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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

คํานําสําหรั บฉบับแปลภาษาไทย
สถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศและทีมผูรางคูมือกฎการใชกําลังขอแสดงความขอบคุณ
อยางจริงใจตอกองทัพไทยสําหรับการแปลและจัดพิมพคูมือ คูมือฉบับภาษาไทยจะมีสวนในการ
เสริมสรางความเขาใจหลักนิยมและการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎการใชกําลังมากยิ่งขึ้นและใชเปน
เอกสารอางอิงเรื่องกฎการใชกําลังในการฝกศึกษาที่กระทําในภาษาไทย
ขอใหผูใชคูมือกฎการใชกําลังกรุณาใหขอสังเกตรวมทั้งบทเรียนและขอเสนอแนะเพื่อการแกไขหรือ
เพิ่มเติมไปที่ dennis.mandsager@gmail.com หรือที่สถาบันที่ sanremo@iihl.org.
ซานเรโม, กุมภาพันธุ 2011
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คําปรารภ
คูมือกฎการใชกําลังซานเรโม มีเจตนาในการรักษาแนวทางของหนังสือฉบับกอนหนาของซานเรโม เชนคูมือ
ซานเรโมเรื่องกฎหมายระหวางประเทศที่ใชในการขัดกันดวยอาวุธทางทะเลที่พิมพใน ค.ศ.1995 และคูมือ
ซานเรโมเกี่ยวกับการขัดกันดวยอาวุธที่ไมใชระหวางประเทศ ที่พิมพในป ค.ศ.2006
คูมือนี้จัดพิมพขึ้นโดยสถาบันในฐานะเปนเครื่องมือในการทํางาน โดยไมเจตนาที่จะแสดงขอคิดเห็นอยางเปน
ทางการ หรือจุดยืนของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งหรือ องคการระหวางประเทศเฉพาะใด ๆ ในเรื่องขอแตกตางที่
ไดรับการพิจารณา จุดมุงหมายประการเดียวคือการนําผูอาน และโดยเฉพาะอยางยิ่งผูเขารวมหลักสูตรทาง
ทหารของสถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศเขาสูความซับซอนของหลักการที่เปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวางของกฎการใชกําลัง
คูมือนี้สะทอนถึงผลลัพทของโครงการสามปที่ริเริ่มโดยศาสตราจารเดนิส แมนซาเกอร แหงวิทยาลัยการทัพเรือ
สหรัฐอเมริกาดวยการสนับสนุนอยางเต็มที่จากสถาบัน ซึ่งมองเห็นถึงความตองการเอกสารอางอิงในเรื่องกฎ
การใชกําลังรวมกันซึ่งสามารถนําไปใชโดยประเทศใด ๆ ในการฝกและ/หรือการปฏิบัติการ คูมือนี้ไดนําไปใชใน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลายครั้งที่สถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ ซานเรโม อีกทั้งการฝก
ระหวางประเทศกับหลักสูตรตาง ๆ อีกจํานวนมากที่ทําใหไดรับขอมูลจากผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณสูงจาก
ทุกภูมิภาคของโลก คูมือนี้ ณ ปจจุบันจึงสะทอนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากนานาประเทศทั่วโลก
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
ประเด็นขอนี้เปนเจตนารมณโดยตลอดมาที่จะใหเครื่องมือซึ่งสามารถนําไปใชในการอํานวยความสะดวกและ
สรางเสริมความรวมมือนานาชาติและความเขาใจรวมกันขณะที่ประกันวากองกําลังยึดถือหลักเกณฑดานความ
มั่นคงและนโยบายแหงชาติ
ขญที่การควบคคุมทางการเมืองตอกองทัพและดวยการใชกฎการใชกําลังเพื่อกําหนดกฎเกณฑการปฏิบัติของ
กองทัพโดยแตละชาติ พันธมิตรและกองกําลงนานาชาติทั่วโลกเพื่มจํานวนขึ้นดังนั้นความตองการที่จะสามารถ
ทําการฝกและทําความเขาใจกฎการใชกําลังก็มีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นในทํานองเดียวกัน เปนสิ่งสําคัญยิ่งที่ตอง
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มีความเขาใจที่ชัดเจนวา ขณะที่กฎการใชกําลังมักเปนเรื่องผสมผสานระหวางขอกําหนดดานการทหารและดาน
นโยบายทางการเมือง เรื่องเหลานี้จะตองผูกพันโดยขอบเขตดานกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายใน
ประเทศดวย ขอจํากัดดานกฎหมายดังกลาวจะตองไมถูกกาวลวงเกินไปกวานั้นแตมักจะจํากัดไวแคบกวาโดย
ผลของกฎการใชกําลัง บอยครั้งมากที่การกําหนดชั้นความลับแหงชาติหรือของนานาชาติหมายถึงการจัดทํา
และการแบงปนประสพการณและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกฎการใชกําลังปนเรื่องที่เปนปญหา ความสามารถ
ของฝายทหารในการแบงปนประสพการณรวมทั้งเพื่อนักศึกษาวิทยาการและสาธารณะเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เปน
สิ่งที่สําคัญยิ่งเพื่อที่จะสงเสริมการตระหนักรูถึงการอนุวัติตามเชิงปฏิบัติของกฎหมายมนุษยธรรมระหวาง
ประเทศผานกฎการใชกําลัง
คูมือเลมใหมนี้จะเปนไปตามความตองการของหลักสูตรทางทหารของสถาบันแตโดยเทาเทียมกันนั้น ยังคงมีให
สถาบันและภาคสวนอื่น ๆ ที่สนใจดวย กระผมหวังอยางจริงใจวาคูมือนี้จะถูกนําไปใชทั้งในพื้นที่บนโลกที่หลัก
นิยมเรื่องกฎการใชกําลังยังไมมีอยู หรือใชเปนเครื่องมือที่ชวยในการสรางการฝกที่สมจริงและเปนประโยชนใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ คูมือมีเจตนาทั้งที่จะชวยบุคคลที่ทํางานในระดับยุทธศาสตรในการเตรียมกฎการ
ใชกําลังที่ชัดเจนและไมคลุมเครือกับทั้งบุคคลที่มีสวนในในการปฏิบัติการตามกฎการใชกําลังเพื่อใหออกกฎการ
ใชกําลังในถอยคําที่เขาใจไดงายและชวยกําลังพลทหารใหมีความสามารถในการบรรลุภารกิจ
แมวานี่เปนเรื่องที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องโดยสะทอนธรรมชาติและลักษณะที่ประเทศเขารวมในการ
ปฏิบัติการทหาร เราหวังอยางยิ่งวาผูใชคูมือจะมีขอแนะนําเพื่อปรับปรุงและปรับแตงการปฏิบัติที่แสดงไวใน
ขอความของคูมือในฉบับหนา
กระผมอยากขอขอบคุณศาสตราจารย เดนิส แมนซาเกอร ซึ่งเปนที่มาในการริเริ่มนี้ คณะกรรมมาธิการรางคูมือ
อีกทั้งเปนสมาชิกของสถาบัน(รวมทั้งศาสตราจารยนาตาลิโน รอนซิตติ Professor Natalino Ronzitti และ
พลเรือโทเฟอรดินันโด ซานเฟลิซ ดิ มอนเตฟอรเต Rear Admiral Ferdinando Sanfelice di Monteforte)
ผูซึ่งโดยสวนตัวไดใหขอสังเกตและคําแนะนําที่เปนประโยชน ทายที่สุดนี้ขอขอบคุณตอคณะกรรมการกาชาด
ระหวางประเทศ(International Committee of the Red Cross (ICRC)) ดวยการสนับสนุนทางการเงินอยาง
มากของคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศไมเพียงไดชวยใหพิมพคูมือไดอยางรวดเร็วและการแปลเปน
ภาษาอื่น ๆ แตยังชวยใหสถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศแจกจายคูมือแกบรรดานักเรียนและ
สถาบันที่ใหความสนใจ

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 (เบลเยี่ยม)
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, พันธมิตรเพื่อการยายถิ่น ภาวะผูนํา-การพัฒนา,
อดีตรองผูอํานวยการองคการระหวางประเทศเพื่อการยายถิ่น, เจนีวา
ศาสตราจารย โยรัม ดินสไตน (อิสราเอล)
ศาสตราจารยเกียรติคุณ, มหาวิทยาลัยเทล อาวีฟ
ศาสตราจารย ชากส ฟอสเตอร (สวิสเซอรแลนด)
ศาสตราจารยเกียรติคุณ, สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาระดับสูง, เจนีวา
ศาสตราจารย ดร.วูลฟฟ ไฮนเชล วอน ไฮนเนกก (เยอรมัน)
คณะบดีคณะนิติศาสตร, มหาวิทยาลัยวิอาดรินา, แฟร็งเฟรท
ศาสตราจารยสมทบ มารี จาค็อปสสัน (สวีเดน)
หัวหนาที่ปรึกษากฎหมาย, กระทรวงตางประเทศ, สต็อกโฮลม
ดร.มิชาเอล ไมเออร (สหราชอาณาจักร)
หัวหนาสํานักงานกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ, สภากาชาดอังกฤษ, ลอนดอน
ผูพิพากษา ฮิซาชิ โอวาดะ (ญี่ปุน)
ประธาน, ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ, เฮก
ศาสตราจารย วิลเลียม เอช.ทาฟท ที่ IV (สหรัฐ ฯ)
คณะนิติศาสตรแสตนฟอรด, แคลิฟอรเนีย
ชุมชนแหงซานเรโม
สภากาชาดอิตาลี
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วิทยาลัยการทัพเรือสหรัฐอเมริกาเชนเดียวกับสถานศึกษาอื่น ๆ ที่คลายคลึงกันทําการคนควา การสอน
การจําลองยุทธ และการประชุมทั้งที่กําหนดชั้นความลับและไมกําหนดชั้นความลับและมีสวนที่เปนนักเรียน
จากนานาชาติ เมื่อมีหัวขอเกี่ยวกับกฎการใชกําลัง(Rules of Engagement ROE) และผูเขารวมมาจาก
หลายชาติ ทําใหการถกแถลงอยางมีประโยชนเปนปญหา ผูเขารวมมักจะมาถึงโดยมีความรูเรื่องกฎการ
ใชกําลังนอยมากหรือมีความรูเรื่องชุดกฎการใชกําลังแหงชาติที่กําหนดชั้นความลับที่ไมสามารถเปดเผย
ตอชาติอื่น หรือมีความรูเรื่องชุดกฎการใชกําลังของกองกําลังนานาชาติที่กําหนดชั้นความลับที่ไมสามารถ
เปดเผยนอกกองกําลังรวม เปาหมายของคูมือกฎการใชกําลังนี้คือเพื่อแกปญหาเชนวาโดยการพัฒนากฎ
การใชกําลังที่สมจริง ครบถวนสมบูรณ และ ไมกําหนดชั้นความลับที่สามรถใชไดโดยทุกชาติเพื่อการฝก
ศึกษา จําลองยุทธ และการปฏิบัติการจริง
กาวแรกในกระบวนการรางคือการเชิญผูรวมงานจากออสเตรเลีย แคนาดา และสหราชอาณาจักร ซึ่งทาง
วิทยาลัยไดมีความสัมพันธในการทํางานอยางใกลชิดเพื่อรวมในทีมราง ขั้นตอนที่สองคือการรวมกําลังกับ
สถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ (Institute of International Humanitarian Law IIHL)
และนักศึกษาของสถาบันจํานวนมาก เพื่อทดสอบรางคูมือในสภาพการทดสอบและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ความทาทายของทีมรางมีอยูมาก หลายคนสงสัยถึงความเปนไปไดของการพัฒนากฏการใชกําลังซึ่งเปนที่
ยอมรับของประชาคมระหวางประเทศ แตละประเทศมีพันธกรณีตามสนธิสัญญาที่แตกตาง มุมมองกฎหมาย
ระหวางประเทศที่แตกตาง มุมมองนโยบายที่แตกตาง และมุมมองที่แตกตางของอํานาจและความรับผิดชอบ
ของผูบังคับบัญชา นอกจากนี้ผูที่รวมทบทวนเกือบทุกคนเชื่อวากฎการใชกําลังที่ใชตามจริงจะตองกําหนด
ชั้นความลับ
ทีมรางไดจัดทํารางหลายฉบับซึ่งไดผานการวิจารณในหลายทางรวมทั้งหลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สองครั้งและหลักสูตรการปฏิบัติการทางเรือสองครั้งที่จัดขึ้นที่สถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ
ผลของทั้งสองกิจกรรมคือการทดสอบกฎการใชกําลังอยางแข็งขัน หลังจากสามปของการรางและการทดสอบ
คณะกรรมาธิการสถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศไดอนุมัติใหจัดพิมพคูมือนี้ในเดือนกันยายน
ค.ศ. 2009
รูปแบบของคูมือนี้มีเอกลักษณคือนอกจากมาตรการกฎการใชกําลังแลวยังไดรวมเอารูปแบบของเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับกฎการใชกําลังรวมทั้งบัตรกฎการใชกําลังแบบพกพา การเตือน การตอบสนองตอการเตือน และ
เรื่องอื่น ๆ ทีมผูรางตระหนักวาหลายประเทศมีรูปแบบในเรื่องดังกลาวของตนเอง อยางไรก็ดีหลายประเทศ
ยังไมมีและนักเรียนไมมีโอกาสเขาถึง
คูมือนี้พิจารณวาในกองกําลังนานาชาติผูมีอํานาจระดับสูงของแตละประเทศจะอนุมัติกฎการใชกําลังสําหรับ
กองกําลังของตนและแตละผูเขารวมนานาชาติจะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของประเทศตน ดวยเหตุนี้
คูมือนี้จึงมีทางเลือกของมาตรการกฎการใชกําลังที่หลากหลายและไมคงที่ การเห็นเปนเอกฉันทในแตละ
มาตรการไมเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง แตการแบงปนขอมูลกฎการใขกําลังกับผูบัญชาการกองกําลังนานาชาติเปน
สิ่งสําคัญยิ่ง
V

ผูรางใครขอใหผูใชคูมือนี้แบงปนการวิจารณที่สรางสรรค คําถาม และขอสังเกต รวมทั้งบทเรียนที่ไดรับจาก
การฝกกฎการใชกําลัง กรุณาสงจดหมาลอิเล็คทรอนิกสมาที่ sanremo@iihl.org
เดนิส แมนซาเกอร
วิทยาลัยการทัพเรือสหรัฐ ฯ
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คําขอบคุณ
คณะผูเขียนขอแสดงความขอบคุณสถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ
และบรรดานักเรียน
ผูเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ ผูมีสวนรวมจํานวนนับไมถวนที่ไดใชคูมือ และใหคําติชม ขอคิดเห็น
เพื่อการปรับปรุง
แอลแลน โคล Alan Cole ขอขอบคุณ พลเรือจัตวา นีล บราวน Neil Brownกองทัพเรืออังกฤษ
สําหรับการสนับสนุนที่ใหจากเจาหนาที่และดวยตัวเอง โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการรางสวนที่เกี่ยวของกับ
การกําหนดเปาหมายลวงหนา(pre – planned targeting) รวมทั้งขอขอบคุณ นาวาเอก แอนดรูเจมสัน
Andrew Jameson ที่ไดใหความสนับสนุนในเรื่องความมั่นคงทางทะเล
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 ที่นี้ กับ ขอแสดงความขอบคุณนายทหารฝาย
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 สําหรับการสนับสนุนตั้งแตการเริ่มกอตั้งโครงการนี้จนกระทั่งสําเร็จ และขอขอบคุณเพื่อน
รวมงานที่ไดใหความชวยเหลือใหคําแนะนําและแนวทางโดยเฉพาะพันเอก เคอรบี แอบบ็อต Kirby Abbott
พันโท ทิม บิช็อบ Tim Bishop และนาวาโท แมรี่ การแดน Mary Gardan
เดนิส แมนซาเกอร Dennis Mandsager ขอขอบคุณทีมงานที่สละเวลายาวนานในการเขียน
รวมอภิปราย ตอรองและประณีประนอมที่ทุมเทในการพัฒนาคูมือเลมนี้ 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 ทายที่สุดขอขอบคุณผูรวมงานในวิทยาลัยการทัพเรือ กองกฎหมายระหวางประเทศ
และหนวยกฎหมายระหวางประเทศของกําลังสํารองกองทัพเรือและทุกทานที่ถือเปนกุญแจสําคัญในการผลิต
หนังสือเลมนี้
แอลแลน โคล
ฟลลิป ดรูว

