อาสาสมัครกับสิทธิมนุษยชน
จาก 16 ตุลา ถึง พฤษภา 58 สานึกอาสาเพื่อสังคม...สานึกเพื่อความเป็ นธรรม
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 58 เวลา 15.15 – 16.45
ห้ องประชุม ชัน้ 5 ศูนย์ สนเทศและหอสมุด อาคารไสว สุทธิพทิ ักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
องค์ กรที่รับผิดชอบ : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
รายชื่อวิทยากรและผู้ดาเนินรายการ
1. คุณสุนี ไชยรส คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และเป็ นอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนรุ่นที่ 1
2. ดร.จตุรงค์ บุณ ยรั ตนสุ นทร อาจารย์ประจาคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวและ
ประธานสมาคมสิทธิเสรี ภาพของประชาชน
3. คุณกรรณิกา ควรขจร ผู้ประสานงานโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ร่ วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
และเป็ นอดีตผู้อานายการมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
4. คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์ เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน(iLAW) และอดีต
อาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน รุ่น 4
5. คุณตะติมา นุ้ ยฉิ ม หัวหน้ ากลุ่มงานพัฒนางานอาสาสมัครคุมประพฤติ กองกิจ การชุมชนและ
บริ การสังคม กระทรวงยุติธรรม
6. ดาเนินรายการโดย คุณวัฒนา นาคประดิษฐ์ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
รูปแบบในการดาเนินการประชุม : การเสวนา
เนือ้ หา รายละเอียดการประชุม
ในช่วงแรกให้ วิทยากรได้ พูดถึงสถานการณ์ ในช่วงต่างๆตังแต่
้ ตุลา ๑๖ ถึงพฤษภาคม ๕๘ และมีตวั อย่าง
ของงานอาสาสมัคร ๒ แห่งคือ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
คุณสุนี ไชยรส
ได้ เล่าถึงชีวิตการเรี ยนของตนเองในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2513 ซึง่ เป็ นสถานการณ์ ก่อน
14 ต.ค. 16 ในช่วงนันกิ
้ จกรรมนักศึกษามีข้อจากัด ถูกจับตามองจากรัฐบาล มีความกดดัน จนทาให้ คน
ลุกขึ ้นมาทาอะไรบางอย่างร่วมกัน เช่น จับประเด็นมาคุยกัน ในขณะนัน้ มีความรู้สกึ ว่าบ้ านเมืองต้ องการ
การเปลี่ยนแปลง นักศึกษาจึงเริ่ มต้ นด้ วยการจับกลุม่ ทากิจกรรม เกิดชมรม ต่างๆหลากหลาย เช่น กลุม่

