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สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch for Research
and Development Institute of Thailand) หรือ SWIT เปนองคกรพัฒนาเอกชนที่มุงสรางและ
พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับสถานะบุคคลและสิทธิ ที่เกิดจากการรวมตัวของบุคลากรในสหวิชาชีพ เพื่อ
สนับสนุนการเขาถึงและพัฒนาสถานะบุคคลและสิทธิคนไรรัฐ/ไรสัญชาติ
จากจุดเริ่มตนของเพื่อน 3 คนกอตั้งเปนโครงการเล็กๆ ในนาม โครงการเฝาระวังสภาวะไร
รัฐ (Stateless Watch) เมื่อปลายป 2549 พัฒนามาสูการกอตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝา
ระวังสภาวะไรรัฐ หรือ SWIT ในเดือนกุมภาพันธ 2552 ภายใตการสนับสนุนทางวิชาการจากรศ.ดร.
พันธทิพย กาญจนะจิตรา สายสุนทร ดวยความเชื่อมั่นวาการผลักดันการแกไขปญหาความไรรัฐไร
สั ญ ชาติใ นรั ฐ ไทยนั้ น มี ค วามจํ า เป น อยา งยิ่ งที่ ต อ งมี ก ารวิ จัย และพัฒ นา ( R&D) องค ค วามรู อย า ง
ตอเนื่อง ตลอดจนตองมีการบังคับใชและพัฒนากฎหมายเพื่อคุมครองและเยียวยาสิทธิของคนไรรัฐ ไร
สัญชาติอยางมีประสิทธิภาพ ยุติธรรมและเคารพตอหลักนิติรัฐ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับสถานะบุคคลและสิทธิ และการบังคับใชและพัฒนา
กฎหมายเพื่อคุมครองและเยียวยาสิทธิของคนไรรัฐ ไรสัญชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ยุติธรรมและ
เคารพตอหลักนิติรัฐ
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหคนไรรัฐไรสัญชาติสามารถเขาถึงสิทธิและความยุติธรรม
3. เพื่อสนับสนุนและใหความชวยเหลือดานกฎหมายกฎหมายแกคนไรรัฐ ผานการถายทอด
องคความรูใหแกคนไรสัญชาติ รวมถึงภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
4. เพื่อรณรงคและผลักดันใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย และนโยบายดานสถานะ
บุคคลและสิทธิที่มีประสิทธิภาพ ยุติธรรมและเคารพตอหลักนิติรัฐ
3.เพื่อพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็งใหกับเครือขายองคกรดานสถานะบุคคลและสิทธิผาน
องคความรู
4.เพื่อเสริ ม สรางความเข า ใจอั น ดีข องภาคสว นตา งๆ ไมวา จะเป น หนวยงานราชการ ภาค
ประชาชน ภาคองคกรพัฒนาเอกชน ฯลฯ ตอคนไรรัฐไรสัญชาติ