Alan Cole
Phillip Drew

ร็อป แม็คลาฟกลิน Rob McLaughlin
เดนิส แมนซาเกอร Dennis Mandsager
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สหรัฐอเมริกากับทีมงานผูรางไดจัดทําขึ้นนี้ เปนเอกสารที่เปนประโยชนในการทําความเขาใจเรื่องกฎการใช
กําลังและเรื่องที่เกี่ยวของโดยไดรวมรวมเปนหมวดหมู ตลอดจนมีตัวอยางประกอบให ทําใหงายตอการทํา
ความเขาใจและสามารถนําไปใชในการฝกอบรม หรือกระทั่งเปนแนวทางการยกรางกฎการใชกําลังเพื่อใชงาน
จริง ผูแปลหวังวาการแปลคูมือนี้เปนภาษาไทยจะเปนประโยชนตอราชการทหารของไทยโดยทําใหสามารถนํา
คูมือนี้ไปใชประโยชนในราชการทั้งการฝกและการใชงานจริงไดงายขึ้นในโอกาสตอไป
ผูแปลไดพยายามยึดรูปแบบของตนฉบับในเรื่องการจัดหัวขอตาง ๆ ในการแปล เพื่อใหสามารถสอบทานกับ
ตนฉบับภาษาอังกฤษได ซึ่งเปนเงื่อนไขประการหนึ่งของเจาของลิขสิทธิคือ สถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหวาง
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ของ กรมยุทธศึกษาทหารประกอบในการแปล หากผูใชงานคูมือฉบับแปลไทยพบขอผิดลาดหรือมีขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะประการใดขอไดกรุณาแจงใหผูแปลทราบดวย โดยติดตอที่ โทร.081 9282768 หรือทางอีเมลล
ที่ petethaijag@hotmail.com จักเปนพระคุณยิ่ง
ผูแปลใครขอแสดงความขอขอบคุณคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ สํานักงานกรุงเทพ และเจาหนาที่
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ผูบังคับบัญชาของผูแปลกับผูบังคับบัญชาในกรมพระธรรมนูญทุกระดับที่ใหการสนับสนุนผูแปลจนงานแปล
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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
สวนที่ I: บทนํา
บทนําและวัตถุประสงค
1. วัตถุประสงคของคูมือนี้คือเพื่อชวยในการรางกฎการใชกําลัง( Rules of Engagement(ROE))และเปน
แนวทางปฏิบัติทางดานกฎหมายและการปฏิบัติการสําหรับใชในการฝก อบรม จําลองยุทธ และการปฏิบัติการ
คูมือนี้ไมใชคูมือกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ แตไดรวมเอาขอกําหนดเพื่อระบุและจัดการจุดยืนทางดาน
กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของของประเทศที่เขารวมในการปฏิบัติการนานาชาติ และเสริมสรางความเขาใจ
นโยบายดานกฎการใชกําลังของประเทศ คูมือนี้ยังไดเสนอแนะกฎการใชกําลังสําหรับสภาวะแวดลอ ม และ
กิจเฉพาะบางประการ รวมทั้งขั้นตอนการขออนุมัติและปฏิบัติการตามกฎการใชกําลังทั้งในการปฏิบัติการ
เหลาเดียว การรบรวม หรือ ปฏิบัติการนานาชาติ
โครงสรางของคูมือ
1. คูมือนี้เปนไปตามโครงสรางดังนี้
a)
สวนที่ ๑ ถึงสวนที่หก เปนบทนําของคูมือ ขอพิจารณาทางกฎหมายที่สําคัญอันกระทบตอ
การใชกําลัง หลักการปองกันตนเอง ปจจัยดานนโยบายซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนากฎการใชกําลัง
ทฤษฎีดานกฎการใชกําลังในคูมือนี้ และ กระบวนการของกฎการใชกําลัง
b)
ผนวก A วางแนวทางของการวางแผนและการรางกฎการใชกําลัง ขอแนะนําเฉพาะเรื่อง
กฎการใชกําลังสําหรับสภาวะแวดลอมและกิจเฉพาะดานการปฏิบัติการบางอยาง แนวทางในเรื่องเจตนา
เปนศัตรู(ปรปกษ) และการยกระดับของกําลังในการปองกันตนเอง และขอมูลในเรื่องความสัมพันธ
ระหวางการกําหนดและการใชกําลัง
c)
ผนวก B ประมวลกฎการใชกําลัง ที่สามารถนํามาปรับใชตามความจําเปนเพื่อทําใหบรรลุ
ภารกิจตาง ๆ
d)
ผนวก C และอนุผนวกไดแกตัวอยางกฎการใชกําลัง และเอกสารที่เกี่ยวของกับกฎการใช
กําลัง
e)
ผนวก D ไดแกคําจํากัดความของศัพทเฉพาะที่ใชในคูมือนี้ ศัพทเฉพาะนี้จะพิมพปรากฏ
เปนตัวอักษรแบบเอียง ทั้งนี้เพื่อชี้วาจะตองทําการใชโดยอางอิงกับคําจํากัดความ
คําจํากัดความและสถานะ
3. กฎการใชกําลังออกโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจ และเพื่อชวยกําหนดตีเสนกรอบของสภาวการณและ
ขอจํากัดซึ่งสามารถใชกําลังทหารเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย กฎการใชกําลังปรากฏในหลายรูปแบบของหลักนิยม
ทางทหารของชาติรวมทั้งคําสั่งการปฏิบัติ คําสั่งเคลื่อนพล แผนยุทธการ หรือ คําสั่งชี้แจง(เฉพาะ) ไมวาอยูใน
รูปแบบใดกฎการใชกําลังใหอํานาจและหรือจํากัดเรื่องอื่นใด และเรื่องกการใชกําลัง การวางและกําหนด
ตําแหนงของกําลัง และการใชขีดความสามารถเฉพาะบางประการ ในบางประเทศกฎการใชกําลังมีสถานะเปน
คําแนะนําแกกองกําลังทหาร ขณะที่ในภารกิจบางประเทศกฎการใชกําลังเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
กฎการใชกําลังไมไดออกไวเพื่อระบุผูรับผิดชอบในภารกิจหรือกิจเฉพาะ อีกทั้งมิไดออกเพื่อใหขอมูลดานยุทธวิธี
ภารกิจและกิจจะกําหนดโดยออกผานคําสั่งยุทธการหรือโดยทางอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันของการควบคุมและ
การบังคับบัญชา
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กฎหมายและนโยบายที่ใชบังคับ
4. กฎหมายระหวางประเทศ การปฏิบัติในการปฏิบัติการทางทหารไดถูกควบคุมโดยกฎหมายระหวาง
ประเทศ รวมทั้งกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ (Law of Armed Conflict(LOAC)) (บางครั้งเรียกวา
“กฎหมายสงคราม หรือ กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศดวย) ทุกประเทศมีพันธะผูกพันที่จะตองทําการ
ฝกกองกําลังของตนใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ และกฎหมายระหวางประเทศอื่น ๆ ที่
กระทบตอการปฏิบัติการทางทหาร คูมือนี้มีวัตถุประสงคที่จะอํานวยความสะดวกในการสรางกฎการใชกําลังให
มีความชอบธรรมในการใชกําลังที่เปนไปตามกฎหมายระหวางประเทศ หลายประเทศไดถูกผูกพันในกฎหมาย
เจนีวาและเฮก หลายประเทศอาจมีพันธกรณีตามสนธิสัญญา และการตีความและหรือการนําไปใชที่แตกตาง
กัน ในการปฏิบัติการนานาชาติขอแตกตางเหลานี้จะตองถูกระบุและนํามาเปนองคประกอบในการวางแผนและ
การปฏิบัติการทางทหาร
5. กฎหมายภายในประเทศ กองทัพของแตละประเทศจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศตน
ยกตัวอยางเชนกฎหมายภายในของบางประเทศอาจจํากัดความสามารถของกองกําลังที่จะใชกําลังโดยเฉพาะ
อยางยิ่งกําลังที่รุนแรงถึงชีวิตในการปองกันผูอื่นหรือสถานที่ ในทํานองเดียวกันบางประเทศอาจออกขอจํากัด
หรือบทขยายความเพื่อเสริมขึ้นจากกฎการใชกําลังของตนในการปฏิบัติการกองกําลังนานาชาติ ขอจํากัดหรือ
บทขยายความดังกลาวจะตองนํามาแลกเปลี่ยนความเขาใจในหมูกองกําลังชาติอื่น ๆในกองกําลังนานาชาติให
มากที่สุดเทาที่จะกระทําได เปนเรื่องเฉพาะเจาะจงที่จําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหมั่นใจวาผูบังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติของกองกําลังนานาชาติจะไดตระหนักถึงขอจํากัดใด ๆ ดังกลาวเพื่อที่จะไดใชกําลังอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
6. นโยบายแหงชาติ ในทํานองเดียวกันกับที่แตละประเทศอาจมีจุดยืนทางกฎหมายที่แตกตางกันในบาง
ประเด็น ในการวางแผนและการปฏิบัติการทางทหารจะตองคํานึงความแตกตางทางจุดยืนของนโยบายแหงชาติ
ที่แตกตางกันดวย
7. การปฏิบัติการผสมนานาชาติ ในการปฏิบัติการผสมนานาชาติประเทศที่เขารวมจะตองปฏิบัติภายใต
การจัดการเรื่องกฎการใชกําลังรวมกัน นโยบายและขอกฎหมายที่แตกตางอาจนําไปสูการมีกฎ
การใชกําลังที่แตกตางกันในหมูสมาชิกของกองกําลังนานาชาติ กฎการใชกําลังที่แตกตางอาจเปนที่มาของขอ
ขัดแยงใน การปฏิบัติการปญหาในเรื่องนี้วิธีในการแกไขไดแกการเจรจาตอรองมากกวาที่จะใชกระบวนการที่จะ
นําไปสูกฎการใชกําลังซึ่งสะทอนถึงการมีสวนรวมในระดับนอยที่สุด ในกรณีที่มีขอแตกตางจากที่มาของกฎการ
ใชกําลังอาจแกไขไดในกฎการใชกําลัง ขอแตกตางดังกลาวควรมีการเผยแพรแกสมาชิกในกองกําลังประเทศอื่น
ๆ เมื่อสามารถกระทําได
สวนที่ II : การปองกันตนเอง
8. ประเภทของการปองกันตนเอง กฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหวางประเทศของทุก
ประเทศยอมรับหลักเรื่องการปองกันตนเองอันไดแกการใชกําลังเพื่อปองกันการโจมตีหรือการโจมตีที่ใกลจะถึง
การปองกันตนเองกระทําไดในทุกสถานการณรวมทั้งกรณีการขัดกันดวยอาวุธ กฎหมายภายในมีสาระตางกัน
ไปในเรื่องคําจํากัดความและสาระของสิทธิในการปองกันตนเอง ดวยเหตุดังกลาวแตละบุคคล และหนวยทหาร
จะตองใชสิทธิปองกันตนเองตามกฎหมายภายในของประเทศตนเอง ในบางประเทศการปองกันตนเองไมไดถูก
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ควบคุมโดยกฎการใชกําลัง ในบางประเทศคําวา “การกระทําที่เปนปรปกษ ” และ “การแสดงเจตนาเปน
ปรปกษ” เปนเรื่องเกี่ยวของกับการบรรลุภารกิจมากกวา การปองกันตนเอง ในคูมือนี้ ผูรางใชแนวทางที่ใน
มุมมองของผูรางเห็นวาเปนมุมมองที่ยอมรับไดทั่วไปโดยยอมรับวาบางประเทศอาจมีแนวทางที่แตกตางออกไป
ในทุกกรณีคูมือมีนี้เจตนาที่จะนําใหทุกประเทศนําไปใชได เพื่อวัตถุประสงคสําหรับคูมือนี้ สิทธิ การปองกัน
ตนเองมีสี่ระดับดวยกันคือ
a. การปองกันตนเองของแตละบุคคล ไดแกสิทธิของแตละบุคคลที่จะปองกันตนเอง(และในบางกรณี
ปองกันบุคคลอื่น) จากการโจมตีหรือการโจมตีที่ใกลจะเกิดขึ้น บางประเทศอาจอนุญาตใหผูบังคับบัญชา
จํากัดการปองกันตนเองของแตละบุคคลในทํานองเดียวกับการปองกันตนเองของหนวย (ดูผนวก B
หมวด 10 ดวย)
b. การปองกันตนเองของหนวย ผูบังคับหนวยมีสิทธิที่จะปองกันหนวยของตนเองและหนวยอื่น
ที่มาจากประเทศเดียวกันในการเผชิญหนาตอการโจมตีหรือการโจมตีที่ใกลจะเกิดขึ้นในบางประเทศ
หลักการของการปองกันตนเองเปนทั้งสิทธิและหนาที่ในขณะที่บางประเทศมองวาเปนสิทธิเพียงอยาง
เดียวบางประเทศอาจกําหนดใหสิทธิการปองกันตนแองของหนวยอาจถูกจํากัดโดยคําสั่งจากหนวยใน
ระดับสูงขึ้นไป การปองกันตนเองของหนวยอาจขยายรวมไปถึงหนวยหรือบุคคลจากประเทศอื่นเมื่อ
กฎการใชกําลัง ที่ใชบังคับอยูอนุญาตใหทําได (ดูผนวก B หมวด 11 ดวย)
c. การปองกันผูอื่น ไดแกสิทธิในการปองกันบุคคลที่ระบุ(ไมไดเปนกําลังพลในกองกําลัง) )
จากการโจมตีหรือการโจมตีที่ใกลจะเกิดขึ้น บางประเทศสิทธิในการปองกันตนเองของบุคคล หรือ
การปองกันตนเองของหนวยอาจไมรวมถึงสิทธิในการใชกําลังเพื่อปองกันพลเมืองอื่น ๆ ในสัญชาติตน
(ดูผนวก B หมวด 12 ดวย)
d. การปองกันตนเองของประเทศ ตามที่รูจักกันใน ขอ ๕๑ แหงกฎบัตรสหประชาชาติอางถึงสิทธิ
ของประเทศที่จะปองกันตนเองจากการโจมตีดวยกําลังอาวุธ และประเทศสวนมากรวมถึงการคุกคามวา
จะโจมตีดวยกําลังอาวุธที่ใกลจะเกิดขึ้น (ดูผนวก B ภาคที่ 13 ดวย) การตกลงใจวาจะอางถึงสิทธิการ
ปองกันตนเองของประเทศหรือไมจะคงไวในระดับสูงสุดของรัฐบาลหรือหรือองคกรฝายบริหารเทานั้น
9. การกระทําที่เปนปรปกษ และการแสดงเจตนาเปนปรปกษ เพื่อวัตถุประสงคของคูมือนี้สิทธิในการใช
กําลังในการปองกันตนเองเกิดจากการโตตอ การกระทําที่เปนปรปกษ(โจมตี) และ/หรือการแสดงเจตนาเปน
ปรปกษ(การคุกคามวาจะโจมตีที่ใกลจะเกิดขึ้น อนุผนวก 4 และ 5 ของ ผนวก A ใหแนวทางในการตัดสินใจ
เรื่องการแสดงเจตนาเปนปรปกษและความรุนแรงและระยะเวลาของกําลังที่อาจใชในการปองกันตนเองหนวย
เหนืออาจใหแนวทางปฏิบัติเฉพาะภารกิจในเรื่องเครื่องบงชี้ถึง การกระทําที่เปนปรปกษ และการแสดงเจตนา
เปนปรปกษ
10. การใชกําลังในการปองกันตนเอง ภายใตขอจํากัดตามที่กําหนดในกฎการใชกําลัง(หมวด 10 หรือ
หมวด11 การกระทําและมาตรการใด ๆ ที่จําเปนและไดสัดสวนสามารถนํามาใชในการปองกันตนเองได
เมื่อเวลาและสถานการณดานการปฏิบัติการเอื้ออํานวย กําลังทหารควรแจงเตือนฝายที่ทําการคุกคามเพื่อให
ถอนตัวหรือยุติการกระทําการคุกคาม กองกําลังทหารอาจไดรับอนุญาตใหใชกําลังในการปองกันตนเองเฉพาะ
ในกรณีที่หนทางเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ที่จะใชปองกันหรือตอตานการโจมตีหรือการโจมตีดวยกําลังอาวุธที่ใกล
จะเกิดขึ้น
a. ไรผล
b. ไมมีอยู หรือ
c. มองวาไมเพียงพอตอการตานทานกองกําลังในสถานการณดังกลาว
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การใชกําลังโดยทั่วไปอนุญาตใหใชไดตราบเทาที่การกระทําที่เปนปรปกษ และการแสดงเจตนาเปนปรปกษ
ยังคงมีอยู การใชกําลังตองเปนสัดสวนซึ่งหมายถึงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกําลังจะตองไมเกิน
ความจําเปน (ขอสังเกต: หลักการเรื่อง “ความเปนสัดสวน” ในเรื่องการปองกันตนเองจะตองไมนําไปสับสน
กับหลักเรื่อง “การเปนสัดสวน” ในการขัดกันดวยอาวุธระหวางประเทศซึ่งเกี่ยวกับความพยายามในการจํากัด
ความเสียหายขางเคียงใหเกิดขึ้นนอยที่สุด
11. การไลติดตาม การปองกันตนเอง การปองกันหนวย การคุมครองผูอื่น และการปองกันตนเองระดับชาติ
ไดรวมถึงอํานาจที่เราจะไลติดตามและเขาตอสูกองกําลังที่ยังคงแสดงเจตนาเปนปรปกษ กฎการใชกําลังอาจ
จํากัดขอบเขตที่อนุญาตใหทําการไลติดตามซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณทางการทหารและทางการเมือง ควร
แยกแยะการไลติดตามในการปองกันตนเองจากการไลติดตามติดพันซึ่งโดยวัตถุประสงคของคูมือนี้เปน
มาตรการหนึ่งที่ใชในบริบทของการบังคับใชกฎหมายในทางทะเลเทานั้นโดยไดมีการใหคํานิยามไวในกฎหมาย
จารีตประเพณีระหวางประเทศ และในขอ 111 ของอนุสัญญากฎหมายทะเล ค.ศ.1982
12. ความสัมพันธระหวางกฎการใชกําลังในการปองกันตนเองและกฎการใชกําลังเพื่อบรรลุภารกิจ แตละ
บุคคลและหนวยมีสิทธิในการปองกันตนจากการโจมตี หรือ เพื่อมีสถานการณการโจมตีที่ใกลจะถึง หลักทั่วไป
มีอยูวากฎการใชกําลังที่ออกสําหรับภารกิจไมไดจํากัดสิทธิ์นี้ เนื่องจากกฎหมายภายในประเทศและนโยบาย
แตกตางกันในแตละประเทศจึงยังไมมีความเที่ยงตรงอยูเสมอในกองกําลังนานาชาติวาเมื่อใดสิทธิในการปองกัน
ตนเองจะยุติและเริ่มการใชกําลังเพื่อบรรลุภารกิจ ความไมเที่ยงตรงดังกลาวจะตองนํามาชี้แจงในกระบวนการ
วางแผน
สวนที่ III : การใชกําลังในระหวางการปฏิบัติการทางทหาร
13. โดยภาพกวางในยามสันติ การใชกําลังจะไดรับอนุมัติในการปองกันตนเอง การใชอํานาจบังคับใช
กฎหมาย และเพื่อใหปฏิบัติการสําเร็จหรือบรรลุภารกิจที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจระดับสูงขึ้นไปของประเทศ
หรือจากองคกรที่มีอํานาจอื่น ๆ เชนคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ
a. เปนที่ยอมรับเปนสากลวาบุคคลและหนวยมีสิทธิในการปองกันตนเองจากการโจมตีหรือการโจมตี
ที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได อยางไรก็ดีเนื่องจากฎหมายภายในประเทศและนโยบายที่แตกตางในเรื่องเกี่ยวกับ
การใชหลักการปองกันตนเองในการปฏิบัติการทางทหาร หมวด 10, 11, 12 และ 13 ของผนวก B มี
จุดมุงหมายที่จะใชระบุใหชัดถึงขอบเขตการอนุญาตที่ไดรับอนุมัติสําหรับการใชกําลังในการปองกัน
ตนเอง ตัวอยางเชน บางประเทศอนุญาตใหผูบังคับบัญชาจํากัดการใชกําลังเพื่อปองกันตนเองเปนบุคคล
และการปองกันตนเองของหนวยขณะที่ในบางประเทศไมอนุญาต
b. เมื่อการใชกําลังไมอาจอางเหตุการณปองกันตนเองได แตอยางไรก็ดีการใชกําลังยังคงจําเปน
เพื่อใหบรรลุภารกิจทางทหารที่ไดรับมอบหมาย กําลังที่พอสมควรแกเหตุอาจนํามาใชภายใตขอจํากัด
ตามกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของ ความในหมวด 20 ถึง 140 ของ
ผนวก B ไดระบุถึงมาตรการเพื่อบรรลุภารกิจ
c. กําลังที่รุนแรงถึงชีวิตสามารถนํามาใชตอบุคคลที่แสดงอาการคุกคามอันใกลจะเกิดขึ้นตอชีวิต
มุมมองของแตละประเทศในเรื่องสถานการณอื่นที่อนุญาตใหใช กําลังรุนแรงถึงชีวิตมีความแตกตางกัน
มากในแตละประเทศ คูมือนี้จึงไดวางมาตรการของกฎการใชกําลังไวหลากหลายซึ่งการนํามาใชตองยึด
หลักตามกฎหมายและนโยบายของประเทศ
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14. ในระหวางภาวการณขัดกันดวยอาวุธ และเพิ่มเติมจาก การปองกันตนเอง ผูบังคับบัญชาอาจไดรับ
อนุมัติใหเขาโจมตีขาศึกตามหลักกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ
a. ขอบเขตที่แงมุมที่แตกตางของกฎหมายการขัดกันดวยอาวุธอาจนํามาใชนั้นขึ้นอยูกับประเด็นวา
ความขัดแยงเปนการขัดกันดวยอาวุธภายในประเทศหรือการขัดกันดวยอาวุธระหวางประเทศ โดยทั่วไป
หัวหนาฝายการเมืองของประเทศเปนผูกําหนดประเภทของการขัดกันดวยอาวุธเพื่อใหกองทัพ
ดําเนินการ การกําหนดประเภทนี้ขึ้นกับการวิเคราะหดานกฎหมายของขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับสถานการณ
เมื่อวางแผนปฏิบัติการและรางกฎการใชกําลังสําหรับกองกําลังนานาชาติ ผูบังคับบัญชาระดับอาวุโส
และฝายที่ปรึกษากฎหมายจําเปนตองคํานึงวาประเทศอื่น ๆ กําหนดประเภทของการขัดกันดวยอาวุธ
ครั้งนั้นไวอยางไรเนื่องจากการกําหนดประเภทของการขัดกันดวยอาวุธจะสงผลกระทบตอกรอบของ
กฎหมายการขัดกันดวยอาวุธที่ประเทศนั้น ๆ จะใช
b. ในสถานการณขัดกันดวยอาวุธระหวางประเทศ เฉพาะพลรบ(เวนที่ออกจากการรบ) และพลเรือน
ที่มีสวนรวมโดยตรงในการเปนปรปกษ กับวัตถุทางทหารอาจตกเปนเปาการโจมตีได ในสถานการณ
การขัดกันดวยอาวุธที่มิใชระหวางประเทศเฉพาะนักรบ(เวนที่ออกจากการรบ) และพลเรือนที่มีสวนรวม
โดยตรงในการเปนปรปกษกับวัตถุทางทหารอาจตกเปนเปาการโจมตีได
c. ผูบังคับบัญชา ฝายเสนาธิการ และที่ปรึกษากฎหมายพึงตระหนักในความจริงที่วาไมทุกประเทศที่
จะเขาเปนภาคีในสนธิสัญญาวาดวยกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธฉบับเดียวกันหมด นอกจากนี้
แมประเทศที่เขาเปนภาคีสนธิสัญญาเดียวกันยังอาจมีการตีความขอกฎหมายในสนธิสัญญาที่แตกตางกัน
อยางไรก็ดี ภาษาที่ใชในกฎการใชกําลังไดรางขึ้นโดยภาพรวมเพื่อสะทอนกฎเกณฑและหลักการเกี่ยวกับ
กฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธจํานวนหนึ่งที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ ไดแก
i. ความจําเปนทางทหาร ขอกําหนดซึ่งคูปรปกษมีสิทธิที่จะใชมาตรการใด ๆ ที่จําเปนเพื่อ
ทําใหการปฏิบัติการทางทหารสําเร็จโดยสัมฤทธิผลและไมตองหามตามกฎหมายวาดวยการขัดกัน
ดวยอาวุธ
ii. การแยกแยะ ขอกําหนดใหแยกแยะระหวางประชาชนพลเรือนและพลรบ และระหวาง
ทรัพยสินของพลเรือนและเปาหมายทางทหาร และมุงการปฏิบัติการตอพลรบและเปาหมาย
ทางทหารเทานั้น
iii. ความเปนสัดสวน ขอหามตอการโจมตีที่อาจคาดไดวาจะทําใหเกิดการสูญเสียขางเคียง
ตอชีวิตของพลเรือน การบาดเจ็บของพลเรือน ความเสียหายตอทรัพยสินของพลเรือน หรือ
รวมหลายประการดังกลาวขางตนซึ่งเปนการมากเกินสมควรเมื่อเทียบกับขอไดเปรียบทางทหาร
ซึ่งเปนเปนผลโดยตรงและเปนที่ประจักษ
iv. มนุษยธรรม ขอหามในการทําใหเกิดความทุกขทรมาน การบาดเจ็บ หรือการทําลายที่
มิไดจําเปนตามความเปนจริงเพื่อการทําใหบรรลุวัตถุประสงคทางทหารที่ชอบดวยกฎหมาย
v. การระมัดระวัง ในการปฏิบัติการทางทหารจะตองระมัดระวังอยางตอเนื่องที่จะละเวน
ประชาชนพลเรือน พลเรือน และทรัพยสินของพลเรือน
vi. ขอหามเกี่ยวกับอาวุธ หามใชอาวุธที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บที่มากเกินไปอยางยิ่งหรือ
การทุกขทรมานเกินจําเปน
15. การถกแถลงเรื่องกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธโดยละเอียดมิไดอยูในขอบเขตของคูมือ
กฎการใชกําลังนี้
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สวนที่ IV : แนวทางปฏิบัติดานนโยบายตอผูมีอํานาจบังคับบัญชาทหาร
16. ผูมีอํานาจระดับสูงขึ้นไปภายในประเทศหรือในกองกําลังนานาชาติจะใหแนวทางปฏิบัติในเรื่อง
วัตถุประสงคที่จะตองทําใหสําเร็จเมื่อเริ่มภารกิจทางทหาร การนี้อาจรวมถึงแนวทางปฏิบัติเรื่องทาทีของกอง
กําลังรวมไปถึงการอนุญาตหรือการจํากัดขอบเขตการปฏิบัติที่ผูบังคับบัญชาสามารถใชเพื่อใหบรรลุภารกิจ
แนวทางปฏิบัติดานนโยบายจากรัฐบาลรวมทั้งบทสรุปของการวิเคราะหขอกฎหมายอาจจํากัดเสรีภาพทางการ
ปฏิบัติการของผูบังคับบัญชาทหารและจํากัดไมใหสามารถกระทําการใด ๆ ทุกอยางที่มีอยูตามกฎหมาย
อยางไรก็ตามแนวทางปฏิบัติดานนโยบายมิไดใหอํานาจตามกฎหมายในการใชกําลังในการปฏิบัติการที่การใช
กําลังนั้น
อยูนอกกรอบของกฎหมาย
17. กฎการใชกําลังที่ไดรับการอนุมัติสําหรับภารกิจตามปกติจะรวมถึงขอแนะนําเฉพาะเกี่ยวกับการใชกําลัง
นอกจากระบุเรื่องการปองกันตนเองแลว โดยทั่วไปกฎการใชกําลังจะสะทอนองคประกอบตาง ๆ รวมทั้ง
คําแนะนําทางดานการเมืองจากผูมีอํานาจระดับสูงขึ้นไป ขอพิจารณาดานยุทธวิธีของภารกิจเฉพาะ และ
กฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ กฎที่ชัดเจนและไมคลุมเครือเปนสิ่งที่สําคัญ
18. ผูนําทางการเมืองอาจใหคําแนะนําเชิงบรรยายในเรื่องจุดมุงหมายและวัตถุประสงคทางนโยบายดวย
ทั้งนี้เพื่อเปนวิธีที่ทําใหผูบังคับบัญชาสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสมเมื่อสถานการณพัฒนาตอไป
คําแนะนําดังกลาวควรจะตองอธิบายดวยภาษาสามัญและกฎการใชกําลังที่รองรับจะตองสะทอนคําแนะนํานี้
ในบริบทที่วาดวยภารกิจ คําแนะนําดังกลาวอาจเปลี่ยนไปเมื่อจุดมุงหมายของภารกิจและการอนุมัติกฎ
การใชกําลังครบถวนบริบูรณพอที่จะสะทอนการเปลี่ยนแปลงในบริบทดานนโยบายและภารกิจ
สวนที่ V : วิธีการในการราง
19. กฎการใชกําลังในคูมือนี้ไดรางเปนชุดของขอหาม ขอจํากัด และขออนุญาต ที่ระบุอยูในตารางรวมกฎ
ตามผนวก B คูมือนี้ใชแนวทาง “เชิงจํากัด” เพื่อการอนุมัติ ซึ่งหมายความวาหากมาตรการใด ๆ ไมไดกําหนด
ไวในกฎการใชกําลังผูบังคับบัญชาตองถือวาตนไมมีอํานาจในการกระทําการดังกลาว (เกินไปกวาการปองกัน
ตนเองเปนบุคคลและการปองกันตนเองของหนวย) ในสวนที่เกี่ยวกับการใชเสรีภาพในการเดินเรือและบินขาม
นานฟา(เชน เสรีภาพในทะเลหลวง การผานทางโดยสุจริต การเดินทางผาน และการเขาไปชวยเหลือ) ขอบทใน
กฎการใชกําลังเฉพาะไมจําตองกําหนดไว เวนแตจะตองการจํากัดสิทธิดังกลาว อยางไรก็ดีมาตรการไมวาหาม
หรืออนุญาตการกระทําดังกลาวไดนํามารวมไวดวยเพื่อชวยใหมีความชัดเจน
20. ผนวก B เปนรายการตัวเลือกซึ่งอาจนํามาปรับใชสําหรับเฉพาะภารกิจได ลักษณะของการปฏิบัติการ
อาจควบคุมใหฝายอํานวยการและผูบังคับบัญชาเสนอกฎที่ไมไดระบุไวในคูมือนี้ ในกรณีดังกลาวอาจนํากฎ
“สํารอง” ในหมวดที่เกี่ยวของหรือในหมวดใหมมาใช ตัวอยางกฎการใชกําลังสําหรับการปฏิบัติการปรากฏ
ตามอนุผนวก 1 ผนวก C
21. เมื่อปรากฏคําวา “ระบุ” ในมาตรการกฎการใชกําลัง คําดังกลาวหมายความวาจําเปนตองเพิ่มขอบเขต
เฉพาะที่มุงตอการใชกฎดังกลาว ขอบเขตดังกลาวอาจเกี่ยวของกับระยะ ประเภทของอาวุธบางอยาง หรือ
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การกระทําหรือการปฏิบัติบางอยาง ดังนั้นในที่ที่ปรากฏคําดังกลาวจะตองแทรกขอความในมาตรการของ
กฎการใชกําลังเพื่อทําใหขอบทดังกลาวมีความหมายที่ชัดเจนและเหมาะสม
22. เมื่อกฎการใชกําลังอนุมัติใหใช กําลังรุนแรงถึงชีวิตเปนการอนุมัติการใชกําลังในระดับความรุนแรงที่
นอยกวาที่สามารถกระทําไดตามกฎหมายและมากขึ้นไปจนถึงและรวมกําลังรุนแรงถึงชีวิตดวย กระบวนการ
เทคนิค และกลยุทธตามจริงในการใชกําลังหรือการใช กําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตจะแตกตางกันไปขึ้นกับปจจัย
ตาง ๆ เชนสภาวะแวดลอง ระบบอาวุธที่มี ภัยคุกคามที่ครอบงํา และกฎหมายที่ใชบังคับ การใชกฎการใชกําลัง
ที่ไดรับอนุมัติทางยุทธวิธีเปนเรื่องการตกลงใจของฝายบัญชาการ
23. กฎเฉพาะบางขออาจสงวนไวเพื่อรอการสั่งใชงานโดยผูมีอํานาจบังคับบัญชาที่กําหนด ซึ่งหมายความวา
กฎดังกลาวจะนํามาใชตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาที่กําหนด การอนุมัติดังกลาวจะตอง
ทําการขอและอนุมัติดวยวิธีการเร็วที่สุดตามความเหมาะสมและยืนยันอยางเปนทางการ นอกจากที่กลาว
การอนุมัติอาจกระทําเปนกรณีกรณีไปหรืออนุมัติเฉพาะชวงเวลา พื้นที่ทางภูมิศาสตร และภารกิจที่กําหนด
การสงวนกฎขอใดสามารถระบุไดจากสวนขยายของกฎซึ่งระบุระดับของการอนุมัติ รูปแบบที่ใชในคูมือนี้ไดแก
สวนขยาย: กฎนี้สงวนไวสําหรับ(ระบุระดับของผูมีอํานาจ เชน ผูบัญชาการกองกําลัง)
24. ขณะที่ผูบังคับบัญชาสามารถจํากัดมาตรการที่กําหนดในกฎการใชกําลัง ผูบังคับบัญชาไมสามารถอนุมัติ
ใหกองกําลังกระทําเกินกวาที่มาตรการกําหนด ผูบังคับบัญชาทุกระดับที่ไมแนใจเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
กฎการใชกําลังจะตองรองขอใหมีการแกไขหรือการทําใหชัดเจนโดยทันที นอกจากนี้หากพิจารณาเห็นวา
กฎการใชกําลังไมชัดเจนหรือไมพอเพียงผูบังคับบัญชาจะตองขอความชัดเจนจากหนวยเหนือในทันที
สวนที่ VI : กระบวนการของกฎการใชกําลัง
25. การอนุมัติ กฎการใชกําลังจะอนุมัติโดยผูมีอํานาจบังคับบัญชาแหงชาติหรือองคกรผูบริหารขององคการ
ระหวางประเทศตามกระบวนการขององคการและความตกลงจากประเทศอื่น ๆ(เชน สหประชาชาติ) กฎการ
ใชกําลังจะไดรับการพัฒนาและอํานวยการในฐานะเปนกระบวนของการวางแผนปฏิบัติการไมวาทําโดยคูขนาน
หรือเปนสวนหนึ่งของของการพัฒนาแผนยุทธการหรือคําสั่งยุทธการที่เกี่ยวของ กฎการใชกําลังอาจรวมอยูใน
เอกสารดังกลาวหรือพิมพแยกเปนขอความหรือยางอื่น แผนยุทธการหรือคําสั่งยุทธการจะกําหนดถึงพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร(พื้นที่ปฏิบัติการ) ซึ่งกฎการใชกําลังดังกลาวจะใชบังคับ บางประเทศอาจรวมคําขออนุมัติกฎการ
ใชกําลังเฉพาะภารกิจไวโดยตรงในรางคําสั่งยุทธการ
26. การทบทวน จะตองมีการทบทวนกฎการใชกําลังอยางตอเนื่องเพื่อทําใหมั่นใจวากฎการใชกําลัง มี
ความชัดเจนและชอบดวยกฎหมาย และเพียงพอที่จะระบุถึงสิ่งที่จําเปนของภารกิจ และกฎการใชกําลังให
อํานาจที่จําเปนแกผูบังคับบัญชาเพื่อจัดการกับภัยคุกคามอยางมีประสิทธิภาพ รูปแบบขอความสําหรับ
การขออนุมัติ กฎการใชกําลัง(ROEREQ) การอนุมัติกฎการใชกําลัง(ROEAUTH) และสําหรับการดําเนินการ
ตามกฎการใชกําลัง (ROEIMP) ปรากฏตามอนุผนวก 2 ของผนวก B
27. การรักษาความปลอดภัย ขณะที่กฎการใชกําลังเพื่อการฝกหรือการอบรมมักจะไมไดกําหนด
ชั้นความลับ กฎการใชกําลังจริงโดยทั่วไปจะกําหนดชั้นความลับไวระดับเดียวกับแผนยุทธการหรือคําสั่ง
ยุทธการ
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คําแนะนําในการวางแผนและการพิจารณาของฝายอํานวยการ

ผนวก A

1. ผนวกนี้ไดเปนกระบวนการที่แนะนําเพื่อการพัฒนา การพิจารณาของฝายอํานวยการและการพิมพ
กฎการใชกําลัง
2.

