
 

อาสาสมัครกับสิทธิมนุษยชน  
จาก 16 ตุลา ถึง พฤษภา 58 ส านึกอาสาเพื่อสังคม...ส านึกเพื่อความเป็นธรรม 

งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 58 เวลา 15.15 – 16.45 
ห้องประชุม ชัน้ 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด อาคารไสว สุทธิพทิักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

องค์กรที่รับผิดชอบ  : มลูนิธิอาสาสมคัรเพื่อสงัคม 
รายช่ือวิทยากรและผู้ด าเนินรายการ 

1. คุณสุนี ไชยรส คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และเป็นอดีตกรรมการสทิธิมนษุยชนรุ่นท่ี 1 

2. ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร อาจารย์ประจ าคณะสงัคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวและ

ประธานสมาคมสทิธิเสรีภาพของประชาชน 

3. คุณกรรณิกา ควรขจร ผู้ประสานงานโครงการอาสาสมัครเพื่อสงัคม ร่วมกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

และเป็นอดีตผู้อ านายการมลูนิธิอาสาสมคัรเพื่อสงัคม 

4. คุณย่ิงชีพ อัชฌานนท์  ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน(iLAW) และอดีต

อาสาสมคัรนกักฎหมายสทิธิมนษุยชน รุ่น 4  

5. คุณตะติมา นุ้ยฉิม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนางานอาสาสมัครคุมประพฤติ กองกิจการชุมชนและ

บริการสงัคม กระทรวงยติุธรรม 

6. ด าเนินรายการโดย คุณวัฒนา นาคประดิษฐ์ มลูนิธิอาสาสมคัรเพื่อสงัคม 

 

รูปแบบในการด าเนินการประชุม  :  การเสวนา 

 

เนือ้หา รายละเอียดการประชุม 

ในช่วงแรกให้วิทยากรได้พูดถึงสถานการณ์ในช่วงต่างๆตัง้แต่ ตลุา ๑๖ ถึงพฤษภาคม ๕๘  และมีตวัอย่าง

ของงานอาสาสมคัร ๒ แหง่คือ มลูนิธิอาสาสมคัรเพื่อสงัคม  และอาสาสมคัรคมุประพฤติ กระทรวงยติุธรรม 

คุณสุนี ไชยรส 

  ได้เลา่ถึงชีวิตการเรียนของตนเองในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในปี 2513 ซึง่เป็นสถานการณ์ก่อน 

14 ต.ค. 16 ในช่วงนัน้กิจกรรมนกัศึกษามีข้อจ ากดั  ถูกจับตามองจากรัฐบาล มีความกดดนั  จนท าให้คน

ลกุขึน้มาท าอะไรบางอยา่งร่วมกนั เช่น  จบัประเด็นมาคยุกนั   ในขณะนัน้ มีความรู้สกึวา่บ้านเมืองต้องการ

การเปลี่ยนแปลง  นกัศึกษาจึงเร่ิมต้นด้วยการจับกลุม่ท ากิจกรรม  เกิดชมรม ต่างๆหลากหลาย เช่น กลุม่



 

ผู้หญิง กลุม่ออกคา่ย  กลุม่ศึกษาพุทธศาสนา เป็นต้น   แตล่ะกลุม่ล้วนมองเห็นปัญหาสงัคม  ได้ลงมือท า

กิจกรรมในแนวทางท่ีตนเองถนัดพร้อมกับใส่ประเด็นสงัคมและโครงสร้างเข้าไปด้วย     มีกิจกรรมการ

เคลือ่นไหวไปพร้อมกนัสองสามกลุม่ เช่น ออกคา่ยด้วยกนั  หรือท าหนงัสือขายด้วยกนั   สถานการณ์มาถึง

จุดท่ีท าให้เกิดการเดินประท้วง  ขบวนการนกัศึกษามีความเข้มข้นขึน้  ขยบัไปถึงการรณรงค์ทางการเมือง

มากขึน้  เหลา่นีคื้อส านกึของการมีสว่นร่วมเพื่อสงัคม 

จุดเร่ิมต้นของเหตุการณ์ 14 ต.ค.16 เกิดจาก แรงงานได้ค่าแรงราคาถูก กรรมกรถูกกดค่าแรง 

