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 สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch for Research 

and Development Institute of Thailand) หรือ SWIT เปนองคกรพัฒนาเอกชนที่มุงสรางและ
พัฒนาองคความรูเก่ียวกับสถานะบุคคลและสิทธิ ที่เกิดจากการรวมตัวของบุคลากรในสหวิชาชีพ เพ่ือ
สนับสนุนการเขาถึงและพัฒนาสถานะบุคคลและสิทธิคนไรรัฐ/ไรสัญชาติ 
 จากจุดเริ่มตนของเพื่อน 3 คนกอตั้งเปนโครงการเล็กๆ ในนาม โครงการเฝาระวังสภาวะไร

รัฐ (Stateless Watch) เมื่อปลายป 2549 พัฒนามาสูการกอตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝา

ระวังสภาวะไรรัฐ หรือ SWIT ในเดือนกุมภาพันธ 2552 ภายใตการสนับสนุนทางวิชาการจากรศ.ดร.

พันธทิพย กาญจนะจิตรา สายสุนทร ดวยความเชื่อมั่นวาการผลักดันการแกไขปญหาความไรรัฐไร

สัญชาติในรัฐไทยนั้น มีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการวิจัยและพัฒนา (R&D) องคความรูอยาง

ตอเนื่อง ตลอดจนตองมีการบังคับใชและพัฒนากฎหมายเพื่อคุมครองและเยียวยาสิทธิของคนไรรัฐ ไร

สัญชาติอยางมีประสิทธิภาพ ยุติธรรมและเคารพตอหลักนิติรัฐ 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูเก่ียวกับสถานะบุคคลและสิทธิ และการบังคับใชและพัฒนา

กฎหมายเพื่อคุมครองและเยียวยาสิทธิของคนไรรัฐ ไรสัญชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ยุติธรรมและ

เคารพตอหลักนิติรัฐ 

2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหคนไรรัฐไรสัญชาติสามารถเขาถึงสิทธิและความยุติธรรม 
3. เพื่อสนับสนุนและใหความชวยเหลือดานกฎหมายกฎหมายแกคนไรรัฐ ผานการถายทอด

องคความรูใหแกคนไรสัญชาติ รวมถึงภาคสวนตางๆ ที่เก่ียวของ 
4. เพ่ือรณรงคและผลักดันใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย และนโยบายดานสถานะ

บุคคลและสิทธิที่มีประสิทธิภาพ ยุติธรรมและเคารพตอหลักนิติรัฐ 

3.เพ่ือพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็งใหกับเครือขายองคกรดานสถานะบุคคลและสิทธิผาน

องคความรู 

4.เพ่ือเสริมสรางความเขาใจอันดีของภาคสวนตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานราชการ ภาค

ประชาชน ภาคองคกรพัฒนาเอกชน ฯลฯ ตอคนไรรัฐไรสัญชาติ 
 



กิจกรรม 

1. งานวิจัยเพื่อสรางและพัฒนาองคความรูเก่ียวกับสถานะบุคคลและสิทธิ 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 ขอแนะนําเพ่ือการขจัดสภาวะไรรัฐ/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

ความรูแกคไนรรัฐไรสัญชาติ (Classroom), งานใหความชวยเหลือดานกฎหมาย 

(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 การรณรงคเพ่ือผลักดันใหเกิดการยกรางกม.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 

ผูเช่ียวชาญและนักวิจัยดานแรงงานขามชาต ิ
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 
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ที่ปรึกษา 
รศ.ดร.พันธุทิพย กาญจนจิตรา สายสุนทร/อาจารยแหวว 

จากนักวิชาการที่เช่ียวชาญดานการคาระหวางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดี

บุคคล คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จนถึงวันนี้ “อาจารยแหวว” คือคําเรียกจากลูกศิษย 
และคือนักวิชาการผูเช่ียวชาญดานสถานะบุคคลและสิทธิคนสําคัญคนหนึ่งที่มีบทบาทในการใหความ

