิดขึ้นโดยไมเจตนาและความเสียหาย
ขางเคียงตอทรัพยสินของพลเรือนใหนอยท่ีสุด 
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มาตรฐานความประพฤติ(ดานหลังตัวอยางบัตรกฎการใชกําลังในการขัดกัน
ดวยอาวุธ) 
1.  ปฏิบัติตามกฎหมายการขัดกันดวยอาวุธและรายงานกรณีสงสัยวามีการละเมิด
ตอผูบังคับบัญชา 
2.   ตองไมโจมตีบรรดาอผูท่ียอมแพ สงตัวพวกเขาใหผูบังคับบัญชา 
3.  ปฏิบัติตอบรรดาผูถูกคุมขังอยางมีมนุษยธรรม 
4. รวมรวมและใหการดูแลบรรดาผูบาดเจ็บ ปวยไข และเรืออับปาง 
5. เคารพพลเรือนและทรัพยสินของพเลรือน 
6.  ตองไมเก็บทรัพยเชลย 
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การประกาศเขตแจงเตือนทางทะเล 
 
5.1  เขตแจงเตือนทางทะเลเปนเรื่องทางการปฏิบัติการ การจัดตั้งและบังคับการตามเขตแจงเตือนทางทะเลท่ี
เหมาะสมเปนการทําใหผูบังคับบัญชามีเครื่องมือในการเพ่ิมขีดความสามารถในการปองกันตนเองและการแสดง
การคุมครองกําลังรบของขุมกําลัง ตลอดจนเครื่องมือในการประกาศอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนตอผูอ่ืนท่ีใชนานน้ํา 
จะใชอยางไรก็ตามเขตแจงเตือนทางทะเลไมเปนการปลดเปลื้องผูบังคับบัญชาจากความรับผิดชอบตอความ
ปลอดภัยของกองกําลังท่ีตนบังคับบัญชา หรือหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ
และกฎอ่ืนตามกฎหมายระหวางประเทศ   
 
5.2 เขตแจงเตือนทางทะเลปกติจะประกาศผานประกาศชาวเรือ(Notice to Mariners NOTMAR) หรือ การ
ประกาศในทํานองเดียวกัน 
 
5.3 ตัวอยางประกาศไดจัดทําไวสําหรับเขตสองแบบยคือ : 

a.  พ้ืนท่ีแจงเตือนในทะเลหลวง 
b.  พ้ืนท่ีแจงเตือน และเขตหวงหามในทะเลอาณาเขต 

 
5.4 ท่ีใดท่ีมีความวา(ระบุ) จะตองแทรกรายละเอียดเพ่ือใหบทดังกลาวมีความชัดเจน 
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แบบประกาศ – พ้ืนท่ีแจงเตือน 
 
1.  เนื่องจาก(ระบุเหตุการณหรือสภาวการณ)(ระบุกองกําลัง)กําลังปฏิบัติการในระดับการ
พรอมรบในระดับสูงและไดดําเนินมาตรการระวังปองกันเพ่ิมเติมตอ(ระบุภัยคุกคาม) ดวยเหตุ
ดังกลาวขอใหบรรดาอากาศยาน เรือผิวน้ํา และเรือใตผิวน้ําท่ีมุงหนาเขาประชิด(ระบุวัตถุ เชน 
แทนขุดเจาะ เรือรบ) ดํารงการติดตอทางวิทยุกับ(ระบุกองกําลัง)โดยชองสัญญาณ 16 ระหวาง
สะพานเดินเรือ ชองแจงเหตุฉุกเฉินทางอากาศระหวางประเทศ(121.5 เม็กกะเฮิรทซ วีเอช
เอฟ) หรือ ชองแจงเหตุฉุกเฉินทางอากาศของทหาร (243.0 เม็กกะเฮิรทซ ยูเอชเอฟ) 
 
2.  (ระบุกองกําลัง)จะดําเนินมาตรการตามสมควรในการปองกันตนเองเม่ือสถานะการณ
บังคับ อากาศยาน เรือผิวน้ํา และเรือใตผิวน้ําท่ีมุงหนาเขาประชิด(ระบุกองกําลัง) จะตองชวย
แสดงเจตนาท่ีชัดเจนโดยการติดตอลวงหนาตามท่ีไดกลาวไวแลวขางตน 
 
3. (ระบุกองกําลัง) เม่ือปฏิบัติการในนานน้ําท่ีจํากัดจะยังคงระแวดระวังตอขอพิจารณาเรื่อง
การกําหนดเสนทางของอากาศยาน เรือผิวน้ํา และเรือใตผิวน้ําในบริเวณพ้ืนท่ีติดตอใกลเคียง  
 