กิจกรรม
1. งานวิจัยเพื่อสรางและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับสถานะบุคคลและสิทธิ ผานงานวิจัย เวที
วิชาการ (Academic Talk) อาทิวิจัยกระบวนการยุติธรรมในคาย (2549: โดยการสนับสนุนของ
UNHCR) งานวิจัยเพื่อพัฒนาขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพใหแกคนไรรัฐ/ไรสัญชาติ
(2550-2551, สนับสนุนโดยสํานักงานวิจัยเพื่อหลักประกันสุขภาพแหงชาติ)
งานวิจัยที่ตอเนื่อง (4R):
- R-1 สิทธิในหลักประกันสุขภาพของคนไรรัฐ/ไรสัญชาติ
- R -2 คนตางดาวในทะเบียนราษฎรไทย
- R -3 การพัฒนาฐานขอมูลคนไรรัฐ/ไรสัญชาติในประเทศไทย
- R -4 ขอแนะนําเพื่อการขจัดสภาวะไรรัฐ/ไรสัญชาติโดยกฎหมายภายในของรัฐเพื่อน
บาน: ไทย-ลาว, กัมพูชาและพมา
2. งานพัฒนาองคความรู (4D):
- D-1 งานพัฒนาฐานขอมูลคนไรรัฐ/ไรสัญชาติ
- D -2 งานพัฒนาการสํารวจสถานการณปญหาคนไรรัฐ/ไรสัญชาติ
- D -3 งานเยี่ยมเชิงกัลยาณมิตร (Friendly Visit)
- D-4 งานพัฒนาการถายทอดองคความรู เชน การจัดทําคูมือ ไดแกคูมือการจดทะเบียน
การเกิด, คนไทยตามมาตรา 23, คูมือการเขาถึงสิทธิในหลักประกันสุขภาพคนไรรัฐ/
ไรสัญชาติ
- D-5 งานใหความชวยเหลือทางกฎหมาย (Legal Aid: CCL) คือผานการอบรมให
ความรู แ ก ค ไนร รั ฐ ไร สั ญ ชาติ ( Classroom), งานให ค วามช ว ยเหลื อ ด า นกฎหมาย
(Clinic) และงานผลักดันใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและนโยบาย (Law
& Policy Reform)
- D -6 การสรางและถักทอเครือขายคนทํางานดานสถานะบุคคลและสิทธิ
3. 4 Management & Social Move
- M-1 การติดตามการบังคับใชกฎหมาย เชนกรณีคนไทยตามมาตรา 23 แหงกฎหมาย
สัญชาติฉบับใหม
- M-2 การรณรงคสิทธิในหลักประกันสุขภาพคนไรรัฐ/ไรสัญชาติ
- M-3 การรณรงคเพื่อผลักดันใหเกิดการยกรางกม.คืนชาติใหกับกลุมคนไทยถิ่นพลัด
- M-4 การสื่อสารสาธารณะ

ทีมงาน
1. รศ.ดร.พันธุทิพย กาญจนจิตรา สายสุนทร
ที่ปรึกษาและกรรมการ
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. รศ.สมชาย ปรีชาศิลปะกุล
ที่ปรึกษา
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
3. ปนแกว อุนแกว
กรรมการและผูประสานงาน
4. อดิศร เกิดมงคล
กรรมการและคณะทํางาน
ผูเชี่ยวชาญและนักวิจัยดานแรงงานขามชาติ
5. ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล
กรรมการและคณะทํางาน
นักกฎหมาย
6. กิติวรญา รัตนมณี
คณะทํางาน
นักกฎหมาย
7. อัจฉรา สุทธิสุนทรินทร
คณะทํางาน
นักกฎหมาย
8. จุฑิมาศ สุกใส
คณะทํางาน
นักสิทธิมนุษยชน
9. บงกช นภาอัมพร
คณะทํางาน
นักสิทธิมนุษยชน