ผู้หญิ ง กลุม่ ออกค่าย กลุม่ ศึกษาพุทธศาสนา เป็ นต้ น แต่ละกลุม่ ล้ วนมองเห็นปั ญหาสังคม ได้ ลงมือทา
กิจ กรรมในแนวทางที่ตนเองถนัด พร้ อมกับใส่ประเด็นสังคมและโครงสร้ างเข้ าไปด้ วย มี กิจ กรรมการ
เคลือ่ นไหวไปพร้ อมกันสองสามกลุม่ เช่น ออกค่ายด้ วยกัน หรื อทาหนังสือขายด้ วยกัน สถานการณ์ มาถึง
จุดที่ทาให้ เกิดการเดินประท้ วง ขบวนการนักศึกษามีความเข้ มข้ นขึ ้น ขยับไปถึงการรณรงค์ ทางการเมือง
มากขึ ้น เหล่านี ้คือสานึกของการมีสว่ นร่วมเพื่อสังคม
จุดเริ่ ม ต้ น ของเหตุการณ์ 14 ต.ค.16 เกิ ดจาก แรงงานได้ ค่าแรงราคาถูก กรรมกรถูกกดค่าแรง
ชาวนาถูกกดราคาข้ าว เพราะปกครองแบบกดขี่ ทาให้ หลายฝ่ ายเดือดร้ อน คาขวัญของธรรมศาสตร์ คือ
นักศึกษาต้ องรับใช้ ประชาชน หรื อเรารัก ธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์ สอนให้ เรารักประชาชน จึงทาให้
นักศึกษากล้ าเข้ าไปเรี ยนรู้ มีกระบวนการกลุม่ เรี ยนรู้ ลองผิดลองถูก เข้ าไปมีสว่ นร่วมเปลีย่ นแปลงสังคม
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากเหตุการณ์ 14 ต.ค. 16
1. นักศึกษาได้ เรี ยนรู้ และเข้ าใจโครงสร้ างของสังคมมาก ในการเดินขบวนร่ วมกับ กรรมการ
ชาวนา หาบเร่ ประชาชนและทางานร่วมกันแบบสามประสาน (กรรมกร ชาวนา นักศึกษา)
2. ได้ บทเรี ย นจากการได้ สมั ผัส คนจานวนมากที่ รักความเป็ นธรรมและได้ ร่วมการต่อ สู้ที่
แตกต่างกัน
3. หลังจากเหตุการณ์ 14 ต.ค. 16 มีประชาชน นักเรี ยน นักศึกษาถูกจับและติดคุกมากมาย
ในตอนนัน้ แม่ของนักศึกษาที่ถูกจับ หรื อเสียชีวิต ก็ รวมตัวกัน ทาอาหาร หิ ้วปิ่ นโต ซื ้อ
ข้ าวซื ้อน ้าไปเยี่ยมคนที่ติดคุกในขณะนัน้ เราเรี ยกว่า กลุ่ม แม่ปฏิ วตั ิ ซึ่งเราคิดว่านี ้ก็คือ
สานึกอาสา อีกแบบหนึง่
ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร
ได้ เล่าถึงสถานการณ์ ในช่วงหลัง พ.ค. 35 – พ.ค.58 ในช่วงพฤษภาทมิฬ (พ.ค.35) เป็ นเหตุการณ์
ใหญ่และมีการเปลีย่ นแปลงในทางการเมืองมาก
ใน ความหมายของสิทธิ มนุษยชน Human rights นัน้ UN ได้ รับรองสิทธิ มนุษยชนของคนทุกเชื ้อ
ชาติ ทุกศาสนา เป็ นเอกสารทางประวัติศาสตร์ ด้านสิทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศ ไทยเป็ นภาคีของ
ปฏิญญาฉบับนี ้ ซึง่ มีหลักการสาคัญ คือ มนุษย์มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีสทิ ธิในการดารงชีวิตเหมือนกัน
สาเหตุการละเมิดสิทธิของไทย คือ
1. ความขัดแย้ งทางการเมือง ซึง่ มีความขัดแย้ งมาตลอด
2. การแก้ ปัญหาของรัฐเป็ นการแก้ แบบอานาจนิยม

3.
4.
5.
6.
7.

การขาดนิติธรรม นิตริ ัฐ
ลัทธิชาตินิยมรุนแรง
การรวมศูนย์อานาจไว้ ที่รัฐศูนย์กลาง
กระแสโลกาภิวฒ
ั น์
ลัทธิทนุ นิยมเสรี แบบสุดขัว้ ทุนสามานย์

