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การเติบโตของหัวใจนักสิทธิ

“โครงการฯ ท�ำให้เห็นว่างานอาสาสมัครในสังคม
ไม่ได้มีแค่ในมหาวิทยาลัย และงานอาสาสมัคร
ไม่ได้มีเพื่อตอบสนองคนท�ำงานเท่านั้น
งาน อสส. มีความเข้มข้นมาก กระบวนการเรียนรู้
ท�ำให้เราขยายความคิดออกไป
มีความเข้าใจกฎหมายต่างจากคนอื่น
อ่านความเห็นของนักกฎหมายมากกว่าอ่านฎีกา
เห็นความเป็นมนุษย์ในสิ่งที่อ่าน
ตอนเรียนเนฯ เห็นแต่โจทย์กับจ�ำเลย
แต่ไม่เห็นความเป็นมนุษย์”

การเติบโตของหัวใจนักสิทธิ : สาระแห่งชีวิตนอกกระแส
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ค�ำน�ำ

มู ล นิ ธิ อ าสาสมั ค รเพื่ อ สั ง คม (มอส.) ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ ปี 2523
จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ เมื่อปี 2529 เปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัย
เพือ่ สังคม ทีม่ บี ทบาทในการหล่อหลอม สร้างพลังและพัฒนาศักยภาพ
ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ มีหัวใจ ความรู้ และทักษะ ในการท�ำงานเพื่อ
สังคมมามากกว่า 35 ปี โดยเปิดรับคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมกระบวนการ
เรียนรู้ระยะยาวประมาณ 1-2 ปี เน้นการเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง (Learning by Doing) โดยการไปเป็น
อาสาสมัครในองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม องค์กร
ชุมชน ที่ท�ำงานในประเด็นต่างๆ เช่น สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อมและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน สิทธิแรงงาน สิทธิผู้หญิง
คนไร้รฐั ผูล้ ภี้ ยั สิทธิชมุ ชน การศึกษา สิทธิเด็ก การค้ามนุษย์ อธิปไตย
ทางอาหาร ฯลฯ
เป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อดีตอาสาสมัคร
มอส. ได้มีบทบาทส�ำคัญในการท�ำงานเพื่อสังคมในประเด็นต่างๆ
ทั้งในระดับชุมชนและในระดับนโยบาย
ส�ำหรับ ”อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” (The Human Rights
Volunteer) ของ มอส. ได้ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น การเมื่ อ ปี 2549 โดยมี

วัตถุประสงค์เพือ่ ผลิตนักกฎหมายและนักพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนให้
กับสังคม และสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาค
ประชาสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในแต่ละปี
จะเปิดรับคนรุน่ ใหม่ทจี่ บการศึกษาจากคณะนิตศิ าสตร์ และสาขาอืน่ ๆ
ปีละ 20-25 คน มาเป็นอาสาสมัครเต็มเวลาจ�ำนวนหนึง่ ปี ในช่วงระยะ
เวลาหนึ่งปี แต่ละคนจะไปท�ำงานในองค์กรต่างๆ ที่ท�ำงานประเด็น
สิทธิมนุษยชนที่ตนเองสนใจทั่วประเทศ
หนั ง สื อ “การเติ บ โตของหั ว ใจนั ก สิ ท ธิ ” เล่ ม นี้ น� ำ เสนอ
บทเรียนการท�ำงาน ผ่านประสบการณ์ และเส้นทางชีวติ ของอดีตอาสา
สมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ ของ
มอส. รุ่น 1-8 จ�ำนวน 11 คน และประมวลสรุปการจัดกระบวนการ
เรี ย นรู ้ ข อง “อาสาสมั ค รนั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน” ที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การมา
ประมาณ 10 ปี และสามารถสร้างนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและ
นักสิทธิมนุษยชนมากกว่า 200 คน
ในโอกาสนี้ มอส. ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน องค์กรที่รับ
อาสาสมัคร รวมถึงอาสาสมัครทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
Srijana Nepal อาสาสมัครจากเนปาล ผูเ้ ขียนเรือ่ งราวอดีตอาสาสมัคร
ทั้ง 11 คน
เชื่อมั่น ศรัทธา
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
มิถุนายน 2559

Preface
Thai Volunteer Service Foundation (TVS) was established
in 1980 (registered as the Thai foundation in 1986). The
foundation has long and profound experiences of more than
35 years working with young generation in capacity-building
and nurturing them to be effective change agents in society.
It has recruited and trained young people to work as full time
volunteers for social change in development works run by
NGOs, Civil Society Organizations (CSOs) and local community
groups. They work on various issues such as human rights,
sustaining the environment and natural resources, workers’
rights, women’s rights, stateless people, refugees, community
rights, education, children’s rights, trafficking, food sovereignty,
etc. TVS facilitates the Learning process through learning by
doing. Former TVS volunteers have been playing active roles
to work for positive social changes at the communities and
policy level.
The Human Rights (Lawyer) Volunteer Program (HRVP)
of TVS has been in operation since 2006. From July 1st 2006
to June 30th 2012 (1st batch to 7th batch), the HRVP recruited
only young people who had graduated from law school. From
July 1st 2012 (until present), the project started recruiting
volunteers who have graduated from other faculties and is
now not only confined to law school graduates.

To date it has continued its goal to produce young human
rights volunteers who are fully motivated, committed and
competent in working towards the human rights issues. Young
graduate volunteers, about 20-25 in number, are recruited each
year/each batch and are placed in different CSO/NGO’s working
with different human rights issues all nationwide. The volunteers
are in continuous self-development through one year of full
time engagement with the work of CSO/NGO’s as “human rights
volunteers”. The objective is to support the development of
a new generation of human rights activists and human rights
lawyers in Thailand and to strengthen the work of civil society
organizations that promote and protect human rights by placing
capable volunteer activists in these organizations to assist them
with their work.
This Book is a compilation of life experiences in their
human rights journey of 11 former TVS human rights lawyer
volunteers from the 1st batch to the 8th batch and the working
process of HRVP.
We are thankful to all volunteers, interns, TVS staff etc.
for their great contribution to make this book happen. Special
thanks to Srijana Nepal, FK Norway Fellow from Informal Sector
Service Center (INSEC), Nepal who wrote all 11 stories.

In Solidarity
Thai Volunteer Service Foundation (TVS)
June, 2016
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โครงการอาสาสมัคร
นักสิทธิมนุษยชน
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
1. ความเป็นมา แนวคิด เป้าหมาย
ลักษณะของโครงการ
2. การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคี
3. กระบวนการคัดเลือกอาสาสมัคร
4. กระบวนการฝึกอบรม -สัมมนา
5. กระบวนการติดตาม
6. บทสรุปและการก้าวต่อไป
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บทที่ 1

ความเป็นมา
แนวคิด
เป้าหมาย
ลักษณะของ
โครงการ

ชาวบ้านในการใช้พื้นที่สร้างโครงการขนาดใหญ่ หรือ
ท�ำเหมืองแร่ ฯลฯ ซึ่งต้องการบุคลากรด้านกฎหมายที่
เข้าใจหลักการสิทธิมนุษยชนเข้าไปคลี่คลายปัญหาให้
ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริง

ความเป็นมา
โครงการอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ก่อตั้งในปี
2549 โดยมีทมี่ าจากการประชุม ร่วมกันของนักสิทธิมนุษยชนทีท่ ำ� งาน
ในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิ นักพัฒนา นักสิทธิมนุษยชน อาจารย์
คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอนแก่น เชียงใหม่
และ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมซึ่งมีบทบาทในการสร้างอาสาสมัคร
เต็มเวลาให้กับองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์
สถานการณ์หลักๆ คือ
1. ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆ ซึง่ เกิด
ขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากขึ้น ได้แก่ การ
ประกาศป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ การ
อพยพคนออกจากป่า ปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงาน
ผู้หญิง ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐ นายทุน และ
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2. ปัญหาความความขาดแคลนนักกฎหมายทีม่ คี วามเข้าใจ
เรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งประมาณว่ามีอยู่ไม่เกิน 25 คน
ณ ช่วงเวลานั้น เพื่อเข้าไปช่วยคดีที่ชาวบ้านถูกจับ
ซึ่งมีเป็นจ�ำนวนมาก และบ่อยครั้ง เช่น การถูกฟ้องว่า
เข้ า ไปอยู ่ ใ นเขตอนุ รั ก ษ์ หรื อ เข้ า ท� ำ กิ น ในที่ ดิ น ที่ มี
เจ้าของ ซึง่ ในทางกฎหมายถือว่าผิด แต่ในความเป็นจริง
ชาวบ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่มานาน ก่อนออกกฎหมาย
หรือโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ รวมทั้งคดี
ละเมิดสิทธิในประเด็นอื่นๆ
3. การเรียนการสอนในคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ
ทีย่ งั ขาดคุณภาพในการสร้างนักกฎหมายให้เข้าใจเรือ่ ง
สิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง กระบวนการเรียน การสอน
ยังเน้นการเรียนรู้ที่ตัวบทกฎหมาย ขาดการวิเคราะห์
จากปัญหาจริง วิชาสิทธิมนุษยชนยังเป็นวิชาเลือก
มากกว่าวิชาบังคับ อาจารย์ที่สอนได้ยังมีน้อยและ
เป็นการสอนในห้องมากกว่าการให้นกั ศึกษาลงไปศึกษา
ในพื้นที่จริง มีความเห็นร่วมว่านักกฎหมายเป็นวิชาชีพ
ที่ส�ำคัญสามารถตัดสินชีวิตคนได้ ดังนั้นจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่นักกฎหมายควรได้รับการฝึกฝนให้เข้าใจสังคม และ
ปัญหาของผู้ขาดโอกาสอย่างแท้จริง
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แนวคิด เป้าหมาย : สร้าง
นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ในระยะยาว สร้างความเป็น
ธรรมในสังคม
จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์
สถานการณ์ ป ั ญ หาดั ง กล่ า ว
น� ำ ไปสู ่ ก ารริ เ ริ่ ม และพั ฒ นา
โครงการทีม่ เี ป้าหมายเสริมสร้าง
บัณฑิตด้านกฎหมายให้เรียนรู้
และปฏิบัติงานแก้ปัญหาด้าน
ก า ร ล ะ เ มิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น
กั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง กั บ
องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิ
ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ก็ ส า ม า ร ถ
สนับสนุนการท�ำงานขององค์กร
ทีต่ อ้ งการบุคลากรด้านกฎหมาย
และการเสริ ม สร้ า งนี้ จ ะช่ ว ย
สร้างนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ที่ จ ะเข้ า ไปร่ ว มขบวนการแก้
ปั ญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ และ
สร้างความเป็นธรรมในสังคมใน
ระยะยาว
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ลักษณะโครงการฯ
กลไกในการขับเคลื่อน
โครงการอาสาสมั ค ร
นั ก กฎหมายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจึ ง
ถูกออกแบบให้มีการรับสมัคร
ผู ้ ที่ จ บด้ า นกฎหมายที่ มี ค วาม
มุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจไปปฏิ บั ติ ง าน ใน
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�ำงาน
แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิฯใน
ประเด็นต่างๆ เป็นระยะเวลา
1 ปี ในฐานะอาสาสมั ค ร
เต็มเวลา โดยถือว่าการเรียนรู้
ในองค์ ก รเป็ น “การเรี ย นรู ้
ท่ามกลางการปฏิบัติงาน” และ
ยังมีการจัดกระบวนการเรียนรู้
เป็นระยะๆ ระหว่างการปฏิบัติ
งานเพื่ อ เสริ ม ความรู ้ การ
วิเคราะห์สถานการณ์ การสรุป
บทเรียน การเสริมสร้างพลังใจ
อุดมการณ์ในการท�ำงาน และ
การสร้างเครือข่ายระหว่างอาสา
สมัคร อาสาสมัครจะมีค่ายังชีพ
รายเดือนจนครบ 1 ปี และมีเงิน
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สมทบให้เมื่อครบวาระ ค่ายังชีพอาสาสมัครจะเป็น
แบ่งจ่ายระหว่างองค์กรที่รับอาสาสมัคร และ มอส.
โดยปกติ จะอยู่ในอัตรา 80:20 คือองค์กรจ่าย 80%
มอส. 20% หรือให้องค์กรจ่าย 100% เลยถ้าเป็นไป
ได้ เ พื่ อ ให้ มี ก ารแบ่ ง สั ด ส่ ว นไปให้ บ างองค์ ก รที่ มี
งบประมาณจ�ำกัด
กลไกขั บ เคลื่ อ นงานคื อ คณะกรรมการ
โครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้ก่อตั้งและผู้ท่ีเชิญ
มาประมาณ 8-10 คน เพือ่ ช่วยก�ำกับทิศทาง ออกแบบ
หลั ก สู ต ร ประเมิ น ผล มอส.เป็ น องค์ ก รเลขา
และองค์กรหลักในการพัฒนาโครงการฯหาทุนจาก
แหล่งต่างๆ และ ด�ำเนินงานในฐานะที่เป็นองค์กรที่มี
ประสบการณ์ เ รื่ อ งการเสริ ม สร้ า งคนหนุ ่ ม สาวให้
ท�ำงานเพื่อสังคม
กระบวนการทำ�งาน
มอส. ได้ด�ำเนินการโครงการฯ มาถึงรุ่นที่ 10
(ปี พ.ศ. 2558) โดยในรุ่นที่ 8-10 มอส. เปิดโอกาสให้
คนทีไ่ ม่จบกฎหมายเข้ามาร่วมกับกระบวนการด้วยจึง
ได้ปรับชื่อเป็น “โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” ในแต่ละปี จะมีกระบวนการท�ำงาน ดังนี้

2. กระบวนการคัดเลือกอาสาสมัคร โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ และขั้นตอนการคัดเลือก
3. กระบวนการฝึกอบรม-สัมมนา จ�ำนวน 4 ครัง้
เป็นการฝึกอบรม-สัมมนาก่อนเริม่ ปฏิบตั งิ าน
ระหว่างการปฏิบตั งิ าน 2 ครัง้ และ ครบวาระ
การปฏิบัติงาน 1 ปี
4. กระบวนการติดตาม องค์กร และอาสาสมัคร
ระหว่างการปฏิบัติงาน
กระบวนการในรายละเอียดจะกล่าวในบทต่อไป

1. การประสานงานกับองค์กรภาคี ในการเป็น
พืน้ ทีเ่ รียนรูแ้ ละปฏิบตั งิ านของอาสาสมัคร
14
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บทที่ 2

การสร้าง
ความร่วมมือ
กับองค์กรภาคี

คุณสมบัติขององค์กรที่รับอาสาสมัคร
1. เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มีเป้าหมายร่วมในการท�ำงาน
เพื่ อ สร้ า งความเป็ น ธรรมและสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน
2. มีความพร้อมที่จะให้อาสาสมัครท�ำงานครบ 1 ปี เช่น
มีแผนงาน และงบประมาณเพียงพอ
3. มีพี่เลี้ยงในการมอบหมายงานและติดตามการท�ำงานของ
อาสาสมัคร

องค์กรภาคีหลัก หมายถึง องค์กรทีร่ บั อาสาสมัครเข้าไปปฏิบตั ิ
งาน 1 ปี องค์กรภาคีทเี่ กีย่ วข้อง หมายถึงองค์กรอืน่ ๆ ทีเ่ ข้ามาสนับสนุน
การเรียนรู้ การท�ำงานของอาสาสมัคร ได้แก่ องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
หรือ งานพัฒนาสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เป็นต้น
การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคีหลัก คือการประสานสร้าง
ความเข้าใจในเป้าหมายของโครงการ และสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ทีต่ อ้ งการรับอาสาสมัครไปปฏิบตั งิ านในองค์กรจนครบวาระ 1 ปี ได้แก่
การเข้ามาร่วมในการคัดเลือกอาสาสมัคร การมอบหมายและจัดการ
เรียนรู้ให้อาสาสมัครเมื่ออยู่ในองค์กร ตลอดจนร่วมปรึกษาหารือ
ร่วมกันจัดการเรียนรู้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกับ
เจ้าหน้าที่ของ มอส.
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4. มีงบประมาณสมทบในการแบ่งจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
ให้อาสาสมัครประมาณ 80 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์นี้มีความยืดหยุ่นตามความจ�ำเป็น
ของงานและความพร้อมขององค์กร
การพิจารณาองค์กรที่จะรับอาสาสมัคร

1. วิเคราะห์ภาพรวมความต้องการอาสาสมัคร
และความพร้อมของ มอส.
ในแต่ละปี มอส. จะวิเคราะห์วา่ ในปีนน้ั มีประเด็นสิทธิอะไรบ้าง
ที่มีความมีความเร่งด่วนในการแก้ปัญหา และต้องการก�ำลังคน
รวมถึงการวิเคราะห์องค์กรทีเ่ คยรับอาสาสมัครว่ามีความเหมาะสมใน
การเป็นพืน้ ทีก่ ารเรียนรูห้ รือไม่ มีองค์กรด้านใดทีไ่ ม่เคยรับอาสาสมัคร
และควรส่งอาสาสมัครไป เพื่อให้กลุ่มอาสาสมัครในรุ่นนั้นมีความ
หลากหลายในประเด็นการท�ำงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
19

เรียนรู้ในช่วงวาระของอาสาสมัคร รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายให้
กับอาสาสมัครด้วย ประเด็นวิเคราะห์รว่ มอีกเรือ่ งหนึง่ ความพร้อมของ
มอส. เองได้ด้านงบประมาณว่าในแต่ละปี มอส. จะรับอาสาสมัครได้
กี่คน สอดคล้องกับก�ำลังทีมเจ้าหน้าที่ หรือไม่ อย่างไร

2. แจ้งข่าวสาร สร้างความเข้าใจไปยังองค์กร
มอส. จะแจ้งข่าวสารการรับอาสาสมัครไปยังองค์กรต่างๆ โดย
การส่งจดหมาย การเข้าพบพูดคุย การประสานทางโทรศัพท์ และสร้าง
ความเข้าใจในเป้าหมายของโครงการฯและบทบาทขององค์กรในการ
รับอาสาสมัคร โดยมีทั้งเอกสารแนะน�ำ และแบบฟอร์มให้ตอบกลับ
ถ้าประสงค์จะรับอาสาสมัคร

3. องค์กรตอบค�ำถามในแบบฟอร์ม
เนือ้ หาแบบฟอร์มนัน้ เกีย่ วกับการแนะน�ำองค์กร และโครงการ
ที่ต้องการอาสาสมัคร วัตถุประสงค์ งานที่จะให้อาสาสมัครท�ำ พื้นที่
การท�ำงาน คุณสมบัตอิ าสาสมัครทีต่ อ้ งการ ระบบการดูแล และความ
สามารถในร่วมจ่ายค่ายังชีพให้อาสาสมัคร ข้อมูลเหล่านี้ มอส.จะ
น�ำมาท�ำสรุปสาระส�ำคัญชี้แจงให้กับผู้สมัครด้วย องค์กรจะต้องส่ง
แบบฟอร์มตอบกลับภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด

4. การพิจารณาเลือกองค์กรที่จะรับอาสาสมัคร
มอส. จะร่วมกันพิจารณาองค์กรที่ต้องการอาสาสมัครทั้งหมด
ว่าตรงตามคุณสมบัตหิ รือไม่ โดยเฉพาะองค์กรทีไ่ ม่เคยรับอาสาสมัคร
20

มีความหลากหลายในประเด็น
ที่ วิ เ คราะห์ ไ ว้ เ บื้ อ งต้ น หรื อ
ไม่ สามารถร่วมจ่ายค่าตอบแทน
อย่างไร ซึ่งหลังจากนี้ อาจจะมี
การไปหาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ใน
ประเด็นทีไ่ ม่ชดั หรือต้องตามไป
ชี้ แ จงเป้ าหมาย ลั กษณะของ
โครงการกับบางองค์กร หรือ
การไปเจรจาต่อรองในเรื่องการ
แบ่งจ่ายค่าตอบแทน หรือ ต้อง
ไปหาองค์กรเพิ่มเติมเมื่อพบว่า
องค์กรที่ขอรับยังน้อยไป ฯลฯ
ในขั้ น ตอนนี้ อ าจต้ อ งใช้ เ วลา
นาน และทีมต้องมีประชุมกัน
เป็นระยะๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่
ลงตัวว่าองค์กรต่างๆ ที่ขอรับ
อาสาสมัครมาจะเหมาะสมกับ
การรับอาสาสมัครไปปฏิบตั งิ าน
หรือไม่

5. การแจ้งผลการพิจารณา
ไปยังองค์กรต่างๆ

องค์ ก ร และแจ้ ง ก� ำ หนดการ
ต่ า งๆ ได้ แ ก่ การมาชี้ แ จง
โครงการให้ กั บ ผู ้ ส มั ค ร การ
สั ม ภาษณ์ อาสาสมั ค ร การ
ประชุ ม ร่ ว มขององค์ ก รที่ รั บ
อาสาสมัครเพือ่ สร้างความเข้าใจ
ในกระบวนการเรียนรูข้ อง มอส.
ข้อตกลง และความร่วมมือใน
การพัฒนาอาสาสมัคร
นอกจากนี้ มอส. จะ
พิ จ ารณารั บ “อาสาสมั ค ร
สมทบ” จากองค์กรด้านสิทธิที่
ต้องการส่งเจ้าหน้าทีใ่ นองค์กรที่
เป็นคนวัยตามเกณฑ์ของอาสา
สมัคร เข้ามาร่วมกระบวนการ
เรียนรู้ 1 ปีกับอาสาสมัครด้วย
รุ่นละไม่เกิน 5 คน ผู้ที่องค์กร
ส่งมาต้องมีความตั้งใจ สนใจ
เรียนรู้ และเขียนใบสมัคร ส่งมา
ให้ มอส.ด้วย

มอส. จะแจ้ ง ผลไปยั ง
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บทที่ 3

กระบวนการ
คัดเลือก
อาสาสมัคร

กระบวนการคัดเลือก

1. การประชาสัมพันธ์การประกาศรับอาสาสมัคร
มอส. ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนในการประชาสัมพันธ์ไปยัง
คนหนุ่มสาวที่สนใจเข้ามาเป็นอาสาสมัคร โดยการผลิตโปสเตอร์
E-poster ข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
• สื่อกระแสหลัก หนังสือพิมพ์ ทีวี วิทยุ
• สือ่ ออนไลน์ Social Media
• มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อาจารย์ที่เรารู้จัก กลุ่มนักศึกษา
ชมรมกิจกรรมทางสังคม
การคัดเลือกผูท้ สี่ นใจมาเป็นอาสาสมัครนับว่ามีความส�ำคัญยิง่
เพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสม และมีความพร้อมที่สุด มอส. จึงได้ก�ำหนด
คุณสมบัติพื้นฐาน และจัดกระบวนการคัดเลือก ดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.
2.
3.
4.
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มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้สังคมและฝึกฝนตนเอง
จบปริญญาตรี ด้านกฎหมายหรือสาขาอื่นๆ
อายุ 20-30 ปี
มีความพร้อมในการท�ำงานเต็มเวลาในระยะเวลา 1 ปี

• องค์กรพัฒนาเอกชน, สภาทนายความ, ส�ำนักงานเนติ
บัณฑิต
นอกจากนีย้ งั ใช้วธิ เี ข้าไปประชาสัมพันธ์ในงานปัจฉิมนิเทศ หรือ
โอกาสส�ำคัญอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
ประสานกับอาจารย์เข้าไปสอนเรือ่ งสิทธิมนุษยชนในห้องเรียน
หรือนัดหมายเข้าไปคุยกับนักศึกษาโดยผ่านอดีตอาสาสมัครที่ยัง
สามารถเชื่อมโยงกับนักศึกษารุ่นน้องได้
การได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยน กับนักศึกษาโดยตรงเป็นโอกาส
ที่ดีมาก เพราะได้สร้างความเข้าใจ ได้ตอบค�ำถาม มอส. จะชวนอดีต
อาสาสมัครที่เป็นศิษย์เก่าไปร่วมด้วย ให้เล่าประสบการณ์ตรงกับการ
ท�ำงานในฐานะอาสาสมัคร หรือ การน�ำภาพยนตร์สนั้ ทีส่ ะท้อนปัญหา
การละเมิดสิทธิ ไปฉายด้วย ก็จะท�ำให้นักศึกษาได้เห็นภาพปัญหาที่
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ชัดเจน เกิดแรงบันดาลใจที่จะท�ำงานเพื่อความเป็นธรรมในสังคม

2. กระบวนการคัดเลือก
ผู้ที่สนใจสมัครจะผ่านขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
2.1 การเขียนใบสมัคร
ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัคร ได้จากเว็บไซด์ของ มอส. หรือจะ
สอบถามมายัง
มอส. ขอใบสมั ค รทางอี เ มล์ หรื อ จะมาเขี ย นใบสมั ค รที่
ส�ำนักงาน มอส. เมือ่ เขียนแล้วก็สามารถส่งมาทาง อีเมล์ ไปรษณีย์ มา
ส่งด้วยตนเองในระยะเวลาที่ก�ำหนด
เนื้อหาใบสมัคร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว การศึกษา ประสบการณ์และบทเรียนการท�ำ
กิจกรรมทางสังคม บุคลิกภาพ ความสามารถ แรงบันดาลใจในการมา
เป็นอาสาสมัครหรือการท�ำงานเพื่อสังคม ส่วนที่สอง เกี่ยวกับความรู้
และทัศนคติ เป็นค�ำถามทีเ่ กีย่ วกับสังคม สิทธิมนุษยชน หรือความเห็น
ต่อประเด็น หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่ ค�ำถามในแต่ละปีอาจ
จะมีความแตกต่างไป บางปีอาจจะให้มีการแต่งเรียงความ เช่น เรื่อง
อุดมคติในการท�ำงานเพื่อสังคม ฯลฯ
หลักการส�ำคัญ ของการออกแบบใบสมัคร คือ การได้รู้จัก
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ผ่านการเรียนรู้ประวัติชีวิต ประสบการณ์ และการ
สังเคราะห์บทเรียน กับได้รู้จักความรู้ ทัศนะ วิธีคิดในการมองปัญหา
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ของผูส้ มัครจากการตอบค�ำถาม
ที่ ตั้ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น หากต้ อ งการ
ค� ำ ตอบในเรื่ อ งอะไร การ
ออกแบบค�ำถามเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
การพิ จ ารณาใบสมั ค ร
มอส. จัดกรรมการอ่านใบสมัคร
เพื่อให้ใบสมัคร 1 ชุดได้รับการ
อ่ า นจากกรรมการอย่ า งน้ อ ย
3 คน กรรมการจะประกอบด้วย
เจ้ า หน้ า ที่ มอส. กรรมการ
โครงการฯ อดีตอาสาสมัคร หรือ
บุคคลที่ มอส. เห็นว่าเหมาะสม
กรรมการอาจจะมี ห ลายที ม
ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนผู้สมัครว่ามาก
น้ อ ยอย่ า งไร ที ม หนึ่ ง จะอ่ า น
ใบสมัครประมาณ 10-15 ชุด
กรรมการแต่ละคนจะให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และให้ความ
เห็นลงในแบบประเมิน ใบสมัคร
ทีผ่ า่ นการพิจารณาคือกรรมการ
2 ใน 3 ให้ ค ะแนนผ่ า นตาม
เกณฑ์ของ มอส. ถ้ากรรมการให้
คะแนนหรือมีความเห็นต่างกัน

มาก ภายในทีมนัน้ ต้องน�ำมาถก
เถียงกันจนได้ขอ้ ยุติ หรืออาจจะ
ต้องให้กรรมการอื่นที่นอกทีม
ช่วยอ่านด้วย จากนั้นกรรมการ
ทุกคนหรือผู้แทนแต่ละทีมน�ำ
ใบสมัครทีผ่ า่ นการพิจารณาแล้ว
มาสรุปร่วมกัน แล้วประกาศผล
แก่ผู้สมัครทางเว็บไซด์
เกณฑ์การพิจารณาใบ
สมั ค ร มอส. มี เ กณฑ์ ก าร
พิจารณา 4 เรื่อง คือ
1) ความมุ่งมั่นตั้งใจ
2) ความเข้ า ใจปั ญ หา
สังคมและปัญหาด้านสิทธิมนุษย
ชน
3) การวิเคราะห์ปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชน
4) ความสามารถในการ
สื่อสาร มอส. ให้ความน�้ำหนัก
กับเรื่องความมุ่งมั่นตั้งใจ จะให้
คะแนนเรือ่ งสูง เช่น คะแนนเต็ม
40 จะให้อัตราส่วนใน 4 เรื่อง
ดังนี้ 15 10 10 5 ในการให้
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คะแนนผ่านแต่ละเรื่องต้องมากกว่า ครึ่งหนึ่ง คือ 8 6 6 3 จึงผ่าน
อย่างไรก็ดใี บสมัครบางคนทีพ่ บความไม่แน่ใจ ถึงแม้คะแนนบางตัวจะ
ต�่ำ ก็สามารถน�ำมาพิจารณาในที่ประชุมได้ ในบางปีที่พบว่าผู้สมัคร
ไม่มากนัก กรรมการจะเปิดโอกาสให้ผา่ นเข้ามาฟังการชีแ้ จงโครงการ
ได้ แต่ก็ยังต้องอ่านใบสมัครและให้คะแนนตามที่ตั้งเกณฑ์ไว้ด้วย
2.2 การเข้ารับฟังการชี้แจงโครงการ
ผู ้ ที่ ผ ่ า นการพิ จ ารณาใบสมั ค รจะต้ อ งเข้ า รั บ ฟั ง การชี้ แ จง
โครงการต่างๆ ด้วยตนเองที่เปิดรับอาสาสมัครในปีนั้น (รายละเอียด
โครงการต่างๆ นั้น มอส. จะให้ข้อมูลเบื้องต้นในเว็บไซด์แล้ว) เนื้อหา
ของการชี้แจงโครงการนั้น ประกอบด้วย 2 เรื่อง
1) ความเป็นมา เป้าหมาย ของ มอส. และโครงการอาสาสมัคร
ในภาพรวม บทบาทของอาสาสมัคร วาระ ค่ายังชีพ ฯลฯ
2) รายละเอียดของโครงการต่างๆ ที่รับอาสาสมัคร ผู้แทน
องค์กรทีร่ บั อาสาสมัครทุกองค์กรจะต้องมาชีแ้ จงโครงการซึง่ จะใช้การ
บรรยาย ประกอบสื่อ ตอบข้อซักถาม เพื่อให้ผู้สมัครเข้าใจโครงการ
อย่างชัดเจนที่สุดทั้งเป้าหมาย โครงการ พื้นที่ท�ำงาน ลักษณะงานที่
จะให้อาสาสมัครท�ำ ฯลฯ ใช้เวลาโครงการละประมาณ 45 นาทีถึง
1 ชั่วโมง โดยทั่วไปการชี้แจงโครงการทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ
2-3 วัน
เป้าหมายของการชี้แจงโครงการ
เพือ่ ให้ผสู้ มัครเข้าใจโครงการอย่างชัดเจนในการตัดสินใจเลือก
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โครงการที่เหมาะสมกับตัวเอง และเพื่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์
ของผู้สมัครด้วยกันเอง การสร้างความรู้สึกเป็นเพื่อน ซึ่งจะช่วยลด
ความรู้สึกแข่งขันกันเอง การชี้แจงโครงการต่างๆ ยังท�ำให้เห็นภาพ
รวมของปัญหาสังคม ปัญหาการละเมิดสิทธิ และเห็นบทบาทของ
องค์กรพัฒนาเอกชน เป้าหมายและวิธีการท�ำงานที่จะแก้ปัญหา
เหล่านั้น ซึ่งนับเป็นห้องเรียนด้านสังคม ที่ มอส. จัดให้ผู้สมัครทุกคน
แม้ว่าเขาจะได้รับเลือกให้เป็นอาสาสมัครหรือไม่ก็ตาม
การเลือกโครงการเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์
หลังจากที่ผู้สมัครฟังการชี้แจงโครงการ ทั้งหมดแล้ว แต่ละคน
ต้องตัดสินใจทีจ่ ะเลือกโครงการทีต่ นเองคิดแล้วว่าเหมาะสมกับตนเอง
2 โครงการโดยเรียงล�ำดับ 1 2 เพือ่ เข้ารับการสัมภาษณ์กบั องค์กรนัน้ ๆ
ทั้ง 2 องค์กรในวันถัดไป
2.3 การสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ผสู้ มัครเป็นการสัมภาษณ์รว่ มระหว่าง มอส. และ
องค์กรที่รับอาสาสมัคร ในบางครั้งอาจจะมีกรรมการที่ มอส. เชิญ
มาเป็นกรรมการกลาง ซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักงานของ มอส. และเกี่ยวข้อง
ในประเด็นสิทธิมนุษยชน มาสัมภาษณ์ด้วย เพื่อช่วยพิจารณาผู้ที่
เหมาะสมจะเข้ามาเป็นอาสาสมัคร โดยรวมแล้วกรรมการในแต่ละห้อง
ไม่ควรเกิน 5 คน ผู้สมัครจะเข้ารับการสัมภาษณ์กับองค์กรที่ตนเอง
เลือกเป็นรายบุคคล ใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที
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การเตรียมการสัมภาษณ์
ทีม มอส. จะเตรียมใบสมัครของผู้สมัครในโครงการนั้นตาม
จ�ำนวนของผู้สมัครให้กับกรรมการสัมภาษณ์ได้อ่านก่อน มอส. จะมี
การประชุมร่วมองค์กรและกรรมการสัมภาษณ์ทกุ คน เพือ่ สร้างความ
เข้าใจร่วมกันในเกณฑ์การสัมภาษณ์ แนวทางในการสัมภาษณ์ การตัง้
ค�ำถาม การแบ่งบทบาทการถาม โดย มอส. จะมีใบคะแนนให้กับ
กรรมการทุกคน
เกณฑ์การพิจารณาในการสัมภาษณ์ มอส. จะมีประเด็นใน
การพิจารณา 4 เรื่องคือ
1) ความมุ่งมั่น
2) บุคลิกภาพ (วุฒิภาวะ มนุษยสัมพันธ์ ความเป็นผู้น�ำ
3) พื้นฐานความเข้าใจปัญหาสังคม และสิทธิมนุษยชน
4) ทักษะ (การสื่อสาร ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดสร้างสรรค์)
เมื่อสัมภาษณ์เสร็จในแต่ละคน กรรมการจะให้คะแนนของ
แต่ ล ะคนตามแบบประเมิ น ที่ มอส. จั ด ไว้ ใ ห้ แล้ ว มี ก ารพู ด คุ ย
แลกเปลีย่ นกันซึง่ จะท�ำให้เข้าใจว่ากรรมการแต่ละคนมีมมุ มองอย่างไร
กรรมการบางคนให้คะแนนในบางเรือ่ งน้อย แต่เมือ่ ได้แลกเปลีย่ นแล้ว
เห็ น คล้ อ ยตาม ก็ ส ามารถปรั บ คะแนนของตนให้ ล ดหรื อ เพิ่ ม ได้
ซึ่งเป็นการปรับฐานการให้คะแนนให้สอดคล้องกันในกลุ่มกรรมการ
ของห้องนั้น การตัดสินใจว่าผู้สมัครคนใดมีความเหมาะสมที่สุดจะ
พิจารณาหลังจากทีส่ มั ภาษณ์ครบทุกคนแล้ว ท�ำความเห็นสรุปผูท้ ผี่ า่ น
การพิจารณาทั้งหมดและให้จัดอันดับด้วย ซึ่งตรงนี้จะสอดคล้องกับ
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การเลือกอันดับของผู้สมัคร คือ
ถ้ า ผู ้ ส มั ค รคนใดเลื อ กไว้ เ ป็ น
อั น ดั บ 1 และ กรรมการก็
พิจารณาผูส้ มัครคนนัน้ ผ่านเป็น
อันดับ 1 เช่นกัน องค์กรนั้นก็จะ
รู้ได้ทันทีว่าได้คนที่เลือกไว้เป็น
อันดับ 1 แต่ถ้าผู้สมัครนั้นเลือก
องค์กรอื่นเป็นอันดับแรก และ
ผ่ า นการสั ม ภาษณ์ เ ป็ น อาสา
สมัครขององค์กรทีเ่ ขาเลือกแล้ว
องค์กรนั้นก็จะได้อาสาสมัครที่
ผ่านการพิจารณาเป็นอันดับถัด
ไปเรื่ อ ยๆ มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่
องค์กรอาจจะเห็นว่าไม่มีผู้ใด
เหมาะสมกั บ การเป็ น อาสา
สมัคร และเปิดโอกาสให้ผู้ท่ียัง
ไมได้เป็นอาสาสมัครขององค์กร
ใดเข้ารับการสัมภาษณ์อีก

กับผูส้ มัครทันที โดยการประชุม
แจ้งพร้อมกัน และให้ก�ำลังใจ
แก่กันส�ำหรับผู้ที่พลาดโอกาส
รวมทั้งแจ้งว่าองค์กรใดที่ยังไม่
ได้อาสาสมัคร และประสงค์ทจี่ ะ
สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับผู้สมัครที่
พลาดโอกาส หากมีผู้สนใจการ
สัมภาษณ์เพิ่มเติมจะเกิดขึ้นใน
วันถัดไป หรืออาจจะนัดหมาย
สัมภาษณ์กับองค์กรนั้นเลย

การสั ม ภาษณ์ ค รบทุ ก
องค์กรจะให้เวลาประมาณ 2 วัน
เมื่อสัมภาษณ์ครบแล้ว มอส.
ก็ จ ะประกาศผลทางเว็ บ ไซด์
หรือถ้าผูส้ มัครยังรออยูก่ จ็ ะแจ้ง
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บทที่ 4

กระบวนการ
ฝึกอบรมสัมมนา

กระบวนการเรียนรูข้ องอาสาสมัครในระยะเวลา 1 ปี นัน้ มอส.
เรียกว่า “การเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติงาน” ซึ่งหมายถึงการเรียน
รู้จากปฏิบัติงานจริง กับปัญหาจริง ในพื้นที่จริง และมีการเสริมการ
เรียนรูใ้ ห้กบั อาสาสมัคร บทบาทของการจัดการเรียนรูอ้ ยูท่ ี่ 2 ฝ่าย คือ
1) องค์กรทีร่ บั อาสาสมัคร ซึง่ เป็นพืน้ ทีก่ ารเรียนรูท้ สี่ ำ� คัญของ
อาสาสมัคร ซึง่ องค์กรเป็นผูด้ แู ล มอบหมายงาน ติดตามผลการท�ำงาน
รวมทั้งเรื่องทุกข์ สุข จัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้อง
2) มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม มอส. จัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ของอาสาสมัครทุกคนในรุ่นโดยการจัดการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
หลักๆ จ�ำนวน 4 ครัง้ ใน 1 ปี เพือ่ เสริมการเรียนรูร้ ว่ มกันในด้านความรู้
การวิเคราะห์-สังเคราะห์ การสรุปบทเรียน การสร้างความสัมพันธ์
สร้างกัลยาณมิตร ให้เกิดขึ้น
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เป้าหมายการเติบโตของอาสาสมัคร มอส. มุง่ หวังให้อาสาสมัคร
เติบโตใน 3 ด้านคือ ด้านความคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ (Head)
ด้านทักษะการปฏิบัติงาน (Hand) ด้านอุดมคติ อุดมการณ์ในการ
ท�ำงานเพื่อสังคม (Heart) อีกประเด็นที่ส�ำคัญคือการสร้างมิตรภาพ
ระหว่างอาสาสมัคร (Friendship) ให้เป็นพลังหนุนก�ำลังใจ หนุนการ
สร้างเครือข่าย (Network) ต่อไป ทัง้ หมดนีเ้ พือ่ ให้เขาสามารถเป็นผูน้ ำ�
ในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ได้ในอนาคต ดังนั้นในการ
พัฒนาอาสาสมัคร ทัง้ มอส. และองค์กร ต้องเข้าใจเรือ่ งนีร้ ว่ มกัน และ
เมื่อมีอาสาสมัครเข้ามาร่วมกระบวนการแล้ว อาสาสมัครก็จะเป็นอีก
องค์ประกอบหนึ่งที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในคิด เสนอแนะและ
จัดการเรียนรู้ได้เองด้วย
ในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะในส่วนที่เป็นกระบวนการฝึกอบรมสัมมนาที่ มอส. จัดขึน้ เพราะในส่วนขององค์กรนัน้ มีความหลากหลาย
ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับอาสาสมัคร ซึ่ง มอส.จะไม่เข้าไป
เกี่ยวข้อง แต่จะไปติดตาม เยี่ยมเยียน และแลกเปลี่ยนกับองค์กรเป็น
ระยะๆ ในช่วงการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
มอส. ได้จดั กระบวนการฝึกอบรม-สัมมนา ให้กบั อาสาสมัครใน
ตลอดระยะเวลา 1 ปี รวม 4 ครั้ง ครั้งละประมาณ 5 วัน ได้แก่
1. การปฐมนิเทศ ก่อนออกปฏิบัติงาน
2. การอบรม-สัมมนาครบระยะการปฏิบัติงาน 4 เดือน
3. การอบรม-สัมมนาครบระยะการปฏิบัติงาน 8 เดือน
4. การน�ำเสนอรายงานการศึกษา บทเรียน และการสัมมนา
สิ้นสุดวาระ 1 ปี
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มอส. ได้ก�ำหนดให้เมื่อ
สิ้ น สุ ด วาระการท� ำ งาน 1 ปี
อาสาสมัครจะต้องเขียน รายงาน
การศึ ก ษา สรุ ป บทเรี ย นการ
ท�ำงานน�ำเสนอในการสัมมนา
ครบระยะการปฏิบัติงาน 1 ปี
นอกจากนี้ อาสาสมัครจะต้อง
ส่งรายงานก่อนมาร่วมสัมมนา
4 เดือน และ 8 เดือน ในประเด็น
ที่ก�ำหนดไว้ในคู่มืออาสาสมัคร
ซึ่งจะเป็นค�ำถามที่เกี่ยวกับงาน
และการวิ เ คราะห์ ใ นประเด็ น
สิทธิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นงาน
ที่อาสาสมัครปฏิบัติงานอยู่
บทบาทของทีมเจ้าหน้าที่
มอส. จะมี บ ทบาทในการ
ออกแบบ และ จัดการประเมิน
ผลการฝึกอบรม-สัมมนาทุกครัง้
และในระหว่างการสัมมนา ทีม
เจ้ า หน้ า ที่ จ ะอยู ่ ต ลอด เป็ น
วิ ท ยากร หรื อ จั ด กิ จ กรรมใน
บางเรื่ อ ง เช่ น การสร้ า งกลุ ่ ม
สัมพันธ์ มีบทบาทในการเชื่อม
36

