
 

รวมข่าวมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ปี 2564จาก Prachatai -The Standard- 

Workpoint - มติชนออนไลน ์- Thai PBS และ The Matter 

ข่าวมูลนิธิผสานวฒันธรรม โดย Prachatai 

 

ฝ่ายคา้นไทย-นักสทิธฯิ ประณามการรฐัประหารของกองทพัพม่า - ตร.สลายการชุมนุมหน้าสถานทูต 
2021-02-01 19:44 https://prachatai.com/journal/2021/02/91467     

 

 

แม่ของพลทหารประจกัษ์ จ่อรอ้ง DSI สอบปมลูกถูกท ารา้ยร่างกายใน กองบนิ 56 
2021-03-04 02:22 https://prachatai.com/journal/2021/03/91947    

 

 

7 องคก์รสทิธฯิ ขอใหเ้คารพสทิธกิลุ่มชาตพินัธุก์ะเหรีย่งในพืน้ทีบ่างกลอย-ใจแผ่นดนิ 
2021-03-06 16:42 https://prachatai.com/journal/2021/03/91991 
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ศาลนราธวิาสไต่สวนการตายคดทีหารพรานยงิชาวบา้นตาย 3 ศพ พบไม่เจออาวุธของคนตาย 
2021-03-16 18:54  https://prachatai.com/journal/2021/03/92143  

 

 

พีส่าววนัเฉลมิจะเขา้ยื่นหลกัฐานส าคญัใหอ้ยัการสงูสุด 19 ม.ีค. นี้ 
2021-03-18 14:16  https://prachatai.com/journal/2021/03/92173 

 

 

 

เจา้หน้าทีบุ่กตรวจ DNA ชาวบา้นหว้ยถ ้า อ.เชยีงดาว อา้งขยายจบักุมเครอืขา่ยยาเสพตดิ 
2021-07-22 17:51  https://prachatai.com/journal/2021/07/94096 
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แอมเนสตีฯ้ จี ้รบ.ไทยเลกิใช ้กม.ปิดปากนักสทิธฯิ พรอ้มใหก้ าลงัใจ 'นักกจิกรรม-นักสทิธ'ิ เขา้รบัทราบขอ้กล่าวหา 
2021-08-04 15:23  https://prachatai.com/journal/2021/08/94297 

 

 

 

'แอมเนสตี้-ผสานวฒันธรรม' ออกแถลงต่อการใชก้ าลงัสลายชุมนุมเมื่อ 1 สงิหาฯ และการใชพ้.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 2021-08-04 16:52  

https://prachatai.com/journal/2021/08/94299 
 

 

มลูนิธผิสานวฒันธรรมร่วมกบัอกี 8 องคก์รออกแถลงการณ์จีร้ฐัยกเลกิ Watchlist อย่าปิดกัน้เสรภีาพ ปชช. 2021-08-11 09:35  

https://prachatai.com/journal/2021/08/94411 
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ศาลสงขลาเลื่อนนัดสบืพยานคด ี'อบัดุลเลาะ อซีอมซูอ' เพราะสถานการณ์โควดิ-19 
2021-08-21 12:04  https://prachatai.com/journal/2021/08/94571 

 

 

[Live] คุยกบั 'ผสานวฒันธรรม' ปม #ผูก้ ากบัโจ ้กบัปัญหาการซอ้มทรมานเชงิระบบและแนวทางป้องกนั 2021-08-25 19:38  

https://prachatai.com/journal/2021/08/94650 

 

 

'ผสานวฒันธรรม' สรุป 6 คดซีอ้มทรมานจนตาย-ทุพพลภาพ เหยื่อมทีัง้พลเรอืนและพลทหาร ทุกคดยีงัไม่สิน้สุด 2021-08-27 02:07  

https://prachatai.com/journal/2021/08/94674 
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แม่พลทหารประจกัษ์ยื่นเรื่องถงึ กสม.-ก.ยุตธิรรม กรณีลูกชายถูกท ารา้ยในกองพนัอากาศเมื่อปี 60 2021-08-27 11:16  

https://prachatai.com/journal/2021/08/94676 

 