ชาวนาถูกกดราคาข้าว เพราะปกครองแบบกดขี่ ท าให้หลายฝ่ายเดือดร้อน   ค าขวญัของธรรมศาสตร์ คือ 

นกัศึกษาต้องรับใช้ประชาชน หรือเรารักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้เรารักประชาชน จึงท าให้

นกัศกึษากล้าเข้าไปเรียนรู้  มีกระบวนการกลุม่เรียนรู้  ลองผิดลองถกู  เข้าไปมีสว่นร่วมเปลีย่นแปลงสงัคม 

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากเหตกุารณ์ 14 ต.ค. 16 

1. นกัศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจโครงสร้างของสงัคมมาก ในการเดินขบวนร่วมกับ กรรมการ 
ชาวนา หาบเร่ ประชาชนและท างานร่วมกนัแบบสามประสาน (กรรมกร ชาวนา นกัศกึษา) 

2. ได้บทเรียนจากการได้สมัผัสคนจ านวนมากท่ีรักความเป็นธรรมและได้ร่วมการต่อสู้ ท่ี
แตกตา่งกนั 

3. หลงัจากเหตุการณ์ 14 ต.ค. 16 มีประชาชน นกัเรียน นกัศึกษาถูกจับและติดคุกมากมาย 
ในตอนนัน้  แม่ของนักศึกษาท่ีถูกจับ หรือเสียชีวิต ก็รวมตวักัน  ท าอาหาร หิว้ป่ินโต ซือ้
ข้าวซือ้น า้ไปเยี่ยมคนท่ีติดคุกในขณะนัน้  เราเรียกว่า กลุ่มแม่ปฏิวติั  ซึ่งเราคิดว่านีก็้คือ
ส านกึอาสา อีกแบบหนึง่  
 

ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร 

 ได้เลา่ถึงสถานการณ์ในช่วงหลงั พ.ค. 35 – พ.ค.58 ในช่วงพฤษภาทมิฬ (พ.ค.35)  เป็นเหตกุารณ์

ใหญ่และมีการเปลีย่นแปลงในทางการเมืองมาก    

 ใน ความหมายของสทิธิมนุษยชน Human rights นัน้  UN ได้รับรองสทิธิมนุษยชนของคนทุกเชือ้

ชาติ ทุกศาสนา  เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  ไทยเป็นภาคีของ

ปฏิญญาฉบบันี ้ ซึง่มีหลกัการส าคญั คือ มนษุย์มีเกียรติ ศกัด์ิศรี   มีสทิธิในการด ารงชีวิตเหมือนกนั 

 สาเหตกุารละเมิดสทิธิของไทย คือ 

1. ความขดัแย้งทางการเมือง ซึง่มีความขดัแย้งมาตลอด  

2. การแก้ปัญหาของรัฐเป็นการแก้แบบอ านาจนิยม    



 

3. การขาดนิติธรรม  นิติรัฐ   

4. ลทัธิชาตินิยมรุนแรง   

5. การรวมศนูย์อ านาจไว้ท่ีรัฐศนูย์กลาง 

6. กระแสโลกาภิวฒัน์ 

7. ลทัธิทนุนิยมเสรีแบบสดุขัว้ ทนุสามานย์ 

 

  ตัง้แต่ปี 38 - 58  มีนกัต่อสู้ เพื่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน ท่ีถูกบงัคับให้สญูหาย การอุ้มฆ่า 

การลอบสงัหารมากมาย ทัง้ท่ีปรากฎเป็นขา่วและไม่เป็นขา่ว มีทัง้สิน้ 36 คน เช่น บุญทวี อุปการะคณุ ผู้น า

การคัดค้านมลพิษจากนิคมอุตสาหกรรม จ. ล าพูน ถูกท าร้ายตกรถไฟเสียชีวิต , ประเวียน บุญหนัก 

เลขาธิการสมัชชาเกษตรรายย่อยภาคอีสาน เขต 4 ผู้น าการคัดค้านโรงโม่หิน อ.วังสะพุง จ. เลย ถูกยิง