ตังแต่
้ ปี 38 - 58 มี นกั ต่อสู้เพื่อสิทธิ มนุษยชนและสิทธิ ชุมชน ที่ถูกบังคับให้ สญ
ู หาย การอุ้มฆ่า
การลอบสังหารมากมาย ทังที
้ ่ปรากฎเป็ นข่าวและไม่เป็ นข่าว มีทงสิ
ั ้ ้น 36 คน เช่น บุญทวี อุปการะคุณ ผู้นา
การคัดค้ า นมลพิ ษ จากนิ ค มอุต สาหกรรม จ. ล าพูน ถูก ท าร้ ายตกรถไฟเสีย ชี วิต , ประเวีย น บุ ญ หนัก
เลขาธิ การสมัชชาเกษตรรายย่อยภาคอี สาน เขต 4 ผู้นาการคัดค้ านโรงโม่หิน อ.วังสะพุง จ. เลย ถูกยิง
เสียชีวิตที่หน้ าที่วา่ การอาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย , วินยั จันทมโน , ทองอินทร์ แก้ ววัฒถา , ทองม้ วน คา
จันทร์ , สม หอมพรหมมา , อารี ย์ สงเคราะห์ , จุลนิ ทร์ ราชพล , สุวฒ
ั น์ วงปิ ยะศิริ คัดค้ านการจัดการขยะที่
ราชาเทวะ , นริ ทร์ โพธิ์ แดง เขาชะเมา จ.ระยอง ,เจริ ญ วัดอักษร ปธ.กลุม่ อนุรักษ์ บ่อนอก ถูกยิง คนที่ลุก
ขึ ้นมาต่อสู้เรื่ องอนุรักษ์ ถกู ทาร้ ายเป็ นจานวนมาก สมชาย นีละไพจิตร นักกฎหมายมุสลิม และพอละจี รัก
จงเจริ ญ แกนนาชาวบ้ าน แก่งกระจาน ทีห่ ายไปครบ1 ปี แล้ ว เป็ นต้ น
การที่ มีบุคคลถูกลอบยิง ลอบทาร้ าย จากการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน แสดงให้ เห็นว่า ช่วงปี 35-58
การละเมิดสิทธิมนุษยชนมีความรุนแรงมาก เกิดการเสียชีวิต หรื อ ถูกทาให้ สญ
ู หายไป
ด้ านสถานการณ์ ความรุ นแรงใน 3 จว.ภาคใต้ การเกิ ดระเบิดหลายต่อ หลายครัง้ นัน้ หลายคน
เข้ าใจว่าจับคนร้ ายวางระเบิดก็พอแล้ ว แต่ปัญหามีความซับซ้ อนกว่านัน้ ความรุ นแรงภาคใต้ สว่ นหนึง่ เกิด
จากที่รัฐไทย ต้ องการผนวกรัฐปั ตตานีให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของรัฐไทย และส่งคนจากส่วนกลางไปปกครอง ทา
ให้ เกิดปั ญหาไม่เข้ าใจวัฒนธรรม เกิดความไม่เป็ นธรรม และความรุ นแรง ตังแต่
้ ปี 2544 เกิดการปล้ นปื น
เกิ ดกระบวนการก่อการร้ าย รัฐไทยส่งทหารเข้ าไปเพื่อ แก้ ปัญหา แต่ก็ยังคงแก้ ไม่ได้ มี การประกาศใช้
พรก.ฉุกเฉินแต่ พรก.ฉุกเฉินเองกลับเป็ นเหตุให้ เกิดการละเมิดสิทธิ มนุษยชน เพราะเป็ นการใช้ อานาจใน
การแก้ ปัญ หา มี การทาร้ ายบีบบังคับให้ สารภาพ มี ชาวบ้ านที่อ าสาเข้ ามารั กษาสิทธิ แต่ยังไม่เข้ มแข็ง
เท่าที่ควร เป็ นเรื่ องท้ าทายที่จะทาให้ อาสมัครเกิดความเข้ มแข็ง

คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์
เล่าถึงการได้ ทางานบันทึกสถิติการละเมิดสิทธิตา่ งๆ หลังการรรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 57 ดังนี ้

ในสถานการณ์ เช่นนี ้ก็ มี อาสาสมัครเข้ ามาช่วยงาน โดยให้ สง่ ข่าวและมีฮอทไลน์ ช่วยรวบรวม
บันทึกเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้น ยังมีกลุม่ อาสา“เพื่อนรับฟั ง” รับฟั งผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากการรัฐประหาร รับ
ฟั งความทุกข์ ความยากลาบาก ความอึดอัด และ หลังจากเรื อนจาเปลี่ยนกฎเข้ าเยี่ยมไม่ได้ ก็รับฟั งญาติ
แทน
นอกจากนี ้ยังเก็บบันทึกข้ อมูล สนช. ที่ผา่ นกฎหมายหลายฉบับ ทาสรุปแล้ วแชร์ ให้ เพื่อนๆรู้
ส่วนเรื่ องการร่างรัฐธรรมนูญ มีการเปิ ดเว็บประชามติ ในสถานการณ์ ที่วุ่นวายเช่นนี ้ สิ่งที่ทาได้ คือ บันทึก
ข้ อมูลก่อน เมื่อเจอคนถูกจับเรื่ อยๆ การที่คนเข้ ามาเป็ นอาสาสมัคร ทาให้ มีกาลังคนมากขึ ้นเพราะเราทา
ลาพังไม่ได้ และการที่อาสาสมัครเข้ ามาแบบทางานไม่เป็ นงานเลยนัน้ ทาให้ เราต้ อ งสอนงานและเกิ ด