 

 

ล'ผสานวฒันธรรม' รอ้งปฏริปูต ารวจ ป้องกนัการกระท าทรมานและบงัคบัใหบุ้คคลสญูหาย 
2021-08-30 23:59  https://prachatai.com/journal/2021/08/94737   

 

 

เครอืขา่ยญาตฯิ ทรมาน-อุม้หาย รอ้งสภาเร่งรดัวาระพจิารณาร่าง พ.ร.บ.ทรมาน-อุม้หาย  
2021-09-06 19:19  https://prachatai.com/journal/2021/09/94865 
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#ประชุมสภา ผ่านวาระ 1 พ.ร.บ.ซ้อมทรมาน-อุม้หาย พรอ้มยอ้นดูอภปิราย ส.ส. พดูอะไรบา้ง 
2021-09-16 00:48  https://prachatai.com/journal/2021/09/95010 

 

 

ผสานวฒันธรรมจีน้ายกฯ ไม่ใหส้่งหญงิขา้มเพศมาเลฯ กลบัไปรบัโทษเพยีงเพราะแต่งหญงิ 
2021-09-22 15:39  https://prachatai.com/journal/2021/09/95113 

 

 

สรุปเสวนา: จบัเขา่คุยลุยฝ่าทางตนัสมรภูมดินิแดง บนเวท ี‘ทะลุทางออกทีด่นิแดง’ 
2021-10-02 20:05  https://prachatai.com/journal/2021/10/95268 
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ศาลทหารมคี าสัง่ประทบัรบัฟ้องรอ้ยโทกบัพวกรวม 9 คน คดซีอ้มทรมานพลทหารวเิชยีร เสยีชวีติ  2021-10-04 18:58  

https://prachatai.com/journal/2021/10/95304 

 

 

ระชุม กมธ. พ.ร.บ.อุม้หาย-ซอ้มทรมาน นัด 2 ถกนิยาม-เตรยีมผลกัดนัใหท้นัประชุมสภา พ.ย. นี้ 
 2021-10-12 21:15 https://prachatai.com/journal/2021/10/95434  

 

พีส่าว 'ตา้ วนัเฉลมิ' เตรยีมเขา้รบัทราบขอ้หาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เหตุร่วม #มอ็บ5กนัยา 
2021-10-13 12:09  https://prachatai.com/journal/2021/10/95453 
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ทีป่ระชุม พ.ร.บ.ทรมาน-อุม้หาย พจิารณารายมาตราล่าชา้-เหน็ต่างเรื่องค านิยาม เร่งใหท้นัประชุมสภา 1 พ.ย. นี้  
https://prachatai.com/journal/2021/10/95558 

 
 าลแพ่งนัดฟังค าพพิากษาศาลอุทธรณ์ คดแีม่ 'ชยัภูม ิป่าแส' ฟ้องเรยีกค่าเสยีหายจากกองทพับก 
2021-10-24 16:24 https://prachatai.com/journal/2021/10/95612

 

พจิารณา พ.ร.บ.ทรมาน-อุม้หาย ครัง้ 5-7 เพิม่ฐานความผดิครอบคลุมการเลอืกปฏบิตัิ 
2021-10-30 10:59 
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ผสานวฒันธรรมยื่นหนังสอืถงึศาล กรณีเลื่อนฟังผลคด ี'ชยัภูม ิป่าแส' ไม่แจง้ล่วงหน้าท าประชาชนเดอืนรอ้น  2021-11-03 20:07  

https://prachatai.com/journal/2021/11/95781 
 

  

มลูนิธผิสานวฒันธรรม เปิดโครงการรณรงคท์างศลิปะ Safe in Custody awareness month 2021-11-07 17:42 

https://prachatai.com/journal/2021/11/95831 

 

