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เผยแพร่วันที่ 16 มีนาคม 2559 
แถลงการณ์มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

การยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและประเพณีปฏิบัติด้านมนุษยธรรม  
ขอให้น าคนผิดมาลงโทษแต่ต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยอย่างเป็นธรรม ไม่ซ้อมทรมาน 

 
จากเหตุการณ์เข้ายึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องโดยกลุ่มกองก าลังไม่ทราบฝ่ายเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 

จากข้อเท็จจริงเพ่ิมขึ้นที่เผยแพร่ว่ามีภาพของกลุ่มบุคคลจ านวนมากกว่า 20 คนใช้อาวุธสงครามจ านวนมากมี
ลักษณะเป็นการปฏิบัติการทางทหารของกองก าลังไม่ทราบฝ่าย มีการกระจายก าลังเข้าควบคุมโรงพยาบาล ก่อน
ใช้อาวุธปืนสงครามหลายชนิดโจมตีกองร้อยทหารพรานที่ 4816 โดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน(พฐ.) มี
หลักฐานว่ามปีลอกกระสุนชนิดต่างๆ อาทิ M60 และปืนอาก้ากว่า 2,000 ปลอก การกระท าดังกล่าวระบุว่าเพ่ือ
โจมตีฐานก าลังทหารพรานที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสาธารณะ  การกระท าดังกล่าวเป็นละเมิดกฎหมายระหว่าง
ประเทศและประเพณีปฏิบัติด้านมนุษยธรรมอย่างโจ่งแจ้ง  หากเป็นการพิจารณาตามกรอบกฎหมายอาญา
ระหว่างประเทศ (Rome Status) การกระท าในลักษณะนี้เข้าข่ายเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ                 
ซึ่งเป็นอาชญกรรมท่ีร้ายแรง 

 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีความเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวดังนี้ 
1. โรงพยาบาล หน่วยพยาบาลต้องได้รับการเคารพและคุ้มครองจากทุกฝ่าย ไม่ว่าฝ่ายใด จะโจมตี ขัดขวางการ

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ หรือโจมตีหน่วยงานด้านการแพทย์ หรือใช่หน่วยงานด้านการแพทย์เป็นฐานใน
การโจมตี หรือด าเนินการเพ่ือให้เกิดการได้เปรียบในการรบมิได้ การละเมิดกฎเกณฑ์ดังกล่าว เป็นสิ่งที่ไม่
อาจยอมรับได้ไม่ว่าจะท าด้วยเหตุผลหรือข้ออ้างใดๆก็ตาม เนื่องจากการกระท าดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการก่อ
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ 

2. ขอประณามและเรียกร้องให้สังคมช่วยกันประณาม การที่กองก าลังติดอาวุธได้ใช้โรงพยาบาลเจาะไอร้องเป็น
ฐานหรือเกราะก าบังในการเข้าโจมตีเจ้าหน้าที่ และขอให้ฝ่ายที่ปฏิบัติการดังกล่าวประกาศตัวรับผิดชอบ ขอ
โทษต่อบุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยในโรงพยาบาลดังกล่าว และต่อสาธารณะชน และต้องแสดงให้เห็นว่า
ผู้ที่กระท าผิดของตน โดยเฉพาะระดับบังคับบัญชาต้องรับโทษ ทั้งจะต้องประกาศว่าจะไม่ก่อให้เกิด
เหตุการณ์เช่นนี้อีก 

3. แม้ว่าจะเป็นอาชญกรรมที่ร้ายแรงก็ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่รับผิดชอบยังคงด าเนินการติดตาม
จับกุมและด าเนินคดีต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวตามกรอบของกฎหมาย ห้ามไม่ให้มีการทรมานและปฏิบัติอย่างไร้
มนุษยธรรมซึ่งก็จะกลายเป็นละเมิดกฎหมายด้วยเช่นกัน โดยขอเรียกร้องให้ประชาชน ช่วยกันดูแลสอดส่อง 
บุคคลใดก็ตาม ที่ได้กระท าการอันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการน าตัวผู้กระท าผิด รวมทั้งบุคคลที่รับผิดชอบในระดับผู้บังคับบัญชา มาด าเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรม ทั้งในระดับชาติหรือในระดับสากลต่อไป  