ความคาดหวัง เมื่อเขาทางานได้ แล้ ว เราจะเกิดกาลังใจ และได้ เห็นมุมมองใหม่ๆ จากอาสาสมัครเหล่านัน้
ด้ วย

คุณกรรณิกา ควรขจร
กล่าวถึง มูลนิธิอาสาสมัครเพื่ อสังคม ก่อตังเมื
้ ่อ ปี 2523 เป็ นช่วงที่ นักศึกษาที่หนีเข้ าป่ าเริ่ มออก
จากป่ าแล้ ว แต่คนเหล่านี ้ไม่ยอมหยุดความคิด ที่จะทาเพื่อสังคมเพื่อความเป็ นธรรม โครงการอาสาสมัคร
เพื่อสังคม (ชื่อย่อ คือ คอส. ต่อมาจดทะเบียนเป็ นมูลนิธิในปี ๒๕๒๙ จึงเรี ยกว่า มอส. )เกิดขึ ้น เพื่อสร้ างคน
รุ่นใหม่ให้ ทางานเพื่อสังคม และสนับสนุนการทางานขององค์กรพัฒนาเอกชน คอส.จึงเป็ นที่รองรับของ
คนที่ออกมาจากป่ าด้ วยส่วนหนึ่ง กระบวนการของ มอส. คือการออกแบบกระบวนการให้ อ าสาสมัคร
ทางานแบบเต็มแวลา ให้ เข้ าไปทางานในองค์กรต่างๆ ที่ทางานเพื่อสังคมโดยเน้ นที่องค์กรพัฒนาเอกชน
การที่คนหนุม่ สาวได้ ทางานเป็ นอาสาสมัครแบบเต็มเวลา สัมผัสกับปั ญหาที่เป็ นจริ ง เขาจะได้ รับการฝึ กฝน
ในสามด้ าน คือ ความคิด ทักษะการทางาน และจิตใจ มอส.รับอาสาสมัครทุกปี ปี ละประมาณ ๑๕-๒๐
คน
จนถึงปี 2549 สถานการณ์ การละเมิดสิทธิ มนุษยชน และการละเมิดสิทธิชุมชนที่ทาให้ ชาวบ้ าน
ถูกจับด้ วยข้ อหาบุกรุก แต่มีนกั กฎหมายสิทธิมนุษยชนน้ อยมากที่เข้ าไปช่วย มอส. จึงริ เริ่ มที่จะสร้ างนัก
กฎหมายสิทธิฯโดยดาเนินโครงการอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน วาระการทางาน ๑ ปี ไปทางาน
ในองค์กรที่แก้ ปัญหาการละเมิดสิทธิ มนุษยชนในประเด็นต่างๆ ซึ่งเน้ นรับเฉพาะนักกฎหมาย เท่านัน้ พอ
ถึงรุ่ นที่ 8 จึงเริ่ มรับคนที่หลากหลายมากขึ ้นไม่จาเป็ นต้ องเป็ นนักกฎหมาย ในช่วง 1 ปี ของอาสาสมัคร
เป็ นช่วงที่มีความหมายของเขา เพราะได้ เรี ยนรู้ กบั ปั ญหา และผู้ถูกละเมิดสิทธิ โดยตรง ประสบการณ์ที่ได้
จะเป็ นตัวบอกว่าทิศทางการทางานด้ านกฎหมายในอนาคตว่าจะไปทางไหน มอส.เชื่อว่าการผ่านประสบ
การ์ ตรง เข้ าใจปั ญหาที่เป็ นจริ ง จะบ่มเพาะเรื่ องจิตใจ อุดมคติในการทางานเพื่อสังคม
ผลที่เกิดขึ ้น ในช่วง 9 ปี ที่ผานมา มีอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิ มนุษยชนรวม 158 คนโดย 70%
ยังทางานองค์กรด้ านสิทธิ ในประเด็นต่างๆ เช่น สิทธิ ผ้ บู ริ โภค เด็ก สตรี ผู้อพยพ แรงงานข้ ามชาติ เป็ นต้ น
เขาเหล่านี ้ได้ เป็ นกาลังในงานแก้ ปัญหาสิทธิ มนุษยชน การปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง
มี ส่วนช่ วยสร้ างให้ สงั คมเกิ ด ความเป็ นธรรมมากขึ ้น นอกจากนี ้ ยัง ได้ เกิ ด กลุ่ม เครื อ ข่าย สมาคมนัก
กฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึง่ ทาให้ อดีตอาสาสมัครมารวมตัวกัน และ มาช่วยในงานด้ านสิทธิฯอย่างต่อเนื่อง