 

ผูเ้สยีหาย 2 ราย ยื่นหลกัฐาน กมธ.กฎหมาย เร่งตรวจสอบ เหตุถูก ตร.ดนิแดง ซอ้มระหว่างถูกจบักุมมอ็บ29ตุลา   2021-11-11 16:00  

https://prachatai.com/journal/2021/11/95831 
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[ประมวลภาพ] 'Safe House' นิทรรศการศลิปะแห่งการอุม้หาย ซอ้มทรมาน 
2021-11-15 02:11  https://prachatai.com/journal/2021/11/95949 

 

พมจ.ตรงั รบัเรื่องมอบเงนิเยยีวยาแก่แม่ของพลทหารประจกัษ์ ทีถู่กท ารา้ยร่างกายในกองบนิ 56 2021-11-24 11:36  

https://prachatai.com/journal/2021/11/96085 

 

ศาลมณฑลทหารบกที ่46 นัดสอบค าใหก้ารจ าเลยกรณีพลทหารวเิชยีรถูกซอ้มเสยีชวีติในค่ายทหาร 2021-11-25 19:43  

https://prachatai.com/journal/2021/11/96111 
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ประมวลภาพ 'Safe House' นิทรรศการศลิปะแห่งการอุม้หายซอ้มทรมานวนัที ่13 ศลิปิ เชยีงใหม่จดัเดอืด 2021-11-25 20:40  

https://prachatai.com/journal/2021/11/96113 

 

ทนายกงัขา ตร. หาวงจรปิดคดซีอ้มทรมานเกอืบเดอืนไม่คบื แมเ้หตุเกดิใน สน.ดนิแดง 2021-11-26 21:55  

https://prachatai.com/journal/2021/11/96133 

 

ศาลฎกีายกฟ้อง คดตี ารวจฟ้องกลบั 'ฤทธริงค'์ เหยื่อถูกซอ้มทรมานในขอ้หาเบกิความเทจ็ 
2021-12-01 14:47  https://prachatai.com/journal/2021/12/96194 
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เผย กมธ.วสิามญั พ.ร.บ.ป้องกนัทรมาน-อุม้หาย พจิารณารายมาตราเสรจ็แล้ว เตรยีมแปรญตัต ิ2021-12-19 19:10  

https://prachatai.com/journal/2021/12/96466 

 

 
 

  อรรถสทิธิ'์ เขา้ใหก้ารต่อ DSI กรณีถูกต ารวจ สน.ดนิแดง ท ารา้ยร่างกายระหว่างจบักุมใน #มอ็บ29ตุลา 
2022-01-13 20:39 https://prachatai.com/journal/2022/01/96799 

ฃ 

มนึอ-สุรชั' ตามความคบืหน้าจาก DSI-อสส. คดกีารหายตวัไปของบลิลี ่กบัคดถีูกต ารวจซอ้มทรมาน 
2022-01-21 18:08  https://prachatai.com/journal/2022/01/96903 
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ชีก้ระบวนการของอนุฯ อาจยิง่ท าใหล้่าชา้ ปม 'อาลฟี' รอ้งถูกตร.ท ารา้ยร่างกาย ระหว่างจบักุมใน #มอ็บ29ตุลา  2022-01-24 18:11  

https://prachatai.com/journal/2022/01/96947 
 

 

'แอมเนสตี้-ผสานวฒันธรรม' ออกแถลงต่อการใชก้ าลงัสลายชุมนุมเมื่อ 1 สงิหาฯ และการใชพ้.ร.ก. ฉุกเฉินฯ  Aug 1, 2564    
https://prachatai.com/journal/2021/08/94299 
 
 