ชวยเหลือ “คนไรรัฐ-ไรสัญชาติ” ในประเทศไทย 
เรคคอรดหลายหนากระดาษที่ระบุถึงผลงานและประสบการณงานทางวิชาการและการผลักดัน

ใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและนโยบายดานสถานะบุคคลและสิทธิ รวมถึงงานขับเคลื่อนทาง

สังคม กอนหนานี้ไมก่ีปดํารงตําแหนงอนุกรรมการดานสิทธิของกลุมชาติพันธุ คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ ,  อนุกรรมาธิการศึกษาหามาตรการในการแก ไขปญหาเด็กไร สัญชาติ  

คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผูสูงอายุ วุฒิสภา (อดีต)รองประธานคณะกรรมาธิการ

วิสามัญศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการไรสถานะทางกฎหมายและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพ.ร.บ.สัญชาติและการ

ทะเบียนราษฎร  ฯลฯ  ตําแหนงที่ทํ าหน าที่อย างตอเนื่องนับแตป  2542 คือเปนที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดานชนชาติ ผูไรสัญชาติ แรงงานขามชาติ และผูพลัดถิ่น สภา

ทนายความ ฯลฯ รวมถึงเปนที่ปรึกษา“อยางไมเปนทางการ” ใหกับโครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ 

อาจารยแหววเรียกตัวเองวาเปน “แมทัพหลัง” ใหเหลาลูกศิษยในงานสถานะบุคคลและสิทธิ มี

บทบาทตอแตละกาวสําคัญของประเด็นคนไรรัฐ ไรสัญชาติในสังคมไทย แรงผลักดันลาสุดของอาจารย

แหวว คือการสรางและผลักดันใหเกิดแนวคิดใหมในการจําแนกกลุมคนที่มีปญหาสถานะบุคคลและ

การใหความชวยเหลือเพ่ือพัฒนาสถานะบุคคล เรียกสั้นๆวา “หาคูณหก” 
อาจารยแหววเปรียบเทียบวา “นักกฎหมายก็ไมตางไปจากหมอ แตเปนหมอความที่ทําหนาที่

รักษาคนไขที่มีปญหาโดยใชกฎหมายเปนเครื่องมือ ซึ่งกฎหมายจะกลายเปนเพียงแคกระดาษไรคา หาก

ไมมีใครรูจักหยิบมันใช” 
อาจารยแหววใหการสนับสนุนอยางเขมแข็งทั้งในเชิงองคความรูและกําลังใจใหโครงการเฝา

ระวังสภาวะไรรัฐพัฒนางานดานวิชาการและขยับสถานะองคกรข้ึนเปนสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการ

เฝาระวังสภาวะไรรัฐ หรือ SWIT (และเปนคนตั้งช่ือนี้) 
 
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล/อาจารยเล็ก 

ศิษยเกาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เร่ิมตนงานพัฒนาองคความรูและให

ความเห็นทางกฎหมายและสังคมศาสตรผานบทความตามหนาหนังสือพิมพตั้งแตสมัยเปน “นัก

กิจกรรม” ในมหาวิทยาลัย เร่ิมตนงานวิชาการในสถาบันการศึกษาโดยการเปนอาจารยประจําคณะ



นิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมเมื่อ 10 ปกอน เช่ียวชาญในศาสตรดานนิติปรัชญา สนใจและใหการ

สนับสนุนงานดานใหความชวยเหลือดานกฎหมายตอปญหาชาวบาน รวมถึงประเด็นปญหาสถานะ

บุคคลและสิทธิในพื้นที่ภาคเหนือในฐานะนักวิชาการจนถึงปจจุบัน สามปที่ผานมาดํารงตําแหนงคณบดี 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ปจจุบันดํารงตําแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน 

 
บุคลากร 

ปนแกว อุนแกว/แกว 
 อยูในสายงานพัฒนามาตั้งแตเรียนจบ เรียนดานคณิตศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แต

สนใจงานดานการขีดเขียนและกลุมชาติพันธุ มีโอกาสในการทํางานดานสื่อในชวงระยะเวลาหนึ่งใน