มีอนุผนวกประกอบดังนี้
อนุผนวก 1 ขั้นตอนการวางแผน
อนุผนวก
2 ขอแนะนําเฉพาะสภาวะแวดลอง
อนุผนวก
3 ขอพิจารณาในการวางแผนเฉพาะภารกิจ
อนุผนวก 4 ขอแนะนําเรื่องการแสดงเจตนาเปนปรปกษ
อนุผนวก
5 การยกระดับของกําลังในการปองกันตนเอง
อนุผนวก
6 การกําหนดเปาหมายและกฎการใชกําลัง
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ขั้นตอนการวางแผน

อนุผนวก 1 ประกอบผนวก A

1. การพัฒนาและการดําเนินการตามกฎการใชกําลังที่มีผลเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการทําใหภารกิจ
สําเร็จลุลวง ผนวกนี้วางแนวทางการผนวกการพัฒนากฎการใชกําลังสูการวางแผนยุทธการ
2. กฎการใชกําลังไดรับการอนุมัติโดยผูมีอํานาจของประเทศ(เปนบุคคลหรือเปนกลุม) หรือบางครั้ง
โดยสวนที่ควบคุมของกองกําลังนานาชาติภายใตการกํากับขององคการระหวางประเทศ(เชน สหประชาชาติ
องคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต( NATO) สหภาพแอฟริกา(AU) หรือ สหภาพยุโรป(EU)
การพัฒนากฎการใชกําลังควรเกิดขึ้นในสวนหนึ่งของกระบวนการวางแผนยุทธการ
3. การจัดตั้งฝายงานวางแผนกฎการใชกําลังเปนสิ่งที่ควรจะตองพิจารณา สวนงานดังกลาวควร
นําโดยฝายยุทธการและรวมเอาฝายกฎหมาย ที่ปรึกษาดานนโยบาย และนายทหารที่มีความเชี่ยวชาญดาน
การปฏิบัติการทางบก ทางทะเล ทางอากาศ ทางอวกาศ และหรือ ทางไซเบอรสเปซ ตามสมควร ใน
การปฏิบัติการนานาชาติการติดตอกับประเทศอื่น ๆ ในกองกําลังเปนสิ่งที่จําเปน
4.
ความรับผิดชอบในการรางกฎการใชกําลังมักเปนของฝายยุทธการ หรือฝายแผนและนโยบาย
ปจจุบันแตในหลายประเทศยังมีความแตกตางกันไป ที่ปรึกษากฎหมายควรมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือ
ในการพัฒนากฎการใชกําลังและควรทําหนาที่เปนผูชวยหลักของฝายยุทธการที่รางกฎการใชกําลัง
5. ที่ปรึกษากฎหมายตองทําใหแนใจวากฎการใชกําลังสอดคลองกับกฎหมายและสะทอนขอกําหนดดาน
การเมืองและนโยบายแหงชาติของประเทศที่เขารวมในกองกําลัง ดังนั้นที่ปรึกษากฎหมายจําเปนตองวิเคราะห
หลักกฎหมายพื้นฐานที่รองรับภารกิจและกรอบของกฎหมายที่วางกฎเกณฑในการใชกําลังโดยคํานึงถึงลักษณะ
ของความขัดแยง ในที่นี้รวมถึงการระบุสภาวะของการปฏิบัติการรวมถึงเปนการขัดกันดวยอาวุธหรือไม ถาเปน
สภาพของการขัดกันดวยอาวุธ(ระหวางประเทศ หรือไมใชระหวางประเทศ)
6.
เมื่อไดรางกฎการใชกําลังและไดรับการอนุมัติแลว(ดูรายการตรวจสอบกฎการใชกําลังในผนวก B)
จะไดทําการจัดพิมพและแจกจายแกกองกําลัง กฎการใชกําลังตามปกติจะบรรจุอยูในหรือเชื่อมโยงกับเอกสาร
หรือคําสั่งวางแผนดานยุทธการ นอกจากนี้คําแนะนําในการใชกําลังอาจนําไปใสไวในหรืออางถึงในสวนอื่น ๆ
ของ เอกสารหรือคําสั่งในการวางแผนดวย หากมีกรณีดังกลาวเกิดขึ้นจะตองระมัดระวังเปนการเฉพาะวา
กฎการใชกําลังที่อยูในสวนตาง ๆ นั้นสอดคลองกันดวย
7. ควรพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทําผลิตผลของกฎการใชกําลัง(บัตรพกพา, บันทึกยอ, อื่น ๆ)
ซึ่งสรุปหลักการบทที่สําคัญของกฎการใชกําลังเพื่อการแจกจายและการฝกอบรมของกองกําลังผูปฏิบัติ
นอกจากนี้ตารางกฎการใชกําลัง(ROE matrix)ที่สรุปกฎการใชกําลังของกองกําลังอื่นที่รวมในกองกําลัง
นานาชาติจะเปนเครื่องมือที่มีประโยชน(ดู อนุผนวก 3 ของ ผนวก C)
8. ผูบังคับบัญชาในระดับยุทธวิธีและในระดับยุทธการควรทําการประเมินกฎการใชกําลังอยางตอเนื่อง
เพื่อที่จะไดสามารถทําการปรับปรุงกฎการใชกําลังใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นขณะที่ภารกิจกําลังดําเนินไป
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อนุผนวก 1 ประกอบผนวก A
สถานการณทางขาวกรองไดเปลี่ยนแปลง(โดยเฉพาะอยางยิ่งภัยคุกคามตอหนวยยุทธวิธี) และในกรณีที่
เขาหลักเกณฑที่ฝายขาศึกเปลี่ยนยุทธวิธี เทคนิค หรือ กระบวนยุทธ ควรมีการรองขอมาตรการใหม หรือ
การแกไขตามความจําเปนเพื่อทําใหมั่นใจวากฎการใชกําลังสอดคลองกับภารกิจ สถานการณทางดาน
การปฏิบัติการ(โดยเฉพาะภัยคุกคาม) คําแนะนําทางการเมืองและนโยบาย ตลอดจนกฎหมาย การเสนอ
หรือ ดําเนินขั้นตอนแกไขสามารถกระทําโดยกระบวนการรองขอกฎการใชกําลัง ROEREQ การขออนุมัติ
กฎการใชกําลังREOAUTH และการขอแกไขกฎการใชกําลัง ROEIMP (ดูอนุผนวก 2 ของ ผนวก C) เมื่อใด
ที่เชื่อวากฎการใชกําลังไมชัดเจนควรหารือขอคําชี้แจงจากหนวยเหนือใหชัดแจง
9. การฝกกฎการใชกําลังในสถานการณจําลองที่อาจเกิดขึ้นตามจริงจะทําใหมั่นใจวาหนวยและ
กําลังพลในกองกําลังทุกนายเขาใจและสามารถใชกฎการใชกําลังไดอยางถูกตอง ผูบัญชาการกองกําลัง
นานาชาติควรพบปะกับผูบังคับบัญชาหนวยรองเพื่อใหแนใจวามีความเขาใจเรื่องกฎการใชกําลังรวม
ตรงกัน
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อนุผนวก 2 ประกอบผนวก A
ขอแนะนําเฉพาะสภาวะแวดลอม
2.1 การปฏิบัติการทางบก
a. บทนํา
ลักษณะที่เปนเอกลักษณของการปฏิบัติการทางบกคือเปนการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นบนดินแดนเอกราช
โดยอาจไดรับหรือไมไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอธิปไตย
b. ขอพิจารณาทางดานกฎหมาย
ขอกฎหมายที่สําคัญในการรางกฎการใชกําลังเฉพาะในการปฏิบัติการทางบกคือ
i. หลักกฎหมายรองรับการวางกําลังหรือกิจกรรมในดินแดนเอกราชของประเทศอื่น
โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการทางทหารนั้นไดรับความยินยอมจากประเทศที่กิจกรรมนั้น ๆ เกิดขึ้น
หรือไม
ii. เมื่อประเทศดังกลาวไดใหความยินยอม กฎหมายภายในประเทศของประเทศที่กองกําลัง
พํานักอยูจะใชบังคับกับกองกําลังหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งขอบเขตของขอตกลงสถานภาพ
กองกําลัง Status of Forces Agreement(SOFA) บันทึกความเขาใจ Memorandum of
Understanding (MOU) หรือ ความตกลงระหวางประเทศอื่น ๆ ที่มี
iii. มีกฎหมายรองรับในการจับกุมหรือควบคุมตัวหรือไม
c.
กฎการใชกําลังที่ใช
นอกจากกฎบังคับที่กําหนดไวในยอหนา 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)
การฝกตอหนาฝายที่อาจเปนฝายตรงขาม(หมวด 54)
การลวง Diversion (หมวด 55)
การใชเครื่องกีดขวางและเครื่องกําบัง(หมวด 56)
การกําหนดเขต(หมวด 57)
การกอกวน(หมวด 61)
การใชเซ็นเซอรและอุปกรณสองสวาง(หมวด 63)
การใชทุนระเบิดสังหาร กระสุนวัตถุระเบิดพวง และกับดัก(หมวด 80-82)
การชวยเหลือเจาหนาที่พลเรือน(หมวด 110)
การควบคุมฝูงชนและการจลาจล(หมวด 120)
การปฏิบัติการขาว (หมวด 130-133)
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2.2 การปฏิบัติการทางเรือ
a. บทนํา
ลักษณะที่เปนเอกลักษณของสภาวะแวดลอมทางทะเลคือการรวมพื้นที่ที่ขึ้นกับอํานาจอธิปไตยของ
ประเทศ(นานน้ําอาณาเขต และนานฟาอาณาเขต) และพื้นที่ที่ไมขึ้นกับอํานาจอธิปไตยของประเทศใด
(นานน้ําสากลและนานฟาสากล)

b. ขอพิจารณาทางดานกฎหมาย
ขอกฎหมายที่สําคัญในการรางกฎการใชกําลังเฉพาะในการปฏิบัติการทางทะเลคือ
i. พื้นที่ทะเลที่การปฏิบัติการจะเกิดขึ้นและหลักกฎหมายที่บังคับใชซึ่งรวมถึงสิทธิการเดินเรือ
และการบินผาน, สิทธิและหนาที่ของรัฐชายฝงและรัฐเจาของสัญชาติธงประจําเรือ และสิทธิและ
หนาที่ของรัฐที่เปนกลางและรัฐที่ไมเขารวม
ii. กฎหมายรองรับการปฏิบัติการรวมถึงกฎหมายที่ใหอํานาจในการปฏิบัติการในนานน้ํา
อาณาเขต หรือที่ใหอํานาจในการปฏิบัติการสกัดกั้นทางทะเล
iii. หลักความคุมกันของรัฐอธิปไตย
c.
กฎการใชกําลังที่ใช
นอกจากกฎบังคับที่กําหนดไวในยอหนา 3.d.i ของผนวก B แลวควรพิจารณากฎการใชกําลังตอไปนี้
การปองกันการแทรกแซงตอเรือและอากาศยาน(หมวด 22)
การยิงเตือน (หมวด 23)
การยิงเพื่อใหหยุด (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)
การขึ้นตรวจเรือ (หมวด 93)
การปราบปรามการกระทําที่เปนโจรสลัด (หมวด 94)
2.3 การปฏิบัติการทางอากาศ
a. บทนํา
ลักษณะที่เปนเอกลักษณของการปฏิบัติการทางอากาศคือการขึ้นทั้งในเขตนานฟาอาณาเขตและ นานฟา
สากล
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b. ขอพิจารณาทางดานกฎหมาย
ขอกฎหมายที่สําคัญในการรางกฎการใชกําลังเฉพาะในการปฏิบัติการทางอากาศคือ
i. พื้นที่ที่การปฏิบัติการจะเกิดขึ้นและหลักกฎหมายที่บังคับใชซึ่งรวมถึงสิทธิการบินผาน
ii. การสกัดกั้นและการกําลังตออากาศยานพลเรือนหรืออากาศยานอื่นใดที่ไดรับความคุมครอง
พิเศษเชนอากาศยานทางการแพทย
c. กฎการใชกําลังที่ใช
นอกจากกฎบังคับที่กําหนดไวในยอหนา 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)
การใชกระสุนอากาศสูพื้น (หมวด 100)
การใชกระสุนอากาศสูใตพื้นผิว (หมวด 101)
การเขาปะทะแบบอากาศสูอากาศ (หมวด 102)
2.4 การปฏิบัติการนอกอวกาศ
a. บทนํา
ลักษณะที่เปนเอกลักษณของสภาวะนอกอวกาศคือเปนพื้นที่ไกลเกินกวาเอกราชของประเทศใด ๆ และ
ทุกประเทศตางมีสิทธิการเขาถึงและใชประโยชนอยางเทาเทียมกัน
b. ขอพิจารณาทางดานกฎหมาย
ขอกฎหมายที่สําคัญในการรางกฎการใชกําลังเฉพาะในการปฏิบัติการนอกอวกาศคือ
i. เปนสิ่งตองหามในการวางกําลังอาวุธตามแบบบนดวงจันทรและเทหฟากฟา และการวาง
ระบบอาวุธนิวเคลียหรืออาวุธอํานาจทําลายลางสูง ณ ที่ใด ๆ ในนอกอวกาศ
ii. ไมมีรัฐใดสามารถอางเขตอํานาจหรืออธิปไตยเหนือสวนใด ๆ ในนอกอวกาศ
iii. การใชดาวเทียมในการเฝาตรวจ การเสื่อสาร และการนําทางเพื่อวัตถุประสงคทางทหาร
การบินผานของจรวด และการวางระบบอาวุธตามแบบบนดาวเทียมไมเปนสิ่งที่ตองหาม
iv. การพิจารณาวาเขตนานฟาสิ้นสุดที่ใดและนอกอวกาศเริ่มตนที่ใดยังไมมีขอยุติ
c. กฎการใชกําลังที่ใช
นอกจากกฎบังคับที่กําหนดไวในยอหนา 3.d.i ของผนวก B แลวควรพิจารณากฎการใชกําลังตอไปนี้
- 13 -

-

การรบกวนตอการสื่อสารดวยดาวเทียม (หมวด 140)
การตัดรอนหรือการทําลายดาวเทียม (หมวด 141)
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2.5 การปฏิบัติการไซเบอรสเปซ
a. บทนํา
ลักษณะที่เปนเอกลักษณของไซเบอรสเปซคือเปนสภาวะแวดลอมคาดเดาและเกินกวาเขตอํานาจของรัฐ
ใด ๆ การปฏิบัติการระบบเครือขายเปนรูปแบบหลักของการปฏิบัติการในโลกไซเบอรสเปซและมักไม
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวจึงทําใหการพิจารณาถึง การกระทําที่เปนปรปกษและการแสดงเจตนาเปน
ปรปกษกระทําไดยาก
b. ขอพิจารณาทางดานกฎหมาย
ขอกฎหมายที่สําคัญในการรางกฎการใชกําลังเฉพาะในการปฏิบัติการไซเบอรสเปซคือ
i. กฎหมายแพงและกฎหมายอาญาของในประเทศและกฎหมายระหวางประเทศและ
นโยบายแหงชาติยังแตกตางหลากหลายในเรื่องการปฏิบัติการระบบเครือขายคอมพิวเตอร
นอกจากนี้สนธิสัญญาทวิภาคีและพหุภาคีดานการสื่อสารมีขอบทที่กระทบตอ การปฏิบัติการ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ii. แมวาจะเปนสิ่งที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว การปฏิบัติการในไวเบอรสเปซยังอาจเปน การ
กระทําที่เปนปรปกษหรือการแสดงเจตนาเปนปรปกษ โดยมีองคประกอบในการพิจารณาทั้งสอง
กรณีรวมถึงความรุนแรง ความเฉียบพลัน การมุงตรง และผลกระทบของการปฏิบัติการ
c. กฎการใชกําลังที่ใช
นอกจากกฎบังคับที่กําหนดไวในยอหนา 3.d.i ของผนวก B แลวควรพิจารณากฎการใชกําลังตอไปนี้
การปฏิบัติการระบบเครือขายคอมพิวเตอร (หมวด 131)
การเชื่อมตอกับระบบสื่อสารผานดาวเทียม (หมวด 140)
การทําลายหรือทําใหดาวเทียมหมดสภาพ (หมวด 141)
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ขอพิจารณาในภารวางแผนเฉพาะภารกิจ
3.1 การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
a. บทนํา
ลักษณะที่เปนเอกลักษณของการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพคือ มีความเกี่ยวของกันของกองกําลังทหาร
หนวยงานงานดานการเมืองและหนวยงานดานมนุษยธรรม และถูกออกแบบมาเพื่อทําใหบรรลุการ
แกปญหาโดยสันติ หรือบรรลุสภาวการณเฉพาะอื่น ๆ
b. ขอพิจารณาทางดานกฎหมาย
ขอกฎหมายที่สําคัญเมื่อรางกฎการใชกําลัง คือ
i. หลักกฎหมายรองรับการวางกําลังหรือกิจกรรมในดินแดนเอกราช(รวมทั้งนานน้ําและ
นานฟา)ของประเทศอื่นโดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการทางทหารนั้นไดรับความยินยอมจากประเทศ
ที่กิจกรรมนั้น ๆ เกิดขึ้นหรือไม
ii. เมื่อกฎหมายที่รองรับในการวางกําลังรวมถึงขอมติของคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติ UNSC Resolution ตองพิจารณาวาเปนขอมติตามกฎบัตรสหประชาชาติบทที่ 6
หรือ บทที่ 7
iii. ขอมติตามบทที่ 7 ไดใหอํานาจในการใช “มาตรการใด ๆ ที่จําเปน” หรือไม และหลัก
พื้นฐานในการใชกําลังจํากัดอยูเฉพาะการปองกันตนเองหรือไมซึ่งอาจรวมถึงการปองกันบุคคลที่
กําหนดดวย
iv. ขอบเขตของขอตกลงสถานภาพกองกําลัง Status of Forces Agreement (SOFA)
บันทึกความเขาใจ Memorandum of Understanding (MOU) หรือ ความตกลงระหวาง
ประเทศอื่น ๆ ที่มี
c. กฎการใชกําลังที่ใช
นอกจากกฎบังคับที่กําหนดไวในยอหนา 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)
การชวยเหลือเจาหนาที่พลเรือน(หมวด 110)
การตรวจคน จับกุม และคุมขังบุคคล(หมวด 111)
การปฏิบัติตอผูถูกจับกุมและคุมขัง (หมวด 112)
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การควบคุมฝูงชนและการจลาจล(หมวด 120)
สารควบคุมการจลาจล (หมวด 121)
กระสุนควบคุมการจลาจล/ปนแรงดันน้ํา (หมวด 122)
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3.2 การปฏิบัติการอพยพผูที่มิใชพลรบ Non-Combatant Evacuation Operation NEO
a. บทนํา
ลักษณะที่เปนเอกลักษณของการปฏิบัติการอพยพผูที่มิใชพลรบ คือ เปนการชวยเหลือสวนราชการอื่น
ของรัฐบาลในการอพยพคนในสัญชาติและบุคคลที่ไดคัดเลือก จากสถานการณที่คุกคาม ในประเทศตน
หรือประเทศอื่น การปฏิบัติการอพยพผูที่มิใชพลรบ NEO มีลักษณะพื้นฐานในเชิงตั้งรับ
b. ขอพิจารณาทางดานกฎหมาย
ขอกฎหมายที่สําคัญในการรางกฎการใชกําลังเฉพาะในการปฏิบัติการอพยพผูที่มิใชพลรบ คือ
i. หลักกฎหมายรองรับการวางกําลังหรือกิจกรรมในดินแดนเอกราชของประเทศอื่น
โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการทางทหารนั้นไดรับความยินยอมจากประเทศที่กิจกรรมนั้น ๆ เกิดขึ้น
หรือไม
ii. ขอบเขตของขอตกลงสถานภาพกองกําลัง Status of Forces Agreement(SOFA) บันทึก
ความเขาใจ Memorandum of Understanding (MOU) หรือ ความตกลงระหวางประเทศ
อื่น ๆ ที่มี
c.
กฎการใชกําลังที่ใช
นอกจากกฎบังคับที่กําหนดไวในยอหนา 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)
การชวยเหลือเจาหนาที่พลเรือน(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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อนุผนวก 3 ประกอบผนวก A
ลักษณะที่เปนเอกลักษณของการปฏิบัติการชวยเหลือทางมนุษยธรรม/บรรเทาภัยพิบัติ HA/DR คือ
โดยทั่วไปเปนโครงการระยะสั้นเพื่อแกไขความทุกขยากที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือที่มนุษย
ทําขึ้น และเปนการเสริมความพยายามของเจาหนาที่พลเรือนทองถิ่นหรือหนวยงานอื่นโดยความยินยอม
ของประเทศ
เจาบาน
b. ขอพิจารณาทางดานกฎหมาย
ขอกฎหมายที่สําคัญในการรางกฎการใชกําลังคือ
i. การพกพาอาวุธเปนเรื่องจําเปนหรือไมและประเทศเจาบานไดใหความยินยอมในการ
พกพาอาวุธหรือไม
ii. ขอบเขตของขอตกลงสถานภาพกองกําลัง Status of Forces Agreement(SOFA) บันทึก
ความเขาใจ Memorandum of Understanding (MOU) หรือ ความตกลงระหวางประเทศอื่น
อื่นที่มี
iii. ขอจํากัดดานการปฏิบัติการที่กําหนดโดยประเทศเจาบาน
c. กฎการใชกําลังที่ใช
นอกจากกฎบังคับที่กําหนดไวในยอหนา 3.d.i ของผนวก B แลวควรพิจารณากฎการใชกําลังตอไปนี้
การคุมครองเสรีภาพในการเดินทางของบุคคล(หมวด 21)
การวางกําลังในภูมิประเทศของหนวยกองกําลังและเคลื่อนพลขามเขตแดน(หมวด 50)
การชวยเหลือเจาหนาที่พลเรือน(หมวด 110)
การควบคุมฝูงชนและการจลาจล(หมวด 120)
สารควบคุมการจลาจล (หมวด 121)
กระสุนควบคุมการจลาจล/ปนแรงดันน้ํา (หมวด 122)
3.4 การชวยเหลือเจาหนาที่พลเรือน
a. บทนํา
การใหความชวยเหลือแกเจาหนาที่พลเรือนไดแกการปฏิบัติการในประเทศที่กองกําลังทหารทําหนาที่ซึ่ง
ตามปกติเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐอื่น ๆ
b. ขอพิจารณาทางดานกฎหมาย
ขอกฎหมายที่สําคัญในการรางกฎการใชกําลังคือ
i. จําเปนตองมีอาวุธประจํากายหรือไม
ii. มีกฎหมายรองในการจับกุมหรือควบคุมตัวหรือไม
c. กฎการใชกําลังที่ใช
นอกจากกฎบังคับที่กําหนดไวในยอหนา 3.d.i ของผนวก B แลวควรพิจารณากฎการใชกําลังตอไปนี้
การใชกําลังในการคุมครองทรัพยสิน (หมวด 40)
อํานาจในการถืออาวุธ (หมวด 70)
การใชกําลังในการชวยเหลือเจาหนาที่พลเรือนรวมทั้งการบังคับใชกฎหมาย(หมวด110)
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การตรวจคน จับกุม และคุมขังบุคคล(หมวด 111)
การปฏิบัติตอผูถูกจับกุมและคุมขัง (หมวด 112)
การควบคุมฝูงชนและการจลาจล(หมวด 120)
สารควบคุมการจลาจล (หมวด 121)
กระสุนควบคุมการจลาจล/ปนแรงดันน้ํา (หมวด 122)

อนุผนวก 3 ประกอบผนวก A

3.5 การปฏิบัติการสกัดกั้นทางทะเล
a. บทนํา
ลักษณะที่เปนเอกลักษณของการปฏิบัติการสกัดกั้นทางทะเลคือ เปนการแสดงถึงเขตอํานาจใหประจักษ
โดยเรือรบ(และ/หรืออากาศยานของทหาร)หรือเรือและ/หรืออากาศยานของประเทศอื่น แตละ
ประเทศ ที่เขารวมจะมีจุดยืนของชาติตนวาไดรับอนุญาตใหกระทําอะไรไดบาง(ทั้งเรื่องกฎหมายและ
นโยบาย)ใน นานน้ําสากลและนานฟาสากลในสวนที่เกี่ยวกับเรือและอากาศยานของประเทศอื่น
b. ขอพิจารณาทางดานกฎหมาย
ขอกฎหมายที่สําคัญในการรางกฎการใชกําลังเฉพาะคือ
i. พื้นที่ทางทะเลที่จะปฏิบัติการและหลักกฎหมายที่ใชบังคับรวมไปถึงสิทธิการเดินเรือและ
การบินผาน สิทธิและหนาที่ของรัฐชายฝงและรัฐเจาของธง(สัญชาติของเรือ) กับสิทธิและหนาที่
ของรัฐที่เปนกลางหรือรัฐอื่นที่ไมไดเขารวม
ii. กฎหมายรองรับสําหรับการปฏิบัติการ รวมไปถึงอํานาจตามกฎหมายใดเปนการเฉพาะเพื่อ
การปฏิบัติการในนานน้ําภายในหรือเพื่อการปฏิบัติการสกัดกั้นทางทะเล
iii. หลักของความคุมกันของรัฐเอกราช
iv. ความแตกตางดานจุดยืนทางกฎหมายและการเมืองในเรื่องสิทธิการเยือนโดยหลักความ
ยินยอมของผูรับผิดชอบเรือ(กัปตัน)
c. กฎการใชกําลังที่ใช
นอกจากกฎบังคับที่กําหนดไวในยอหนา 3.d.i ของผนวก B แลวควรพิจารณากฎการใชกําลังตอไปนี้
การปองกันการแทรกแซงตอเรือและอากาศยาน(หมวด 22)
การยิงเตือน (หมวด 23)
การยิงเพื่อใหหยุด (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)
การขึ้นตรวจเรือ (หมวด 93)
การปราบปรามการกระทําที่เปนโจรสลัด (หมวด 94)
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อนุผนวก 4 ประกอบผนวก A
ขอแนะนําเรื่องการแสดงเจตนาเปนปรปกษ
4.1 ใหความหมายการแสดงเจตนาเปนปรปกษ
a. การแสดงเจตนาเปนปรปกษ คือการคุกคามดวยการจะใชกําลังในเวลาใกลจะถึง การตัดสินวาเปน
การแสดงเจตนาเปนปรปกษ ขึ้นอยูกับการมีการคุกคามที่เห็นไดชัดเจนในสภาพการสองดานตอไปนี้คือ
i. ขีดความสามารถ
ii. เจตนา
b. สิทธิในการใชกําลังปองกันตนเองเกิดขึ้นเมื่อกองกําลังถูกโจมตีหรือเมื่อมี การแสดงเจตนาเปน
ปรปกษ การแสดงเจตนาเปนปรปกษมีอยูเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวา การโจมตีหรือการใชกําลังใกลจะ
มาถึง โดยขึ้นกับการประเมินขอเท็จจริงและสภาวการณทั้งหมดที่ทราบ ณ เวลานั้น บางประเทศ
อนุญาตใหผูบัญชาการกองกําลังสามารถจํากัดการปองกันตนเองของบุคคลและของหนวยได
4.2 การทําใหมั่นใจวาเปนการแสดงเจตนาเปนปรปกษ ในการตัดสินใจวามีการแสดงเจตนาเปนปรปกษ กอง
กําลังจะตองตัดสินอยางดีที่สุดและพิจารณาขาวกรองที่ไดรับ องคประกอบทางดานการเมืองและการทหาร
เครื่องบงชี้และการเตือน และบรรดาขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับขีดความสามารถของภัยคุกคามที่อาจเปนไปได
ในพื้นที่ปฏิบัติการ
4.3 เครื่องบงชี้ในการแสดงเจตนาเปนปรปกษ ไมมีรายการตรวจสอบของเครื่องบงชี้ซึ่งสามารถรระบุการ
ตัดสินการแสดงเจตนาเปนปรปกษ ตัวอยางการกระทําตอไปนี้อาจเปน การแสดงเจตนาเปนปรปกษ ทั้งนี้
แลวแตสภาวการณ
a. เล็งหรือชี้อาวุธ
b. ตั้งทาลักษณะเขาโจมตี
c. เขามาใกลในพิสัยปลอยอาวุธ
d. ชี้ดวยเครื่องกําหนดดวยเรดารหรือเลเซอร
e. การสงขอมูลการกําหนดเปาหมาย
f. วางหรือเตรียมที่จะวางทุนระเบิดเรือ
g. ไมตอบสนองตอมาตรการกอนหนาตามรายการดานลางใน 4.4
4.4 มาตรการกอนหนาเพื่อชวยทําใหมั่นใจวาเปนการแสดงเจตนาเปนปรปกษ นอกจากเครื่องบงชี้ การแสดง
เจตนาเปนปรปกษขางตน เมื่อเวลาและสถานการณเอื้ออํานวยกองกําลังตองใชมาตรการลวงหนาเพื่อชวยใน
การตัดสินการแสดงเจตนาของกองกําลังหรือฝายตรงขาม ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง:
a. การสอบถามดวยวาจา(ดูอนุผนวก 7 ประกอบผนวก C)
b. การเตือนดวยวาจา(ดูอนุผนวก 7 ประกอบผนวก C)
c. ทัศนสัญญาณ
d. สัญญาณเสียง
e. ฉากขัดขวางกายภาพ
f. การเปลี่ยนเสนทางและความเร็วเพื่อพิจารณาวายังคงตั้งทาลักษณะเขาโจมตีหรือไม
g. ชี้เปาดวยเรดารควบคุมการยิง
h. ยิงเตือน
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อนุผนวก 5 ประกอบผนวก A
การเพิ่มระดับความรุนแรงในการใชกําลังเพื่อการปองกันตนเอง
5.1 บทนํา ในสถานการณที่ตองปองกันตนเองทุกครั้ง เมื่อตองเผชิญหนากับสถานการณที่อาจจําเปนตอง
ใชกําลังนั้นจําเปนตองมีการควบคุมการใชกําลังเพื่อใหแนใจวาเปนการใชกําลังที่เหมาะสมแกสถานการณ
ดังนั้น อาจตองเพิ่มความรุนแรงในการใชกําลัง เมื่อเวลาและสถานการณอนุญาตใหทําได แตทั้งนี้ตองคอย ๆ
เปลี่ยนแปลงระดับของความรุนแรง (หมายรวมถึง การเพิ่มความรุนแรงดวย) โดยการเพิ่มความรุนแรงใน
การใชกําลังนี้เกี่ยวของกับการใชกําลังที่ตอเนื่องกันซึ่งเริ่มตนจากมาตรการการใชกําลังที่ไมทําใหถึงตายไปจนถึง
มาตรการที่ทําใหถึงตายได โดยที่แนวทางการเพิ่มความรุนแรงในการใชกําลังนี้มีไวเพื่อหลีกเลี่ยงการใชกําลังที่
ไมชอบธรรม และอาจจะชวยการตัดสินในเรื่องการแสดงเจตนาเปนปรปกษดวย
5.2 การเปลี่ยนแปลงระดับของการใชกําลัง การเปลี่ยนแปลงระดับของการใชกําลังในการเผชิญหนากันนั้น
ตองเนนไปที่ทางเลือกที่เปนอันตรายนอยที่สุดในสถานการณเชนนั้นกอน ซึ่งจริง ๆ แลววัตถุประสงค ในการ
เปลี่ยนแปลงระดับการใชกําลังนั้นมีเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัติการ โดยมีความหวังวาจะไมตองใชกําลังใน
การปองกันตนเองจนในระดับที่เปนการใชกําลังที่ทําใหถึงตาย
5.3 ทางเลือกในการใชกําลัง ทางเลือกในการใชกําลังนั้นมีหลายทางขึ้นอยูกับสถานการณ ดังตอไปนี้ :
a. การปรากฏตัวในระยะที่มองเห็นได
b.