 
วโีว่ จ่อรอ้ง กมธ.กฎหมายฯ ปมผูถู้กจบั #มอ็บ29ตุลา หน้า สน.ดนิแดง ถูก จนท.ท ารา้ย 
https://prachatai.com/journal/2021/11/95732 
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ครอบครวั-เพ่ือน ‘สยาม ธีรวฒุิ’ จดั 2 ปีที่หายตวั รอ้งประยทุธเ์ปิดขอ้เท็จจริงและผ่านรา่ง กม.ปอ้งกนั

ซอ้มทรมาน-อุม้หาย https://prachatai.com/journal/2021/05/92919 

 

 

สรปุเสวนา: จบัเข่าคยุลุยฝ่าทางตนัสมรภมิูดินแดง บนเวที ‘ทะลุทางออกท่ีดินแดง’ 
https://prachatai.com/journal/2021/10/95268 

 

 

 

 

***************************************************** 

https://prachatai.com/journal/2021/05/92919


ข่าวมูลนิธิผสานวฒันธรรม โดย The Standard 

  
มูลนิธิผสานวฒันธรรมตัง้โต๊ะรบัเรื่อง หลงัชาวบ้านดินแดงได้รบัผลกระทบ ทัง้จากการชุมนุมและการสลายของ
ต ารวจ 14 กนัยายน 2021 https://thestandard.co/cross-cultural-foundation-set-up-complaint-desk-for-

villagers-of-din-daeng/ 

 

  
เครือข่ายภาคประชาสงัคมไทย-เทศ กว่า 40 องคก์ร ออกจดหมายค้านกฎหมายควบคมุ NGO ช้ีขดั รธน. ขอถอน
ร่างทนัที  https://thestandard.co/oppose-law-regulating-ngos/ 

 

เลื่อนอ่านค าพิพากษาศาลอทุธรณ์ คดีครอบครวั ‘ชยัภมิู ป่าแส’ ฟ้องเรียกค่าเสียหายกองทพับก ไป ม.ค. ปี 2565 

https://thestandard.co/postpone-the-judgment-of-the-court-of-appeal-chaiyaphum-pasae/ 
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ประชุมนัดแรก กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ซ้อมทรมาน เลือก ‘ชวลิต’ เพื่อไทย นัง่ประธาน องัคณา รองประธานคน
ท่ีหก 

https://thestandard.co/chawalit-wichayasut-chairman-of-the-committee-on-torture-act/ 

 

เมื่อการแต่งกายข้ามเพศขดักบัหลกัศาสนา การขอสถานะผู้ลี้ภยัในต่างแดน เพื่อเล่ียงการประหตัประหารจึง
เกิดขึ้น 

https://thestandard.co/lgbtq-dresses-against-religious-factors/ 

  

เปิดสถิติ ‘ซอ้มทรมาน-อุม้หาย’ ในไทย และ พ.ร.บ.อุม้หาย-ซอ้มทรมานคือความหวงั? 

https://thestandard.co/enactment-draft-criminalize-torture-and-enforced-disappearances-15092021-3/ 
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กางสถิติ ‘ซ้อมทรมาน’ ผ่านเรื่องรอ้งเรียน ปฏิรปูต ารวจ-พ.ร.บ.อุ้มหายฯ ช่วยได้แค่ไหน? 
https://thestandard.co/prevent-forced-disappearance-act/ 

 
เครือข่ายภาคประชาสงัคมและญาติผู้เสียหายจากการทรมาน-อุ้มหาย จี้สภาเร่งดนัร่างกฎหมายทรมานและอุ้ม
หาย เข้าพิจารณาให้ทนัสมยัประชุมน้ี 

https://thestandard.co/civil-society-network-urges-council-to-push-the-draft-law-on-torture-and-custody-

for-consideration/ 

 

  
จากใจแผ่นดิน สู่มรดกโลก สรปุประเดน็การคดัค้านขึ้นทะเบียนมรดกโลกป่าแก่งกระจาน 

https://thestandard.co/key-messages-bang-kloi-fight-and-kaeng-krachan-world-heritage/ 
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กลุ่ม #SAVEบางกลอย จดักิจกรรมหน้ากระทรวงทรพัยากรฯ ‘มรดกโลก มรดกเลอืด ชาติพนัธุก์คื็อคน’ 
https://thestandard.co/save-bang-kloi-group-host-activity-in-front-of-mnre/

