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Press Release by the Cross Cultural Foundation (CrCF) 

 

The seizure of Cho-airong Hospital is a breach to international humanitarian law and convention; 

the perpetrators must be brought to justice without the use of torture 

 

On 13 March 2016, the Cho-airong Hospital was laid siege by an unknown group of armed 

insurgents. It was further reported that more than 20 armed men with war weapons have raided 

and taken control of the hospital and then used it as their base to launch the armed attack against 

the Military Ranger Company base TP 4816. After the incidence, officers from the Office of 

Police Forensic Science have collected more than 2,000 bullet cases of various types of firearms 

including M60 and AKA. Intended for attacking the military ranger base located adjacent to the 

public hospital, the act was clearly a breach to international humanitarian law and convention and 

in view of the Rome Statute of the International Criminal Court, it could constitute a crime 

against humanity which is a grave criminal offence.  

 

The Cross Cultural Foundation (CrCF) has the following opinions to make regarding the 

incidence;  

 

1. A hospital and public health facility must be respected and protected by all parties. It is 

prohibited to launch an attack to impede the performance of duties by medical personnel or to 

attack the facility or to use the facility as a base for military operation. Any breach of such 

principle is unacceptable in whatsoever circumstances and for whatsoever reasons since the 

act can be construed a crime against humanity.  

 

2. We condemn the incidence in which the armed insurgents had laid siege to the hospital and 

used it as a base to attack a military barrack and urge society to condemn it as well. We urge 

that they come out to acknowledge their act and to apologize to medical personnel and 

patients in the hospital as well as to general public. All those responsible for the attack 

including those at the commanding level must be brought to justice and they must publicly 

vow to not let such incidence happen again.  

 

3. Even though this is a heinous crime, security officers must adhere to the rule of law in their 

attempt to bring the responsible persons to justice. No torture and inhumane treatment can be 

allowed since it would also infringe upon the law. Public is urged to help monitor the 

situation and any individuals who may commit an act of human rights violation and crime 

against humanity and report the information in order to track down the perpetrators including 

those at the commanding level and to bring them to justice at the national and international 

levels.  

 

4. People particularly in the Southern Border Provinces are tired of the use of violence against 

each other among various factions. Regardless of their race and religion or their personal 

opinion or political view, they have all been roundly affected by the armed violence in the 

past 12 years. We urge that all parties in the violent conflicts stop to use violence and seek 

ways to establish the dialogue to make peace in the Southern Border Provinces. 

 

For more information, please contact Pornpen Khongkachonkiet Tel. 02-6934939 



 

 
 

เผยแพร่วันที่ 16 มีนาคม 2559 
แถลงการณ์มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

การยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและประเพณีปฏิบัติด้านมนุษยธรรม   
ขอให้น าคนผิดมาลงโทษแต่ต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยอย่างเป็นธรรม ไม่ซ้อมทรมาน 

 
จากเหตุการณ์เข้ายึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องโดยกลุ่มกองก าลังไม่ทราบฝ่ายเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 จาก

ข้อเท็จจริงเพ่ิมขึ้นที่เผยแพร่ว่ามีภาพของกลุ่มบุคคลจ านวนมากกว่า 20 คนใช้อาวุธสงครามจ านวนมากมีลักษณะเป็น
การปฏิบัติการทางทหารของกองก าลังไม่ทราบฝ่าย มีการกระจายก าลังเข้าควบคุมโรงพยาบาล ก่อนใช้อาวุธปืน
สงครามหลายชนิดโจมตีกองร้อยทหารพรานที่ 4816 โดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน(พฐ.) มีหลักฐานว่ามีปลอก
กระสุนชนิดต่างๆ อาทิ M60 และปืนอากา้กว่า 2,000 ปลอก การกระท าดังกล่าวระบุว่าเพื่อโจมตีฐานก าลังทหารพราน
ที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสาธารณะ  การกระท าดังกล่าวเป็นละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและประเพณีปฏิบัติด้าน
มนุษยธรรมอย่างโจ่งแจ้ง  หากเป็นการพิจารณาตามกรอบกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ (Rome Statute) การ
กระท าในลักษณะนี้เข้าข่ายเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติซึ่งเป็นอาชญกรรมที่ร้ายแรง 

 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีความเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวดังนี้ 
1. โรงพยาบาล หน่วยพยาบาลต้องได้รับการเคารพและคุ้มครองจากทุกฝ่าย ไม่ว่าฝ่ายใด จะโจมตี ขัดขวางการ

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ หรือโจมตีหน่วยงานด้านการแพทย์ หรือใช่หน่วยงานด้านการแพทย์เป็นฐานในการโจมตี 
หรือด าเนินการเพ่ือให้เกิดการได้เปรียบในการรบมิได้ การละเมิดกฎเกณฑ์ดังกล่าว เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ไม่ว่า
จะท าด้วยเหตุผลหรือข้ออ้างใดๆก็ตาม เนื่องจากการกระท าดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ 

2. ขอประณามและเรียกร้องให้สังคมช่วยกันประณาม การที่กองก าลังติดอาวุธได้ใช้โรงพยาบาลเจาะไอร้องเป็นฐาน
หรือเกราะก าบังในการเข้าโจมตีเจ้าหน้าที่ และขอให้ฝ่ายที่ปฏิบัติการดังกล่าวประกาศตัวรับผิดชอบ    ขอโทษต่อ
บุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยในโรงพยาบาลดังกล่าว และต่อสาธารณะชน และต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ที่กระท าผิด
ของตน โดยเฉพาะระดับบังคับบัญชาต้องรับโทษ ทั้งจะต้องประกาศว่าจะไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก 

3. แม้ว่าจะเป็นอาชญกรรมที่ร้ายแรงก็ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่รับผิดชอบยังคงด าเนินการติดตามจับกุมและ
ด าเนินคดีต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวตามกรอบของกฎหมาย ห้ามไม่ให้มีการทรมานและปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมซึ่งก็
จะกลายเป็นละเมิดกฎหมายด้วยเช่นกัน โดยขอเรียกร้องให้ประชาชน ช่วยกันดูแลสอดส่อง บุคคลใดก็ตาม ที่ได้
กระท าการอันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ  เพ่ือเป็นข้อมูลในการน า
ตัวผู้กระท าผิด รวมทั้งบุคคลที่รับผิดชอบในระดับผู้บังคับบัญชา มาด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ทั้งใน
ระดับชาติหรือในระดับสากลต่อไป  

4. ประชาชน โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการใช้ความรุนแรงต่อกันของฝ่ายต่างๆ 
เนื่องจากประชาชน ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ ศาสนา หรือหรือความคิดเห็นหรือความเชื่อทางการเมืองหรืออ่ืนใดก็ตาม 
ล้วนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการทางอาวุธโดยตรงมาเป็นระยะเวลา 12 ปีแล้ว จึงขอเรียกร้องให้ทุก
ฝ่ายที่ขัดแย้งและใช้ความรุนแรงต่อกันยุติความรุนแรงและเจรจากันเพ่ือสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ต่อไป 
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