การเตือนดวยวาจาและการเตือนทางทัศน รวมถึงการแสดงอาวุธ

c. การกดดัน ตอรางกายอยางเบา
d. การกดดัน ตอรางกายอยางหนัก
e. อาวุธที่ไม สังหาร (อาทิเชน กระบอง)
f. อาวุธ สังหาร (อาทิเชน ปน)
5.4 ขอพิจารณาโดยทั่วไป หลักทั่วไปที่ควรพิจารณาในแงนโยบาย ทางเลือก และการฝกฝนเกี่ยวกับการเพิ่ม
ความรุนแรงในการใชกําลัง
a. การเพิ่มความรุนแรงในการใชกําลังนั้นเกี่ยวของกับการใชทางเลือกที่จําเปน การใชกําลังจะตอง
อยูในกรอบทุกเวลา นั่นคือ พื้นฐานจะตองมีการประเมินการโตตอบขั้นต่ําในทุกกรณี การเลือกใช
ทางเลือกที่รุนแรงที่ซึ่งการทําใหเกิดอันตรายนอยกวาอาจจะทําใหเกิดบรรลุเปาประสงคของการเปน
กลางหรือจะกําจัดภัยคุกคามไดภายใตสถานการณที่ตองเผชิญอยูนั้น อาจจะไดผลลัพธที่ถูกกฎหมาย
สําหรับผูใชกําลังเฉพาะแตละคน
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อนุผนวก 5 ประกอบผนวก A
b. ในกรณีที่เวลาและสถานการณอนุญาตใหทําได การใชทางเลือกที่รุนแรงนอยกวา (อาทิเชน การ
เตือน หรือการยิงเตือน) จะตองใชกอนทางเลือกที่รุนแรงมากกวา
c. ในบางกรณีเพื่อเหตุผลทางการปฏิบัติการ กฎการใชกําลังอาจจะถูกจํากัดใหเลือกใชทางเลือกที่
อันตรายนอยกวาในการเพิ่มความรุนแรงในการใชกําลัง อาทิเชน กฎการใชกําลังอาจจะหาม การยิงเตือน
อยางไรก็ดี ตองระลึกไววา ในทุกกรณี กฎการใชกําลังและการเพิ่มความรุนแรงในการใชกําลังนั้นไมหาม
สิทธิในการปองกันตนเอง การปฏิบัติตามขอจํากัดของกฎการใชกําลัง (ทั้ง ระดับ 10 หรือ 11) วิธีการ
และการปฏิบัติการทุกอยางที่จําเปนและเปนสัดสวนอาจจะถูกใชในการปองกันตนเองได
d. การเตรียมกําลังควรรวมถึงสถานการณจําลองในการฝกเกี่ยวกับการเพิ่มความรุนแรงในการใช
กําลังที่ซึ่งสมาชิกของกองกําลังนั้นจะตองพบระหวางการปฏิบัติการ อาทิเชน การปฏิบัติการควบคุมจุด
ผานหรือจุดตรวจ
e. การใชมาตรการเขาควบคุมสถานการณในการจงใจเขาเปนปรปกษ (ดูยอหนา 4.4 ภาคผนวก 4
ในผนวก A)
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อนุผนวก 6 ประกอบผนวก A
การกําหนดเปาหมายและกฎการใชกําลัง
6.1 เปาหมาย คือ ขั้นตอนการเลือกเปาหมายและการจัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย การเลือกการ
โตตอบที่เหมาะสม สิ่งจําเปนในการปฏิบัติการและความสามารถ และกฎการใชกําลังที่สามารถปรับใชได และ
กฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธสําหรับเปาหมายนั้น
6.2 ความสัมพันธระหวางกฎการใชกําลังและเปาหมาย สามารถสรุปไดดังนี้
a. กองกําลังจะกําหนดเปาหมายไดเฉพาะเปาหมายทางทหารที่ไดรับอนุญาตใหเปนเปาหมายใน
กฎการใชกําลัง
b. กฎการใชกําลังจะอยูในขอจํากัดของนโยบายในการกําหนดเปาหมายซึ่งอยูนอกเหนือไปจาก
ความจําเปนของกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ
c. กฎการใชกําลังตองไมอนุญาตใหกําหนดเปาหมายที่ไมสอดคลองกันกับกฎหมายวาดวยการขัดกัน
ดวยอาวุธ
6.3 คําสั่งใหกําหนดเปาหมายสําหรับปฏิบัติการอาจจะเริ่มจากขอกําหนด อาทิเชน รายการของเปาหมายที่
ถูกจํากัด และรายการของสิ่งที่หามโจมตี นอกจากนี้ผูบังคับบัญชาอาจจะถูกจํากัดมิใหกระทําการบางอยางโดย
กฎการใชกําลัง
6.4 เพื่อที่จะปฏิบัติตอเปาหมายในทุกภารกิจ ผูวางแผน, มักจะหมายถึง
“Targeting cell”, จะตองใช
กฎการใชกําลังเพื่อใหภารกิจสําเร็จที่ซึ่งอนุญาตใหใชกําลังรวมถึงการใชกําลังที่ทําใหถึงตายดวย (ระดับ 20)
มาตรการกฎการใชกําลังนี้จะสะทอนถึงผลกระทบที่ผูบังคับบัญชาประสงคจะไดรับ ถาไมไดรับอนุญาตตาม
ระดับ 20 แลวจะไมสามารถโจมตีได
6.5 กฎการใชกําลังจะสะทอนถึงความตองการของกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธซึ่งก็คือ ไมวาอยางไร
ก็ตามการโจมตีจะกระทําไมไดเมื่ออาจมีการบาดเจ็บหรือการตายของพลเรือนโดยที่ไมคาดคิดไวและ เกิดความ
เสียหายขึ้นกับทรัพยสินของพลเรือนมาก เกินไปอยางยิ่งเมื่อเทีบกับความ ไดเปรียบทางทหารอันเดนชัดที่จะ
ได รับ อันเนื่องมาจาก การโจมตี นั้น ในกรณียกเวนคือ ผูที่มีอํานาจสูงกวาหรือผูบังคับบัญชา (ผานทางคําสั่ง
ทางการปฏิบัติการหรือจากถอยคําจากเจตนาของผูบังคับบัญชา) อาจสั่งใหใชมาตรฐานที่เขมงวดมากขึ้น อาทิ
เชน ผูบังคับบัญชาอาจ :
a. หาม การโจมตีซึ่งอาจคาดหมายผลไวลวงหนาไดวาจะเกิดความเสียหายขางเคียง
b. หาม การโจมตี ซึ่งอาจคาดไดวาจะทําใหพลเรือนจํานวนหนึ่งหรือพลเรือนบางกลุม (เชนเด็ก)
จะไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
c. หาม การโจมตี ซึ่งอาจคาดไดวาจะเกิดความเสียหายขางเคียงขึ้นกับทรัพยสินของพลเรือน แมวา
จะอนุญาตใหทําได หรือ
d. สั่งใหทําใหเปาหมายทางทหารที่ไดเลือกไวใชการไมไดแทนการทําลาย
มาตรฐานที่เขมงวดขางตนเปนกฎเกณฑโดยทั่วไปจะตองใชในสถานการณที่เพื่อการปฏิบัติใหบรรลุภารกิจและ
ไมใชกรณีสถานการณของการใชกําลังในการปองกันตนเอง
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อนุผนวก 6 ประกอบผนวก A
ตนแบบบัญชีสําหรับกําหนดเปาหมาย
รายละเอียดของการกําหนดเปาหมาย :
ตารางอางอิง :
1.
ทานมีอํานาจภายใตกฎการใชกําลัง/คําสั่งใหโจมตีไดหรือไม?
ถา มี ใหดําเนินการตอในขอ 2. ถา ไมมี หามโจมตี
2.
เปาหมายอยูในรายการที่หามโจมตี/รายการเปาหมายที่มีขอจํากัดหรือไม?
ถา ไมอยู ใหดําเนินการตอในขอ 3. ถา อยู หามโจมตี
3.
เปาหมายสนับสนุนการปฏิบัติของกองทัพขาศึกอยางมีประสิทธิภาพหรือไม?
ถา มี ใหดําเนินการตอในขอ 4. ถา ไมมี หามโจมตี
4.
การทําลายเปาหมายหรือการตัดรอนในสถานการณปจจุบันนั้นจะเปนประโยชนทางทหารอยางแนแท
หรือไม?
ถา ใช ใหดําเนินการตอในขอ 5. ถา ไมใช หามโจมตี
5.
อาจคาดไดวาการโจมตีนั้นจะทําใหจะทําใหพลเรือนเสียชีวิต บาดเจ็บ ทรัพยสินของพลเรือนเสียหาย
หรือทั้งหมดรวมกัน (อาทิเชน ผลเสียหายขางเคียง) หรือไม?
ถา ใช ใหดําเนินการตอในขอ 6. ถา ไมใช ใหดําเนินการตอในขอ 11.
6.
คําสั่งตอเปาหมายของทานหรือกฎการใชกําลังนั้นอนุญาตเรื่องความเสียหายขางเคียงไวหรือไม?
ถา ใช ใหดําเนินการตอในขอ 7. ถา ไมใช หามโจมตี
7.
มีเปาหมายทางทหารอื่นๆ ที่อาจทําใหเกิดความไดเปรียบทางทหาร อยางเดียวกัน โดยที่จะมีความ
เสี่ยงในเรื่องความเสียหายขางเคียงนอยกวาหรือไม?
ถา ไมใช ใหดําเนินการตอในขอ 8. ถา ใช ใหกลับไปดําเนินการในขอ 1. ตอเปาหมายใหม
8.
ไดดําเนินการระมัดระวัง ทุกวิถีทางที่จะเปนไปไดใน การเลือกวิธีการและแนวทาง การโจมตี ในแงมุมที่
จะหลีกเลี่ยง การโจมตี และ ในทุก กรณีเพื่อ จะลดการที่ การเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือ ความเสียหาย
ขางเคียงตอทรัพยสินของพลเรือนเสียหายแลวหรือไม?
ถา ใช ใหดําเนินการตอในขอ 9. ถา ไมใช ใหเตือนกอนและใหประเมินตามขอ 8. อีกครั้ง
9.
เมื่อสถานการณเอื้ออํานวย ไดมีการเตือนลวงหนาถึงการโจมตีที่อาจกระทบตอพลเรือนหรือไม?
ถา ใช ใหดําเนินการตอในขอ 10. ถา ไมใช ใหดําเนินการเตือนกอนที่จะดําเนินการตอในขอ 10.
10.
อาจคาดไดวาการโจมตีนั้นจะทําใหจะทําใหพลเรือนเสียชีวิต บาดเจ็บ ทรัพยสินของพลเรือนเสียหาย
หรือทั้งหมดรวมกัน ( ไดแกความ เสียหายขางเคียง) ซึ่งอาจ มากเกินเมื่อเทียบกับความ ไดเปรียบทาง
ทหารโดยตรงและเดนชัดที่คาดวาจะไดรับหรือไม?
ถา ใช หามโจมตี ถา ไมใช ใหดําเนินการตอในขอ 11.
11.
อนุญาตใหโจมตีได – แตยังคงตองเฝาระวัง หากสถานการณเปลี่ยนแปลง-มีหนาที่ที่จะตอง
ประเมินการโจมตีใหม
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ประมวลกฎการใชกําลัง

ผนวก B

1. ประมวลกฎการใชกําลังนี้ไดใหกฎตาง ๆ สําหรับการรางกฎการใชกําลังไว กฎดังกลาวไดถูกแบงเปนกลุม
ๆ ที่ใชกับหมวดของกิจทางทหารที่แตกตางกัน ในหมวดเหลานี้ประกอบดวยกฎหลายขอแตละขอกําหนด
หลักเกณฑของกิจที่แยกแยะเปนการเฉพาะ กฎแตละขอสามารถเลือกจากหมวดมาใชไดตามตองการ ตัวเลข
สํารองมีไวเพื่อใชรางกฎที่ไมมีในประมวลกฎการใชกําลัง กฎบางขอมีขอความวา “(ระบุ)” กรณีดังกลาว
หมายความวาจะตองแทรกรายละเอียดเพื่อทําใหกฎดังกลาวมีความหมายชัดเจน
2. คูมือนี้จัดทําขึ้นโดยหลักการที่วาการปองกันตนเองของบุคคลและของหนวยไมถูกจํากัดเวนแตที่ระบุไว
เปนการเฉพาะในกลุมที่ 10-19
3. กระบวนการในการรางกฎการใชกําลังจากประมวลมีดังตอไปนี้และและสรุปไวในรายการตรวจสอบ
การรางกฎการใชกําลัง
a. วิเคราะหภารกิจ ใสใจเปนพิเศษโดยเฉพาะตอนโยบาย ขอพิจารณาทางดานยุทธการและ
กฎหมายที่อาจสงผลกระทบตอกฎการใชกําลัง รวมทั้งเจตนารมณ หรือแนวทางปฏิบัติของ
ผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป พิเคราะหลักษณะของการปฏิบัติการวาเปนการเขารวมในการขัดกันดวย
อาวุธ(ระหวางประเทศหรือที่มิใชระหวางประเทศ) หรือ นอกขอบเขตการขัดกันดวยอาวุธเพื่อพิจารณา
กฎที่ใชบังคับ
b. ระบุกิจเฉพาะจากคําแถลงภารกิจที่กําหนดในคําสั่งยุทธการ ในคําสั่งยุทธการจะมีคําแถลงภารกิจ
และกิจทางทหารที่จะตองทําใหเสร็จเพื่อบรรลุภารกิจ จําเปนตองระบุกิจตาง ๆ เหลานี้กอนที่จะมีการ
พิจารณาอื่น ๆ ในการรางกฎการใชกําลัง
c. ระบุกฎการใชกําลังที่มีในปจจุบัน เปนสิ่งจําเปนเพื่อจะพิจารณาวาจําเปนตองมีการแกไขหรือไม
d. การเตรียมกฎการใชกําลัง
i. ระบุกฎบังคับ กฎการใชกําลังขอแรกที่จะตองพิจารณาคือกฎบังคับ กฎบังคับไดแกกฎที่
เกี่ยวกับเรื่องที่เปนรากฐานในทุกภารกิจและตองมีในทุก ๆ กฎการใชกําลังแมวากฎที่เลือกนั้นจะ
เปนกฎที่หามการปฏิบัติทางทหาร ในทุกกฎการใชกําลังจะตองมีกฎขอหนึ่งจากแตละหมวดคือ
หมวด 10, 11, 12, 60&70 สําหรับภารกิจที่มากกวาการปองกันตนเองตองมีกฎ
หนึ่งขอจากหมวด 20 ในสถานการณที่เปนการขัดกันดวยอาวุธจําเปนตองมีมาตรการจากหมวด
30 และ 32
ii. ระบุกฎเฉพาะสภาวะแวดลอม อนุผนวก 2 ประกอบผนวก A ใหคําแนะนําสําหรับการรางกฎ
การใชกําลังสําหรับสภาวะแวดลอมที่รวมถึงการปฏิบัติการทางบก ทางทะเล ทางอากาศ นอก
อวกาศ และ ไซเบอรสเปซ กฎที่ควรตองมีอยางยิ่งไดถูกกําหนดไวสําหรับแตละสภาวะแวดลอม
แตมิไดเปนการบังคับ
iii. ระบุกฎเฉพาะกิจ อนุผนวก 2 ประกอบผนวก A ใหคําแนะนําสําหรับการรางกฎการใชกําลัง
สําหรับกิจเฉพาะซึ่งรวมทั้งการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ การปฏิบัติการอพยพบุคคลที่มิใชพลรบ
การปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม/บรรเทาภัยพิบัติ การปฏิบัติการชวยเหลือเจาหนาที่พลเรือน
กฎที่ควรตองมีอยางยิ่งไดถูกกําหนดไวสําหรับแตละกิจ แตมิไดเปนการบังคับ
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iv. ทบทวนกฎอื่นที่ยังเหลือในประมวล แตละภารกิจมีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งทําใหขอแนะนํา
เฉพาะสิ่งแวดลอมและเฉพาะกิจอาจไมเปนการเพียงพอ ผูรางกฎการใชกําลังควรตรวจสอบ
ทุกหมวดในประมวลเพื่อตรวจดูวาจะมีกฎขอใดที่จําเปนเพื่อทําใหบรรลุภารกิจหรือไม
v. รางกฎ ขอความกฎการใชกําลังควรรางในแบบเรียงลําดับเลข เปนสิ่งที่เปนไปไดและบางครั้ง
จําเปนที่จะตองเลือกสองขอจากหมวดเดียวกัน
vi. รางกฎสํารองถาตองการ ประมวลนี้ไมสามารถคาดเดาไดถึงทุก ๆ ภารกิจที่อาจเกิดขึ้นและกฎ
ที่อาจตองการได กรณีที่ไมมีกฎก็สามารถรางขึ้นไดภายใตตัวเลขสํารองโดยใชรูปแบบเดียวกับกฎ
ขออื่น ๆ ในหมวดนั้น หรือเปนสวนหนึ่งของกลุมหรือหมวดใหม
vii. กําหนดกฎที่สงวนไว ตกลงใจวากฎขอใดควรสงวนไวสําหรับระดับสูงขึ้นไป กฎเหลานั้นยังคง
ไมทํางานจนกวาจะไดรับขอความอนุญาตในเอกสารการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎการใชกลัง
e. ทํากฎการใชกําลังใหสมบูรณโดยการเปรียบเทียบกับกิจ กฎการใชกําลังจะตองถูกนําไปตรวจสอบ
กับภารกิจและกิจเพื่อใหมั่นใจวามุงสนับสนุนการบรรลุภารกิจภายใตขอจํากัดที่กําหนดโดยผูมีอํานาจ
ระดับสูงขึ้นไป แกไขในสวนที่ยังขาด ถามี
f.

เสนอใหอนุมัติ เสนอเพื่อใหไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจที่มีระดับที่เหมาะสม
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ผนวก B

รายการตรวจสอบการรางกฎการใชกําลัง
วิเคราะห์ ภารกิจ
ระบุกจิ เฉพาะจากคําแถลงภารกิจที่กาํ หนดในคําสั่ งยุทธการ

ระบุกฎการใช้ กาํ ลังทีม่ ีในปัจจุบัน
ระบุกฎบังคับ
ระบุกฎเฉพาะสภาวะแวดล้ อม
ระบุกฎเฉพาะกิจ
ทบทวนกฎอืน่ ทีย่ งั เหลือในประมวล
ร่ างกฎ/กฎสํ ารองหากต้ องการ
กําหนดกฎทีส่ งวนไว้
ทํากฎการใช้ กาํ ลังให้ สมบูรณ์ โดยการเทียบกับกิจ
กฎการใช้ กาํ ลังไม่ รองรับกิจ

กฎการใช้ กาํ ลังรองรับกิจ

ระบุส่วนทีข่ าดและแก้ ไข

ขออนุมัติ
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ผนวก B
กลุม 10-19: การใชกําลังในการปองกันตนเองและผูอื่น

ขอสังเกต : เพื่อวัตถุประสงคในการปองกันตนเอง “กองกําลัง”รวมถึงผูที่ติดตามกองทัพ เชลยศึก ผูถูกคุมขัง และผูถูกคุมตัวใน
การควบคุมของกองกําลัง

หมวด 10
วัตถุประสงค

การใชกําลังในการปองกันตนเองของแตละบุคคล
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องสิทธิการใชกําลังในการปองกันตนเองของแตละบุคคล
กฎ

10 A

หมวด 11
วัตถุประสงค

อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน
ตนเองของแตละบุคคล เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ :(ระบุ)
10 B
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันตนเองของแตละบุคคล
10 C
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน
ตนเองของแตละบุคคล
10 D
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันทรัพยสินที่หากถูกทําลาย
หรือ ทําใหเสียหายแลวนาจะกอใหเกิดการบาดเจ็บตอ(ระบุบุคคล)
10 E
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน
ทรัพยสินที่หากถูกทําลายหรือ ทําใหเสียหายแลวนาจะกอใหเกิด ภัยคุกคามที่
ใกลจะถึงตอชีวิตของ(ระบุบุคคล)
ขอสังเกต: การปองกันทรัพยสินในกรณีดังกลาวเปนการใชสิทธิในการปองกัน
ตนเองของแตละบุคคล การปองกันตนเองของหนวยหรือสิทธิในการปองกันของ
แตละบุคคลที่กําหนด บุคคลที่กําหนดอาจรวมถึงกําลังพลในกองกําลัง บุคคลใน
สัญชาติตน พลเรือนทุกคน และอื่น ๆ ดูหมวด 40 สําหรับมาตรการเกี่ยวกับการ
ใชกําลังเพื่อปองกันทรัพยสินเมื่อไมมีภัยคุกคามที่ใกลจะถึงตอชีวิต
10 F-Z สํารอง
การใชกําลังในการปองกันตนเองของหนวย
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องสิทธิการใชกําลังในการปองกันตนเองของหนวย
กฎ

11 A
11 B
11 C
11 D
11 E
11 F

อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน
ตนเองของหนวย เวนแตในกรณีดังตอไปนี้:(ระบุ)
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันตนเองของหนวย
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน
ตนเองของหนวยแก (ระบุกลุมหรือหนวย เชน กองกําลัง, พลเรือน)
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันตนเองของหนวย แก(ระบุ
กลุมหรือหนวย)
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเมื่อความเสียหายที่นาจะเกิดขึ้นตอ
ทรัพยสินจะนําสูการบาดเจ็บของหนวยตนเองหรือหนวยอื่นจากประเทศของตน
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเมื่อความเสียหายที่นาจะเกิดขึ้นตอ
ทรัพยสินจะนําสูการบาดเจ็บของบุคคลใน(ระบุกลุมหรือหนวยเชนกองกําลังหรือ
พลเรือน)
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ผนวก B
11 G

อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเมื่อความ
เสียหายที่นาจะเกิดขึ้นตอทรัพยสินจะนําสูการบาดเจ็บของหนวยตนเองหรือ
หนวยอื่นจากประเทศของตน
ขอสังเกต: การปองกันทรัพยสินในกรณีดังกลาวเปนการใชสิทธิในการปองกัน
ตนเองของหนวยในสถาณการณที่หนวยหรือบุคคลในหนวยอยูในฐานะอันตราย
ดูหมวด 40 สําหรับมาตรการเกี่ยวกับการใชกําลังเพื่อปองกันทรัพยสิน
11 H-Z สํารอง
หมวด 12
การใชกําลังในการปองกันผูอื่น
วัตถุประสงค เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องสิทธิการใชกําลังในการปองกันบุคคลซึ่งมิไดเปนกําลังพลของกองทัพ
กฎ
12 A
หามใชกําลังเพื่อปองกันผูอื่น
12 B
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันผูอื่นใน(ระบุกลุม)
12 C อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน
ผูอื่นใน(ระบุกลุม)
12 D อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน
อาชญากรรมรายแรงตอบุคคล(ระบุ)
12 E-Z สํารอง
หมวด 13
การใชกําลังในการปองกันตนเองของประเทศ
วัตถุประสงค เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องสิทธิการใชกําลังในการปองกันตนเองของประเทศ
กฎ
13 A
หามใชกําลังเพื่อปองกันตนเองของประเทศ
13 B
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันตนเองของประเทศสําหรับ
(ระบุประเทศ)
13 C อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันตนเองของประเทศสําหรับ
(ระบุประเทศ)เมื่อไดรับอนุมัติจาก(ระบุผูมีอํานาจ)
13 D อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน
ตนเองของประเทศ(ระบุประเทศ)
13 E
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน
ตนเองของประเทศ(ระบุประเทศ)เมื่อไดรับอนุมัติจาก(ระบุผูมีอํานาจ)
13 F-Z สํารอง
หมวด 14-19 สํารอง
กลุม 20 – 29: การบรรลุภารกิจ
หมวด 20
การใชกําลังเพื่อการบรรลุภารกิจ
วัตถุประสงค เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการใชกําลังในการเพื่อการบรรลุภารกิจ
ขอสังเกต: ในภาวะที่ไมเปนการขัดกันดวยอาวุธ บางประเทศจะใช กําลังรุนแรงถึงชีวิตเฉพาะ
ในการปองกันตนเองเทานั้น
กฎ
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ผนวก B
20 A
20 B
20 C

หมวด 21
วัตถุประสงค

หมวด 22
วัตถุประสงค

หมวด 23
วัตถุประสงค

อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อทําใหบรรลุภารกิจ
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อตอตานกําลังที่รบกวนภารกิจ
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิต เพื่อทําให
บรรลุภารกิจ
20 D
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตในการตอตาน
กําลังที่ใชรบกวนตอภารกิจ
20 E-Z สํารอง
การปองกันเสรีภาพการเดินทางของบุคคล
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการใชกําลังในการมีเสรีภาพในการเดินทางของบุคคล
กฎ
21 A
หามใชกําลังเพื่อปองกันการรบกวนตอเสรีภาพการเดินทางของบุคคลในกอง
กําลัง
21 B
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันการรบกวนตอเสรีภาพการ
เดินทางของบุคคลในกองกําลัง
21 C อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน
การรบกวนตอเสรีภาพการเดินทางของบุคคลในกองกําลัง
21 D หามใชกําลังเพื่อปองกันการรบกวนตอเสรีภาพการเดินทางของ(ระบุบุคคล)
21 E
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันการรบกวนตอเสรีภาพการ
เดินทางของ(ระบุบุคคล)
21 F
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน
การรบกวนตอเสรีภาพการเดินทางของ(ระบุบุคคล)
12 G-Z สํารอง
การปองกันการรบกวนเรือและอากาศยาน
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องสถานการณที่สามารถใชกําลังเพื่อปองกันการขึ้นตรวจเรือโดยไมไดรับ
อนุญาต หรือการยึดเรือหรืออากาศยาน
กฎ
22 A
หามใชกําลังเพื่อปองกันการขึ้นตรวจเรือ/อากาศยานโดยไมไดรับอนุญาต
22 B
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อปองกันการขึ้น(ระบุเรือ/อากาศยาน)
โดยไมไดรับอนุญาต
22 C
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อปองกันการ
ขึ้น(ระบุเรือ/อากาศยาน)โดยไมไดรับอนุญาต
22 D-Z สํารอง
การยิงเตือน
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการยิงเตือนนอกจากในการปองกันตนเอง
กฎ
23 A
หามใชการยิงเตือน
23 B
อนุญาตใหยิงเตือนในอาณาบริเวณ(ระบุองคประกอบ)
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ผนวก B