เสียชีวิตท่ีหน้าท่ีวา่การอ าเภอวงัสะพุง จังหวดัเลย , วินยั จันทมโน , ทองอินทร์ แก้ววฒัถา , ทองม้วน ค า

จนัทร์ , สม หอมพรหมมา , อารีย์ สงเคราะห์ , จุลนิทร์ ราชพล , สวุฒัน์ วงปิยะศิริ คดัค้านการจดัการขยะท่ี

ราชาเทวะ , นริทร์ โพธ์ิแดง เขาชะเมา จ.ระยอง ,เจริญ วดัอักษร ปธ.กลุม่อนุรักษ์บ่อนอก ถูกยิง คนท่ีลุก

ขึน้มาตอ่สู้เร่ืองอนุรักษ์ถกูท าร้ายเป็นจ านวนมาก สมชาย นีละไพจิตร นกักฎหมายมสุลมิ  และพอละจี รัก

จงเจริญ แกนน าชาวบ้าน แก่งกระจาน ท่ีหายไปครบ1 ปีแล้ว เป็นต้น 

การท่ี มีบุคคลถกูลอบยิง ลอบท าร้าย จากการตอ่สู้เพื่อสทิธิมนษุยชน แสดงให้เห็นวา่ ช่วงปี 35-58  

การละเมิดสทิธิมนษุยชนมีความรุนแรงมาก  เกิดการเสยีชีวิต หรือ ถกูท าให้สญูหายไป  

ด้านสถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จว.ภาคใต้  การเกิดระเบิดหลายต่อหลายครัง้นัน้ หลายคน

เข้าใจว่าจบัคนร้ายวางระเบิดก็พอแล้ว แตปั่ญหามีความซบัซ้อนกวา่นัน้   ความรุนแรงภาคใต้สว่นหนึง่เกิด

จากท่ีรัฐไทย  ต้องการผนวกรัฐปัตตานีให้เป็นสว่นหนึง่ของรัฐไทย และสง่คนจากสว่นกลางไปปกครอง ท า

ให้เกิดปัญหาไม่เข้าใจวฒันธรรม เกิดความไม่เป็นธรรม และความรุนแรง   ตัง้แตปี่ 2544 เกิดการปล้นปืน  

เกิดกระบวนการก่อการร้าย   รัฐไทยส่งทหารเข้าไปเพื่อแก้ปัญหา  แต่ก็ยังคงแก้ไม่ได้ มีการประกาศใช้ 

พรก.ฉุกเฉินแต่ พรก.ฉุกเฉินเองกลบัเป็นเหตุให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน  เพราะเป็นการใช้อ านาจใน

การแก้ปัญหา มีการท าร้ายบีบบังคับให้สารภาพ   มีชาวบ้านท่ีอาสาเข้ามารักษาสิทธิแต่ยังไม่เข้มแข็ง

เทา่ท่ีควร   เป็นเร่ืองท้าทายท่ีจะท าให้อาสมคัรเกิดความเข้มแข็ง 

 

 

 



 

 

คุณย่ิงชีพ  อัชฌานนท์ 

  เลา่ถึงการได้ท างานบนัทกึสถิติการละเมิดสทิธิตา่งๆ หลงัการรรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 57  ดงันี ้

   ในสถานการณ์เช่นนีก็้มี อาสาสมคัรเข้ามาช่วยงาน โดยให้สง่ขา่วและมีฮอทไลน์    ช่วยรวบรวม

บนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้  ยงัมีกลุม่อาสา“เพื่อนรับฟัง” รับฟังผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากการรัฐประหาร    รับ

ฟังความทุกข์ ความยากล าบาก ความอึดอัด และ หลงัจากเรือนจ าเปลี่ยนกฎเข้าเยี่ยมไม่ได้ ก็รับฟังญาติ

แทน 

นอกจากนีย้งัเก็บบนัทกึข้อมลู สนช. ท่ีผา่นกฎหมายหลายฉบบั  ท าสรุปแล้วแชร์ให้เพื่อนๆรู้ 