4. ไมมีสวนใดในการเตือนนี้มีเจตนาท่ีจะขัดขวางหรือรบกวนเสรีภาพในการเดินเรือหรือบิน
เหนือของเรือหรืออากาศยานใด ๆ หรือเพ่ือขยายหรือจํากัดสิทธิในการปองกันตนเองของ(ระบุ
กองกําลัง) คําเตือนนี้ไดจัดทําข้ึนเพ่ือแจงเตือนระดับการพรอมรบในระดับสูงของ(ระบุกอง
กําลัง)และรองขอใหดํารงการติดตอทางวิทยุตามท่ีไดกลาวแลวขางตน 
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แบบประกาศ – พ้ืนท่ีแจงเตือนและเขตหวงหามในทะเลอาณาเขต 
 
1.  พ้ืนท่ีแจงเตือนและเขตหวงหามท่ีจะกลาวถึงตอไปไดกําหนดข้ึนเนื่องจาก(ระบุเหตุการณท่ี
นํามาสูการประกาศเขตดังกลาว) 
 
2. ขอแนะนําใหบรรดาชาวเรืออยูหางจาก(ระบุกองกําลัง) และแสดงตนเองและแสดงแจตนาให
ทราบเม่ือกระทําการในบริเวณของ(ระบุกองกําลัง) เม่ือกําหนดชาวเรือจะตองแสดงตนเองและ
ระบุเจตนาของตนอยางชัดเจน  หากไดรับคําสั่งจาก(ระบุกองกําลัง)จะตองปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
ทันทีเพ่ือใหไดทราบถึงเจตนาของตน ขอเตือนตอชาวเรือวา(ระบุกองกําลัง)เตรียมพรอมท่ีจะใช
มาตรการเชิงรับ รวมท้ังในกรณีท่ีจําเปนกําลังกําลังรุนแรงถึงชีวิตตอเปาหมายใด ๆ ท่ีแสดง
ตนเองหรือเจตนาท่ีไมปรากฎและแสดงการคุกคาม 
 
3. พ้ืนท่ีแจงเตือนซ่ึงจัดตั้งโดยรอบ(ระบุพิกัดทางภูมิศาสตร)ใหมีผลในทันที 
 
4. พ้ืนท่ีแจงเตือนมีระยะ(ระบุระยะทาง)จาก(ระบุจุด) พ้ืนท่ีแจงเตือนนี้แยกจากและเปนสวน
เสริมจากเขตหวงหามไดจัดตั้งไวในขอตอไปของประกาศนี้ 
 
5. ขอแนะนําใหบรรดาชาวเรืออยูหางจากพ้ืนท่ีแจงเตือนโดยตลอดเวนแตการเดินทางผานท่ี
จําเปน หากการเดินทางผานจําเปนตองเขาไปในเขตดังกลาวใหเรือติดตอ(ระบุท่ีติดตอ)ผาน
ชองสัญญาณชาวเรือ ยานวีเอชเอฟ ชอง 16 โดยแสดงตนเองและแสดงเจตนาการผานทางให
ปรากฎ หาก(ระบุกองกําลัง)สั่งใหเรือออกจากพ้ืนท่ีแจงเตือนจะตองออกไปโดยทันที คําสั่ง
ดังกลาวจะใชเฉพาะเม่ือจําเปนท่ีจะกันไมใหเรือนั้นเผชิญอันตราย 
 
6. นอกจากนี้เขตหวงหามซ่ึงจัดตั้งข้ึนโดยใหมีผลในทันทีและสิทธิการเดินทางผานโดยสุจริตได
ถูกระงับเปนการชั่วคราวท้ังนี้ตามกฎหมายระหวางประเทศรอบ(ระบุพิกัดทางภูมิศาสตร)  
ายใน(ระบุทะเลอาณาเขต) เขตหวงหามมีระยะ(ระบุระยะทาง)จาก(ระบุจุด) 
 
7. เฉพาะ(ระบุเรือ)และ(ระบุกองกําลัง)ไดรับอนุญาตใหเขามาใน เขตหวงหาม เรือท่ีพยายามจะ
เขามาเขตนี้โดยไมไดรับอนุญาตอาจตองเผชิญตอมาตรการเชิงรับซ่ึงรวมท้ังในกรณีท่ีจําเปน
กําลังกําลังรุนแรงถึงชีวิต 
 
8. ปญหาเก่ียวกับคําแนะนํานี้สามารถติดตอไปยัง(ระบุท่ีติดตอและขอมูลการติดตอ) 
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การขอใหแสดงตน(พิสูจนทราบ)และการเตือน 
 
6.1  เม่ือเวลาและสถานการณืเอ้ืออํานวยกองกําลังหรือบุคคลท่ีแสดงการคุมคามจะตองไดรับการแจงเตือน
เพ่ือใหถอนตัวหรือหยุดการกระทําการท่ีคุกคาม อนุผนวกนี้เปนตัวอยางถอยคําท่ีใชในการเตือนดังกลาว 
 