โยงกับวิท ยากรให้ น�ำ เสนอได้
อย่างตรงประเด็น เป็นผู้ด�ำเนิน
รายการ เชื่อมโยงกับประเด็น
ของอาสาสมัคร สร้างการมีส่วน
ร่ ว มกั บ อาสาสมั ค รในการจั ด
กิ จ กรรมพิ เ ศษต่ า งๆ ที่ น อก
เหนือจากตารางทีก่ ำ� หนดไว้เพือ่
ให้เกิดความสัมพันธ์ทดี่ ี หรือเกิด
กลุ่มเรียนรู้ถกเถียงในประเด็น
ที่สนใจ หลังจากที่อาสาสมัคร
แยกย้ายกันไปปฏิบัติงานแล้ว
เจ้าหน้าที่ มอส.จะมีการติดตาม
เยี่ยมเยียน อาสาสมัคร และ
องค์กร แล้วจะรวบรวมประเด็น
ข้อเสนอในการฝึกอบรมทั้งจาก
อาสาสมัคร และองค์กร เพื่อน�ำ
มาใช้ในการออกแบบครั้งต่อไป
ด้วย

การปฐมนิเทศ ก่อนออกปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
เพือ่ เตรียมความพร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการสิทธิ
มนุษยชน ความพร้อมในการปรับตัว หรือแก้ปญ
ั หา ในการปฏิบตั งิ าน
ร่วมกับองค์กร และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาสาสมัคร
กันเองและกับเจ้าหน้าที่

เนื้อหา กระบวนการ
มอส.จะออกแบบตามเป้าหมายของแต่ละครั้ง โดยมีเนื้อหา
และ ใช้รูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่
• การสร้างความสัมพันธ์ ให้รู้จักกันแบบลึก โดย การจัด
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ด�ำเนินการโดยทีมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้
รูจ้ กั กันมากขึน้ สร้างความคุน้ เคย สร้างสัมพันธ์ สร้างความ
เป็นทีม และพลังกลุม่ ตัวอย่างกิจกรรมเช่น “สายธารชีวติ ”
ให้แต่ละคนวาดภาพชีวิตของตนเองตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน สิ่ง
ที่คาดหวังในอนาคต แล้วน�ำภาพนั้นมาเล่ากันในกลุ่มย่อย
เกมส์นี้จะช่วยให้รู้จักและเข้าใจกันมาก เป็นต้น
• แนวคิด หลักการสิทธิมนุษยชน โดยเชิญวิทยากรที่ท�ำงาน
ด้านสิทธิ และมีกระบวนการจัดการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย ให้
เข้าใจใน นิยาม หลักการสากล ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่อง
สิทธิมนุษยชน วิธีการที่ใช้ได้แก่ ให้คิดเขียนเป็นบุคคล เล่น
เกมส์ บทบาทสมมติ ตั้งโจทย์ให้วิเคราะห์ การดูภาพยนตร์
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แล้วน�ำไปสูค่ วามเข้าใจในหลักการส�ำคัญ กระบวนการนีใ้ ช้
เวลา 2 วัน 1 คืน
• กฎหมายกับสังคม กลไกการปกป้องสิทธิ งานพัฒนากับงาน
สิทธิมนุษยชน ใน 3 เรื่องนี้จะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
หรือจัดเป็นวงเสวนาเชิญวิทยากร มากกว่า 1 คน มาร่วม
ให้ข้อมูล แลกเปลี่ยน โดยเน้นให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมใน
การถามและแลกเปลี่ยน หัวข้อในการเรียนรู้อาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนในสอดคล้องกับสถานการณ์หรือสภาพการ
ท�ำงานของอาสาสมัคร ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทีมใน
การออกแบบแต่ละครั้ง
• ความพร้อมในการเริม่ ต้นในการปฏิบตั งิ านกับองค์กร เรือ่ ง
นี้จะเชิญอดีตอาสาสมัครซึ่งอาจจะเชิญมาเป็นกลุ่มจาก
หลายๆ รุน่ มาแลกเปลีย่ นกับอาสาสมัคร เล่าประสบการณ์
ที่เคยเจอ ต้องปรับตัว วิธีการแก้ปัญหา อีกทั้งก็เป็นการให้
แง่คิด ก�ำลังใจมิให้ท้อถอยหากเจอปัญหาที่ไม่คาดคิด และ
ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัครรุ่นต่างๆ
• ภารกิจ และ บทบาทของอาสาสมัคร เรือ่ งนีด้ ำ� เนินการโดย
ทีมเจ้าหน้าที่เป็นทบทวน ภารกิจ ที่อาสาสมัครจะต้องท�ำ
การท�ำรายงาน 4 เดือน 8 เดือน รายงานการศึกษา 1 ปี
การเข้าร่วมในการสัมมนาทุกครั้ง บทบาทความสัมพันธ์
3 ฝ่าย ระหว่าง องค์กร อาสาสมัคร และ มอส. ข้อปฏิบัติ
เมื่อเกิดปัญหาในการท�ำงาน ซึ่งบทบาทและภารกิจเหล่านี้
จะถูกบรรจุไว้ในข้อตกลง 3 ฝ่าย และมีการลงนามร่วมกัน
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• การก�ำหนดเป้าหมาย ของตนเอง 1 ปี เป็นการให้อาสา
สมัครตั้งเป้าหมายส�ำหรับตัวเอง ที่ต้องการไปให้ถึงใน 1 ปี
และบันทึกในกระดาษรูปหัวใจ และทีมเจ้าหน้าที่จะเก็บไว้
ซึ่งจะน�ำมาเปิดอ่านอีกที เมื่อครบวาระแล้ว
หัวใจส�ำคัญของการปฐมนิเทศ คือ การสร้างความเป็นเพื่อน
ระหว่างอาสาสมัคร ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน มีความเข้าใจ ไว้ใจ
ซึ่งกันและกัน ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เขามีก�ำลังใจในการ
ท�ำงาน และเขาจะให้ก�ำลังใจ แก่กัน หลังจากที่แยกย้ายไปท�ำงานกัน
ในแต่ละองค์กร
การอบรม-สัมมนาครบระยะการปฏิบัติงาน 4 เดือน

เป้าหมาย
เพือ่ ให้อาสาสมัครสรุปบทเรียนการท�ำงาน 4 เดือน / เสริมการ
เรียนรู้ การวิเคราะห์ในสถานการณ์ด้านสิทธิ สังคมเชื่อมโยงในระดับ
อาเซียน หรือระดับโลก / การเรียนรู้ประเด็นสังคมในพื้นที่จริง / การ
เตรียมความเข้าใจในเรื่องการท�ำรายงานการศึกษา

เนื้อหา / กระบวนการ
ในช่วง 4 เดือนแรกของการท�ำงาน อาสาสมัครอยู่ในช่วงของ
การปรับตัว ท�ำความเข้าใจกับองค์กร เป้าหมาย ภารกิจขององค์กร
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• การสรุ ป บทเรี ย น และแลกเปลี่ ย น
สนทนาในประเด็น “งาน ความคิด ชีวติ
จิตใจ” หัวข้อนี้จะเป็นการเล่าสุข ทุกข์
การแก้ปัญหาต่างๆ บทเรียนในการ
ท�ำงาน ซึ่งก็จะมีมากมาย บางคนมี
ความอัดอัด คับข้องใจ ก็เหมือนได้
ระบายให้ ก ลุ ่ ม ฟั ง บางคนได้ เ ล่ า ถึ ง
ความทุกข์ของกลุ่มเป้าหมายที่ตนไป
พบ การเล่าในวงแบบนี้ก็ช่วยให้ เพื่อน
เข้าใจกัน ได้เรียนรู้วิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ของเพื่อนๆ บางคนก็คลี่คลายปัญหาที่
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และบทบาทของตัวเอง อีกทัง้ การมีเพือ่ นร่วมงาน
ใหม่ ทีม่ ที งั้ เข้ากันได้ เข้ากันไม่ได้ บางคนเจอสภาพ
การท�ำงานหนัก ไม่ค่อยมีเวลา หรือ ยังท�ำงาน
ไม่เป็น ไม่ได้ ก็จะรูส้ กึ หวัน่ ไหว ซึง่ มอส.จะแนะน�ำ
ให้อดทน เมื่อไม่เข้าใจ ไม่พอใจอะไรก็ให้พูดคุย
องค์กร บางคนก็ใช้เวลาในการปรับตัวไม่นาน
บางคนก็ยังปรับตัวไม่ได้ ขึ้นกับหลายปัจจัย การ
มาสัมมนาช่วง 4 เดือนเป็นช่วงเวลาทีด่ ี ทีใ่ ห้อาสา
สมัครทั้งกลุ่มมาพบกัน บรรยากาศของช่วงนี้จึง
เป็นช่วงของการมาระบาย มาทบทวน มาคิด
วิเคราะห์ให้ลึกซึ้ง มาเรียนรู้ให้กว้างและลึก และ
สร้างแรงบันดาลใจ

มีอยูเ่ มือ่ พบว่าเพือ่ นมีปญ
ั หาหนักกว่า หรือท�ำให้
เห็นทางแก้ปัญหาของตนเองที่จะต้องเริ่มจาก
การเปลี่ยนวิธีคิดของตนเอง
• การวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิมนุษยชน โดยให้
อาสาสมั ค รเป็ น วิ ท ยากรแก่ กั น และกั น เล่ า
ประเด็นปัญหาที่ตนเกี่ยวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์
ซึง่ จะท�ำให้เห็นประเด็นปัญหาทีห่ ลากหลาย จะ
มีการเชิญวิทยากรมาให้ภาพเชื่อมโยง หรือให้
ข้อมูลในสถานการณ์ โดยรวมเพิ่มด้วย รูปแบบ
กิจกรรมก็อาจจะมีเรือ่ งของการใช้เกมส์ มาเป็น
เงื่ อ นไขให้ คิ ด และตั ว เชื่ อ มโยงให้ เ กิ ด การ
วิเคราะห์
• การวิเคราะห์สถานการณ์ ในระดับอาเซียน หรือ
ระดับโลก โดยเชิญวิทยากรทีห่ ลากหลายมาร่วม
ให้ข้อมูล วิเคราะห์ ให้เห็นในภาพกว้าง
• การลงศึกษาปัญหาในพื้นที่จริง เพื่อให้อาสา
สมัครได้สัมผัสกับปัญหาสังคมจริงในประเด็น
ต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือไม่ไกล เช่น เรื่อง
คนไร้บ้าน กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ฯลฯ ใช้เวลา
ประมาณ 1 วัน 1 คืน มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย
แยกกันไปเรียนรู้ สรุปวิเคราะห์ภายในกลุ่ม
แล้วกลับมาน�ำเสนอในกลุ่มใหญ่ การลงพื้นที่
พบปะพูดคุย กับกลุม่ เป้าหมายทีย่ ากจน รายได้
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น้อย ท�ำงานหนัก ไม่มีสวัสดิการ ถูกคุกคาม ไม่ปลอดภัย
ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาสาสมัครอีกทางหนึ่งเช่นกัน
เพราะเขาได้ตระหนักถึงสิง่ ทีเ่ ขามี สิง่ ทีเ่ ขาเป็นเปรียบเทียบ
กับปัญหาความทุกข์ยากของคนกลุ่มนี้
• การสร้างแรงบันดาลใจ โดยการไปพบ และ แลกเปลีย่ นกับ
บุคคลผูอ้ ทุ ศิ ตนในการท�ำงาน เพือ่ ให้เห็นประสบการณ์การ
ท�ำงานทีต่ อ้ งใช้ทงั้ แรงกาย แรงใจและระยะเวลา ถึงจะเห็น
ผลการเปลีย่ นแปลง ซึง่ จะส่งผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจ
ของอาสาสมัคร
• การเตรียมความพร้อมในเรื่องการท�ำรายงานการศึกษา
จะเป็นทัง้ การสร้างความเข้าใจในเป้าหมาย การเลือกหัวข้อ
ทีจ่ ะศึกษา รูปแบบการเขียนรายงานการศึกษา รวมทัง้ การ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ กั บ อดี ต อาสาสมั ค รที่ มี ก าร
วางแผนที่ดี จนท�ำรายงานการศึกษาออกมาได้ดี
การอบรม-สัมมนาครบระยะการปฏิบัติงาน 8 เดือน

เป้าหมาย
เพือ่ ให้อาสาสมัครสรุปบทเรียนการท�ำงาน 8 เดือน / เสริมการ
เรียนรู้ โดยการศึกษาดูงาน / การทดลองน�ำเสนอร่างหัวข้อ เค้าโครง
การศึกษา เนื้อหาเบื้องต้นของรายงานการศึกษา
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เนื้อหา กระบวนการ
เมือ่ อาสาสมัครท�ำงานมาถึงช่วงเดือนที่ 8 หมายถึงอาสาสมัคร
ได้ก้าวพ้นการปรับตัว และ รับผิดชอบงานอย่างเต็มที่ มีมุมมองและ
ความเข้าใจงานที่ลึกมากขึ้น ดังนั้น การสัมมนา 8 เดือน จึงเป็นการ
สรุปบทเรียน ต่อยอดการเรียนรู้ให้ละเอียด ตอกย�้ำ ความมุ่งมั่น
เป้าหมายที่จะไปให้ถึง 1 ปี และที่ส�ำคัญคือการด�ำเนินตามเป้าและ
แผนที่จะท�ำรายงานการศึกษาให้ส�ำเร็จสมบูรณ์
• การทดลองน�ำเสนอหัวข้อ เค้าโครงการ เนื้อหาในรายงาน
การศึกษา จะแบ่งกลุ่มอาสาสมัครตามประเด็นหรือหัวข้อ
ที่ อ าสาสมั ค รจะท� ำ รายงานการศึ ก ษา เช่ น ประเด็ น
สิ่งแวดล้อม แรงงาน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม เพื่อให้อาสา
สมัครทดลองน�ำเสนอในกลุ่มย่อยตามประเด็นของตนเอง
มอส. จะเชิญผู้ที่ประสบการณ์ในประเด็นนั้นๆ มาฟัง
วิจารณ์ ให้มมุ มอง และให้ขอ้ เสนอแนะต่อการปรับปรุงการ
ท�ำรายงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
• การศึกษาดูงานในพืน้ ทีใ่ นต่างจังหวัด ซึง่ อาจจะเป็นองค์กร
ตัวอย่างในการท�ำงาน หรือ ไปเรียนรู้การท�ำงานปกป้อง
สิทธิของชาวบ้านในชุมชน ไปนอนในชุมชน โดยไปเรียนรู้
แบบละเอียด ให้เห็น แนวคิด ความเป็นมา กระบวนการ
ท�ำงาน ขององค์กร หรือชุมชน ใช้เวลาประมาณ 3 วัน
2 คืน การเลือกพื้นที่จะมีการปรึกษาหารือ และก�ำหนด
ร่วมกับอาสาสมัคร การไปศึกษาดูงาน เช่นนี้ เป็นทั้งการ
เรียนรู้ เห็นตัวอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจ
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• การสรุปบทเรียนและการสนทนาในประเด็น งาน ความคิด
ชีวิต จิตใจ หัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อในการพูดคุย ในวงที่อาจ
จะไม่เป็นทางการ ช่วงกลางคืนของวันใด วันหนึ่ง อาสา
สมัครสรุปบทเรียนของตัวเอง และมองไปถึงอนาคตข้าง
หน้า หลังครบวาระแล้ว บางคนจะท�ำงานต่อในองค์กร
บางคนมีแผนไปท�ำอย่างอื่น ภายในรุ่นจะมีการเกาะเกี่ยว
ประสานงานกันอย่างไรต่อไป
การนำ�เสนอรายงานการศึกษา
บทเรียน และการสัมมนาสิ้นสุดวาระ 1 ปี

เป้าหมาย
ให้อาสาสมัครน�ำเสนอรายงานการศึกษาในเวทีสัมมนาโดยมี
ผู้วิจารณ์ที่เกี่ยวข้องในประเด็นนั้นๆ และ การสรุป บทเรียนการ
เรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงตนเองในช่วง 1 ปีของการเป็นอาสาสมัคร

เนื้อหา กระบวนการ
การสัมมนาครั้งนี้ อาสาสมัครจะค่อนข้างตื่นเต้นกับการน�ำ
เสนอรายงานการศึกษา เพราะจะต้องน�ำเสนอให้กระชับ มีผู้วิจารณ์
และองค์กรก็มาร่วมฟัง และให้ความเห็นด้วย บางครัง้ จะเชิญผูท้ สี่ นใจ
มาร่วมฟังด้วย การน�ำเสนอรายงานจะใช้ห้องประชุมที่เป็นทางการ
หลังจากการเสนอรายงานเสร็จแล้ว จะเป็นการสัมมนาสรุปบทเรียน
ชีวิต 1 ปี โดยไปต่างจังหวัดใกล้ๆ ประมาณ 3 วัน
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• การน� ำ เสนอรายงานการศึ ก ษา
อาสาสมัครจะน�ำเสนอรายงานที่
ตนเองเขียนมา โดย ใช้ power
point หรื อ วิ ธี อื่ น ๆ ใช้ เ วลา
ประมาณ 30 นาที จากนั้ น
ผู้วิจารณ์แสดงความเห็น องค์กร
แสดงความเห็น แล้วเปิดเวทีให้
ถามและให้ความเห็น ก่อนการ
น�ำเสนอ อาสาสมัครจะต้องส่ง
รายงานให้ มอส. ก่อนประมาณ
1 เดือน และให้อาสาสมัครเสนอ
ผู้วิจารณ์ได้ จากนั้นจะส่งรายงาน
ให้ผวู้ จิ ารณ์ลว่ งหน้าก่อน ผูว้ จิ ารณ์
จะต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์
ในเรื่องที่อาสาสมัครท�ำรายงาน
สามารถให้ ข ้ อ คิ ด เห็ น ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ต ่ อ อาสาสมั ค ร และ
ผู้เข้าร่วม ในบางรุ่นที่อาสาสมัคร
มีจำ� นวนมาก มอส. อาจจะจัดเวที
น� ำ เสนอในภาค หรื อ เวที ย ่ อ ย
เฉพาะประเด็ น นั้ น ก่ อ นเพื่ อ
ไม่ให้การน�ำเสนอใช้เวลาหลายวัน
• การสั ม มนาสรุ ป บทเรี ย น 1 ปี
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อาสาสมัครจะได้แลกเปลี่ยน “งาน ความคิด ชีวิต จิตใจ”
ช่วงสุดท้าย เป็นการสรุปการเปลี่ยนแปลงของตนเอง โดย
ทบทวนจากเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ 1 ปี (เปิดหัวใจ ที่อาสา
สมัครเขียนไว้ในช่วงปฐมนิเทศ) อนาคต และ การสาน
สัมพันธ์ ช่วยเหลือกันในงานสิทธิมนุษยชนต่อไป
จะเห็นได้ว่าในการ
การออกแบบเสริมการเรียน
รู้ให้อาสาสมัคร มอส. จะ
พยายามให้ มี ค วามผสม
ผสานกั น ในเรื่ อ ง สมอง
หั ว ใจ การปฏิ บั ติ Head
Heart Hand โดยเฉพาะใน
เรื่ อ ง สมอง และ หั ว ใจ
เพราะการลงมื อ ปฏิ บั ติ
จริงๆ คือ การกลับไปปฏิบตั ิ
งานอย่างเข้มแข็งในองค์กร
ซึง่ จะท�ำให้เกิดทักษะในการ
ท� ำ งานเฉพาะขึ้ น เรื่ อ งที่
ส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่งของการสัมมนาทุกครั้ง คือการสร้างมิตรภาพ การ
สร้างกัลยาณมิตร ซึ่งจะต้องสร้างให้ได้ในช่วงของการปฐมนิเทศ จาก
นัน้ มิตรภาพจะด�ำเนินไปเองโดยอาสาสมัคร ทัง้ ในช่วงการสัมมนาครบ
การปฏิบัติงาน 4 เดือน 8 เดือน 1 ปี รวมทั้งในช่วงการท�ำงาน โดย
ตลอดวาระอาสาสมัคร หลังวาระ และเป็นเพื่อนที่ร่วมอุดมการณ์
ไปตลอดชีวิต
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ทุกการเรียนรู้จะน�ำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจ และ พลังใน
การท�ำงาน เพื่อคุ้มกันให้อาสาสมัครท�ำงานอย่างมีสติ มุ่งมั่น อดทน
สู้งานหนัก เพราะการท�ำงานแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิฯ มักมีความ
กดดันสูงจากงานทีม่ ากมาย จากกลุม่ เป้าหมายทีท่ ำ� งานด้วย หากจิตใจ
ไม่มั่นคง โอกาสที่จะท้อถอยหมดก�ำลังใจจะเกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้นเมื่อ
อาสาสมัครมีความเข้มแข็งทางจิตใจแล้วการท�ำงานย่อมเกิดผลที่ดี
ตามมาแน่นอน เมื่อครบวาระการท�ำงาน 1 ปี อาสาสมัครจ�ำนวน
ประมาณ หรือ มากกว่า ครึ่งหนึ่งท�ำงานต่อเนื่องเป็นเจ้าหน้าที่ใน
องค์กรนัน้ เพราะองค์กรก็ตอ้ งการคนท�ำงานทีม่ งุ่ มัน่ เข้าใจงาน ท�ำงาน
ต่อเนื่องทั้งสิ้น อดีตอาสาสมัครหลายคนก็เป็นกลายเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ให้กับองค์กรในระยะต่อมา
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สิ่งส�ำคัญ หากผ่านระยะต้นไปได้ด้วยดี และเข้าใจ ก็จะคลี่คลายไปได้
เมื่ออาสาสมัครปรับตัวได้ เข้าใจงาน เรียนรู้งานมากขึ้น องค์กรก็จะ
มอบหมายงานให้รับผิดชอบสูงขึ้น ก็สามารถปฏิบัติงานไปได้ด้วยดี
จนครบ 1 ปีตรงตามเป้าหมายของโครงการ แต่ในหลายกรณีที่การ
ท�ำงานไม่ราบรื่น มีปัญหาที่เกิดจากองค์กรเช่นเจ้าหน้าที่ในองค์กร
ลาออก ไม่มีพี่เลี้ยงดูแลอาสาสมัคร ไม่ได้ให้งานที่เหมาะกับการเรียน
รู้ หรือ ปัญหาจากครอบครัวอาสาสมัครที่ไม่ต้องการให้ท�ำงานนี้ หรือ
ปัญหาจากตัวอาสาสมัครเอง ในหลายด้านเช่นไม่ถนัดในงานที่ได้
รับมอบหมาย มีข้อผิดพลาดในการท�ำงาน ขาดวินัย หรือขาดความ
รับผิดชอบเท่าที่ควร หรือปัญหาส่วนตัวที่ผลต่อการท�ำงาน เป็นต้น
หลังจากการอบรม –สัมมนาในแต่ละครั้ง อาสาสมัครจะ
กลับไปปฏิบัติงานในองค์กร ช่วงการปฏิบัติงานของอาสาสมัครนั้น
เรียกได้ว่าเป็น “การเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติงาน” องค์กรจะมี
พี่เลี้ยงให้ค�ำแนะน�ำ มอบหมายงาน เป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้ประเมิน
ผลการท� ำ งานของอาสาสมั ค ร ในความเป็ น จริ ง บางองค์ ก รที่ มี
คนท�ำงานน้อย แต่มีงานมาก ท�ำให้ไม่มีคนคอยให้ค�ำแนะน�ำ เพียงแต่
ให้อา่ นเอกสาร หรือ ตามพีไ่ ปในงานต่างๆ และก็มกี รณีทอี่ งค์กรมีงาน
มาก พออาสาสมัครเข้ามาก็ให้ท�ำงานที่พอท�ำได้โดยไม่ได้อธิบายมาก
นัก บางครั้งก็ท�ำงานในวันหยุดติดต่อกันหลายอาทิตย์

การติดตามอาสาสมัครและองค์กรจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญอีกเรือ่ ง
หนึ่งในกระบวนการเสริมอาสาสมัคร เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้
และการท�ำงาน 1 ปี ของอาสาสมัคร เกิดผลต่อการเติบโตของอาสา
สมัคร ทั้งด้านการคิด วิเคราะห์ มีทักษะ และมีอุดมการณ์ในการ
ท�ำงานทีย่ ดึ หลักการของสิทธิมนุษยชนต่อไป และเกิดผลต่อ องค์กร
คือการมีกำ� ลังคนเข้าไปสนับสนุนงานขององค์กรทัง้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาว (ในกรณีที่อาสาสมัครปฏิบัติงานต่อเนื่องหลังครบวาระ)

อาสาสมัครในช่วงเริ่มต้น ก็ต้องปรับตัวกับงาน กับเพื่อน
ร่วมงาน ความไม่คนุ้ เคยประกอบการดูแลจากองค์กรไม่มากเท่าทีค่ วร
หรือบางกรณีเข้ากันไม่ได้กับคนท�ำงานในองค์กรก็ก่อให้เกิดภาวะ
ความอึดอัด คับข้องใจได้ ดังนั้น ความอดทน ที่จะต้องปรับตัว จึงเป็น

• เพื่อให้เข้าใจสภาพการท�ำงานของอาสาสมัคร บทบาทใน
การท�ำงาน การเรียนรู้ ของอาสาสมัคร และพัฒนาการการ
เติบโตของอาสาสมัครในแต่ละช่วง
• เพื่อรับฟังอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญมาก เพราะอาสา
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หลักการในการติดตามอาสาสมัคร และองค์กร คือ
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สมัครต้องการคนที่รับฟัง และเมื่ออาสาสมัคร
ได้เล่า บางครั้งอาสาสมัครก็คลี่คลายได้ หรือ
การมี ค� ำ ถามให้ เ ขาคิ ด และตอบเอง ไม่ ใ ช่
ตอบแทนเขา คือเน้นให้อาสาสมัครแก้ปัญหา
ด้วยความคิดตนเอง
• เพือ่ รวบรวมความต้องการในการเสริมการเรียน
รู้ ในช่วง การอบรมสัมมนา ของ มอส. หรือ การ
เรียนรู้พิเศษ อื่นๆ ที่อาจจะจัดให้เป็นเรื่องๆ ไป
• เพื่อให้เข้าใจการท�ำงานขององค์กร และสภาพ
แวดล้อมการท�ำงานของอาสาสมัคร
• เพื่อแลกเปลี่ยนกับองค์กรในการที่จะช่วยกัน
เสริมการเรียนรู้ให้อาสาสมัคร และประเมินผล
การท�ำงานของอาสาสมัคร หรือรับฟังข้อเสนอ
แนะจากองค์กรในการจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั อาสา
สมัคร
• ใช้หลักความเป็นเพือ่ น ในการติดตาม ไม่ใช่การ
ไปตรวจงานหรือจับผิด แต่เป็นที่จะถามไถ่ถึง
ความทุกข์ สุข อยากรับฟังเรื่องราว ให้ก�ำลังใจ
ช่วยคุยให้เกิดความคิดใหม่ๆ ดังนั้นการสร้าง
บรรยากาศของความไว้วางใจ ความเป็นมิตร
ระหว่างเจ้าหน้าที่ มอส. กับอาสาสมัคร และกับ
องค์กร จึงเป็นเรื่องส�ำคัญยิ่ง
52

วิธีการติดตาม
•
•
•
•
•

โทรศัพท์ อีเมล, line, Face book
การนัดหมายมาเจอในช่วงเย็น หลังเลิกงาน
การไปร่วมงานที่องค์กรอาสาสมัครจัด
การไปพบกันในเวทีสัมมนาที่ส�ำคัญๆ
การไปเยีย่ มในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็นการเยีย่ มองค์กรด้วย
การพูดคุยกันบางครั้งก็เป็นการตั้งวงสนทนาร่วมกันเลย
ระหว่างองค์กร อาสาสมัคร และ มอส. ในบรรยากาศ
สบายๆ เป็นการทบทวนการท�ำงานหรือเป็นโอกาสทีจ่ ะถาม
อาสาสมัคร ว่าต้องการเรียนรู้ หรือ ฝึกตัวเองในเรื่องใด
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บทที่ 6

บทสรุป
และ
การก้าวต่อไป

ผลของโครงการฯที่ด�ำเนินการต่อเนื่องถึงปัจจุบัน สิ่งที่ปรากฏ
ชัดทีส่ ดุ คือ ปริมาณของนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนทีเ่ ข้ามามีสว่ น
ร่วมขับเคลื่อนการท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชน ได้เพิ่มจ�ำนวนขึ้น ในปี
2551 เมื่อมีการด�ำเนินงานมา 3 รุ่น ได้มีการรวมตัวกันของนักสิทธิ
มนุ ษ ยชนอาวุ โ ส อดี ต อาสาสมั ค รนั ก กฎหมายสิ ท ธิ ก่ อ ตั้ ง เป็ น
“เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน” เพือ่ ให้เกิดการรวมพลัง เชือ่ ม
การท�ำงานของนักกฎหมาย นักสิทธิมนุษยชนให้เป็นเครือข่ายทั่ว
ประเทศ ขับเคลือ่ นการท�ำงานแก้ปญ
ั หา และรณรงค์เรือ่ งสิทธิมนุษยชน
ในสังคมไทย ก�ำลังหลักในการขับเคลือ่ นงานระยะเริม่ ต้นจนถึงปัจจุบนั
ทั้งในฐานะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ คือ อดีตอาสาสมัครนักกฎหมาย
สิทธิ ต่อมาในปี 2556 เครือข่ายฯได้รับการจดทะเบียนเป็น “สมาคม
นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน” มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
เมือ่ การด�ำเนินงานมาถึงรุน่ ที่ 8 ในปี 2556 มอส. ได้เปิดโอกาส
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ให้ผทู้ จี่ บในสาขาอืน่ ๆ เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครด้วย โดยใช้ชอื่ ว่า “อาสา
สมัครนักสิทธิมนุษยชน” ด้วยพิจารณาว่าองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
และองค์กรพัฒนาทั้งหลายมีแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นพื้นฐาน
ส�ำคัญ และบุคคลที่เข้ามาท�ำงานก็ไม่จ�ำเป็นต้องจบกฎหมายทั้งหมด
การเรียนรูข้ อง มอส. มุง่ เน้นแนวคิด การวิเคราะห์ มากกว่าทักษะการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักกฎหมาย มอส. จึงเปิดช่องทางให้กับ
คนทีไ่ ม่จบกฎหมาย แต่กย็ งั คงเน้นความต้องการนักกฎหมายเป็นหลัก
ดังนั้นใน รุ่นที่ 8 9 10 จึงมีผู้ที่จบสาขาอื่นมาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
ด้วย โดยที่กระบวนการเรียนรู้ 4 ครั้งของ มอส. ยังคงเดิม แต่การฝึก
ทักษะส�ำหรับนักกฎหมายนั้น สมาคมนักกฎหมายฯ ได้มีบทบาทจัด
อบรม สัมมนา ส�ำหรับนักกฎหมายมากขึ้น ซึ่งอาสาสมัครที่จบ
กฎหมายก็จะไปเข้าร่วมฝึกทักษะเหล่านี้
ในปลายปี 2557 มอส. ได้จัดให้มีการประเมินผลโครงการฯ
ซึ่งเป็นการประเมินผล ในช่วงระยะเวลาของอาสาสมัคร 8 รุ่น โดย
เชิญผู้ประเมินจากภายนอกคือ อาจารย์จากส�ำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศึกษากระบวนการเรียนรู้ของอาสา
สมัครและองค์กรปฏิบัติงานที่รับอาสาสมัคร “ผลการศึกษาพบว่า
อาสาสมั ค รเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมากภายหลั ง การเข้ า ร่ ว ม
โครงการ ได้คน้ พบตัวเอง เกิดการขยายคุณค่า และเป้าหมายของชีวติ
ออกไปจากเดิม มีความสามารถ ทักษะเพิ่มมากขึ้นในการท�ำงานด้าน
สิทธิมนุษยชน และมีมุมมองต่อสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากความ
รับรูเ้ ดิม” (บทคัดย่อ รายงานการศึกษา กระบวนการเรียนรูข้ องบุคคล
และองค์กรในโครงการอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนปี 25492557)
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ในปี 2558 มอส. ได้
ด�ำเนินโครงการฯ มาครบ 10 ปี
มีอาสาสมัคร 10 รุ่น มีผู้เข้าร่วม
เป็นอาสาสมัคร รวม 199 คน
จากการศึกษาถึงรุ่น 8 มีผู้ครบ
วาระ 82 เปอร์เซ็นต์ มีบัณฑิต
ทางกฎหมายเข้าร่วมมากกว่า
150 คนและในจ�ำนวน นีม้ อี าสา
สมั ค รที่ ท� ำ งานต่ อ เนื่ อ งเป็ น
เจ้าหน้าที่ หรือเป็นนักกฎหมาย
ทีม่ าช่วยงาน ในองค์กรด้านสิทธิ
ประมาณมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์
จากผลการศึ ก ษาและ
การท�ำงานที่ผ่านมา มอส. ยิ่งมี
ความเชือ่ มัน่ ว่า การสร้างคนรุน่
ใหม่ที่มีส�ำนึก และตระหนักถึง
คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ที่เท่าเทียมกัน คือหัวใจ
ของการขับเคลื่อนขบวนงาน
แก้ปัญหาและสร้างความเป็น
ธรรม อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
การขับเคลื่อนการสร้าง
คนรุน่ ใหม่ดา้ นสิทธิมนุษยชนใน
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ประเทศ อาจไม่เพียงพอ เพราะ
เหตุว่า สถานการณ์ ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิไม่มีพรมแดน อาทิ
ปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงาน
ข้ามชาติ ปัญหาทุนข้ามชาติที่
เข้าไปรุก ท�ำลายทรัพยากร และ
วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น เช่น
กรณีที่มีทุนไทยไปร่วมโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนไซยบุรี ที่ สปป.
ลาว หรือกรณีโรงน�้ำตาลของ
นั ก ลงทุ น ไทยเข้ า ไปสั ม ปทาน
เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีป่ ลูกอ้อยและสร้าง
โรงน�ำ้ ตาล จังหวัดเกาะกง ประเทศ
กัมพูชา เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้
ท�ำให้มีค�ำถามในหมู่คนท�ำงาน
ว่า “จะท�ำอย่างไรที่กฎหมาย
ไทยจะสามารถเอาผิดนักลงทุน
ไ ท ย ที่ ไ ป ล ะ เ มิ ด สิ ท ธิ ข อ ง
ประชาชนในประเทศลุ่มน�้ำโขง
ได้” หรือ ท�ำอย่างไรที่จะให้มี
กติกา กฎหมายที่ปกป้องการ
ละเมิดสิทธิ ข้ามพรมแดนได้

โจทย์นี้ มอส. ไม่สามารถ
คิดคนเดียว แต่ต้องอาศัยบุคคล
เพื่ อ นภาคี ทั้ ง ในประเทศและ
ต่ า งประเทศช่ ว ยกั น ขบคิ ด
วิเคราะห์ จนมีความเห็นร่วมที่
จะขับเคลื่อน การสร้างคนรุ่น
ใหม่ ด ้ า นสิ ท ธิ ใ นระดั บ นานา
ประเทศต่อไป
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Chapter I:

Background,
concept,
goal, features
of the Project

gazetting forests on villagers’ house and farmland,
land grabbing, human trafficking, gender
discrimination, workers’ rights violation, conflict
between the state and investors on one side and
the people on the other regarding mega project,
mining project and so forth. To help tackle these
problems, personnel who grasp human rights
principle are very much in need.

Background
The Human Rights Volunteer (Lawyer) Project
(hereinafter referred to as HRVP or the Project) was set up
in 2006. It resulted from a meeting between human rights
activists in non-governmental organizations (NGOs), social
development workers, law faculty members from
Thammasat University, Khon Kaen University and Chiang
Mai University and Thai Volunteer Service (TVS). TVS had
been engaged in the volunteer placement for NGOs. The
meeting analyzed the human rights trends and resolved
the following:
1. Not only had human rights violation continued,
but it worsened and involved more violence e.g.
64

2. The problem of lacking human rights lawyer was
evident. Number of active human rights lawyers,
at time, never exceeded 25. This was far too low
compared to the number and growing complexity
of human rights cases.
3. Law education in universities failed to build critical
awareness among law students. Teaching content
was oriented towards legal provision, hence
lacking analysis of actual problem situation.
Besides, human rights course was mere elective.
Moreover, faculty members who could teach
human rights were too few and taught it mainly
in classroom, which was out of touch with the
real world. Legal professionals are entrusted
responsibility to determine the fate of any
65

individual. Thus, it
is important that
lawyers be trained
to understand the
society especially
lives of the
marginalized
sectors.
Concept and goal :
increase in number
of human rights
l aw ye r, b u i l d i n g
justice
The above analysis
led to initiating and
developing a Project that
aim to provide learning
ground for young law
graduates to work and
tackle the actual violation
of human rights with human
rights organizations. While,
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the Project was, at the
same time, able to address
legal staff insufficiency
confronting these
organizations. In the long
run, the Project could
contribute to significant
increase in number of
human rights activists and
legal personnel who
possess profound human
right perspective.
Key features
and mechanism
to move the Project
The HRVP eventually
came into being. A main
design of the Project was
taking application from
young law graduates
committed to working for
one year as full-time

volunteer in human rights organization. Working with
organization and engaging with a real human rights issue is
considered “learn amid actual work”. Adding to this,
separate learning activity is organized periodically for
knowledge reinforcement, analytical capacity development,
lesson drawing, inspiration building and networking.
Volunteer receives basic living allowance and welfare. At
least 80 percent of this cost is borne by the volunteer67

receiving organization. The remaining 20 percent is from
the Project’s funding.
The committee of the Project is made up of 8-10
members, a combination of founders and invited experts.
To date, the committee has been a main driving mechanism.
It steers the direction, designs curriculum, monitors and
evaluates the Project’s outcome. Given its experience in
volunteer placement, TVS has been mandated to function
as the Project’s secretariat. TVS has since been responsible
for fundraising as well as the Project implementation.
Volunteer process
In each year, the working process consists of the
following:
1. Coordinating with partner organizations that
request volunteer and provide them with a
learning ground
2. Recruitment and selection of volunteer
3. Training-seminar 4 times: one pre-service, two inservice and one end-service
4. Follow-up of volunteer and visit to the partner
organizations
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All these elements are discussed later in details. To
date, TVS has continued the Project until the 10th batch
of volunteer (placement in July 2015). It is important to
note that, in the Project committee’s consent, TVS has
since the 8th batch opened opportunity to young university
graduates in a field other law to submit application. For
this reason, the Project’s present title is a replacement of
the previous one – Human Rights Lawyer Volunteer Project
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Chapter II:

Cooperation
with
partners/
parties

Criteria for organizations to receive volunteer

Implementing the HRVP involves partners of 2 types
– key partner and supporting partner. The former are those
receiving volunteers to work for one year, the latter
supporter of the volunteer learning process and their work.
The former are merely non-governmental organizations
(NGOs). The latter are diverse, other than (human rights
and social development) NGOs, they can be particular
public organizations, educational institutes, etc.
TVS regularly communicates with key partners. The
purpose is to build/ maintain/strengthen cooperation with
these partners so that they understand the Project’s goal
and take part in all stages of one-year volunteer process
which ranges from recruitment-selection of volunteer until
evaluation of their performance.
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1. Working to promote justices and people’s
participation.
2. Having program/plan that last at least one year
and is relevant to take volunteer
3. Experienced staff available to support volunteer
4. Sufficient funding to cover 80-100 percent of
volunteer allowance. (Yet, this criterion is flexible
depending on TVS policy/priority which may vary
from year to year.)
Consideration/assessment of
organizations requesting volunteer

1. Assessing need for volunteer
and readiness of TVS
Each year, TVS analyses the general trend and sees
what issues are of importance and require urgent response,
hence in need of personnel. Besides, TVS analyses whether
individual existing partners that request volunteer still
remain an appropriate learning ground for young people.
Also, to diversify volunteer placement, TVS looks for new
key partners that have never before received but have
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potential to take volunteer. Diversity in areas/issues
volunteers engage with is useful, both the management of
volunteer in-service learning and building network among
themselves beyond their term of service. Last, assessing
its own ability, TVS looks to its funding and staff capacity.

