
 

 

English version is below 

ขอเชิญร่วมงาน 

ปฏิบัติการ (ไม่)ลับ ฉบับสื่อๆ : สื่อกับการป้องกันการทรมาน 

กิจกรรมวันสนับสนุนผู้เสียหายจากการทรมานสากลขององค์การสหประชาชาติ 

วันพุธท่ี 24 มิถุนายน 2558 

เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ช้ัน 1 หอศิลปกรุงเทพฯ 

เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ.1984 เป็นวันที่อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน หรือการปฏิบัติที่ทารุณโหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือการย่่ายีศักดิ์ศรี ได้รับการรับรองโดยประเทศสมาชิกขององค์กรสหประชาชาติ ดังนั้นองค์กรสหประชาชาติจึงได้
ก่าหนดให้ วันที 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านการทรมานฯ และเป็นวันสนับสนุนผู้เสียหายจากการทรมานสากล เพื่อให้
ภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการทรมานฯ และให้ความส่าคัญกับการสนับสนุนช่วยเหลือผู้เสียหาย หรือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการทรมาน โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯขององค์การสหประชาชาติแล้ว 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมานับเป็นเวลาแล้ว 8 ปี 

ผู้เสียหายจากการทรมานมีทั่วโลก และในประเทศไทยก็มีผู้เสียหายจากการทรมานทั้งที่ได้มีการจดบันทึกและทั้งที่ไม่มี
การจดบันทึกข้อเท็จจริงไว้หลายราย ผู้เสียหายจากการทรมานหลายคนไม่กล้าเปิดเผยเรื่องราวการทรมานให้ใครฟังแม้แต่คนใน
ครอบครัว บางคนใช้เวลานานนับปีจึงจะเริ่มเล่าเรื่องราวเหล่านั้น หลายคนมีอาการหวาดกลัวและผลกระทบทางจิตใจในลักษณะ 
PTSD ทั้งๆ ที่บาดแผลตามเนื้อตัวร่างกายได้หายไปแล้ว 

ในปัจจุบันการทรมานในหลายประเทศยังไม่เป็นความผิดอาญา รวมทั้ งในประเทศไทยด้วย โดยกฎหมายได้ก่าหนดแต่
เพียงว่าถ้อยค่าหรือพยานหลักฐานใดๆ ที่ได้มาจากการใช้ก่าลังบังคับขู่เข็ญให้ผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหา หรือสารภาพ ศาลจะไม่รับ
ฟังเป็นพยานหลักฐานเท่านั้น อีกทั้งขณะนี้ประเทศไทยไม่มีมาตรการทั้งทางกฎหมายและทางปฏิบัติในการป้องกั นและยุติการ
ทรมานที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งไม่มีมาตรการฟื้นฟูเยียวยาทางด้านร่างกายและจิตใจ ต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทรมาน 
นอกจากน้ีความเข้าใจเรื่องทรมานยังคงอยู่ในวงจ่ากัดเฉพาะองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ผู้เสียหายจากการทรมาน กลุ่มผู้เสียหายและ
ญาติ แต่ยังไม่เป็นท่ีรับรู้ในกลุ่มประชาชนท่ัวไป อีกทั้งสื่อมวลชนก็ไม่ได้ให้ความสนใจในการน่าเสนอประเด็นการป้องกันการทรมาน 
ท่าให้ความพยายามในการต่อต้านการทรมาน ยังเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ไม่ได้รับการเปิดเผยอย่าง กว้างขวาง ส่งผลให้
สังคมโดยรวมไม่เข้าใจผลกระทบ จากการทรมานที่เกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรม และไม่ได้รับรู้ถึงผลกระทบทั้งต่อผู้เสียหาย 
ครอบครัว สังคม และต่อมนุษย์ด้วยกัน ส่งผลให้สังคมไทยยังไม่ตระหนักถึงความร้ายเเรง ของการทรมานเท่าท่ีควร 



ดังนี้เพื่อสื่อสารท่าความเข้าใจเรื่องการทรมานให้ชัดเจนและมากขึ้น โดยมุ่งหมายให้สื่อมวลชนเห็นความส่าคัญถึงการ
ต่อต้านการทรมาน และให้ เกิดความตระหนักร่วมกันในการป้องกันและยุติการทรมานในประเทศไทย มูลนิธิผสาน
วัฒนธรรม (มผส) ร่วมกับ องค์การแอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงต้องการท่าความเข้าใจกับสังคมในเรื่องการป้องกันการทรมาน โดยจัดให้มีเสวนาในหัวข้อ “สื่อและการ
ป้องกันการทรมาน” และจัดให้มีการเผยแพร่หนังสั้น อินโฟกราฟิค และวารสารฉบับพิเศษ ในหัวข้อ “การทรมาน” ซึ่งเป็นสื่อที่
จัดท่าโดยนักศึกษาที่จัดท่าร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Canada Fund โดยกิจกรรมในครัง้
นี้จะจัดขึ้นวันท่ี 24 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ช้ัน 1 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ 