หนังสือพิมพกระแสหลัก และส่ือทางเลือก www.prachatai.com 
 กลับเขาสูการเปน “นักพัฒนาเอกชน” อีกครั้ง รวมกอตั้งโครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ 

(Stateless Watch) ในตําแหนงผูประสานงาน ปจจุบันเปนผูประสานงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือ

การเฝาระวังสภาวะไรรั (SWIT) และอีกเวทีในการเรียนรูในบทบาทอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดานชนชาติ ผูไรสัญชาติ แรงงานขามชาติและผูพลัดถิ่น สภาทนายความ 

ระหวางการทํางานและเรียนรูประเด็นเรื่องคนไรรัฐไรสัญชาติ พรอมกับทํางานขีดเขียนตามโอกาสชีวิต

อํานวย 
 
ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล/ดาว 

เก่ียวพันกับงานดานสถานะบุคคลตั้งแตป 2542 จนถึงปจจุบันในฐานะอนุกรรมการและ

เลขานุการ (ป 2548) อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดานชนชาติ ผูไรสัญชาติ แรงงานขามชาติและผูพลัด

ถ่ิน สภาทนายความ, เร่ิมตนงานวิชาการดานสถานะบุคคลเมื่อครั้งเปนนักศึกษาปริญญาโท คณะ

นิติศาสตร ธรรมศาสตร และพัฒนางานวิทยานิพนธในหัวขอ “สิทธิในการไดรับเอกสารพิสูจนทราบตัว
บุคคลของคนไรรัฐในรัฐไทย” 

รวมกอตั้งโครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) ในตําแหนงนักกฎหมาย ปจจุบัน 

เปนนักกฎหมายประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (SWIT) 
 

อดิศร  เกิดมงคล/บอม 

เช่ียวชาญดานแรงงานขามชาติ ทํางานพัฒนาเอกชนในแวดวงของแรงงานขามชาติมากวาสิบป 

ซึ่งมีบทบาทในการขีดเขียนและใหความเห็นผานเวทีตางๆ เพ่ือส่ือสารความเขาใจตอสังคมอยาง

ตอเนื่อง 
เปนอนุกรรมการในอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดานชนชาติ ผูไรสัญชาติและผูพลัดถิ่น สภา

ทนายความ, ทํางานพารทไทมที่ International Rescues Committee (IRC) และเปนนักศึกษาปริญญา
โท สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



รวมกอตั้งโครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) ปจจุบันเปนนักวิจัยประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (SWIT) 
 
อัจฉรา สุทธิสุนทรินทร/มิว 

 เขาสูงานดานพัฒนาเอกชนโดยเปนอาสาสมัครนักกฎหมายของมูลนิธิอาสามคัรเพื่อสังคม และ

เรียนรูงานดานสถานะบุคคลกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาในระยะเวลารวมสองป 
 ปจจุบนัเปนเลขานุการและผูชวยทางวิชาการ รศ.ดร.พันธุทิพย กาญจนะจิตรา สายสุนทร คณะ
นิตศิาสตร 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” เพ่ือขอเขามาเปนผูชวยในการทํางานดานสถานะ
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” 

 
 จุฑิมาศ สุกใส/จอบ 

ช่ืนชอบและถนัดงานวิจัยกวางานใดๆ อีกบทบาทจึงเปน “นักวิจัยอิสระ” ซึ่งสนใจประเด็นเรื่องผู
ล้ีภัย แรงงานขามชาติ เผยแพรงานเขียนผานกิจกรรมมูลนิธิส่ือสาธารณะและสํานักขาวชาวบาน  

www.thaipeoplepress.com 

พรอมกับสถานะนักศึกษาปริญญาโท สาขาสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อยูระหวางการ

ทําวิทยานิพนธ หัวขอ “ชีวิต ญาณวิทยาสตรีนิยม กับวิธีวิจัยสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษา ใบอนุญาต

ขมขืน” 