2. Disseminating information and
building partners’ understanding
TVS disseminates information to partners (and
potential partners) re: volunteer placement by means of
postage, meeting in person, telephone conversation. The
purpose is to make partners understand the Project’s goals,
hence seeing what role they can play in the volunteer
process. The information package includes the Project
backgrounder and volunteer request form.

3. Organizations fill in the form
The volunteer-request form contains questions about
the organization in general, the project the volunteer will
undertake, work’s location, volunteer qualifications
required, supervisory support system, and ability to share
cost of volunteer allowance. TVS requires the form to be
returned in definite timeline. These information are
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summarised and provided for applicants to consider when
they make organization/project of their choice.

4. Selecting organizations to receive volunteer
TVS considers whether the organizations meet all
requirements especially those that have never before
received volunteer. In particular, TVS sees if the organization
can share the volunteer’s cost and/or add to the diversity
of projects/issues to be undertaken by volunteer. If
necessary, TVS sends staff to meet in person with
organization’s representatives to explain in details the HRVP
and its goals, or negotiate the cost-sharing; or seek qualified
organizations if there are still too few requests for volunteer,
and so forth. This stage can be time-consuming before a
list of appropriate and qualified organizations to receive
volunteer can be finalized.

5. Notification of result
TVS notifies the organizations as to the results of
considering their volunteer request. At this stage, the
organizations are informed about timeline and steps in the
volunteer recruitment and selection e.g. meeting with
applicants to explain the project/workplan the volunteer
75

will undertake, interviewing
applicants, and meeting among
themselves to understand the
entire volunteer process, tripartite agreement and cooperation
for the volunteer development.
In addition, TVS considers
taking “additional volunteer”
that, in practice, means younggeneration staff of interested
human rights NGOs that want their
staff to participate in the one-year
volunteer learning process. Each
year, TVS limits number of
participant of this category not to
exceed 5. Potential participants
must submit statement
demonstrating their intention and
commitment.
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Chapter III:

Recruitment
and selection

Recruitment and selection

1. Advertisement of volunteer placement
TVS usually takes 2-3 months to spread information
to interested young people. E-poster containing relevant
information is produced and disseminated to various
audiences through: mainstream media e.g. newspapers, TV
and radio programs as well as social media.

Recruitment and selection of volunteer is very
important. To choose the most suitable persons for the
volunteer posts, TVS sets basic qualifications of the
candidates as well as series of steps to screen candidates
as follow:
Qualified candidates must have:

law)
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1. Commitment to social learning and self-practice
2. Bachelor degree of laws or in a field (other than
3. Age 20-30 years
4. Readiness for one-year service

Audiences targeted include: universities across the
country, student organizations, faculty members that TVS
knows, non-governmental organizations, the Council of
Lawyers in Thailand and the Thai Barrister Association.
TVS also uses other methods/channels to reach target
audiences e.g. organizing PR in particular occasions inside
universities e.g. the commencement and post-orientation,
seeking to meet with interested student groups with the
help from TVS ex-volunteers who are alumni, PR while
teaching human rights to students. (TVS has cooperation
with certain law faculties to conduct human rights training
for their students.)
Exchanges of view and information with student
groups are excellent opportunity as TVS can explain to
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them, address their questions that make them really
understand the HRVP. TVS very often invites ex-volunteers
who are alumni of respective faculties to explain their
experience from working as volunteer, plus short-film show
reflecting or illustrating the problem of human rights
violation. This enables students to better understand the
issue and even, in some cases, get inspired to work for
social justice.

2. Recruitment
2.1 Writing application
Interested applicants must fill in the application form.
This form is downloadable at TVS website. Applicants can
email TVS and ask for it. Form already filled in can be
submitted by email or postage. Applicants can come to
TVS office to write the application and submit it afterwards.
Applications must arrive at TVS by a set deadline.
The application form consists of 2 parts: First part
relates to the applicant himself/herself i.e. family and
education background, social activist/volunteerism
experience and lesson learned, personality, skills and
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abilities, motivation for being volunteer or working for
society. Second part is about applicants’ knowledge and
attitude re: social issues especially human rights, or opinion
towards specific situation(s) which may vary from year to
year. Applicants may be required to write essay on a given
topic e.g. “Idealism and the Work for Society”, etc.
Key concept behind the application form design is:
detailed response in enough depth to questions in the
form enables TVS to get to know individual applicants i.e.
degree of their intention and commitment that may be
implied by life history, work experience and lessons drawn;
their ways of thought and attitude towards problem/issue.
So, question design is important and it depends on what
we want to know about the applicants.
Consideration of application: TVS forms committee
tasked to go through all applications. Each application
requires to be read by at least 3 persons in the committee.
The committee consists of members of the Project
Committee, TVS staff, ex-volunteers or external people
considered suitable. There might be a few committee
formed, each of which is assigned to read 10-15 applications.
Each member of the committee gives marks to each
application according to a set of criteria. The application
83

that passes requires passing marks from at least 2 members
of the committee. Difference in opinion must be resolved
within the committee itself. Unresolved difference may
require intervention from other committee. Then, all
members or at least a representative of respective
committees meet to make a list of those who pass.
Announcement of the result is posted on TVS website.
Criteria:
Considering the applications, 4 criteria are used. Those are:
1) commitment
2) critical understanding of social issues and human
rights problem
3) analysis of the causes of human rights violation
4) communication skills. Weigh given to these criteria
are 15-10-10-5 respectively, making the full marks
total 40. To pass the consideration, application
requires more than half of the marks, that is, 8-66-3. However, committee members may bring up
certain applications that do not get enough marks
in the all-committee meeting for broader
consideration. Or, in case, the number of
applications is low, those whose marks do not
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meet minimum requirement may be given
opportunity to continue to the next stage –
attendance to the gathering for applicants to listen
to the project explanation.
2.2 Listening to the project explanation
The applicants whose application pass the
consideration must attend the gathering of the applicants
to listen to the representative of volunteer requesting
organizations to explain the project they expect volunteer
to undertake. (Applicants can actually access basic details
of relevance beforehand from TVS website.)
Agenda of this gathering consists of
1) background and goal of TVS and the Project, as
well as some basic facts e.g. role and responsibility of
volunteer, service term and stipend, etc.
2) details of the projects requiring volunteer
placement. All volunteer requesting organizations send
representative(s) to explain in depth their project and
answer all questions for applicants to clearly understand
various elements of the project e.g. goal, working strategy,
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workplan, work’s location,
volunteer’s assignment.
Each organization is given a
slot of up to one hour.
Usually, the gathering takes
2-3 days.
Purpose of the gathering
It provides
opportunity for applicants
to get to know the
organizations and the kind
of project they actually
want the volunteer to do
so that individual applicant
can make a choice he/she
considers most suitable.
TVS also expects the
gathering builds friendly
relations among applicants
so as to reduce a sense of
competing with one
another. In addition, the
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project explanation itself
helps applicants figure out
the overall problem facing
the society particularly the
human rights abuses and
role of non-governmental
organizations to tackle
them. So, the gathering, in
a way, serves as a social
classroom TVS provides for
all applicants no matter if
they will succeed.

Then the chosen organizations will interview them on the
following day.

Choosing project(s) for
which they are interviewed

TVS puts together the applications of those choosing
a project/organization for all interview committee members
to read/review before the interview. TVS calls a meeting
of all interviewers to ensure common understanding
regarding the selection criteria, interviewing methods,
questions to ask. TVS prepares form for interviewers to put
marks and comments on those interviewed.

At the end of the
gathering, applicants get to
know all projects and
decide what projects/
organizations they consider
best suiting their interest.
They are allowed to choose
2 projects and rank them.

2.3 Interview
Interviewing applicants is a joint duty between TVS
and the organizations requesting volunteer. A neutral
person with relevant knowledge/expertise may be invited
to help in the interview. Normally, an interview committee
consists of no more 5 members. Each interview session
lasts 30-40 minutes.
Interview preparation

Four criteria for interview
1) Commitment
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2) P e r s o n a l i t y –
maturity, leadership quality,
human relations
3) Understanding of
social problem especially
human rights violation
4) S k i l l s
–
communication, wit,
creativity
After each interview,
interviewers individually
put their marks on the form
provided. Then interviewers
discuss so that they realize
each other’s opinion on
each candidate and may
convince each other on
particular candidates,
which may lead
interviewer(s) to review
their marks given to and
assessment on candidates.
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So, this (discussion) in
practice brings interviewers
closer in standards for
candidate assessment.
After interviewing all
candidates, each of the
interviewing committees
makes a list ranking those
passing. The final results
also depend on how
applicants rank
organizations of their
choices. For instance, a
candidate ranks an
organization as his/her first
choice and is ranked first
after interview for that
organization, he/she gets
the volunteer post at that
organization automatically.
But if he/she ranks a
different organization as

the 1st choice and passes the interview, that organization
then has to get other candidate in lower ranking. Thus, it
often occurs that organization(s) do not get anyone at all
if they are not candidate’s 1st choice or they do not
consider anyone as suitable candidate. In this circumstance,
TVS usually considers opening further opportunity for the
applicants who are not yet selected to be interviewed by
these organizations.
The interview normally takes around 2 days. At the
end, TVS calls a meeting of the candidates who still wait
around to announce the final results (which are also posted
on TVS website). Usually, this meeting has atmosphere in
which encouragement is given to those not selected. Also,
TVS announces if there are organizations not finding anyone
suitable and willing to interview more candidates. If posts
in these organizations are of interest to those not yet
selected, additional interviews are then held on the
following day.
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Chapter IV:

Trainingseminar
process

consists of 4 training/seminars along the course
of one-year term to: reinforce knowledge,
analytical capacity, lesson drawing conclusion,
volunteer relations building
TVS expects volunteer to develop in 3 aspects:

TVS calls one-year volunteer learning process “learn
amid actual work”. This means learning from within the
actual working circumstance where the volunteer engages
with a real issue in an actual place/area, plus reinforcement
of the volunteer learning. So, in this, 2 actors are involved:
1) Organizations receiving volunteer: serving as
learning space, assigning work to volunteer,
monitoring and mentoring volunteer, helping them
cope with difficulty, supporting their skills
development
2) TVS: organizing, facilitating collective learning
process for the entire batch of volunteer, which
92

1) thought and analysis (Head),
2) working skills (Hand) and
3) social idealism/ideology to work for society (Heart).
One other aspect is building their tie and friendship
that is a source of mutual support of their morale,
which can lead the way for building their network
and cooperation in the future.
With all that is said above, TVS hopes volunteer
become capable as a future “change agent”. So, both the
organizations and TVS need to share a common
understanding. And, when volunteers come on board, they
become one other actor that can bring up idea and take
part in organizing and facilitating the learning process by
themselves.
Details provided here relate only to a part – trainingseminar – for which TVS is responsible. One other part
done by respective organizations is not mentioned here
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because its content as well as method/approach varies
from one organization to another, which TVS is not involved
in. TVS only follows up volunteer and give visit to
organization on occasional basis.
TVS holds volunteer training-seminar 4 times in one
whole year. Each training-seminar takes 5 days:
1.
2.
3.
4.

Pre-service orientation
Training-seminar after 4 months in service
Training-seminar after 8 months in service
Presentation of study report by volunteer, lesson
drawing and end-service seminar

TVS requires volunteers to conduct a study of topic
that relates to the issue a volunteer engages with. This
requirement also includes writing a study report and
presenting it in the last training-seminar. Besides, volunteers
are required to submit a working report prior to the trainingseminar after 4 months and 8 months respectively. These
reports must address questions concerning their work in
details and the analysis on the human rights issue with
which volunteer engages. All these questions are specified
in the volunteer manual.

multiple roles: designing training-seminar, organizing and
facilitating it and evaluating its outcomes. TVS staff remains
with each training-seminar throughout: to act as speaker,
moderate sessions, tune between external speakers and
volunteers, encourage group discussion on topic of
common interest, facilitate group dynamics and experience
sharing among the volunteers.
Departing back to work after each training-seminar,
TVS staff follow up volunteers and visit their organizations
to collect feedback and suggestion concerning the trainingseminar in order for TVS to improve the next one.
Pre-service orientation

Objective
To get volunteers ready in: understanding about the
human rights principle, ability to adjust to the organization
or cope with any possible problem that might come up in
the working environment, association with TVS staff and
among the volunteers themselves.

In the volunteer learning process, TVS team plays
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Design of each training-seminar is
up to its purpose. Usually, it is diverse
in both content and method:
• Build in-depth relations
Conducting this part, TVS uses
group dynamics to familiarize
volunteer with one another,
build rapport, realize a sense
of teamwork and power of
working as a group. A sample
method is called Sai Tharn
Cheewit (stream of life) –
volunteers individually draw
picture(s) illustrating their lives
from past until present, and
what they expect about the
future, then volunteers explain
the drawn picture in small
group, which help them
understand each other well
and quickly.
• Human rights: concept and
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Content and method/process

principle
TVS invites external resource persons
experienced in human rights issue and
skilled in organizing learning activities.
This part helps build volunteers’
understanding of various elements,
which range from the definition (of
human rights) to the International
Agreements (on human rights). Series
of methods used are, for examples:
volunteers individually write a short
piece to tell what they know about
human rights, games and role playing,
brainstorming-discussion to address a
set of questions, and film show; which
all lead to better understanding. The
entire process of this part takes 2 days
and 1 night to complete.
• Law and society, rights protection
mechanism, development work and
human rights work
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These 3 topics are delivered through lecture by
external speakers. Or TVS uses seminar-discussion
format in which external resource persons share
knowledge and view. TVS encourages volunteers
to exchange view and ask questions. Focal topics
for discussion are flexible depending on the
current situation or the volunteers’ actual working
circumstances. TVS training team decides what
they consider most appropriate for a given trainingseminar.
• Readiness to start-up with the organization
TVS invites ex-volunteers of different batches to
tell what they encountered, what to adjust, how
to cope with problem. This part is helpful in
reminding volunteers in advance not feel too
discouraged when confronting problem they have
never expected. Also, it helps forge relations
between the volunteers and the ex-volunteers.
• Volunteer’s obligation and tripartite agreement
This part, which TVS staff themselves conduct, is
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to review what are the duties of volunteer i.e.
write and submit progress 4-month and 8-month
reports, conduct one-year study with report
delivered at end of the term, participate in all
training-seminars, etc. These are among terms and
conditions of the tripartite agreement (organization/
volunteer/TVS), to which TVS also introduces to
volunteers. This agreement also stipulates
procedure for all parties to comply with when
problem or conflict occurs.
• Volunteer setting one-year own goal
Volunteers are encouraged to set goal of their
own. Such goal is written down on a heart-shape
paper which TVS will keep. A year later after
completing the term, TVS reveals all the record
for the volunteer to review.
As an essential outcome of the pre-service orientation;
tie and friendship among volunteers has an important role
to play in the volunteer accomplishment. Their tie and
friendship leads to trust, mutual understanding and morale
support system which helps maintain or even further
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strengthen volunteer’s spirit and commitment to making
their lives as volunteer meaningful.
Four-month training-seminar

Objective
To have volunteers draw lesson from 4-month
experience, reinforce their knowledge re: socio-politics and
human rights situation, enhance their analytical capacity
so as to understand the multi-level linkages (local, ASEANregional and global), learn about the problem on the ground
and get prepared to begin a study.

Content and method/process
In the first 4 months, volunteers need to adjust to
the new environment, get to know the organization’s
objectives and mission, while searching appropriate role
they can play. Besides, volunteers encounter the situation
of having new friend/colleague(s) no matter if they can get
along with. Some face a circumstance of hard-work. Some
others have difficulty of not knowing how to do the job.
So, in a way, volunteers can easily run into trouble and
feel discouraged. TVS tends to advise them to be patient
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and talk to someone in the organization to prevent the
problem to worsen. Some volunteers take just a little time
to get through this adjustment period. While some others,
adjustment continues up until end of the 1st 4 months.
And, there are several factors involved. So, the trainingseminar after 4-month is naturally timely for volunteers to
meet in the atmosphere of one wanting to explain to others
the discontentment and frustration, which then leads to a
review, re-thinking, in-depth analysis and inspiration.
• Work, thought, life and mind: lesson drawing and
exchanges
In this topic, volunteers tell their fellows anything
that relate to hardship, happiness as well problem
they confronted and how they resolved it. Some
simply tell frustration and dissatisfaction. Some
others talk about suffering of the people who are
the organization’s target beneficiaries. Through
sharing and conversation such as this, volunteers
can understand each other and learn about ways
of thinking, ways of solving problem. This is
because they can release their frustration or
discontentment. Some can easily resolve a
problem once realize that a problem confronting
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their fellows is tougher. Or, they come to see a
way to resolve it that has to do with changing the
way of thinking.
• Analysis of the human rights situation
Volunteers act as speaker for each other telling
and analyzing problem issue they engage with,
which reflect diversity of the problem. Then an
invited resource person gives a big picture and
analysis that help link problems with one another.
A game-playing might be used to set a condition
for the volunteers to think in an analytical way.
• Analysis of the regional (ASEAN) and global
situation
Volunteers listen to lecture from and exchange
with different guest speakers.
• Field trip to study social issues
This part is to have volunteers expose to real
problem issues on the ground in Bangkok or in its
vicinity. Issues relate to the homeless, foreign
migrant workers, among others. The exposure
takes about one day and one night. Volunteers
split into smaller groups traveling to or visiting
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different areas/groups of people. Then they
analyse and conclude what they learned and
come back to present it to the big group. In
addition, the opportunity to talk with the poor
and marginalized groups, learn about threats
making their lives insecure, lack of access to public
welfare, etc. can in a way inspire volunteers
through a simple comparison between themselves,
the “have”, and these people, the “have not”.
• Building inspiration
Volunteers exchange with person(s) who dedicate
their lives to working for the good, so that they
can see an experience as to how much effort a
person makes, time spent, with a heart spirited,
in order for a real change, which helps build
inspiration for the volunteers.
• Readiness for doing a study
Volunteers get to know the purpose, select a study
topic, learn to write a good study report. In this,
volunteers hear experience of and exchange with
ex-volunteers who did good reports.
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Eight-month training-seminar

Objective
To have volunteers review the 8-month experience,
reinforce knowledge, have volunteers do trial presentation
of topic and scope of their study as well as the preliminary
(if possible) report

Content and method/process
Arriving at this point, volunteers have already crossed
over the adjustment, can now take particular responsibility
and should understand the work in a more in-depth
manner. So, this training-seminar helps volunteers draw
lessons, deepen their knowledge, re-affirm commitment
to completing one-year term and, importantly, meet
requirement for submission of the complete study report.
• Trial presentation of topic, study scope and
preliminary report
Volunteers divide up into small group according
to their study topic/theme e.g. environmentnatural resources, worker, consumer, etc. Then
they try presenting in the small group, which is
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listened to by experienced resource person who
will give comment and suggestion for improving
the study.
• Study trip outside in up-country
Discussing with volunteers, TVS chooses
organization whose work is a good example.
Volunteers spend 3 days and 2 nights in the village
to learn about the work to protect rights of the
village people. They must try to understand in
great details the background, vision and goal,
concept, working approach/method. This part
provides opportunity for volunteers to see a
practical example of human rights defense, and
helps strengthen their inspiration.
• Lesson drawing, conversation on work, thought,
life and mind
This part is in format of informal sharing which is
held in one of the evenings. In this, volunteers
draw lessons, look to the future after completing
one-year term. So, the group hears their fellows’
plan, idea, etc, for instance, some will continue
to remain with the organization, while some others
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plan for a change. The group also discusses about
how to maintain contact and coordination among
themselves.
Presentation of study report, lesson
drawing and end-service seminar

Objective
To have volunteers: present the study report in a
seminar in which discussants with relevant field of
experience give comment to respective reports, reflect on
their lesson and conclude change/development of their
own

Content and method/process
Volunteers usually get excited about presenting the
report given that they are required to make it precise and
fit limited time slot. In addition, they have to do it before
experienced/knowledgeable commentator and
representative(s) of the organisation, and in some cases,
concerned and interested audiences; who tend to give
feedback. It occurs in a conference room with formal
atmosphere. After this, the venue changes to a provincial
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area near Bangkok to conclude their volunteer life.
Altogether, this entire process takes up to 5 days to
complete.
• Presentation of study report
Volunteers take 30 minutes to present report using
Power Point or other audio-visual aid/methods.
After that, commentators discuss and the
organisation’s representatives give feedback. The
floor opens for comments from audience.
Volunteers must submit report one month prior
to the seminar. Then, the report is handed to
commentators well in advance. Volunteers may
make a commentator choice. Commentator must
have knowledge and experience relevant to the
study topic and can give useful comment. For
batches (of volunteer) that have too many
members, a regional seminar round may be held
in a provincial centre for certain study reports to
be presented. This helps prevent the last report
presentation round in Bangkok to take too many
days.
• Seminar to conclude one-year life
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Volunteers exchange with one another on “work,
thought, life and mind” for one last time. Focus
is on change that occurs to volunteers individually.
In this seminar, for one to really conclude his/her
own change, a comparison is made with what one
wrote down on the heart-shape paper during the
orientation time which is returned to them during
this seminar. (Open one’s heart to see what one
put in.) They also discuss what to do to continue
their relations and keep mutual support system
towards the future

Every learning activity leads to
inspiration and (spiritual) strength for
volunteers to keep moving on with
mindfulness, tolerance and commitment to
hard work. Working to tackle human rights
issue is a pressing job. Pressure can be
immense as it comes from various sources
including especially the marginalized groups
that volunteers engage with, hence, with
insecure and weak mind, they can easily get
discouraged. So, if their mind is strong, their
performance ensures good results.

Designing the learning process for volunteers, TVS
blends together Head, Heart and Hand. However, TVS
chooses to focus especially on head and heart because,
TVS believes, Hand or skills can be obtained chiefly through
active engagement with the actual work at the organization.
One other thing is, once again, building friendship which
must starts out during the orientation. From then on,
volunteers will look after it on their own whether during
and in between the remaining training-seminars and
beyond.

To date, the previous statistics suggest
that more than half of volunteers continue
working with the organization as regular staff
after one year. This essentially meets the
organization’s need for committed and
understanding staff to carry on. Currently,
many ex-volunteers are part of the core staff
of various human rights NGOs.
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Chapter V:

Follow up

After attending each training-seminar, volunteers go
back to work at the organisation and this is a most important
element of what is called “learn amid the actual work”,
hence learning continues. The organisation normally assigns
at least one of its staff to work closely with, give advice to
and assess performance of volunteer. In fact, some
organisations have small number of staff while the amount
of work is big. In this case, volunteer might not get a good
co-worker to give advice. Volunteer is just assigned to read
documents and follow senior colleague(s) to events held
by the organisation. Or, without much description, volunteer
is assigned to do simple work. In some cases, volunteer
works for several consecutive weekends without taking
rest.
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At the beginning,
volunteer must adjust to
the people. Without
familiarity and insufficient
caring from the organisation,
volunteer can be
discontented or even
frustrated. Capacity of
tolerance of the volunteer
is very important at this
stage. Once a volunteer
gets through this period,
he/she becomes efficient
to learn. They can then
take more responsibility to
help the organisation
achieve its goal and will
likely make it until the end
of the process. But in many
cases, the adjustment
period is rough due to
problem with the
organisation e.g. staff
resignation hence lack of

supervisor, work assigned
to volunteer is unsuitable
for learning. Problem can
also come from volunteer’s
own family e.g. parent’s
dissent for volunteer work.
Or, problem is the
volunteer’s own e.g. work
assigned not matching his/
her skills, inadequate
discipline and sense of
responsibility.
Follow up of
volunteer is thus an
important element in
supporting volunteer’s
development of their head,
heart and hand. Follow-up
in a timely manner can
prevent disruption of this
development or even
ensures its continuity.
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Guides for volunteer follow-up,
visit to organisation

taking suggestion on what TVS should do for
volunteer’s learning

• Understanding volunteer’s
actual working circumstances,
role and responsibility,
volunteer’s change/
development in any given time
period

• Associating with volunteer as friend (not boss that
come to examine their performance), with
willingness to know their hardship/happiness, give
moral support and engage in conversation for new
idea and build trust in relationship with both
volunteer and the organisation

• Listening deeply to volunteer:
This is important as what some
volunteers (who encounter a
problem) need is someone who
can really listen to what they
will tell or ask question that
enables them to resolve
problem.
• Assessing volunteer’s need for
training and reinforcement
• Understanding nature of the
organisation

Follow-up method/channel
• Telephone, LINE and Face book
• Meet in person after working hours
• Attend events held by the organisation, meet in
important events
• Field visit to working area as well as the organization
where informal meeting between volunteer, the
organization and TVS staff can be held.

• Exchanging with the organisation
about how to support volunteer,
114
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Chapter VI:

Conclusion
and
what’s next

network was registered to become the Human Rights
Lawyers Association (HRLA).

Outcome and impact of the HRVP which has
continued until the present time are evident. One most
obvious is significant increase in number of human rights
lawyer/legal personnel actively engaging with human rights
issues. One other remarkable outcome is the gathering of
human rights lawyers of different generations to form the
Human Rights Lawyers Network which has materialized
since 2008. The network links up human rights defenders
across Thailand, drives cooperation towards long-term
solution, and undertakes immediate campaign in response
to specific human rights situation. TVS ex-volunteers have
key functions, both as committee members and as staff,
forming a part of the core of the network. In 2013, the
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Continuing to the 8th batch in 2013, TVS began to
take application from those in a field other than law. This
resulted from the consideration that the rights-based
strategy was widely adopted across civil society organizations
(CSOs), while, human rights groups and development groups
came closer in perspective. Besides, to be human rights
activist, one needs not to be a law graduate. And, it is
important to note TVS had given more importance to multidimensional learning than focusing solely on legal aspect
right from the start of the Project. This approach has
remained until the 10th batch of volunteer this year (2015).
Fortunately, those who want to pursue law practice can
benefit from legal training offered by the HRLA.
Around end of 2014, TVS invited an expert from
Thammasat University’s Graduate Volunteer Centre to
evaluate the HRVP covering volunteer batch 1-8. Looking
in particular to the volunteers’ learning process, the
evaluation found that “significant changes had occurred
to volunteers after their participation in the volunteer
process. They learned to discover themselves, expand their
value as well as life-goal, enhance capacity and skills
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required for human rights
work, possess viewpoint
towards Thai society that is
different from before.”
(Summary, Learning Process
of Individuals and
Organizations in the Human
Rights Lawyer Association
Project, report of the
evaluation, 2006-2014)
Up until 2015, the
Project has turned 10 year
old, TVS has recruited 10
batches of volunteer
totaling 199. From batch
1-8, those that could
complete one-year term
constitute 82 per cent.
Over 150 Law graduate
took part in the Project. Of
this number, over 70 per
cent continue to work as
regular staff or become
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legal associates assisting
the organization.
Findings from the
evaluation adds to TVS’
confident that supporting
the new-generation to
become critically aware
of the equal value and
dignity of human being is
the heart of the driving
effort to resolve the
problem of injustice, now
and in the far future.
However, support for
development of the new
generation in the human
rights work within a given
country will unlikely be
sufficient, given that much
of the violation today has
crossed national borders
e.g. human trafficking,
transboundary investment

that leads to destruction
natural resources, grabs local
people’s land and drastically
change their way of life. Thai
investment in Xayaburi
hydropower project in Laos’
north and sugarcane plantation
in Cambodia’s Koh Kong
province is a case in point. A
relevant question is “if there
are any Thai laws to hold the
investor accountable to the
people in a different country
whose rights are violated?” Or,
more broadly, how can
effective regional law and
enforcement system be put in
place to defend the people’s
rights?”
A single organization and
single country alone cannot
address question such as this
one. Given the negative trends
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of the violation crossing borders, it
is now timely for different
organizations, networks and
individuals from respective countries
of the region to discuss what they
can do collectively to initiate a
regional collaborative effort of
which support for the development
of the new-generation human rights
activist is an integral part.
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11
ประสบการณ์
จากอาสา
สมัคร

มึดา นาวานาถ
“ดาไม่เข้าใจหรอก
ว่าลึกๆ แล้วปัญหามันคือ
อะไรกันแน่ ดารู้แค่ว่าดา
เป็ น มนุ ษ ย์ แ ละเป็ น ลู ก
หลานของโลกใบนี้ เหตุผล
นี้แหละที่ท�ำให้ดาคิดว่ามัน
เป็ น สิ ท ธิ์ ที่ ด าควรได้ รั บ
เหมือนเด็กคนอื่นๆ อย่าง
เท่าเทียมกัน” มึดาย้อนถึง
ความรู้สึกของตัวเองสมัยที่
ยั ง เป็ น นั ก เรี ย นที่ มี ส ถานะ
ของคนไร้รัฐ ท�ำให้เธอยืนหยัดท�ำงานเพื่อสิทธิของคนไร้รัฐในไทย
เรื่อยมา
พ่อแม่ของเธออพยพหนีภัยสงครามมาจากพม่าแล้วมาตั้ง
รกรากในประเทศไทยนานกว่า 47 ปี มึดาเกิดที่แม่ฮ่องสอนและต้อง
ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทย เกือบ 9 ปีกว่าที่เธอจะได้สัญชาติ
ในปี 2551 เธอเล่าประสบการณ์การที่ต้องอยู่ในสถานะคนไร้สัญชาติ
ซึ่งต้องประสบปัญหาต่างๆ เธอเล่าว่า “ผู้ที่ไร้สัญชาติจะถูกจ�ำกัดสิทธิ์
เรื่องการเดินทางออกต่างจังหวัด เพราะไม่มีบัตรประชาชน ซึ่งเรื่องนี้
เป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยเข้มงวดเป็นอย่างมาก”
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ปัญหาอีกอย่างของเด็ก
ไร้ สั ญ ชาติ คื อ การถู ก ยึ ด
ใบประกาศนียบัตรรับรองวุฒิ
ทางการศึกษา มึดาก็เป็นหนึ่ง
ในนั้ น ซ�้ ำ ถู ก อาจารย์ เ พ่ ง เล็ ง
ว่ า เป็ น กลุ ่ ม คนที่ ห นี ป ั ญ หา
มาจากประเทศอืน่ ช่วงแรกของ
การเรี ย นในระดั บ วิ ท ยาลั ย
เธอได้ เ ข้ า ร่ ว มกลุ ่ ม กิ จ กรรม
นักศึกษา ร่วมออกค่ายเพื่อหา
ประสบการณ์ชวี ติ เธอเคยได้ยนิ
เรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมาย
แต่เธอไม่รสู้ กึ ๆ อะไรมากนัก แต่
เหตุนี้ก็ท�ำให้เธอตัดสินใจเรียน
คณะนิ ติ ศ าสตร์ เธอบอกกั บ
ตัวเองว่า “ถ้าฉันได้มีโอกาสได้
เข้ า เรี ย นกฎหมาย ฉั น จะใช้
ความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปต่ อ ยอดการ
ท�ำงาน จะท�ำให้คนในหมู่บ้าน
ของฉั น ได้ รั บ สั ญ ชาติ ไ ทยทุ ก
คน” ที่สุดฝันของเธอก็เป็นจริง
เมื่ อ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
พายัพได้อนุมัติทุนการศึกษาให้
เธอเล่าว่า “ดารู้สึกว่าเป็นคนที่

โชคดีที่สุดในรอบหลายปีที่มีแต่
โชคร้ายมาตลอด”
ช่วงที่เธอเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัย เป็นช่วงเดียวกับที่
ประเทศไทยมี ก ารปรั บ ปรุ ง
กฎหมายในส่วนเนือ้ หาทีว่ า่ ด้วย
การมีสัญชาติไทย เธอเป็นหนึ่ง
ในคนไร้สัญชาติที่ได้รับสัญชาติ
ไทย เธอจึงเป็นตัวแทนของคน
ไร้สญ
ั ชาติทอี่ อกมาพูดถึงปัญหา
ของคนไร้สัญชาติต่อสาธารณะ
เธอฝันไว้ว่า หลังจบการศึกษา
จากมหาวิทยาลัย เธออยากจะ
ท�ำงานเพื่อคนในชุมชนของเธอ
อยากท� ำ งานเพื่ อ คนในสั ง คม
อยากปกป้องคนอื่นๆ ประกอบ
กับการที่เธอได้รับข้อมูลมาจาก
เพื่อนๆ เกี่ยวกับโครงการอาสา
สมั ค รนั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
มอส. ความฝันนี้บวกกับข้อมูล
ที่มี ผลักดันให้เธอก้าวเข้ามา
ส มั ค ร เ ป ็ น อ า ส า ส มั ค ร ใ น
โครงการอาสาสมั ค รนั ก สิ ท ธิ
มนุษยชน
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ขณะที่เธอเรียนในมหาวิทยาลัยความจริงที่เธอพบคือ แม้จะมี
ผู้ประกอบอาชีพด้านกฎหมายเป็นจ�ำนวนมาก แต่กลับไม่ค่อยเห็น
คนหนุม่ สาวให้ความสนใจทีจ่ ะท�ำงานประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง
เอาจริงเอาจัง เมื่อหันกลับมามองนักศึกษาด้านกฎหมาย เธอเห็นว่า
มีนักกฎหมายจ�ำนวนน้อยที่ใส่ใจปัญหาสังคมอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่
มุ่งเอาดีด้านธุรกิจมากกว่าที่จะมุ่งให้ความช่วยเหลือสังคม หลังจาก
เข้าร่วมกระบวนการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนแล้ว เธอได้พบกับ
กลุม่ คนทีม่ คี วามฝันและหัวใจเดียวกันทีพ่ ร้อมจะก้าวไปช่วยเหลือผูค้ น
ในสังคม เขาเหล่านี้ท�ำให้เธอได้พบว่าเธอไม่ได้โดดเดี่ยวบนหนทาง
สายนี้ แต่เธอมีเพื่อนอีกมากที่พร้อมจะเดินไปบนเส้นทางของการ
ปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วยกัน แม้เส้นทางนี้จะมากด้วยปัญหาที่
แตกต่างในรายละเอียด แต่เธอก็เชื่อว่ากฎหมายจะต้องถูกประยุกต์
ใช้ได้ตามความเหมาะสม ตามอัตลักษณ์และบริบทของพื้นที่แตกต่าง
กันไป และที่แน่นอนที่สุดก็คือ เธอและเพื่อนๆ จะร่วมกันท�ำงานและ
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอ
หลังจากเรียนจบเธอคิดว่าเธอต้องท�ำงานกับคนไร้สัญชาติ
ต่อไป ด้วยเหตุผลง่ายๆ คือ เพราะเธอคือหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านั้น ถึง
แม้เธอจะโชคร้ายที่เกิดมาเป็นคนไร้สัญชาติ แต่เมื่อเธอได้ย้อนไป
ทบทวนเรือ่ งราวชีวติ ของเธอตลอดเวลาทีผ่ า่ น มันท�ำให้เธอรูส้ กึ ว่าเธอ
โชคดีมากที่ได้มีโอกาสท�ำให้คนอื่นๆ ได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเธอ
ปัญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ นอกจากท�ำให้เธอเข้มแข็งแล้ว ยังเป็นแรงผลัก
ส�ำคัญที่ท�ำให้เธอกล้าที่จะก้าวออกไปช่วยเหลือผู้อื่น เธอบอกกับ
ตัวเองเสมอว่า “ฉันไม่ควรหยุดภารกิจเรือ่ งคนไร้สญ
ั ชาติไว้เพียงเพราะ
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ว่ า ฉั น ได้ สั ญ ชาติ แ ล้ ว
เท่านั้น แต่ดาควรท�ำมัน
ต่อไป”
หนึง่ ปีของการเป็น
อาสาสมัครนักสิทธิฯ เธอ
ท� ำ งานกั บ ศู น ย์ พั ฒ นา
เครือข่ายเด็กและชุมชน
การเป็ น อาสาสมั ค รที่ นี่
ท�ำให้เธอมีโอกาสท�ำงาน
ศึ ก ษาวิ จั ย ปั ญ หาคนไร้ รั ฐ และมุ่งศึกษาประเด็นกฎหมายสั ญ ชาติ
โดยตรง ท�ำให้เธอเข้าใจปัญหาเรื่องคนไร้สัญชาติและกฎหมายไทย
มากขึ้น ขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ประสบการณ์ลักษณะนี้
กับเธอมากนัก ความคิดหลายอย่างของเธอเปลี่ยนไป เช่น เรื่อง
สถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทเี่ ธอได้รบั จากสือ่ กระแสหลัก
ท�ำให้เธอเข้าใจว่าคนภาคใต้เป็นพวกหัวรุนแรงและไม่มนี ำ�้ ใจ แต่ความ
คิดนี้เปลี่ยนไป เมื่อเธอได้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครนักสิทธิฯ
เธอได้รู้ความจริงจากเพื่อนในรุ่น และการเข้าร่วมเวทีวิชาการต่างๆ
ท�ำให้เธอเข้าใจเหตุแห่งปัญหาอย่างแท้จริง ปัจจุบันเธอยังคงท�ำงาน
ช่วยเหลือให้กับคนไร้สัญชาติ และสนับสนุนคนท�ำงานในประเด็นนี้
ตามจังหวะโอกาสที่เอื้ออ�ำนวย
ด้านการประสานความร่วมมือ เธอมีโอกาสได้ท�ำงานประเด็น
สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนร่วมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่จากประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง ได้ท�ำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ในประเทศ
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เพือ่ นบ้าน เธอพบว่า เมือ่ มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เกิดขึน้ ในภูมภิ าค
อาเซียน ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิชุมชน
รวมถึงสิทธิเด็กก็เกิดตามมา เรื่องนี้เป็นสาเหตุที่ท�ำให้เธอและเพื่อนๆ
กลุ่มคนรุ่นใม่หันมาสนใจและตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการท�ำงาน
ร่วมกัน โดยใช้พลังแห่งความสมานฉันท์ตอ่ กรกับความอยุตธิ รรม มึดา
เล่าว่า “ดามีความสุขทีไ่ ด้ทำ� งานร่วมกับคนไร้สญ
ั ชาติ การทีด่ าเติบโต
มาพร้อมๆ กับเขา ท�ำให้ดารู้สึกว่าคนไร้สัญชาติคือส่วนหนึ่งของชีวิต
ดา และดาจะท�ำงานเพื่อพวกเขาให้เหมือนกับที่ดาเคยฝันเอาไว้”
การเป็นนักเรียนไร้สญ
ั ชาติไม่ใช่จดุ ด้อย แต่นนั่ กลับท�ำให้เธอเต็มเปีย่ ม
ด้วยพลั ง มหาศาลที่จะท�ำงานรับใช้คนไร้สัญชาติ ไ ด้ อ ย่ า งไม่ รู ้ จัก
เหน็ดเหนื่อย โดยส่วนตัวแล้วมึดามีความเห็นว่า หากคนหนุ่มสาวได้
รับโอกาสเช่นเดียวกับเธอ พวกเขาจะสามารถกลับไปท�ำงานเพื่อ
พัฒนาชุมชนของตัวเองได้เช่นกัน
การก้าวเข้าไปท�ำงานในภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงเป็นก้าวที่สองของ
ชีวติ เธอ เนือ่ งจากเธอเห็นว่า ประเด็นปัญหาในภูมภิ าคอาเซียนมีความ
เกี่ยวเนื่องกัน หากเราแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องคนไร้สัญชาติอย่างเดียว
อาจเป็นการตัดโอกาสทีจ่ ะเชือ่ มประสานงานกับเพือ่ นบ้านในภูมภิ าค
อาเซียนได้ อีกทั้งอาจถูกมองว่าเป็นการเห็นแก่ตัวที่มองเห็นและให้
ความส�ำคัญแค่ปัญหาของตนเองโดยไม่สนใจปัญหาอื่น ดังนั้นเธอจึง
ตัดสินใจที่จะขับเคลื่อนประเด็นปัญหาเรื่องคนไร้สัญชาติในระดับ
ประเทศไปพร้อมๆ กับการขับเคลือ่ นเพือ่ ให้เกิดการแก้ไขปัญาในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน
ประสบการณ์สำ� คัญทีเ่ ธอได้รบั จากการท�ำงานในระดับภูมภิ าค
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อาเซียนคือ เธอได้โอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษมากขึ้น เธอตระหนักว่า
เรื่องคนไร้สัญชาติเป็นปัญหาระดับสากล ในภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงมีคน
ไร้สัญชาติจ�ำนวนมาก เธอต้องการเชื่อมประเด็นคนไร้สัญชาติกับคน
รุ่นใหม่โครงการต่างๆ ในภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง เพื่อให้พวกเขาสนใจและ
เข้าใจในเรื่องนี้ โดยเฉพาะในประเทศพม่าซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่
ประสบปัญหาเรื่องคนไร้สัญชาติอย่างมากเช่นกัน ปัญหาหลักคือการ
ที่คนไร้สัญชาติไม่ได้รับความสนใจจากสังคมมากนัก นี่คืออีกเหตุผล
หนึง่ ทีท่ ำ� ให้เธอพยายามทีจ่ ะผลักดันประเด็นปัญหาดังกล่าวนีใ้ ห้กลาย
เป็นประเด็นสาธารณะในระดับภูมิภาคอาเซียน
มึ ด ากล่ า วย้ อ นหลั ง ไปว่ า เมื่ อ ครั้ ง ที่ เ ธออยู ่ ใ นสถานะเด็ ก
ไร้สัญชาติ ช่วงนั้นยังไม่มีกฎหมายไทยมาตราใดรองรับเด็กๆ อย่าง
พวกเธอ แต่ปัจจุบันนโยบายได้เปลี่ยนไปมากแล้ว กฎหมายหลาย
มาตราถูกปรับ เด็กไร้สญ
ั ชาติสามารถเข้ารับการศึกษาได้เช่นเดียวกัน
กับเด็กนักเรียนไทย เธอสรุปให้ฟังว่า ก่อนหน้านี้เด็กที่เกิดจากพ่อแม่
ไร้สญ
ั ชาติในประเทศไทย จะไม่ได้รบั ใบสูตบิ ตั ร แต่หลังจากการท�ำงาน
ขับเคลื่อนสาธารณะให้มีการปรับปรุงนโยบายจนประสบความส�ำเร็จ
ท�ำให้ปัจจุบันเด็กที่เกิดในประเทศไทยสามารถแจ้งเกิดและได้รับ
ใบสูติบัตรทุกคน และหากพวกเขาแต่งงานกับคนไทยก็สามารถ
จดทะเบียนสมรสได้ เธอกล่าวว่า “ปัจจุบันสถานการณ์หลายอย่างได้
เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลังจากที่ประเด็นเรื่องคนไร้สัญชาติถูก
ขับเคลื่อนอย่างเข้มข้น” แต่ละปีองค์กรของเธอพยายามที่จะรณรงค์
และผลักดันให้สังคมสนใจในประเด็นคนไร้สัญชาติมากขึ้น รวมถึง
ความพยายามในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้นด้วย
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ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนคือ องค์กรรัฐที่เคยมองว่าเอ็นจีโอ
เป็นพวกคอรัปชั่น สนใจเฉพาะประเด็นปัญหาคนต่างด้าวแต่กลับ
ละเลยปัญหาของคนไทยด้วยกัน ปัจจุบันมุมมองนี้ถูกเปลี่ยนมาเป็น
ความเข้าใจในเนือ้ งานของเอ็นจีโอมากขึน้ อีกทัง้ ยังให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนการท�ำงานของเอ็นจีโอมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
หลังครบวาระ
อาสาสมัครแล้ว มึดา
ยัง คงท� ำ งานที่ ศูนย์
พัฒ นาเครื อ ข่ า ยเด็ก
และชุมชน โดยท�ำงาน
สองต�ำแหน่งคู่กันไป
คือ เป็นผูป้ ระสานงาน
“โครงการสภาเยาวชน
ลุ่มน�้ำโขง” และเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับคนไร้สัญชาติ โดย
ภารกิจส่วนนี้ เธอได้จัดเวทีฝึกอบรมทางวิชาการเพื่อให้ความรู้กับ
คนไร้สญ
ั ชาติเป็นประจ�ำทุกปี แต่ละปีกลุม่ เป้าหมายจะแตกต่างกันไป
มีทั้งชาวบ้าน อาสาสมัคร และเด็กๆ จากโรงเรียนในพื้นที่ แน่นอนว่า
เมื่อกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม เธอต้องปรับประยุกต์เนื้อหาและ
กระบวนการฝึกอบรมเพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละกลุม่
เป้าหมายด้วย ในเบื้องต้นเป้าหมายของการท�ำงานคือ การแนะน�ำให้
พวกเขาเข้าในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่พวกเขาควรได้รับ รวมถึงการให้
ค�ำแนะน�ำด้านการสมัครงานตามสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้แล้วเธอยัง
เป็นตัวกลางประสานงานและสือ่ สารข้อมูลต่างๆ ระหว่างคนไร้สญ
ั ชาติ
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กั บ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้
เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ปั ญ หาของประชาชนอย่ า ง
แท้จริง ด้วยหวังว่าการท�ำงาน
ขององค์กรในระดับที่สูงขึ้นจะ
บรรลุ ผ ล คื อ ประเด็ น คนไร้
สัญชาติได้ถูกยกระดับขึ้นเป็น
ปัญหาสาธารณะ ซึ่งรัฐต้องมี
มาตรการหรือนโยบายในการ
แก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน
มึดาเชือ่ ว่าโครงการอาสา
สมั ค รนั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
มอส. คือพื้นที่ในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดของ
คนหนุ่มสาวในเรื่องสิทธิมนุษยชนได้เป็นอย่างดี หลังจากได้
ร่วมกระบวนการนี้ท�ำให้เธอได้
รั บ ความรู ้ แ ละความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน
อย่ า งชั ด เจนและเข้ ม ข้ น ขึ้ น
เธอกล่าวว่า หากเธอไม่ได้รับ
โอกาสให้เข้าร่วมกระบวนการนี้
เธอคงตกอยู่ในภาวะของความ