สว่นเร่ืองการร่างรัฐธรรมนญู มีการเปิดเว็บประชามติ  ในสถานการณ์ท่ีวุ่นวายเช่นนี ้สิ่งท่ีท าได้ คือ บนัทึก

ข้อมูลก่อน เม่ือเจอคนถกูจบัเร่ือยๆ    การท่ีคนเข้ามาเป็นอาสาสมคัร ท าให้มีก าลงัคนมากขึน้เพราะเราท า

ล าพังไม่ได้   และการท่ีอาสาสมัครเข้ามาแบบท างานไม่เป็นงานเลยนัน้ ท าให้เราต้องสอนงานและเกิด



 

ความคาดหวงั เม่ือเขาท างานได้แล้ว เราจะเกิดก าลงัใจ และได้เห็นมุมมองใหม่ๆ จากอาสาสมัครเหลา่นัน้

ด้วย 

 

คุณกรรณิกา ควรขจร 

 กลา่วถึง มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสงัคม ก่อตัง้เม่ือปี 2523 เป็นช่วงท่ี นกัศึกษาท่ีหนีเข้าป่าเร่ิมออก

จากป่าแล้ว แตค่นเหลา่นีไ้ม่ยอมหยดุความคิดท่ีจะท าเพื่อสงัคมเพื่อความเป็นธรรม   โครงการอาสาสมคัร

เพื่อสงัคม (ช่ือยอ่ คือ คอส. ตอ่มาจดทะเบียนเป็นมลูนิธิในปี ๒๕๒๙ จึงเรียกวา่ มอส. )เกิดขึน้ เพื่อสร้างคน

รุ่นใหม่ให้ท างานเพื่อสงัคม และสนบัสนุนการท างานขององค์กรพฒันาเอกชน    คอส.จึงเป็นท่ีรองรับของ

คนท่ีออกมาจากป่าด้วยสว่นหนึ่ง    กระบวนการของ มอส. คือการออกแบบกระบวนการให้อาสาสมัคร

ท างานแบบเต็มแวลา  ให้เข้าไปท างานในองค์กรต่างๆ ท่ีท างานเพื่อสงัคมโดยเน้นท่ีองค์กรพฒันาเอกชน   

การท่ีคนหนุม่สาวได้ท างานเป็นอาสาสมคัรแบบเต็มเวลา สมัผสักบัปัญหาท่ีเป็นจริง  เขาจะได้รับการฝึกฝน

ในสามด้าน คือ  ความคิด  ทกัษะการท างาน  และจิตใจ  มอส.รับอาสาสมคัรทกุปี ปีละประมาณ ๑๕-๒๐ 

คน 

  จนถึงปี 2549   สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการละเมิดสทิธิชุมชนท่ีท าให้ ชาวบ้าน

ถกูจบัด้วยข้อหาบุกรุก    แต่มีนกักฎหมายสทิธิมนุษยชนน้อยมากท่ีเข้าไปช่วย   มอส. จึงริเร่ิมท่ีจะสร้างนกั

กฎหมายสทิธิฯโดยด าเนินโครงการอาสาสมัครนกักฎหมายสิทธิมนษุยชน วาระการท างาน ๑ ปี ไปท างาน

ในองค์กรท่ีแก้ปัญหาการละเมิดสทิธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆ   ซึ่งเน้นรับเฉพาะนกักฎหมาย เทา่นัน้ พอ

ถึงรุ่นท่ี 8 จึงเร่ิมรับคนท่ีหลากหลายมากขึน้ไม่จ าเป็นต้องเป็นนักกฎหมาย  ในช่วง  1 ปี ของอาสาสมัคร 

เป็นช่วงท่ีมีความหมายของเขา เพราะได้เรียนรู้กบัปัญหา และผู้ถูกละเมิดสทิธิโดยตรง  ประสบการณ์ท่ีได้

จะเป็นตวับอกวา่ทิศทางการท างานด้านกฎหมายในอนาคตวา่จะไปทางไหน  มอส.เช่ือว่าการผา่นประสบ