6.2  การลมเหลวในการตอบสนองตอการเตือนอาจพิจารณาเสมือนเปนหลักฐานของการแสดงเจตนาเปน
ปรปกษ 
 
6.3  ในสภาวะแวดลอมของการปฏิบัติการทางทะเลและทางอากาศ การขอเพ่ือใหแสดงตนและการเตือนตอ
อากาศยานโดยท่ัวไปจะติดตอสื่อสารผานคลื่นวิทยุชองแจงเหตุฉุกเฉินทางอากาศของทหาร (243 เม็ก
กะเฮิรทซ)  และ ชองแจงเหตุฉุกเฉินทางอากาศระหวางประเทศ(121.5 เม็กกะเฮิรทซ) การแจงเตือนตอผิวน้ํา
โดยท่ัวไปจะสงสัญญาณผานชองสัญญาณ 16 ระหวางสะพานเดินเรือ 
 
6.4  ตัวอยางการปฏิบัติการทางบก  
 “(ระบุการแสดงตน) ! หยุดไมอยางนั้นจะยิง!” 
 “ระวัง ! หากไมสลายตัว/หยุด จะใช(ระบุอุปกรณ)ตอทาน” 
 
6.5  ตัวอยางการปฏิบัติการทางอากาศ 

สอบถาม: “ ระวัง อากาศยานไมทราบฝาย(ท่ีระบุตําแหนงและหมายเลขพิสูจนฝายประจําของเครื่องท
รานสปอนเดอร/หรือหมายเลขนามเรียกขาน) ท่ี(ระบุระดับความสูง) ทานกําลังมุงหนาเขาใกล(ระบุประเทศ)
(ระบุเรือรบหรืออากาศยานทหาร) ขอใหทานทําการติดตอสื่อสารแสดงตน และแสดงเจตนาของทาน”  

การเตือน: “อากาศยานไมทราบฝาย(ท่ีระบุตําแหนงและหมายเลขพิสูจนฝายประจําของเครื่องทรานส
ปอนเดอร/หรือหมายเลขนามเรียกขาน) ท่ี(ระบุระดับความสูง) (ระบุเสนทาง)และความเร็ว(ระบุ) ทานกําลังมุง
หนาเขาใกล(ระบุเรือรบหรืออากาศยานทหาร) (ไมมีการแสดงตนและ/หรือ)เจตนาของทานไมชัดเจน  ทานกําลัง
ตกอยูในภาวะอันตราย ขอใหทําการติดตอสื่อสารในตอนนี้หรือเปลี่ยนเสนทางเปน(ระบุเสนทาง)โดยทันที
เพ่ือใหชัดเจน” 

 
6.6  ตัวอยางของทางทะเล 

สอบถาม: “ ระวัง เปาหมายผิวน้ําหรือ(ใตน้ํา)ไมทราบฝาย(ระบุตําแหนง) ทานกําลังมุงหนาเขาใกลเรือ
รบ(ระบุประเทศ) ขอใหทานทําการติดตอสื่อสารแสดงตน และแสดงเจตนาของทาน” 

การเตือน: “เปาหมายผิวน้ําหรือ(ใตน้ํา)ไมทราบฝาย(ท่ีระบุตําแหนงและหมายเลขพิสูจนฝายประจําของ
เครื่องทรานสปอนเดอร/หรือหมายเลขนามเรียกขาน) ท่ี(ระบุเสนทาง)และความเร็ว(ระบุ) ทานกําลังมุงหนาเขา
ใกล(ระบุเรือรบหรืออากาศยานทหาร) (ไมมีการแสดงตนและ/หรือ)เจตนาของทานไมชัดเจน  ทานกําลังตกอยู
ในภาวะอันตราย ขอใหทําการติดตอสื่อสารในตอนนี้หรือเปลี่ยนเสนทางเปน(ระบุเสนทาง)โดยทันทีเพ่ือให
ชัดเจน” 
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การตอบสนองตอการสอบถาม การเตือน และการซักถามในทะเล 
 
7.1  อนุผนวกนี้เปนตัวอยางการตอบสนองตอการสอบถามหรือการซักถามท่ีเรือรบหรืออากศายานทางทหาร
ไดรับในสภาวะแวดลอมทางทะเล 
 
7.2  หลักท่ัวไปหนวยทหารไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจแหงชาติท่ีจะใหขอมูลท่ีจํากัดเพ่ือตอบสนองตอการ
สอบถามหรือการซักถามจากเรือรบหรืออากาศยานทางทหารตางชาติ โดยมักจะแจงหมายเลขตัวเรือหรือขาง
เรือเสนทางและความเร็ว สวนขอมูลประเภท ชื่อ ทาเรือท่ีแวะกอนหนา จุดหมายปลายทาง การปฎิบัติการใน
ขณะนั้นของเรือหรืออากาศยานหรือขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีไมเก่ียวกับการผานทางอยางปลอดภัยของหนวยดังกลาว
มักจะไมแจง 
 