สับสนว่าเธอควรจะเดินบนถนน
สายนี้ ต ่ อ ไปหรื อ ควรเปลี่ ย น
เส้นทางชีวติ เธอรับรูไ้ ด้วา่ ความ
เข้ ม แข็ ง จะไม่ มี วั น เกิ ด ขึ้ น ใน
ตัวเธออย่างเช่นปัจจุบัน หากไม่
ได้ร่วมโครงการนี้ โครงการของ
มอส.เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้
คนที่ ยั ง ไม่ มี ค วามชั ด เจนใน
ตัวเองว่าจะเลือกทางเดินของ
ชีวิตอย่างไร โครงการนี้ท�ำให้
เธอตัดสินใจได้ว่า เธอควรเลือก
เส้นทางไหนให้กับชีวิตเธอ
เธอมีข้อเสนอต่อ มอส.
ว่า ควรมีโครงการดีๆ แบบนี้
ต่อไป มอส.ควรเป็นองค์กรที่
เปิดโอกาสส�ำหรับคนที่ไม่ได้จบ
ด้านกฎหมายให้มีพื้นที่เรียนรู้
เพื่อนเธอหลายคนสนใจอยาก
จะเข้ า ร่ ว มกั บ โครงการอาสา
สมัครนักสิทธิฯ แต่พวกเขาไม่ได้
จบด้านกฎหมาย เธอเห็นว่า การ
ท�ำงานแต่ละประเด็นต้องการ
คนที่ มี ทั ก ษะแตกต่ า งกั น ใน
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การท�ำงานหนุนเสริม
เช่น การสื่อสาร การ
ต่ อ รอง และทั ก ษะ
อื่ น ๆ น อ ก เ ห นื อ
ไปจากทั ก ษะด้ า น
กฎหมาย เธอยก
ตั ว อย่ า งการท� ำ งาน
ต่อรองกับหน่วยงาน
รัฐในช่วงที่ผ่านมาว่า การต่อรองกับเจ้าหน้าที่รัฐบางครั้งให้ผลในทาง
ลบ เนื่องจากว่าการน�ำเสนอข้อมูลเฉพาะประเด็นด้านกฎหมาย
ประเด็นเดียวท�ำให้นำ�้ หนักในการต่อรองมีนอ้ ย และอาสาสมัครแต่ละ
คนมีพื้นฐานแตกต่างกัน ดังนั้น มอส. ควรเป็นองค์กรที่เพิ่มทักษะที่
จ�ำเป็นด้านต่างๆ ให้กับอาสาสมัคร โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารและ
การต่อรองกับหน่วยงานต่างๆ ซึง่ เชือ่ ว่าหากพวกเขาสามารถน�ำความ
รู้และทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้ ก็จะเกิดประโยชน์กับการท�ำงาน
สร้างสรรค์สังคมต่อไป
มึดากล่าวค�ำคมทิ้งท้ายไว้ว่า “ดาเชื่อมั่นในพลังและความรู้
ของคนหนุ่มสาวอย่างพวกเรา หากพวกเราร่วมมือกัน เราจะ
สามารถเปลี่ยนอนาคตได้ด้วยมือของพวกเราเอง”

เล่าฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล
ต�ำแหน่งรองผูอ้ ำ� นวย
การศูนย์พฒ
ั นาเครือข่ายเด็ก
และชุมชน คือความรับผิดชอบ
ในอดี ต ของเล่ าฟั ้ ง แต่ เขา
ลาออกในเวลาต่ อ มา เขา
อยากจะร่ ว มกั บ เพื่ อ นๆ
ก่อตัง้ องค์กรทีท่ ำ� งานประเด็น
ที่ ตั ว เองสนใจโดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน
ของชนเผ่าพืน้ เมือง โดยกลุม่
เป้าหมายแรกทีเ่ ขาพุง่ เป้าไป
ก็คือบ้านเกิดของเขาเอง
ในช่ ว งหนึ่ ง ปี ข องการเป็ น อาสาสมั ค รนั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
เขาสามารถขยายเครือข่ายไปยังกลุ่มคนและองค์กรต่างๆ ได้อย่าง
หลากหลาย กลุม่ คนเหล่านัน้ ช่วยเปิดโลกทัศน์และช่วยให้เขามีทศิ ทาง
ในการท�ำงานชัดเจน ซึ่งเขามีความมั่นใจจะท�ำงานในประเด็นด้าน
ชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือมากขึ้น พื้นที่ดังกล่าวชาวบ้านยังเข้าไม่ถึง
สิทธิและรู้จักกฎหมายต่างๆ น้อยมาก เล่าฟั้งถือว่าเป็นนักกฎหมายที่
พยายามท�ำให้ชาวบ้านรูถ้ งึ สิทธิและสามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้
เล่าฟัง้ เล่าว่า “ล�ำพังตัวคนนัน้ ไม่เคยเปลีย่ นไปไหน แต่สงิ่ เปลีย่ น
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ไปคือประสบการณ์ที่ได้รับ” ใน
ระยะแปดปีที่ท�ำงาน ด้วยความ
ทีอ่ ยากจะบรรลุเป้าหมายชีวติ ที่
สูงขึ้น ท�ำให้เล่าฟั้งมุ่งมั่นศึกษา
กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและ
กฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า ง
เอาจริงเอาจัง เขาได้รับโอกาส
ในการพัฒนาทักษะความรู้จาก
การเข้าร่วมโครงการต่างๆ หลาย
โครงการ อาชีพนักกฎหมายเปิด
โอกาสให้เขาได้พบปะกับกลุ่ม
หลากหลาย ทั้ ง ทนายความ
นักวิชาการด้านกฎหมาย และ
นั ก พั ฒ นาเอกชน การได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มคน
เหล่านี้ ท�ำให้เขาได้ประสบการณ์
ที่มีคุณค่า เขาได้ข้อมูลความรู้
และเข้าใจสิ่งต่างๆ มากขึ้น เขา
ได้ พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษา
อังกฤษจนสามารถพูดสือ่ สารได้
กลุ่มคนเหล่านี้เป็นต้นแบบที่ดี
ส� ำ หรั บ เขา การที่ ไ ด้ มี โ อกาส
พบปะกับกลุม่ คนทีม่ จี ติ ใจดีและ
มีความมุ่งมั่นในภารกิจการงาน
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ด้านสิทธิมนุษยชนจ�ำนวนมาก
ยิ่งท�ำให้เขามีความมุ่งมั่นที่จะ
ท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนให้ดี
ยิ่งๆ ขึ้นไปอีก
การท�ำงานของเขาทีผ่ า่ น
มา เกิ ด ผลด้ า นบวกต่ อ กลุ ่ ม
ชาวบ้านอย่างชัดเจน 2 ประการ
ประการแรก คือ กลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ได้
เกิดความตระหนักในเรื่องของ
สิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนที่
พวกเขาพึงได้รับ ประการที่สอง
คือ ชาวบ้านในพื้นที่ที่ท�ำงาน
ด้ ว ยเกิ ด ความมั่ น ใจในการ
ต่ อ รองด้ า นสิ ท ธิ เ รื่ อ งสั ญ ชาติ
และสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ท� ำ กิ น กั บ
หน่วยงานรัฐ จากความพยายาม
สร้างอ�ำนาจการต่อรองให้กับ
ชาวบ้านในหลายพื้นที่ ท�ำให้
ชาวบ้านหลายชุมชนสามารถท�ำ
กิ น บนที่ ดิ น ของตั ว เองต่ อ ไป
โดยที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถใช้
กฎหมายเอาผิดพวกเขาได้ แต่

เขามีความเห็นในประเด็นนี้ว่า แม้การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่จะ
สามารถท�ำได้ แต่การท�ำงานรณรงค์เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเรื่อง
สิทธิที่ดินท�ำกินในระดับชาติยังด�ำเนินไปได้ช้า
ปั จ จุ บั น เล่ า
ฟั้งท�ำงานอยู่ มี 3
เรื่องหลัก คือ การ
รณรงค์คัดค้านการ
สร้างเขื่อน เรื่องการ
เรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ใ น
ที่ ดิ น ท� ำ กิ น ของชน
เผ่ า พื้ น เมื อ ง และ
เรื่ อ งคนไร้ สั ญ ชาติ
ซึ่ ง ใ น ป ร ะ เ ด็ น
สุดท้าย เขามีแผนที่จะยื่นฟ้องที่ศาลปกครอง เกี่ยวกับกรณีปัญหาชน
เผ่ากะเหรี่ยงซึ่งได้มีการเรียกร้องการมีสัญชาติมายาวนานกว่าสามปี
แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด
บทเรี ย นของชี วิ ต อาสาสมั ค รหนึ่ ง ปี ที่ เ ขาสรุ ป ได้ คื อ ใน
มหาวิทยาลัยเขาได้รเู้ รือ่ งสิทธิในทีด่ นิ ท�ำกินเพียงว่า รัฐจะเป็นผูจ้ ดั สรร
ที่ดินท�ำกินให้ชาวบ้าน ขณะในข้อเท็จจริงเขาพบว่า ชาวบ้านจ�ำนวน
มากไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวทั้งที่อยู่อาศัยและท�ำกินมาหลายชั่วอายุคน
ก่อนรัฐจะประกาศเขตอุทยานด้วยซ�้ำ เขาบอกว่า “หากไม่ได้ลงพื้นที่
จริง จะไม่มีทางได้รู้และจะไม่มีความมั่นใจในข้อมูลที่เราได้รับ”
มหาวิทยาลัยไม่เคยสอนเราว่า นอกจากสิทธิด้านที่ดินแล้ว ชาวบ้าน
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ยังมีสิทธิด้านอื่นๆ ที่จะปกป้องสิทธิของพวกเขา ยังมีสิทธิขั้นพื้นฐาน
ที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อต่อสู้คัดค้านกับความอยุติธรรม เขา
มองว่า “กฏหมายในทางปฏิบัตินั้นมีความแตกต่างจากกฎหมายใน
ต�ำรา” นี่คือประสบการณ์หนึ่งที่เขาสรุปได้
ลึกๆ แล้วสิ่งที่เขารู้สึกได้ก็คือ การท�ำงานเป็นอาสาสมัครถือ
เป็นประสบการณ์ที่ดี และการได้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครนักสิทธิ
มนุษยชนของ มอส. ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากในชีวิต ในจ�ำนวน
นักพัฒนาเอกชนที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ มีจ�ำนวนไม่น้อยที่เป็นอดีต
อาสาสมัครของ มอส. และ “มีนักกฎหมายมากกว่าหนึ่งร้อยชีวิต
ที่ผ่านกระบวนการอาสาสมัครนักสิทธิ์แล้วยังคงท�ำงานอยู่ในสายนัก
พัฒนาจนถึงปัจจุบนั ” โดยส่วนตัวเขาเชือ่ ว่า ทุกคนทีไ่ ด้ผา่ นโครงการฯ
ไม่ว่าเขาจะออกไปท�ำงานเป็นนักพัฒนาเอกชนหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ก็ตาม เขาจะเข้าใจถึงสภาพปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่าง
แท้จริง
ด้านข้อเสนอต่อโครงการอาสาสมัครนักสิทธิ์ เล่าฟั้งเสนอว่า
มอส. ควรให้น�้ำหนักกับเรื่องรายงานของอาสาสมัคร อาสาสมัครที่
ท�ำงานในภาคสนามเป็นส่วนใหญ่ พวกเขาจะหมดเวลาไปกับการท�ำ
กิจกรรม และเหลือเวลาส�ำหรับการท�ำรายงานน้อยมาก มอส.อาจ
ต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ว่าจะท�ำอย่างไรให้อาสาสมัคร
เหล่านีไ้ ด้มเี วลาท�ำรายงานทีม่ ากกว่าเดิม เพราะโดยส่วนตัวเขาเชือ่ ว่า
“การท�ำรายงานเป็นส่วนช่วยให้ความรู้เกิดขึ้น รายงานที่ดีไม่ใช่การ
เขียนทุกอย่าง แต่มนั คือตัวชีว้ ดั หนึง่ ของการเรียนรูแ้ ละวิเคราะห์ภาพ
รวมการท�ำงาน”
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เมือ่ ถามถึงประเด็นทีต่ อ้ งการฝากไปถึงคนรุน่
ใหม่ เล่าฟั้งบอกว่า “มีคนจ�ำนวนมากที่ต้องการได้
รับการปกป้องสิทธิ์ แต่กลับมีเพียงคนจ�ำนวนไม่กคี่ น
เท่านัน้ ทีก่ ระโดดเข้าไปท�ำมัน” เขาบอกต่อไปว่า “มี
หลายวิธีถ้าจะท�ำและทุกคนสามารถท�ำได้โดยเริ่ม
จากตัวเอง เช่น ประเด็นเรือ่ งเขือ่ น หลายคนต้องการ
เข้าไปช่วยแก้ปัญหาแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยแก้ได้อย่างไร
หากคิดไม่ออก คุณแค่เริ่มจากตัวคุณก่อน เริ่มจาก
การประหยัดพลังงาน ใช้ไฟฟ้าให้น้อยลง และก็
ค่อยๆ บอกต่อไปยังคนอื่นๆ ให้ช่วยกันประหยัด
ไฟฟ้า แค่นี้ก็ถือว่าช่วยแล้ว”
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ชัญญา เชาวนทรงธรรม
หากนับช่วงวัยท�ำงาน
ของชัญญาแล้ว ถือว่าเธอเริม่
ท�ำงานโดยการช่วยกิจการ
ของครอบครั ว ตั้ ง แต่ อ ายุ
13 ปี และเส้นทางชีวิตของ
เธอจากการท� ำ งานธุ ร กิ จ
ครอบครั ว สู ่ เ ส้ น ทางอาสา
สมัครนักสิทธิมนุษยชน แทบ
ไม่น่าเชื่อแต่แล้วมันก็ได้เกิด
ขึน้ หลังจากเธอเรียนจบและ
สอบใบอนุญาตว่าความได้
พร้อมๆ กับผ่านขั้นของเนติบัณฑิตแล้ว เธอยังมีดีกรีปริญญาโทด้าน
สิทธิมนุษยชนสากลจากสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้แล้วเธอยังได้ทุน
ส�ำหรับเรียนต่อที่ประแคนนาดา เธอเคยท�ำงานที่กระทรวงการ
ต่างประเทศ และในปี 2558 ฝันก็เป็นจริงเมื่อเธอเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้พิพากษา
เป้าหมายหลังเรียนจบของเธอคือ การมุง่ หน้าสูง่ านกระแสหลัก
เธอเคยได้ยนิ เรือ่ งงานอาสาสมัครจากน้องสาว แต่เธอก็ยงั ไม่เคยสมัคร
ที่ไหน กระทั่งน้องสาวได้ส่งใบสมัครมาที่ มอส. เธอจึงสมัครมาด้วย
เธอได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร โดยท�ำงานที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
(มพบ.) ภายใต้โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนของ มอส. เป็น
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ระยะเวลา 1 ปี
ที่ มพบ. เธอท� ำ งานที่
ศู น ย์ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
กฎหมาย มีภารกิจหลักคือการ
จั ด การและเตรี ย มเอกสาร
ค�ำร้องส�ำหรับใช้ในกระบวนการ
ศาล รวมถึงการให้คำ� แนะน�ำกับ
ผู้ที่เข้ามาปรึกษากฎหมาย แม้
งานที่ มพบ. จะไม่ตรงตามทีเ่ ธอ
ได้คาดการณ์ไว้ ซึ่งคือการได้
ท�ำงานที่ศาลและได้ฝึกการใช้
กฎหมายควบคู่กันไป แต่เธอ
กลับพบว่า งานที่เธอท�ำมันให้
ประสบการณ์ ที่ ดี เธอเล่ า ว่ า
“มั น เป็ น กระบวนการที่ จ ะได้
เห็นคนก่อนทีจ่ ะขึน้ ศาล และฉัน
คิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งที่
ฉันก�ำลังจะท�ำต่อไป” หลังจาก
ครบวาระอาสาสมัครฯ แล้วเธอ
ยังอยู่ช่วยงานที่ มพบ. ต่ออีก
2 เดือน
หลังจากนัน้ เธอเตรียมตัว
เข้าฝึกอบรมผูพ้ พิ ากษาหลังจาก

สอบผ่านข้อเขียนแล้ว เธอเล่าว่า
“หากจะว่ า ไปแล้ ว โครงการ
อส.นั ก สิ ท ธิ์ ข อง มอส. เป็ น
ประโยชน์ อ ย่ า งมากส� ำ หรั บ
ผู ้ ที่ ฝ ั น จะเป็ น ผู ้ พิ พ ากษาหรื อ
อัยการ เพราะโครงการฯ จะให้
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการ
ก่อนชั้นศาลได้เป็นอย่างดี” ใน
สถานการณ์ทั่วไปเราไม่ได้เห็น
ความเดือดร้อนของประชาชน
ในภาพรวมทั้งหมด แต่ส�ำหรับ
เธอแล้ว “โครงการนี้เป็นวิธีการ
ที่ดีที่ท�ำให้เธอมองเห็นภาพรวม
เหล่านั้น”
เธอรู้จัก มอส. เมื่อนาน
มาแล้วแต่เธอไม่มีแรงกระตุ้น
มากพอที่ จ ะสมั ค รเข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ ก่อนหน้านีเ้ ธอมุง่ มัน่
ท� ำ แต่ ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบซึ่ ง
เป็นงานกระแสหลักทั่วไป เธอ
บอกว่า “วันหนึง่ ฉันย้อนถามตัว
เองว่ า ท� ำ ไมฉั น มาอยู ่ ต รงนี้
อะไรคื อ ความหมายของชี วิ ต
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ฉันจะแค่ท�ำงาน เล่น แล้วก็นอนแค่นั้นหรือ แล้วหลังจากนั้นคืออะไร
มันท�ำให้ฉนั ย้อนไปตัง้ ค�ำถามว่า จริงๆ แล้วชีวติ ฉันต้องการจะท�ำอะไร
และมีอะไรทีฉ่ นั ยังไม่ได้ทำ� กันแน่” ช่วงทีเ่ ธอก�ำลังถามหาความหมาย
ของชีวิตนี่เอง เป็นช่วงที่น้องสาวของเธอได้ยื่นใบสมัครเข้าร่วม
โครงการอาสานักสิทธิ์ เธอจึงตัดสินใจยื่นเช่นกัน
ช่วงแรกทีเ่ ธอเข้าร่วมโครงการเธอรูส้ กึ ผิดทีไ่ ม่เลือกในสิง่ ทีค่ วร
จะเลือก ไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาหรือช่วยธุรกิจของครอบครัวก็ได้
เนือ่ งจากเธอเป็นลูกคนโตของครอบครัวซึง่ มีธรุ กิจของตัวเอง เธอบอก
ว่า “มันเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของฉันในการร่วมโครงการอาสาสมัครของ
มอส.”
จากหนังสือเรื่อง “เหตุผลของการมีชีวิตอยู่” ผู้เขียนคือ วันชัย
ตันติวิทยาพิทักษ์ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์การเดินทางและ
การท�ำงานเพื่อสังคมมาจนถึงบทสรุปของชีวิต หนังสือเล่มนี้เสมือน
การจุดประกายให้ชวี ติ เธอ อีกทัง้ โครงการ อส.นักสิทธิก์ ไ็ ด้เปลีย่ นแปลง
ตัวเธอไปหลายอย่าง เธอได้รู้จักตัวเองและเรียนรู้วิธีการท�ำงานหลาย
อย่างซึ่งเป็นเป็นประสบกาณ์ที่ดีมาก เธอเล่าว่า “ฉันเป็นคนใจร้อน
การเปลี่ยนแปลงตัวเองจึงต้องใช้เวลา และมันไม่สามารถเปลี่ยนจาก
หน้ามือเป็นหลังมือได้ แต่มันเกิดขึ้นจากความพยายามลงมือท�ำนับ
ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่เราท�ำได้”
เธอได้เรียนรู้ว่าสิ่งเล็กๆ ที่เธอท�ำทุกวันๆ นั้นมันมีความส�ำคัญ
มาก มันไม่ได้สร้างการเปลีย่ นแปลงทีย่ งิ่ ใหญ่อะไร แต่มนั เป็นสิง่ เล็กๆ
ค่อยๆ เปลี่ยนจากการลงมือท�ำทุกวันๆ
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เธอชอบการฝึกอบรมในช่วงสีเ่ ดือนและแปดเดือนของโครงการฯ
เพราะมันเป็นช่วงที่จะได้รับแรงบันดาลใจผ่านการรับฟังเรื่องราว
ประสบการณ์ของเพื่อน อส.คนอื่นๆ โดยเฉพาะวิธีการจัดการปัญหา
จนส�ำเร็จได้ เธอและเพื่อนๆ บางคนที่เคยตั้งค�ำถามในใจว่าท�ำไมเรา
ต้ อ งมาท� ำ อะไรแบบนี้ ท� ำ ไมเราไม่ ก ลั บ บ้ า นซะ ท� ำ ไมเรา
ไม่กลับไปท�ำงานหาเงิน ความคิดเหล่านี้ก็ค่อยๆ หายไปจากการเข้า
ร่วมโครงการฯ เธอบอกว่า “แม้เราจะมีภารกิจมากมายจนแทบไม่มี
เวลาทีจ่ ะคิด แต่เราก็สมั ผัสได้ถงึ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และรับรูไ้ ด้
ว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นมันส�ำคัญต่อเราอย่างไร”
โครงการ อส.นักสิทธิท์ ำ� ให้เธอเป็นคนกล้าตัดสินใจมากขึน้ เธอ
บอกว่า “ฉันคงต้องดื้อแพ่งเพื่อที่จะท�ำในสิ่งที่ฉันเชื่อ” และเธอก็พบ
ว่าการดื้อแพ่งมันท�ำให้ชีวิตด�ำเนินไปได้ในวิถีของมัน เธอพูดต่อไปว่า
“คนเราไม่ควรท�ำอะไรเพียงเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่เราต้องใส่ใจคน
รอบข้าง และต้องสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมของเราด้วย” เธอ
ยังบอกอีกว่า “โครงการ อส.นักสิทธิ์ เป็นโครงการที่มีรูปแบบและ
วิธีการที่ดี เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้เข้ามาค้นหา
ความหมายของชีวิตนอกเหนือจากสิ่งที่ได้พบเห็นในสังคมทั่วไป”
เธอให้ความเห็นว่าโครงการดีๆ แบบนี้ควรจะถูกบรรจุไว้ในหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญาตรีด้วยซ�้ำ ในส่วนของตัวเธอหวังว่าเธอจะเป็น
ผู้พิพากษาที่ดีในอนาคต เธอพูดประโยคหนึ่งว่า “ทุกขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรมมีความละเอียดอ่อน ในอนาคตไม่ว่าฉันจะเป็น
อะไรฉันจะท�ำมันให้ดีที่สุด”
ในช่วงท้าย เธอเล่าย้อนกลับไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาในช่วงแรก
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ว่า เธอช่วยธุรกิจห้างทองของ
ครอบครัวตั้งแต่เธออายุ 13 ปี
ในช่วงเวลากลางวันควบคูไ่ ปกับ
การเรียนหนังสือในช่วงกลางคืน
พ่อและแม่บอกกับเธอว่า จ�ำเป็น
ต้องให้เธอช่วยที่ร้านเนื่องจาก
ไม่ไว้ใจให้ใครท�ำ หลังจากนั้น 6
ปี เมื่ อ เหตุ ก ารณ์ส�ำคัญอย่าง
หนึ่ ง ได้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ครอบครั ว
เหตุการณ์ครั้งนั้นท�ำให้พ่อเธอ
ตัดสินใจเข้ามาพูดบางอย่างกับ
เธอ เธอเล่าว่า “พ่อต้องการให้
ฉั น เรี ย นด้ า นกฎหมายด้ ว ย
เหตุผลที่พ่อถูกเอาเปรียบ และ
นัน่ เป็นครัง้ แรกทีฉ่ นั ตัดสินใจไม่
ช่วยธุรกิจร้านทองทีบ่ า้ น แล้วมุง่
หน้าเรียนกฎหมาย” เธอตัดสิน
ใจที่จะไม่รับช่วงธุรกิจต่อจาก
ครอบครั ว เพราะเธอรู ้ สึ ก ว่ า
ครอบครั ว ของเธอฐานะดี
พอแล้ ว อี ก ทั้ ง เธอยั ง มองว่ า
ความหมายของชีวติ ไม่ใช่แค่การ
สร้ า งความร�่ ำ รวยเพี ย งอย่ า ง
เดียวเท่านั้น
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สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

ชีวิตอาสาสมัครเป็นการ
สร้ า งโอกาสส� ำ หรั บ การเรี ย น
รู้ตัวเองที่ยิ่งใหญ่มาก เธอฝาก
ข้อคิดทิ้งท้ายไว้ส�ำหรับ อส.รุ่น
ต่อไปว่า “คุณไม่ตอ้ งรอ คุณเริม่
ต้นได้เดี๋ยวนี้ บางทีคุณอาจจะ
ท� ำ อะไรได้ ไ ม่ ม ากหรอก แต่
อย่างน้อยคุณก็ได้ท�ำอะไรบาง
อย่าง อย่ากลัวการใช้ชวี ติ นอก
กระแส เพราะในท้ายที่สุดแม้
ชีวิตของ อส.นักสิทธิ์จะสิ้นสุด
วาระลง กระแสมันก็จะยังคง
ด�ำรงอยู่ของมันเช่นเดิม”

ส ง ก ร า น ต ์ เ กิ ด ใ น
ครอบครั ว เกษตรกรในพื้ น
แผ่นดินอีสาน พ่อคือผูท้ คี่ อย
ผลักดันและสนับสนุนเขาให้
เรียนสูงๆ แต่ท่านได้เสียชีวิต
เมื่ อ เขามี อ ายุ ไ ด้ เ พี ย ง 11
ขวบ เขาบอกว่า “นับจากที่
พ่อผมเสียชีวิตไป มันท�ำให้
ผมได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิต
ง่ายขึ้น”
สงกรานต์เริ่มท�ำงาน
เพือ่ สังคมตัง้ แต่ยงั เป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เขาใช้เวลาส�ำหรับ
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยหลายต่อ
หลายกิจกรรมมากกว่าเวลาเรียนของเขาด้วยซ�ำ้ กิจกรรมเหล่านีท้ ำ� ให้
เขาเข้าใจสถานการณ์ปัญหาของชาวบ้านได้ไม่ยาก เช่นเดียวกับกรณี
ปัญหาชาวบ้านผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าในพืน้ ทีภ่ าคใต้ เขาและ
เพื่อนๆ ได้ร่วมกันรณรงค์เชิญชวนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการขนาดใหญ่ของรัฐจัดเวทีพบปะกับนักศึกษา กิจกรรมใน
ครั้งนั้นท�ำให้เขาตระหนักถึงเป้าหมายชีวิตของการท�ำงานเพื่อสังคม
โดยเฉพาะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ
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หลังจบการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย เขาตัดสินใจหา
งานด้ า นสั ง คมหรื อ งานด้ า น
สาธารณะประโยชน์ และได้
ท� ำ งานที่ “มู ล นิ ธิ นิ ติ ธ รรม
สิ่ ง แวดล้ อ ม” ENLAWTHAI
Foundation (ENLAW) ซึ่งเป็น
อ ง ค ์ ก ร ที่ ท� ำ ง า น เ กี่ ย ว กั บ
ประเด็นสิ่งแวดล้อม สงกรานต์
ท�ำงานที่นี่ได้ 6 เดือน ผู้อ�ำนวย
การส� ำ นั ก งานได้ เ สนอให้ เ ขา
สมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการอาสา
สมั ค รนั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ของ
มู ล นิ ธิ อ าสาสมั ค รเพื่ อ สั ง คม
(มอส.) และเขาผ่านการคัดเลือก
ตลอด 7 ปีที่สงกรานต์
ท�ำงานที่ ENLAW เขามีโอกาส
ได้ไปร่วมประชุมระดันานาชาติ
หลายครัง้ ท�ำให้เขาสนใจงานใน
ระดับสากลมากขึ้น จึงตัดสินใจ
สมั ค รงานที่ Earth Rights
International ในต� ำ แหน่ ง
ผูป้ ระสานงานประเทศลุม่ น�ำ้ โขง
โดยท�ำประเด็นเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
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และสิทธิมนุษยชน เขามุ่งเน้น
ก า ร ท� ำ ง า น เ พื่ อ ป ก ป ้ อ ง
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ปกป้อง
ผู ้ ป ระสบปั ญ หาจากโครงการ
ขนาดใหญ่ และลดการละเมิด
สิทธิมนุษยชน หากมองในภาพ
รวมจะเห็นว่า ในอนาคตจะมี
โครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นใน
ภูมภิ าคลุม่ น�ำ้ โขงหลายโครงการ
แน่นอนว่าผู้ที่จะได้รับผลกระ
ทบจะไม่ใช่แค่คนไทยเท่านัน้ แต่
มันรวมถึงคนทุกคนในแถบลุ่ม
แม่น�้ำโขง ซึ่งคือ ลาว กัมพูชา
พม่า และเวียดนาม คนจ�ำนวน
มากจะถูกอพยพจากพืน้ ทีท่ เี่ คย
อยู ่ อ าศั ย ไปยั ง ที่ ใ หม่ ซึ่ ง นั่ น
หมายถึ ง ว่ า เขาเหล่ า นี้ จ ะถู ก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยที่พวก
เขาไม่สามารถท�ำอะไรได้เลย
สงกรานต์ถือเป็นทนายความที่ มุ ่ ง มั่ น การท� ำ งานด้ า น
สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน
ช่ ว งที่ เ ขาท� ำ งานที่ ENLAW
ภารกิจทีเ่ ขาท�ำมีหลากหลาย ทัง้

การปกป้องชุมชนจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ การสนับสนุนให้
ชาวบ้านฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ สนับสนุนให้
ชาวบ้านใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องรัฐบาลและบริษัท เพื่อให้รับผิดชอบต่อผล
กระทบที่ เ กิ ด จากโครงการพั ฒ นา พร้ อ มทั้ ง ให้ ด� ำ เนิ น การฟื ้ น ฟู
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย รวมถึงการจ่ายค่าชดเชยให้กับ
ชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดเวทีให้การ
ศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนกับชาวบ้าน ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นจากเวที ช่วย
ให้ชาวบ้านสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อการปกป้องสิทธิของตนเอง
หากได้รับผลกระทบในอนาคต อีกเรื่องหนึ่งที่เขาพยายามท�ำคือ การ
สร้างพืน้ ทีส่ ำ� หรับการฝึกงานให้กบั อาสาสมัครหรือทนายความรุน่ ใหม่
เพือ่ สนับสนุนให้เขาเหล่านัน้ ได้เติบโตเป็นทนายความด้านสิง่ แวดล้อม
ที่ดีในอนาคต ตัวชี้วัดถึงผลส�ำเร็จอย่างหนึ่งคือ ผู้ที่ได้เข้ามาเป็นอาสา
สมัครที่ ENLAW หลังจากสิน้ สุดวาระอาสาสมัครแล้ว ได้ตดั สินใจเลือก
ท�ำงานที่ ENLAW ต่อไป
สงกรานต์เล่าว่า มีคนอีกจ�ำนวนมากที่ต้องการใช้ความรู้ที่
ตัวเองมีเพือ่ ช่วยเหลือผูอ้ นื่ เขาเล่าว่า “ผมรูส้ กึ ว่าตัวเองมีความอดทน
มาก ผมได้เรียนรูว้ า่ งานลักษณะนีไ้ ม่สามารถท�ำเพียงล�ำพังได้แน่นอน
เราต้องมีเครือข่ายทีค่ อยหนุนเสริม” หลังสิน้ สุดวาระ อส.นักสิทธิแ์ ล้ว
เขาและเพื่อนๆ ได้ร่วมกันตั้งเครือข่ายนักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการ
รวบรวมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อท�ำงานช่วยเหลือสังคมขึ้น
ให้เครือข่ายนักสิทธิ์เป็นพื้นที่ท�ำงานร่วมกันในอนาคต ปัจจุบันได้จด
ทะเบียนเป็นสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้ว
เขาเป็นคนรักในงานทีเ่ ขาท�ำมาก และเขาเป็นแรงบันดาลใจให้
กับนักกฎหมายสิง่ แวดล้อมคนอืน่ ๆ หลายคน งานของเขาได้สร้างพืน้ ที่
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ทางความคิดให้เขาได้มาก เขาเล่าว่า
“สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมี นั ย แตกต่ า งกั น
หลายแง่มมุ แต่แยกขาดจากกันไม่ได้
ดังนั้นเราจึงจ�ำเป็นต้องท�ำงานและ
สร้างเครือข่ายร่วมกัน” เขาเล่าต่อว่า
“ผมเป็นคนเริม่ แนวคิดเรือ่ งการเปิด
เว็บไซต์ของ ENLAW และคอยดูแล
อาสาสมัครคนอื่นๆ ในองค์กร และเป็นหนึ่งในทีมคดีด้วย” งานที่เขา
ท�ำ ทัง้ งานด้านการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านกฎหมาย งานวิชาการ
รวมถึงงานด้านคดี และไม่วา่ จะชนะหรือแพ้คดีกต็ าม มันจะท�ำให้เกิด
การเรียนรู้และสรุปบทเรียนร่วมกันเสมอ
ประเด็นเรื่องแรงบันดาลใจเขาเล่าว่า “แม้ส่วนหนึ่งจะได้จาก
โครงการอาสาสมัครของ มอส. แต่ส่วนใหญ่แล้วมันเกิดขึ้นจากตัวผม
เอง” งานที่เขาท�ำต้องเป็นงานที่เกิดประโยชน์ทางสังคมเสมอ เขาจึง
มีแรงบันดาลใจที่จะท�ำมันอย่างต่อเนื่อง โครงการ อส.นักสิทธิ์ท�ำให้
เขามี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ชั ด เจนในการเป็ น นั ก กฎหมายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในวาระ 1 ปี เขาได้เรียนรู้ที่จะท�ำงานเพื่อชุมชนโดยการท�ำหน้าที่เป็น
ทนายในชั้นศาล ท�ำงานวิจัยเพื่อน�ำข้อมูลมาสนับสนุนด้านคดีความ
และใช้ส�ำหรับจัดฝึกอบรมความรู้ให้กับชาวบ้าน
ความสุขจากการท�ำงานเป็นส่วนส�ำคัญของการเติมเต็มความ
ฝันของเขา เขาเล่าว่า “ความสุขจากการท�ำงานมันท�ำให้ผมมีเป้าหมาย
ชีวิตที่ชัดเจน และท�ำให้ผมสามารถสร้างเครือข่ายส�ำหรับสนับสนุน
การท�ำงานของผมและคนอื่นๆ ได้อีกด้วย”
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ปั จ จุ บั น สงกรานต์ เ เป็ น อาจารย์ ส อนที่ ค ณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากการเป็นอาจารย์แล้ว เขายังมีความ
ฝันที่จะก่อตั้งองค์กรที่ท�ำงานด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมของเขาเอง
ส�ำหรับข้อเสนอต่อ มอส. นั้น เขามองว่า มอส. ควรขยายเวลา
ของวาระ อส.นักสิทธิ์ จาก 1 ปี เป็น 2 ปี เนื่องจากกระบวนการเรียน
รูใ้ นด้านกฎหมายเป็นไปค่อนข้างช้า ระยะเวลาหนึง่ ปีทมี่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั
นั้นถือว่าค่อนข้างสั้น อีกเรื่องคือ มอส. ควรให้อาสาสมัครเลือกท�ำคดี
เฉพาะแล้วศึกษาในเชิงลึกไปเลย จะเกิดประโยชน์มากกว่าการเรียนรู้
คดีในภาพรวม แล้วให้อาสาสมัครท�ำข้อเสนอแนะต่อชุมชน และท�ำ
ข้อเสนอต่อรัฐ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมเกิดประโยชน์ทั้งต่อชุมชนและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง การที่อาสาสมัครมีความตื่นตัว กระตือรือร้นและอุทิศ
ตนเพื่อช่วยเหลือสังคม ถือเป็นความส�ำเร็จของโครงการ อส.นักสิทธิ์
ซึง่ ในส่วนของอาสาสมัครเองก็ได้พยายามช่วยเหลือซึง่ กันและกันเท่า
ที่จะท�ำได้ เขาหวังว่าโครงการนี้ของ มอส. จะยังคงมีต่อไปเรื่อยๆ ใน
อนาคต เขากล่าวทิ้งท้ายว่า
“คนหนุ่มสาวไม่ควรจะจ�ำกัดตัวเองและตีกรอบความคิดไว้
เฉพาะแค่เรือ่ งเงินทองและทรัพย์สมบัตนิ อกกาย เพราะมันเป็นเพียงแค่
ปัจจัยหนึง่ ของชีวติ แต่การได้ทำ� งานทีม่ คี วามหมาย การได้ชว่ ยเหลือ
ผู้อื่น และการได้เติมเต็มความฝันของตัวเองต่างหากคือคุณค่า
ส�ำคัญของชีวิต ทุกคนจะกลายเป็นคนส�ำคัญ และยังสามารถ
ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ได้ตอ่ ๆ ไป ให้มคี วามมัน่ คงในชีวติ เหมือนกับทีเ่ รามี”

