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For immediate release on 10 May 2017 

Statement 

Bomb attack at a Pattani’s mall should be condemned while security was lax 

Possible Crime Against humanity, condolence to those suffering the losses 

All parties are urged to adhere to tolerance and a nonviolent solution 

 

On 9 May 2017, around 14.00, two bombs exploded at a shopping mall in Pattani Province. The first 

bomb exploded inside the building and the second car bomb, which was triggered a little later on, exploded 

in the parking lot where many panicked had run into from inside the building after the first bomb. It has thus 

caused as many as 60 injuries with no death. Several injured persons managed to return home. The powerful 

bombs, however, have caused massive damage to properties of the mall and the shoppers. They have 

brought about such terrifying atmosphere.   

 

The incidence stands an indication to at least two major problems. First, a lax security measure in 

public places and a lack of protection measure for the innocent, in particular, women and children. Second, 

the violence was aimed deliberately and indiscriminately at innocent population. The detonation of bombs 

in a public place is a grave violation of international human rights law and international humanitarian law. It 

could constitute an act of crime against humanity deserving condemnation from all parties. And should it 

take place systematically, it could be construed as a crime against humanity with the criminal responsibility 

through international justice system.   

 

According to national law, each state is obliged to bring to justice the perpetrators for the violation 

of human rights. Both problems need to be tackled urgently since all innocent civilian populations living in 

an armed conflict must be protected from armed violence from whatever parties.   

 

The Cross Cultural Foundation (CrCF) would like to offer our deepest condolence to those who have 

been affected by the violent incidence. We condemn those who were behind the bomb attack and who have 

caused such violence to the civilians including children and women. We also demand that;  

  

1. All armed groups should refrain from abetting armed violence and violent insurgency which may 

cause the injuries and the loss of lives among innocent people and damage to private and public properties.   

 

2. The state and concerned authorities have to bring to justice the perpetrators through a fair trial 

with respect to human rights.   

 

3. The state and concerned authorities should help those who have lost their properties or have got 

injured as well as help to fully provide for mental rehabilitation of those affected by the bomb attack in both 

short term and long term.  

 

4. The state in collaboration with civil society should mete out measures to protect innocent 

populations, particularly women and children. They should be protected from armed violence from any 

parties. All parties are also urged to observe tolerance and explore solutions based on nonviolence.   

 

For more information, please contact  

Mr. Surapong Kongchantuk, CrCF’s Chairperson, phone 081 6424006 

 

 

 



 

 

 

เผยแพร่วนัท่ี  10 พค. 2560 
ประณามระเบิดทีห่า้งสรรพสินคา้ทีปั่ตตานี รักษาความปลอดภยัหละหลวม 

อาจเข้าข่ายอาชญกรรมต่อมนษุยชาติ (Crime against humanity)  
แสดงความเสียใจต่อความสูญเสีย ขอเสนอแนะใหท้กุฝ่ายอดทนอดกลัน้ ยึดมัน่แนวทางสนัติ 

 
เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 14.00 น. มีเหตุการณ์ระเบิดขึน้สองครัง้ที่ห้างสรรพสินค้าแห่ง

หนึง่ในปัตตานี โดยครัง้แรกเกิดขึน้ในตวัอาคารด้านในและครัง้ที่สองเวลาไล่เลี่ยกันเกิดขึน้ที่ด้านนอกบริเวณลานจอด
รถท าให้ประชาชนท่ีหลบหนีเหตรุ้ายจากภายในห้างฯ ได้รับบาดเจ็บจ านวนมากถึงกว่า  60 ราย แม้ว่าจะไม่มีผู้ เสียชีวิต
จากเหตกุารณ์และผู้บาดเจ็บหลายรายสามารถเดินทางกลบับ้านได้  แต่แรงระเบิดอานภุาพสงูท าให้เกิดความสญูเสีย
ทรัพย์สนิของห้างฯและของประชาชนเป็นจ านวนมาก รวมทัง้สร้างความหวาดกลวัต่อประชาชนเป็นอย่างมาก 

 เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาส าคัญสองประการคือการรักษาความปลอดภัยในพืน้ที่
สาธารณะท่ีหละหลวมและขาดมาตรการการคุ้มครองผู้บริสทุธ์ิโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและสตรี    อีกประการหนึ่งเหตุ
รุนแรงดังกล่าวเป็นการกระท าโดยตรงต่อผู้ บริสทุธ์ิโดยไม่เลือกเป้าหมาย การลอบวางระเบิดในที่สาธารณะเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนษุยชนกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ และเป็นการกระท าความผิดทางอาญาทัง้ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศและกฎหมายในประเทศ โดยอาจเป็นความผิดฐานก่ออาชญากรรมต่อมนษุยชาติอีกด้วย จึงควรถูก
ประนามจากทกุฝ่าย และหากเกิดขึน้อย่างเป็นระบบอาจเข้าข่ายการก่ออาชญกรรมต่อมนษุยชาติที่ต้องรับผิดทาง
อาญาตามระบบยตุิธรรมระหว่างประเทศ     

ทัง้นีใ้นกรอบกฎหมายในประเทศรัฐมีหน้าที่ต้องน าตวัผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีและรับโทษตามกฎหมายและ
หลักการด้านสิทธิมนุษยชน  ปัญหาทัง้สองประการต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนเน่ืองจากพลเรือนผู้ บริสุทธ์ิใน
สถานการณ์ความขดัแย้งทางอาวธุต้องได้รับการคุ้มครองจากการใช้อาวธุไม่ว่าจากฝ่ายใด  

มลูนิธิผสานวฒันธรรมขอแสดงความเสียใจต่อผู้สญูเสียในเหตกุารณ์ความรุนแรงที่เกิดขึน้ และขอประนามผู้
ก่อเหตรุะเบิดดงักลา่วซึง่ได้ก่อความรุนแรงต่อพลเรือน เด็กและสตรีผู้บริสทุธ์ิ  โดยขอเรียกร้องให้ 

มลูนิธิผสานวฒันธรรมขอเรียกร้องดงันี ้
1. กลุม่ติดอาวธุไม่ว่าฝ่ายใดต้องหลีกเลี่ยงการใช้อาวธุประหตัประหารและก่อเหตรุุนแรงที่อาจส่งผลให้

เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนผู้บริสทุธ์ิ ตลอดจนทรัพย์สนิของประชาชนและสาธารณะ  
2. รัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้อต้องน าผู้ กระท าผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามหลักกฎหมายและ

หลกัการด้านสทิธิมนษุยชน    
3. รัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้อต้องช่วยเหลือต่อผู้ เสียหายทัง้ทรัพย์สินและผู้ ได้รับบาดเจ็บ  รวมทัง้การ

ฟืน้ฟสูภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตรุะเบิดอย่างเต็มที่ ทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว  
4. รัฐต้องประสานงานภาคประชาสงัคมในการปกป้องคุ้มครองพลเรือน ผู้บริสทุธ์ิโดยเฉพาะเด็กและสตรี 

ให้ได้รับการคุ้มครองจากการใช้อาวุธไม่ว่าจากฝ่ายใด  และทกุฝ่ายต้องมีความอดทนอดกลัน้ที่ผู้บริสทุธ์ิ และหาทาง
แก้ไขปัญหาความขดัแย้งด้วยแนวทางสนัติวิธี 

ตดิต่อสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ นายสุรพงษ์ กองจันทกึ ประธานมูลนิธิฯ โทร 081 6424006 