หมวด 24
วัตถุประสงค

หมวด 25
วัตถุประสงค

หมวด 26
วัตถุประสงค

23 C
อนุญาตใหใชการยิงเตือนเพื่อบังคับใหปฏิบัติตามคําสั่ง (ระบุคําสั่ง)
23 D
อนุญาตใหใชการยิงเตือน
22 E-Z สํารอง
การยิงลิดรอน
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการยิงลิดรอน
กฎ
24 A
หามใชการยิงลิดรอน
24 B
อนุญาตใหใชการยิงลิดรอนเพื่อบังคับใหปฏิบัติตามคําสั่ง (ระบุคําสั่ง)
24 C
อนุญาตใหใชการยิงลิดรอน
24 D-Z สํารอง
การตรวจคนและการคุมขังบุคคล
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องสภาวการณที่บุคคลอาจถูกตรวจคนหรือคุมขังนอกเหนือจากการ
ชวยเหลือเจาหนาที่พลเรือนและบังคับใชกฎหมาย
กฎ
25 A
หามการตรวจคน(ระบุบุคคล)
25 B
อนุญาตใหทําการตรวจคน(ระบุบุคคล)ใน(ระบุสภาวการณ)
25 C
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อการตรวจคน(ระบุบุคคล)ใน(ระบุ
สภาวการณ)
25 D
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตในการตรวจคน
(ระบุบุคคล)ใน(ระบุสภาวการณ)
25 E
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อปลดอาวุธ(ระบุบุคคล)
25 F
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปลด
อาวุธ(ระบุบุคคล)
25 G
หามการคุมขัง(ระบุบุคคล)
25 H
อนุญาตใหทําการคุมขัง(ระบุบุคคล)ใน(ระบุสภาวการณ)
25 I
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อคุมขัง(ระบุบุคคล)ใน(ระบุสภาวการณ)
25 J
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อคุมขัง(ระบุ
บุคคล)ใน(ระบุสภาวการณ)
25 K
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อปองกันการหลบหนีของ(ระบุบุคคล)ใน
(ระบุสภาวการณ)
25 L
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อปองกันการ
หลบหนีของ(ระบุบุคคล)ใน(ระบุสภาวการณ)
25 M-Z สํารอง
การใชกําลังเพื่อชวยบุคคลใหไดรับการปลอยตัว
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการใชกําลังเพื่อชวยบุคคลใหไดรับการปลอยตัว
กฎ
26 A
หามใชกําลังเพื่อชวยบุคคลในกองกําลังใหไดรับการปลอยตัวจากการคุมขัง
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ผนวก B
26 B

อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อชวยบุคคลในกองกําลังใหไดรับการ
ปลอยตัวจากการคุมขัง
26 C
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อชวยบุคคล
ในกองกําลังใหไดรับการปลอยตัวจากการคุมขัง
26 D
หามใชกําลังเพื่อชวย(ระบุบุคคล)ใหไดรับการปลอยตัวจากการคุมขัง
26 E
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อชวย(ระบุบุคคล)ใหไดรับการปลอยตัว
จากการคุมขัง
26 F
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อชวย(ระบุ
บุคคล)ใหไดรับการปลอยตัวจากการคุมขัง
26 G-Z สํารอง
หมวด 27
การยิงเล็งจําลอง(การยิงเล็งจําลองที่มีการตรวจการณและไมมีการตรวจการณ)
วัตถุประสงค เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการใช การยิงเล็งจําลอง
ขอสังเกต:
1. คําจํากัดความของศัพทการยิงเล็งจําลอง การยิงเล็งจําลองที่มีการตรวจการณ และการยิง
เล็งจําลองที่ไมมีการตรวจการณ แตกตางกันไปในแตละประเทศ ในผนวก D เปนคําจํากัด
ความที่ยอมรับกันทั่วไป หากนโยบายแหงชาติกําหนดคําจํากัดความที่แตกตางออกไปจะตอง
พิมพคําจํากัดความดังกลาวในกฎการใชกําลังดวย
2. เพื่อวัตถุประสงคในคูมือนี้ อนุญาตใหใชการยิงตรงและการยิงเล็งจําลองที่มีการตรวจ
การณเวนแตจะถูกจํากัดโดยขอบังคับ ไมอนุญาตใหใช การยิงเล็งจําลองที่ไมมีการตรวจการณ
เวนแตจะไดรับอนุญาตตามขอบังคับ
กฎ
27 A
หามการใช(ระบุ การยิงที่ไมมีการตรวจการณ, การยิงเล็งจําลองที่ไมมีการตรวจ
การณ หรือการยิงเล็งจําลองทุกประเภท)(ในสถานการณดังตอไปนี้ : ระบุสถาณ
การณ เชนในพื้นที่มีผูคนหนาแนน)
27 B
อนุญาตใหใชการยิงเล็งจําลองที่ไมมีการตรวจการณ(ในสถานการณดังตอไปนี้ :
ระบุสถาณการณ เชนในพื้นทีมีผูคนหนาแนน)
27 C-Z สํารอง
หมวด 28-29 สํารอง
กลุมที่ 30-39 : การกําหนดเปาหมายในการขัดกันดวยอาวุธ
หมวด 30
การเขาปะทะตอที่หมายทางทหารและกองกําลังที่เปนขาศึก
วัตถุประสงค เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการเขาปะทะตอที่หมายทางทหารและกองกําลังที่ประกาศเปนขาศึก
กฎ
30 A
อนุญาตใหโจมตีกองกําลังที่ประกาศเปนขาศึกและตอที่หมายทางทหารอื่น
ภายใน(ระบุพื้นที่)
สวนขยาย: กองกําลังที่ประกาศเปนขาศึก ไดแก
a. พลรบของกองทัพ(ระบุประเทศ)
b. พลเรือนที่มีสวนรวมโดยตรงในการเปนปรปกษ และหรือ
c. (ระบุ อื่น ๆ เชย กลุม/ เรือ)
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ผนวก B

หมวด 31
วัตถุประสงค

30 B
อนุญาตการโจมตีที่ไมทําลายตอ(ระบุทรัพยสิน)
30 C
หามการโจมตีตอ(ระบุทรัพยสิน)
30 D-Z สํารอง
ขอสังเกต: การปฏิบัติใด ๆ ในหมวดนี้จะตองกระทําโดยสอดคลองกับกฎหมาย
วาดวยการขัดกันดวยอาวุธ ตัวอยางเชนเจาหนาที่แพทย อนุศาสนาจารยของ
กองทัพและบรรดาผูที่ออกจากการรบตองไมถูกโจมตี จะตองพิจารณาหมวด 30
เชื่อมโยงกับ หมวด 31 การพิสูจนเปาหมาย
การพิสูจนเปาหมาย
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องวิธีการในการพิสูจนทราบที่กําหนดในการใชกําลังตอเปาหมาย
กฎ
31 A
การพิสูจนเปาหมายจะตองกระทําโดยทัศนวิธี
ขอสังเกต : เพื่อวัตถุประสงคของกฎนี้ “ทัศนวิธี” รวมถึงการใชเครื่องขยายภาพ
เชน กลองสองสองตา กลองสองทางไกล และกลองเรือดําน้ํา
31 B
การพิสูจนเปาหมายจะตองกระทําโดยทัศนวิธีและ (ระบุจํานวนและหรือนํา
มาตรการเหลานี้มารวมกัน)
a. พิสูจนทราบมิตรหรือศัตรู
b. วิธีอื่นที่ตองการการตอบสนอง
c. ภาพตรวจจับจากอุณหภูมิ
d. การใชอิเล็กโทรออปติกส
e. ขาวกรองที่ดักฟงดวยอิเล็คทรอนิคส
f. ขาวสารระบบเชื่อมโยงขอมูล(Data link)
g. การวิเคราะหคลื่นเสียงเชิงรับ
h. ตนกําเนิดรอยเสนทางและลักษณะการปฏิบัติ
i. การสอบเทียบเสนทางการบิน
j. สัญญาณแมเหล็ก
k. มาตรการสนับสนุนดานสงครามอิเล็คทรอนิคส
l. วิธีพิสูจนทราบอื่นที่ไมตองการการตอบสนอง
31 C
การพิสูจนเปาหมายจะตองกระทําโดย(ระบุจํานวนและหรือนํามาตรการเหลานี้
มารวมกัน)
a. ทัศนวิธี
b. พิสูจนทราบมิตรหรือศัตรู
c. วิธีอื่นที่ตองการการตอบสนอง
d. ภาพตรวจจับจากอุณหภูมิ
e. การใชอิเล็กโทรออปติกส
f. ขาวกรองที่ดักฟงดวยอิเล็คทรอนิคส
g. ขาวสารระบบเชื่อมโยงขอมูล(Data link)
h. การวิเคราะหคลื่นเสียงเชิงรับ
i. ตนกําเนิดรอยเสนทางและลักษณะการปฏิบัติ
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หมวด 32
วัตถุประสงค

หมวด 32-39
กลุมที่ 40-49
หมวด 40
วัตถุประสงค

หมวด 41
วัตถุประสงค

j. การสอบเทียบเสนทางการบิน
k. สัญญาณแมเหล็ก
l. มาตรการสนับสนุนดานสงครามอิเล็คทรอนิคส
m. วิธีพิสูจนทราบอื่นที่ไมตองการการตอบสนอง
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
ประเทศเปนกลาง
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการปฏิสัมพันธของกองกําลังและประเทศเปนกลาง
กฎ
32 A
หามรบกวนกิจการของประเทศเปนกลาง
32 B
อนุญาตใหทําการรบกวนตอกิจการของประเทศเปนกลางโดยสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธเพื่อวัตถุประสงคในการ(ระบุ การกระทําเชน
การขึ้นเยี่ยมและตรวจคน การแจงเรือหรืออากาศยานใหออกจากพื้นที่การ
ปฏิบัติการฉับพลัน เปนตน)
32 C
อนุญาตใหปฏิบัติ(ระบุการปฏิบัติการ)ในทะเลอาณาเขต นานน้ําหมูเกาะ หรือ
นานฟาของ(ระบุประเทศที่เปนกลาง)
32 D-Z สํารอง
สํารอง
การปฏิบัติการเกี่ยวกับทรัพยสิน
การใชกําลังเพื่อคุมครองทรัพยสิน
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการใชกําลังเพื่อคุมครองทรัพยสิน
กฎ
40 A
หามการใชกําลังเพื่อคุมครองทรัพยสินที่เปนของกองกําลัง
40 B
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อคุมครองทรัพยสินที่เปนของกองกําลัง
40 C
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อคุมครอง
ทรัพยสินที่เปนของกองกําลัง
40 D
หามการใชกําลังเพื่อคุมครองทรัพยสิน
40 E
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อคุมครองทรัพยสิน
40 F
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อคุมครอง
ทรัพยสิน
40 G-Z สํารอง
การคุมครองทรัพยสินจําเปนตอชีวิต/สําคัญตอภารกิจ/ที่กําหนด
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการใชกําลังเพื่อคุมครองทรัพยสินที่จําเปนตอชีวิต/สําคัญตอภารกิจ/ที่
กําหนด
กฎ
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ผนวก B
41 A
40 B

อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อคุมครอง(ระบุทรัพยสิน)
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อคุมครอง
(ระบุทรัพยสิน)
40 C-Z สํารอง
หมวด 42
การตรวจคน ยึด และทําลายทรัพยสิน
วัตถุประสงค เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องสภาวการณที่ทรัพยสินอาจถูกตรวจคน ยึด และทําลาย
กฎ
42 A
หามการตรวจคน(ระบุทรัพยสิน)
42 B
อนุญาตใหทําการตรวจคน(ระบุทรัพยสิน)เมื่อ(ระบุสภาวการณ)
42 C
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อทําการตรวจคน(ระบุทรัพยสิน)เมื่อ(ระบุ
สภาวการณ)
42 D
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อทําการ
ตรวจคน(ระบุทรัพยสิน)เมื่อ(ระบุสภาวการณ)
42 E
หามการยึด(ระบุทรัพยสิน)
42 F
อนุญาตใหทําการยึด(ระบุทรัพยสิน)เมื่อ(ระบุสภาวการณ)
42 G
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อทําการยึด(ระบุทรัพยสิน)เมื่อ(ระบุ
สภาวการณ)
42 H
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อทําการยึด
(ระบุทรัพยสิน)เมื่อ(ระบุสภาวการณ)
42 I
หามใชกําลังเพื่อทําใหคืนทรัพยสินหลังจากการถูกยึด
42 J
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อทําใหคืนทรัพยสินที่เปนของกองกําลัง
หลังจากการถูกยึด
42 K
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อทําใหคืน
(ระบุทรัพยสิน)ที่เปนของกองกําลังหลังจากการถูกยึด
42 L
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อทําใหคืน(ระบุทรัพยสิน)
42 M
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อทําใหคืน
(ระบุทรัพยสิน)
42 N
หามการทําลาย(ระบุทรัพยสิน)
42 O
อนุญาตใหทําลาย(ระบุทรัพยสิน)เมื่อ(ระบุสภาวการณ)
42 P-Z สํารอง
หมวด 43-49 สํารอง
กลุม 50-59 การวางที่มั่นในภูมิประเทศ
หมวด 50
การวางที่มั่นในภูมิประเทศของหนวยกําลังและการเคลื่อนพลขามเขตแดน
วัตถุประสงค เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องที่มั่นของหนวยกําลังโดยสัมพันธกับดินแดน เขตทางทะเล หรือ นานฟา
แหงชาติอื่น
กฎ
50 A
หามเขาไปใน(ระบุพื้นที)่ ของ(ระบุประเทศหรือพื้นที่)
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ผนวก B
50 B
50 C

หมวด 51
วัตถุประสงค

หมวด 52
วัตถุประสงค

หมวด 53
วัตถุประสงค

หามเขาไปใกลกวา(ระบุระยะทาง/ระยะ)ถึง(ระบุพื้นที)่
หามเขาไปใน(ระบุพื้นที่)เวนแตในสภาวการณดังตอไปนี้(ระบุ เชน การเคลื่อนพล
ผาน เมื่อเขาใหความชวยเหลือจากเหตุสุดวิสัยหรือตองการความชวยเหลือ ใน
การปองกันตนเอง เปนตน)
50 D
อนุญาตใหเขาไปใน(ระบุพื้นที่)เพื่อ(ระบุวัตถุประสงค หรือหนาที่ เชนการผาน
ทางโดยสุจริต การเคลื่อนพลผาน การผานเสนทางเดินเรือหมูเกาะ และการเขา
ไปชวยเหลือ การคนหาและกูภัย การปฏิบัติการอพยพพลเรือน)
50 E
อนุญาตใหเขาไปใน(ระบุพื้นที)่
50 F-Z สํารอง
การลาดตระเวนภาคพื้นดิน
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการปฏิบัติการลาดตระเวนภาคพื้นดิน
กฎ
51 A
หามการปฏิบัติการลาดตระเวนภาคพื้นดินใน(ระบุพื้นที)่
51 B
อนุญาตใหปฏิบัติการลาดตระเวนภาคพื้นดินใน(ระบุพื้นที)่
51 C-Z สํารอง
การลาดตระเวนทางอากาศ
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการปฏิบัติการลาดตระเวนทางอากาศ
กฎ
52 A
หามการลาดตระเวนทางอากาศเหนือ(ระบุพื้นที)่
52 B
หามการลาดตระเวนทางอากาศตอ(ระบุกองกําลัง)
52 C
หามการลาดตระเวนทางอากาศที่ความสูงต่ํากวา(ระบุความสูงเหนือระดับ
พื้นดิน)เหนือ(ระบุกองกําลัง/พื้นที่)
52 D
อนุญาตใหใชการลาดตระเวนทางอากาศตอ(ระบุกองกําลัง)
52 E
อนุญาตใหใชการลาดตระเวนทางอากาศเหนือ(ระบุพื้นที)่
52 F
อนุญาตใหใชการลาดตระเวนทางอากาศ
52 G-Z สํารอง
การวางที่มั่นใกลเคียงของหนวยกําลัง
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการวางที่มั่นของหนวยกําลังใกลกองกําลังหรือขุมกําลังอื่น
กฎ
53 A
หามเขาไปใกลในระยะนอยกวา(ระบุระยะทาง/ระยะ)จาก(ระบุกองกําลัง/
เปาหมายสําคัญ)
53 B
อนุญาตใหเขาไปใกล(ระบุกองกําลัง/เปาหมายสําคัญ)ในระยะนอยกวา(ระบุ
ระยะทาง/ระยะ)เพื่อ(ระบุวัตถุประสงค เชนเพื่อดําเนินการพิสูจนทราบ)
53 C
อนุญาตใหเขาไปใกล(ระบุกองกําลัง/เปาหมายสําคัญ)ในระยะนอยกวา(ระบุ
ระยะทาง/ระยะ)
53 D
อนุญาตใหเขาไปใกล(ระบุกองกําลัง/เปาหมายสําคัญ)โดยไมจํากัด
53 E-Z สํารอง
- 35 -

ผนวก B
หมวด 54
วัตถุประสงค

หมวด 55
วัตถุประสงค

หมวด 56
วัตถุประสงค

การทําการฝกตอหนาฝายตรงขามที่อาจเปนไปได
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการทําการฝกตอหนาขาศึกที่อาจเปนไปได
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
การเปลี่ยนเสนทาง
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการบังคับใหเปลี่ยนเสนทาง
กฎ
55 A
หามการสั่งใหเปลี่ยนเสนทาง
55 B
อนุญาตใหทําการแนะนําให(ระบุบุคคลหรือสิ่งใด)บนภาคพื้นดินหลีกเลี่ยงบริเวณ
(ระบุ)
55 C
อนุญาตใหทําการแนะนําใหอากาศยาน(ระบุ)หลีกเลี่ยงบริเวณ(ระบุ)
55 D
อนุญาตใหทําการแนะนําใหเรือ(ระบุ)หลีกเลี่ยงบริเวณ(ระบุ)
55 E
อนุญาตใหทําการสั่งให(ระบุบุคคลหรือสิ่งใด)บนภาคพื้นดินเปลี่ยนเสนทางเพื่อ
วัตถุประสงค(ระบุ)
55 F
อนุญาตใหทําการสั่งใหอากาศยาน(ระบุ)เปลี่ยนเสนทางเพื่อวัตถุประสงค(ระบุ)
55 G
อนุญาตใหทําการสั่งใหเรือ(ระบุ)เปลี่ยนเสนทางเพื่อวัตถุประสงค(ระบุ)
55 H
อนุญาตใหทําการสั่งใหเรือที่ตองสงสัยวาปฏิบัติขัดตอขอมติของคณะมนตรีความ
มั่นคงแหงสหประชาชาติ(ระบุ)เปลี่ยนเสนทางหรือดําเนินการอื่น ๆ
55 I
อนุญาตใหใช(ระบุการกระทํา)เพื่อบังคับใหปฏิบัติตาม(ระบุรายละเอียดการ
เปลี่ยนเสนทาง)
55 J
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อบังคับใหปฏิบัติตาม(ระบุรายละเอียด
การเปลี่ยนเสนทาง)
55 K
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อบังคับให
ปฏิบัติตาม(ระบุรายละเอียดการเปลี่ยนเสนทาง)
55 L-Z สํารอง
การใชเครื่องกีดขวางและฉากขัดขวาง
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการใชเครื่องกีดขวางและฉากขัดขวาง
กฎ
56 A
หามการใชเครื่องกีดขวางและฉากขัดขวาง
56 B
อนุญาตใหใชเครื่องกีดขวางที่ไมใชระเบิดใน(ระบุสภาวการณ)
56 C
หามการใชระเบิดเสียงตอตานการกอการราย(Counter terrorist warning
boom)
56 D
อนุญาตใหใชระเบิดเสียงตอตานการกอการราย(Counter terrorist warning
boom)ใน(ระบุสภาวกา รณหรือสถานที่)
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ผนวก B
56 E-Z สํารอง
หมวด 57
เขต
วัตถุประสงค เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องกลไกการบังคับสําหรับการประกาศเขตในสภาวะแวดลองบนภาค
พื้นดิน ทางทะเล และทางอากาศ
กฎ
57 A
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตตอ(ระบุหนวย)ที่เขามาใน(ระบุพื้นที่)โดย
ไมไดรับอนุญาตเพื่อ(ระบุวัตถุประสงคเชนลาดตระเวน)
57 B
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตภายใน(ระบุบริเวณ)เพื่อปลดอาวุธ(ระบุกลุม
หรือบุคคล)
57 C
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิต เพื่อปลดอาวุธ
(ระบุกลุมหรือบุคคล)ภายใน(ระบุบริเวณ)
57 D
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตตอ(ระบุหนวย)
ที่เขามาใน(ระบุพื้นที)่ โดยไมไดรับอนุญาต
57 E
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตตอ(ระบุหนวย)
ที่เขามาใน(ระบุพื้นที)่ และไมยอมออกไปเมื่อไดรับการเตือน
57 F-Z สํารอง
หมวด 58
เสรีภาพในการเดินเรือ
วัตถุประสงค เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการใชเสรีภาพในการเดินเรือ
ขอสังเกต: สิทธิเหลานี้จะตองใชโดยคํานึงถึงสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายของรัฐชายฝงในเขตที่
เกี่ยวของ เวนแตจะสั่งเปนอยางอื่นกฎนี้อนุญาตการใชสิทธิที่มีในนานน้ําสากลซึ่งขึ้นกับการ
กลาวอางสิทธิทางทะเลที่ขยายออกไปทั้งทางภูมิศาสตร(เชนเสนฐานที่ขยายออกไป) และทาง
กฎหมาย(เชนเรื่องความมั่นคงในเขตตอเนื่องและเขตเศรษฐกิจจําเพาะ)
กฎ
58 A
หามใชเสรีภาพในการเดินเรือใน(ระบุเขตดานความั่นคงและเขตที่ขยายออกไป
อื่น ๆ ที่อางสิทธิ)ของ(ระบุประเทศ)
58 B
อนุญาตใหใชเสรีภาพในการเดินเรือใน(ระบุเขตดานความั่นคงและเขตที่ขยาย
ออกไปอื่น ๆ ที่อางสิทธิ)ของ(ระบุประเทศ)
58 C
อนุญาตใหใชเสรีภาพในการเดินเรือในเขตตอเนื่องและเขตเศรษฐกิจจําเพาะของ
(ระบุประเทศ)
58 D-Z สํารอง
หมวด 59
สํารอง
กลุม 60-69: การเตือน การรังควาน การเฝาตาม และการสองสวาง
หมวด 60
การเตือน
วัตถุประสงค เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการใชการเตือน
ขอสังเกต : สําหรับการใชการยิงเตือนใหพิจารณาหมวด 23 –การยิงเตือน ไมมีสวนใดใน
หมวดนี้ที่จะหามบุคคล/ยานพาหนะ/เรือหรืออากาศยานที่จะติดตอสื่อสารหรือแสดง
สัญญาณเตือน
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หมวด 61
วัตถุประสงค

หมวด 62
วัตถุประสงค

หมวด 63
วัตถุประสงค

กฎ
60 A
หามใชการเตือน
60 B
อนุญาตใหใชการเตือน
60 C
อนุญาตใหใช(ระบุการเตือน)เล็งไปยัง(ระบุสวนประกอบ)
60 D
อนุญาตใหใชเรดารควบคุมการยิงเปนวิธีในการเตือน
60 E-Z สํารอง
การรังควาน
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการรังควาน
ขอสังเกต : คําจํากัดความเฉพาะของคําวา “การรังควาน” จะตองนํามากําหนดรวมไวดวย
เมื่อมีขอสงสัยในเรื่องคําจํากัดความ
กฎ
61 A
หามใชการรังควาน
61 B
อนุญาตใหใชการรังควานที่ไมกอใหเกิดความเสียหายที่เปนรูปธรรม
61 C
หามใชการรังควานที่อาจกอใหเกิดความเสียหายที่เปนรูปธรรม
61 D
อนุญาตใหใชการรังควานที่อาจกอใหเกิดความเสียหายที่เปนรูปธรรม
61 E
อนุญาตใหใชการรังควานในขอบเขตและแนวทางเดียวกับที่ไดรับจากหนวยหรือ
สวนของกําลังใด ๆ
61 F-Z สํารอง
การเฝาตาม การเฝาตรวจ และ การหมายเปา
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการเฝาตาม 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
เครื่องตรวจจับ และการสองสวาง
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการใชเครื่องตรวจจับและวิธีในการสองสวาง
ขอสังเกต: จะตองระมัดระวังไมสองสวางไปยังสะพานเดินเรือ หองโดยสาร หองนักบิน
ในทางที่จะทําใหบุคคลผูควบคุมเรือ ยานพาหนะ หรืออากาศยานที่ถูกสองสวางตาบอด
กฎ
63 A
หามการสองสวาง
63 B
อนุญาตใหใชการสองสวางของ(ระบุ)ดวย(ระบุอุปกรณ)
63 C
อนุญาตใหใชเครื่องชี้เปาดวยเลเซอรใน(ระบุสภาวการณ)
63 D
อนุญาตใหใชเครื่องหาระยะดวยเลเซอรใน(ระบุสภาวการณ)
ขอสังเกต: เปนเรื่องผิดกฎหมายที่ใชระบบชี้เปาดวยเลเซอรเพื่อจงใจทําใหเกิด
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
กลุมที่ 70-79: การถืออาวุธ
หมวด 70
อํานาจในการถืออาวุธ
วัตถุประสงค เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการถืออาวุธ
กฎ
70 A
หามกําลังพลในกองกําลังถืออาวุธ
70 B
หามกําลังพลในกองกําลังถืออาวุธใน(ระบุสถานที่)
70 C
อนุญาตใหกําลังพลในกองกําลังถืออาวุธใน(ระบุพื้นที)่
70 D
อนุญาตใหกําลังพลในกองกําลังถือ(ระบุประเภทอาวุธ เชน อาวุธประจําหนวย)
ใน(ระบุพื้นที)่
70 E
อนุญาตใหถืออาวุธยกเวนใน(ระบุสถานที่)
ขอสังเกต: มาตรการ 70 E จะใชเมื่ออนุญาตใหกําลังพลในกองกําลังถืออาวุธใน
พื้นที่ปฏิบัติการ แตถูกจํากัดการถืออาวุธในบางสถานที่ เชนในบริเวณเมือง ใน
อาคารราชการของประเทศเจาบาน เปนตน
70 F
อนุญาตใหกําลังพลในกองกําลังถืออาวุธ
70 G-Z สํารอง
หมวด 71-79 สํารอง
กลุม 80-89 กับระเบิด กระสุนวัตถุระเบิดพวง และกับดัก
ขอสังเกต: กฎหมายสนธิสัญญาและนโยบายแหงชาติซึ่งเกินไปกวากฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ
กําหนดไดวางขอจํากัดการใชระบบอาวุธเหลานี้สําหรับบางประเทศ
หมวด 80
การใชกับระเบิด
วัตถุประสงค เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการใชกับระเบิด (รวมทุนระเบิดสังหารบุคคล)
กฎ
80 A
หามการใชกับระเบิด (รวมทุนระเบิดสังหารบุคคล)
80 B
หามการใชทุนระเบิดสังหารบุคคล
80 C
อนุญาตใหใชทุนระเบิดสังหารยาน(เกราะ)ใน(ระบุบริเวณ)
80 D
อนุญาตใหใชทุนระเบิดสังหารยาน(เกราะ)ที่ซอนพรางใน(ระบุบริเวณ)
80 E
อนุญาตใหใชทุนระเบิดสังหาร(รวมทุนระเบิดสังหารบุคคล)ใน(ระบุสภาวการณ)
80 F
อนุญาตใหใชทุนระเบิดที่ควบคุมการจุดระเบิด
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 เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการใช กระสุนวัตถุระเบิดพวง
กฎ
81 A
หามการใชกระสุนวัตถุระเบิดพวง
81 B
อนุญาตใหใชกระสุนวัตถุระเบิดพวงตอ(ระบุเปาหมาย)
81 C
อนุญาตใหใชกระสุนวัตถุระเบิดพวงใน(ระบุบริเวณ)
81 D-Z สํารอง
หมวด 82
การใชกับดัก
วัตถุประสงค เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการใชกับดัก
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 เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการใชกําลังในการปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายทางทะเลในเขตทาง
ทะเลของตนหรือเขตทางทะเลของรัฐอื่นเมื่อไดรับอนุญาตโดยชอบ
กฎ
90 A
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรและกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวของในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและ
บนไหลทวีปดานนอก
90 B

อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อบังคับใช
กฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรและกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวของในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะและบนไหลทวีปดานนอก

90 C

อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
งบประมาณ คนเขาเมือง สุขอนามัย และศุลกากร และกฎหมายภายในประเทศ
ที่เกี่ยวของในเขตตอเนื่อง
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อบังคับใช
กฎหมายที่เกี่ยวของกับงบประมาณ คนเขาเมือง สุขอนามัย และศุลกากร และ
กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวของในเขตตอเนื่อง

90 D
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90 E
90 F

หมวด 91
วัตถุประสงค

หมวด 92
วัตถุประสงค

อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อการไลตามติดพัน
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อการไลตาม
ติดพัน
90 G
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อหยุดการผานทางในทะเลอาณาเขตโดย
ไมสุจริต
90 H
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อหยุดการ
ผานทางในทะเลอาณาเขตโดยไมสุจริต
90 I
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อบังคับใชกฎหมายในนานน้ําแหงชาติ
90 J
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อบังคับใช
กฎหมายในนานน้ําของชาติ
90 K-Z สํารอง
เปาหมายเรือดําน้ํา
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการตอบโตของหนวยกองกําลังตอเปาหมายเรือดําน้ํา
กฎ
91 A
หาม(ระบุการกระทํา)ตอเปาหมายเรือดําน้ํา(ระบุ)ใน(ระบุบริเวณหรือ
สภาวการณ)
91 B
อนุญาตใหดํารงการติดตามเปาหมายเรือดําน้ํา(ระบุ)ดวย(ระบุวิธี เชน โซนารเชิง
รุก/เชิงรับ การตรวจจับความผิดสภาพทางแมเหล็ก โซโนบุย)
91 C
อนุญาตใหใชการเตือนเพื่อโนมนาวเปาหมายเรือดําน้ํา(ระบุ)เพื่อให(ระบุผลเชน
ขึ้นผิวน้ํา ออกไปจากพื้นที่)ใน(ระบุสภาวการณเชน เมื่อตรวจจับไดในระยะ ...
จากกองกําลังฝายเรา)
91 D
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อโนมนาวเปาหมายเรือดําน้ํา(ระบุ)เพื่อให
(ระบุผลเชน ขึ้นผิวน้ํา ออกไปจากพื้นที่)ใน(ระบุสภาวการณเชน เมื่อตรวจจับได
ในระยะ ... จากกองกําลังฝายเรา)
91 E
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อโนมนาว
เปาหมายเรือดําน้ํา(ระบุ)เพื่อให(ระบุผลเชน ขึ้นผิวน้ํา ออกไปจากพื้นที่)ใน(ระบุ
สภาวการณเชน เมื่อตรวจจับไดในระยะ ... จากกองกําลังฝายเรา)
91 F
อนุญาตใหใชการเตือนเพื่อโนมนาว(ระบุเปาหมายเรือดําน้ํา)เพื่อให(ระบุผลเชน
ขึ้นผิวน้ํา ออกไปจากพื้นที่)
91 G
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อโนมนาว(ระบุเปาหมายเรือดําน้ํา)เพื่อให
(ระบุผลเชน ขึ้นผิวน้ํา ออกไปจากพื้นที่)
91 H
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อโนมนาว
(ระบุเปาหมายเรือดําน้ํา)เพื่อให(ระบุผลเชน ขึ้นผิวน้ํา ออกไปจากพื้นที่)
91 I-Z สํารอง
ทุนระเบิดทางเรือ
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องกลไกการใชและการตอบสนองตอทุนระเบิดทางเรือ
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ผนวก B
กฎ
92 A
92 B
92 C

หมวด 93
วัตถุประสงค

หามการใชทุนระเบิดทางเรือ
อนุญาตใหใชทุนระเบิดทางเรือพรอมระเบิด ใน(ระบุบริเวณ)ใน(ระบุสภาวการณ)
อนุญาตใหใชทุนระเบิดทางเรือในความควบคุมใน(ระบุบริเวณ)ใน(ระบุ
สภาวการณ)
92 D
อนุญาตใหหยุดเรือ ขึ้น และตรวจคน(ระบุเรือ)ใน(ระบุบริเวณ)เมื่อมีเหตุอันควรที่
จะสงสัยวากําลังบรรทุกหรือวางทุนระเบิดทางเรือ
92 E
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตตอ(ระบุเรือ)ที่
ได(ระบุการกระทํา)ใน(ระบุบริเวณ)
92 F
อนุญาตใหเก็บกู กวาด ทุนระเบิดทางเรือหรือ ทําใหทุนระเบิดทางเรือสิ้นสภาพ
92 G-Z สํารอง
การขึ้นตรวจเรือ
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการขึ้นตรวจเรือ
ขอสังเกต:
1. ดูหมวด 23 การยิงเตือน และ หมวด 24 การยิงลิดรอน ดวย
2. กฎหมายระหวางประเทศไดยอมรับหลักเกณฑทางกฎหมายหลายประการในการขึ้นตรวจ
เรือโดยเรือรบ ประเด็นวาการขึ้นตรวจเรือเปนแบบยอมปฏิบัติตาม ไมปฏิบัติตาม หรือ
ตอตาน เปนคนละประเด็นกัน ยกตัวอยางเชน การขึ้นตรวจเรือที่ชอบดวยกฎหมายอาจยัง
อาจถูกตอตานเมื่อผูควบคุมเรือกระทําการปองกันการขึ้นตรวจเรือแมวาเรือรบจะมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะกระทํา
3.การขึ้นตรวจเรือแบบยอมปฏิบัติตาม การขึ้นตรวจเรือแบบไมปฏิบัติตาม และการขึ้นตรวจ
เรือแบบตอตาน จะตองไดรับอนุมัติมาตรการในแตละแบบแยกจากกัน
กฎ
93 A
หามการขึ้นตรวจเรือ
93 B
อนุญาตการขึ้นตรวจเรือแบบยอมปฏิบัติตามของ(ระบุเรือ)
93 C
อนุญาตการขึ้นตรวจเรือแบบยอมปฏิบัติตามของ(ระบุเรือ) เมื่อมีเหตุอันควรที่จะ
สงสัยวาเรือดังกลาว(ระบุ เชน การกระทําที่เปนโจรสลัด คาทาส เรือไรสัญชาติ
หรือเรือสัญชาติเดียวกับเรือรบนั้นและไมยอมชักธง หรือ เรือที่กระทําการ
ออกอากาศโดยไมไดรับอนุญาต)
93 D
อนุญาตการขึ้นตรวจเรือแบบยอมปฏิบัติตามของ(ระบุเรือ)ตามขอมติของคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ(ระบุ)
93 E
อนุญาตการขึ้นตรวจเรือแบบไมปฏิบัติตามของ(ระบุเรือ)
93 F
อนุญาตการขึ้นตรวจเรือแบบไมปฏิบัติตามของ(ระบุเรือ) เมื่อมีเหตุอันควรที่จะ
สงสัยวาเรือดังกลาว(ระบุ เชน การกระทําทีเ่ ปนโจรสลัด คาทาส เรือไรสัญชาติ
หรือเรือสัญชาติเดียวกับเรือรบนั้นและไมยอมชักธง หรือ เรือที่กระทําการ
ออกอากาศโดยไมไดรับอนุญาต)
93 G
อนุญาตการขึ้นตรวจเรือแบบไมปฏิบัติตามของ(ระบุเรือ)ตามขอมติของคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ(ระบุ)
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ผนวก B
93 H
93 I

อนุญาตการขึ้นตรวจเรือแบบตอตานของ(ระบุเรือ)
อนุญาตการขึ้นตรวจเรือแบบตอตานของ(ระบุเรือ) เมื่อมีเหตุอันควรที่จะสงสัยวา
เรือดังกลาว(ระบุ เชน การกระทําที่เปนโจรสลัด คาทาส เรือไรสัญชาติ หรือเรือ
สัญชาติเดียวกับเรือรบนั้นและไมยอมชักธง หรือ เรือที่กระทําการออกอากาศ
โดยไมไดรับอนุญาต)
93 J-Z สํารอง
หมวด 94
การปราบปรามการกระทําที่เปนโจรสลัด
วัตถุประสงค เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการใชกําลังในการปราบปรามการกระทําที่เปนโจรสลัด
กฎ
94 A
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตในการปราบปรามการกระทําที่เปนโจรสลัด
ในสถานการณดังตอไปนี้(ระบุสถานการณ)
94 B
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตในการ
ปราบปรามการกระทําที่เปนโจรสลัดในสถานการณดังตอไปนี้(ระบุสถานการณ)
94 C
อนุญาตใหไลติดตามตอเนื่องเรือโจรสลัดหรืออากาศยานโจรสลัดที่กําลังหลบหนี
มุงหนาเขาไปในทะเลอาณาเขต นานน้ําหมูเกาะ นานฟาของรัฐชายฝง
ขอสังเกต: จะตองพยายามทุกวิถีทางเพื่อใหไดรับความยินยอมจากรัฐชายฝง
กอนการไลติดตามดังกลาว
94 D
อนุญาตใหไลติดตามตอเนื่องเรือโจรสลัดหรืออากาศยานโจรสลัดที่กําลังหลบหนี
มุงหนาเขาไปในทะเลอาณาเขต นานน้ําหมูเกาะ นานฟาของ(ระบุ)
ขอสังเกต: จะตองพยายามทุกวิถีทางเพื่อใหไดรับความยินยอมจากรัฐชายฝง
กอนการไลติดตามดังกลาว
94 E
หามไลติดตามตอเนื่องเรือโจรสลัดหรืออากาศยานโจรสลัดที่กําลังหลบหนีมุง
หนาเขาไปในทะเลอาณาเขต นานน้ําหมูเกาะ นานฟาของรัฐชายฝง
94 F
อนุญาตใหทําลายอุปกรณโจรสลัดรวมทั้ง(ระบุอุปกรณ)
94 G-Z สํารอง
หมวด 95-99 สํารอง
กลุม 100-109: การปฏิบัติการทางอากาศ
หมวด 100
การใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูพื้น
วัตถุประสงค เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูพื้น
กฎ
100 A
หามการใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูพื้น
100 B
หามการใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูพื้นที่ไมแมนยํา
100 C
หามการใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูพื้นที่ไมแมนยําใน(ระบุบริเวณ)
100 D
อนุญาตใหใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูพื้นที่แมนยําใน(ระบุบริเวณ)
100 E
อนุญาตใหใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูพื้นตอ(ระบุบริเวณ)
100 F-Z สํารอง
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ผนวก B
หมวด 101
วัตถุประสงค

หมวด 102
วัตถุประสงค

การใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูใตผิวพื้น
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูใตผิวพื้น
กฎ
101 A
หามการใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูใตผิวพื้น
101 B
อนุญาตใหใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูใตผิวพื้นเปาหมายที่เปนของ(ระบุกอง
กําลัง)
101 C
อนุญาตใหใชกระสุนวัตถุระเบิดอากาศสูพื้นใน(ระบุบริเวณ)
101 D-Z สํารอง
การเขาปะทะอากาศสูอากาศ
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการเขาปะทะอากาศสูอากาศ
กฎ
102 A
หามการเขาปะทะอากาศสูอากาศไกลเกินทัสนวิสัย
102 B
อนุญาตใหใชการเขาปะทะอากาศสูอากาศไกลเกินทัศนวิสัยตออากาศยาน
ขาศึก
102 C-Z สํารอง
สํารอง

หมวด 103109
กลุม 110-119 การชวยเหลือเจาหนาที่ฝายพลเรือน
หมวด 110
การใชกําลังชวยเหลือเจาหนาที่ฝายพลเรือน, รวมทั้งการบังคับใชกฎหมาย
วัตถุประสงค เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการใชกําลังสนับสนุนเจาหนาที่ฝายพลเรือน
กฎ
110 A
หามการชวยเหลือการบังคับใชกฎหมายแก(ระบุเจาหนาที่ฝายพลเรือน)
110 B
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อปองกันการกระทําความผิดอาญาตอ
(ระบุบุคคลและ/หรือทรัพยสิน)เมื่อไมมีเจาพนักงานบังคับใชกฎหมายพลเรือน
110 C
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อปองกันการกระทําความผิดอาญาตอ
(ระบุบุคคลและ/หรือทรัพยสิน)
110 D
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อปองกัน
อาชญากรรมรายแรงเมื่อไมมีเจาพนักงานบังคับใชกฎหมายพลเรือน
110 E
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อปองกัน
อาชญากรรมรายแรง
110 F
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อปองกัน
การกระทําความผิดอาญาตอทรัพยสิน(ระบุ)
110 G-Z สํารอง
หมวด 111
การตรวจคน คุมขัง และจับกุมบุคคล
วัตถุประสงค เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการตรวจคน คุมขัง และจับกุมบุคคลระหวางการปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การบังคับใชกฎหมาย
ขอสังเกต: สําหรับการตรวจคนและคุมขังบุคคลในการปฏิบัติการที่มิใชบังคับใชกฎหมายให
อางหมวด 25 -การตรวจคนและคุมขังบุคคล
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ผนวก B
กฎ
111 A
111 B
111 C

หมวด 112
วัตถุประสงค

หมวด 113119

หามการตรวจคน(ระบุบุคคล)
อนุญาตใหทําการตรวจคน(ระบุบุคคล)ใน(ระบุสภาวการณ)
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อการตรวจคน(ระบุบุคคล)ใน(ระบุ
สภาวการณ)
111 D
หามการคุมขัง หรือจับกุมบุคคล
111 E
อนุญาตใหคุมขังบุคคลที่พบวากําลังกระทําความผิดอาญารายแรง
111 F
อนุญาตใหคุมขังบุคคลที่พบวากําลังกระทําความผิดอาญา
111 G
อนุญาตใหคุมขังบุคคลที่พบวากําลังหลบหนีหลังจากที่ไดกระทําความผิดอาญา
รายแรง
111 H
อนุญาตใหจับกุมบุคคลที่พบวากําลังกระทําความผิดอาญารายแรง
111 I
อนุญาตใหจับกุมบุคคลที่พบวากําลังกระทําความผิดอาญา
111 J
อนุญาตใหจับกุมบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยวากําลังจะกระทําความผิดอาญา
รายแรง
111 K
อนุญาตใหจับกุมบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยวากําลังจะกระทําความผิดอาญา
111 L
อนุญาตใหจับกุมบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยวาไดกระทําความผิดอาญารายแรง
111 M
อนุญาตใหจับกุมบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยวาไดกระทําความผิดอาญา
111 N-Z สํารอง
การปฏิบัติตอบุคคลผูถูกคุมขังและจับกุม
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการกระทําที่กระทําตอบุคคลที่ถูกคุมขังหรือจับกุมระหวางการ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย
ขอสังเกต: สําหรับการตรวจคนและคุมขังบุคคลในการปฏิบัติการที่มิใชบังคับใชกฎหมายให
อางหมวด 25 -การตรวจคนและคุมขังบุคคล
กฎ
112 A
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อตรวจคนผูถูกคุมขังหรือจับกุมเพื่อหา
อาวุธหรือสื่งอื่นซึ่งอาจเปนภัยคุกคามตอความปลอดภัยของผูหนึ่งผูใด
112 B
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อปลดอาวุธ(ระบุบุคคล)
112 C
อนุญาตใหใช(ระบุเครื่องพันธนาการ เชนกุญแจมือ)ตอ(ระบุบุคคล)
112 D
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตเพื่อปองกัน(ระบุบุคคล)ใด ๆ จากการ
หลบหนี
112 E
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตเพื่อปองกัน
(ระบุบุคคล)ใด ๆ จากการหลบหนี
112 F-Z สํารอง
สํารอง
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ผนวก B
กลุม 120-129 : การควบคุมฝูงชนและการจลาจล
หมวด120
การใชกําลังในการควบคุมการจลาจล
วัตถุประสงค เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการใชกําลังในการควบคุมการจลาจล
กฎ
120A
หามการใชกําลังในระหวางการควบคุมการจลาจล
120 B
อนุญาตใหใชกําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิตในระหวางการควบคุมการจลาจล(ระบุ
สภาวการณ)
120 C
อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้ง กําลังรุนแรงถึงชีวิตในระหวาง
การควบคุมการจลาจล(ระบุสภาวการณ)
120 D-Z สํารอง
หมวด 121
สารปราบจลาจล
วัตถุประสงค เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการใชสารปราบจลาจล
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 เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการใชกระสุนระเบิดควบคุมจลาจลและการใชเครื่องฉีดน้ํา
กฎ
122 A
หามการใชกระสุนระเบิดควบคุมจลาจล
122 B
อนุญาตใหใชกระสุนระเบิดควบคุมจลาจล
122 C
อนุญาตใหใช(ระบุกระสุนระเบิดควบคุมจลาจลเชนกระสุนยาง กระสุนปลอม
อื่น ๆ)
122 D
หามการใชเครื่องฉีดน้ํา
122 E
อนุญาตใหใชเครื่องฉีดน้ํา
122 F-Z สํารอง
หมวด 123สํารอง
129
กลุม 130-139: การปฏิบัติการสารสนเทศ
หมวด 130
มาตการดานสงครามอิเล็คทรอนิกส
วัตถุประสงค เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการใชมาตรการดานสงครามอิเล็คทรอนิกส
กฎ
130A
หามการใชมาตรการดานสงครามอิเล็คทรอนิกส
130 B
อนุญาตใหใช(ระบุมาตรการดานสงครามอิเล็คทรอนิกส)ตอ(ระบุ)
130 C
อนุญาตใหใชมาตรการดานสงครามอิเล็คทรอนิกส
130 D-Z สํารอง
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ผนวก B
หมวด 131
วัตถุประสงค

หมวด 132
วัตถุประสงค

หมวด 133
วัตถุประสงค

การปฏิบัติการระบบเครือขายคอมพิวเตอร(ประกอบดวยการโจมตีเครือขายคอมพิวเตอร
การปองกันเครือขายคอมพิวเตอร และการใชประโยชนเครือขายคอมพิวเตอร ที่เกี่ยวของเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการ)
ในการเพื่อวางกฎเกณฑการปฏิบัติในการปฏิบัติการระบบเครือขายคอมพิวเตอร
กฎ
131A
หามการโจมตีเครือขายคอมพิวเตอร
131 B
เมื่อไดรับอนุมัติจาก(ระบุ) อนุญาตการโจมตีเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อ(ระบุผล
เชน ทําลาย ลดระดับ ขัดขวาง ปฏิเสธ)ตอ(ระบุระบบเปาหมาย เชน ขอมูลบน
คอมพิวเตอรหรือระบบ หรือตัวคอมพิวเตอรหรือระบบเอง) ของ(ระบุรัฐ
เปาหมาย ผูกระทําการ หรือระบบ เชนระบบของรัฐบาล ระบบทางการ
พาณิชย ระบบทางทหาร)
131 C
เมื่อไดรับอนุมัติจาก(ระบุ) อนุญาตใหใช การปองกันเครือขายคอมพิวเตอร เชิง
รุกเพื่อตอบสนองตอกิจกรรมที่ไมไดรับอนุญาตภายในระบบขอมูลหรือ
เครือขายคอมพิวเตอรฝายเรา
131 D
เมื่อไดรับอนุมัติจาก(ระบุ) อนุญาตการใชประโยชนเครือขายคอมพิวเตอรตอ
ระบบขอมูลอัตโนมัติหรือเครือขายคอมพิวเตอร(ระบุเปาหมาย)
131 E-Z สํารอง
การปฏิบัติการจิตวิทยา
ในการเพื่อวางกฎเกณฑการใช การปฏิบัติการจิตวิทยา
ขอสังเกต: หมวดนี้จะตองอานประกอบกับกฎที่เกี่ยวของในหมวด 53 การวางที่มั่นใกลเคียง
ของหนวยกําลัง
กฎ
132 A
หามการใชการปฏิบัติการจิตวิทยา
132 B
อนุญาตใหใชการออกอากาศการปฏิบัติการจิตวิทยา(ระบุกลุมเปาหมาย)ผา
(ระบุสื่อ เชน คลื่นวิทยุกระจายเสียง ออกอากาศทางโทรทัศน เวปเพจ)
132 C
อนุญาตการใช(ระบุวิธี เชน ระบบคอมพิวเตอร จดหมายอิเล็กทรอนิกส และ
โทรศัพท) เพื่อสื่อสารขอความที่ไดรับการอนุมัติไปยัง(ระบุกลุมเปาหมายที่
ไดรับอนุมัติ)
132 D
อนุญาตการแจกจายใบปลิวเพื่อสื่อสารขอมูลที่ไดรับอนุมัติ
132 E-Z สํารอง
การลวง
ในการเพื่อวางกฎเกณฑการใชการลวง
ขอสังเกต: หามการใชกลอุบายที่ไมชอบในทุกกรณี
กฎ
133 A
หามการใชการทรยศ
133 B
เมื่อไดรับอนุมัติจาก(ระบุ) อนุญาตใหใช(การลวงทางกายภาพเชนเปาลวง
หรือ ยุทโธปกรณลวง)ตอ(ระบุ)
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ผนวก B
133 C
133 D
133 E-Z
สํารอง

เมื่อไดรับอนุมัติจาก(ระบุ) อนุญาตใหใช(วิธีการทางเทคนิค เชนการลวงทาง
อิเล็คทรอนิกส)ตอ(ระบุ)
เมื่อไดรับอนุมัติจาก(ระบุ) อนุญาตใหใช(วิธีการทางการจัดการ เชนการแจง/
ปฏิเสธดวยวาจา รูปภาพ เอกสาร หรือหลักฐานทางกายภาพอื่น ตอ(ระบุ)
สํารอง

หมวด 134139
กลุมที่ 140-149 : การปฏิบัติการนอกอวกาศ
หมวด 140
การรบกวนตอการสื่อสารดวยดาวเทียม
วัตถุประสงค ในการเพื่อวางกฎเกณฑการรบกวนการสื่อสารดวยดาวเทียม
กฎ
140 A
140 B

หมวด 141
วัตถุประสงค

หามการรบกวนตอการสื่อสารดวยดาวเทียม
หามการรบกวนตอเครื่องรับสัญญาณเตือนลวงหนาทางยุทธศาสตรและ
ระบบสื่อสารหลัก
140 C
อนุญาตใหทําการรบกวนตอการสื่อสารดวย(ระบุประเภทของดาวเทียม เชน
สื่อสาร ลาดตระเวน กําหนดตําบลที่ทั่วโลก อื่น ๆ)ที่เปนของ(ระบุรัฐ/
หนวยงาน) ใน(ระบุขอบเขต ความรุนแรง และระยะเวลา)
140 D
อนุญาตใหทําการรบกวนตอการสื่อสารดวยที่เปนของ(ระบุรัฐ/หนวยงาน)
140 E-Z สํารอง
การตัดรอน/การทําลายดาวเทียม
เพื่อวางกฎเกณฑเรื่องการกระทําการเพื่อ ตัดรอนหรือทําลายดาวเทียม
กฎ
141 A
หามการตัดรอนดาวเทียม
141 B
อนุญาตใหทําการตัดรอน(ระบุประเภทของดาวเทียม เชน สื่อสาร ลาดตระเวน
กําหนดตําบลที่ทั่วโลก อื่น ๆ)ที่เปนของ(ระบุรัฐ/หนวยงาน)
141 C
อนุญาตใหทําการตัดรอน(ระบุประเภทของดาวเทียม เชน สื่อสาร ลาดตระเวน
กําหนดตําบลที่ทั่วโลก อื่น ๆ)ที่เปนของ(ระบุรัฐ/หนวยงาน) ใน(ระบุขอบเขต
ความรุนแรง และระยะเวลา)
141 D
หามการทําลายดาวเทียม
141 E
อนุญาตใหทําการทําลาย(ระบุประเภทของดาวเทียม เชน สื่อสาร ลาดตระเวน
กําหนดตําบลที่ทั่วโลก อื่น ๆ)ที่เปนของ(ระบุรัฐ/หนวยงาน)
141 F-Z สํารอง
สํารอง

หมวด 142149
กลุมที่ 150 ขึ้นไป : สํารอง
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ตัวอยางรูปแบบกฎการใชกําลัง และเอกสารที่เกี่ยวของกับกฎการใชกําลัง

ผนวก C

1. ผนวกนี้ประกอบดวยชุดเอกสารที่คัดเลือกมาเพื่อใชเปนรูปแบบ
อนุผนวก 1
อนุผนวก 2

ผนวกกฎการใชกําลังประกอบคําสั่งยุทธการ
ขอความขออนุมัติกฎการใชกําลัง อนุมัติกฎการใชกําลัง ขอแกไขกฎการ
ใชกําลัง

อนุผนวก 3
อนุผนวก 4
อนุผนวก 5
อนุผนวก 6
อนุผนวก 7

ตารางกฎการใชกําลังสําหรับกองกําลังนานาชาติ
บัตรกฎการใชกําลังแบบพกพา
การประกาศเขตแจงเตือนทางทะเล
แบบขอใหแสดงตนและการเตือน
การตอบสนองตอการสอบถาม การเตือน และการซักถามในทะเล

2. แบบเหลานี้เปนเพียงตัวอยางเทานั้นซึ่งอาจเหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับการปฏิบัติการครั้งใดครั้ง
หนึ่งเปนการเฉพาะจึงตองทําการปรับแตงใหเขากับสภาวการณในการปฏิบัติการ
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อนุผนวก 1 ประกอบผนวก C
ผนวกกฎการใชกําลังประกอบคําสั่งยุทธการ

ผนวกกฎการใชกําลังประกอบคําสั่งยุทธการในการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพปฏิบัติการการสะกัดกั้น
ทางทะเล(MIO)
อางถึง :
A. ขอมติคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ xxxx(20XX)
B. คูมือกฎการใชกําลังนานาชาติ
1. เอกสารที่อางถึง A.กําหนดมาตรการลงโทษตอประเทศอัลฟา กองกําลังทหารที่เขารวมใน
การปฏิบัติการคืนเสถียรภาพไดรับอนุมัติใหใชมาตรการใด ๆ เพื่อบังคับมาตรการลงโทษเหลานี้
2. กองกําลัง การปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ จะปฏิบัติการตามเอกสารที่อางถึง A และ B และกฎการใช
กําลังที่ตองปฏิบัติตามในคําสั่งกฎการใชกําลังนี้
3. ไมมีสวนใดในกฎการใชกําลังเหลานี้ปฏิเสธสิทธิในการปองกันตนเอง ไมมีสวนใดของกฎการใชกําลัง
เหลานี้ปฏิเสธสิทธิของผูบังคับบัญชาที่จะกระทําการใด ๆ ที่จําเปนและพอสมควรแกเหตุในการปองกัน
ตนเอง
4.