SWIT
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.พันธุทิพย กาญจนจิตรา สายสุนทร/อาจารยแหวว
จากนักวิชาการที่เชี่ยวชาญดานการคาระหวางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดี
บุคคล คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จนถึงวันนี้ “อาจารยแหวว” คือคําเรียกจากลูกศิษย
และคือนักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานสถานะบุคคลและสิทธิคนสําคัญคนหนึ่งที่มีบทบาทในการใหความ
ชวยเหลือ “คนไรรัฐ-ไรสัญชาติ” ในประเทศไทย
เรคคอรดหลายหนากระดาษที่ระบุถึงผลงานและประสบการณงานทางวิชาการและการผลักดัน
ใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและนโยบายดานสถานะบุคคลและสิทธิ รวมถึงงานขับเคลื่อนทาง
สังคม กอนหนานี้ไมกี่ปดํารงตําแหนงอนุกรรมการดานสิทธิของกลุมชาติพันธุ คณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษ ยชนแห ง ชาติ , อนุ ก รรมาธิ ก ารศึ ก ษาหามาตรการในการแก ไ ขป ญ หาเด็ ก ไร สั ญ ชาติ
คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผูสูงอายุ วุฒิสภา (อดีต)รองประธานคณะกรรมาธิ การ
วิสามัญศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการไรสถานะทางกฎหมายและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย
สภานิติบัญญัติแ หงชาติ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพ.ร.บ.สัญชาติและการ
ทะเบี ย นราษฎร ฯลฯ ตํ า แหน ง ที่ ทํ า หน า ที่ อ ย า งต อ เนื่ อ งนั บ แต ป 2542 คื อ เป น ที่ ป รึ ก ษา
คณะอนุ ก รรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนด า นชนชาติ ผู ไ ร สั ญ ชาติ แรงงานข า มชาติ และผู พ ลั ด ถิ่ น สภา
ทนายความ ฯลฯ รวมถึงเปนที่ปรึกษา“อยางไมเปนทางการ” ใหกับโครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ
อาจารยแหววเรียกตัวเองวาเปน “แมทัพหลัง” ใหเหลาลูกศิษยในงานสถานะบุคคลและสิทธิ มี
บทบาทตอแตละกาวสําคัญของประเด็นคนไรรัฐ ไรสัญชาติในสังคมไทย แรงผลักดันลาสุดของอาจารย
แหวว คือการสรางและผลักดันใหเกิดแนวคิดใหมในการจําแนกกลุมคนที่มีปญหาสถานะบุคคลและ
การใหความชวยเหลือเพื่อพัฒนาสถานะบุคคล เรียกสั้นๆวา “หาคูณหก”
อาจารยแหววเปรียบเทียบวา “นักกฎหมายก็ไมตางไปจากหมอ แตเปนหมอความที่ทําหนาที่
รักษาคนไขที่มีปญหาโดยใชกฎหมายเปนเครื่องมือ ซึ่งกฎหมายจะกลายเปนเพียงแคกระดาษไรคา หาก
ไมมีใครรูจักหยิบมันใช”
อาจารยแหววใหการสนับสนุนอยางเขมแข็งทั้งในเชิงองคความรูและกําลังใจใหโครงการเฝา
ระวังสภาวะไรรัฐพัฒนางานดานวิชาการและขยับสถานะองคกรขึ้นเปนสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการ
เฝาระวังสภาวะไรรัฐ หรือ SWIT (และเปนคนตั้งชื่อนี้)
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล/อาจารยเล็ก
ศิ ษ ย เ ก า คณะนิ ติ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร เริ่ ม ต น งานพั ฒ นาองค ค วามรู แ ละให
ความเห็ น ทางกฎหมายและสั ง คมศาสตร ผา นบทความตามหนา หนั งสื อพิ มพ ตั้ง แต สมั ย เปน “นั ก
กิจกรรม” ในมหาวิทยาลัย เริ่มตนงานวิชาการในสถาบันการศึกษาโดยการเปนอาจารยประจําคณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมเมื่อ 10 ปกอน เชี่ยวชาญในศาสตรดานนิติปรัชญา สนใจและใหการ
สนับสนุนงานดานใหความชวยเหลือดานกฎหมายตอปญหาชาวบาน รวมถึงประเด็นปญหาสถานะ
บุคคลและสิทธิในพื้นที่ภาคเหนือในฐานะนักวิชาการจนถึงปจจุบัน สามปที่ผานมาดํารงตําแหนงคณบดี
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปจจุบันดํารงตําแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

