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DECLARATION (IV, 1)

TO PROHIBIT FOR THE TERM OF

FIVE YEARS THE LAUNCHING OF

PROJECTILES AND EXPLOSIVES FROM

BALLOONS, AND OTHER NEW METHODS

OF A SIMILAR NATURE.

Signed at The Hague,

29 July 1899.
1

ปฏิ ญญา (๔, ๑)

ห ามการยิ ง

ขี ปนาวุ ธและวั ตถุ ระเบิ ด

จากบั ลลู นและวิ ธี การใหม อื่ น ๆ

ท่ี มี ลั กษณะเดี ยวกั น

เป นเวลาห าป 

ลงนาม ณ กรุ งเฮก

 เมื่ อวั นที่  ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๒
๑

The undersigned, Plenipotentiaries of the Powers 
represented at the International Peace Conference at 
The Hague, duly authorized to that effect by their 
Governments, inspired by the sentiments which found
expression in the Declaration of St. Petersburg of 29 
November (11 December) 1868,

ผู  แทนผู  มี อํ านาจเต็ มของรั ฐซึ่  ง เข าร วมการประชุ ม
สั นติ ภาพระหว างประเทศ ณ กรุ งเฮก ที่ มี นามข างท ายนี้  ได 
รั บมอบอํ านาจโดยถู กต องเพื่ อการนั้ นจากรั ฐบาลของตน ซึ่  ง
ตระหนั กถึ งหลั กการที่  ปรากฏในปฏิ ญญาแห งกรุ งเซนต  ป 
เตอร สเบิ ร ก เมื่ อวั นที่  ๒๙ พฤศจิ กายน (๑๑ ธั นวาคม) พ.ศ. 
๒๔๑๑

Declare that: ประกาศว า

The Contracting Powers agree to prohibit, for a 
term of five years, the launching of projectiles and 
explosives from balloons, or by other new methods of 
a similar nature.

รั ฐผู ทํ าสั ญญาตกลงห ามการยิ งขี ปนาวุ ธและวั ตถุ ระเบิ ด
จากบั ลลู นหรื อวิ ธี การใหม อื่ น ๆ ที่ มี ลั กษณะเดี ยวกั น เป น
เวลาห าป 

The present Declaration is only binding on the 
Contracting Powers in case of war between two or 
more of them.

It shall cease to be binding from the time when, in 
a war between the Contracting Powers, one of the 
belligerents is joined by a non-Contracting Power.

The present Declaration shall be ratified as soon 
as possible.

The ratifications shall be deposited at The Hague.

A proces-verbal shall be drawn up on the receipt 
of each ratification, of which a copy, duly certified, 
shall be sent through the diplomatic channel, to all the 

ปฏ ิญญา ,นี้ ,มี ผลผู กพั นเฉพาะรั ฐผู ทํ าสั ญญา ในกรณี ที่ มี 
สงครามระหว างรั ฐดั งกล าวสองรั ฐหรื อมากกว านั้ น

ปฏิ ญญานี้  จะส้ิ  นสุ ดผลผู กพั นนั บจากเวลาที่  รั ฐซึ่  งมิ ใช  
ผู ทํ าสั ญญาเข าร วมกั บรั ฐคู สงคราม ในสงครามระหว างรั ฐผู 
ทํ าสั ญญา

การให สั ตยาบั นปฏิ ญญานี้  ต องกระทํ าในทั นที ที่ จะทํ าได 

สั ตยาบั นสารต องมอบเก็ บรั กษาไว ที่ กรุ งเฮก

เมื่ อได รั บสั ตยาบั นสารแต ละฉบั บ ให ลงบั นทึ กทางการ
ทู ต โดยให ส งสํ าเนารั บรองความถู กต องผ านพิ ธี ทางการทู ต
ไปยั งบรรดารั ฐผู ทํ าสั ญญา

                                                            
1 The authentic text is French. This is the English translation of the United States Department of State. D. Schindler & J
. Toman, eds., The Laws of Armed Conflicts (The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1988) at 201-205. Entry 
into force: from 4 September 1900 to 4 September 1905. Thailand (Siam) signed this Declaration on 29 July 1899 and 
then ratified it on 4 September 1900.
๑ คํ าแปลโดยประเสริ ฐ ป อมป องศึ ก  ปฏิ ญญานี้ มี ต นฉบั บเป นภาษาฝรั่ งเศสเท านั้ น ตั วบทภาษาอั งกฤษในที่ นี้ เป นคํ าแปลของสหรั ฐ
อเมริ กา ปฏิ ญญานี้ เร่ิ มใช บั งคั บเมื่ อวั นที่  ๔ กั นยายน พ.ศ. ๒๔๔๓ และสิ้ นผลลงเมื่ อวั นที่  ๔ กั นยายน พ.ศ. ๒๔๔๘ ประเทศไทย (
สยาม) ได ลงนามปฏิ ญญานี้ เมื่ อวั นที่  ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ และต อมาได ให สั ตยาบั นเมื่ อวั นที่  ๔ กั นยายน พ.ศ. ๒๔๔๓
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Contracting Powers.

The non-Signatory Powers may adhere to the 
present Declaration. For this purpose they must make
their adhesion known to the Contracting Powers by 
means of a written notification addressed to the 
Netherlands Government, and communicated by it to 
all the other Contracting Powers.

In the event of one of the High Contracting 
Parties denouncing the present Declaration, such 
denunciation shall not take effect until a year after the 
notification made in writing to the Netherlands 
Government, and by it forthwith communicated to all 
the other Contracting Powers.

This denunciation shall only affect the notifying 
Power.