กฎการใชกําลังตอไปนี้ไดรับอนุมัติเพื่อใชโดยกองกําลังเมื่อปฏิบัติการ MIO ภายในพื้นที่ปฏิบัติการ
10 C อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันตนเองของ
แตละบุคคล
11 C อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันตนเองของ
หนวยแกหนวยในการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ
12 C อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันบุคคลบนเรือ
20 C อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิต เพื่อทําใหบรรลุภารกิจ
23 C อนุญาตใหใชการยิงเตือนเพื่อบังคับใหปฏิบัติตามขอมติคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ
xxxx(20XX)
24 B อนุญาตใหใชการยิงลิดรอนเพื่อบังคับใหปฏิบัติตามขอมติคณะมนตรีความมั่นคง
สหประชาชาติ xxxx(20XX)
สวนขยาย: กฎนี้สงานไวตามสั่งการของผูบัญชาการการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ
55 H อนุญาตใหทําการสั่งใหเรือที่ตองสงสัยวาปฏิบัติขัดตอขอมติของคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติ xxxx(20XX) เปลี่ยนเสนทางหรือดําเนินการอื่น ๆ
93 G อนุญาตการขึ้นตรวจเรือแบบไมปฏิบัติตามของเรือที่ตองสงสัยตามขอมติของคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงสหประชาชาติ xxxx(20XX)
สวนขยาย: กฎนี้สงวนไวตามสั่งการของผูบัญชาการการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ
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อนุผนวก 2 ประกอบผนวก C
ขอความขออนุมัติกฎการใชกําลัง(ROEREQ) อนุมัติกฎการใชกําลัง(ROEAUTH)
และการปฏิบัติตาม (ROEIMP)
2.1 บทนํา ขอความรูปแบบประเภทตาง ๆ ตอนี้สามารถนํามาใชเพื่อรองขอ อนุมัติ หรือ ปฏิเสธกฎการใช
กําลัง
a. แบบขออนุมัติกฎการใชกําลัง(ROEREQ)
b. แบบอนุมัติกฎการใชกําลัง(ROEAUTH)
c. แบบการปฏิบัติตาม (ROEIMP)
ขอความ ROEREQ และ ROEAUTH จะตองมีขอความหมดทั้งขอที่รองขอ/อนุมัติ แบบขอความดังกลาวปรากฎ
ตามดังตอไปนี้ สําหรับในแตละการปฏิบัติการแตละขอความจะตองระบุหมายเลขตามลําดับ
2.2 ขอความขออนุมัติกฎการใชกําลัง (ROEREQ) ผูบังคับบัญชาใชขอความ ROEREQ เพื่อหาการปฏิบัติ
ตาม เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกฎการใชกําลังจากผูบังคับบัญชาสูงสุด ขอความนี้อาจเริ่มจากผูบังคับบัญชา
ระดับใดก็ไดในสายการบังคับบัญชาของการปฏิบัติการ ขอความ ROEREQ แตละครั้งจะตองมีคําอธิบายวาเหตุ
ใดกฎการใชกําลังดังกลาวจึงมีความจําเปนและผลลัพทหากกฎการใชกําลังดังกลาวไมไดรับการอนุมัติ
2.3 ขอความอนุมัติกฎการใชกําลัง (ROEAUTH) กองบัญชาการในระดับสูงขึ้นไปใช ROEAUTH เพื่ออนุมัติ
หรือปฏิเสธกฎการใชกําลัง แตละขอความจะตองระบุหมายเลขตามลําดับ
2.4 ขอความขอแกไขกฎการใชกําลัง(ROEIMP) ผูบังคับบัญชาใชขอความ ROEIMP เพื่อควบคุมการใชกฎ
การใชกําลังที่ไดรับอนุมัติจากกองบัญชาการระดับสูงขึ้นไป ในขอความอาจมีขอแนะนําและขอจํากัดเพิ่มเติม
หรืออาจมีการสงวนกฎการใชกําลังบางขอที่ไดรับอนุมัติไว
2.5 การขยายกฎการใชกําลัง สวนขยาย(สวนขยาย)ไดแกคําแนะนําที่มีในขอความ ROEAUTH หรือ
ROEIMP ที่ใหขอมูลเพิ่มเติมและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎการใชกําลังที่ไดรับอนุมัติขอหนึ่งหรือมากกวา คํา
ชี้แจงของกฎการใชกําลังขอหนึ่งหรือมากกวาอาจนําความมาระบุไวในความของสวนขยาย
2.6 รูปแบบขอความ บรรดาขอความ ROEREQ, ROEAUTH และ ROEIMP จะตองระบุหมายเลขตามลําดับ
(เชน คําขอกฎการใชกําลังเลขที่หนึ่ง คําขอกฎการใชกําลังเลขที่สอง คําขอกฎการใชกําลังเลขที่สาม และอื่น ๆ)
และจะตองมียอหนาดังตอไปนี้
ยอหนาที่ 1 เหตุผล/ความเปนมา คําอธิบายวาเหตุใดจึงตองรองขอ อนุมัติ หรือปฏิเสธกฎการใชกําลัง
ดังกลาว
ยอหนาที่ 2 กฎใหมที่รองขอหรืออนุมัติ
ยอหนาที่ 3 มาตรการกอนหนาที่ยกเลิก (ถามี)
ยอหนาที่ 4 มาตรการกอนหนาที่ยังคงใชบังคับ(ถามี) ยอหนาที่ 4 จะตองระบุกฎที่ไดรับอนุมัติไวอยาง
แมนยําและทันสมัย
ยอหนาที่ 5 บทเพิ่มเติม(ถามี)
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อนุผนวก 2 ประกอบผนวก C
แตละขอความกฎการใชกําลังจะตองมีทุกยอหนาที่เหมาะสมเพื่อที่ผูบังคับบัญชาจะไดทําเพียงคงขอความลาสุด
ไวเพื่อที่จะไดมีรายการที่สมบูรณของกฎที่ใชบังคับทุกขอสําหรับภารกิจ หากจําเปนตองรองขอหรืออนุมัติกฎขอ
ที่ไมปรากฎในประมวล ขอความในคําขออนุมัติกฎจะตองใชภาษาที่เขาใจงายในยอหนาที่ ๒ ของขอความกฎ
การใชกําลังโดยใชหมายเลขกฎ(สํารอง)ที่ไมไดระบุและไมไดกําหนดไวของหมวดที่ใกลเคียงมากที่สุด
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อนุผนวก 2 ประกอบผนวก C
2.7

ตัวอยางขอความ ROEREQ :

จาก ผูบังคับบัญชาการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ
ถึง ผูบัญชาการกองกําลังนานาชาติ
ขอมูล(ขอที่อยูตามสมควร)
เรื่อง คําขอกฎการใชกําลัง ROEREQเลขที่หนึ่ง/การปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ
อางถึง/A/คูมือกฏการใชกําลังนานาชาติ
1. เหตุผล/ความเปนมา: เรือรบบราโวไดรบกวนการปฏิบัติการเกี่ยวกับอัลฟาโดยรังควานหนวยใน
กองกําลัง บราโวยอมใหมีการปฏิบัติการลักลอบในนานน้ําอาณาเขตของตนโดยละเมิดตอขอมติของ
คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ xxxx(20XX)
2. กฎใหมที่รองขอ:
20 D อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการตอตานกําลัง
ที่ใชรบกวนตอภารกิจ
50 F อนุญาตใหเขาไปในทะเลอาณาเขตของบราโวเพื่อการปฏิบัติการยุติการลักลอบ
3. กฎกอนหนาที่ยกเลิก : ไมมี
4. กฎกอนหนาที่ยังคงใชบังคับ :
10 C อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันตนเอง
ของแตละบุคคล
11 C อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันตนเอง
ของหนวยแกหนวยในการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ
12 C อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันบุคคล
บนเรือ
20 C อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิต เพื่อทําใหบรรลุภารกิจ
23 C อนุญาตใหใชการยิงเตือนเพื่อบังคับใหปฏิบัติตามขอมติของคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติ xxxx(20XX)
24 B อนุญาตใหใชการยิงลิดรอนเพื่อบังคับใหปฏิบัติตามขอมติของคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติ xxxx(20XX)
55 H อนุญาตใหทําการสั่งใหเรือที่ตองสงสัยวาปฏิบัติขัดตอขอมติของคณะมนตรีความมั่นคง
แหงสหประชาชาติ xxxx(20XX) เปลี่ยนเสนทางหรือดําเนินการอื่น 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:

อนุผนวก 2 ประกอบผนวก C

จาก ผูบัญชาการกองกําลังนานาชาติ
ถึง ผูบังคับบัญชาการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ
ขอมูล(ขอที่อยูตามสมควร)
เรื่อง อนุมัติกฎการใชกําลัง ROEAUTH เลขที่หนึ่ง/การปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ
อางถึง/A/คําขอกฎการใชกําลัง ROEREQ ผูบังคับบัญชาการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ เลขที่
หนึ่ง
1. เหตุผล/ความเปนมา: เอกสารที่อางถึง A รองขอมาตราการกฎการใชกําลังใหมเพื่อตอตาน
การรบกวนของบราโวตอการปฏิบัติการ MIO กฎขอ 20 C ไดรับการอนุมัติ กฎขอ 50 F ไมได
รับการอนุมัติ
2. กฎใหมที่ไดรับอนุมัติ:
20 D อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการ
ตอตานกําลังที่ใชรบกวนตอภารกิจ
3. กฎกอนหนาที่ยกเลิก : ไมมี
4. กฎกอนหนาที่ยังคงใชบังคับ :
10 C อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน
ตนเองของแตละบุคคล
11 C อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน
ตนเองของหนวยแกหนวยในการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ
12 C อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน
บุคคลบนเรือ
20 C อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิต เพื่อทําใหบรรลุ
ภารกิจ
23 C อนุญาตใหใชการยิงเตือนเพื่อบังคับใหปฏิบัติตามขอมติของคณะมนตรีความ
มั่นคงแหงสหประชาชาติ xxxx(20XX)
24 B อนุญาตใหใชการยิงลิดรอนเพื่อบังคับใหปฏิบัติตามขอมติของคณะมนตรีความ
มั่นคงแหงสหประชาชาติ xxxx(20XX)
55 H อนุญาตใหทําการสั่งใหเรือที่ตองสงสัยวาปฏิบัติขัดตอขอมติของคณะมนตรีความ
มั่นคงแหงสหประชาชาติ xxxx(20XX) เปลี่ยนเสนทางหรือดําเนินการอื่น 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:

อนุผนวก 2 ประกอบผนวก C

จาก ผูบังคับบัญชาการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ
ถึง กองกําลังเฉพาะกิจคืนเสถียรภาพ
ขอมูล(ขอที่อยูตามสมควร)
เรื่อง อนุมัติกฎการใชกําลัง ROEAUTH เลขที่หนึ่ง/การปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ
อางถึง/A/คําขอกฎการใชกําลัง ROEREQ ผูบังคับบัญชาการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ เลขที่หนึ่ง
อางถึง/B/อนุมัติกฎการใชกําลัง ROEAUTH เลขที่หนึ่ง
1. เหตุผล/ความเปนมา: เอกสารที่อางถึง A รองขอมาตราการกฎการใชกําลังใหมเพื่อตอตานการ
รบกวนของบราโวตอการปฏิบัติการ MIO เอกสารอางถึง B ตอบคําขอดังกลาว กฎขอ 20 C ไดรับ
การอนุมัติ กฎขอ 50 F ไมไดรับการอนุมัติ
2. กฎใหมที่รองขอ:
20 D อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการตอตาน
กําลังที่ใชรบกวนตอภารกิจ
3. กฎกอนหนาที่ยกเลิก : ไมมี
4. กฎกอนหนาที่ยังคงใชบังคับ :
10 C อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน
ตนเองของแตละบุคคล
11 C อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกัน
ตนเองของหนวยแกหนวยในการปฏิบัติการคืนเสถียรภาพ
12 C อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิตในการปองกันบุคคล
บนเรือ
20 C อนุญาตใหใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิต เพื่อทําใหบรรลุ
ภารกิจ
23 C อนุญาตใหใชการยิงเตือนเพื่อบังคับใหปฏิบัติตามขอมติของคณะมนตรีความมั่นคง
แหงสหประชาชาติ xxxx(20XX)
24 B อนุญาตใหใชการยิงลิดรอนเพื่อบังคับใหปฏิบัติตามขอมติของคณะมนตรีความมั่นคง
แหงสหประชาชาติ xxxx(20XX)
55 H อนุญาตใหทําการสั่งใหเรือที่ตองสงสัยวาปฏิบัติขัดตอขอมติของคณะมนตรีความ
มั่นคงแหงสหประชาชาติ xxxx(20XX) เปลี่ยนเสนทางหรือดําเนินการอื่น 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 ตารางกฎการใชกําลังเปนการสรุปกฎการใชกําลังที่ใชบังคับสําหรับแตละประเทศในกองกําลังนานาชาติ
ตารางนี้เปนเอกสารอางอิงอยางรวดเร็วสําหรับฝายอํานวยการและผูบังคับบัญชาในการตัดสินใจวาหนวยใด
สามารถดําเนินการเฉพาะอยางใด
3.2 อนุผนวกนี้เปนตัวอยางตารางสําหรับการปฏิบัติการสะกัดกั้นทางทะเล ประเทศที่เขารวมสี่ประเทศ(A,
B, C และ D)ไดระบุรายชื่อไวในสวนบนของตาราง หมวดตาง ๆของกฎการใชกําลังไดระบุไวในดานซาย ใน
ชองที่มีคําวา “ใช” แสดงวาหนวยของประเทศนั้นมีกฎการใชกําลังดังกลาว สวนในชองที่มีคําวา “.ใช”ที่มีเลข
เชิงอรรถแสดงวาหนวยของประเทศนั้นมีกฎการใชกําลังดังกลาวแตมีขอจํากัดหรือคุณสมบัติบางประการตาม
รายการในเชิงอรรถ ในชองที่ระบุวา “ไม” แสดงวาไมมีกฎดังกลาว
กฎ

กฎการใชกําลัง

ประเทศ A

ประเทศ B

ประเทศ C

ประเทศ D

11 A
23 A
24 C
25 B/J
93 B
93 E
93 H

การปองกันตนเองของหนวยอื่น
การยิงเตือน
การยิงลิดรอน
การตรวจคน/คุมขังบุคคล
การขึ้นตรวจเรือแบบยินยอม
การขึ้นตรวจเรือแบบไมปฏิบัติตาม
การขึ้นตรวจเรือแบบตอตาน

ใช
ใช(1)
ใช(1)
ใช(1)
ไม
ไม
ไม

ใช
ใช
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม

ใช
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม

ใช (1)
ใช
ใช
ใช(1)
ใช
ใช
ใช(2)

1. เฉพาะเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจระดับสูงขึ้นไป
2. เฉพาะเมื่อมีการคุกคามวาจะตอตานในระดับต่ํา
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อนุผนวก 4 ประกอบผนวก C
บัตรกฎการใชกําลังแบบพกพา
4.1 โดยทั่วไปบัตรกฎการใชกําลัง(บางครั้งอางถึงในนาม”บัตรทหาร”)เปนการใหขอสรุปในหลักสําคัญของ
กฎการใชกําลังที่กําหนดการใชกําลังของแตละบุคคลในภารกิจเฉพาะ แตไมไดเปนสิ่งทดแทนการฝก
4.2 บัตรกฎการใชกําลังจะตองสั้นและสามารถเขาใจไดงาย
4.3 รูปแบบของบัตรกฎการใชกําลังมีไวในสถานการณสามประการคือ :
a. การปองกันตนเอง
b. การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
c. การขัดกันดวยอาวุธ รวมถึงมาตรฐานความประพฤติ
4.4 การใชกําลังปองกันตนเองของบุคคลอยูภายใตบังคับของกฎหมายภายในของแตละประเทศนั้น ๆ บัตร
ที่แจกใหแกบุคคลจะตองไมอนุมัติการใชกําลังเกินไปกวาที่กฎหมายภายในประเทศกําหนดอนุญาต
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อนุผนวก 4 ประกอบผนวก C

บัตรกรณีปองกันตนเอง
ไมมีสวนใดในกฎการใชกําลังของทานจํากัดสิทธิของทานที่จะกระทําการเพื่อปองกัน
ตนเอง
การใชกําลังในการปองกันตนเอง
1. ทานมีสิทธิที่จะใชกําลังเฉพาะเพื่อการปองกันตนเอง
2. ทานสามารถใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิต เพื่อตอบสนองตอ
การกระทําที่เปนปรปกษ หรือแสดงเจตนาเปนปรปกษที่มุงตอ
o ตัวทาน
o กําลังพลในหนวยของทาน
o (ระบุบุคคลอื่น)(หมายเหตุ: ดูกฎการใชกําลังกลุมที่ 10-19)
3. จะตองทําการเตือนกอนเริ่มการยิงเพื่อปองกันตนเองเมื่อเวลาเอื้ออํานวย
4. ทานจะตองเตือนโดยตะโกนวา: (ระบุ เชน หยุดมิฉะนั้นจะยิง)
การใชกําลัง
5. หากทานตองทําการยิง ทานจะตอง:
• ยิงดวยการเล็งเทานั้น
และ
• ใชกําลังไมมากเกินกวาที่จําเปนเพื่อสลายการคุกคาม
และ
• ใชความระมัดระวังตามสมควรที่จะไมทําใหผูอื่นบาดเจ็บนอกจาก
เปาหมายของทาน
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อนุผนวก 4 ประกอบผนวก C

บัตรกรณีปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
ไมมีสวนใดในกฎการใชกําลังของทานจํากัดสิทธิของทานที่จะกระทําการเพื่อปองกัน
ตนเอง
ภารกิจ
1. ภารกิจของทานคือ(ระบุ)
การใชกําลังในการปองกันตนเอง
2. ทานมีสิทธิใชกําลังในการปองกันตนเอง
3. ทานสามารถใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิต เพื่อตอบสนองตอ
การกระทําที่เปนปรปกษ หรือแสดงเจตนาเปนปรปกษที่มุงตอ
• ตัวทาน
• กําลังพลในหนวยของทาน
• (ระบุบุคคลอื่น)(หมายเหตุ: ดูกฎการใชกําลังกลุมที่ 10-19)
4. ทานสามารถใชกําลังที่จําเปนและเปนสัดสวนระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึง
ชีวิตเพื่อ:
• (ระบุภารกิจ)
5. จะตองทําการเตือนกอนเริ่มทําการยิงในการปองกันตนเองเมื่อเวลาและสถานการณ
เอื้ออํานวย
6. ทานจะตองเตือนโดยตะโกนวา: (ระบุ เชน หยุดมิฉะนั้นจะยิง)
การใชกําลัง
7. หากทานตองทําการยิง ทานจะตอง:
• ยิงดวยการเล็งเทานั้น
และ
• ใชกําลังไมมากเกินกวาที่จําเปนเพื่อสลายการคุกคาม
และ
• ใชความระมัดระวังตามสมควรที่จะไมทําใหผูอื่นบาดเจ็บนอกจากเปาหมาย
ของทาน
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อนุผนวก 4 ประกอบผนวก C

บัตรกรณีการขัดกันดวยอาวุธ
ไมมีสวนใดในกฎการใชกําลังของทานจํากัดสิทธิของทานที่จะกระทําการเพื่อปองกัน
ตนเอง
ภารกิจ
1. ภารกิจของทานคือ(ระบุ)
2. ทานมีสิทธิในการใชกําลังทั้งในการปองกันตนเองและตอขาศึก
การใชกําลังในการปองกันตนเอง
3. ทานมีสิทธิใชกําลังในการปองกันตนเองตลอดเวลา
4. ทานสามารถใชกําลังระดับที่ขึ้นไปถึงและรวมทั้งกําลังรุนแรงถึงชีวิต เพื่อตอบสนองตอ
การกระทําที่เปนปรปกษ หรือแสดงเจตนาเปนปรปกษที่มุงตอ
• ตัวทาน
• กําลังพลในหนวยของทาน
• (ระบุบุคคลอื่น)(หมายเหตุ: ดูกฎการใชกําลังกลุมที่ 10-19)
5. จะตองทําการเตือนกอนเริ่มทําการยิงในการปองกันตนเองเมื่อเวลาและสถานการณ
เอื้ออํานวย
6. ทานจะตองเตือนโดยตะโกนวา: (ระบุ เชน หยุดมิฉะนั้นจะยิง)
7. หากทานตองทําการยิง ทานจะตอง:
• ยิงดวยการเล็งเทานั้น
และ
• ใชกําลังไมมากเกินกวาที่จําเปนเพื่อสลายการคุกคาม
และ
• ใชความระมัดระวังตามสมควรที่จะไมทําใหผูอื่นบาดเจ็บนอกจาก
เปาหมายของทาน
การใชกําลังตอขาศึก
8. ภายใน(ระบุพื้นที่) สามารถโจมตีดังตอไปนี้:
(ระบุเปาหมายทางทหารกองกําลังที่ที่ประกาศวาเปนขาศึก)
(หมายเหตุ
: ดูกฎการใชกําลังกลุม 30-39)
อนุผนวก 4 ประกอบผนวก
9. จํากัดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของพลเรือนที่เกิดขึ้นโดยไมเจตนาและความเสี
ยหาย C
ขางเคียงตอทรัพยสินของพลเรือนใหนอยที่สุด
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อนุผนวก 4 ประกอบผนวก C

มาตรฐานความประพฤติ(ดานหลังตัวอยางบัตรกฎการใชกําลังในการขัดกัน
ดวยอาวุธ)
1. ปฏิบัติตามกฎหมายการขัดกันดวยอาวุธและรายงานกรณีสงสัยวามีการละเมิด
ตอผูบังคับบัญชา
2. ตองไมโจมตีบรรดาอผูที่ยอมแพ สงตัวพวกเขาใหผูบังคับบัญชา
3. ปฏิบัติตอบรรดาผูถูกคุมขังอยางมีมนุษยธรรม
4. รวมรวมและใหการดูแลบรรดาผูบาดเจ็บ ปวยไข และเรืออับปาง
5. เคารพพลเรือนและทรัพยสินของพเลรือน
6. ตองไมเก็บทรัพยเชลย
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อนุผนวก 5 ประกอบผนวก C
การประกาศเขตแจงเตือนทางทะเล
5.1 เขตแจงเตือนทางทะเลเปนเรื่องทางการปฏิบัติการ การจัดตั้งและบังคับการตามเขตแจงเตือนทางทะเลที่
เหมาะสมเปนการทําใหผูบังคับบัญชามีเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถในการปองกันตนเองและการแสดง
การคุมครองกําลังรบของขุมกําลัง ตลอดจนเครื่องมือในการประกาศอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอผูอื่นที่ใชนานน้ํา
จะใชอยางไรก็ตามเขตแจงเตือนทางทะเลไมเปนการปลดเปลื้องผูบังคับบัญชาจากความรับผิดชอบตอความ
ปลอดภัยของกองกําลังที่ตนบังคับบัญชา หรือหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ
และกฎอื่นตามกฎหมายระหวางประเทศ
5.2 เขตแจงเตือนทางทะเลปกติจะประกาศผานประกาศชาวเรือ(Notice to Mariners NOTMAR) หรือ การ
ประกาศในทํานองเดียวกัน
5.3 ตัวอยางประกาศไดจัดทําไวสําหรับเขตสองแบบยคือ :
a. พื้นที่แจงเตือนในทะเลหลวง
b. พื้นที่แจงเตือน และเขตหวงหามในทะเลอาณาเขต
5.4 ที่ใดที่มีความวา(ระบุ) จะตองแทรกรายละเอียดเพื่อใหบทดังกลาวมีความชัดเจน
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อนุผนวก 5 ประกอบผนวก C
แบบประกาศ – พื้นที่แจงเตือน
1. เนื่องจาก(ระบุเหตุการณหรือสภาวการณ)(ระบุกองกําลัง)กําลังปฏิบัติการในระดับการ
พรอมรบในระดับสูงและไดดําเนินมาตรการระวังปองกันเพิ่มเติมตอ(ระบุภัยคุกคาม) ดวยเหตุ
ดังกลาวขอใหบรรดาอากาศยาน เรือผิวน้ํา และเรือใตผิวน้ําที่มุงหนาเขาประชิด(ระบุวัตถุ เชน
แทนขุดเจาะ เรือรบ) ดํารงการติดตอทางวิทยุกับ(ระบุกองกําลัง)โดยชองสัญญาณ 16 ระหวาง
สะพานเดินเรือ ชองแจงเหตุฉุกเฉินทางอากาศระหวางประเทศ(121.5 เม็กกะเฮิรทซ วีเอช
เอฟ) หรือ ชองแจงเหตุฉุกเฉินทางอากาศของทหาร (243.0 เม็กกะเฮิรทซ ยูเอชเอฟ)
2. (ระบุกองกําลัง)จะดําเนินมาตรการตามสมควรในการปองกันตนเองเมื่อสถานะการณ
บังคับ อากาศยาน เรือผิวน้ํา และเรือใตผิวน้ําที่มุงหนาเขาประชิด(ระบุกองกําลัง) จะตองชวย
แสดงเจตนาที่ชัดเจนโดยการติดตอลวงหนาตามที่ไดกลาวไวแลวขางตน
3. (ระบุกองกําลัง) เมื่อปฏิบัติการในนานน้ําที่จํากัดจะยังคงระแวดระวังตอขอพิจารณาเรื่อง
การกําหนดเสนทางของอากาศยาน เรือผิวน้ํา และเรือใตผิวน้ําในบริเวณพื้นที่ติดตอใกลเคียง
4. ไมมีสวนใดในการเตือนนี้มีเจตนาที่จะขัดขวางหรือรบกวนเสรีภาพในการเดินเรือหรือบิน
เหนือของเรือหรืออากาศยานใด ๆ หรือเพื่อขยายหรือจํากัดสิทธิในการปองกันตนเองของ(ระบุ
กองกําลัง) คําเตือนนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อแจงเตือนระดับการพรอมรบในระดับสูงของ(ระบุกอง
กําลัง)และรองขอใหดํารงการติดตอทางวิทยุตามที่ไดกลาวแลวขางตน
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อนุผนวก 5 ประกอบผนวก C