การ์ตรง เข้าใจปัญหาท่ีเป็นจริง จะบม่เพาะเร่ืองจิตใจ  อุดมคติในการท างานเพื่อสงัคม  

ผลท่ีเกิดขึน้ ในช่วง 9 ปี ท่ีผานมา  มีอาสาสมคัรนกักฎหมายสิทธิมนุษยชนรวม 158 คนโดย 70% 

ยงัท างานองค์กรด้านสทิธิ  ในประเด็นต่างๆ เช่น สทิธิผู้บริโภค เด็ก สตรี ผู้อพยพ แรงงานข้ามชาติ  เป็นต้น   

เขาเหลา่นีไ้ด้เป็นก าลงัในงานแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน  การปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง   

มีส่วนช่วยสร้างให้สงัคมเกิดความเป็นธรรมมากขึน้  นอกจากนี ้ยังได้เกิดกลุ่ม เครือข่าย สมาคมนัก

กฎหมายสทิธิมนษุยชน ซึง่ท าให้อดีตอาสาสมคัรมารวมตวักนั และ มาช่วยในงานด้านสทิธิฯอยา่งตอ่เน่ือง  



 

  มีข้อเสนอให้มหาวิทยาลยัเข้ามามีบทบาทในการสร้างอาสาสมคัร ซึง่จะมีผลตอ่การสร้างคณุภาพ

คนอย่างมาก  มหาวิทยาลยัสามารถสร้างอาสาสมัครได้โดยใช้หลกัการ  กระบวนการ ท่ีท าให้อาสาสมัคร

เห็นปัญหา และให้ลองท างานแก้ปัญหาเท่าท่ีท าได้   สิง่เหลา่นีคื้อการเรียนรู้ ท่ีท าให้คนมีฐานคิดเร่ืองการ

ท างานเพื่อสว่นรวม  มีทกัษะชีวิตในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  และตดัสินใจได้วา่จะใช้ชีวิตในอนาคตแบบ

ไหน 

คุณตะติมา นุ้ยฉิม 

 ได้เลา่ถึงงานอาสาสมัครคุมประพฤติว่าเกิดขึน้เน่ืองจากการท่ีมีเจ้าหน้าท่ีน้อยและคดีมาก จึงมี

แนวคิดให้สงัคมเข้ามามีสว่นร่วม  โดยก่อตัง้งานอาสาสมัครคุมประพฤติ  ตัง้แต่ปี 2528   อาสาสมัคคุม

ประพฤติ มีบทบาทในการสอดสอ่งเยี่ยมเยียนผู้กระท าผิดในชุมชน สืบเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงในชุมชน    

การสรรหาอาสาสมัครมาจากประชาชนในชุมชน ท่ีชุมชนยอมรับ เคารพ นับถือ จากนัน้มีการอบรม   

อาสาสมคัร ต้องรู้อาชญาวิทยา กฎหมาย และงานคมุประพฤติ   

 ปัจจุบันมีอาสาสมัครประมาณ 1 หม่ืนคน มีการประเมินทุกสองปี  มีบทบาทหน้าท่ีให้ความ

ช่วยเหลือ พนกังานคุมประพฤติ คือ สืบเสาะ ท ารายงาน เยี่ยมเยียนสอดสอ่งผู้กระท าความผิด ทัง้ผู้ ใหญ่ 

เพื่อลดวนัต้องโทษ เป็นต้น   อาสาสมัครมีค่าตอบแทนน้อย เช่น การท างานในคดีหนึ่ง มีค่าตอบแทนต่อ

ครัง้ คือ 120 บาท ปัจจุบนักรมบญัชีกลางให้ค่าตอบแทนเพิ่มขึน้เป็น 240 บาทต่อครัง้  อาสาสมัครมีหมวก

หลายใบ หลายคนเป็น อสม.และต าแหน่งอ่ืนๆมากมายท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน   และยังมี

ข้อจ ากดัเร่ืองงบประมาณ ท าให้อาสาสมคัรไม่ได้พฒันาศกัยภาพอยา่งทัว่ถึง  

   ประโยชน์ท่ีได้รับจากการมีอาสาสมัครฯ คือศาลได้ประโยชน์ด้านข้อมูลท่ีละเอียด   ช่วยให้ศาล

สามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างมั่นใจ   เจ้าหน้าท่ีคุมประพฤติบริหารคดีได้ เพราะได้อาสาสมัครมาช่วยงาน 

ประหยดัเวลาและงบประมาณ ผู้กระท าความผิดได้รับโอกาส และมีอาสาสมคัรเป็นสื่อกลางในการยอมรับ

และช่วยเหลือดูแลกันเองในชุมชน   อาสาสมัครคุมประพฤติได้ช่วยให้เกิดกลไกความสงบ    กรมคุม

ประพฤติเองต้องมีกลยุทธ์และสนบัสนุนให้เกิดอาสาสมัคร ท่ีมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ เข้ามาช่วย

สร้างความสงบให้ประเทศชาติ 

 

ค าถามถึงความเส่ียงของอาสาสมัครในงานด้านสิทธิมนุษยชน 

ย่ิงชีพ อัชฌานนท์ 



 

 การท างานอาสาสมคัรด้านสทิธิฯ มนัไม่ได้นา่กลวั  แตก็่มีความท้าทายและต้องมีพลงัพอสมควร  

คุณกรรณิกา  ควรขจร  

 อาสาสมัครยุคแรกๆท่ีท างานในชนบทมีความเสี่ยง เพราะรัฐจับตามองว่าเป็นคอมมิวนิสต์   ใน

กระบวนการท างาน มอส.ไม่ได้ปลอ่ยให้อาสาสมัครไปเผชิญปัญหาตามล าพัง    เราท างานเป็นภาคีกับ

หลายองค์กร  ชึ่งต้องช่วยเหลือกัน     งานด้านสิทธิมนษุยชน ไม่ได้เป็นงานท่ีน่ากลวั  หรือมีความเสี่ยง ไป

ทกุเร่ือง   แท้จริงงานด้านสทิธิมนษุยชนคืองานท่ีเก่ียวกบัความเป็นมนษุย์   ท่ีต้องสร้างความตระหนกัให้ทุก

หนว่ยของสงัคมไม่ให้เบียดเบียนต่อกนั หรือมองคนแบบไม่เห็นความเป็นคน   อยา่งเช่น กรณีโรฮิงญา  เรา

ต้องมีฐานคิดเร่ืองความเป็นมนุษย์ท่ีเท่าเทียมกนั   ไม่เบียดเบียนคนอ่ืน ไม่ย ่ายีด้วยวาจาและอ านาจ  เรา

ต้องปกป้อง และต่ืนตวัไม่ให้สงัคมมีการเอาเปรียบและละเมิดกนัมากเกินไป 

ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร 

    การท่ีเราทบทวนช่วงสถานการณ์ตา่งๆ แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงและความสญูเสยี เหมือนการ

เหลยีวหลงัและแลไปข้างหน้า  ปัจจุบนัมีการละเมิดสิทธิท่ีชัดเจน แต่รูปแบบแยบยลมากขึน้   เช่น การค้า

มนษุย์เป็นการละเมิดสทิธิ เช่น คนโรฮิงญา   คนรู้สกึหวาดกลวัเพราะข้อมลูขา่วสารต่างๆ  คนท่ีมาเป็นลา่ม

ก็กลวั   ถ้าเราเป็นอาสาสมคัรจะท าอะไรได้บ้าง  

  เราสามารถท างานอาสาสมคัรได้หลายเร่ือง  เช่น เม่ือสองสามปีท่ีแล้ว มีขา่วโรฮิงญาท่ีถกูจบัขงัใน

ห้องขงัเราก็ได้เห็นภาพหนึ่ง คือ ชาวมุสลมิในสามจงัหวดัน าข้าวและอาหารไปให้ เป็นเร่ืองของมนุษยธรรม

ท่ีเราสามารถท าได้ทนัที   และน า้ท่วมปี54 ก็มีกระบวนการช่วยเหลอืจากสงัคมไทย มีการช่วยเหลือหลาย