7.3  ถอยคําท่ีใชแนะนําใหใชในการตอบสนองตอการถาม 

a.   สวนแรกของการตอบสนองควรรวม “นี่คือเรือบรบ(หรืออากาศยานทหาร)(ระบุสัญชาติ)(ระบุ
หมายเลข)” 
b.  สวนท่ีสองของการตอบสนองข้ึนกับท่ีตั้งและรูปแบบการผานทางของหนวย ตัวเลือกไดแก  
 “ เรากําลังปฏิบัติการตามปกติใน นานน้ําสากล” 
 “ เรากําลังใชการผานโดยสุจริต”  
 “ เรากําลังใชทางผาน”  
 “ เรากําลังใชการผานเสนทางนานน้ําหมูเกาะ” 
c. การถูกถามขอมูลท่ีไมไดรับอนุมัติใหเปดเผยแนะนําใหใชขอความตอไปนี้ “นี่คือเรือบรบ(หรือ
อากาศยานทหาร)(ระบุสัญชาติ)(ระบุหมายเลข) เราไมไดรับอนุมัติใหตอบขอมูลดังกลาว” 
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คําจํากัดความ 

                                                 
ทุนระเบิดสังหารบุคคล (anti-personnel mine) ทุนระเบิดสังหารถูกออกแบบมาเพ่ือใหระเบิดเม่ือมี 
การไปอยู เขาใกล หรือการสัมผัสของบุคคลซ่ึงจะทําใหบาดเจ็บจนพิการ หรือสังหารบุคคลหนึ่งหรือมาก 
กวานั้น ทุนระเบิดท่ีออกแบบมาใหจุดระเบิดโดยไปอยู หรือเขาใกล หรือการสัมผัสของยานพาหนะ(ตรงขาม 
กับบุคคล) ซ่ึงติดตั้งอุปกรณตอตานการเคลื่อนยายนั้นไมถือวาเปนทุนระเบิดสังหารบุคคลเนื่องจากผลของ 
การติดตั้งนั้น 
 
ทุนระเบิดทางเรือพรอมระเบิด (armed naval mine) ทุนระเบิดทางเรือซ่ึงวางไวท้ังโดยการถอดอุปกรณ
ควบคุมความปลอดภัยหรือ เตรียมพรอมระเบิดเม่ือวางเพ่ือใหจุดระเบิดเม่ือเจอสภาวะตามท่ีตั้งคาไวลวงหนา 
 
การเขาไปเพ่ือชวยเหลือ (assistance entry) การเขาไปในทะเลอาณาเขตโดยเรือหรืออากาศยานโดยไมได
รับอนุญาตจากรัฐชายฝงเพ่ือท่ีจะใหความชวยเหลือกรณีฉุกเฉินโดยชอบแกผูประสบอันตรายหรือเหตุฉุกเฉิน
ทางทะเล สิทธินี้ใชกับเฉพาะเม่ือสถานท่ีท่ีเกิดอันตรายหรือเหตุฉุกเฉินนั้นเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป กรณนี้ไมรวม 
การคนหาท่ีตองไดรับความยินยอมจากรัฐชายฝง   
 
การโจมตี (attack) การกระทําท่ีรุนแรงหรือการโจมตีระบบเครือขายคอมพิวเตอร ซ่ึงอาจคาดหมายไดวาจะ 
ทําใหเกิดการตาย ทําใหบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน 
 
กระสุนวัตถุระเบิดพวง (cluster munition) โดยท่ัวไป คือ กระสุนระเบิดตามแบบซ่ึงออกแบบมาใหกระจาย
หรือปลอยลูกระเบิดยอยซ่ึงมีผลสังหาร คําจํากัดความในระดับชาตินั้นจะแตกตางกันไปตามแตนโยบายของชาติ
และพันธกรณีตามสนธิสัญญา 
 
การข้ึนตรวจเรือแบบยอมปฏิบัติตาม (Compliant boarding) การข้ึนตรวจเรือซ่ึงผูควบคุมเรือและลูกเรือ
ของเรือใหความรวมมือ 
 
การโจมตีระบบเครือขายคอมพิวเตอร (computer network attack) การกระทําผานการใชประโยชน
เครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือท่ีจะรบกวน ปฏิเสธ ทําใหเสื่อมสภาพ หรือทําลายขอมูลซ่ึงอยูในคอมพิวเตอรและ
เครือขายคอมพิวเตอร หรือทําลายตอคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอรนั้นเอง เรียกวา CNA ดวย 
  
การปองกันเครือขายคอมพิวเตอร (computer network defence) การกระทําผานการใชประโยชน
เครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือท่ีจะปองกัน เผาตรวจ วิเคราะห ตรวจจับและโตตอบตอกิจกรรมท่ีไมไดรับอนุญาต
ภายใตระบบขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร เรียกวา CND ดวย 
 