 

พ่ีสาววนัเฉลิม-ลูกภชูนะ ญาติผู้ถกูบงัคบัสูญหายบุกสภาฯ ย่ืนหนังสือขอเร่งรดัออกกฎหมายป้องกนัทรมานอุ้ม
หาย https://thestandard.co/wan-chalerm-sister-filing-request-laws-for-kidnaping/ 

 

1 ปีแห่งการเพิกเฉย ‘วนัเฉลิม’ ผู้ถกูบงัคบัให้สูญหาย 

https://thestandard.co/1-year-of-ignoring-wan-chalerm-forced-disappearance/  
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ยูเนสโกตอบรบัข้อร้องเรียนชาวบางกลอย ชะลอขึ้นทะเบียนมรดกโลกป่าแก่งกระจาน  
https://thestandard.co/unesco-responds-to-complaints-from-bang-kloy-residents/ 

 

ผ่านมา 9 ปี อยัการทหารฟ้องคดีอาญาต่อทหาร 9 นายท่ีนราธิวาส ท าร้ายพลทหารวิเชียรเสียชีวิต ปี 2554 
https://thestandard.co/military-prosecutors-have-filed-criminal-cases-against-nine-soldiers/ 

 

ญาติผู้เสียหาย-องคก์รสิทธิฯ เข้าพบ รมว.ยุติธรรม ขอเร่งรดัคุ้มครองประชาชน น าร่างกฎหมายทรมานอุ้มหาย
เข้าสู่สภาด่วน https://thestandard.co/request-to-protect-the-people-bringing-a-torture-law-bill-carrying-
disappearing/ 
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เครือข่ายองคก์รนักสิทธิมนุษยชน ย่ืนหนังสือ ผบ.ตร. ทบทวนบงัคบัใช้กฎหมายด าเนินคดีผู้ชุมนุมไม่เป็นธรรม 
https://thestandard.co/review-law-enforcement-prosecuting-the-demonstrators-unfair/ 

 

*********************** 

ข่าวมูลนิธิผสานวฒันธรรม โดย Workpoint  

 

ผสานวัฒนธรรมแถลง ร้องรัฐบาล-ต ารวจทบทวนการปฏิบัตกิารใน
พืน้ทีส่ามเหลี่ยมดนิแดง 
https://workpointtoday.com/hr211007-crosscultural/ 
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มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ย่ืนหนังสือจี ้ป.ป.ท. เร่งท าคดเีผาบ้านกะเหร่ียงบางกลอย เหตุล่าชา้ใกล้สิน้อายุความ  

https://workpointtoday.com/human-rights/ 

 
ศาลอุทธรณย์กฟ้องคดีครอบครัว ‘ชัยภูมิ ป่าแส’ ฟ้องเรียกค่าเสียหายเหตุทหารวิสามัญลูกชายถูก

เสียชีวิต https://workpointtoday.com/chaiyaphum-pa-sae/ 

 
รัฐ-ผู้ใหญ่-ศาล-ครอบครัว : ศ.กิตติคุณ วิทติ มันตาภรณ ์เจาะ “สิทธิเด็กในการชุมนุมโดยสงบ”  

https://workpointtoday.com/rights-211019/ 
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พ่ีสาววันเฉลิมย่ืนหนังสือสิระ ภาคประชาสังคมร้องเร่งพิจารณา พ.ร.บ.ซ้อมทรมานและอุ้มหาย  

https://workpointtoday.com/210609-lawagaisntenforceddisappreance/ 

 
องคก์รภาคประชาสังคมร้องรัฐบาลท่ัวโลก ยุติการใช้เทคโนโลยีชีวมิติ หวั่นสอดแนมประชาชน 

https://workpointtoday.com/biometric-technology-2021/ 

 