รั ฐซึ่ งมิ ใช ผู ลงนาม,อาจภาคยานุ วั ติ ปฏิ ญญานี้ ได  เพื่ อ
ความมุ  งประสงค นี้  ,รั ฐดั งกล าวต องแจ งให รั ฐผู  ทํ าสั ญญา
ทราบถึ งการภาคยานุ วั ติ ของตน โดยการบอกกล าวเป น
หนั งสื อไปยั งรั ฐบาลเนเธอร แลนด ,ซึ่  งจะติ ดต อแจ งไปยั ง
บรรดารั ฐผู ทํ าสั ญญาอื่ นทราบต อไป

ในกรณี ที่ อั ครภาคี ผู ทํ าสั ญญาหนึ่ งบอกเลิ กปฏิ ญญานี้  
การบอกเลิ กดั งกล าวจะไม มี ผลจนกว าจะครบหนึ่ งป หลั งจาก
การบอกกล าวเป นหนั งสื อไปถึ งรั ฐบาลเนเธอร แลนด  ซึ่ งจะ
ติ ดต อแจ งไปยั งบรรดารั ฐผู  ทํ าสั ญญาอื่  นทราบโดยทั นที 

การบอกเลิ กจะมี ผลเฉพาะรั ฐผู แจ งเท านั้ น

In faith of which the Plenipotentiaries have signed 
the present Declaration, and affixed their seals 
thereto.

ด วยความสั ตย ,ผู แทนผู มี อํ านาจเต็ มได ลงนามและประทั บ
ตราของตนท ายปฏิ ญญานี้ 

Done at The Hague, 29 July 1899, in a single copy,
which shall be kept in the archives of the Netherlands
Government, and of which copies, duly certified, shall 
be sent through the diplomatic channel to the 
Contracting Powers.

ทํ า ณ กรุ งเฮก เมื่  อวั นที่   ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ 
เป นตั วบทเดี ยว เก็ บไว ที่ บรรณสารแห งรั ฐบาลเนเธอร แลนด  
ซึ่ งจะส งสํ าเนารั บรองความถู กต องโดยพิ ธี ทางการทู ตไปยั ง
รั ฐผู ทํ าสั ญญาต อไป



The 1899 Balloons Declaration : ปฏิ ญญาบั ลลู น พ.ศ. ๒๔๔๒                                                              229

 Compiled by P. Pompongsuk 

SIGNATURES, RATIFICATIONS AND ACCESSIONS การลงนาม การสั ตยาบั น และการภาคยานุ วั ติ 

State Signature Ratification,
 Accession

รั ฐ การลงนาม การสั ตยาบั น
การภาคยานุ วั ติ 

Austria-Hungary
Belgium        
Bulgaria       
China
Denmark 
France         
Germany        
Greece         
Italy          
Japan          
Luxemburg
Mexico         
Montenegro
Netherlands
Norway
Persia   
Portugal       
Romania        
Russia
Serbia
Siam
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United States
   of America

29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899
29 July 1899

29 July 1899

4 September 1900
4 September 1900
4 September 1900
21 November 1904
4 September 1900
4 September 1900
4 September 1900
4 April 1901
6 October 1900
12 July 1901
17 April 1901
17 April 1901
16 October 1900
4 September 1900
4 September 1900
4 September 1900
4 September 1900
4 September 1900
4 September 1900
11 May 1901
4 September 1900
4 September 1900
4 September 1900
29 December 1900

–

–

ออสเตรี ย-ฮั งการี 
เบลเยี ยม
บั ลแกเรี ย
จี น
เดนมาร ก
ฝร่ั งเศส
เยอรมนี 
กรี ซ
อิ ตาลี 
ญี่ ปุ น
ลั กเซมเบิ ร ก
เม็ กซิ โก
มอนเตนิ โกร
เนเธอร แลนด 
นอร เวย 
เปอร เซี ย   
โปรตุ เกส
โรมาเนี ย
รั สเซี ย
เซอร เบี ย
สยาม
สเปน
สวี เดน
สวิ ตเซอร แลนด 
ตุ รกี 
สหรั ฐอเมริ กา

๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒
๒๙ ก.ค. ๒๔๔๒

๔ ก.ย. ๒๔๔๓
๔ ก.ย. ๒๔๔๓
๔ ก.ย. ๒๔๔๓
๒๑ พ.ย. ๒๔๔๗
๔ ก.ย. ๒๔๔๓
๔ ก.ย. ๒๔๔๓
๔ ก.ย. ๒๔๔๓
๔ เม.ย. ๒๔๔๔
๖ ต.ค. ๒๔๔๓
๑๒ ก.ค. ๒๔๔๔
๑๗ เม.ย. ๒๔๔๔
๑๗ เม.ย. ๒๔๔๔
๑๖ ต.ค. ๒๔๔๓
๔ ก.ย. ๒๔๔๓
๔ ก.ย. ๒๔๔๓
๔ ก.ย. ๒๔๔๓
๔ ก.ย. ๒๔๔๓
๔ ก.ย. ๒๔๔๓
๔ ก.ย. ๒๔๔๓
๑๑ พ.ค. ๒๔๔๔
๔ ก.ย. ๒๔๔๓
๔ ก.ย. ๒๔๔๓
๔ ก.ย. ๒๔๔๓
๒๙ ธ.ค. ๒๔๔๓

–
–

Reservations ข อสงวน

None ไม มี 

                                                            
 Sweden and Norway constituted a Union until 1905. Action taken by them prior to that date was taken as a single 

Power.
 สวี เดนและนอร เวย เป นสหภาพเดี ยวกั นจนถึ งป  พ.ศ. ๒๔๔๘ การกระทํ าของรั ฐดั งกล าวที่ ได กระทํ าก อนวั นนั้ นถื อเป นการกระทํ า

โดยรั ฐเดี ยว