การใชประโยชนเครือขายคอมพิวเตอร (computer network exploitation) ขีดความสามารถใน 
การรวบรวมขาวกรองและการปฏิบัติการยุทธท่ีกระทําผานการใชประโยชนเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือเก็บ 
ขอมูลจากระบบขอมูลอัตโนมัติหรือเครือขายท่ีเปนเปาหมายหรือของฝายตรงขาม เรียกวา CNE ดวย 
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การปฏิบัติการระบบเครือขายคอมพิวเตอร (computer network operations) ประกอบดวยการโจมตี 
เครือขายคอมพิวเตอร การปองกันเครือขายคอมพิวเตอร และเก่ียวกับการใชประโยชนเครือขายคอมพิวเตอร
ซ่ึงในการปฏิบัติการ เรียกวา CNO ดวย 
 
ทุนระเบิดทางเรือในความควบคุม (controlled naval mine) ระเบิดทางเรือท่ีไมมีความสามารถใน 
การทําลายลางจนกวาจะไดเริ่มการยืนยันการทํางานโดยการสั่งใหพรอมระเบิดดวยวิธีการบางอบาง (ซ่ึงจะ
กลายเปนทุนระเบิดทางเรือพรอมระเบิด) 
 
อุปกรณเสียงเตือนเพ่ือตอตานผูกอการราย (counter-terrorist warning boom) อุปกรณซ่ึงอยูในน้ํา 
รอบหมูเรือเพ่ือเตือนและปองกันเรือเล็กจากการเขาใกลเรือ  

ไซเบอรสเปซ, หวงไซเบอร (cyberspace) ดินแดนท่ัวโลกซ่ึงมีลักษณะเฉพาะโดยการใชอิเล็คทรอนิกส   
ยานความถ่ีคลื่นแมเหล็กไฟฟาเพ่ือท่ีจะเก็บ ปรับแตงและแลกเปลี่ยนขอมูลโดยระบบเครือขายรวมถึง
อินเตอรเน็ต ระบบโทรคมนาคม และรวมถึงระบบโครงสรางท่ีเก่ียวของ 

กําลังรุนแรงถึงชีวิต (deadly force) กําลังซ่ึงมุงประสงคหรือเปนไปไดท่ีจะเปนเหตุใหเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ
สาหัสจนเปนเหตุใหเสียชีวิต โดยไมตองคํานึงถึงวาผลท่ีเกิดจะเปนการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัส 

กองกําลังท่ีประกาศเปนขาศึก (declared hostile force) พลเรือน กําลังก่ึงทหาร หรือทหาร หรือ องคการ
กอการราย ท่ีซ่ึงไดประกาศวาเปนขาศึกโดยเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ 
 
การคุมขัง (detention) การกักบุคคลไวโดยไมยินยอมเพ่ือวัตถุประสงคท่ีชอบดวยกฎหมาย เชน การฟอง
คดีอาญา การรักษาความสงบเรียบรอย หรือการดําเนินการตามคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย 
 
การยิงตรง (direct fire) การยิงโดยตรงตอเปาหมายท่ีมองเห็นไดโดยผูเล็งยิง เปาหมายนั้นเองจะใชเปน    
จุดการเล็งของอาวุธหรือผูควบคุมการยิง 
 
การยิงลิดรอน  (disabling fire) การยิงตรงไปสูเรือ อากาศยานหรือพาหนะเพ่ือทําใหกลยุทธออนแอลง    
แตท้ังนี้มิใชเรื่องเก่ียวกับการรอดชีวิต 
 
สงครามอิเล็กทรอนิกส (eletronic warfare) ความสามารถหลักของการปฏิบัติการขอมูลขาวสารซ่ึง    
รวมถึงการปฏิการทางทหารซ่ึงเก่ียวกับการใชแมเหล็กไฟฟาและพลังงานตรงเพ่ือควบคุมยานของแมเหล็กไฟฟา 
เพ่ือปองกันกําลังพล สิ่งอํานวยความสะดวก และอุปกรณ หรือโจมตีขาศึก เรียกวา  EW ดวย 
 
เขตหวงหาม (exclusion zone) พ้ืนท่ีซ่ึงหามการกระทําบางอยางเปนการเฉพาะในบางเขตพ้ืนท่ี ดู พ้ืนท่ี 
แจงเตือนทางทะเลและพ้ืนท่ีแจงเตือนดวย 
 
ผูรวมรบ (fighters) สมาชิกของกองกําลังและ กองกําลังตอตานหรือกลุมติดอาวุธอ่ืน ๆ ซ่ึงเขารวมในการรบ 
ท่ีไมใชการขัดกันดวยอาวุธระหวางประเทศ 
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กองกําลัง (Force) หนวยทหารหรือองคการซ่ึงปฏิบัติการภายใตกฎการใชกําลังเหลานี้ ในวัตถุประสงคของ
การปองกันตนเอง กองกําลังรวมถึงบุคคลท่ีติดตามกองกองกําลังนั้น เชลยศึก ผูถูกกักกันและผูถูกคุมขังภายใต
ความควบคุมของกองกําลัง 
 