สถานทูต – องคก์รสิทธิมนุษยชน เรียกร้องติดตามกรณีอุ้มหาย ‘วันเฉลิม’ ในวาระครบรอบ 1 ปี  

https://workpointtoday.com/1-year-wanchalerm2021/ 
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พ่ีสาว ‘วันเฉลิม’ และแม่ ‘สยาม’ สองผู้ถูกบังคับสูญหายเข้าย่ืนเอกสาร DSI-อัยการสูงสุด ขอให้เร่ืองคืบ  

https://workpointtoday.com/1year-wanchalerm2021/ 

 

ศาลแพ่งยกฟ้องกองทัพบกคดีชดเชยวิสามัญฆาตกรรม ชัยภูมิ ป่าแส 

https://workpointtoday.com/261063-2/ 

 

 

ประชาสังคมค้าน ส่ง ‘นูร ซาญัต’ LGBTQI กลับไปด าเนินคดีทีม่าเลเซีย 

https://workpointtoday.com/humanrght-210922-lgbtqi/ 

 

ข่าวมูลนิธิผสานวฒันธรรม โดย มตชินออนไลน ์
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มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร าลึกเหตุ ‘ตากใบ’ ย า้ 17 ปีคดีไม่คืบ ต้องไม่เกิดซ า้-น าคนผิดมาลงโทษ 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3009185 

 

 
ผสานวัฒนธรรม เรียกร้องรัฐบาล-ตร.ทบทวนการปฏิบัติหน้าที ่‘สามเหล่ียมดินแดง’ ขอยุติด าเนินคดี

เด็ก-เยาวชน https://www.matichon.co.th/politics/news_2980005 

 
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ชี ้‘วันเฉลิม’ ไม่ใช่คนสุดท้าย หาก ‘อุ้มหาย’ ยังไม่เป็นความผิดอาญาใน กม.ไทย 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2811238 
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‘มูลนิธิผสานวฒันธรรม’ เผย ผูล้ี้ภยักะเหร่ียง หนีมาฝ่ังไทยแลว้ 10 ช้ี ช่วงสงกรานตก์องทพั ‘ยงัไม่หยดุยิง’ หวัน่ ถูกผลกักลบัเมียนมา  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2666660 

 

 

มูลนิธิผสานวัฒธรรม เผยเวทรีายงานสถานการณส์ิทธิ UN เสนอไทยยุติเอาผิดชาวบางกลอย 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_427721 

 
ผสานวัฒนธรรม เรียกร้องรัฐบาล-ตร.ทบทวนการปฏิบัติหน้าที ่‘สามเหล่ียมดินแดง’ ขอยุติด าเนินคดี
เด็ก-เยาวชน 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_473474 

 

*********************** 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_427721


ข่าวมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โดย Thai PBS 

 
ยูเนสโก ตอบรับปมบางกลอย จีไ้ทยเร่งแก้ก่อนถก "มรดกโลก" มิ.ย.นี้ 

https://news.thaipbs.or.th/content/302509 

 
"ดีเอสไอ" ระบุสอบเพ่ิมพยาน 7 ปาก "คดีบิลล่ี" ตามทีอ่ัยการส่ัง  

https://news.thaipbs.or.th/content/311723 

 

7 องคก์รร่อนแถลงการณ์ ขอยติุจบักะเหร่ียงรุกใจแผน่ดิน 

https://news.thaipbs.or.th/content/302138 
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กลุ่ม SAVE บางกลอย คา้นเสนอป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก 

https://news.thaipbs.or.th/content/306423 

 

เวทีสาธารณะออนไลน์ อยา่อุม้หาย "กฎหมายซอ้มทรมาน" (8 ต.ค. 64) 

https://www.youtube.com/watch?v=F6s9vxynrYs 

 

  

********************** 

The Matter  
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