ก่าหนดการ 

9.30 น. ลงทะเบียน 

10.00 น. กล่าวเปิด 

Opening Remarks by Ambassador of Canada, Excellency Philip Calvert 

10.10 น. การฉาย Information Graphic จ่านวนสอง เรื่อง วิทยากรรับเชิญ (ทีมผู้ผลิต) 

10.30 น. การฉายหนังสั้น เรื่อง “ผู้ร้าย” และคุยกับผู้ก่ากับและทีมงาน พร้อมผู้ก่ากับหนังสั้น 

11.00 น. พูดคุยเรื่องการจดัท่าวารสารฉบับพิเศษเรื่อง “ทรมาน” เรื่องของใครก็เป็นเรื่องของคุณ 

11.15 น. เวทีเสวนา สื่อและการป้องกันการทรมาน  

1. ดร.รณกรณ์ บุญมี คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2. เอกลักษณ์ หลุ่มชมแข มลูนิธิกระจกเงา 
3. ดร. ปานใจ โวหารดี  สถาบันนติิวทิยาศาสตร์  กระทรวงยตุิธรรม 
4. อาจารย์ อนุสรณ์ ติปยานนท์ ภาควิชาสื่อศิลปะ คณะวิจติรศลิป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ผู้ด่าเนินรายการ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการ ILAW 

12.15 น.  ถามตอบ    12.30 น. กล่าวปิด ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Non-secret operation: Media and the prevention of torture 

In commemoration of the UN’s International Day in Support of Victims of Torture 

24 June 2015 

10.00-12.30 at the Meeting room, 1st FL, Bangkok Art & Culture Centre 

  

26 June 1984 was the day the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment was first adopted by UN country members. Thus, 26 June every year is celebrated 

by the UN and other countries as the International Day in Support of Victims of Torture to encourage all 

sectors to participate in the campaign against torture and to highlight the importance of support to be given 

to the survivors and those affected by the act of torture. Thailand has become a state party to the UNCAT 

since 2007, eight years now. 

  

Survivors of torture are everywhere in the world. A number documented and undocumented cases 

of the victims exist in Thailand. Many of the survivors dare not disclose the ordeal to anyone, even to their 

families. It takes a long time for some of them to get ready to recall the stories. Many have become terrified 

and suffered from posttraumatic stress disorder (PTSD), even though all physical wounds have been healed. 

  

Until now, torture is no crime in many countries including Thailand. In Thailand, the law simply 

stipulates that testimonies or evidence acquired under duress or through the use of force against the suspects 

or alleged offenders are not admissible in the Court. There are no legal and practical measures in Thailand 

to combat torture, not to mention the lack of remedies, physically and mentally, to the survivors. The 

awareness of the issue is also rather restricted among human rights organizations, torture survivors, and 

their relatives, not in the wider public. Media tend to underreport the importance of the prevention of torture. 

Thus, an attempt to combat torture is still challenge and it warrants an effort to raise the awareness far and 

wide to help people understand its impacts on justice process and impacts befalling the survivors, their 

families and society. A number of Thai people are still not well aware of the severity of the act of torture 

and its effects to rule of law and to peaceful society for all. 

  

In order to raise the awareness on the act of torture in a clearer and far-reaching manner and to 

encourage media to give more attention to the combat of torture, and to raise the awareness and the 

prevention and suppression of torture in Thailand, Cross Cultural Foundation (CrCF) with Amnesty 

International Thailand and the Faculty of information and Communication Technology, Silpakorn 

University wants to engender understanding in Thailand about the prevention of torture. A public discussion 



on “Media and the prevention of torture” is to be organized along with the screening of a short film, 

infographic, and special issue of magazine on “torture”, the latter of which is a periodical produced by 

students in collaboration with CrCF with funding support from Canada Fund. The event will happen on 24 

June 2015, 9.30-12.30 at the multipurpose room, first floor, Bangkok Art & Culture Centre. 

  

Schedule 

9.30  Registration 

10.00 Opening Remarks by Ambassador of Canada, Excellency Philip Calvert 

10.10 Screening of “Information Graphic”, two pieces  and discussion with the production team 

10.30    Screening of a short film “the Bandit” and a discussion with the director and the production team  

10.50    Discussion about the Special edition Journal “Torture” by the production team of the Faculty of 

information and Communication Technology, Silpakorn University Silpakorn University  

11.15 Public discussion on “Media and the prevention of torture” with speakers  

1. Dr. Ronnakorn Boonmee Law Faculty, Thammasat University 

2. Ekkalak Lumchomkae – Mirror Foundation 

3. Dr. Panjai Wohandee, Forensic Institute, Ministry of Justice 

4. Anusorn Tippyanon – Chiangmai University  

Moderated by Yingcheep Atchanont, Manager of iLaw 

12.30  Closing remark – Representative of Ministry of Justice 

  
 