การคุมครองกําลังรบ (force protection) การกระทําเพ่ือปกปองหรือลดการกระทําอันเปนปรปกษตอ 
กําลังพล (รวมถึงสมาชิกในครอบครัว) ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และขอมูลท่ีสําคัญ การคุมครอง  
กําลังรบ ไมรวมถึงการกระทําท่ีทําใหศัตรูพายแพหรือการปองกันตออุบัติเหตุ สภาวะอากาศ หรือโรคราย 
 
ผูมีอํานาจระดับสูงข้ึนไป (higher authority) ผูมีอํานาจในการสั่งการภายในประเทศซ่ึงอยูเหนือกวา
ผูบังคับบัญชาของกองกําลังหรือหนวยกําลัง 
 
กระทําท่ีเปนปรปกษ (hostile act) การโจมตีหรือการใชกําลังอ่ืน ๆ ตอประเทศ กองกําลัง หรือตอบุคคล
หรือทรัพยสินท่ีกําหนด 
 
การแสดงเจตนาเปนปรปกษ (hostile intent) การคุกคามของกระทําอันเปนปรปกษท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได 
 
ประเทศเจาบาน (host nation) ประเทศซ่ึงยอมรับกองกําลังและหรือยุทโธปกรณจากประเทศพันธมิตร 
และ/หรือประเทศผูเขารวมในกองกําลัง ใหมาตั้งท่ีม่ัน มาปฏิบัติการ หรือเคลื่อนพลผานดินแดนของตน  
 
การยิงเล็งจําลอง (indirect fire) การยิงมุงไปยังเปาหมายซ่ึงมองไมเห็นโดยผูเล็งยิง และตัวเปาหมายนั้น
ไมไดใชเปนจุดเล็งยิงของอาวุธหรือผูควบคุมโดยตัวของมันเอง การยิงเล็งจําลองรวมถึงการยิงเล็งจําลองท่ีมี  
การตรวจการณและการยิงเล็งจําลองท่ีไมมีการตรวจการณ 
 
การปองกันตัวเองของแตละบุคคล (individual self-defence) สิทธิของแตละบุคคลในการปองกันตนเอง 
(และในบางกรณีสําหรับบุคคลอ่ืนดวย) จากกระทําท่ีเปนปรปกษหรือการแสดงเจตนาเปนปรปกษ 
 
การปฏิบัตกิารสารสนเทศ (information operations) การผสานการใชขีดความสามารถหลักดานสงคราม
อิเล็กทรอนิกส การปฏิบัติการระบบเครือขายคอมพิวเตอร การปฏิบัติการจิตวิทยา การลวง และการรักษา
ความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางทหาร โดยสอดคลองกับขีดความสามารถการสนับสนุนเฉพาะและ
ความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือท่ีจะโนมนาว ทําใหสับสน ฉอฉล หรือแยงชิงคนและการตัดสินใจอัตโนมัติ
ของฝายตรงขามขณะท่ีปองกันฝายของตนเองดวย เรียกวา IO ดวย 
 
นานฟาสากล (international airspace) นานฟาท่ีอยูเหนือบริเวณทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจําเพาะ 
และทะเลหลวง และดินแดนท่ีไมตกอยูภายใหอํานาจของรัฐใด 
 
นานน้ําสากล (international waters) พ้ืนท่ีมหาสมุทรท้ังหมดท่ีไมอยูใตอํานาจอธิปไตยของชาติใด นานน้ํา
ท้ังหมดออกไปจากทะเลอาณาเขตคือนานน้ําสากลซ่ึงเสรีภาพในการเดินเรือและการบินเหนือในทะเลหลวงถูก 
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สงวนไวสําหรับประชาคมระหวางประเทศ นานน้ําระหวางประเทศรวมถึงเฉพาะเขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจ
จําเพาะ และทะเลหลวง 
 
การปฏิบัติการรวม (joint) กิจกรรม องคกรในการปฏิบัติการ และอ่ืน ๆ  ท่ีกองทัพสองเหลาหรือมากกวานั้น
มารวมกันปฏิบัติภารกิจ 
 
ปฏิบัติการสกัดกั้นทางทะเล (maritime interdiction operations) ปฏิบัติการเพ่ือบังคับตามขอจํากัด 
การเดินทางของคนหรือวัสดุอุปกรณบนหรือเหนือสภาวะแวดลองทางทะเลภายในพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรท่ีกําหนด 
  