แบบประกาศ – พื้นที่แจงเตือนและเขตหวงหามในทะเลอาณาเขต
1. พื้นที่แจงเตือนและเขตหวงหามที่จะกลาวถึงตอไปไดกําหนดขึ้นเนื่องจาก(ระบุเหตุการณที่
นํามาสูการประกาศเขตดังกลาว)
2. ขอแนะนําใหบรรดาชาวเรืออยูหางจาก(ระบุกองกําลัง) และแสดงตนเองและแสดงแจตนาให
ทราบเมื่อกระทําการในบริเวณของ(ระบุกองกําลัง) เมื่อกําหนดชาวเรือจะตองแสดงตนเองและ
ระบุเจตนาของตนอยางชัดเจน หากไดรับคําสั่งจาก(ระบุกองกําลัง)จะตองปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
ทันทีเพื่อใหไดทราบถึงเจตนาของตน ขอเตือนตอชาวเรือวา(ระบุกองกําลัง)เตรียมพรอมที่จะใช
มาตรการเชิงรับ รวมทั้งในกรณีที่จําเปนกําลังกําลังรุนแรงถึงชีวิต ตอเปาหมายใด ๆ ที่แสดง
ตนเองหรือเจตนาที่ไมปรากฎและแสดงการคุกคาม
3. พื้นที่แจงเตือนซึ่งจัดตั้งโดยรอบ(ระบุพิกัดทางภูมิศาสตร)ใหมีผลในทันที
4. พื้นที่แจงเตือนมีระยะ(ระบุระยะทาง)จาก(ระบุจุด) พื้นที่แจงเตือนนี้แยกจากและเปนสวน
เสริมจากเขตหวงหามไดจัดตั้งไวในขอตอไปของประกาศนี้
5. ขอแนะนําใหบรรดาชาวเรืออยูหางจากพื้นที่แจงเตือนโดยตลอดเวนแตการเดินทางผานที่
จําเปน หากการเดินทางผานจําเปนตองเขาไปในเขตดังกลาวใหเรือติดตอ(ระบุที่ติดตอ)ผาน
ชองสัญญาณชาวเรือ ยานวีเอชเอฟ ชอง 16 โดยแสดงตนเองและแสดงเจตนาการผานทางให
ปรากฎ หาก(ระบุกองกําลัง)สั่งใหเรือออกจากพื้นที่แจงเตือนจะตองออกไปโดยทันที คําสั่ง
ดังกลาวจะใชเฉพาะเมื่อจําเปนที่จะกันไมใหเรือนั้นเผชิญอันตราย
6. นอกจากนี้เขตหวงหามซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยใหมีผลในทันทีและสิทธิการเดินทางผานโดยสุจริตได
ถูกระงับเปนการชั่วคราวทั้งนี้ตามกฎหมายระหวางประเทศรอบ(ระบุพิกัดทางภูมิศาสตร)
ายใน(ระบุทะเลอาณาเขต) เขตหวงหามมีระยะ(ระบุระยะทาง)จาก(ระบุจุด)
7. เฉพาะ(ระบุเรือ)และ(ระบุกองกําลัง)ไดรับอนุญาตใหเขามาในเขตหวงหาม เรือที่พยายามจะ
เขามาเขตนี้โดยไมไดรับอนุญาตอาจตองเผชิญตอมาตรการเชิงรับซึ่ง รวมทั้งในกรณีที่จําเปน
กําลังกําลังรุนแรงถึงชีวิต
8. ปญหาเกี่ยวกับคําแนะนํานี้สามารถติดตอไปยัง(ระบุที่ติดตอและขอมูลการติดตอ)
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อนุผนวก 6 ประกอบผนวก C
การขอใหแสดงตน(พิสูจนทราบ)และการเตือน
6.1 เมื่อเวลาและสถานการณืเอื้ออํานวยกองกําลังหรือบุคคลที่แสดงการคุมคามจะตองไดรับการแจงเตือน
เพื่อใหถอนตัวหรือหยุดการกระทําการที่คุกคาม อนุผนวกนี้เปนตัวอยางถอยคําที่ใชในการเตือนดังกลาว
6.2 การลมเหลวในการตอบสนองตอการเตือนอาจพิจารณาเสมือนเปนหลักฐานของการแสดงเจตนาเปน
ปรปกษ
6.3 ในสภาวะแวดลอมของการปฏิบัติการทางทะเลและทางอากาศ การขอเพื่อใหแสดงตนและการเตือนตอ
อากาศยานโดยทั่วไปจะติดตอสื่อสารผานคลื่นวิทยุ ชองแจงเหตุฉุกเฉินทางอากาศของทหาร (243 เม็ก
กะเฮิรทซ) และ ชองแจงเหตุฉุกเฉินทางอากาศระหวางประเทศ(121.5 เม็กกะเฮิรทซ) การแจงเตือนตอผิวน้ํา
โดยทั่วไปจะสงสัญญาณผานชองสัญญาณ 16 ระหวางสะพานเดินเรือ
6.4 ตัวอยางการปฏิบัติการทางบก
“(ระบุการแสดงตน)
! หยุดไมอยางนั้นจะยิง!”
“ระวัง
! หากไมสลายตัว/หยุด จะใช(ระบุอุปกรณ)ตอทาน”
6.5 ตัวอยางการปฏิบัติการทางอากาศ
สอบถาม: “ ระวัง อากาศยานไมทราบฝาย(ที่ระบุตําแหนงและหมายเลขพิสูจนฝายประจําของเครื่องท
รานสปอนเดอร/หรือหมายเลขนามเรียกขาน) ที่(ระบุระดับความสูง) ทานกําลังมุงหนาเขาใกล(ระบุประเทศ)
(ระบุเรือรบหรืออากาศยานทหาร) ขอใหทานทําการติดตอสื่อสารแสดงตน และแสดงเจตนาของทาน”
การเตือน: “อากาศยานไมทราบฝาย(ที่ระบุตําแหนงและหมายเลขพิสูจนฝายประจําของเครื่องทรานส
ปอนเดอร/หรือหมายเลขนามเรียกขาน) ที่(ระบุระดับความสูง) (ระบุเสนทาง)และความเร็ว(ระบุ) ทานกําลังมุง
หนาเขาใกล(ระบุเรือรบหรืออากาศยานทหาร) (ไมมีการแสดงตนและ/หรือ)เจตนาของทานไมชัดเจน ทานกําลัง
ตกอยูในภาวะอันตราย ขอใหทําการติดตอสื่อสารในตอนนี้หรือเปลี่ยนเสนทางเปน(ระบุเสนทาง)โดยทันที
เพื่อใหชัดเจน”
6.6 ตัวอยางของทางทะเล
สอบถาม: “ ระวัง เปาหมายผิวน้ําหรือ(ใตน้ํา)ไมทราบฝาย(ระบุตําแหนง) ทานกําลังมุงหนาเขาใกลเรือ
รบ(ระบุประเทศ) ขอใหทานทําการติดตอสื่อสารแสดงตน และแสดงเจตนาของทาน”
การเตือน: “เปาหมายผิวน้ําหรือ(ใตน้ํา)ไมทราบฝาย(ที่ระบุตําแหนงและหมายเลขพิสูจนฝายประจําของ
เครื่องทรานสปอนเดอร/หรือหมายเลขนามเรียกขาน) ที่(ระบุเสนทาง)และความเร็ว(ระบุ) ทานกําลังมุงหนาเขา
ใกล(ระบุเรือรบหรืออากาศยานทหาร) (ไมมีการแสดงตนและ/หรือ)เจตนาของทานไมชัดเจน ทานกําลังตกอยู
ในภาวะอันตราย ขอใหทําการติดตอสื่อสารในตอนนี้หรือเปลี่ยนเสนทางเปน(ระบุเสนทาง)โดยทันทีเพื่อให
ชัดเจน”
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อนุผนวก 7 ประกอบผนวก C
การตอบสนองตอการสอบถาม การเตือน และการซักถามในทะเล
7.1 อนุผนวกนี้เปนตัวอยางการตอบสนองตอการสอบถามหรือการซักถามที่เรือรบหรืออากศายานทางทหาร
ไดรับในสภาวะแวดลอมทางทะเล
7.2 หลักทั่วไปหนวยทหารไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจแหงชาติที่จะใหขอมูลที่จํากัดเพื่อตอบสนองตอการ
สอบถามหรือการซักถามจากเรือรบหรืออากาศยานทางทหารตางชาติ โดยมักจะแจงหมายเลขตัวเรือหรือขาง
เรือเสนทางและความเร็ว สวนขอมูลประเภท ชื่อ ทาเรือที่แวะกอนหนา จุดหมายปลายทาง การปฎิบัติการใน
ขณะนั้นของเรือหรืออากาศยานหรือขอมูลอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวกับการผานทางอยางปลอดภัยของหนวยดังกลาว
มักจะไมแจง
7.3 ถอยคําที่ใชแนะนําใหใชในการตอบสนองตอการถาม
a. สวนแรกของการตอบสนองควรรวม “นี่คือเรือบรบ(หรืออากาศยานทหาร)(ระบุสัญชาติ)(ระบุ
หมายเลข)”
b. สวนที่สองของการตอบสนองขึ้นกับที่ตั้งและรูปแบบการผานทางของหนวย ตัวเลือกไดแก
“ เรากําลังปฏิบัติการตามปกติใน
นานน้ําสากล”
“ เรากําลังใชการผานโดยสุจริต”
“ เรากําลังใชทางผาน”
“ เรากําลังใชการผานเสนทางนานน้ําหมูเกาะ”
c. การถูกถามขอมูลที่ไมไดรับอนุมัติใหเปดเผยแนะนําใหใชขอความตอไปนี้ “นี่คือเรือบรบ(หรือ
อากาศยานทหาร)(ระบุสัญชาติ)(ระบุหมายเลข) เราไมไดรับอนุมัติใหตอบขอมูลดังกลาว”
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คําจํากัดความ

ผนวก D

ทุนระเบิดสังหารบุคคล (anti-personnel mine) ทุนระเบิดสังหารถูกออกแบบมาเพื่อใหระเบิดเมื่อ มี
การไปอยู เขาใกล หรือการสัมผัสของบุคคลซึ่งจะทําใหบาดเจ็บจนพิการ หรือสังหารบุคคลหนึ่งหรือมาก
กวานั้น ทุนระเบิดที่ออกแบบมาให จุดระเบิดโดยไปอยู หรือเขาใกล หรือการสัมผัสของยานพาหนะ(ตรงขาม
กับบุคคล) ซึ่งติดตั้งอุปกรณตอตานการเคลื่อนยายนั้นไมถือวาเปนทุนระเบิดสังหารบุคคลเนื่องจากผลของ
การติดตั้งนั้น
ทุนระเบิดทางเรือพรอมระเบิด (armed naval mine) ทุนระเบิดทางเรือซึ่งวางไวทั้งโดยการถอดอุปกรณ
ควบคุมความปลอดภัยหรือ เตรียมพรอมระเบิดเมื่อวางเพื่อใหจุด ระเบิดเมื่อเจอสภาวะตามที่ตั้งคาไวลวงหนา
การเขาไปเพื่อชวยเหลือ (assistance entry) การเขาไปในทะเลอาณาเขตโดยเรือหรืออากาศยานโดยไมได
รับอนุญาตจากรัฐชายฝงเพื่อที่จะใหความชวยเหลือกรณีฉุกเฉินโดยชอบแกผูประสบอันตรายหรือเหตุฉุกเฉิน
ทางทะเล สิทธินี้ใชกับเฉพาะเมื่อสถานที่ที่เกิดอันตรายหรือ เหตุฉุกเฉินนั้นเปนที่รูจักโดยทั่วไป กรณนี้ไมรวม
การคนหาที่ตองไดรับความยินยอมจากรัฐ ชายฝง
การโจมตี (attack) การกระทําที่รุนแรงหรือการโจมตีระบบเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งอาจคาดหมายไดวาจะ
ทําใหเกิดการตาย ทําใหบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน
กระสุนวัตถุระเบิดพวง (cluster munition) โดยทั่วไป คือ กระสุนระเบิดตามแบบซึ่งออกแบบมาใหกระจาย
หรือปลอยลูกระเบิดยอยซึ่งมีผลสังหาร คําจํากัดความในระดับชาตินั้นจะแตกตางกันไปตามแตนโยบายของชาติ
และพันธกรณีตามสนธิสัญญา
การขึ้นตรวจเรือแบบยอมปฏิบัติตาม (Compliant boarding) การขึ้นตรวจเรือซึ่งผูควบคุมเรือและลูกเรือ
ของเรือใหความรวมมือ
การโจมตีระบบเครือขายคอมพิวเตอร (computer network attack) การกระทําผานการใชประโยชน
เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อที่จะรบกวน ปฏิเสธ ทําใหเสื่อมสภาพ หรือทําลายขอมูลซึ่งอยูในคอมพิวเตอรและ
เครือขายคอมพิวเตอร หรือทําลายตอคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอรนั้นเอง เรียกวา CNA ดวย
การปองกันเครือขายคอมพิวเตอร (computer network defence) การกระทําผานการใชประโยชน
เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อที่จะปองกัน เผาตรวจ วิเคราะห ตรวจจับและโตตอบตอกิจกรรมที่ไมไดรับอนุญาต
ภายใตระบบขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร เรียกวา CND ดวย
การใชประโยชนเครือขายคอมพิวเตอร (computer network exploitation) ขีดความสามารถใน
การรวบรวมขาวกรองและการปฏิบัติการยุทธที่กระทําผานการใชประโยชนเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อเก็บ
ขอมูลจากระบบขอมูลอัตโนมัติหรือเครือขายที่เปนเปาหมายหรือของฝายตรงขาม เรียกวา CNE ดวย
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ผนวก D
การปฏิบัติการระบบเครือขายคอมพิวเตอร (computer network operations) ประกอบดวยการโจมตี
เครือขายคอมพิวเตอร การปองกันเครือขายคอมพิวเตอร และเกี่ยวกับการใชประโยชนเครือขายคอมพิวเตอร
ซึ่งในการปฏิบัติการ เรียกวา CNO ดวย
ทุนระเบิดทางเรือในความควบคุม (controlled naval mine) ระเบิดทางเรือที่ไมมีความสามารถใน
การทําลายลางจนกวาจะไดเริ่มการยืนยันการทํางานโดยการสั่งใหพรอมระเบิดดวยวิธีการบางอบาง (ซึ่งจะ
กลายเปนทุนระเบิดทางเรือพรอมระเบิด )
อุปกรณเสียงเตือนเพื่อตอตานผูกอการราย (counter-terrorist warning boom) อุปกรณซึ่งอยูในน้ํา
รอบหมูเรือเพื่อเตือนและปองกันเรือเล็กจากการเขาใกลเรือ
ไซเบอรสเปซ, หวงไซเบอร (cyberspace) ดินแดนทั่วโลกซึ่งมีลักษณะเฉพาะโดยการใชอิเล็ คทรอนิกส
ยานความถี่คลื่นแมเหล็กไฟฟาเพื่อที่จะเก็บ ปรับแตงและแลกเปลี่ยนขอมูลโดยระบบเครือขายรวมถึง
อินเตอรเน็ต ระบบโทรคมนาคม และรวมถึงระบบโครงสรางที่เกี่ยวของ
กําลังรุนแรงถึงชีวิต (deadly force) กําลังซึ่งมุงประสงคหรือเปนไปไดที่จะเปนเหตุใหเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ
สาหัสจนเปนเหตุใหเสียชีวิต โดยไมตองคํานึงถึงวาผลที่เกิดจะเปนการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัส
กองกําลังที่ประกาศเปนขาศึก (declared hostile force) พลเรือน กําลังกึ่งทหาร หรือทหาร หรือ องคการ
กอการราย ที่ซึ่งไดประกาศวาเปนขาศึกโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
การคุมขัง (detention) การกักบุคคลไวโดยไมยินยอมเพื่อวัตถุประสงคที่ชอบดวยกฎหมาย เชน การฟอง
คดีอาญา การรักษาความสงบเรียบรอย หรือการดําเนินการตามคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
การยิงตรง (direct fire) การยิงโดยตรงตอเปาหมายที่มองเห็นไดโดยผูเล็งยิง เปาหมายนั้นเองจะใชเปน
จุดการเล็งของอาวุธหรือผูควบคุมการยิง
การยิงลิดรอน (disabling fire) การยิงตรงไปสูเรือ อากาศยานหรือพาหนะเพื่อทําใหกลยุทธออนแอลง
แตทั้งนี้มิใชเรื่องเกี่ยวกับการรอดชีวิต
สงครามอิเล็กทรอนิกส (eletronic warfare) ความสามารถหลักของการปฏิบัติการขอมูลขาวสารซึ่ง
รวมถึงการปฏิการทางทหารซึ่งเกี่ยวกับการใชแมเหล็กไฟฟาและพลังงานตรงเพื่อควบคุม ยานของแมเหล็กไฟฟา
เพื่อปองกันกําลังพล สิ่งอํานวยความสะดวก และอุปกรณ หรือโจมตีขาศึก เรียกวา EW ดวย
เขตหวงหาม (exclusion zone) พื้นที่ซึ่งหามการกระทําบางอยางเปนการเฉพาะในบางเขตพื้นที่ ดู พื้นที่
แจงเตือนทางทะเลและพื้นที่แจงเตือนดวย
ผูรวมรบ (fighters) สมาชิกของกองกําลังและ กองกําลังตอตานหรือกลุมติดอาวุธอื่น ๆ ซึ่งเขารวมในการรบ
ที่ไมใชการขัดกันดวยอาวุธระหวางประเทศ
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ผนวก D
กองกําลัง (Force) หนวยทหารหรือองคการซึ่งปฏิบัติการภายใตกฎการใชกําลัง เหลานี้ ในวัตถุประสงคของ
การปองกันตนเอง กองกําลังรวมถึงบุคคลที่ติดตามกองกองกําลังนั้น เชลยศึก ผูถูกกักกันและผูถูกคุมขังภายใต
ความควบคุมของกองกําลัง
การคุมครองกําลังรบ (force protection) การกระทําเพื่อปกปองหรือลดการกระทําอันเปนปรปกษตอ
กําลังพล (รวมถึงสมาชิกในครอบครัว) ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และขอมูลที่สําคัญ การคุมครอง
กําลังรบ ไมรวมถึงการกระทําที่ทําใหศัตรูพายแพหรือการปองกันตออุบัติเหตุ สภาวะอากาศ หรือโรคราย
ผูมีอํานาจระดับสูงขึ้นไป (higher authority) ผูมีอํานาจในการสั่งการภายในประเทศซึ่งอยูเหนือกวา
ผูบังคับบัญชาของกองกําลังหรือหนวยกําลัง
กระทําที่เปนปรปกษ (hostile act) การโจมตีหรือการใชกําลังอื่น ๆ ตอประเทศ กองกําลัง หรือตอบุคคล
หรือทรัพยสินที่กําหนด
การแสดงเจตนาเปนปรปกษ (hostile intent) การคุกคามของกระทําอันเปนปรปกษ ที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
ประเทศเจาบาน (host nation) ประเทศซึ่งยอมรับกองกําลังและหรือยุทโธปกรณจากประเทศพันธมิตร
และ/หรือประเทศผูเขารวมในกองกําลัง ใหมาตั้งที่มั่น มาปฏิบัติการ หรือเคลื่อนพลผานดินแดนของตน
การยิงเล็งจําลอง (indirect fire) การยิงมุงไปยังเปาหมายซึ่งมองไมเห็นโดยผูเล็งยิง และตัวเปาหมายนั้น
ไมไดใชเปนจุดเล็งยิงของอาวุธหรือผูควบคุมโดยตัวของมันเอง การยิงเล็งจําลองรวมถึงการยิงเล็งจําลองที่มี
การตรวจการณและการยิงเล็งจําลองที่ไมมีการตรวจการณ
การปองกันตัวเองของแตละบุคคล (individual self-defence) สิทธิของแตละบุคคลในการปองกันตนเอง
(และในบางกรณีสําหรับบุคคลอื่นดวย) จากกระทํา ทีเ่ ปนปรปกษหรือการแสดงเจตนาเปนปรปกษ
การปฏิบัตกิ ารสารสนเทศ (information operations) การผสานการใชขีดความสามารถหลักดานสงคราม
อิเล็กทรอนิกส การปฏิบัติการระบบเครือขายคอมพิวเตอร การปฏิบัติการจิตวิทยา การลวง และการรักษา
ความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางทหาร โดยสอดคลองกับขีดความสามารถการสนับสนุนเฉพาะและ
ความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะโนมนาว ทําใหสับสน ฉอฉล หรือแยงชิงคนและการตัดสินใจอัตโนมัติ
ของฝายตรงขามขณะที่ปองกันฝายของตนเองดวย เรียกวา IO ดวย
นานฟาสากล (international airspace) นานฟาที่อยูเหนือบริเวณทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจําเพาะ
และทะเลหลวง และดินแดนที่ไมตกอยูภายใหอํานาจของรัฐใด
นานน้ําสากล (international waters) พื้นที่มหาสมุทรทั้งหมดที่ไมอยูใตอํานาจอธิปไตยของชาติใด นานน้ํา
ทั้งหมดออกไปจากทะเลอาณาเขตคือนานน้ําสากลซึ่งเสรีภาพในการเดินเรือและการบินเหนือในทะเลหลวงถูก
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ผนวก D
สงวนไวสําหรับประชาคมระหวางประเทศ นานน้ําระหวางประเทศรวมถึง เฉพาะเขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจ
จําเพาะ และทะเลหลวง
การปฏิบัติการรวม (joint) กิจกรรม องคกรในการปฏิบัติการ และอื่น ๆ ที่กองทัพสองเหลาหรือมากกวานั้น
มารวมกันปฏิบัติภารกิจ
ปฏิบัติการสกัดกั้นทางทะเล (maritime interdiction operations) ปฏิบัติการเพื่อบังคับตามขอจํากัด
การเดินทางของคนหรือวัสดุอุปกรณบนหรือเหนือสภาวะแวดลองทางทะเลภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่กําหนด
เขตแจงเตือนทางทะเล (maritime warning zone) พื้นที่ที่กําหนดในมหาสมุทรและสวนของนานฟา
เหนือพื้นที่นั้นซึ่งประเทศใดอางวาจํากัดเสรีภาพในการเดินเรือ และ/หรือการบินผานพื้นที่นั้นของผูอื่น หรือ
อีกนัยหนึ่งกระทบตอการใชเสรีภาพเหลานั้น ดูเขตยกเวน และพื้นที่แจงเตือน ซึ่งอยูในกลุมของพื้นที่แจงเตือน
ทางทะเล
การหมายเปา (marking) การเกาะติดตอเปาหมายจากตําแหนงซึ่งหนวยหมายเปาหรือผูกําหนดเปามี
ขีดความสามารถในการปฏิบัติเชิงรุกไดทันที
การลวง (military deception) การดําเนินการเพื่อชักนําใหกองกําลังของฝายตรงขามตัดสินใจ
ไปในทางที่ผิด
การปองกันตนเองของชาติ (national self-defence) การปองกันประเทศชาติ กองกําลังแหงชาติ และ
บุคคลของชาติและทรัพยสินของชาตินั้น โดยทั่วไป ผูบังคับหนวยจะใชสิทธิปองกันตนเองในระดับชาติ ได
เฉพาะตอเมื่อไดรับอนุญาตโดยผูมีอํานาจระดับสูงขึ้นไป
นานฟาแหงชาติ (national airspace) นานฟาแหงชาติที่อยูเหนืออาณาเขตดินแดน นานน้ําภายใน
ทะเลอาณาเขต และนานน้ําหมูเกาะ
นานน้ําแหงชาติ (national waters) นานน้ําที่อยูในเขตอธิปไตยของชาติที่อยูชายฝงนั้น นานน้ําแหงชาติ
รวมถึงนานน้ําภายใน ทะเลอาณาเขต และนานน้ําหมูเกาะ
ทุนระเบิด (naval mines) อุปกรณระเบิดซึ่งวางอยูในน้ํา ใตพื้นทะเลหรือที่ชั้นผิวดิน มีจุดประสงคเพื่อจะ
ทําลายหรือจมเรือหรือเปลี่ยนเสนทางของเรือจากการเขามาในพื้นที่
การตัดรอน (neutralise) ทําใหไรประสิทธิภาพ ทั้งชั่วคราวและถาวร
การปฏิบัติการอพยพผูที่มิใชพลรบ (non-combatant evacuation operations) ปฏิบัติการซึ่งสั่งการ
โดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจแหงชาติซึ่งบุคคลที่ไมใชพลรบจะถูกอพยพจากตางประเทศในที่หลบภัยที่ปลอดภัยเมื่อ
ชีวิตของพวกเขาตองตกอยูในอันตรายจากสงคราม ภาวะเกิดความไมสงบภายใน หรือภัยพิบัติ
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ผนวก D
การขึ้นตรวจเรือแบบไมปฏิบัติตาม (non-compliant boarding) ไดแกการขึ้นตรวจเรือที่ไมไดรับการตก
ลงใหขึ้นตรวจ
กําลังที่ไมรุนแรงถึงชีวิต (non-deadly force) กําลังซึ่งไมไดมุงประสงคหรือไมนาจะเปนเหตุใหเสียชีวิต
หรือบาดเจ็บสาหัสจนเปนผลใหเสียชีวิต
การยิงจําลองที่มีการตรวจการณ (observed indirect fire) การยิงจําลองที่ซึ่งจุดที่กระทบหรือระเบิด
สามารถมองเห็นไดโดยผูตรวจการณ การยิงจึงสามารถบังคับและปรับไดบนพื้นฐานของการตรวจการณ
การขึ้นตรวจเรือแบบตอตาน (opposed boading) การขึ้นตรวจเรือซึ่งผูบังคับการหรือลูกเรือแสดงอยาง
ชัดแจงวาไดกระทําทุกวิธีเพื่อมิใหขึ้นตรวจเรือ
นอกอวกาศ (outer space) บริเวณที่เริ่มจากสวนที่อยูเหนือจากนานฟาภายในไปจนถึงไมมีที่สิ้นสุด
กฎหมายระหวางประเทศยอมรับการโคจรผานโดยอิสระของดาวเทียมที่มนุษยสรางขึ้นและวัตถุอื่น ๆ ใน
ความสูงระดับวงโคจรของโลกและเหนือไปจากนั้น
การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ (peace operations) ความหมายอยางกวางรวมถึง การปองกันความขัดแยง
การสรางสันติภาพ การรักษาสันติภาพ การปฏิบัติการการสรางและบังคับใหเกิดสันติภาพซึ่งกระทําเพื่อ
สถาปนาหรือดํารงสันติภาพ
การทรยศ (perfidy) การใชกลลวงที่ผิดกฎหมาย การกระทําการทรยศเปนการหลอกใชความเชื่อมั่นของศัตรู
ใหเชื่อวาสถาณะความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธจะตองไดรับการปฏิบัติตามดวยเจตนา
ที่จะทรยศตอความเชื่อมั่นนั้น การแกลงยอมแพเพื่อลอใหศัตรูเขามาสูกับดักเปนตัวอยางหนึ่งของการทรยศ
ควรจะตองตรวจสอบกับคูมือกฎหมายการขัดกันดวยอาวุธของประเทศถึงคํานิยามโดยละเอียดและตัวอยาง
เพิ่มเติม
การกระทําที่เปนโจรสลัด (piracy) การกระทําอันผิดกฎหมายที่รุนแรง การทําลายลาง (อาทิเชน การ
ปลนสะดม การจี้ปลน การโจรกรรม) หรือการคุมขังในหรือเหนือนานน้ําสากลที่กระทําเพื่อประโยชนสวนบุคคล
โดยลูกเรือหรือผูโดยสารของเรือหรืออากาศยานสวนบุคคล โดยกระทําตอเรือหรืออากาศยานลําอื่น หรือ ตอ
บุคคลหรือทรัพยสินอื่นที่อยูบนเรือหรืออากาศยานนั้น
การปฏิบัติการจิตวิทยา (psychological operations) ปฏิบัติการซึ่งวางแผนไวเพื่อถายทอดขอมูลที่
คัดเลือกและตัวบงชี้ตอกลุมเปาหมายเพื่อใหมีอิทธิพลตออารมณ แรงจูงใจ การใหเหตุผลโดยตรง และในที่สุด
คือตอทาทีของรัฐบาล องคการ กลุม และสวนบุคคล เปาหมายของปฏิบัติการณจิตวิทยาคือเพื่อชักจูงโนมนาว
หรือสนับสนุนทัศนคติและทาทีตามวัตถุประสงคของผูเริ่มปฏิบัติการณ
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ผนวก D
การปองกันตนเอง (self-defence) การใชกําลังที่จําเปนและเปนสัดสวน รวมถึงกําลังรุนแรงถึงชีวิต เพื่อที่จะ
ปกปองกองกําลัง กําลังพล หรือทรัพยสินจากการโจมตีหรือการโจมตีที่ใกลจะเกิดขึ้น
อาชญากรรมรายแรง (serious crime) การฆา การขมขืน การทํารายรางกายเหตุรุนแรงหรืออาชญากรรม
อื่น ๆ ซึ่งมีเหตุผลใหเชื่อไดวาทําใหถึงแกชีวิตหรือเปนเหตุใหบาดเจ็บสาหัส
การเฝาตาม (shadowing) การสังเกตการณและ ติดตามเปาหมาย (ไมจําเปนตองตอเนื่อง) การเฝาตาม
อาจกระทําแบบเปดเผยและปกปด
ขอตกลงสถานภาพกองกําลัง (status of forces agreement SOFA) ขอตกลงซึ่งระบุถึงสถานะทาง
กฎหมายของกองกําลังทหารผูมาเยือนซึ่งวางกําลังในดินแดนของรัฐอื่น
การปองกันตนเองของหนวย (unit self-defence) สิทธิที่ผูบังคับบัญชาของหนวยสามารถปองกันตนเอง
หนวยอื่น ๆ ในประเทศของตน และหนวยพิเศษอื่น ๆ เพื่อตอตานการกระทําที่เปนปรปกษหรือเจตนาอันเปน
ปรปกษ
การยิงจําลองที่ไมมีการตรวจการณ (unobserved indirect fire) การยิงจําลองที่ซึ่งจุดที่กระทบหรือ
ระเบิดไมไดมีการตรวจการณ
พื้นที่แจงเตือน (warning area) การประกาศซึ่งแจงการเตือนเกี่ยวกับความเปนไปไดของอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นทางทะเล เชน การทดสอบอาวุธ การฝก การสู รบ หรือการปฏิบัติการอื่น ๆ ใหดู เขตจําเพาะ
(exclusion zone) และ พื้นที่แจงเตือนทางทะเล (maritime warning zone)
การยิงเตือน (warning shot) การยิงในบริเวณใกลกับบุคคล เรือ หรืออากาศยานเพื่อเปนสัญญาณเพื่อ
ที่จะหยุดการกระทําในทันที แตไมไดมุงที่จะกอใหเกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ

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