มีข้อเสนอให้ มหาวิทยาลัยเข้ ามามีบทบาทในการสร้ างอาสาสมัคร ซึง่ จะมีผลต่อการสร้ างคุณภาพ
คนอย่างมาก มหาวิทยาลัยสามารถสร้ างอาสาสมัครได้ โดยใช้ หลักการ กระบวนการ ที่ทาให้ อาสาสมัคร
เห็นปั ญหา และให้ ลองทางานแก้ ปัญหาเท่าที่ทาได้ สิง่ เหล่านี ้คือการเรี ยนรู้ ที่ทาให้ คนมีฐานคิดเรื่ องการ
ทางานเพื่อส่วนรวม มีทกั ษะชีวิตในการทางานร่ วมกับผู้อื่น และตัดสินใจได้ วา่ จะใช้ ชีวิตในอนาคตแบบ
ไหน
คุณตะติมา นุ้ยฉิม
ได้ เล่าถึงงานอาสาสมัครคุมประพฤติว่าเกิ ดขึ ้นเนื่อ งจากการที่มีเจ้ าหน้ าที่น้อ ยและคดีมาก จึงมี
แนวคิดให้ สงั คมเข้ ามามี สว่ นร่ วม โดยก่อตังงานอาสาสมั
้
ครคุมประพฤติ ตังแต่
้ ปี 2528 อาสาสมัคคุม
ประพฤติ มีบทบาทในการสอดส่องเยี่ยมเยียนผู้กระทาผิดในชุมชน สืบเสาะแสวงหาข้ อ เท็จจริ งในชุมชน
การสรรหาอาสาสมัค รมาจากประชาชนในชุ ม ชน ที่ ชุม ชนยอมรั บ เคารพ นับ ถื อ จากนัน้ มี การอบรม
อาสาสมัคร ต้ องรู้อาชญาวิทยา กฎหมาย และงานคุมประพฤติ
ปั จ จุ บัน มี อ าสาสมัค รประมาณ 1 หมื่ น คน มี ก ารประเมิ น ทุก สองปี มี บ ทบาทหน้ าที่ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือ พนักงานคุมประพฤติ คือ สืบเสาะ ทารายงาน เยี่ยมเยียนสอดส่องผู้กระทาความผิด ทังผู
้ ้ ใหญ่
เพื่อ ลดวันต้ องโทษ เป็ นต้ น อาสาสมัครมี ค่าตอบแทนน้ อ ย เช่น การทางานในคดีหนึ่ง มี ค่า ตอบแทนต่อ
ครัง้ คือ 120 บาท ปั จจุบนั กรมบัญชีกลางให้ ค่าตอบแทนเพิ่มขึ ้นเป็ น 240 บาทต่อครัง้ อาสาสมัครมีหมวก
หลายใบ หลายคนเป็ น อสม.และต าแหน่งอื่ นๆมากมายทาให้ เกิ ดปั ญ หาในการปฏิ บัติ งาน และยังมี
ข้ อจากัดเรื่ องงบประมาณ ทาให้ อาสาสมัครไม่ได้ พฒ
ั นาศักยภาพอย่างทัว่ ถึง
ประโยชน์ที่ได้ รับจากการมีอาสาสมัครฯ คือศาลได้ ประโยชน์ ด้านข้ อมูลที่ละเอียด ช่วยให้ ศาล
สามารถใช้ ดุลยพินิจได้ อย่างมั่นใจ เจ้ าหน้ าที่คุมประพฤติบริ หารคดีได้ เพราะได้ อาสาสมัครมาช่วยงาน
ประหยัดเวลาและงบประมาณ ผู้กระทาความผิดได้ รับโอกาส และมีอาสาสมัครเป็ นสื่อกลางในการยอมรับ
และช่ วยเหลือดูแลกันเองในชุม ชน อาสาสมัครคุม ประพฤติ ได้ ช่วยให้ เกิ ดกลไกความสงบ กรมคุม
ประพฤติเองต้ องมีกลยุทธ์ และสนับสนุนให้ เกิดอาสาสมัคร ที่มีจิตสานึกและความรับผิดชอบ เข้ ามาช่วย
สร้ างความสงบให้ ประเทศชาติ