149

วัชราวลี ต้นสูงเนิน
ในช่วงเวลาของความ
สับสนหลังจบการศึกษาและ
มองหาทิศทางชีวิต วัชราวลี
ก็ รู ้ สึ ก ได้ ถึ ง ความตื่ น เต้ น
อย่างบอกไม่ถูกเมื่อเห็นข่าว
ประกาศรับสมัครโครงการ
อส.นั ก สิ ท ธิ์ ของ มอส.ที่
บอร์ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย
โครงการนี้ จุ ด ชุ น วนความ
สนใจให้เธอพร้อมเพื่อนอีก
สองคนสมัครเข้าร่วมโครงการ เธอบอกว่า ณ ตอนนั้นเธอพอรู้เกี่ยวกับ
โครงการนี้บ้างแล้วเมื่อตอนที่เธอเรียนอยู่ปีสอง
เธอผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ และได้ท�ำงานเป็น
อาสาสมัครที่ “มูลนิธเิ ครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติ แรงงาน” มีภารกิจ
คือการเป็นทีป่ รึกษาด้านกฎหมายตลอดช่วงวาระหนึง่ ปีของชีวติ อาสา
สมัคร องค์กรที่เธอท�ำงานอยู่ จะท�ำงานหลักในประเด็นเรื่องสิทธิของ
แรงงานข้ามชาติ รวมถึงการท�ำงานด้านคดีความต่างๆ ของผูใ้ ช้แรงงาน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวพม่าที่เข้ามาท�ำงานอยู่ในประเทศไทย
ภารกิจของเธอไม่ใช่แค่การสนับสนุนงานองค์กรเท่านั้น แต่เธอยัง
ท�ำงานเสมือนเจ้าหน้าที่เต็มเวลาคนอื่นๆ ที่ต้องคอยบริหารจัดการ
ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคดีความต่างๆ ของผู้ใช้แรงงานที่เข้ามาขอ
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ความช่วยเหลือที่ส�ำนักงาน เธอ
เล่าว่า “มันมากไปกว่าที่ฉันคิด
ไว้ ฉั น พบช่ อ งทางที่ ส ามารถ
ช่วยเหลือพวกเขาได้ แม้บางครัง้
ปัญหามันใหญ่เกินกว่าที่ฉันจะ
จัดการได้ แต่อย่างน้อยมันก็ได้
ให้ประสบการณ์ที่ดีอย่างมาก
ส� ำ หรั บ การท� ำ งานแบบมื อ
อาชีพ เพราะมันได้เติมเต็มความ
ต้องการของฉัน” หลังจบวาระ
1 ปี แม้เธอจะอยากท�ำงานที่มูล
นิธิฯ ต่อ แต่ก็สามารถท�ำต่อได้
อีกเพียง 3 เดือนเท่านั้น เพราะ
ครอบครัวต้องการให้เธอเรียน
ต่อ
เธอเล่าว่า “ฉันไม่ชอบ
ท�ำงานให้กับหน่วยงานเอกชน
หรือท�ำงานด้านธุรกิจใดๆ อีก
ต่อไป” โครงการอาสาสมัครของ
มอส.ช่วยให้เธอมองเห็นทิศทาง
ที่ ชั ด เจนในสายงานมากขึ้ น
เธอบอกว่าการท�ำงานประเด็น
เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นทิศทาง

ของเธอ งานอาสาสมัครท�ำให้
เธอได้ท�ำงานเพื่อแก้ปัญหาให้
กับคนทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ
จากเธอ พืน้ ทีง่ านอาสาสมัครยัง
เปิดโอกาสให้เธอได้มีเพื่อนและ
รู้จักเครือข่ายองค์กรต่างๆ ซึ่ง
มี จิ ต ใจที่ พ ร้ อ มส� ำ หรั บ การ
ช่วยเหลือผู้อื่น
“ฉั น เติ บ โตและเป็ น
ผู้ใหญ่มากขึ้น สามารถจัดการ
กับภาวะทางอารมณ์อันเป็นผล
ที่เกิดจากการท�ำคดีได้ ฉันเป็น
มืออาชีพมากขึ้น มีความอดทน
และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง”
เธอเล่ า ถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
ตัวเองหลังจากเข้าร่วมโครงการ
อส.นักสิทธิ์ ในช่วงเริ่มต้นเธอ
รู้สึกแย่และเศร้าใจมากเมื่อต้อง
เจอกับคดีทหี่ นักๆ และร้ายแรง
มากๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป เธอ
สามารถจั ด การอารมณ์ ค วาม
รู้สึกของตัวเองได้และสามารถ
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
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อย่างเป็นมืออาชีพได้มากขึ้น
“ในระดับบุคคลก็มคี วามสามารถเปลีย่ นแปลงจากเรือ่ งเลวร้าย
ให้กลายเป็นเรื่องราวดีๆ ได้ เมื่อทุกคนเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงจาก
รูปแบบเดิมๆ จากงานเล็กๆ ที่ท�ำ สังคมก็จะเปลี่ยนแปลง นี่คือสิ่งที่
ฉันคิดได้และจะไม่มีวันลืม” อีกหนึ่งข้อคิดที่เธอเล่าถึงบทเรียนส�ำคัญ
ที่สุด ซึ่งเธอได้เรียนรู้จากประสบการณ์การท�ำงานของเธอเอง
แต่ด้วยความที่เธอยังมีความสุขกับการท�ำงาน จึงเลือกงานให้
ค�ำปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ International Rescue Committee
(IRC) งานของเธอคือการให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมายกับกลุ่มผู้ลี้ภัยใน
ศูนย์อพยพ และยังได้ช่วยเหลือด้านคดีด้วย เธอบอกว่า “ทุกๆ วันฉัน
ต้องเจอหลากหลายคดี เช่น การทะเลาะกันไปจนถึงคดีฆาตกรรม”
เธอเล่าว่า คนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือส่วนใหญ่ ย่อมคาดหวังที่จะ
ได้รบั ความช่วยเหลือ เธอท�ำงานทีน่ กี่ ว่า 4 ปีกอ่ นไปเรียนต่อปริญญาโท
ทางด้านสิทธิมนุษยชน ที่ Center of Education and Research in
Humanitarian Action, Graduate Institute and University of
Geneva ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
จากประสบการณ์ทไี่ ด้จากช่วงการเป็น อส.นักสิทธิ์ สอนให้เธอ
ไม่เอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา เธอบอกว่า “สิ่งที่
ส�ำคัญที่สุดประการหนึ่งของอาชีพนี้คือ การท�ำให้คนเชื่อมั่นว่าเรา
สามารถช่วยเขาได้ แม้ถึงที่สุดแล้วเราไม่สามารถรับประกันได้เลยว่า
เราได้ให้ในสิง่ ทีต่ อ้ งเขาต้องการหรือไม่” ผูล้ ภี้ ยั ต้องการคนทีร่ บั ฟังและ
สามารถให้ความช่วยเหลือหรือให้ค�ำแนะน�ำกับพวกเขาได้ จาก
ประสบการณ์การท�ำงานเธอเล่าว่า เธอสามารถจัดการปัญหาให้สำ� เร็จ
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ลงได้ เ ป็ น จ� ำ นวนมาก และความ
ส�ำเร็จเหล่านี้นี่เอง ที่ท�ำให้เธอเกิด
ความสุขในชีวิตการท�ำงาน
เหตุการณ์หนึ่งที่ได้สร้างรอย
ยิ้มและความภูมิใจกับงานที่เธอท�ำ
คือ เรือ่ งของคดีเล็กๆ คดีหนึง่ ทีเ่ กีย่ ว
กับการหายตัวไปของหญิงสาวราย
หนึ่ง ซึ่งแม่ของเธอมาหาฉันเพื่อขอความช่วยเหลือ แม่ของหญิงสาว
คนนัน้ เล่าว่าลูกสาวของเธออาจถูกลักพาตัวไปกรุงเทพฯ “เขาคาดหวัง
ว่าฉันจะสามารถน�ำลูกสาวของเธอกลับสู่อ้อมกอดได้” หลังจากนั้น
เธอได้พยายามประสานงานและติดต่อองค์กรต่างๆ อยู่หลายวัน ใน
ที่สุดลูกสาวของเธอก็ได้รับความช่วยเหลือและได้กลับมาสู่อ้อมกอด
ของเธอจริงๆ หญิงสาวและแม่ของเธอดีใจอย่างที่สุด หลังจากวันนั้น
สองแม่ลูกได้แวะเวียนมาเยี่ยมเยือนเธออยู่เสมอ
“ฉันสามารถคิดถึงปัญหาของคนอืน่ มากกว่าการจ�ำกัดความคิด
ไว้แค่ปัญหาของตัวเอง” เธอบอกว่านี่คือผลที่เกิดขึ้นจากงานที่เธอท�ำ
มันเป็นเรือ่ งปกติทคี่ นทัว่ ไปจะคิดถึงแต่ตวั เองเป็นอันดับแรก เป็นเรือ่ ง
ปกติทคี่ นทัว่ ไปจะคิดแต่เพียงว่าจะท�ำอย่างไรให้ตวั เองมีความสุขและ
หาเงินให้ได้มากๆ แต่ส�ำหรับเธอแล้วคิดที่จะท�ำเพื่อผู้อื่นมากกว่า แม้
บางครัง้ เรือ่ งทีค่ นทัว่ ไปคิดจะเข้ามาวนเวียนอยูใ่ นหัวของเธอบ้างก็ตาม
แต่เมือ่ เธอเริม่ ตระหนักว่างานทีเ่ ธอท�ำมันสามารถช่วยเหลือผูอ้ นื่ และ
ท�ำให้ผู้อื่นมีความสุขได้ มันจะท�ำให้เธอเลิกคิดถึงเรื่องเหล่านั้นและ
พยายามที่จะหาวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือพวกเขา เธอเล่าว่า
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“บางครั้งแม้ว่าสิ่งที่ฉันท�ำ จะเป็นเพียงการให้ความช่วยเหลือแค่กรณี
ปัญหาเล็กๆ กรณีเดียว แต่ฉนั คิดว่าคนฉันช่วยเหลือ เขาสามารถลงมือ
ท�ำในแบบเดียวกับที่ฉันท�ำกับเขา และสามารถท�ำได้ต่อๆ ไปกับ
คนอื่นๆ และฉันคิดว่าการส่งต่อสิ่งดีๆ แบบนี้ มันสามารถแพร่ขยาย
ต่อไปได้เรือ่ ยๆ ในอนาคต” ผลกระทบหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากสิง่ ทีเ่ ธอท�ำ คือ
การที่มนุษย์คนหนึ่งได้รู้ว่าเขาเหล่านั้นมีสิทธิที่จะท�ำอะไรได้บ้างเมื่อ
ถูกละเมิดสิทธิ์ ผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรอาจไม่มีใครรู้ อาจเป็นผล
ด้านลบก็ได้ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การที่คนเราได้ตระหนักถึงเรื่อง
สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมนั้นย่อมถือเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ
มาก และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ชุมชนจะต้องอยู่อย่างปลอดภัย และ
คนที่กระท�ำความผิดจะต้องถูกน�ำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ชิวิตที่มีคุณค่าไม่ใช่แค่การได้ท�ำงานไปวันๆ หรือได้ใช้ชีวิตมี
ความสุขกับครอบครัว แล้วก็ตายจากโลกนี้โดยไม่ได้สร้างคุณค่าดีๆ
ไว้ให้กบั สังคมนอกเหนือจากการมองเพียงเรือ่ งของตัวเองเท่านัน้ ด้วย
แนวคิดนี้ ท�ำให้หลังจากที่เธอสิ้นสุดวาระ อส. นักสิทธิ์ เธอจึงมุ่งมั่นที่
จะตามหาฝันของตัวเองต่อไป ช่วงหนึ่งปีของการเป็นอาสาสมัคร
เธอได้ท�ำงานในประเด็นผู้ใช้แรงงานชาวพม่า การที่เธอได้เข้าไปข้อง
เกี่ยวกับพวกเขาเหล่านั้น ท�ำให้เธอมองเห็นห่วงโซ่ของขบวนการค้า
มนุษย์ เธอพยายามมองหาเงื่อนไขเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ
ท�ำงาน สิ่งนี้แหละคือแรงบันดาลใจที่เธอค้นหา
เธอวางแผนที่จะเรียนต่อปริญญาโทเพื่อหาความรู้และทักษะ
ในการท�ำงานระดับนานาชาติ เธอเล่าว่า “เนื่องจากฉันถือวุฒิบัติของ
นักกฎหมายไทย ฉันจึงสามารถใช้กฎหมายได้เฉพาะในขอบเขตของ
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คนไทยเท่านั้น แต่ถ้าฉันมีความรู้ที่เป็นสากลและถือวุฒิบัติในระดับ
สากล ฉันจะสามรถช่วยเหลือสังคมได้กว้างมากขึ้น”
เธอคิดว่าโครงการ อส.นักสิทธิ์ของ มอส. สามารถจุดประกาย
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหนุ่มสาวในการประกอบวิชาชีพได้
เป็นอย่างดี เธอมีข้อเสนอต่อ มอส.หลายเรื่อง คือ
1. มอส.ควรจะด�ำเนินโครงการนีต้ อ่ ไป รวมถึงควรขยายระยะ
เวลาของวาระอาสาสมัครให้มากขึ้นกว่าเดิม เช่น เพิ่มจาก 1 ปีเป็น 2
ปี เพื่อขยายเวลาการเรียนรู้ให้เพิ่มขึ้น
2. มอส. ควรขยายเนือ้ งานด้านอาสาสมัครให้กว้างมากขึน้ เช่น
อาสาสมัครนักสังคมสงเคราะห์ หรืออาสาสมัครด้านอื่นๆ
3. เนื่องจากเธอได้ทราบข่าวของโครงการ อส.นักสิทธิ์น้ีผ่าน
ทางมหาวิทยาลัย ดังนั้น เธอจึงเสนอว่า มอส. อาจประสานความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มเติมหลักสูตรการศึกษาส�ำหรับ
นักศึกษาก่อนจบการศึกษา ซึ่งน่าจะท�ำให้นักศึกษามองเห็นช่อง
ทางการท�ำงานช่วยเหลือสังคมที่กว้างมากขึ้น
และท้ายทีส่ ดุ เธอกล่าวกว่า “ฉันคิดว่าคนหนุม่ สาวก�ำเครือ่ งมือ
ส�ำคัญไว้ในมือ โดยเฉพาะความรู้และทักษะต่างๆ แต่พวกเขาถูก
ท�ำให้เชือ่ ว่าเครือ่ งมือเหล่านัน้ สามารถก่อประโยชน์ให้แต่เฉพาะตัว
เขาเองเท่านั้น ดังนั้น ฉันจึงอยากสื่อสารให้เขาเหล่านั้นได้รับรู้ว่า
สิ่งที่มีค่าในมือของพวกเขา มันจะมีคุณค่ามากกว่าถ้าได้ถูกน�ำไป
ต่อยอดให้คนอื่นๆ ในสังคมสามารถช่วยเหลือตัวเองได้”

155

ธรธรร การมั่งมี
ธรธรร เกิดในครอบครัว
ฐานะปานกลางครอบครั ว
ห นึ่ ง เขา มี เ ชื้ อ จี น จ าก
พ่ อ และมี ค วามเป็ น ชนเผ่ า
ปกาเกอะญอจากแม่ เขาเล่า
ว่า “ผมคิดว่าผมเข้าใจความ
รู้สึกนึกคิดของความเป็นชน
เผ่ามากกว่านักกฎหมายคน
อื่นๆ เลยนะ” ธรธรรได้รับ
แรงบันดาลใจอย่างมหาศาล
จากการอ่ า นหนั ง สื อ เรื่ อ ง
“ทนายข้างถนน” ที่เขียนโดย John Grisham เขาตัดสินใจทิ้ง
เงินเดือนจ�ำนวนมากไว้เบื้องหลังจากอาชีพนายธนาคาร เพื่อเลือกที่
จะเป็นนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน ที่ท�ำงานเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม
หลังจบการศึกษาด้านนิติศาสตร์ ธรธรรได้สมัครเข้าท�ำงานใน
ธนาคารแห่งหนึง่ ระหว่างนัน้ เขาได้ทราบข่าวการรับ อส.นักสิทธิ์ ของ
มอส. เขาตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อสมัครโครงการทันที ที่สุดเขา
ผ่ า นการคั ด เลื อ กโดยท� ำ งานเรื่ อ งที่ ดิ น และชุ ม ชนแออั ด ที่ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี เขาท�ำงานอยู่กับกลุ่มคนไร้สัญชาติชาวลาวที่อพยพเข้า
มาอาศัยอยู่ในไทยเป็นเวลานานแต่ไม่มีบัตรประจ�ำตัวประชาชน เขา
ท�ำงานอยู่กับองค์กรนี้จนครบวาระอาสาสมัคร 1 ปี และท�ำงานอยู่ที่
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นัน่ ต่อแบบคนไม่มเี งินเดือนเป็น
เวลา 3 เดือน มีเพียงน�้ำใจจาก
เพื่อน อส.รุ่นเดียวกันเท่านั้น ที่
ช่วยบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายให้เขา
เดื อ นละ 500 บาท แม้ เ ป็ น
จ�ำนวนเงินเพียงน้อยนิด แต่มัน
ช่วยปลุกก�ำลังใจให้เขาท�ำงาน
ต่ อ ไป หลั ง จากนั้ น ธรธรร
ตัดสินใจย้ายกลับไปปักหลักที่
บ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่ และได้
เข้ า ท� ำ งานที่ ศู น ย์ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ท� ำ งานใน
ประเด็นที่ดินและสิทธิชุมชน
ปั จ จุ บั น เขาท� ำ งานที่
Earth Rights International
โดยท� ำ งานในประเด็ น ด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มระหว่ า งประเทศ
และประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น
โครงการเขือ่ นขนาดใหญ่ ซึง่ เขา
เฝ้าติดตามประเด็นเขือ่ นฮัตจีใน
พม่าทีล่ งทุนโดยรัฐบาลไทยและ
กฟผ. เขาท�ำงานเป็นที่ปรึกษา
ด้านกฎหมายขององค์กร เขา

เล่าว่าเขาได้รับโอกาสที่ดีมาก
จากงานที่เขาท�ำ เขาได้เรียนรู้
ประสบการณ์ ก ารท� ำ งาน
ด้านต่างๆ ในระดับสากลจาก
ชาวต่างชาติ ซึ่งแตกต่างจาก
ประสบการณ์เดิมทีเ่ ขาได้เรียนรู้
มาในช่วงก่อนหน้านี้ที่ถูกจ�ำกัด
อยู่แค่ระดับท้องถิ่นเท่านั้น
เขาเล่าว่า “ก่อนหน้านี้
ผมพุ ่ ง เป้ า การท� ำ งานเฉพาะ
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น และไม่ ไ ด้ ส นใจ
ประเด็ น งานในระดั บ ภู มิ ภ าค
หรื อ ระดั บ นานาชาติ ม ากนั ก
เพราะคิดว่าไม่มีประโยชน์หรือ
ส่งผลกระทบใดๆ ต่อประเทศ
ไทยเลย” แต่หลังจากเขาได้พบ
ประสบการณ์ จ ริ ง ท� ำ ให้
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ท�ำงานในระดับนานาชาติ พร้อม
ทั้งฝากถึงคนรุ่นใหม่ว่า คนรุ่น
ใหม่ควรจะให้ความส�ำคัญกับ
กลไกการท� ำ งานในระดั บ
นานาชาติมากขึ้น
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ภารกิจหลักของเขาคือการท�ำกระบวนการประเมินผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อม (EIA) ให้กบั ชาวบ้าน ซึง่ EIA เป็นเรือ่ งส�ำคัญมากหาก
จะพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ในช่วงนี้เขาได้จัดเวทีให้ข้อมูลกับ
ชาวบ้านขึน้ ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างความตระหนักเกีย่ วกับกลไกด้านกฎหมาย
ธรธรรเล่าว่าก่อนทีเ่ ขาจะเข้าร่วมโครงการ อส.นักสิทธิ์ เขารูจ้ กั
เฉพาะประเด็นปัญหาชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น เขาไม่มี
ความรูอ้ ะไรเลยเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน แต่ในทีส่ ดุ เขาก็รจู้ กั กับมันหลัง
จากเข้าร่วมโครงการ อส.นักสิทธิ์ และได้ท�ำงานในพื้นที่ชุมชนแออัด
ทีอ่ บุ ลราชธานี เขาพบว่าชาวบ้านประสบปัญหาเรือ่ งทีด่ นิ ท�ำกิน บริษทั
เอกชนได้ท�ำการยึดที่ดินท�ำกินและด�ำเนินการทางกฎหมายฟ้องร้อง
ขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ ตัวเขาเองเป็นหนึ่งพลังที่คอยสนับสนุน
ช่วยเหลือชาวบ้านให้ต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์กับบริษัทและจากรัฐ
เขาได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากการเป็นอาสาสมัคร เช่น
เทคนิคการท�ำงานจัดตัง้ ชาวบ้าน เทคนิคการแก้ไขปัญหาทีน่ อกเหนือ
ไปจากการใช้วธิ กี ารทางกฎหมาย เช่น การจัดขบวนชุมนุมหรือขบวน
รณรงค์เพือ่ สร้างอ�ำนาจต่อรอง เขาบอกว่าการแก้ไขปัญหาด้วยวิธกี าร
นี้เขาไม่เคยได้รับจากรั้วมหาวิทยาลัยเลย หลายครั้งที่เขาได้เข้าร่วม
ขบวนชุมนุมที่กรุงเทพฯ กับชาวบ้านเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ในที่ดินท�ำกิน
เขาเล่าว่า “ผมเดินทางมาพร้อมชาวบ้าน นอนบนรถบัส บนรถไฟ
บนถนน ผมรับรู้ความรู้สึกทุกอย่างที่ชาวบ้านรู้สึก มันเป็นความรู้สึก
ที่เกิดจากสถานการณ์จริง” นี่คือสิ่งที่เขาเล่าพร้อมๆ กับการคิดย้อน
ไปถึงประสบการณ์ช่วงที่ยังเป็นอาสาสมัคร ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เขาได้เรียนรู้
คือ ชาวบ้านต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ผ่านสถานการณ์จริงด้วยกันทั้งนั้น
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เ นื่ อ ง จ า ก
ประเด็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ย
ชนถื อ เป็ น ประเด็ น
ใหม่ ใ นประเทศไทย
ธรธรรมบอกว่ า ใน
ช่วงที่เขาเข้าร่วมกับ
โครงการอาสาสมัคร
ในระยะแรกๆ ชาว
บ้านในพืน้ ทีย่ งั ไม่มคี วามเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิดเรือ่ งสิทธิมนุษยชน การ
ลงพื้นที่ครั้งแรกของเขาท�ำให้เขารู้ว่าชาวบ้านไม่รู้จักค�ำว่าสิทธิมนุษย
ชนเลย ไม่สามารถตอบค�ำถามกับเจ้าหน้าที่รัฐได้แม้แต่น้อย แต่หลัง
จากที่ได้ผ่านเวทีฝึกอบรมให้ความรู้แล้ว ชาวบ้านก็สามารถตั้งค�ำถาม
กับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ได้อย่างไม่ยากเย็น ธรธรรให้ความเห็นว่า “สิทธิมนุษย
ชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนั้น สิ่งส�ำคัญคือ ชาวบ้านจะต้องเข้าใจมัน
เพราะเมื่อเข้าใจแล้วเขาก็จะรู้สิทธิ์ของตัวเองและท�ำอะไรได้มากขึ้น
กว่าเดิมด้วย”
“ในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาบริษัทสามารถฟ้องร้องชาว
บ้านได้ แต่ในคดีปกครองชาวบ้านสามารถฟ้องร้องรัฐบาลได้” ด้วย
เหตุนจี้ งึ ท�ำให้กลุม่ ชาวบ้านได้พยายามทีจ่ ะหลีกเลีย่ งความขัดแย้งกับ
บริษัทให้มากที่สุด แต่กับหน่วยงานรัฐแล้วเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น
ชาวบ้านสามารถตั้งค�ำถามต่อเจ้าหน้าที่รัฐได้แบบตรงไปตรงมา เช่น
กรณีทบี่ ริษทั ด�ำเนินการยึดทีด่ นิ ท�ำกินของชาวบ้านซึง่ ถือว่ามีความผิด
ในทางกฎหมาย กรณีลักษณะนี้ ชาวบ้านสามารถฟ้องรัฐบาลและ
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ตั้งค�ำถามกับรัฐเกี่ยวกับการให้อ�ำนาจกับบริษัทในการกระท�ำการ
เขาท�ำงานเกีย่ วกับประเด็นปัญหาทีด่ นิ ท�ำกินในหลายลักษณะ
เช่น ประเด็นปัญหาทีด่ นิ ในเขตป่าอนุรกั ษ์หรือเขตป่าอุทยานซึง่ มีชาว
บ้านอาศัยและท�ำกินอยู่เป็นจ�ำนวนมาก และเขาพบว่าชาวบ้านอยู่
อาศัยมาก่อนการประกาศเขตป่าอนุรักษ์และก่อนการประกาศใช้
กฎหมายจ�ำกัดสิทธิท�ำกินของชาวบ้าน เขาได้ท�ำงานร่วมกับเอ็นจีโอ
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกการต่อรองกับหน่วยงานรัฐ
เขาเล่าว่า “แม้ปัญหาส่วนใหญ่จะถูกแก้ไขผ่านกระบวนการต่อรอง
แต่เรายังไม่สามารถแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับ
ชาวบ้านได้”
นักวิชาการและนักกฎหมายอาวุโสหลายท่านซึง่ ท�ำงานใกล้ชดิ
กับชาวบ้าน เป็นแรงบันดาลใจส�ำคัญให้เขาเดินหน้าท�ำงานเรื่อยมา
เขาเล่าว่าความรู้ที่เขามีอยู่สามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้มาก มี
ชาวบ้านชนเผ่าปกาเกอะญอหรือเผ่าม้งจ�ำนวนมากที่ไม่สามารถพูด
ภาษาไทยได้ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นเขาก็จะพยายามใช้เครื่องมือทาง
กฎหมายเข้าช่วยเหลือชาวบ้านให้มากที่สุด
ในฐานะที่มีอาชีพเป็นนักกฎหมาย การที่สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับชาวบ้านได้เป็นเรื่องที่เขาพอใจมาก แต่ขณะเดียวกันก็มีหลาย
กรณีท่ีเขาไม่สามารถท�ำอะไรได้เลย กฎหมายไทยสั่งห้ามไม่ให้คน
อาศัยในเขตป่าอุทยาน ศาลพิพากษาโดยใช้เพียงกรอบทางกฎหมาย
เท่านัน้ สิง่ ทีช่ าวบ้านท�ำได้มเี พียงการแสดงเอกสารบางอย่างทีเ่ ป็นหลัก
ฐานว่าพวกเขาอยูอ่ าศัยมาก่อนการประกาศเขตอุทยาน แต่โชคร้ายที่
ชาวบ้านไม่รู้วิธีการแสดงหลักฐานดังกล่าว ท�ำให้หลายครั้งชาวบ้าน
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ต้องเลือกทีจ่ ะจ�ำนนต่อข้อกล่าวหาและยอมสารภาพผิดเพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่
ต้องถูกจับเข้าคุกหรือเพื่อให้ศาลสั่งปล่อยตัว แต่ในทางกลับกันหาก
ชาวบ้านเลือกที่จะสู้พวกเขาจะต้องถูกจับเข้าคุก เขาเล่าว่า “การที่
ศาลตัดสินว่าชาวบ้านผิด ทั้งๆ ที่ผมก็รู้อยู่เต็มอกว่าชาวบ้านไม่ผิด
ผมกลับท�ำอะไรไม่ได้เลย เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันท�ำให้ผมรู้สึก
เศร้ามากๆ ”
ความส� ำ เร็ จ
หนึง่ ทีเ่ ขากล่าวถึงคือ
ก ร ณี ก า ร ต ่ อ สู ้ ใ น
ชั้ น ศาลเพื่ อ ยื น ยั น
สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ท� ำ กิ น
และทีอ่ ยูอ่ าศัยในเขต
ป่าอนุรกั ษ์ของชนเผ่า
ม้ง เป็นกรณีพิพาท
ระหว่างรัฐกับชาวบ้าน โดยทัว่ ไปแล้วจะพบว่ามีหลายชุมชนทีเ่ ป็นชน
เผ่าได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นหมูบ่ า้ นไว้กบั หน่วยงานรัฐ แต่กรณีทเี่ ป็นปัญหา
ก็คือ มีหมู่บ้านม้งแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้อยู่อาศัยกว่า 400 ชีวิต ได้ท�ำการขึ้น
ทะเบียนหมูบ่ า้ นไว้กบั หน่วยงานรัฐเมือ่ ราวๆ 40 ปีทผี่ า่ นมา แต่รฐั กลับ
ปฏิเสธการมีอยูข่ องหมูบ่ า้ นแห่งนี้ อีกทัง้ ได้เสนอทางเลือกให้ชาวบ้าน
อพยพออกจากพืน้ ที่ แม้ชาวบ้านได้พยายามทีจ่ ะท�ำการต่อรองเพือ่ ให้
ได้อยู่อาศัยต่อไปแต่ก็ไม่เป็นผล เมื่อมองหาหนทางแก้ไขปัญหาไม่ได้
จึงได้เข้ามาปรึกษากันเพื่อหาทางออก เขาเล่าว่า “ชาวบ้านได้เข้ามา
ขอความช่วยเหลือ ในขณะที่ผมก�ำลังจัดเวทีฝึกอบรมให้กับอีกหนึ่ง
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หมู่บ้านพอดี ผมนั่งคุยกับพวกเขาจนได้ข้อสรุป
ว่า ชาวบ้านจะยื่นฟ้องรัฐ และหลังจากการ
ด�ำเนินการได้ระยะหนึ่ง ศาลก็ได้ตัดสินให้ชาว
บ้านชนะคดี ผมรู้สึกได้ว่าชาวบ้านมีความสุข
อย่างมากจากการชนะคดีในครั้งนี้”
ธรธรรมีขอ้ เสนอต่อโครงการ อส. นักสิทธิ์
ว่ า มอส. ควรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ ให้ นั ก ศึ ก ษาตาม
มหาวิทยาลัยได้เข้าถึงข่าวสารของทางโครง
การฯ มากขึน้ เขาบอกว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มี
ความรูเ้ กีย่ วกับประเด็นปัญหาทางสังคมเลย ไม่
เคยรูเ้ ลยว่ามีโครงการ อส.นักสิทธิ์ ทัง้ ทีโ่ ครงการ
นี้เป็นโครงการที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้
กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะนักศึกษา
คณะนิตศิ าสตร์ เขาบอกว่าเพือ่ นของเขาคนหนึง่
ซึ่งถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไปได้ไวมาก คือ เขา
เรียนจบกฎหมายตอนอายุ 23 ปี และก้าวขึ้น
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาก่อนที่อายุจะขึ้นเลข
สาม ซึ่งสามารถตัดสินชีวิตมนุษย์ได้แล้ว ดังนั้น
ธรธรรจึงคิดว่าโครงการ อส.นักสิทธิ์ จ�ำเป็น
อย่างมากในการหนุนเสริมประสบการณ์ให้กับ
คนรุน่ ใหม่ได้เข้าใจปัญหาสังคมก่อนการออกไป
เผชิญกับชีวิตการงานที่แท้จริง
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เขาบอกว่า คนรุ่นเราถือว่า
โชคดี ที่ ค นรุ ่ น ก่ อ นได้ ส ร้ า งฐาน
สร้างทางไว้ให้แล้ว ดังนั้นเมื่อมี
โอกาสในการช่วงเหลือคนอื่นเรา
จึงควรท�ำ เขาพยายามผลักดันให้
เพือ่ นหลายคนท�ำงานด้านการช่วย
เหลือสังคม ซึง่ บางคนก็เข้าใจในสิง่
ที่ เ ขาสื่ อ สาร บางคนก็ อ ้ า งเรื่ อ ง
ภาระหน้าที่ซึ่งต้องให้ความส�ำคัญ
กับปัจจัยทางเศรษฐกิจก่อนเป็นล�ำดับแรก แต่เท่าที่สังเกตเขาพบว่า
หลังจากที่เขาเหล่านั้นมีฐานะที่ดีพอ เขาก็ยังคงไม่สนใจที่จะท�ำงาน
ด้านสังคมเช่นเดิม เขามองว่าเรือ่ งเหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งเฉพาะตัวบุคคล เช่น
เดียวกับที่เขาลาออกจากงานธนาคารซึ่งได้เงินเดือนค่อนข้างสูง เพื่อ
มาเป็น อส.นักสิทธิ์ ขณะทีเ่ พือ่ นของเขาได้ลาออกจากการท�ำงานเพือ่
สังคม เพื่อเข้าท�ำงานกับบริษัทเอกชนด้วยเงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจ
และครอบครัว
เขาฝากประเด็นไปถึงคนรุ่นใหม่และเน้นย�้ำกับตัวเองเสมอว่า
“การหลีกหนีจากความรับผิดชอบต่อครอบครัว มันเป็นเรือ่ งทีย่ าก
มากๆ แต่ ไ ม่ ว ่ า จะอย่ า งไรก็ ต าม คุ ณ ต้ อ งมี ศ รั ท ธาในตั ว เอง
ต้องศรัทธาในความคิด และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึน้ ในตัวของ
คุณเอง”
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ยูฮานี เจ๊ะกา
ยูฮานี เกิดที่จังหวัด
ปัตตานี ปัจจุบันเธอท�ำงาน
ด้ า นกฎหมายที่ Asylum
Access ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รที่
ท�ำงานให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
ทางกฎหมาย ประสานงาน
กับองค์การ UNHCR เกีย่ วกับ
การพิ จ ารณาให้ ส ถานะ
ผูล้ ภี้ ยั สร้างเข้มแข็งให้ชมุ ชน
และสนับสนุนสิทธิมนุษยชน
เพื่อผู้ลี้ภัย
เธอก้าวเข้าสูส่ ายงานเพือ่ สังคมแบบไม่ได้ตงั้ ใจนัก เนือ่ งจากเธอ
สนใจงานทนายความด้านธุรกิจมากกว่า แม้จะเห็นป้ายประกาศของ
โครงการ อส.นักสิทธิ์ในมหาวิทยาลัย แต่เธอก็ไม่ได้สนใจกับมันมาก
นัก กระทัง่ เมือ่ เพือ่ นเธอแนะน�ำและสนับสนุนให้เธอกรอกใบสมัครเข้า
ร่วมโครงการ จึงเป็นจุดเริม่ ต้นที่เธอเปิดโอกาสให้ชวี ิตได้เข้าไปเรียนรู้
ประสบการณ์และพบปะกับผู้คนใหม่ๆ มากขึ้น
ยูฮานีผา่ นการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ โดยเธอเลือกท�ำงาน
เป็นอาสาสมัครที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรม พื้นที่ท�ำงานอยู่ในพื้นที่
3 จังหวัดภาคใต้ ซึง่ การทีเ่ ธอมีภมู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ยูแ่ ล้ว จึงเหมือน
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เป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้เธอ
อยากท�ำงานเพือ่ แก้ไขปัญหาให้
กับพวกเขามากขึ้นไปอีก
1 ปีกบั การคลุกคลีทำ� งาน
ไม่เพียงพอส�ำหรับประสบการณ์
ที่เธอต้องการ เธอจึงอยู่ท�ำงาน
ต่ออีก 3 ปีหลังจากหมดวาระ
อาสาสมั ค ร ภารกิ จ ของเธอ
ส่วนใหญ่เป็นการลงพื้นที่ภาค
สนามใน 3 จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ คื อ ปั ต ตานี ยะลา และ
นราธิวาส รวมถึงอีก 4 อ�ำเภอ
ของจังหวัดสงขลา โดยท�ำงาน
ร่วมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การถู ก จั บ กุ ม หรื อ ถู ก ทรมาน
รวมถึงการฟ้องร้องด�ำเนินคดี
ต่ อ ศาลในกรณี ก ารเรี ย กร้ อ ง
ค่าชดเชยให้กับชาวบ้าน
เนือ่ งจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบและความรุนแรงที่เกิด
ขึ้น ท�ำให้กฎหมายความมั่นคง
ถู ก น� ำ ไปประกาศใช้ ใ นพื้ น ที่
แน่นอนว่าชาวบ้านต้องตกอยูใ่ น

ภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการใช้อ�ำนาจ
โดยมิชอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ เธอ
ต้องจับตาสถานการณ์นี้ และ
ด้วยความที่เธอเป็นคนในพื้นที่
อยู ่ แ ล้ ว การใช้ ภ าษามลายู
ส�ำหรับการสื่อสารกับคนพื้นที่
จึงไม่ใช่ปญ
ั หาส�ำหรับเธอ หากมี
กรณีพิพาทในลักษณะดังกล่าว
เกิ ด ขึ้ น เธอจะเป็ น ผู ้ ที่ ท� ำ
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จ
จริง และท�ำหน้าที่สืบค้นข้อมูล
ในกรณี ที่ มี ก ารละเมิ ด อ� ำ นาจ
ระหว่ า งการจั บ กุ ม ด� ำ เนิ น คดี
สิ่ ง ที่ เธอเชื่ อ คื อ กระบวนการ
ยุติธรรมเป็นกลไกส�ำคัญในการ
สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นจริงได้
ในพื้นที่
เธอเชื่ อ เสมอว่ า สิ ท ธิ
มนุษยชนไม่ใช่เรื่องนามธรรม
แต่มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น
เดี ย วกั บ เวลาที่ มี ค นบอกว่ า
“ต้องเคารพในสิทธิแห่งตัวฉัน
เมื่ อ ฉั น ถู ก คุ ก คามฉั น สามารถ
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สัมผัสกับการละเมิดสิทธิหรือการถูกท�ำร้ายนั้นได้โดยตรง สิ่งนี้แหละ
คือสิทธิมนุษยชนในเชิงรูปธรรม” ส่วนผลที่เกิดขึ้นต่อชุมชนที่เธอ
ท�ำงานด้วยก็คอื ชาวบ้านรูส้ กึ ได้เลยว่า นอกเหนือจากพวกเขาด้วยกัน
แล้ว ยังมีกลุ่มคนและหน่วยงานอื่นๆ ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือ
พวกเขาและครอบครัวที่ได้รับการคุกคาม เธอบอกว่า สิ่งที่เปลี่ยนไป
ก็คือ “ชาวบ้านได้เรียนรู้ว่าหากเกิดกรณีพิพาท หรือการละเมิดสิทธิ์
ชาวบ้านจะเข้าแจ้งความอย่างไร และหาช่องทางเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างไรด้วย”
ก่อนหน้าที่เธอจะสมัครเข้าโครงการ อส.นักสิทธิ์ เธอตั้งใจจะ
สมัครเข้าท�ำงานด้านกฎหมายกับบริษัทเอกชนสักแห่งเพื่อเก็บเงินให้
ได้เยอะๆ แต่หลังจากที่เธอได้เข้าร่วมโครงการ โครงการก็ได้เปลี่ยน
ความตั้งใจเดิมของเธอทั้งหมด เธอเลือกที่จะท�ำงานอยู่เคียงข้าง
ชาวบ้าน เลือกทีจ่ ะสร้างความยุตธิ รรมให้เกิดขึน้ เธอบอกว่า “ฉันรูส้ กึ
ว่าฉันได้รบั ค่าตอบแทนทางใจจากการท�ำงาน ซึง่ มันท�ำให้ฉนั สามารถ
ยืนหยัดท�ำงานเพื่อผู้อื่นได้” มันท�ำให้เธอมีความภาคภูมิใจว่า การได้
ช่วยเหลือผู้อื่น “มันคือสิ่งที่เป็นความแท้จริงของหัวใจ”
การที่ได้ท�ำงานกับเครือข่ายหรืองานประสานความร่วมมือคือ
การเรียนรู้ที่ส�ำคัญส�ำหรับเธอเช่นกัน เธอบอกว่า “อีกอย่างหนึ่งที่ฉัน
ได้เรียนรู้จักโครงการ อส.นักสิทธิ์ คือ ฉันได้รู้ว่าฉันมีกลุ่มเพื่อนๆ
ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนการท�ำงานของกันและกัน” และเพื่อนๆ
เหล่านีแ้ หละทีเ่ ธอได้รว่ มกับพวกเขาจัดท�ำโครงการหรือค่ายระยะสัน้
1 อาทิตย์ เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและ
ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เธอพูดถึงโครงการนี้ว่า “คนหนุ่มสาว
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ต่างรูส้ กึ ตืน่ เต้นกับการเข้าร่วมโครงการ ทุกคนต่างพร้อมทีจ่ ะแบ่งปัน
ความรู้ แบ่งปันแนวคิดให้กับเยาวชนทุกคน” อย่างไรก็ตาม พวกเขา
ประเมินว่าโครงการที่จัดขึ้นนี้ถือว่าประสบความส�ำเร็จอย่างดี
การเป็นนักกฎหมายในบริษทั เอกชนเราอาจใช้กฎหมายท�ำร้าย
ผู้อื่นได้ แต่การเป็น อส.นักสิทธิ์เราได้ใช้กฎหมายเพื่อปกป้องผู้อื่น
ยูฮานีเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นกับการท�ำงานอย่างมาก เธอบอกว่า
“ฉันคิดว่าฉันได้คน้ พบเส้นทางของฉันแล้ว มันคือเส้นทางทีฉ่ นั ต้องการ
ใช้กลไกทางกฎหมายเพือ่ ท�ำให้เกิดความชอบธรรมมากทีส่ ดุ ” เส้นทาง
นีส้ ร้างโอกาสให้เธอได้เติบโตไปพร้อมๆ กับการเรียนรูช้ วี ติ ในหลายมิติ
เธอบอกว่าค่าตอบแทนที่เธอได้รับจากการท�ำงานมันเต็มเปี่ยมด้วย
คุณค่า “เพราะมันได้มาแบบที่ไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์ใคร”
ทุกสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่เธอท�ำ ตั้งแต่ปัญหา
เล็กๆ เช่นการท�ำร้ายร่างกาย ไปจนถึงขั้นของการเสียชีวิตซึ่งเธอต้อง
จัดการกับมัน สิ่งเหล่านี้มันเป็นแรงบันดาลใจส�ำคัญส�ำหรับเธอ เธอ
เล่าว่า เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ฝันที่จะท�ำงานในศาลไม่ว่าจะเป็น
อัยการหรือผู้พิพากษาก็ตาม ท�ำให้เขาเหล่านั้นต้องติดกับดักของการ
สอบ 5-10 ปี ส�ำหรับเธอแล้วนั่นไม่ใช่ความต้องการของเธอ เธอเพียง
อยากจะท�ำงานในภาคสนาม คอยให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมายกับผู้ที่
ตกเป็นเหยื่อเพื่อให้เข้าถึงความยุตธรรม เธออยากอยู่กับสถานการณ์
จริง สัมผัสกับมันได้จริงๆ เท่านั้น เธอเล่าว่า “สิ่งส�ำคัญที่สุดของชีวิต
นักกฎหมายไม่ใช่การได้ทำ� งานในศาล การกล่าวค�ำรายงานในชัน้ ศาล
ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริง แต่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ว่า จะ
ท�ำอย่างไรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ที่สามารถสร้าง
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สันติและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่
ประชาชน”
เธอคิ ด ว่ า นั ก กฎหมาย
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ยั ง มี น ้ อ ย
นักศึกษากฎหมายส่วนใหญ่จะ
ท�ำงานกระแสหลัก ไม่วา่ จะเป็น
ผู ้ พิ พ ากษา อั ย การ หรื อ
ทนายความเอกชน ด้วยความ
คิ ด ที่ ว ่ า งานด้ า นนั ก กฎหมาย
สิทธิมนุษยชนไม่สามารถตอบ
สนองทางด้านเศรษฐกิจได้ เธอ
ก็ยังมีข้อเสนอให้ มอส.ด�ำเนิน
โครงการนี้ต่อไป อย่างน้อยก็
เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา
จบใหม่ได้เรียนรู้ความเป็นจริง
ของสั ง คม รวมถึ ง ปั ญ หา
ความเดื อ ดร้ อ นของชาวบ้ า น
โครงการฯ จะท�ำให้พวกเขาได้
เรี ย นรู ้ ถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขั้ น
พื้ น ฐานซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์
ส�ำหรับการท�ำงานในอนาคต ไม่
ว่าหลังจากจบวาระอาสาสมัคร
แล้วเขาจะเลือกเดินทางสายนี้
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ต่ อ ไปหรื อ จะเลื อ กเดิ น ตาม
กระแสก็ตาม แต่ที่แน่ๆ เธอเชื่อ
ว่ า หั ว ใจของพวกเขาจะยั ง คง
ระลึกถึงความทุกข์และความอ
ยุ ติ ธ รรมที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ชาวบ้ า น
เสมอ
ความฝั น ของยู ฮ านี คื อ
การได้ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วไป
ทั่วโลก แต่เมื่อเธอได้เข้าร่วม
โครงการ อส.นักสิทธิ์ เธอก็ได้คดิ
ว่า นี่คือช่วงเวลาของการเรียนรู้
ชีวิตอีกช่วงหนึ่ง การที่พ่อของ
เธอท� ำ งานสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชน
อยู ่ แ ล้ ว ยิ่ ง ท� ำ ให้ เ ธอคุ ้ น เคย
กั บ งานชุ ม ชนได้ เ ป็ น อย่ า งดี
ประสบการณ์ จ ากการท� ำ งาน
ท� ำ ให้ เ ธอได้ เ รี ย นรู ้ เ พื่ อ ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติบางอย่าง
ในตัวเธอ ก่อนหน้านี้เธอมักจะ
คิ ด แบบแยกเขาแยกเรา โดย
เฉพาะกั บ กลุ ่ ม แรงงานพม่ า ที่
เธอท� ำ งานด้ ว ย เธอมั ก คิ ด ว่ า
“ขอให้เธออยู่ในที่ของเธอ ส่วน

ฉันก็อยู่ในที่ของฉัน” แต่
ณ ขณะนี้ประสบการณ์
การท�ำงานได้ท�ำให้เธอ
เปลี่ยนไป เธอคิดได้ว่า
เราทุกคนเป็นคนเหมือน
กัน อาจจะต่างกันบ้างก็
เ พี ย ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด
เธอกล่าวว่า “เราจะคิด
ว่าแรงงานข้ามชาติตำ�่ หรือสูงกว่าเราไม่ได้ เพราะมันเป็นความคิดทีผ่ ดิ
อย่างมหาศาล เราต้องคิดแบบใหม่ ต้องคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ต้อง
เปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราเอง และตอนนี้ฉันก็ได้เปลี่ยนมันแล้ว”
แม้จะเป็นเรื่องยากส�ำหรับการที่จะเปลี่ยนทัศนคติของใคร
สักคน แต่มนั เป็นเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็นอย่างมาก คนรุน่ ใหม่ตอ้ งท�ำความเข้าใจ
ว่ า การศึ ก ษาไม่ ใ ช่ เ พี ย งช่ อ งทางเดี ย วของการเรี ย นรู ้ แ ละสร้ า ง
ประสบการณ์ดีๆ ให้กับชีวิต การเรียนรู้ที่แท้จริงต้องผ่านการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ต้องลงพื้นที่ศึกษาจริง ต้องท�ำงานกับชาวบ้าน
ที่เป็นกรณีปัญหา จึงจะเข้าในวิถีชีวิตของเขาเหล่านั้น และเราอยาก
เห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นแบบไหน “จงก็อย่ายึดติดกับการ
ศึกษาเพียงในกระแสหลักเท่านั้น ไม่มีใครกล้าฟันธงว่าเธอเป็น
คนไม่ดี เพียงเพราะเธอได้ก้าวเท้าออกมานอกกรอบกฎเกณฑ์ทาง
สังคมเพื่อมาสัมผัสกับปัญหาทุกข์ร้อนของชาวบ้าน”
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ธันย์ชนก เชาวนทรงธรรม
“ฉันคิดว่าฉันเป็นคน
โชคดี เป็นคนร่าเริง อารมณ์
ดี แต่ฉันไม่มีประสบการณ์
ด้านสังคมเลย” เธอเล่าว่า
เธอมีเฉพาะความรู้ในต�ำรา
เรียนของมหาวิทยาลัยและ
เป้ า หมายการเรี ย นก็ เ พื่ อ
ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดเท่ า นั้ น แต่ ห ลั ง จาก
ที่ เ ธอได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
อส.นักสิทธิ์ของ มอส. เธอ
พบว่าเธอได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น เธอได้เรียนรู้ความจริง
ของสังคม ได้สัมผัสกับปัญหาและความทุกข์ยากของชาวบ้าน เธอ
กล่าวว่า “ก่อนหน้าที่ฉันจะก้าวเข้ามาที่นี้ โลกของฉันช่างงดงาม
เหลือเกิน ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบนโลก” ดังนั้น
นอกจากอิทธิพลทางความคิดที่เธอได้รับจากพี่สาวของเธอจากการ
ขอค�ำแนะน�ำเรือ่ งงานด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว ความเป็นจริงของสังคม
และการได้เรียนรูโ้ ลกของกฎหมายในอีกด้าน มันก็ได้สง่ ผลต่อแนวคิด
ของเธออย่างที่สุดเช่นกัน
เมื่อครั้งที่เธอได้มีโอกาสเข้าร่วมเวทีรณรงค์ของ โครงการ
อินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ILAW) ซึ่งเป็นเวทีที่พูดถึง
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ป ร ะ เ ด็ น เ รื่ อ ง สิ ท ธิ ใ น ก า ร
แสดงออก ในเวที นี้ เ ธอได้ มี
โ อ ก า ส พู ด คุ ย แ ล ก เ ป ลี่ ย น
กับ อส.นักสิทธิ์รุ่น 4 จึงท�ำให้
เธอรู้จักโครงการ อส.นักสิทธิ์
เป็นครั้งแรก หลังจากนั้นเธอก็
ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
โดยท� ำ งานที่ มู ล นิ ธิ นิ ติ ธ รรม
สิ่ ง แวดล้ อ ม (ENLAW) เธอ
ท�ำงานที่นั่นจนครบวาระอาสา
สมัคร 1 ปี ปัจจุบันเธอยังเป็น
ก�ำลังส�ำคัญขององค์กรและเป็น
พี่ที่จะสอนงานน้องๆ รุ่นต่อไป
ช่ ว งแรกที่ เ ธอเข้ า มา
ท�ำงานที่ ENLAW เธอรู้สึกว่า
“เป็นจังหวะเวลาที่เหมาะมาก
เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งที่ ENLAW
ก�ำลังเริ่มฟ้องคดีต่อส�ำนักงาน
บริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ ซ็ น
อนุญาตให้บริษัทเอกชนสร้าง
ท่ า เที ย บเรื อ ได้ โ ดยไม่ ผ ่ า น
กระบวนการท�ำ EIA” เธอเล่าถึง
เนื้องานของ ENLAW ว่าเป็น

อ ง ค ์ ก ร ที่ ท� ำ ง า น เ กี่ ย ว กั บ
ประเด็นสิ่งแวดล้อม งานของ
องค์ ก รมี 4 ส่ ว นหลั ก คื อ
ส่ ว นแรก คื อ การท� ำ งานเชิ ง
ยุทธศาสตร์ ที่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมในวงกว้าง เช่น กรณีการ
ฟ้องรัฐบาลต่อศาลปกครองเพือ่
ให้รับผิดชอบต่อผลกระทบด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มอั น เกิ ด จากการ
ปล่อยมลพิษ ส่วนที่สอง คือการ
ท�ำงานรณรงค์เชิงนโยบายไม่ว่า
จะเป็ น คดี แ พ่ ง หรื อ คดี อ าญา
ซึ่ ง อาจมี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ คดี
ปกครองด้วย ส่วนทีส่ าม คืองาน
ด้านการจัดฝึกอบรมให้กับนัก
กฎหมายใหม่ทจี่ บใหม่ และส่วน
สุดท้าย คือการท�ำงานรณรงค์
ทั่ ว ไป ส่ ว นเธอท� ำ งานเป็ น
เจ้าหน้าทีด่ า้ นกฎหมาย งานของ
เธอส่วนใหญ่จะท�ำคดีอาญาและ
ปกครอง และกลุ่มคนที่เธอต้อง
เกีย่ วข้องด้วยจึงมีทงั้ นักกฎหมาย
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เครื อ ข่ า ย
นั ก กฎหมายอิ ส ระ รวมถึ ง
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เครือข่ายอื่นๆ ที่มีประเด็นงานร่วมกัน
เธอเล่ า ว่ า “ตอนฉั น เรี ย นฎหมายอยู ่ ฉั น รู ้ สึ ก ว่ า กฎหมาย
ไม่สามารถก่อโทษใดๆ ต่อใครได้ อีกทั้งยังจะต้องถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ส�ำหรับช่วยเหลือผูค้ นในสังคม แต่ความจริงอีกด้านทีฉ่ นั เห็น กฎหมาย
กลับถูกใช้เป็นเครื่องมือในการท�ำให้คนจนที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในสังคม
อยู่แล้วยิ่งมีชีวิตแย่งลงไปกว่าเดิมอีก สิ่งนี้มันส่งผลต่อวิธีคิดของฉัน
มาก” เธอเล่าด้วยความรูส้ กึ แย่ๆ “คนทีเ่ จอฉันในตอนแรก ทุกคนบอก
ว่าฉันเป็นคนร่าเริงสดใส แถมยังติดตลกอีกต่างหาก แต่ตอนนี้ฉันคิด
ว่าฉันเปลี่ยนไปมากหลังจากได้รับรู้เรื่องราวเศร้าๆ แบบนี้อยู่บ่อยๆ
ได้รับรู้เรื่องราวของคนทุกข์ยาก ความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดมัน
ท�ำให้ฉนั ต้องใช้ความคิดมากขึน้ ฉันเริม่ คิดถึงชีวติ ทีม่ คี วามหมาย คิดถึง
จุดยืนของฉันบนโลกใบนี้ และเริ่มตั้งค�ำถามกับการมีชีวิตอยู่ ความ
ร่าเริงสดใสที่เคยมีอยู่เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆ ฉันกลายเป็นคนคิดมาก
อ่อนไหวมากขึน้ อีกทัง้ ยังชอบเก็บเอาเรือ่ งราวของคนอืน่ มาคิดจนปวด
สมองไปหมด”
เธอเล่าว่าเมื่อคนยอมรับและเข้าใจตัวเธอ ตลอดจนภารกิจที่
เธอก�ำลังท�ำอยู่ มันเป็นสิ่งที่ท�ำให้เธอรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูก ค�ำว่า
“ขอบคุณ” ที่อาจจะฟังดูเฉยๆ ส�ำหรับคนอื่น แต่มันกลับท�ำให้หัวใจ
ของเธอยิม้ ได้ “ฉันคิดว่าสิง่ ทีค่ อยช่วยเป็นก�ำลังใจให้นกั สิทธิมนุษยชน
ได้มากทีส่ ุดคือการช่วยให้พวกเขามีก�ำลังใจท�ำงานต่อไป” ส�ำหรับคน
ตัวเล็กๆ ที่ไร้สิทธิ์ไร้เสียงและไม่เข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับกฎหมายและ
สิทธิมนุษยชน ขอแค่มีใครสักคนที่ยืนอยู่เคียงข้างและคอยหนุนเสริม
พวกเขาจึงเป็นอะไรทีย่ งิ่ ใหญ่มาก ในส่วนของคดีแล้วไม่วา่ จะชนะหรือ
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แพ้มนั กลายเป็นเรือ่ งรองลงมา สิง่ ส�ำคัญกว่าคือ “ความจริงจังต่องาน
ทีพ่ วกเราท�ำ มันได้ชว่ ยให้ชาวบ้านเข้มแข็งและกล้าทีจ่ ะลุกขึน้ ยืนหยัด
เพื่อสิทธิของพวกเขา”
แม้ภารกิจหลักของเธอ
คื อ การรั บ ผิ ด ชอบงานตาม
บ ท บ า ท ข อ ง เ จ ้ า ห น ้ า ที่
ส�ำนักงานก็ตาม แต่เธอก็ยัง
พยายามท�ำงานรณรงค์สร้าง
ความตระหนั ก ถึ ง งานด้ า น
สั ง คมกั บ เพื่ อ นๆ ของเธอที่
เดินตามกระแสหลักทางสังคม
เช่ น ภาคธุ ร กิ จ บริ ษั ท
กฎหมายเอกชน อัยการ หรือ
กระทั่ ง ผู ้ พิ พ าษาที่ มี อ� ำ นาจ
เหนือกว่าหลายคนในสังคมไปด้วย เธอบอกว่า “บางคนไม่เคย
ตระหนักเลยว่าปัญหาความเดือดร้อนเหล่านี้มันมีอยู่จริงในสังคมเรา
ซึ่งครั้งหนึ่งฉันก็เคยเป็นเช่นเดียวกับพวกเขา”
หัวใจของคนทีท่ ำ� งานชุมชนนัน้ ยิง่ ใหญ่นกั พวกเขาพอใจกับมัน
แม้จะได้รบั ค่าตอบแทนเพียงไม่มากนัก สิง่ นีส้ ร้างแรงบันดาลใจให้เธอ
มุ่งมั่นงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป การเป็นอาสาสมัครขององค์กร
พัฒนาเอกชนที่มีค่าตอบแทนเพียงน้อยนิด ส�ำหรับเธอแล้วถือว่ามัน
เป็นปัญหาใหญ่มาก แต่เธอบอกว่า “ฉันโชคดีกว่าใครหลายๆ คนที่มี
ครอบครัวคอยช่วยเหลือและสนับสนุนฉันในหลายด้าน” ต่างจาก
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ชาวบ้ า นที่ ก ลั บ ต้ อ ง
เป็ น ฝ่ า ยช่ ว ยเหลื อ
ค ร อ บ ค รั ว ข อ ง
ตั ว เอง แต่ เ มื่ อ พวก
เ ข า ไ ด ้ พ บ เ จ อ กั บ
สถานการณ์ ป ั ญ หา
จริงของพืน้ ที่ พวกเขา
จะไม่ มี ท างที่ จ ะเดิ น
หนีมันไปเฉยๆ “รุ่นพี่
ของฉันหลายคนพยายามที่จะสร้างสมดุลให้กับรายรับและรายจ่าย
ด้วยการเดินทางไปท�ำงานโดยใช้มอเตอร์ไซค์ หรือจักรยานแทน
รถยนต์ ปรากฏการณ์เหล่านี้มันท�ำให้ฉันพบว่าเงินไม่ใช่ค�ำตอบทุก
อย่าง ความเชือ่ นีย้ งิ่ ท�ำให้ฉนั ยิง่ รูส้ กึ ว่ามันมีนำ้� หนักมากขึน้ “เมือ่ คนๆ
หนึ่งถูกหยิบยื่นข้าวปลาอาหารให้ พร้อมกับการกล่าวค�ำขอบคุณ
ปรากฏการณ์นี้ มันท�ำให้ฉนั รูส้ กึ ว่า มันเป็นอะไรทีม่ คี ณ
ุ ค่ามากกว่าเงิน
ทองหลายเท่าตัว”
ในอนาคตเธอฝันที่จะได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้าน
กฎหมายสิง่ แวดล้อม ทัง้ ทีเ่ ธอก็ยงั ไม่แน่ใจว่า ถึงทีส่ ดุ แล้วเธอต้องการ
เป็นผูพ้ พิ ากษาหรือไม่ แต่ไม่วา่ เธอท�ำงานในส่วนใด เธอจะท�ำงานเพือ่
สังคมต่อไป เธอบอกว่า “ไม่ว่าอนาคตจะท�ำงานอะไรก็ตาม สิ่งที่ฉัน
ได้เรียนรู้จากงานที่ฉันท�ำมาคือ การที่เราเห็นชาวบ้านเดือดร้อน แล้ว
เรารู้สึกว่ามันเป็นภารกิจของเราที่ต้องคอยช่วยเหลือ นั่นคือสิ่งที่ฉัน
คิดว่ามันส�ำคัญมาก” แค่เราคิดว่าจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ชีวิต
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ประจ�ำวันและงานของเราจะถูก
ปรับเปลี่ยนแบบอัตโนมัติ แม้
ทุ ก คนมี ภ าระหน้ า ที่ ที่ ต ้ อ งท� ำ
เพื่อเติมเต็มชีวิตของตัวเอง แต่
เมื่อถึงคราวที่ต้องให้ความช่วย
เหลือผู้อื่น เราก็ควรท�ำมันให้ดี
ที่สุด
หลังจากที่เธอได้เข้าร่วม
โครงการ อส.นักสิทธิ์ ของ มอส.
แล้วเธอพบว่า โครงการได้ให้
ประโยชน์ แ ก่ ตั ว อาสาสมั ค ร
หลายด้าน เธอมัน่ ใจเหลือเกินว่า
ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้
เปิดโลกทัศน์ที่แตกต่างออกไป
เธอบอกว่า “มันเป็นประสบการณ์ ค รั้ ง หนึ่ ง ในชี วิ ต ที่ จ ะได้
เห็นความจริงของโลกอีกด้าน”
ข ้ อ เ ส น อ ที่ เ ธ อ ฝ า ก
ถึ ง โครงการ อส.นั ก สิ ท ธิ์ คื อ
โครงการควรจะมุ่งเน้นที่วิธีการ
ใช้ ทั ก ษะและการใช้ ค วามรู ้
ส�ำหรับการท�ำงาน โดยเฉพาะ
เทคนิคการจัดการความรูใ้ ห้มาก

ขึน้ ซึง่ สิง่ นีเ้ ธอคิดว่ามันเป็นเรือ่ ง
ที่ ค ่ อ นข้ า งส� ำ คั ญ มากส� ำ หรั บ
อาสาสมัครน้องใหม่ เธอกล่าว
ทิง้ ท้ายว่า “คนหนุม่ สาวจงอย่า
กลั ว กั บ การไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ มันเป็นสิ่งที่สื่อ
ไม่เคยได้บอกเอาไว้ อีกทัง้ เราก็
ไม่ ไ ด้ มี โ อกาสที่ จ ะได้ พ บกั บ
ชีวติ จริงด้านนีบ้ อ่ ยนัก ฉันกล้า
รับรองเลยว่า เมื่อคุณได้มายืน
อยู่จุดนี้เมื่อไหร่หละก็ มันจะ
เปลี่ยนคุณ ไม่ใช่แค่ว่ามันจะ
ท� ำ ให้ คุ ณ เป็ น คนที่ เ ก่ ง ขึ้ น
เท่านั้น แต่คุณจะเป็นคนใหม่
ที่ เ จ๋ ง กว่ า เดิ ม ฉั น ไม่ อ ยาก
บังคับใคร แต่ฉันแค่อยากจะ
สนั บ สนุ น ให้ ค นหนุ ่ ม สาวได้
ลองใช้ชีวิตดู....ก็เท่านั้น”
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สากีมัน เบญจเดชา
สากีมนั เป็นนักกฎหมาย
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ที่ เ กิ ด ใ น
ครอบครั ว มุ ส ลิ ม ในพื้ น ที่
3 จั ง ห วั ด ช า ย แ ด น ใ ต ้
ประสบการณ์ในวัยเด็กของ
เขาคือการได้คลุกคลีกบั ปัญหา
การกดขี่ เ อารั ด เอาเปรี ย บ
และปัญหาความเดือดร้อน
ของคนในพื้นที่ ลุงของเขามี
อาชีพเป็นทนายความ เขาจึง
ได้ พ บเจอผู ้ ค นมากหน้ า
หลายตาทีเ่ ข้ามาขอความช่วยเหลือจากลุงของเขา ภาพเหล่านีไ้ ด้สร้าง
แรงบันดาลใจให้เขาในการมุ่งมั่นกับการเรียนกฎหมาย
สากีมนั เรียนจบกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เขาเป็น
สมาชิกของกลุม่ นักกฎหมายมุสลิม เขาเคยได้พบกับทีมงานของทนาย
สมชาย นีละไพจิตร ก่อนหน้าที่ทนายสมชายจะถูกอุ้มหายตัวไปเมื่อ
ปี 2546 สากีมนั เล่าว่า ทนายสมชายเป็นนักเคลือ่ นไหวด้านสิทธิมนุษย
ชนที่น่าชื่นชมคนหนึ่ง สากีมันเห็นป้ายประกาศรับสมัครนักศึกษา
ฝึกงานที่ส�ำนักงานทนายสมชาย เขาตัดสินใจยื่นใบสมัครเพื่อขอ
ฝึกงานที่นั่น แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น “ผมควรจะได้เป็น
นักศึกษาฝึกงานในวันที่ 16 มีนาคม 2546 แต่เหตุการณ์ทนายสมชาย
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หายตัวไปได้เกิดขึน้ ในวันวันศุกร์
ที่ 12 มีนาคม 2546” เขาจึงยัง
ไม่ทนั ได้อนุมตั ใิ ห้เข้าฝึกงาน แต่
เหตุการณ์ครัง้ นัน้ เป็นตัวกระตุน้
ให้เขาสานต่ออุมดมการณ์การ
ท� ำ งานเพื่ อ สั ง คมของทนาย
สมชายเรื่อยมา
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
และอีก 4 อ�ำเภอของจังหวัด
สงขลา เป็นพื้นที่ที่ติดกับเขต
ชายแดนมาเลเซีย ผู้คนที่อาศัย
อยู ่ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชาวมุ ส ลิ ม
ความตึ ง เครี ย ดทางการเมื อ ง
เศรษฐกิ จ สั ง คม รวมถึ ง
สถานการณ์ความรุนแรงเรื้อรัง
ที่เกิดขึ้นมานานหลายปี ท�ำให้
พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ที่มี
ความขัดแย้งขั้นรุนแรง ปัญหา
หลั ก อี ก ปั ญ หาหนึ่ ง ของคนใน
พื้นที่คือ ประชาชนส่วนใหญ่มี
ความรู ้ ด ้ า นกฎหมายน้ อ ย
อี ก ทั้ ง ภาษาที่ ใ ช้ ส� ำ หรั บ การ
สื่ อ สารจะใช้ ภ าษามลายู เ ป็ น

ภาษาหลัก จึงท�ำให้การสื่อสาร
เรื่องราวสถานการณ์ต่างๆ กับ
บุคคลภายนอกพืน้ ที่ เป็นเรือ่ งที่
ท�ำได้ค่อนข้างล�ำบากมาก
เ ข า ส มั ค ร เ ข ้ า ร ่ ว ม
โครงการ อส.นักสิทธิ์ ของ มอส.
หลังจากจบการศึกษา เขาสนใจ
โครงการนีด้ ว้ ยคาดหวังว่า จะใช้
โครงการเชื่อมโยงไปสู่การช่วย
แก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ เขา
เล่ า ว่ า ในจ� ำ นวน อาสาสมั ค ร
ทั้ ง หมด 12 คนที่ อ ยู ่ ใ นรุ ่ น
เดียวกัน มีผู้หญิงเพียง 3 คน
และในจ�ำนวน 12 คนนี้ เป็น
อาสาสมั ค รที่ ม าจากพื้ น ที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 คน
“จ�ำได้วา่ ตอนทีเ่ ราแนะน�ำตัวใน
ช่วงปฐมนิเทศ ไม่มีเพื่อนอาสา
สมัครคนไหนสนใจจะเข้ามาคุย
กับพวกเรา อาจจะด้วยความที่
พวกเขากลัวกับข้อมูลทีไ่ ด้รบั มา
ประกอบกับสถานการณ์ความ
ขั ด แย้ ง ในสามจั ง หวั ด ชายใต้
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ช่วงนั้นค่อนข้างรุนแรงมากก็เป็นได้ แต่หลังจากที่เพื่อนๆ อาสาสมัคร
ได้พดู คุยแลกเปลีย่ นสถานการณ์และรับรูข้ อ้ มูลทีถ่ กู ต้องและเป็นจริง
เพื่อนๆ ก็เริ่มสนใจในและเข้ามาพูดคุยกับพวกเรามากขึ้น” อย่างไร
ก็ตาม ความพยายามที่จะชักชวนเพื่อนอาสาสมัครลงพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ก็ยังไม่ประสบความส�ำเร็จ เนื่องจากเพื่อนๆ ยังกังวลเรื่อง
ความปลอดภัยในพื้นที่
งานอาสาสมัครนัน้ มีหลายรูปแบบ ท�ำให้พวกเขาสามารถสร้าง
เครือข่ายคนท�ำงานเพื่อสังคมที่มีประสิทธิภาพได้กว้างมากขึ้น เขามี
โอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนสถานการณ์กับเพื่อนๆ มีการขอความ
ช่วยเหลือและขอค�ำแนะน�ำจากเพื่อนเกี่ยวกับคดีความต่างๆ อยู่เป็น
ระยะๆ “การที่เขาและเพื่อนๆ ได้มีพื้นที่ทางสังคมแบบนี้ ถือเป็น
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ อส.นักสิทธิ์ ซึ่งคิดว่า หาก
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ก็อาจเป็นเรือ่ งยากทีพ่ วกเราจะได้มโี อกาสร่วม
งานกัน อีกทั้งคงเป็นเรื่องยากมากๆ ด้วย ที่จะได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์
กับอาสาสมัครที่เป็นคนในพื้นที่และท�ำงานเกี่ยวกับประเด็นลักษณะ
เดียวกันนี้”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งทีร่ นุ แรงเพิม่ มากขึน้ ทุกวันในพืน้ ที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา ท�ำให้
องค์กร Asia Foundation International ได้เล็งเห็นความส�ำคัญและ
ให้การสนับสนุนการท�ำงานของพวกเขาตั้งแต่ช่วงแรกๆ ต่อมาเพื่อน
รุน่ พีข่ องเขาได้เปิดศูนย์ทนายความมุสลิมขึน้ ทีจ่ งั หวัดยะลา และขยาย
พื้นที่การท�ำงานโดยเปิดศูนย์เพิ่มขึ้นอีก 4 ศูนย์ หลังจากเขาและ
เพื่อนๆ ที่จบการศึกษาจากกรุงเทพฯ ได้กระจายตัวช่วยกันท�ำงานใน
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พื้ น ที่ ต ามศู น ย์ ต ่ า งๆ เหล่ า นี้
ปั จ จุ บั น ศู น ย์ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นเป็ น
มูลนิธิแล้วโดยใช้ชื่อว่ามูลนิธิศูนย์
ทนายความมุสลิม (MAC)
ปัจจุบันเขาท�ำงานมากว่า 10 ปี
แล้ว เขาเล่าว่า “ช่องโหว่ของคน
ท�ำงานในช่วงนั้นก็คือ เรื่องการ
ประสานความร่วมมือกับผู้ได้รับ
ผลกระทบเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา เนื่องจากเป็นช่วงที่มีคดีร้อง
เรียนเข้ามาเป็นจ�ำนวนมาก แต่คนท�ำงานมีน้อย จึงเป็นเรื่องยากที่จะ
น�ำทุกเรื่องขึ้นสู่ชั้นศาลได้อย่างทันท่วงที” วิธีการในการแก้ไขปัญหา
ในช่วงนั้นก็คือ การเริ่มฝึกอบรมอาสาสมัคร โดยใช้ศูนย์ทนายและ
เครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ (SPAN) เป็นสถานที่จัดฝึก
อบรม อาสาสมั ค รที่ ผ ่ า นการอบรมแล้ ว จะเป็ น ผู ้ ที่ ค อยช่ ว ยให้
ค�ำปรึกษากับผู้ที่เข้ามาร้องทุกข์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากกฎอัยการศึก, พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และผลกระทบจากกฎหมายต่างๆ
ก่อนที่จะมีการน�ำคดีขึ้นสู่กระบวนการศาล ระหว่างการให้ค�ำปรึกษา
กับผู้ร้องเรียน SPAN จะท�ำการติดตามและคอยให้ค�ำแนะน�ำเป็น
ระยะๆ เพื่อหาช่องทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้แล้ว
ภารกิจของทนายอย่างพวกเขา คือการเข้าไปบริหารจัดการคดีของ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบเมื่อคดีขึ้นสู่ชั้นศาล
ยอดผู้เสียชีวิตในพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกวัน สากีมันบอกว่า “มีหลาย
คนทีศ่ าลได้ตดั สินไปแล้วว่าไม่มคี วามผิด แต่หลังจากนัน้ ก็ตอ้ งจบชีวติ
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ลงจากการถูกลอบยิง” พวกเขาท�ำงานกับเครือข่ายผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากเหตุการณ์เหล่านี้ ภารกิจที่พวกเขาท�ำมีทั้งงานเชิงรุกและรับ
คือ การท�ำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และการท�ำงานป้องกัน
ปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น ภารกิจอันหลัง เป็นการท�ำงานภาคสนาม คือ
การลงพื้นที่ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย กฎอัยการศึก และ
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทีถ่ กู น�ำมาปฏิบตั ใิ ช้กบั ชาวบ้านในพืน้ ที่ นอกจากนีแ้ ล้ว
พวกเขายังประสานงานกับเครือข่ายครูในโรงเรียนและกลุ่มมุสลิม
IMAN สากีมนั กล่าวว่า “มีผนู้ ำ� ชุมชนจ�ำนวนมากถูกจับภายใต้เงือ่ นไข
ของกฎหมายเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้น�ำศาสนา ครูสอนศาสนา และคน
อื่นๆ ล้วนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ถูกจับไปแล้วทั้งสิ้น” องค์กรของเขาจึง
พยายามท�ำงานเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวนี้
ภารกิจหลักของสากีมันคือการน�ำตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบขึ้น
สู้คดีในชั้นศาล จากการประมาณการพบว่า ในจ�ำนวนทั้งหมด 1,000
คดี พวกเขาสามารถช่วยได้เพียงแค่ 100 กว่าคดี ดังนั้น เมื่อพวกเขา
ประเมินการท�ำงานของตัวเองแล้วจึงเห็นร่วมกันว่าค่อนข้างขาด
ประสิทธิภาพ นอกจากนีแ้ ล้วพวกเขายังประเมินว่า พวกเขาไม่สามารถ
เปลี่ ย นแนวคิ ด ฝ่ า ยรั ฐ ได้ สากี มั น เล่ า ว่ า “กฎอั ย การศึ ก และ
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทีถ่ กู น�ำไปใช้ในพืน้ ทีม่ คี วามเข้มข้นมาก มันสามารถเป็น
เกราะป้องกันเจ้าหน้าทีร่ ฐั ได้เป็นอย่างดี ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งทีย่ ากมากๆ
ที่ จ ะเอาผิ ด กั บ แม้ พ วกเขาจะก่ อ คดี ฆ ่ า คนตายก็ ต าม ปั จ จุ บั น
สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิมมาก เราเพียงต้องการความยุตธิ รรมเท่านัน้ ”
เขากล่าวว่าโครงการ อส.นักสิทธิ์ ได้เปิดมุมมองในประเด็นสิทธิ
มนุษยชนอีกด้านให้กับเขา คุณค่าหลักๆ ของงานด้านสิทธิมนุษยชน
เช่น การเคารพความหลากหลาย ประเด็นเรือ่ งศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
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หรือประเด็นความเท่าเทียงทางเพศ ไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการ
ศึกษาหรือในต�ำรากฎหมายของมหาวิทยาลัย เขาบอกว่า “ผมถูกสอน
ให้หาช่องว่างทางข้อกฎหมาย และหลีกเลี่ยงการมองเพียงช่องทาง
เดียว” นักกฎหมายส่วนใหญ่จะพยายามมองหาช่องว่างทางกฎหมาย
เพื่ อ แข่ ง ขั น กั น ให้ เ ป็ น ผู ้ ช นะในคดี นั้ น ๆ แตกต่ า งจากโครงการนี้
ซึ่งท�ำให้เขาได้ซึมซับแง่มุมดีๆ อีกด้านของกฎหมายที่ว่า นักกฎหมาย
ไม่ควรมุ่งแค่เพียงการปฏิบัติใช้ตัวบทกฎหมายเท่านั้น แต่ควรที่จะ
หลอมรวมแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนเข้าไปประยุกต์ใช้ส�ำหรับการ
ท�ำงานให้ได้ด้วย
เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นกับการท�ำงานอย่างมาก เขาท�ำงาน
ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเรื่อยมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักศึกษา เขาเห็น
เหตุการณ์ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ จริงตัง้ แต่สมัยทีเ่ ขายังเด็ก สถานการณ์
ข่าวที่ถูกน�ำเสนอในสื่อกระแสหลักนั้น มีความแตกต่างกันกันอย่าง
มากกับสถานการณ์จริงในพื้นที่ คนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ถกู กดขี่ ถูกปราบปรามและจับกุมด�ำเนินคดีจากผูใ้ ช้อำ� นาจมาอย่าง
ยาวนาน สากีมนั กล่าวในฐานะชาวมุสลิมคนหนึง่ ว่า “ความเป็นพีเ่ ป็น
น้องกันในกลุม่ คนมุสลิมนัน้ มีความส�ำคัญอย่างมาก หากมีพนี่ อ้ งมุสลิม
คนหนึ่งคนใดถูกท�ำร้าย คนมุสลิมทั้งหมดก็จะเจ็บปวดไปด้วย ซึ่งสิ่งนี้
มีความสัมพันธ์กับหลักความเชื่อทางศาสนาอิสลาม”
สากีมันบอกผ่านไปถึงนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนทุกคนว่า
ถ้าพวกเขาเลือกทีจ่ ะท�ำงานในด้านนีแ้ ล้ว ต้องพึงตระหนักเอาไว้เสมอ
ว่าพวกเขาจะไม่มีวันรวย “มันเป็นความท้าทายและการต่อสู้ดิ้นรนที่
พวกเราต้องประสบ” ความรับผิดชอบต่อครอบครัวกับการได้ท�ำงาน
เพื่อสังคม เป็นประเด็นที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยส�ำหรับนักกฎหมายสิทธิ
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มนุษยชน เขาเล่าว่าเขาท�ำงานโดยไม่ได้รบั เงินเดือนจากองค์กรมาเป็น
เวลา 2 ปีแล้ว “แม้ความตัง้ ใจของ MAC คือการต่อสูเ้ พือ่ ความยุตธิ รรม
ในโครงสร้างของกระบวนการยุตธิ รรมตาม แต่เมือ่ มองถึงเรือ่ งทิศทาง
ความยั่งยืนขององค์กร ณ ตอนนี้แล้ว ถือว่าเป็นเรื่องที่พูดยากมาก”
ประสบการณ์ส�ำคัญที่เขาได้เรียนรู้จากโครงการ อส.นักสิทธิ์
คือ เรื่องวิธีการท�ำงานกับเครือข่าย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก
เนื่องจากว่าเราไม่สามารถท�ำงานหลายอย่างได้เพียงล�ำพัง เป็นเรื่อง
จ�ำเป็นมากที่คนมีความรู้ด้านกฎหมายจะต้องคอยปกป้องช่วยเหลือ
คนที่ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย เขากล่าวว่า “มุสลิมทุกคนรับรู้ได้ว่า
ไม่ ว ่ า สิ่ ง ที่ คุณ ได้ ก ระท�ำไปนั้น จะเพื่อประโยชน์ ข องคนอื่ น เพื่ อ
ประโยชน์ของคนมุสลิมด้วยกัน หรือเพื่อประโยชน์ของตัวเองก็ตาม
ทุกการกระท�ำจะถูกรับรู้โดยองค์อัลเลาะห์”
การจัดการกับความรู้สึกและการสร้างความเข้มแข็งภายในให้
กับตัวเองเป็นเรื่องส�ำคัญ เขาเล่าว่า “การที่ได้ปกป้องและช่วยเหลือ
ผู้บริสุทธิ์ มันก็คือการสร้างความเข้มแข็งภายในให้กับตัวเอง” ในช่วง
เริ่มต้นของการท�ำงาน หากคดีไหนที่ต่อสู้ในชั้นศาลแล้วไม่ชนะคดี
เขาใช้เวลาอยู่กับการนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยไม่ปิดเครื่อง
แต่ในระยะหลัง เมื่อเขามีประสบการณ์มากขึ้น หากคดีไหนที่เขาได้
พยายามอย่างถึงทีส่ ดุ แล้วแต่ยงั แพ้คดีเขาสามารถยอมรับความจริงได้
เขาสามารถวางมันลงได้ สามารถคิดได้ว่าการพิพากษาคดีนั้นๆ ไม่ได้
อยูใ่ นมือของเขา เขากล่าวเปรียบเทียบงานทีเ่ ขาท�ำอยูว่ า่ “การท�ำงาน
ของเรา เหมือนมันอยูร่ ะหว่างเขาควาย ฝ่ายหนึง่ คือรัฐบาลและอีกฝ่าย
คือฝ่ายกองก�ำลังติดอาวุธ ส่วน MAC อยู่ตรงกลาง เพื่อค้นหา
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ข้อเท็จจริงของทั้งสองด้วยปากกาและมันสมอง”
คนรุ่นใหม่ที่พึ่งก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่แล้วจะ
ก้าวตามกระแสทุนนิยม มุ่งหวังที่ความร�่ำรวย และต้องการเป็นคนที่
มีฐานะทางสังคม องค์กรของเขาเองก็เป็นองค์กรที่รับอาสาสมัคร
เข้ามาท�ำงาน แต่หลายคนก็ได้ถอยออกไปและเดินเข้าสู่ภาคธุรกิจ
“ผมค่อนข้างกังวลกับอนาคตของสังคม กลัวว่าคนจะกลายเป็น
หุ่นยนต์ แล้วไหลตามกระแสทุนนิยมและบริโภคนิยม” ตัวเขาเอง
คาดหวังให้ มอส.ยังคงเป็นพื้นที่ส�ำหรับคนรุ่นใหม่ ให้ได้เข้ามาเรียนรู้
ความจริงทางสังคมอีกด้าน เขาบอกว่า การเปิดพื้นที่ส�ำหรับอาสา
สมัครมีความส�ำคัญและน่าสนใจมาก เพราะมันเป็นโอกาสส�ำหรับ
คนหนุม่ สาวทีต่ อ้ งการจะเรียนรูค้ วามจริงทางสังคม กระบวนการนีไ้ ด้
ช่วยเปิดโลกทัศน์ของการรับรู้ ให้เราได้ทำ� ตามความคิด ความฝัน และ
ท�ำให้เราได้ฝกึ ปฏิบตั งิ านเพือ่ เป็นฐานส�ำหรับการก้าวขึน้ ไปเป็นผูน้ ำ� ที่
มีศักยภาพในอนาคต
เขาคาดหวังว่าความตระหนักต่อสาธารณะจะถูกรวมเข้าไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการสร้าง
ความตระหนักนี้ให้แก่นักศึกษา สากีมันกล่าวทิ้งท้ายว่า “การมีจิต
สาธารณะเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมาก เราต้องปรับเปลีย่ นทัศนคติ ความ
เชือ่ รวมถึงข้อมูลด้านลบทีท่ ำ� ให้เรามองเห็นสิง่ ต่างๆ เป็นลบไปด้วย
เราต้องดึงตัวเองออกมาจากความเจ็บปวดทางจิตเหล่านั้นซะ”
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แวซง บาเน็ง
แวซง บาเน็ ง เป็ น
นั ก ศึ ก ษาทุ น ด้ า นกฎหมาย
ของ Asia Foundation เธอ
จ บ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก ค ณ ะ
นิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ความมุ่งมั่นของ
เธอในงานปกป้องสิทธิมนุษย
ชนเกิ ด จากแรงผลั ก ที่ ญ าติ
ของเธอถูกจับกุมด�ำเนินคดี
ทางกฎหมาย ในช่วงที่เธอ
เรียนอยู่ปีท่ี 3 เธอถูกชักชวนจากทีมงานของมูลนิธิศูนย์ทนายความ
มุสลิม (MAC) ให้สมัครเข้าท�ำงานเป็นอาสาสมัครทีศ่ นู ย์ฯ เธอตัดสินใจ
สมัครและได้ท�ำงานเป็นอาสาสมัครในแบบที่ไม่มีความชัดเจนว่า
ตัวเธอเองก�ำลังท�ำงานอะไรอยู่ ภารกิจหลักของเธอในช่วงนั้น คือการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมาย จัดเตรียม
เอกสารและสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการท�ำคดีในชั้นศาล นอกจาก
นีแ้ ล้ว เธอยังท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูป้ ระสานงานระหว่างนักกฎหมาย, ผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบและครอบครัวของเขา ส่วนภารกิจซึ่งเธอท�ำอยู่เสมอนอก
เหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้วคือ การลงพื้นที่เพื่อให้ค�ำปรึกษาด้าน
กฎหมายกับชาวบ้าน รวมถึงการเป็นผูช้ ว่ ยวิทยากรในการฝึกอบรมให้
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ความรูเ้ รือ่ งกฎหมาย เธอท�ำงาน
ที่ MAC เรื่อยมา แม้หลังจบการ
ศึกษาเธอก็ยังคงท�ำงานอยู่ที่นี่
ในฐานะอาสาสมัครแบบไม่มเี งิน
เดือน
เธอได้รับข่าวการเปิดรับ
อส.นั ก สิ ท ธิ์ ของ มอส. จาก
เพื่ อ นรุ ่ น พี่ แต่ เ ธอก็ ยั ง ไม่ ไ ด้
สนใจที่ จ ะสมั ค รเพราะเธอไม่
เคยเดินทางไปกรุงเทพเลย แต่
ทันทีที่ได้ข่าวว่ามีเพื่อนในพื้นที่
จังหวัดยะลาจะสมัครเข้าร่วมโค
รงการฯ เธอจึ ง ไม่ ลั ง เลที่ จ ะ
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เช่นกัน
และก็ได้รับคัดเลือก เธอเล่าว่า
“ฉันรูส้ กึ ว่าฉันได้รบั โอกาสอย่าง
มากในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่หลายๆ
เรื่องหลังจากเข้าร่วมโครงการ
นี้ ” ในช่ ว งอาสาสมัคร เธอมี
โอกาสไปลงพืน้ ที่ อ.อุม้ ผาง จ.ตาก
เธอได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับประเด็นคน
ไร้ สั ญ ชาติ ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น ที่
แตกต่ า งจากประเด็ น ที่ เ ธอ