เขตแจงเตือนทางทะเล (maritime warning zone) พ้ืนท่ีท่ีกําหนดในมหาสมุทรและสวนของนานฟา 
เหนือพ้ืนท่ีนั้นซ่ึงประเทศใดอางวาจํากัดเสรีภาพในการเดินเรือ และ/หรือการบินผานพ้ืนท่ีนั้นของผูอ่ืน หรือ  
อีกนัยหนึ่งกระทบตอการใชเสรีภาพเหลานั้น ดูเขตยกเวน และพ้ืนท่ีแจงเตือน ซ่ึงอยูในกลุมของพ้ืนท่ีแจงเตือน
ทางทะเล 
 
การหมายเปา (marking) การเกาะติดตอเปาหมายจากตําแหนงซ่ึงหนวยหมายเปาหรือผูกําหนดเปามี 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติเชิงรุกไดทันที 
 
การลวง (military deception) การดําเนินการเพ่ือชักนําใหกองกําลังของฝายตรงขามตัดสินใจ 
ไปในทางท่ีผิด 
 
การปองกันตนเองของชาติ (national self-defence) การปองกันประเทศชาติ กองกําลังแหงชาติ และ
บุคคลของชาติและทรัพยสินของชาตินั้น โดยท่ัวไป ผูบังคับหนวยจะใชสิทธิปองกันตนเองในระดับชาติได 
เฉพาะตอเม่ือไดรับอนุญาตโดยผูมีอํานาจระดับสูงข้ึนไป 
 
นานฟาแหงชาติ (national airspace) นานฟาแหงชาติท่ีอยูเหนืออาณาเขตดินแดน นานน้ําภายใน       
ทะเลอาณาเขต และนานน้ําหมูเกาะ  
 
นานน้ําแหงชาติ (national waters) นานน้ําท่ีอยูในเขตอธิปไตยของชาติท่ีอยูชายฝงนั้น นานน้ําแหงชาติ
รวมถึงนานน้ําภายใน ทะเลอาณาเขต และนานน้ําหมูเกาะ 
 
ทุนระเบิด (naval mines) อุปกรณระเบิดซ่ึงวางอยูในน้ํา ใตพ้ืนทะเลหรือท่ีชั้นผิวดิน มีจุดประสงคเพ่ือจะ
ทําลายหรือจมเรือหรือเปลี่ยนเสนทางของเรือจากการเขามาในพ้ืนท่ี 
 
การตัดรอน (neutralise) ทําใหไรประสิทธิภาพ ท้ังชั่วคราวและถาวร 
 
การปฏิบัติการอพยพผูท่ีมิใชพลรบ (non-combatant evacuation operations) ปฏิบัติการซ่ึงสั่งการ
โดยเจาหนาท่ีผูมีอํานาจแหงชาติซ ึ่งบุคคลท่ีไมใชพลรบจะถูกอพยพจากตางประเทศในท่ีหลบภัยท่ีปลอดภัยเม่ือ

ชีวิตของพวกเขาตองตกอยูในอันตรายจากสงคราม ภาวะเกิดความไมสงบภายใน หรือภัยพิบัติ 
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การข้ึนตรวจเรือแบบไมปฏิบัติตาม (non-compliant boarding) ไดแกการข้ึนตรวจเรือท่ีไมไดรับการตก
ลงใหข้ึนตรวจ 
 

กําลังท่ีไมรุนแรงถึงชีวิต (non-deadly force) กําลังซ่ึงไมไดมุงประสงคหรือไมนาจะเปนเหตุใหเสียชีวิต 
หรือบาดเจ็บสาหัสจนเปนผลใหเสียชีวิต  

 
การยิงจําลองท่ีมีการตรวจการณ (observed indirect fire) การยิงจําลองท่ีซ่ึงจุดท่ีกระทบหรือระเบิด
สามารถมองเห็นไดโดยผูตรวจการณ การยิงจึงสามารถบังคับและปรับไดบนพ้ืนฐานของการตรวจการณ 
 
 
การข้ึนตรวจเรือแบบตอตาน (opposed boading) การข้ึนตรวจเรือซ่ึงผูบังคับการหรือลูกเรือแสดงอยาง 
ชัดแจงวาไดกระทําทุกวิธีเพ่ือมิใหข้ึนตรวจเรือ 
 
นอกอวกาศ (outer space) บริเวณท่ีเริ่มจากสวนท่ีอยูเหนือจากนานฟาภายในไปจนถึงไมมีท่ีสิ้นสุด 
กฎหมายระหวางประเทศยอมรับการโคจรผานโดยอิสระของดาวเทียมท่ีมนุษยสรางข้ึนและวัตถุอ่ืน ๆ ใน   
ความสูงระดับวงโคจรของโลกและเหนือไปจากนั้น 
 
การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ (peace operations) ความหมายอยางกวางรวมถึง การปองกันความขัดแยง 
การสรางสันติภาพ การรักษาสันติภาพ การปฏิบัติการการสรางและบังคับใหเกิดสันติภาพซ่ึงกระทําเพ่ือ
สถาปนาหรือดํารงสันติภาพ 
 