คาถามถึงความเสี่ยงของอาสาสมัครในงานด้ านสิทธิมนุษยชน
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์

การทางานอาสาสมัครด้ านสิทธิฯ มันไม่ได้ นา่ กลัว แต่ก็มีความท้ าทายและต้ องมีพลังพอสมควร
คุณกรรณิกา ควรขจร
อาสาสมัครยุคแรกๆที่ทางานในชนบทมี ความเสี่ยง เพราะรัฐ จับตามองว่าเป็ นคอมมิวนิสต์ ใน
กระบวนการทางาน มอส.ไม่ได้ ปล่อยให้ อาสาสมัครไปเผชิญปั ญหาตามลาพัง เราทางานเป็ นภาคีกับ
หลายองค์กร ชึ่งต้ องช่วยเหลือกัน งานด้ านสิทธิมนุษยชน ไม่ได้ เป็ นงานที่ น่ากลัว หรื อมีความเสี่ยง ไป
ทุกเรื่ อง แท้ จริ งงานด้ านสิทธิมนุษยชนคืองานที่เกี่ยวกับความเป็ นมนุษย์ ที่ต้องสร้ างความตระหนักให้ ทุก
หน่วยของสังคมไม่ให้ เบียดเบียนต่อกัน หรื อมองคนแบบไม่เห็นความเป็ นคน อย่างเช่น กรณีโรฮิงญา เรา
ต้ องมีฐานคิดเรื่ องความเป็ นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ไม่เบียดเบียนคนอื่น ไม่ย่ายีด้วยวาจาและอานาจ เรา
ต้ องปกป้อง และตื่นตัวไม่ให้ สงั คมมีการเอาเปรี ยบและละเมิดกันมากเกินไป
ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร
การที่เราทบทวนช่วงสถานการณ์ตา่ งๆ แสดงให้ เห็นถึงความรุนแรงและความสูญเสีย เหมือนการ
เหลียวหลังและแลไปข้ างหน้ า ปั จจุบนั มีการละเมิดสิทธิ ที่ชัดเจน แต่รูปแบบแยบยลมากขึ ้น เช่น การค้ า
มนุษย์เป็ นการละเมิดสิทธิ เช่น คนโรฮิงญา คนรู้ สกึ หวาดกลัวเพราะข้ อมูลข่าวสารต่างๆ คนที่มาเป็ นล่าม
ก็กลัว ถ้ าเราเป็ นอาสาสมัครจะทาอะไรได้ บ้าง
เราสามารถทางานอาสาสมัครได้ หลายเรื่ อง เช่น เมื่อสองสามปี ที่แล้ ว มีขา่ วโรฮิงญาที่ถกู จับขังใน
ห้ องขังเราก็ ได้ เห็นภาพหนึ่ง คือ ชาวมุสลิมในสามจังหวัดนาข้ าวและอาหารไปให้ เป็ นเรื่ องของมนุษยธรรม
ที่เราสามารถทาได้ ทนั ที และน ้าท่วมปี 54 ก็มีกระบวนการช่วยเหลือ จากสังคมไทย มีการช่วยเหลือหลาย
รูปแบบ หรื อแม้ กระทัง่ คนที่ถกู น ้าท่วมก็ไปช่วยคนที่หนักกว่า
อาสาสมัครหรื อจิตอาสาขึ ้นอยู่กับความพร้ อมของเรา สามารถเลือกเรื่ องที่เราจะทาได้ ระยะยาว
หรื อเป็ นกลไกหนึ่งที่เข้ าไปช่วย ขอให้ เราตังใจ
้ มั่นใจ ไม่นิ่งดูดายกับปั ญหาที่เกิดขึ ้น มีจิตใจอยากช่วยเหลือ
งานอาสาสมัครก็เกิดขึ ้นแล้ ว ในรูปแบบใดแบบหนึง่
คุณตะติมา นุ้ยฉิม
อาสาสมัค รคุม ประพฤติ เป็ นอาสาสมัค รรู ป แบบหนึ่ง อาสาสมัค รต้ อ งเป็ นบุ คคลที่ ได้ รับ การ
ยอมรับในชุมชน ภารกิจคือ การดูแลคนที่มีพฤติกรรมที่คนทัว่ ไปไม่เอาแล้ ว ดังนันการเป็
้
นอาสาสมัคร เป็ น
การใช้ ใจถึงใจ ในการแนะนาให้ คาปรึ กษา จาเลยบางคนมีลกู น้ อย อาสาสมัครเราก็ซื ้อนมซื ้อผ้ าอ้ อมไป