ท�ำงานในพืน้ ทีภ่ าคใต้ เธอเล่าว่า
“ตอนนัน้ ฉันเกิดค�ำถามขึน้ มาใน
ใจทันทีว่าพวกเขามีชีวิตอยู่ได้
อย่ า งไร พวกเขาเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ
ขั้ น พื้ น ฐานและเดิ น ทางไป
โรงพยาบาลกันอย่างไร”
เธอค่อนข้างเป็นกังวลกับ
การเข้าร่วมปฐมนิเทศร่วมกับ
เพื่อนๆ อาสาสมัครในครั้งแรก
เธอเล่าว่า “ส�ำหรับมุสลิมอย่าง
พวกเรา ฉันคิดว่ามันไม่ง่ายเลย
กับการใช้ชวี ติ ร่วมกับคนศาสนา
อืน่ แต่หลังจากทีไ่ ด้รว่ มกิจกรรม
กั น แล้ ว ความกั ง วลของฉั น ก็
หายไป” เธอได้เรียนรู้แนวคิด
เกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน
และประเด็นอื่นๆ เช่น คนไร้
สัญชาติ สิ่งแวดล้อม แรงงาน
ข้ า มชาติ เธอได้ เ รี ย นรู ้ ว ่ า ผล
กระทบทีช่ าวบ้านได้รบั มันมีราย
ละเอียดอย่างไร และพวกเธอจะ
ช่วยปกป้องสิทธิของพวกเขาได้
อย่างไร
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ก่อนหน้าที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ อส.นักสิทธิ์ เธอตั้งใจจะ
สมัครสอบเข้าท�ำงานราชการ แต่แล้วโครงการฯ นีก้ ไ็ ด้เปลีย่ นเส้นทาง
อาชีพเธอ เธอมีความสุขทีไ่ ด้เห็นรอยยิม้ ของผูค้ นหลังจากทีเ่ ธอได้ชว่ ย
แก้ปัญหาให้กับพวกเขา

“ทั้งเพื่อนๆ ทั้งคนรู้จัก และคนในครอบครัวฉัน ได้แนะน�ำให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบรู้ถึงงานที่ฉันก�ำลังท�ำอยู่ หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เข้ามาที่
ศูนย์เพื่อขอความช่วยเหลือจาก” เธอภูมิใจกับสิ่งที่เธอท�ำอยู่ใน
ปัจจุบัน

ณ วั น นี้ เ ธอ
ยังคงท�ำงานที่ MAC
เธอรู ้ สึ ก ภู มิ ใ จกั บ
การท�ำงานแบบไม่มี
เงิ น เดื อ น แต่ เ ธอ
กลั บ ได้ รั บ ก� ำ ลั ง ใจ
เมื่ อ ชาวบ้ า นรั บ รู ้
และเข้าใจถึงภารกิจ
ทีเ่ ธอก�ำลังท�ำอยู่ เมือ่ ชาวบ้านรูว้ า่ ศูนย์ MAC เป็นทีพ่ งึ่ ทีค่ อยช่วยแก้ไข
ปัญหาให้กับพวกเขาได้ ผลจากการท�ำงานที่เธอได้รับก็คือ การที่เธอ
ได้ตระหนักถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเธอเอง อีกทั้งชาวบ้านสามารถ
ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและมองเห็นทางที่จะสร้างความยุติธรรม
ให้พวกเขาได้

ข้ อ ท้ า ทาย
ใหญ่อย่างหนึ่งของ
เธอก็คือ การที่เธอ
ท�ำงานทีศ่ นู ย์ฯ และ
ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่
บ ้ า น ข อ ง ตั ว เ อ ง
เหมือนเช่นหญิงมุสลิมคนอืน่ ท�ำกัน เธอกล่าวว่า “การเป็นผูห้ ญิงมุสลิม
และมีเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ชายในส�ำนักงานเดียวกันมันเป็นภาพที่ไม่
ค่อยดีนกั แต่ฉนั คิดว่าสิง่ ทีส่ ำ� คัญมากกว่าคือ ความมุง่ มัน่ ในงานทีพ่ วก
เราก�ำลังท�ำอยู่ เราควรบอกตัวเองเสมอว่า เราควรวางตัวอย่างไรเพื่อ
ให้ตัวเองมีความปลอดภัยมากที่สุด” ก่อนหน้านี้คนส่วนใหญ่มักมี
ทัศนะคติในทางลบกับนักกฎหมายมุสลิมทีท่ ำ� ให้ผกู้ ระท�ำผิดกลายเป็น
ผู้บริสุทธิ์ แต่ ขณะนี้เธอและเพื่อนๆ ที่ศูนย์ฯ สามารถพิสูจน์ตัวเอง
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในพื้นที่จากงานที่ท�ำได้อย่างไร้ข้อ
กังขา

เธอกล่าวว่า “แม้ฉนั จะเครียดตอนอยูท่ บี่ า้ น แต่ทกุ ครัง้ ทีฉ่ นั มา
ที่ศูนย์ฯ ความสุขจะเข้ามาแทนที่” ครอบครัวของเธอตระหนักดีว่า
เธอจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้หากเกิดสถานการณ์อะไรขึ้น
ซึง่ สิง่ นีท้ ำ� ให้พวกเขาใช้ชวี ติ ได้อย่างสบายใจ เธอได้พสิ จู น์ตวั เองว่าเธอ
ไม่เพียงแค่ท�ำประโยชน์ให้เฉพาะครอบครัวของเธอเท่านั้น แต่เธอยัง
ท�ำประโยชน์ให้กับชาวบ้านคนอื่นๆ ในพื้นที่อีกด้วย เธอบอกว่า
186

บางครัง้ ทีเ่ ธอมีโอกาสได้พบปะกับเพื่อนๆ ที่จบการศึกษารุ่น
เดียวกัน ซึง่ ท�ำงานมีเงินเดือน มีบ้างที่เธอกลับมาย้อนถามตัวเอง “ฉัน
ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ แต่เมื่อคิดได้ว่าเงินไม่ใช่ค�ำตอบเดียวที่ท�ำให้ชีวิตมี
ความหมาย ฉันก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้” ในอนาคต เธอมีความ
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หวังว่าเธอจะมีงานที่มั่นคง ได้เป็นที่ปรึกษา
ด้านกฎหมายให้กบั ชาวบ้าน และสามารถช่วย
งานทีศ่ นู ย์ฯ ต่อไปเรือ่ ยๆ แต่มนั ก็คอื ความหวัง
เพราะตอนนีเ้ ธอบอกว่าเธอยังไม่ได้ใบอนุญาติ
ว่าความเลย
จากเหตุการณ์ทมี่ หี ญิงมุสลิมคนหนึง่ ได้
เข้ามาขอความช่วยเหลือจากเธอ ด้วยความที่
สามีถูกจับกุมทั้งที่เป็นผู้บริสุทธิ์ ท�ำให้เธอได้
คิดว่า “หญิงมุสลิมควรจะมีความรู้เรื่องสิทธิ
ของพวกเธอไว้บ้าง ถ้าฉันแต่งงานฉันน่าจะมี
ความรู้ว่า ฉันจะจัดการปัญหาและจะปกป้อง
ตัวเองและครอบครัวได้อย่างไรบ้างหากเกิด
กรณีการถูกละเมิดสิทธิ์”
เธอฝากถึงคนรุน่ ใหม่วา่ คนรุน่ ใหม่ควร
จะได้รับโอกาสในการท�ำความเข้าใจเรื่อง
สิทธิมนุษยชน เธอสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่
เข้าศึกษาทางด้านกฎหมาย เธอกล่าวทิง้ ท้าย
ว่า “คนหนุ่มสาวยุคใหม่ไม่ควรปักใจเชื่อ
เพียงสื่อกระแสหลักที่ได้รับมา แต่ควรจะ
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์จริงได้ด้วย
ตัวเอง”

188

สุภาวดี สายวารี
“ความเป็นหญิงมุสลิม
ไม่ ไ ด้ เ ป็ น อุ ป สรรคในการ
ท�ำงานเพื่อสังคมแต่อย่างใด
ส�ำหรับฉัน” สุภาวดีบอกเมือ่
ตอนพบกั น ที่ จั ง หวั ด ยะลา
รอยยิ้ ม ที่ อ ่ อ นโยนของเธอ
สัมผัสถึงหัวใจฉันตัง้ แต่วนิ าที
แรก ประสบการณ์ของเธอ
ความมุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจ ความ
กระตือรือร้น ตลอดจนการ
อุทศิ ตนให้กบั การท�ำงานของ
เธอได้สร้างแรงบันดาลใจในการท�ำงานเพื่อสังคมให้กับฉันอย่างที่สุด
เธอเคยประสบกับสถานการณ์ความรุนแรงในพืน้ ทีภ่ าคใต้ตงั้ แต่
สมัยที่เธอเป็นวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ครูสอนศาสนาในระดับ
ชัน้ มัธยม ถูกจับตัวออกไปจากห้องเรียนต่อหน้าต่อตาเธอขณะทีก่ ำ� ลัง
เรียนอยู่ หรือเหตุการณ์ที่ญาติและเพื่อนบ้านของเธอถูกยิงเสียชีวิต
เหตุการณ์ในบ้านเกิดของเธอเหล่านีก้ ลายเป็นแรงขับให้เธอมุง่ หน้าเข้า
ศึกษาทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา จนจบ
ช่วงที่เธออยู่ปีที่ 3 มีโอกาสฝึกงานที่ศาลจังหวัดยะลา เธอได้
รับประสบการณ์หลายอย่าง ได้เห็นคดีของคนทีถ่ กู ทรมานจนเสียชีวติ
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ได้พบกับทนายของมูลนิธิศูนย์
ทนายความมุสลิม (MAC) ใน
ช่วงที่ท�ำงานอยู่ที่ศาล เธอรู้สึก
ประทั บ ใจในการท� ำ งานของ
ศูนย์ฯ อย่างมาก และตัดสินใจ
ที่จะสมัครเข้าร่วมงานหลังจาก
จบการศึ ก ษา “ฉั น รู ้ สึ ก ตกใจ
และแปลกใจมากที่องค์กรที่เรา
ก� ำ ลั ง จะเข้ า ท� ำ งานด้ ว ยให้
บริการที่พักฟรี” เธอคิดในใจว่า
“ค่าจ้างทนายในการจัดการคดี
ความทางกฎหมายความมั่นคง
คงได้ครั้งละเป็นหมื่นบาท”
เธอรู้สึกดีใจอย่างมากที่
ได้พบกับทีมงานของศูนย์ฯ ครั้ง
แรกทีมงานศูนย์ฯ เหมือนมีข้อ
สงสั ย เมื่ อ เธอบอกว่ า เธอจะ
สมัครเข้าท�ำงานกับศูนย์ฯ หลัง
จากที่เธอจบการศึกษา ขณะที่
นักศึกษาส่วนใหญ่มักจะสมัคร
เข้าท�ำงานด้านศาลยุตธิ รรมหรือ
เข้ า ท� ำ งานกั บ บริ ษั ท เอกชน
“ศูนย์แปลกใจมากๆ เมื่อฉันได้
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ติ ด ต่ อ ไปหลั ง จากที่ เ รี ย นจบ”
เธอได้ ท� ำ งานที่ ศู น ย์ ฯ ใน
ต�ำแหน่งผู้ช่วยนักกฎหมาย มี
ภารกิจคือการรับเรื่องราวร้อง
เรียน ลงพืน้ ทีภ่ าคสนาม จัดเก็บ
ข้ อ มู ล หลั ก ฐานและท� ำ แผนที่
เพื่ อ ประกอบคดี ใ นชั้ น ศาล
หน้ า ที่ ห ลั ก ของเธอคื อ การ
บริหารจัดการคดี อีกทั้งยังเป็น
ตัวแทนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ในชั้นศาล
สุภาวดีเข้าร่วมโครงการ
อส.นั ก สิ ท ธิ์ ของมอส. เธอมี
โอกาสได้ เ รี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ
ประเด็นปัญหาและข้อท้าทาย
ต่ า งๆ เธอได้ รั บ แนวคิ ด และ
ความรู ้ ส� ำ หรั บ การให้ ค วาม
ช่วยเหลือต่อผู้ได้รับผลกระทบ
เธอบอกว่า “ฉันได้รับค�ำตอบ
แล้ ว ว่ า ท� ำ ไมชาวบ้ า นจึ ง มี
ทัศนคติด้านลบต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
ในช่วงเริ่มต้นของการเป็นอาสา
สมัคร ฉันคิดมาเสมอว่า ปัญหา

ที่ เ จอในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เป็ น ปั ญ หาที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของ
ประเทศไทย” แต่หลังจากที่เธอได้เข้าร่วมโครงการ อส.นักสิทธิ์
โครงการฯ ท�ำให้เธอรู้ว่ายังมีประเด็นใหญ่ๆ เกิดขึ้นในประเทศไทย
อีกหลายต่อหลายประเด็น
โครงการ อส.นักสิทธิข์ อง มอส. ท�ำให้อาสาสมัครได้เปิดมุมมอง
ทีก่ ว้างขึน้ เธอได้เข้าใจบทบาทของ NGO และองค์กรภาคประชาสังคม
เธอเล่าว่า “เพื่อนของฉันหลายคนตัดสินใจที่จะท�ำงาน NGO เพราะ
พวกเขาถูกละเมิดสิทธิ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม และสิ่งที่พวกเขาพูด
มันท�ำให้ฉันเกิดความศรัทธาเส้นทางนักพัฒนา” มอส.ท�ำให้เธอ
สามารถสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในใจ ส่วนองค์กรที่รับอาสา
สมัคร ได้ช่วยให้ก�ำลังใจเธอ ให้เธอมีศรัทธาต่อการท�ำงานบนเส้นทาง
สายนี้ ในส่วนตัวเธอเองสิ่งที่เธอประทับใจต่องานที่ท�ำคือ ภารกิจที่
เกีย่ วพันธ์ถงึ หัวซึง่ หมายความคิด เกีย่ วพันธ์กบั หัวใจซึง่ หมายถึงจิตใจ
และเกี่ยวพันธ์กับมือซึ่งหมายถึงการได้ลงมือปฏิบัติจริง
“คนในพืน้ ทีม่ ที ศั นคติดา้ นลบกับอาชีพทนายความ เพราะพวก
เขาคิดค่าจ้างแพงและไม่ได้ใส่ใจกับคดีทตี่ วั เองรับผิดชอบมากนัก” แต่
ปัจจุบนั ศูนย์ฯ สามารถเปลีย่ นทัศคติของชาวบ้านในพืน้ ทีไ่ ด้แล้วด้วย
การใช้หลักการท�ำงานและมุมมองทางศาสนาเข้าช่วย ศูนย์ฯ เป็น
องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไรและมีความมุง่ มัน่ ในการช่วยเหลือประชาชน
ในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงในปัตตานี ยะลา นราธิวาส
และ 4 อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา เธอเล่าว่า เนื่องจากชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังขาดความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน เหตุ
นี้ เธอจึงพยายามที่จะท�ำงานเพื่อสร้างความตะหนักในเรื่องเหล่านี้ให้
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กับคนในชุมชน ควบคูไ่ ปกับการท�ำให้พวกเขาได้รบั ความยุตธิ รรมมาก
ที่สุดหากมีกรณีปัญหาเกิดขึ้น
บทบาท
ของเธอไม่เพียงแค่
การบริหารจัดการ
คดีความในชัน้ ศาล
เท่านัน้ แต่บทบาท
อีกด้าน คือความ
พ ย า ย า ม ท� ำ ใ ห ้
โครงสร้ า งแห่ ง
ความยุ ติ ธ รรมได้
เกิดขึ้น เธอกล่าวว่า “ภารกิจที่เราท�ำมันช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชาวบ้าน ให้พวกเขาสามารถต่อสู้เพื่อสิทธิและความยุติธรรมของ
ตัวเองได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง” ความศรัทธา ความเชื่อทางศาสนา
ประกอบกับคุณค่าทีเ่ กิดขึน้ จากงานทีท่ ำ� เป็นแรงผลักดันให้เธอท�ำงาน
ต่อไปได้ แม้เส้นทางของงานที่เธอท�ำจะเต็มไปด้วยปัญหาและข้อ
ท้าทายอย่างมาก
แผนการท�ำงานในพืน้ ทีท่ เี่ ธอได้วางเอาไว้กค็ อื เธอวางแผนทีจ่ ะ
ท�ำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชนต่อไปเรื่อยๆ โดยเบื้องต้นจะเน้นการ
ท�ำงานไว้ที่ การสร้างอาสาสมัครทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ รับใช้ชมุ ชน เธอบอกว่า
“แม้จะมีคนท�ำงานเพียงหนึ่งคน แต่ถ้าคนคนนั้นมีหัวใจที่เต็มเปี่ยม
ด้วยความอยากที่จะท�ำงานเพื่อชุมชนแล้ว หนึ่งคนก็เพียงพอ”

ขับเคลื่อนประเด็นงานด้านสิทธิมนุษยชน
มั น จะช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาประเด็ น สิ ท ธิ แ ละ
ความเท่าเทียมทางเพศได้ และในฐานะของ
คนมุสลิม เราต้องการสันติภาพในเรื่องนี้
เช่นกัน”
ในส่วนของ มอส. เธอมีข้อเสนอต่อ
มอส. ว่า หาก มอส. มีความต้องการที่จะ
ท� ำ งานกั บ ชาวบ้ า นในพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ มอส. ควรจะเพิ่มความถี่
ของการลงพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด ให้ บ ่ อ ยขึ้ น
รวมถึงท�ำงานประสานงานและติดตามการ
ท�ำงานของอดีตอาสาสมัคร มอส. ให้มากขึน้
ด้วย
เธอฝากประเด็ น ทิ้ ง ท้ า ยถึ ง คน
รุ่นใหม่ด้วยว่า “สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือหัวใจ
คุณต้องมีศรัทธาว่าคุณสามารถท�ำให้สงั คม
นี้ดีขึ้นได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนและท�ำงาน
อะไรก็ตาม สิ่งแย่ๆ มากมายก็พร้อมที่จะ
เกิดขึ้นหากคุณนิ่งเฉย แต่ถ้าคุณลงมือท�ำ
อะไรบ้าง สิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้น”

เธอได้ให้ข้อคิดต่อหญิงชาวมุสลิมว่า “หากหญิงมุสลิมสนใจ
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Experiences
of Human
Rights
Volunteers

Meuda Nawanat

(HRV batch 5)
“I don’t understand
the problem but I just
know I am human and I
am the child of the
world, so these two laws
protect me. I must have
equality as the other
children of the world”.
Meuda recalled her
expressions of student
life representing stateless
people, when I talked with her at a coffee shop in Chiangmai
in the northern part of Thailand. Having roots in Myanmar
and belonging to a stateless family in Thailand, Meuda has
been working for the stateless people in Thailand. She
pursued her career to work for the stateless people. Her
parents migrated to Thailand from Myanmar to escape
from civil war and have been staying in Thailand more than
47 years. Meuda was born in Mae Hong Son province in
Thailand and fought for Thai nationality for almost nine
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years. She got Thai
nationality in 2008. She
shared her experience of
being stateless and the
problems that stateless
people have to undergo in
Thailand. She said that
stateless people are
restricted from travelling to
other provinces as they
lack a Thai identity card
and the Thai government
is very strict in this regard.
Stateless children also
encounter problems in
education because they
are deprived of an
educational certificate and
teachers perceive them to
be bad students and as
belonging to another
country. She said that she
faced a lot of problems
being a stateless child. In

her earlier days in university,
she joined meetings and
camps to develop her
skills. She heard about the
laws but couldn’t
understand the importance
of law. She then thought of
going more in depth and
finding out more about law
- this encouraged her to
study law. “If I get an
opportunity to study law, I
would use my knowledge
to help my people to get
Thai nationality in my
hometown”, she evoked
her dreams of adolescent
days. The president of
Payab University provided
her scholarship to study
law. She stated that, “I felt
little lucky after so many
years of bad luck”.
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During Meuda’s studies at university, Thailand
amended the Thai nationality law and she received her
Thai nationality. When she was a student in university, she
was a representative of stateless people and they could
talk to her about the problems they faced.
After graduation, she felt she needed to continue
working for the stateless because she was one of them.
Her efforts and hard work have paved the way for stateless
people and now they get opportunities like she did. The
problems in her life make her stronger and she gets an
intense urge to use the opportunity to continue helping
people. “I feel I shouldn’t stop the work just because I got
a Thai ID card”, she shared. This dream encouraged her to
apply for the Human Rights Volunteer Program of the Thai
Volunteer Service Foundation (TVS).
During her studies in university, she saw a lot of
people working as lawyers, but couldn’t see much of the
young generation interested in working in the human rights
field. The majority of law students were focused on pursuing
their career in business law instead of human rights. This
made her certain that few people care about the problems
in society. After joining the Human Rights Volunteer Program,
she met people with the same heart and same dream
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willing to help other
people. Those people
with the same heart
and dream made her
realize that she is not
alone in this path and
she has friends and
companions who
work together in the
journey of human rights protection. Each part of Thailand
suffers from different problems and has different issues to
work with. Also, different laws are being applied to different
regions. Friends working in different areas seek help from
her and vice versa. Therefore, they support each other.
In the one year period of the program, she worked
with the organization named Development Center for
Children and Community Network (DCCN). She had a better
understanding of Thai laws from the case studies and
research activities of the organization. In her university
education, she states that they didn’t focus much on
nationality law, but while volunteering, she conducted
some research on stateless issues and focused more on
nationality law. She attended meetings, especially those
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related with the situation in the southern part of Thailand
where there is ongoing tensions and chaos. They received
information from television and mainstream media that
the people from the south are not kind, but her perception
changed when she attended the volunteering program.
She learned a lot about the situation in the southern part
of Thailand. Now, she understands the issue and tries to
participate in solving and supporting the friends and
colleagues who work for human protection in that area.
Meuda continued to work in the same organization,
DCCN, after she finished her one year term of the Human
Rights Volunteering Program with TVS. She is now still
involved in the same organization and handles two
positions there. She is not only a legal consultant of
stateless people, but also a coordinator of her own project,
titled “Mekong Youth Assembly Project”. As part of her
first position as legal consultant, she conducts training every
year for non-citizens of Thailand. Each year the target group
differs - sometimes it is villagers, or volunteers or school
children. The process of training is different; hence her role
is to identify the kind of training she should organize. In
the case of stateless people, she counsels them on what
they should be doing and how they can move ahead. She
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negotiates with the Thai government and plays the role of
mediator by facilitating the stateless people to directly
communicate with the government officials to make them
aware of the situation of the people. Her organization also
makes several efforts to push the issue of stateless people
at policy level, to improve some of the policies regarding
stateless people, as this issue needs serious consideration
to amend the policies in order to maximize the benefits
for the people. In her work as coordinator, she works with
the youth around Mekong region on environmental and
human rights issues. There are many youth groups in the
Mekong region who are interested to work on human rights
issues because the Mekong region has a lot of development
going on which has a direct impact on human rights abuse,
community and children’s rights. Therefore, the youths
have felt the need to work together and understand the
power of unity to fight against injustice.
Meuda found a way to improve her English language
skills as she realized the statelessness issue is an
international problem. In the Mekong region, there are lots
of stateless people and it is not only limited to Thailand.
She wants to link the issue of statelessness with her youth
project in the Mekong region and wants people to be
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interested to work towards solving this issue. Myanmar is
another country with lots of stateless people, but people
don’t care much, so she has been trying to bring the
statelessness issue to the ASEAN level.
“I am very happy
to work with the
statelessness issue as it is
one part of my life. I grew
up with them and working
for them is like following
my childhood dream”,
she shared. Being a stateless student, she had lots of energy
and always wanted to work for the people. She thinks if
other young people get the opportunity, like she did, they
would go back and develop their community. The Mekong
project is the second step in her life. She said that if she
only focuses on the statelessness issue she might be selfish,
so she works within the Mekong region and links her work
together. When she was a stateless child, there was no
policy for stateless children. But now, the policy has
changed and stateless children can get a similar level of
education in Thailand to a Thai national student. In an
earlier time, the children born from stateless parents in
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Thailand were unable to get a birth certificate, but after
they started working on trying to improve the policy, they
were successful. Now the policy says that every child born
in Thailand should get a birth certificate. People also get
a marriage certificate if they marry a Thai national, which
wasn’t the case before. “Many things changed in a positive
way after they started working”, Meuda said. Each year her
organization tries to organize campaigns and make society
aware and persuade them to take an interest in their issue.
They try to work with the government. After working with
the government, they understand their work and most of
them are supportive. She said “they understand us more
now than in past.”
Meuda believes that the Human Rights Volunteer
Program of TVS is the space for changing people’s thoughts
towards human rights issues. After being part of the program,
her knowledge and understanding of human rights was
stronger and clearer. She shared that, if she hadn’t joined
the program, she would still be in a dilemma as to whether
to continue working or change her way. She feels she would
not be as strong as she is now. The TVS program is the
space for those people who aren’t clear on what to do in
life or which way they should choose. The program provided
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her with insight to help her decide the way to go with her
life. She urges TVS to continue this project. She recommends
that TVS should provide opportunities for those from a
non-lawyer background as she has many friends with
different educational backgrounds who want to join the
program. Sometimes in work we need people who possess
different skills, not only in law, such as communication
skills and negotiation skills. She shared her experiences of
when she negotiates with government officials and how
she learned that sometimes talking about law is not
successful as it becomes the negative way. People from
other backgrounds have the heart to work for people so
we need to collaborate and coordinate. TVS should also
provide the necessary training for developing skills in
communication and negotiation, which will be beneficial
while working with the community and villagers if they can
utilize their knowledge and skills at the same time.
“I strongly believe in youth power and our knowledge
and now we just need to work together and we can change
our future by our hand”, Meuda said. She stated that we
have knowledge and power to change the future by working
together.
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Laofang Bundidterdsakul

Nickname: Fang (HRV batch 1)
After graduating
from the Faculty of Law,
Fang was in a state of
confusion as to how to
proceed as a lawyer. He
had the strong urge to
work with indigenous
communities, as he
belonged to one of
them. At that time, he
had no idea of NGO’s
working on these issues. He felt lucky when his professor
suggested that he apply for the human rights volunteer
program of Thai Volunteer Service Foundation (TVS). “I
thought it is the best time for me”, he said. He applied for
the program and one of the organizations in his hometown,
Development for Children and Community Network (DCCN),
agreed to accept him as a volunteer. The organization
mainly focused its work with ethnic minorities. The
opportunity to work in DCCN was a dream come true for him.
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Fang stated that his
profession makes him very
happy because he loves to
work in the human rights
field. He continued to work
in the same organization for
eight years after the
volunteer program of TVS.
When I asked him how he
could work for such a long
period of time in one
organization, he told me
that the people within the
organization wanted him to
work with them, and he
was happy to work. The
organization’s area of work
relates to his background
and he knows exactly what
it is like for ethnic minorities.
Land rights is one of the
major problems affecting
ethnic minorities.
Citizenship is a second
206

problem as, in the past,
people lived remotely and
therefore couldn’t go to
register with the
government. This explains
why many people do not
have a citizenship card. The
problem rose during the
period of the Thai and
Burmese civil war, where
many people escaped from
the Burma side to Thailand.
Many children were born
and deprived of a Thai
identity card.

In his one year
term of the TVS
Human Rights
Volunteer Program,
he was able
to expand his
connections and
network with people
from different
organizations. The people he met opened his eyes, which
helped him to get direction for his work. This made him
more confident to work in ethnic issues in northern
Thailand. People around there could not gain access to
many laws. He is a lawyer by profession, which allowed
him to help people protect their rights.

Fang served as a vice
director in DCCN. Recently,
he left the organization and
is trying to set up his own
organization with his
colleague, to working with
indigenous people in his
hometown.

In the span of eight years of working, “a person is
not changed but changes are in experiences gained”, he
said. He aspires to continue to achieve higher goals in life.
His main focus is on law, especially human rights law and
environmental law. He has had many chances and
opportunities to improve his skills by participating in
different programs and now he can speak the English
proficiently. His profession allows him to meet different
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kinds of people, like
lawyers, law experts and
NGO workers. It provides
ample opportunities for
him to learn from them and
gain more insight and
knowledge. He meets
people who are very kind
and passionate about their
work related to human
rights, which heightens his
passion. He perceives them
to be role models and
wants to follow in their
footsteps.
The impact of his
work is that it benefits the
specific target group, raising
awareness within the
community about their
rights and human rights
law. Secondly, people gain
more confidence to
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negotiate with government
officials in the issues of
land rights and citizenship.
He is in continuous effort
to support and encourage
the community people to
negotiate with the
government officials. This
boosts the confidence
level of villagers. In many
of the communities where
he has worked, villagers
can continue farming and
government officials cannot
charge villagers for using
the land. Fang also works
with various networks to
campaign for land rights on
a national level. He stated
that national level
campaigns move at a slow
pace. His work is mainly
based around three issues;
one is to protest the dam

construction, second is to
ask for land rights of
indigenous people and
lastly, to work towards
protecting citizenship rights.
He plans to file a case in
administrative court about
the citizenship that
belonged to Karen
communities and ethnic
communities. They have to
ask for citizenship, at least
for three years by law, a
time period deemed
unacceptably long.
Fang summarized his
learning during the one
year period with TVS as
learning about the issues
related to land rights. While
he was a student in
university, he learned that
land rights are focused on

the government providing
the land title. However,
many people didn’t get a
land title before the
government came into
existence, although they
had stayed there for a very
long time. University
knowledge does not
provide these ideas but
when he worked as a
volunteer he came to know
different angles associated
with land rights. There are
other laws to protect the
rights of people even when
they don’t have the land
title. “University education
never taught us about
these other rights”, he said.
Land right is a basic and
essential right of the
villagers. He shared that, in
university, he had no idea
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that there is a right to
protest against injustice
and “if we don’t work we
don’t get confidence”.
“Law in practice is different
from the law on paper” is
how he summed up his
experience.
Fang believes that
the work of TVS is great. He
suggests that TVS focus
more on the report. Each
year when volunteers take
on field work, they take a
lot of time to conduct the
activities and give very little
time to prepare the report.
“A report is one thing to
increase knowledge”, he
said. A good report is not
about writing everything
but more about expressing
the learning and analysis.
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Most of the volunteers
have a high skill level so
they need to utilize their
skills to analyze themselves
and write a report. The
human rights volunteer
project is a great project
which produces many
human rights lawyers and
social workers in Thailand.
Most of the NGO’s workers
in Thailand are now the
ex- human rights volunteers
of TVS. “More than 100
lawyers pass this program
and work”. He said that
everyone who participates
in the program understands
people’s suffering, whether
they work in an NGO or
choose to be officials.

wants to convey to the young people of
Thailand. “Many people want to see human
rights protection but very few try to do
enforce it. Everyone can do it and there are
many ways. When you don’t know how to
start, you can just start from yourself”, he
replied. He cited the example, many people
get affected by dams and many want to
help but don’t know how to help. There
are many ways you can start yourself to
help a little bit, for example by just using
less electricity and talking to other people.