บุคลากร
ปนแกว อุนแกว/แกว
อยูในสายงานพัฒนามาตั้งแตเรียนจบ เรียนดานคณิตศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แต
สนใจงานดานการขีดเขียนและกลุมชาติพันธุ มีโอกาสในการทํางานดานสื่อในชวงระยะเวลาหนึ่งใน
หนังสือพิมพกระแสหลัก และสื่อทางเลือก www.prachatai.com
กลั บ เข า สู ก ารเป น “นั ก พั ฒ นาเอกชน” อี ก ครั้ ง ร ว มก อ ตั้ ง โครงการเฝ า ระวั ง สภาวะไร รั ฐ
(Stateless Watch) ในตําแหนงผูประสานงาน ปจจุบันเปนผูประสานงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อ
การเฝาระวังสภาวะไรรั (SWIT) และอีกเวทีในการเรียนรูในบทบาทอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดานชนชาติ ผูไรสัญชาติ แรงงานขามชาติและผูพลัดถิ่น สภาทนายความ
ระหวางการทํางานและเรียนรูประเด็นเรื่องคนไรรัฐไรสัญชาติ พรอมกับทํางานขีดเขียนตามโอกาสชีวิต
อํานวย
ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล/ดาว
เกี่ย วพัน กับ งานด า นสถานะบุค คลตั้ งแต ป 2542 จนถึ งป จ จุบั น ในฐานะอนุ ก รรมการและ
เลขานุการ (ป 2548) อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดานชนชาติ ผูไรสัญชาติ แรงงานขามชาติและผูพลัด
ถิ่น สภาทนายความ, เริ่ มตนงานวิชาการดา นสถานะบุคคลเมื่ อครั้ งเปนนั กศึกษาปริญ ญาโท คณะ
นิติศาสตร ธรรมศาสตร และพัฒนางานวิทยานิพนธในหัวขอ “สิทธิในการไดรับเอกสารพิสูจนทราบตัว
บุคคลของคนไรรัฐในรัฐไทย”
รวมกอตั้งโครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) ในตําแหนงนักกฎหมาย ปจจุบัน
เปนนักกฎหมายประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (SWIT)
อดิศร เกิดมงคล/บอม
เชี่ยวชาญดานแรงงานขามชาติ ทํางานพัฒนาเอกชนในแวดวงของแรงงานขามชาติมากวาสิบป
ซึ่งมี บ ทบาทในการขีด เขี ยนและใหความเห็น ผา นเวที ตา งๆ เพื่ อสื่อสารความเข าใจตอสังคมอยา ง
ตอเนื่อง
เปนอนุกรรมการในอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดานชนชาติ ผูไรสัญชาติและผูพลัดถิ่น สภา
ทนายความ, ทํางานพารทไทมที่ International Rescues Committee (IRC) และเปนนักศึกษาปริญญา
โท สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รวมกอตั้งโครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (SWIT)

Watch)

ปจจุบันเปนนักวิจัยประจํา

อัจฉรา สุทธิสุนทรินทร/มิว
เขาสูงานดานพัฒนาเอกชนโดยเปนอาสาสมัครนักกฎหมายของมูลนิธิอาสามัครเพื่อสังคม และ
เรียนรูงานดานสถานะบุคคลกับมูลนิธิพฒ
ั นาชุมชนและเขตภูเขาในระยะเวลารวมสองป
ปจจุบนั เปนเลขานุการและผูช วยทางวิชาการ รศ.ดร.พันธุทิพย กาญจนะจิตรา สายสุนทร คณะ
นิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรืออาจารยแหวว ซึ่งยังทํางานเกี่ยวพันกับงานดานสถานะบุคคล
และสิทธิอยางตอเนื่อง
กิตติวรญา รัตนมณี/ไหม
นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อยูระหวางการทําวิทยานิพนธ
หัวขอ “ราษฎรตางดาวในทะเบียนราษฎรไทย” และทําหนาที่เปนผูชวยทางวิชาการ
รศ.ดร.
พันธุทิพย กาญจนะจิตรา สายสุนทร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บงกช นภาอัมพร/เตือน
จากวันแรกที่ขอนัดพบกับ “อาจารยแหวว” เพื่อขอเขามาเปนผูชวยในการทํางานดานสถานะ
บุคคลของสาวนอยผอมบาง จนกาวเขาสูการเรียนรู ในบทบาทครูใหญ “โรงเรียนสําหรับคนไรรัฐคนไร
สัญชาติ” สวนหนึ่งของ “โครงการหองเรียน คลินิก และสํานักงานที่ปรึกษากฎหมายสําหรับเด็ก เยาวชน
และครอบครัวที่ประสบปญหาความไรรัฐไรสัญชาติในสังคมไทย (C-C-L)”
เปนผูประสานงานโครงการตอยอดคลินิกกฎหมายชาวบาน (ดานสถานะและสิทธิบุคคล)
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม, และผูประสานงาน คณะที่ปรึกษาในการจัดทํารายงานประเทศตาม
กติการะหวางวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR Country Report) ภายใตกรม
คุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พรอมๆ กับเรียนปริญญาโท สาขาสิทธิมนุษยชนและการ
พัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และอยูระหวางการทําวิทยานิพนธ หัวขอ “Roles of
International Organization on Legal Personality and Rights Management for Stateless
Person in Thailand”
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