เยี่ยม บางคนไม่พร้ อมแต่ก็อยากให้ เขาเกิดความสุขที่ให้ คนในชุมชน ครอบครัวมีความสุข มีคนเลี ้ยงดูไม่
สร้ างความเดื อ ดร้ อนให้ ชุ ม ชน เป็ นก าไรของชุ ม ชน การท างานเราเดิ น ได้ ด้ วยใจ ถ้ า ไม่ มี ใจก็ ย ากจะ
ขับเคลือ่ น

สุนี ไชยรส
ถ้ าเรามองสังคมวันนีม้ ี อาสาสมัครในหลายรู ปแบบและทางานหลายมิ ติ การทางานด้ านสิทธิ
มนุษยชนมีมิติเรื่ อง การเคารพศักดิ์ความเป็ นมนุษย์ เคารพความหลากหลายทางเพศ การต่อสู้เพื่อชีวิต
ของคน เป็ นเรื่ องใหญ่ และอาจจะอยูท่ ่ามกลางสถานการณ์ ความร้ อนแรง ซึง่ ต้ องมีจิตใจยืนหยัดต่อสู้ แม้
เจอปั ญหามากมาย อยากจะโยงให้ เห็นว่าเรื่ องสิทธิ มนุษยชน งานพัฒนา และสวัสดิการสังคม เป็ นเรื่ อง
ที่มีความสัมพันธ์ เป็ นเรื่ องเดียวกัน การทางานทุกเรื่ อ ง คือ การสร้ างสังคมที่ให้ ทุกคนมี ความเคารพกัน
เคารพความหลากหลาย ไม่ ทาร้ ายกัน ไม่ เอาเปรี ย บกัน ทังทางตรงและทางอ้
้
อ ม ทุกคนมี สิทธิ ได้ รับ
สวัสดิการขันพื
้ ้นฐานในฐานะที่เป็ นคนเหมือนกัน ซึง่ จะทาให้ สงั คมเกิดความเป็ นธรรม สันติสขุ ได้
บทเรี ยนที่สาคัญ คือ กระบวนการกลุม่ จะทาเกิดการเติบโต ต้ องมี การวิจัยและวิจ ารณ์ ตนเอง
การวิจารณ์ตนเองเป็ นฐานใหญ่ ทาให้ กระบวนการรกลุม่ เติบโต อาสาสมัครก็เติบโตขึ ้นเรื่ อยๆ ในการต่อสู้
เชิงสันติวิธีเมื่อคุณเลือกทางแล้ วต้ องยอมรับว่าจะเจอสถานการณ์ตา่ งๆ เมื่อเราก้ าวออกไปเราต้ องพร้ อมรับ
สถานการณ์ ตอนนัน้ จะทาให้ เราก้ าวไปอย่างมี พลัง การเป็ นอาสาสมัครเป็ นเรื่ อ งน่ารักที่ต้องพัฒ นาและ
สังคมไทยจะเติบโตได้ จากพลังของพวกเรา