Lastly, I asked him
about the message he
211

Chanya Chaowanasongtham

Nickname: Ying (HRV batch 8)
Ying started
working at the age of 13
to help her parents in
business. Her improbable
journey of pursuing her
career is both interesting
and inspiring. She got her
law license, passed the
Thai bar examination
and pursued a master’s
degree in international
human rights in the United States. She received a partial
fellowship in Canada and has worked in the Ministry of
Foreign Affairs. She dreamt of becoming a judge ; a dream
that became a reality in 2015.
She studied at night school in order to help her
parents in business. It is a gold jewelry shop, so her parents
didn’t want to hire other employees because of the issue
of trust. She worked for six years in the business. An
unfortunate incident happened in her family which totally
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changed her father’s
perspective on education.
“He wanted me to join law
as he was taken advantage
of and that got me into law
in the first place”, she
shared. She decided not to
continue with business
totally as she felt that the
meaning of life was not to
build an empire of wealth.
She heard about the
volunteering program from
her younger sister. After she
completed her
undergraduate degree, she
was focused on following
the mainstream path. She
had been always interested
in volunteering but had
never applied, until her
younger sister applied for
it. She worked with the

Foundation of Consumer in
the one-year period of her
involvement in the Human
Right Volunteer program of
Thai Volunteer Service
Foundation (TVS).
It was a legal aid
center and she was assigned
the responsibility of helping
the seniors in complaint
handling. She prepared
documents for court
procedures and provided
advice on legal issues. The
center itself had a
volunteers program for law
attorneys. At first, it wasn’t
what she expected as she
wanted to practice law and
wished to work in the court
office. She already had a
lawyer license and this was
a pre-trial office. But, after
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a while, she felt that seeing the process was a good way
of learning. “It is a process to know the experiences of
people before they visit court and I think it helps with the
things I am about to do now”, she said. She helped the
foundation as a part time volunteer as per the need of the
organization for two months.
Ying is preparing for her final stage in the program for
judge training. After the one year volunteer program, she
spent her time focusing on her studies. She passed the
written examination and is preparing for her oral examination
for the judge training. “The TVS program will be helpful as
it is an experience for any judge or public prosecutor to
know what happens before the court”, she stated. Most
of the time, we are unable to see the suffering of people
in the court procedure. For her, the volunteering program
provided the opportunity to visualize the overall frame - “it
is a good way of getting the full picture”.
She knew about TVS a long time ago but “didn’t
have the urge to actually join the program”, she said. She
was focused on her career and was following the mainstream
path. “One day I asked myself: Why are we here? What is
the meaning of life? Do I just work, play and sleep? And
after that, what?”, she said. “Then it got me thinking what
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I wanted to do and didn’t do”. When her younger sister
applied for the program she thought it was good timing for
her and was what she wanted to do in life.
Ying is the
eldest child in her
family. At first
when she joined
the program she
felt “guilty for
choosing anything
apart from that” as her options were to either go for judge
training or to help the family in their business. “It was a
big step for me to join the volunteer program of TVS”, she
said.
The book “Reason of Life” by Wanchai Tantiwittayapitak,
resonated with her as it shares the writer’s experiences,
“how he came to conclusions, how he lead his life, which
is work to travel and to work for the society”.
The volunteer program changed her in many ways.
She learned more about herself and how to work. It was
a good way of gaining work experience. “Pretty hot headed
person, learned that change takes time and it doesn’t come
swiftly, it happens when we try to do our little parts”, she
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stated. She learned that
little things she did every
day matter. It is not big
change but it is what we
do every day. She loved
the fourth and eighth
months of training in the
Human Rights Program the
most as it was inspiring for
her to listen to others’
experiences and
achievements and how
they dealt with their
obstacles. During training,
her friends, including her at
some points, felt, “why are
we doing it when we face
problems, we want to back
off and work for money”.
“We matter and change
does happen. Though we
have a lot of stuff to do”,
she said.
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compulsory in the undergraduate
program.
Ying aspires to become a good
judge in the future as she believes that
“with the justice system, every part
matters; I try to be good in what I do”.
The volunteering
program consolidated her
decisions, “I have to be
more persistent in doing
what I believe in”. They
showed her that it is
possible to live in that way,
“not only doing things for
ourselves but caring for
others, doing some good
things for society”. “It is a
good model of giving young
people the chance to
explore things outside of
the mainstream”, she said.
She believes that this kind
of program should be

Volunteering is a really great
opportunity to learn about oneself.
“You don’t have to wait. You can
start now. Maybe you won’t be doing
much, but at least you are doing
something. Don’t be afraid of not
following the mainstream, as it will
always be there in the end even after
your volunteering experience has
finished”, she conveyed her message
to the younger generation.
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Songkrant Pongboonjun

Nickname: Krant (HRV batch 1)
Krant, born and
raised by his farmer
family in the north east
part of Thailand, started
working for the
disadvantaged people
right from his early days
of student life at
university. His father
died when he was
eleven years old and he
was the one whom his family supported for education.
“My background made it very easy for me to understand
the problems of farmers”, he said.
Krant was very much involved in the student activities,
both inside and outside of university, even more than he
attended the classes. The activities helped him to
understand the situation of the people affected by the
power plant in the southern part of Thailand. He and his
friends used to invite farmers who suffered as a result of
218

government activities and
policies of the mega
projects to interact with the
university students.
Participating in those kinds
of activities made him
realize his goal in life - to
work for disadvantaged
groups and for people
suffering from the mega
projects.
After graduating from
university, he decided to
find work related to public
interest. He worked as a
volunteer for six months in
the organization ENLAW
(Environmental Litigation
and Advocacy for the
Wants) Thai Foundation,
which worked with
environmental issues. His
boss encouraged him to
apply for the Human Rights

Volunteer Program of the
Thai Volunteer Service
Foundation (TVS). He was
interested to work and
create networks with
human rights lawyers. He
worked in the same
organization, ENLAW, under
the TVS volunteer program
and continued to serve the
organization for seven
years.
During 7 years working
with ENLAW, Krant had an
opportunity to attend
several international
meetings which made him
more interested in working
at an international level.
Then he decided to apply
at Earth Rights International
as a coordinator of the
Mekong Region.
He is the Mekong
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region coordinator, trying to protect the environment and
people from mega projects and reduce human rights abuse.
The organization named both the rights, human rights and
environments right, as Earth Right. There are big mega
transnational projects and their impacts are not only limited
to Thailand but also include the Mekong countries Laos,
Cambodia, Myanmar, and Vietnam. Many people will be
moved from these areas, which will have an impact on
their human rights as they don’t know how to survive.
Krant is a lawyer by profession and his area of focus
is on environment and human rights. At ENLAW, he is
involved in protecting the communities affected by mega
projects. They file
lawsuits against the government or the companies
responsible for producing pollutants or those who are
polluters to ensure they abide by the law, they clean up
the environment and they provide compensation for the
people. He, along with the organization members,
conducted a lot of training to make the people aware of
their rights and to train them to exercise their rights. This
protects the people from future problems and enables
them to protect their rights themselves. He also tried to
create space for young lawyers by opening opportunities
for them to become interns or volunteers and encouraged
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them to be good environmental lawyers by filing cases.
This method is quite successful, volunteers learn a lot and
some choose to continue working with ENLAW.
Krant said that it is very important to know that there
are a lot of people who are alike, who think the same and
want to use their knowledge to help people and are very
keen to help people in need. “This makes me very
impatient because I learned this kind of work cannot be
achieved alone, need network to support the work”, he
shared his learning experience. After attending the TVS
program, he found many people who are keen to support.
After the completion of the program, he and his friends
created the human rights network - an area which provides
a space to work together. It is now registered as the Human
Rights Lawyer Association and brings human rights lawyers
together to work for society.
For Krant, he loves his work. He inspires other
environmental lawyers. The work provides him space to
think about more than just work. The human rights field
has many aspects and it cannot be separated. Thus, “we
need to work together and create networks.” His impact
on the organization is that he helped to strengthen both
legal and academics. “I initiated creating website for ENLAW,
I was the one who took care of other volunteers in the
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organization and was part of a team to file lawsuits”, he
stated. The impact of his work on the community is that
it strengthens the community even if the case is won or
lost which leads to learn and draw lesson learnt together.
Krant always wanted to work for public interest so
his motivation for continuity is: “some part comes from
TVS volunteer program but major part comes from me”.
The TVS program provided him with clear vision to be an
environmental lawyer. In the one year term, he learned
how to work with the community and train them, how to
represent clients in court and how to conduct research to
support cases.
Krant is happy and his work is very important for him
as it fulfills his dream. “It makes me more clear about my
destination and have a lot of connection to fulfill my work
and others work”. He currently work as a lecturer at law
faculty at Chiangmai university. Apart from being lecturer,
he dreams to establish the orgnaisation working on
environment law.
Krant suggested that TVS extend its Human Rights
Volunteer Program by an extra year. He personally thinks
one year is quite short as the learning process in this field
is quite slow. TVS could also direct the volunteers to select
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specific cases rather than one
overview and ask them to
come up with some
recommendations to the
community or to the
government. This would prove
to be useful for the community
and stakeholders. He said that the volunteers of TVS who
participate in the human rights program are often very
active, contribute a lot to society and are dedicated. He
feels it is the success of the TVS human rights program.
People are keen to help each other in the ways that they
can. He wishes that TVS will continue the program.
“Young people shouldn’t limit themselves and
think about money as it is only one factor but,
meaningful work is very important. It will contribute to
other people and fulfill their dreams. This helps you
all to feel you are an important person and you can
help other people to find security to have better lives
as you have”, he conveyed his key message to the younger
generation.
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Watcharawalee Tonsungnoen

Nickname: Nid (HRV batch 4)
In a sta te of
constant confusion,
graduation ahead and
contemplating a new
direction in life, Nid was
excited to finally see
advertisements for the
Human Rights Volunteer
Program on her university
faculty board. The
advertisement for the Thai Volunteer Service (TVS)
fascinated her and the provisions of allowance ignited her
interest in applying for the program. Hence, she applied
for the program along with her two friends. She knew a
little about volunteering programs as she had attended a
human rights class while she was in the second year of
university.
Nid worked with Labor Rights Promotion Network
Foundation as a legal counselor and advisor in her one
year term with TVS. The organization focused on migrant
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workers’ rights, basically
Burmese migrants who
work in Thailand. It focused
not only on labor issues,
but also on other kinds of
cases that relate to
individuals as migrants. She
not only assisted the
organization, but worked as
a permanent full time staff
member, handling cases of
migrant workers who
walked into the office
seeking help. “It was more
than I could expect. I had
to figure out how to help
them. Sometimes it was
more than I could handle
but it gave me lots of
experience. I call it
professional experience
and it satisfied my needs”,
she stated. She continued
for three months after

finishing the term. She had
to quit because her family
wanted her to study more.
The volunteer
program of TVS helped her
to visualize a more clear
direction of her career. “I
don’t like to work for
private organizations or in
t h e b u s i n e s s fi e l d
anymore”. She said working
in human rights issues is
one direction for her. The
program made her work
more for the people in
need. The volunteering
platform also provided her
with ample opportunities
to be surrounded with
friends and networks from
different places, working
with the same mentality of
helping people.
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“I grew up and became more adult, handling the
emotional involvement with the case wisely. Be professional,
patient and make it out of yourself”, she shared her
personal changes after attending the program. In the initial
phases she felt very bad and was saddened by the serious
cases. She gradually learned to manage her personal
feelings and to help the victims in a more professional
manner.
“An individual has the ability to change from bad to
good. When every person starts changing in the same
fashion by the small work you do, society will change. This
is what I think and I will never forget”, she shared her most
significant lesson learned from her work experience.
Nid is currently working with the International Rescue
Committee (IRC) as a legal advisor providing legal assistance.
She has been working in the organization for four years.
She provides legal counseling to refugees in the refugee
camp and facilitates the case in order to reach justice.
“Every day, I have to face serious cases, starting from fights
and worst scenario is murder”, she shared her work
experience. The people who come to seek help are usually
there with the expectation of being helped.
Previous experiences often remind her not to be
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emotionally involved.
“The most important thing
in this process is to make
the people trust that they
will be helped, but one
cannot guarantee to give
them back what they
want”, she said. Refugees
want someone they can
talk with and from whom
they can ask for assistance or advice. She shared that there
are more successful experiences which make her very
happy.
Nid shared one of her success stories with me, which
brings a smile to her face and makes her proud of her work.
There was one minor case – a missing girl. The mother
came to her seeking help to find her daughter who had
gone missing. The mother suspected that her daughter was
taken away, maybe to Bangkok. “The mother expected
that I could bring her daughter back into her arms”. She
said the mother was very sad. After several efforts and
contacting many organizations, the daughter was rescued.
The mother often visits her even now and they are very
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happy to be together.
“I can think more about other people than just
limiting my thinking to my own self”, she said about the
impact of her work. In a normal fashion, people think about
themselves, how to be happy, make a lot of money, but
she shared that she thinks more about other people.
Sometimes it affects her daily life. But she soon realized
her action would help others and provide them with
happiness and so she does her best to help them. “If we
see it as just one case, but when one person gets good
service from me, that person can do the same to others
and I think it can be spread to do good things in future”,
she stated. The impact of her work is that the people know
they have the right to justice if they are violated, no matter
what the outcome is. The end result will not always satisfy
us but awareness about rights and justice is the most
important thing. The wrongdoers were put in the justice
system and the community feels more secure.
Life is more valuable than only being about working
every day. It is also about having a happy family and dying
having known that you have done something valuable to
society, or at least to someone other than ourselves. After
she finished her volunteering program she thought there
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was something she could do to continue her dreams.
Hence, she continued working in social fields exploring
ways to help people in an effective manner. In her one
year period she worked with Burmese migrants in Mae Sot.
She identified the problem areas of migrants and how they
end up in chains of human trafficking. She explored the
opportunities of her work in Mae Sot city. Thus, she found
her inspiration and motivation to continue her work at Mae
Sot.
She plans to continue her education and get a
master’s degree to gain more knowledge and skill at an
international level. “I am a Thai lawyer, I can use Thai law
only in Thailand, but if I get something more international,
I can help people in a more widespread area”, she said.
She will be continuing to work in the human rights field.
After working for 4 years, she currently continues her master
degree on Human Rights at Center of Education and
Research in Humanitarian Action, Graduated Institute and
university of Geneva, Switzerland.
She feels that the TVS Human Rights Program is a
very good program and it fuels young people’s inspiration
to build up their career in social fields. She recommends
continuing the program and also to expand in specific areas,
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like social workers. From her personal experience,
she suggests extending the program length to two
years.

Thornthan Kanmangmee

The young people who are on the verge of
their graduation will be thinking about their career
and job. “One way is to show them, as I personally
didn’t know about these kinds of programs before
attending human rights class in my university”, she
said. TVS could cooperate with universities to
conduct some small projects to add into the
student program before they graduate. She
highlighted that some activities should be
conducted to show the students that there is still
a way to help people to make use of their
knowledge.

Quitting his job at
a bank, leaving behind a
handsome salary, letting
go of the easy way,
Neung chose to be a
human rights lawyer.
The book “The Street
Lawyer” by John Grisham
inspired him, to the
extent that he quit his
job at the bank and
headed towards working for the disadvantaged groups in
society. He belonged to a poor farmer family. His father is
Chinese and his mother belonged to Karen, an ethnic group,
hence, “I understand the ethnic group and the feelings
associated with it more than any other lawyer”, he stated.

“I think the youths have very significant tools
in their hand: knowledge and skill. Sometimes they
are misled into thinking that those tools are useful
only for them, but I would like to let them know
that these valuable things in their hands can help
other people to help themselves”, she stated.
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Nickname: Neung (HRV batch 2)

Neung worked in a bank after he graduated from the
faculty of law. He came to know about the Human Rights
Volunteer Program of the Thai Volunteer Service Foundation
(TVS) while he was working at the bank. He left the job and
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applied to the program. He
worked at an organization
in Ubonrachathani province
in the northeast of Thailand,
on land issues and slum
issues. In this one year
period, he also worked for
statelessness issues, as
people from Laos had
migrated a long time ago
and they lacked a Thai
identity card. He returned
back to his hometown,
Chiangmai, after he finished
the one year term with TVS.
He worked with an
organization named Center
for Protection of Local
Community Rights and
focused on land issues and
community rights.
After his one year
volunteering period ended,
he continued working in
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the same organization
without salary for some
time. He felt his work was
not finished. “My friends of
the same volunteering
batch donated 500 baht
each per month for 3
months”, he said, which
encouraged him to work
more even though he
didn’t have enough money.
Currently he works at
Earth Rights International
focusing on environment
across border issues
especially focusing on
trans-boundary issues like
the Mega Dam project. His
work was focused on the
HatGyi dam in Myanmar, as
the Thai government
organization, Electric
Authority Generating of
Thailand (EGAT) has made

an investment in Myanmar. He is a legal fellow in the
organization and is also involved with the Mantong dam in
Shane state. He told me that he has a very good opportunity
to learn from foreigners who have international experience
and knowledge. His past experiences were limited to
domestic laws only and working just at a local level. He
said, “Before I trusted local level and didn’t care much
about regional and international level as I thought it will
not be useful in Thailand”. But, after working in the
organization, he realized the importance of working with
those with international level experience. He suggested
that the young generation should learn the working
mechanisms at international level.
His role in the organization is to conduct the process
of Environmental Assessment Impact (EAI) for the villagers
in the communities. EAI is very important and is essential
for mega projects. He is also involved in providing legal
training to the villagers, especially raising awareness about
legal mechanisms.
Neung shared that, before he attended the
volunteering program of TVS, he only knew about slum
issues in Bangkok. He didn’t have knowledge about human
rights issues. When he travelled to Ubonrachatani province
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for volunteering, he saw that people have no land for
survival. Companies grabbed the land from the villagers
and would sue them in court if farmers used the farmland.
He helped villagers to fight with the company and, in some
cases, even with the government.
Neung learned many things from the volunteering
program, such as how to organize the villagers and
techniques other than law, for example demonstration,
protest, and negotiation. At university he only knew that,
if there is problem, one can start a law suit. He also
participated with the villagers who came to Bangkok to
protest. “I travelled with them, slept with them on the
bus, train, roads and I could feel their feeling. It is a real
feeling”, he recalled his experiences of his volunteering
journey. He shared that he could empathize with what the
villagers were going through.
The issue of human rights was new in Thailand when
he joined the Human Rights Volunteering Program. People
didn’t understand about the concept of human rights. He
explained about human rights to the people with reference
to other laws. “Human rights are basic rights, so it is
important that villagers understand it and once they
understand they can do more”, he stated. In his first visit
to communities he shared that villagers didn’t know
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anything when
government officials
visited their community.
But after providing legal
training for the villagers,
they are now in a position
to be able to raise
questions to the government officials. “For criminal and
civil cases the company sues the villager, but for
administrative cases we sue the government”, he said. He
explained to me that they try to avoid conflict with the
companies because conflict with the government is an
easier process as they can directly raise their questions to
the government officials. A company grabbing the villagers’
land is illegal, so they could sue the government questioning
how the government could give such power to the
company. He worked with many land cases as in Thailand
many people live in forests. Now, many forests have turned
into national parks and people cannot live in national parks
according to the law. But the villagers lived in that area
before the law existed. He said that most of the problems
are solved through negotiation with the government. He
interacted with NGO workers about the severity of the
problem and explained to them the importance of legal
tools and mechanisms. “Most of the problems get solved
235

through negotiation with the government officials but if we
cannot change the law the problem still persists”, he said.
Senior lawyers and some academics who closely
worked with villagers inspired him to continue working. He
shared that his knowledge and tools helped villagers in
the northern community. Many people in those communities
cannot speak Thai because they belong to ethnic groups
like Karen or Mong. He tried to help these people through
the use of legal tools.
Lawyer by profession, he is happy with some cases
and, with some cases, he feels bad when he finds himself
helpless. Thai law prohibits people from living in the forest
of a national park. He shared that the court judge only
considers the frame of law. In court, the villagers need to
show the documents which prove that they lived in the
area before it was a national park. Unfortunately, villagers
don’t know how to show the document in court. In some
cases, if villagers surrender and say they were wrong, the
judge will release them. But if they choose to continue
fighting, they have to go to jail. “It makes me really sad as
I know villagers are not wrong but when the judge proves
them guilty I cannot do anything”, he expressed his work
experiences in pain. The pain was felt in his voice when
he continued sharing.
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Neung shared one of his successful cases. It was one
of the administrative cases that he handled. Thailand has
many villages which need to be registered as a village with
the government. In the particular community that he
worked, the community registered as a village 40 years ago.
But the government denied the existence of the village
and asked the villagers to move from there. The villagers
didn’t know what to do. They tried negotiating with the
government but it was not helpful. “The villagers came to
me seeking help in one of the legal training sessions that
I had organized in another village. I travelled to their village
to help. We filed a law suit against the government and
we won the case. The villagers were very happy”, he shared
his happiness. There were 400 villagers who belonged to
the Mong ethnic group.
Neung suggested that TVS promote the Human Rights
Volunteering Program more effectively. He recalled his past
and said that most students had never heard about the
program. This program proves to be an inspiration for
university students, especially for law students. He shared
that many students lack knowledge on social issues and
problems in Thailand. They do not have experience of
working with the villagers. He cited one of the examples
of his friend. His friend graduated from law school at the
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age of 23 and, before aged 30, she passed the judge
examination. He expressed his concerns that, at the age of
less than 30, one can be a judge and can make decisions
about human life. Hence, the TVS program is helpful and
useful for young lawyers to understand more about the
societal problems.
He said that sometimes we are lucky because the
old generation try to pave the way for the young generation.
When we have the chance to help other people we should
just do it. He shared that he encourages his friends to work
in social fields and that some understand but some make
excuses that they are in need of money. They will work
after they earn enough money. But, after earning enough,
they aren’t working for the villagers. He shared his
experience of working at the bank and said that he had a
good salary but he quit. “Some of my friends quit working
in social fields because they are tied up with their family
responsibilities. To skip from responsibility is very difficult”,
he reassured himself with a smile. “You need to trust
yourself, your ideas and your inspiration”, he conveyed his
key message to the younger generation.
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Yuhanee Jehka

Nickname: Yu (HRV batch 4)
Yu, was born in
Patani province,
southern Thailand and
currently work at Asylum
Access which provide
legal counselling for
Asylum seekers,
cooperating with UNHCR
to give status for asylum
seekers, strengthening
and supporting asylum
seekers,
Yu shared how she ended up being a human rights
lawyer despite her interest of becoming a business lawyer
in the initial phase of her life. She is working with the
International Rescue Committee (IRC) in the legal aspects
of the justice program in Mae Sot province.
Her friends encouraged her to apply for the Human
Rights Volunteer Program of the Thai Volunteer Service
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Foundation (TVS). At first,
when she had seen the
advertisement of the
program on her university
faculty board, she ignored
it. Later, she changed her
mind and applied for the
program as it was a chance
to learn about life and the
people of Thailand. She
worked with Cross Cultural
Foundation for one year
which involved working
with conflict situations in
the south of Thailand. She
was born in the southern
part of Thailand and had
experience of the situation,
which increased her
willingness to work for the
people. Insurgency and
violence has occurred in
the provinces for many
years. National security law
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is applied in that area
which exacerbates the risk
of abuse of power. She
continued to work in the
organization for three years
as she felt that the one
year experience was not
enough for her.
Her
main
responsibility was working
as a case worker, visiting
the field and observing the
situation, assisting the
victims or their family
members if they were
arrested and tortured. She
had to conduct fact finding
research and investigate if
there was an abuse of
power during the arrest and
detention process. She
belonged to that area so
she knew the language,

Malay, to speak with the people of the community. She
worked in three provinces: Patani, Yala, Narathiwat and four
districts of Songkhla province. She could communicate with
the people directly. She was a lawyer for the victims who
took the case to court for compensation. Her organization
believed that seeking justice is one mechanism that helps
to establish peace in the area.
She believes that human rights are not abstract rights
but the rights she can touch. “People say I have to respect
my human rights, when I see people who were beaten and
tortured I can touch that human rights”, she said, “I believe
that I can touch human rights and it is not abstract”.
The impact
of her work on
the community
is that the people
in the community
feel that they
have some
organization or
people from whom they can seek help when their family
members are arrested or tortured. “The people know the
ways to report and access justice”, she stated.
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Yu had applied for business law and wished to earn
money before she applied for the volunteering program.
The program changed her mind and she no longer wanted
to be a business lawyer. Instead, she decided to work for
the community people to provide them with justice. “It
felt like I have some value inside my mind and can be used
to work for people”, she said. It made her feel proud and
the help she provides to the people is “real and from the
heart”.
The most significant learning for her is to learn about
the importance of coordination and networks. “The best
thing we learn from TVS is our friend, group to help each
other working in different issues and think about what we
would like to do”, she said. She and her friends of the
same batch designed a short term project after they finished
their one year term. They formed a group of juveniles and
travelled to one place for camping for a week and shared
their experiences and ideas about human rights and other
related issues. They shared their knowledge and wisdom
and “the juveniles were quite excited”. “We were always
interested to share our ideas with the youths and we felt
the project was very successful”, she stated.
Being a business lawyer, we might cause some
problems to others but being a human rights lawyer we
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use our knowledge to help
others. She continued
working because she
wanted to work as human
rights activist. “I feel like I
find my way and I would
like to use the law in the
best way”, she stated. She
envisions that this path will
provide her with a lot of
chances to grow and learn
more. The money earned
from working in the human
rights field is valuable and
“you know it didn’t come
from some abuse”, she
said.
The cases that she
worked on inspired her. She
dealt with death or bodily
harm and in some instances
it was very hard to find
justice. She shared that
most law students dream

of being in court or being a
public prosecutor. Some
people get stuck for 5 or
10 years trying to pass the
examination. But her work
and the things she faced in
court have not inspired her
to be a judge or public
prosecutor. She aspires to
work in real situations, like
in the field where she can
touch things, or become a
legal advisor to help victims
get access to justice. “The
most important thing is not
to work in court but how
to make a law change that
benefits the people”, she
stated. “Only reporting in
court is not the way to
solve the problem”. She
said if the law is changed
then people will have
more peace.
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In her opinion, human
rights lawyers in Thailand
are still few. Many law
students are attracted
towards the mainstream judge, public prosecutor or
business lawyer. Human
rights lawyer seem to be
poor people and cannot
earn enough money. In this
regard, she suggested that
TVS continues the
volunteering program to
provide chances for
students to face the
realities and suffering of the
people. It is solely the
choice of the volunteers
whether to continue or not
after they finish the one
year term. But if they
participate, they will have
basic human rights
knowledge. This will be
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helpful even if they choose
to follow the mainstream
pattern. Their heart will
always understand the
sufferings and injustice
faced by people.
Yu feels that “this
period is about learning”.
Her dream is to travel
around the world. Her
father worked for the
community which made
her familiar with the
community work. The work
experience changed her
attitude towards respect.
When she worked with
Burmese migrant workers
or with a group different
from her, she felt those
groups to be different in
the initial phases. “You
being at your place and me

in my place”, she
said. But now it has
changed and she
perceives everyone
to be the same with
only some details
different. “We cannot
think the migrant
workers are low and we are high. It is totally wrong. We
need to change and I changed”, she stated.
The change in attitude towards people is very
important, despite being hard and abstract. She shared that
the youths of Thailand should understand that education
is not the only way to learn or get good knowledge. Apart
from education, one should visit fields, interact with the
people, understand the way of life and envision how we
would like to see Thailand in the future. “Never get tied
up and stuck in education or the main way. No one can
say you are bad just because you went out and touch the
people. Go outside of your box”, she stated.
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Tanchanok Chaowanasongtham

Nickname: Tubtim (HRV batch 8)
“I was a really
cheerful and happy
child. I was lucky and not
really exposed to
society”, Tubtim recalled
before becoming the
TVS human rights
volunteer.
She is a lawyer and
had never been to the
rural communities while studying at university. The focus
was on business. But when she joined the TVS program,
she was exposed to the harsh realities and suffering of the
people in the communities. “I had no idea these things
were happening and it was like before I came here my
world was really good and it wasn’t this bad for sure”, she
stated. She shared that the reality of society and the
exposure to the bad things in this world related to law
impacted her the most.
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Tubtim was
influenced by her elder
sister and used to seek
guidance as she was
interested in human rights.
She participated in one of
the campaigns organized
by ENLAW (Environmental
Litigation and Advocacy for
the Wants) Thai Foundation,
where people talked about
freedom of expression.
There she got a chance to
meet the fourth generation
volunteers of the Human
Rights Volunteer Program
and to know about TVS and
its volunteer program.
Tubtim applied for
the volunteering program
and worked for ENLAW as
she was interested in the
legal case work related to

the environment. She
continued to work at
ENLAW after she finished
the one year term with TVS.
ENLAW deals with
environmental cases. She
is a legal officer in the
organization. Basically, she
works mostly on criminal
and administrative cases.
“The organization’s work is
divided into four parts”,
she said. The first is the
strategic case, when they
file administrative law suits
against the government
which hold them
responsible for
environmental impacts
such as pollution. The
cases that have a wide
impact are strategic cases.
The second is the advocacy
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case, either civil or
criminal, that may be
related to administrative
cases. The other work is
training programs for
newly graduated lawyers
and campaign activities.
When she joined
the organization, she said,
“It was a good time
because they were starting to file a new law suit against
the local administrative office that provided a license to
the corporation that constructs ports”. The corporation
didn’t conduct the Environmental Impact Assessment (EIA).
She worked in criminal cases and has networks with
freelance lawyers, human rights lawyers and other networks.
“During my student days I felt law helps and not
gives burden, but in reality it is used to make poor voiceless
people even worse and that struck me a lot”, she expressed
in sorrow. “Everybody who met me at first say I am cheerful
and always a joking, happy person. I think I have started
to change a lot. When we are exposed to these saddened
series of sufferings, injustice happening, it makes us think
about our life and its meaning, our position in the world
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and why we are here. I think a lot and get sensitive and
am always concerned about other people”, she stated.
Tubtim shared that when people recognize her and
her work it makes her feel very good. A simple “thank you”
from the people makes her heart smile. “I think the main
encouragement for the human rights defenders that helps
the most is helping the heart”, she said. For the people
who are voiceless and have no understanding about the
law and rights, someone being there to help them is a big
gesture. No matter whether the case is won or lost but
“our sincere work has encouraged communities to be strong
and fight back for their rights”.
She not only works in the office but is always on a
continuous effort, with her friends and companions who
are following the general norm like business, law firms,
public prosecutors and judges, to make them aware of the
injustice that prevails in society. “Some people are just
unaware that these sufferings are happening and I was, one
time, in a very different society”, she said.
People working in the communities have big hearts
and are satisfied even with little pay and this inspired her
to continue working with the human rights issues. NGO
volunteers are paid a minimal amount and that was her
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biggest problem. “I
am lucky my family
support me in many
ways”, she said. There
are a lot of people
who have to support
their family but when
they see the problem,
they cannot go
anywhere. “Many of my seniors try to balance life and fit
in like they take a bike to work instead of a car and it makes
me more certain that money is not everything. Makes me
feel this statement is really true”, she stated. She shared
that when one gets paid by general gestures and with a
“thank you” and community people touching their hand
and providing food, that is more than any big sum of money.
Tubtim aspires to get a master’s degree in
environmental law in the future. She is not sure whether
she wants to be a judge or not, but she will be helping
and working for society in the future no matter where she
ends up. “The most important thing I learned is whatever
position or line of work one is doing, having the mindset
that people are suffering and it is one of our duties to help
others, is what matters”, she stated. She believes that once
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we have the mindset to
help others, our daily life
and jobs twist in order to
fulfill that. Everybody has
a role to fulfill and should
try their best to help others.
Tubtim finds the TVS
program very helpful in
many ways. She is sure that
after participating in the
program everyone starts to
view the world in a different
way. “It is a life changing
experience for people to
be exposed to realities”,
she said. She had few
suggestions for the
volunteering program from
her experiences. The
program should reflect and
teach ways to deal with
knowledge and skills.
Knowledge management

techniques should be
taught as it is very important
for new volunteers.
“Being young, don’t
be scared to experience
new things. News and
media doesn’t cover all
and we aren’t exposed to
the bitter societal realities.
I guarantee you all that
once you are familiar with
the sufferings, it will always
change you, not only makes
you a better person but a
moral person. I don’t want
to force but would like to
encourage people to try
out volunteerism”, she
said.
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Zakiwan Benjadedna

(HRV batch 3)
Zakiwan, a human
rights lawyer born into a
Muslim family in
southern Thailand, has
witnessed oppression
and sufferings since his
childhood. He has
observed a lot of people
coming to seek help on
legal matters from his
uncle, who is also a
lawyer, since childhood. Those pictures inspired him to
pursue his career in law.
There has been continuous insurgency in the three
provinces of southern Thailand, Patani, Yala, Narathiwat,
and four districts of Songkhla, which shares its border with
Malaysia. The political, social and economic tension and
the violence situation in the region make it one of the
severe conflict areas of Thailand. The provinces are
predominant made up of Muslim people. The main
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problem of the area is that
the people do not have
knowledge about law, use
the Malay language and
can hardly communicate
with others.
Zakiwan graduated in
law from Ramkhen
University, an open
university located in
Bangkok. After graduation,
he met the lawyer group of
Somchai to pursue his
career. Somchai Nilapaichit
was the human rights
activist who disappeared in
2003. He met Somchai right
before he disappeared. He
had seen the advertisement
that Somchai’s Law Firm
recruits students to practice
law. He is also a member
of the Muslim Lawyer Club.

“I was supposed to be
placed as an intern on
Monday 16th March, 2003,
but Somchai disappeared
on Friday 12th March,
2003”, he stated. This
incident motivated him to
continue Somchai’s
commitment towards
welfare activities.
Zakiwan applied for
the Human Rights Volunteer
Program of the Thai
Volunteer Service (TVS)
after his graduation. He was
interested in joining the
program as he wanted to
help with the serious
situation of the region. He
shared that, in his batch,
there were only 12
volunteers and only three
of them were girls. “In the
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orientation, when we were introduced, other volunteers
didn’t want to talk to us as the conflict situation in the
three provinces was very serious”, he said. But when they
shared their situations and what had really happened in
the areas, volunteers showed an interest to talk with them.
In his batch there were three volunteers who belonged to
the affected areas. He persuaded his friends to visit the
area but other volunteers were afraid. There was diversity
among the volunteers who joined the program. He shared
that they were able to build a network with each other
and, to date, it is still effective. They often share their
experiences and seek help with each other and consult
about cases. “This is the benefit of being a TVS volunteer
and if there was no such platform it would be difficult for
us to come together”, he stated. Some of the volunteers
came to the affected areas and worked on the issues.
His senior friend had opened the Muslim Attorney
Center (MAC) in Yala province. The brutal conflict and
insurgency had escalated the number of victims in the
three provinces, Patani, Yala, Narathiwat and four districts
of Songkhla. Later, MAC expanded and opened four centers.
He and his friends who had graduated from Bangkok came
to help in different centers. “The lawyers lacked cooperation
and collaboration with the victims at that time because a
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lot of cases received complaints and had to escort them
to court”, he said. Human power was not balanced with
the victims. MAC started training for volunteers. They have
a lawyer center and the Southern Paralegal Advocacy
Network (SPAN). People affected by martial law, emergency
law or degree filed complaints seeking help from MAC.
Before a case was taken to court, SPAN followed and
provided advice and support to the victims. The lawyer
section’s responsibility was to handle the case in court.
Zakiwan has been working at MAC for ten years. They deal
with the problem when it occurs. To prevent the problem,
they visit the field and provide paralegal training to the
villagers, making them aware of martial law and emergency
degree which has been applied in the region. They
coordinate with the teacher network in schools and the
Muslim group IMAN. “Many of the key people, such as
Muslim religious leaders, teachers who teach Muslim groups
and other targeted groups of the government were
arrested”, he stated. His organization works to prevent such
situations. They also have victim network groups. The death
toll is rising in these areas. “Many people were shot to
death despite the court already proving they aren’t guilty”,
he said.
Zakiwan is a lawyer and his main responsibility is to
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escort the victims to court. He has already handled 100
cases among the 1000 cases that came to seek help. “When
they reflect on their work, they come to the conclusion
that their work is not really effective”, he said. They have
not been able to change the perception and concept of
the people who use the law from the government side.
“The two laws applied in the region are very strong. It
strongly protects the government side and it is very difficult
to prosecute government officials who are responsible for
crime”, he stated. “The situation is worse and we are
demanding justice”, he said.
He shared that the volunteering program changed
his perspective towards human right issues. He expressed
that the core values of human rights, such as respect
diversity, human dignity and gender issues are not
incorporated in the curriculum or law books in university.
“It taught me to be flexible and not only look at one
direction”, he said. The lawyers look at the gaps in laws in
order to compete with each other and to win the case.
But the program instilled in him the knowledge that lawyers
should not only focus on articles and laws but should also
combine the human rights concept in their work.
Since he was a student, Zakiwan always had strong
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intentions of working on
justice issues and to help his
brothers and sisters. He had
witnessed the real situation
since his childhood. The
mainstream media exposure
and the ground realities of
the problem are very
different. The people in the three provinces suffered
oppression and suppression for a very long time. “As a
Muslim, brotherhood is very important”, he stated. “If one
of the Muslims gets hurt, then all Muslims get hurt. This is
related to religious belief”, he expressed. He shared his
experience that human rights lawyers have to always bear
in mind that, if they work in these fields, they cannot make
money. “This is the struggle and challenges we face in our
mind”, he stated. Family responsibilities and working on
the issues is not an easy task for human rights lawyers. He
shared that he has been working without any support and
salary from the organization for two years - “this direction
is very difficult”. “MAC’s key intention is fighting for the
justice in justice structures”, he stated.
The key learning from the Human Rights Volunteer
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Program and his work
experience is that building
a network is quite important.
One has to accept that
things cannot be handled
alone.
His motivation to
continue working in human
rights issues is guided by his
religious beliefs. It is very
important for the ones who
have knowledge in laws to
assist the people who lack
knowledge. “Being a
Muslim, every knowledge
you acquire, whether it is
utilized for the benefit of
other Muslims or only
committed to oneself is
watched by Allah”. He said
that the work is not only
based on social beliefs but
also on religious beliefs.
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Zakiwan said that
helping innocent people
provides him with strength.
He shared that, in the
beginning of his work, when
a case was not successful
he always sat in front of the
computer and couldn’t
shut down. But when he
started handling more
cases, he tried his best to
help the victims. Gradually,
he accepted the fact that
the decisions of court are
not in his hands. “Our work
is like being in the middle
of the two horns of a
buffalo”, he said. One is
government side and the
other is armed struggle
group. MAC is in the middle
and investigates both sides
and “works with pen and
brain”.

Young people who
graduate from university
mostly follow capitalism
and desire to have a good
income. He expects TVS to
continue being the platform
for the younger generation
to learn about social
realities. He shared his
experiences that his
organization also received
volunteers but many of
them quit and get involved
in business centers. “I am
quite worried about the
future of society and am
afraid that we become
robots and follow
capitalism and
consumerism”, he stated.

young people to learn. This
process helps them gain
knowledge and helps them
follow their head, heart
and hand to become a
potential leader. He wishes
that public minded
awareness should be
integrated into university
teaching and they should
play a role in raising
awareness. “Service mind
is very important. We have
to change the ideas and
negative perception to look
at things and detach
ourselves from mental
sickness”, he stated.

The volunteer
platform is very important
and it is interesting for
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Waesong Baneng

Nickname: Song (HRV batch 7)
Song is currently
working at the Muslim
Attorney Center (MAC) in
Patani province in
southern Thailand. She
graduated from the
faculty of law at Prince
of Songkhla University.
Her relatives were
arrested due to the
national security issue,
which encouraged her to continue her study in law. After
graduation, she continued to work at MAC as a volunteer
without salary to assist the villagers who were in difficult
situations.
In her 3rd year at university, the leaders of MAC visited
her university and persuaded the students to be volunteers.
She applied and became a volunteer at MAC, although she
was unaware of what issues she would be working on. Her
major responsibility in the center is to receive grievances,
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provide counseling and
advice and follow the
investigation documents
that support the court
process. She also plays the
role of coordinator to
coordinate between
lawyers, victims and their
relatives. She often visits
the field and provides
counseling to villagers and
assists the trainers with the
paralegal trainings.
Song heard about the
Human Rights Volunteering
Program of the Thai
Volunteer Service
Foundation (TVS) from her
seniors. At first, she didn’t
wish to apply as she had
never been to Bangkok.
But, when she knew that
another two volunteers

from Yala province would
join, she decided to apply
for the program. “I feel I
have a good opportunity to
learn many new things and
issues after joining the
program”, she said. She
travelled to Mae Sot and
knew about the
statelessness issue. The
issue was different from her
area. “I had questions on
my mind about how they
live, how they access basic
rights and how they visit
hospitals for treatment”,
she said.
She was a little
skeptical to participate in
the orientation meeting at
first. “I thought it is not easy
for us to live with people
of other religions, but when
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we participated
it was different”,
she said. She
learned about
human rights
concepts and
different issues
such
as
statelessness, environmental and migrant workers. She also
got an idea of how villagers were affected and how they
protect their rights and cooperate with each other.
Song wanted to apply for the job of civil servant
before she joined the volunteering program. The program
changed her career. She is happy to see the smile on
people’s faces when she is able to lend her hand to help
them. She feels proud that she has been working without
salary and gains strength when villagers recognize her work.
When she visited the field, villagers were surprised to hear
that a center like MAC exists to help them. The impact of
her work is that she recognizes her value and makes the
villagers aware of their rights and ways to seek justice.
“When I am at home I am a bit tense, but when I
come to the center I am happy”, she said. She shared that
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her family recognizes that
she is the one who can
help them in the situation
and they are happy now.
She has proved that she is
beneficial, not only to the
family, but to villagers as
well. “My friends,
acquaintances, family
members recommend my
name to the victims and
they come to the center
seeking help”, she said. She
is satisfied by her work.
Her biggest challenge
is that she works in the
center and doesn’t stay in
the house, as normal
Muslim women do. “Being
a Muslim woman, working
with male counterparts in
the same office is not a
good image”, she stated.

“The most important thing
is the intention and what
we are doing. We should
know how we can place
ourselves in a safe place”,
she shared. She shared
from her experiences that
most people have a
negative attitude towards
Muslim lawyers. They think
that they make perpetrators
out to be innocent. But
now they have been able
to prove themselves and
gain the trust of the people
through their work.
When she meets her
friend who graduated in the
same year and is working
and getting a salary, she
feels: “What am I doing?
And in the same time,
realize that it doesn’t mean
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a big thing, and continue work”.
Song aspires to have a permanent job in the future
and to continue helping in the center. She also wants to
be a legal consultant. She doesn’t have a lawyer license
yet.
“Muslim women should know about their rights and,
if they are married, they should know how to protect
themselves if their rights are violated”, she said. These
women should have an understanding of the law and of
how to deal with the situation if their family members are
arrested. She shared one of her experiences: “There was
one Muslim woman whose husband was arrested and when
he was proved innocent, she brought other Muslims to this
center”.
Song hopes that the younger generation gets the
opportunity to understand about human rights. She would
like to encourage young people to learn about laws. “The
younger generation should not only believe what
mainstream media says, but should be able to analyze the
real situation”, she stated.
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Supawadee Saiwaree

Nickname: Yada (HRV batch 5)
“Being Muslim
women, our identity is
not an obstacle to work
for the society”. Yada
stated her thought when
I visited her workplace in
the Yala province in
southern Thailand. Her
beautiful smile and
humbleness touched
my heart at first sight.
Her experiences, passion, excitement, commitment and
dedication towards her work have inspired me to the full
extent to continue to work for society.
Since adolescence, she has witnessed the violence
situation. Her religious teacher was arrested from the
classroom when she was in her upper high school. Her
relatives and neighbors were shot dead. This scenario in
her hometown motivated her to study law.
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She studied law at
Taksin Univeristy in
Songkhla province. In the
third year of university, she
was an intern at the Yala
court and witnessed cases
of torture to death. She
met the lawyers of the
Muslim Attorney Center
(MAC) while working in the
court. She was impressed
with the work of the center
and decided to be a part
of it after graduation. The
center provided free
services. “I was like wow,
amazing and wondered if
there is any organization
that provide services free
of charge”, she said. “The
minimum charge of lawyers
to handle the cases related
to national security law is
10000”, she shared. She
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was very happy and proud
to find the center. The
center was doubtful when
she first shared that she will
be a part of the center after
her graduation. Most
students either want to be
in judiciary or in business.
“The center was surprised
when I contacted them
directly after graduation”,
she said. She worked in
paralegal assistance,
received grievance, visited
the fiel d , c o l l e c t e d
evidence and conducted
mapping. She is still a part
of the center and her major
role is to handle the cases
and represent the victims
in court.
Yada joined the
Human Rights Volunteer

Program of the Thai Volunteer Service Foundation (TVS)
and had many opportunities to learn about the different
issues and the challenges associated with it. “I got to know
why villagers have a negative perception towards the
government officials”, she shared. She gained the ideas
and knowledge to be able to provide assistance to the
victims. “At the beginning, I thought that the challenge we
are facing in the three provinces of the south is one of the
biggest in Thailand”. She said the program made her realize
there are several other big issues as well. TVS helped her
to gain a broader perspective and she understood the role
of NGO’s and CSO’s. “Many of my friends decided to work
because they were directly or indirectly violated and this
brought faith in me”, she shared her experiences. TVS
volunteers helped her to empower herself. The host
organizations also provided her with moral support to
continue her work and build up faith. Her most favorite
sessions were the ones which talked about head, heart
and hand.
She stated that the people in her areas had a negative
perspective towards lawyers because they charged high
fees and didn’t pay much attention to the cases. MAC was
able to change the perception of the people and also
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worked on religious
perspectives. MAC is a
nonprofit center and has
the strong intention of
helping out the people in
the conflict-affected
provinces: Patani, Yala,
Narathiwat and four districts
of Songkhla. People in this
region lacked knowledge of
the law and their rights.
Hence, she has been
working on raising the
awareness of the
community people and
helping them to get justice.
Her role is not only
confined to working on
court cases, but also
working towards building
the justice structures. “Our
work has empowered the
people and now they fight
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for their rights and justice”,
she highlighted. Faith,
religious beliefs and values
motivate her to continue
working despite many
challenges and hurdles.
Yada suggested that
TVS should often visit the
three conflict-affected
provinces of the south and
should work in collaboration
with the volunteers and
host organizations. Building
a network and following up
with former volunteers of
the Human Rights Volunteer
Program is very important.
“The Muslim women
who are working on human
rights issues will help to
overcome the gender
issues and negative attitude
towards them. Being

Muslim, we want peace”, she stated. She also shared that
their pure intention to work for society will overcome the
prejudices that Muslim women often face in society.
Yada plans
to continue
working on
human rights
issues in the
future and to
focus on
producing quality
volunteers to serve the community. “Even one person who
has the heart to work is enough”, she stated.
“The most important thing is the heart and you can
work for the betterment of the society no matter where
you are and what you work on. There are a lot of bad
things happening because you do nothing. If you do
something, good things will happen”, she conveyed her
message.
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Pictures with Human Rights Volunteers

หัวใจ
นักสิทธิ
การเติบโตของ
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แปลและเรียบเรียง
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