รูปแบบ หรือแม้กระทัง่คนท่ีถกูน า้ทว่มก็ไปช่วยคนท่ีหนกักวา่ 

อาสาสมัครหรือจิตอาสาขึน้อยู่กับความพร้อมของเรา สามารถเลือกเร่ืองท่ีเราจะท าได้ระยะยาว 

หรือเป็นกลไกหนึ่งท่ีเข้าไปช่วย ขอให้เราตัง้ใจ มั่นใจ ไม่น่ิงดดูายกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ มีจิตใจอยากช่วยเหลือ

งานอาสาสมคัรก็เกิดขึน้แล้ว ในรูปแบบใดแบบหนึง่   

คุณตะติมา นุ้ยฉิม 

 อาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นอาสาสมัครรูปแบบหนึ่ง อาสาสมัครต้องเป็นบุคคลท่ี ได้รับการ

ยอมรับในชุมชน  ภารกิจคือ การดแูลคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีคนทัว่ไปไม่เอาแล้ว  ดงันัน้การเป็นอาสาสมคัร เป็น

การใช้ใจถึงใจ ในการแนะน าให้ค าปรึกษา  จ าเลยบางคนมีลกูน้อย อาสาสมัครเราก็ซือ้นมซือ้ผ้าอ้อมไป



 

เยี่ยม บางคนไม่พร้อมแตก็่อยากให้  เขาเกิดความสขุท่ีให้คนในชุมชน ครอบครัวมีความสขุ มีคนเลีย้งดไูม่

สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชน เป็นก าไรของชุมชน การท างานเราเดินได้ด้วยใจ ถ้าไม่มีใจก็ยากจะ

ขบัเคลือ่น  

 

สุนี ไชยรส 

 ถ้าเรามองสงัคมวันนีมี้อาสาสมัครในหลายรูปแบบและท างานหลายมิติ   การท างานด้านสิทธิ

มนษุยชนมีมิติเร่ือง  การเคารพศกัด์ิความเป็นมนษุย์   เคารพความหลากหลายทางเพศ    การตอ่สู้เพื่อชีวิต

ของคน เป็นเร่ืองใหญ่ และอาจจะอยูท่่ามกลางสถานการณ์ ความร้อนแรง  ซึง่ต้องมีจิตใจยืนหยดัตอ่สู้ แม้

เจอปัญหามากมาย    อยากจะโยงให้เห็นวา่เร่ืองสทิธิมนุษยชน  งานพฒันา และสวสัดิการสงัคม เป็นเร่ือง

ท่ีมีความสมัพันธ์เป็นเร่ืองเดียวกัน  การท างานทุกเร่ือง คือ การสร้างสงัคม ท่ีให้ทุกคนมีความเคารพกัน  

เคารพความหลากหลาย ไม่ท าร้ายกัน   ไม่เอาเปรียบกันทัง้ทางตรงและทางอ้อม   ทุกคนมีสิทธิได้รับ

สวสัดิการขัน้พืน้ฐานในฐานะท่ีเป็นคนเหมือนกนั  ซึง่จะท าให้สงัคมเกิดความเป็นธรรม สนัติสขุได้ 

  บทเรียนท่ีส าคญัคือ กระบวนการกลุม่ จะท าเกิดการเติบโต   ต้องมีการวิจัยและวิจารณ์ตนเอง 

การวิจารณ์ตนเองเป็นฐานใหญ่ ท าให้กระบวนการรกลุม่เติบโต  อาสาสมคัรก็เติบโตขึน้เร่ือยๆ   ในการตอ่สู้

เชิงสนัติวิธีเม่ือคณุเลอืกทางแล้วต้องยอมรับวา่จะเจอสถานการณ์ตา่งๆ เม่ือเราก้าวออกไปเราต้องพร้อมรับ

สถานการณ์ตอนนัน้จะท าให้เราก้าวไปอย่างมีพลงั การเป็นอาสาสมัครเป็นเร่ืองน่ารักท่ีต้องพฒันาและ

สงัคมไทยจะเติบโตได้จากพลงัของพวกเรา   

 

โดยสรุป  

 สถานการณ์สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของรัฐบาล ในช่วงต่างๆตัง้แตย่คุ ๑๔ ตลุาคม 