โดยสรุป
สถานการณ์สงั คม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของรัฐบาล ในช่วงต่างๆตังแต่
้ ยคุ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๑๖ ถึง ปั จจุบนั พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ทาให้ เกิดอานาจรัฐรวมศูนย์ และเศรษฐกิจ การค้ าที่เอากาไร
สูงสุดในระบบทุนนิยม ส่งผลให้ เกิดการละเมิดสิทธิ มนุษยชนในรูปแบบต่างๆ ได้ แก่ การละเมิดสิทธิชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรในชุมชน การค้ ามนุษย์ การถูกจับกุมคุมขังที่ไม่เป็ นธรรม การซ้ อมทรมาน การ
อุ้มหาย จนถึง การการลอบทาร้ ายจนเสียชีวิต
เมื่ อปั ญหาเกิ ดขึ ้น จะมีกลุ่มคนที่เห็นปั ญหา รักความเป็ นธรรม และต้ องการเข้ ามามีส่วนร่ วมใน
รูปแบบต่างๆ เท่าที่ทาได้ ตามกาลังความสามารถ และพัฒนาขึ ้นเรื่ อยๆเป็ นกลุม่ เป็ นองค์กรที่มีพลังขึ ้น ซึ่ง

เริ่ มต้ น มาจากจิ ตอาสา และการลงมื อทาแบบอาสาสมัคร การมี ส่วนร่ วมของประชาชนหรื อ การเป็ น
อาสาสมัครในการแก้ ปัญหาการละเมิ ดสิทธิ ฯ มี หลากหลายเช่น การเก็ บข้ อ มูล การส่งข้ อ มูล รายงาน
สถานการณ์ การละเมิดสิทธิฯ การไปเยี่ยมผู้ถูกกล่าวหา การไปรับฟั งปั ญหา การร่วมเดินขบวนรณรงค์
อาสาสมัครในชุมชนที่อาสาเป็ นตัวแทนในการเสนอปั ญ หาที่เกิ ดกับชุมชน และ เรี ยกร้ องสิทธิ ของชุมชน
นอกจากนี ้ยังมีการสร้ างอาสาสมัครที่มีระบบเพื่อ แก้ ปัญหาด้ านสิทธิ มนุษยชน อย่างจริ งจัง ต่อเนื่อ ง เข่น
งานอาสาสมัครนักสิทธิ มนุษยชน รั บคนหนุ่มสาวที่จ บกฎหมายและสาขาอื่ น เป็ นอาสาสมัครเต็มเวลา
ทางานในองค์ กรด้ านสิท ธิ มนุษ ยชนเป็ นเวลา ๑ ปี อาสาสมัครคุมประพฤติของกระทรวงยุติธรรมที่ มี
ภารกิ จ ในการติ ดตามดูแ ลผู้กระท าผิ ด ที่ ได้ รับ การปล่อ ยตัวให้ เขาอยู่ในสัง คมได้ ติ ด ตามข้ อ มูล เพื่ อ
ช่วยงานด้ านคดี ให้ เกิดความเป็ นธรรม
หลักการสิทธิ มนุษยชนคือหลักการพื ้นฐานสาคัญที่ทุกคน ทุกองค์กร ควรเข้ าใจและยึดถือ เป็ น
แนวทางที่จะใช้ ชีวิต หรื อการทางานที่คานึงถึงความเป็ น มนุษย์ที่เหมือนกัน ทุกคนควรมีสวัสดิการพื ้นฐาน
ที่เหมือนกัน ไม่แยกเพศ กลุม่ เชือ้ ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม งานอาสาสมัครเป็ นงานสาคัญเป็ นทังงานที
้
่
พัฒ นาตัว เองทัง้ ทางด้ า นทัก ษะชี วิ ต และ จิ ต ใจของอาสาสมั ค รเอง และเป็ นงานที่ จ ะช่ ว ยให้ ส ังคม
ขับเคลื่อนไปสูค่ วามเป็ นธรรมได้ ทุกๆหน่วยในสังคมควรที่จะช่วยกันสนับสนุนให้ งานอาสาสมัครมีความ
เข้ มแข็ง มีพลัง ในส่วนของมหาวิทยาลัยยิ่งมีความสาคัญในการเตรี ยมพร้ อมนักศึกษาให้ เป็ นพลเมืองที่มี
คุณภาพ และงานอาสาสมัครเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบ่มเพาะจิตอาสา ในการทางานเพื่อสังคมต่อไป