4. ประชาชน โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการใช้ความรุนแรงต่อกันของฝ่ายต่างๆ 
เนื่องจากประชาชน ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ ศาสนา หรือหรือความคิดเห็นหรือความเชื่อทางการเมืองหรืออ่ืนใดก็
ตาม ล้วนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการทางอาวุธโดยตรงมาเป็นระยะเวลา 12 ปีแล้ว จึงขอ
เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่ขัดแย้งและใช้ความรุนแรงต่อกันยุติความรุนแรงและเจรจากันเพ่ือสร้างสันติสุขใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 
กรณีขัดแย้งกันด้วยอาวุธภายในประเทศ 
ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งถึงขั้นต่อสู้ด้วยก าลังอาวุธที่ มิได้มีลักษณะของความขัดแย้งระหว่างประเทศ ศาลอาญาระหว่าง
ประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามธรรมนูญโรม (Rome Status) มีอ านาจศาลพิจารณาความผิดที่เป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงตาม
มาตรา 3 ที่มีบัญญัติเหมือนกันในอนุสัญญาเจนีวาทั้ง 4 ฉบับ ที่ว่าด้วยการกระท าความผิดต่อบุคคล “ที่มิได้เข้าร่วมหรือ
มีส่วนอย่างจริงจังในความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน” ดังต่อไปนี้ : 
• การกระท ารุนแรงต่อชีวิตและการฆ่า การตัดเฉือนชิ้นส่วนหรืออวัยวะของร่างกาย การปฏิบัติอย่างโหดร้ายและ
การท าทารุณกรรม 
• การกระท าที่เหยียดหยามศักดิ์ศรีของบุคคล โดยเฉพาะการกระท าที่ให้บุคคลอื่นอับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม 
ถูกท าลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรงมาก 
• จับบุคคลอื่นเป็นตัวประกัน 
• การลงโทษหรือประหารชีวิตโดยปราศจากการด าเนินการพิจารณาคดีโดยศาล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามปกติเพื่อเป็นการ
ให้หลักประกันด้านยุติธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นสิ่งที่ขาดมิได้ 
 
นอกจากนี้แล้ว ศาลอาญาระหว่างประเทศ ยังมีอ านาจพิจารณาคดีที่เป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมที่ร้ายแรงอื่นๆ 
ตามพิธีสารฉบับที่ 2 ของอนุสัญญาเจนีวา ซึ่งรวมทั้งกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. การสั่งให้โจมตีโดยเจตนาต่อประชากรที่เป็นพลเรือนโดยรวม หรือต่อพลเรือนเป็นรายบุคคล ซึ่งไม่มีส่วนร่วม
โดยตรงในการเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน 
2. การสั่งให้โจมตีโดยเจตนาต่ออาคารบ้านเรือน วัสดุสิ่งของ หน่วยแพทย์หรือพยาบาล ยานพาหนะหรือบุคลากร
ที่ใช้ตราเครื่องหมายเฉพาะต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาเจนีวา (เช่น ตราเครื่องหมายของกาชาด หรือวงเดือนแดง) 
3. การสั่งให้โจมตีโดยเจตนาต่อบุคลากรหรือยานพาหนะที่ใช้ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหรือใน
ภารกิจการรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ 
4. การสั่งให้โจมตีโดยเจตนาต่ออาคาร สิ่งก่อสร้างทางศาสนา การศึกษา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ หรือเพื่อการกุศลอื่น
ใด สถานที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ โรงพยาบาล และสถานที่อื่นๆ ที่ใช้เป็นที่รวมของผู้ที่เจ็บป่วยหรือผู้ที่บาดเจ็บ 
โดยที่สถานดังกล่าวข้างต้นมิได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารแต่อย่างใด 
5. การปล้นสดมภ์ เมืองหรือสถานที่ต่างๆ แม้ว่าจะกระท าขณะเข้าโจมตีก็ตาม 
6. การข่มขืนกระท าช าเรา การบังคับให้เป็นทาสทางเพศ การบังคับให้เป็นโสเภณี บังคับให้ตั้งครรภ์ บังคับให้ท า
หมัน และการกระท ารุนแรงทางเพศด้วยรูปแบบวิธีการอ่ืนๆ 
7. บังคับหรือเกณฑ์เด็กอายุต่ ากว่า 15 เป็นเข้าร่วมในกองก าลังติดอาวุธ หรือ กลุ่มติดอาวุธ หรือ ใช้ให้เด็กๆ เข้า
ร่วมอย่างแท้จริงในกรณีขัดแย้งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน 
8. การสั่งให้โยกย้ายประชาชนที่เป็นพลเรือน ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีขัดแย้งที่ขาดความชอบธรรม เว้นแต่
กรณีที่ท าเพื่อความปลอดภัยของพลเรือนหรือเหตุผลทางด้านความจ าเป็นทางทหารบังคับ 
9. การฆ่าหรือท าให้พลรบฝ่ายปรปักษ์ได้รับบาดเจ็บอย่างโหดเห้ียมทารุณ 
10. การประกาศว่าจะไม่ไว้ชีวิตแก่ฝ่ายที่เป็นอริศัตรูหรือฝ่ายตรงข้าม แม้ว่าจะยอมจ านนหรือยอมแพ้แล้วก็ตาม 
11. การท าให้บุคคลของฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ภายใต้อ านาจของตนถูกตัดเฉือนอวัยวะหรือชิ้นส่วนใดๆ ของร่างกาย 
หรือใช้เป็นเครื่องทดลองทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าทดลองประเภทใดก็ตาม ที่ขาด
ความชอบธรรมทางการแพทย์ ทางทันตกรรมหรือทางการรักษาพยาบาล อันจะน าไปสู่อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
หรือการตายของบุคคลนั้น 
12. การท าลายหรือยึดทรัพย์สินของฝ่ายตรงกันข้าม นอกเสียจากว่า การท าลายหรือการยึดครองทรัพย์สินดังกล่าว
เป็นความจ าเป็นที่หลีกเลี่ยงมิได้ในกรณีขัดแย้ง 
 

 