๒๕๑๖ ถึง ปัจจุบนั พฤษภาคม ๒๕๕๘  ท่ีท าให้เกิดอ านาจรัฐรวมศูนย์  และเศรษฐกิจการค้าท่ีเอาก าไร

สงูสดุในระบบทนุนิยม    สง่ผลให้เกิดการละเมิดสทิธิมนษุยชนในรูปแบบตา่งๆ ได้แก่ การละเมิดสทิธิชุมชน

ในการจดัการทรัพยากรในชุมชน   การค้ามนษุย์   การถกูจบักมุคมุขงัท่ีไม่เป็นธรรม   การซ้อมทรมาน  การ

อุ้มหาย  จนถึง การการลอบท าร้ายจนเสยีชีวิต 

 เม่ือปัญหาเกิดขึน้ จะมีกลุ่มคนท่ีเห็นปัญหา รักความเป็นธรรม และต้องการเข้ามามีส่วนร่วมใน

รูปแบบต่างๆ เทา่ท่ีท าได้ตามก าลงัความสามารถ และพฒันาขึน้เร่ือยๆเป็นกลุม่ เป็นองค์กรท่ีมีพลงัขึน้ ซึ่ง



 

เร่ิมต้นมาจากจิตอาสา และการลงมือท าแบบอาสาสมัคร    การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการเป็น

อาสาสมัครในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิฯ  มีหลากหลายเช่น การเก็บข้อมูล  การส่งข้อมูล รายงาน

สถานการณ์การละเมิดสทิธิฯ   การไปเยี่ยมผู้ถูกกลา่วหา   การไปรับฟังปัญหา   การร่วมเดินขบวนรณรงค์   

อาสาสมัครในชุมชนท่ีอาสาเป็นตวัแทนในการเสนอปัญหาท่ีเกิดกับชุมชน และ เรียกร้องสิทธิของชุมชน     

นอกจากนีย้งัมีการสร้างอาสาสมัครท่ีมีระบบเพื่อแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน อย่างจริงจัง ต่อเน่ือง เข่น  

งานอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน  รับคนหนุ่มสาวท่ีจบกฎหมายและสาขาอ่ืน เป็นอาสาสมัครเต็มเวลา

ท างานในองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเวลา ๑ ปี    อาสาสมัครคุมประพฤติของกระทรวงยุติธรรมท่ีมี

ภารกิจ ในการติดตามดูแลผู้ กระท าผิดท่ีได้รับการปล่อยตัวให้เขาอยู่ในสงัคมได้   ติดตามข้อมูลเพื่ อ

ช่วยงานด้านคดี ให้เกิดความเป็นธรรม 

  หลกัการสิทธิมนุษยชนคือหลกัการพืน้ฐานส าคญัท่ีทุกคน ทุกองค์กร ควรเข้าใจและยึดถือ เป็น

แนวทางท่ีจะใช้ชีวิต หรือการท างานท่ีค านงึถึงความเป็น มนษุย์ท่ีเหมือนกนั  ทุกคนควรมีสวสัดิการพืน้ฐาน

ท่ีเหมือนกัน ไม่แยกเพศ  กลุม่ เชือ้ชาติ ศาสนา วฒันธรรม    งานอาสาสมัครเป็นงานส าคญัเป็นทัง้งานท่ี

พัฒนาตัวเองทัง้ทางด้านทักษะชีวิต และ จิตใจของอาสาสมัครเอง  และเป็นงานท่ีจะช่วยให้สังคม

ขบัเคลื่อนไปสูค่วามเป็นธรรมได้  ทุกๆหน่วยในสงัคมควรท่ีจะช่วยกันสนบัสนุนให้งานอาสาสมคัรมีความ

เข้มแข็ง มีพลงั     ในสว่นของมหาวิทยาลยัยิ่งมีความส าคญัในการเตรียมพร้อมนกัศกึษาให้เป็นพลเมืองท่ีมี

คณุภาพ และงานอาสาสมคัรเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบม่เพาะจิตอาสา ในการท างานเพื่อสงัคมตอ่ไป 

 

 