การทรยศ (perfidy) การใชกลลวงท่ีผิดกฎหมาย การกระทําการทรยศเปนการหลอกใชความเชื่อม่ันของศัตรู
ใหเชื่อวาสถาณะความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธจะตองไดรับการปฏิบัติตามดวยเจตนา
ท่ีจะทรยศตอความเชื่อม่ันนั้น การแกลงยอมแพเพ่ือลอใหศัตรูเขามาสูกับดักเปนตัวอยางหนึ่งของการทรยศ 
ควรจะตองตรวจสอบกับคูมือกฎหมายการขัดกันดวยอาวุธของประเทศถึงคํานิยามโดยละเอียดและตัวอยาง
เพ่ิมเติม 
 
การกระทําท่ีเปนโจรสลัด (piracy) การกระทําอันผิดกฎหมายท่ีรุนแรง การทําลายลาง (อาทิเชน การ
ปลนสะดม การจี้ปลน การโจรกรรม) หรือการคุมขังในหรือเหนือนานน้ําสากลท่ีกระทําเพ่ือประโยชนสวนบุคคล
โดยลูกเรือหรือผูโดยสารของเรือหรืออากาศยานสวนบุคคล โดยกระทําตอเรือหรืออากาศยานลําอ่ืน หรือตอ
บุคคลหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีอยูบนเรือหรืออากาศยานนั้น 
 
การปฏิบัติการจิตวิทยา (psychological operations) ปฏิบัติการซ่ึงวางแผนไวเพ่ือถายทอดขอมูลท่ี
คัดเลือกและตัวบงชี้ตอกลุมเปาหมายเพ่ือใหมีอิทธิพลตออารมณ แรงจูงใจ การใหเหตุผลโดยตรง และในท่ีสุด
คือตอทาทีของรัฐบาล องคการ กลุม และสวนบุคคล เปาหมายของปฏิบัติการณจิตวิทยาคือเพ่ือชักจูงโนมนาว
หรือสนับสนุนทัศนคติและทาทีตามวัตถุประสงคของผูเริ่มปฏิบัติการณ 
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การปองกันตนเอง (self-defence) การใชกําลังท่ีจําเปนและเปนสัดสวน รวมถึงกําลังรุนแรงถึงชีวิต เพ่ือท่ีจะ
ปกปองกองกําลัง กําลังพล หรือทรัพยสินจากการโจมตีหรือการโจมตีท่ีใกลจะเกิดข้ึน 
 
อาชญากรรมรายแรง (serious crime) การฆา การขมขืน การทํารายรางกายเหตุรุนแรงหรืออาชญากรรม
อ่ืน ๆ ซ่ึงมีเหตุผลใหเชื่อไดวาทําใหถึงแกชีวิตหรือเปนเหตุใหบาดเจ็บสาหัส 
 
การเฝาตาม (shadowing) การสังเกตการณและ ติดตามเปาหมาย (ไมจําเปนตองตอเนื่อง) การเฝาตาม   
อาจกระทําแบบเปดเผยและปกปด 
 
ขอตกลงสถานภาพกองกําลัง (status of forces agreement SOFA) ขอตกลงซ่ึงระบุถึงสถานะทาง
กฎหมายของกองกําลังทหารผูมาเยือนซ่ึงวางกําลังในดินแดนของรัฐอ่ืน 
 
การปองกันตนเองของหนวย (unit self-defence) สิทธิท่ีผูบังคับบัญชาของหนวยสามารถปองกันตนเอง 
หนวยอ่ืน ๆ ในประเทศของตน และหนวยพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ือตอตานการกระทําท่ีเปนปรปกษหรือเจตนาอันเปน
ปรปกษ 
 
การยิงจําลองท่ีไมมีการตรวจการณ (unobserved indirect fire) การยิงจําลองท่ีซ่ึงจุดท่ีกระทบหรือ
ระเบิดไมไดมีการตรวจการณ  
 
พ้ืนท่ีแจงเตือน (warning area) การประกาศซ่ึงแจงการเตือนเก่ียวกับความเปนไปไดของอันตรายท่ีจะ
เกิดข้ึนทางทะเล เชน การทดสอบอาวุธ การฝก การสูรบ หรือการปฏิบัติการอ่ืน ๆ ใหดู เขตจําเพาะ 
(exclusion zone) และ พ้ืนท่ีแจงเตือนทางทะเล (maritime warning zone) 
 
การยิงเตือน (warning shot) การยิงในบริเวณใกลกับบุคคล เรือ หรืออากาศยานเพ่ือเปนสัญญาณเพ่ือ        
ท่ีจะหยุดการกระทําในทันที แตไมไดมุงท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………….. 
         (V. 27 Jan 11) 
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