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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
รวมงานเขยีนของ รศ.ดร.พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร / วันพธุที ่๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

------------------------------------------------------------- 
รวมงานเขยีน 
ของ รศ.ดร.พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร 
เมือ่วนัอาทติยท์ี ่๒๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
------------------------------------------------------------ 
๒๕๒๕ 
-------- 

๑. รวมบทบญัญัตเิกีย่วกบักฎหมายระหวา่งประเทศ, เอกสารประกอบการศกึษาวชิา
กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดเีมอืง, รวบรวมรว่มกบั ดร.พศิวาท สคุนธพันธ,์ 
กทม., คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๒๕, ๑๙๙ น. 

-------- 
๒๕๒๘ 
-------- 

๒.  การจัดองคก์รของทีป่ระชมุแห่งกรุงเฮกว่าดว้ยกฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดบีคุคลตัง้แตปี่ ค.ศ.๑๙๕๕ จนถงึปัจจบุัน, วทิยานพินธใ์นระดับปรญิญาโท
เพือ่เสนอตอ่มหาวทิยาลัย Robert Schuman de Strasbourg ประเทศฝร่ังเศส  
ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ (เป็นภาษาฝร่ังเศส)  

-------- 
๒๕๒๙ 
-------- 

๓. การขจัดการขัดกันแห่งกฎหมาย, ใน : วารสารนติศิาสตร์ ธรรมศาสตร์, ๑ 
(๒๕๒๙) ๓, ๑๘๒-๒๐๓. 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=384&d_id=383 

-------- 
๒๕๓๐ 
-------- 

๔. ความสดชืน่และสมหวังของชวีตินักกฎหมาย, บทความเพือ่หนังสอือนุสรณ์ของ
ชมรมนติศิาสตร ์รุน่ ๒๕๓๐, ๒๕๓๔, ๓ น. 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=35&d_id=35 

-------- 
๒๕๓๑ 
-------- 

๕. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลในสถานะที่เป็นกฎหมายระหว่าง
ประเทศ, ใน:วารสารนติศิาสตร ์ธรรมศาสตร,์ ๑๘ (๒๕๓๑) ๑, ๑๐๙-๑๓๓  
http://www.lawonline.co.th/Document/AcharnPuntip8.doc 

-------- 
๒๕๓๒ 
-------- 

๖. L’Unification conventionelle du droit de la vente internationale (การทํา
กฎหมายว่าดว้ยซื้อขายระหว่างประเทศใหเ้ป็นเอกรูปโดยสนธิสัญญา), 
วทิยานพินธใ์นระดับปรญิญาเอกเพือ่เสนอตอ่มหาวทิยาลัย Robert Schuman 
de Strasbourg ประเทศฝร่ังเศส ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ (ภาษาฝร่ังเศส) 

๗. ซือ้ขายระหวา่งประเทศและเสถยีรภาพทางกฎหมาย, ใน : รพ ี ' ๓๓, หนังสอืที่
ระลึกวันรพี ประจําปี พ .ศ.๒๕๓๒ ของสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร,์ น.๕๑-๕๕. 

-------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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๒๕๓๓ 
-------- 

๘. ทําไมจึงมีความจําเป็นที่จะตอ้งทําใหก้ฎหมายการคา้ระหว่างประเทศเป็น
เอกภาพ ?, ใน:บทบณัฑติย,์ ๔๖(๒๕๓๓)๑, ๙๗-๑๐๙. 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=3&d_id=3 
http://www.lawonline.co.th/Document/AcharnPuntip5.doc 

๙. วธิกีารอา้งคําพพิากษาของศาลตา่งประเทศในศาลไทย, ใน : วารสารนติศิาสตร ์
ธรรมศาสตร,์ ๒๐ (๒๕๓๓) ๓, ๑๔๗-๑๕๓. 
http://www.lawonline.co.th/Document/AcharnPuntip17.doc 

๑๐. เงือ่นไขในการยอมรับและบงัคบัตามคําพพิากษาของศาลตา่งประเทศในคดแีพง่
โดยศาลไทย, ใน : วารสารนติศิาสตร ์ธรรมศาสตร,์ ๒๐ (๒๕๓๓) ๔, ๑๔๑-
๑๕๔. 
http://www.lawonline.co.th/Document/AcharnPuntip15.doc 

-------- 
๒๕๓๔ 
-------- 

๑๑. ปัญหาเงือ่นไขในการรับรองคําพพิากษาของศาลตา่งประเทศ, งานวจัิยเสนอตอ่
คณะกรรมการวจัิยเสรมิหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ 
http://www.lawonline.co.th/Document/AcharnPuntip.doc 

๑๒. การคา้บริการเกี่ยวกับการขนส่งทางบกภายใตก้รอบการเจรจาของแกตต์, 
งานวจัิยทํารว่มกบั ดร.ธรรมนูญ พงศศรกีรแูละ ดร.ฉันทชิย ์ โสถตพัินธุ ์ เพือ่
เสนอตอ่กรมเศรษฐกจิการพาณชิย ์กระทรวงพาณชิยใ์นปี พ.ศ.๒๕๓๔ 

๑๓. แบบฝึกหัดเรือ่งกฎหมายขัดกนั, กทม., โครงการตําราและเอกสารประกอบการ
สอน, ๒๕๓๔, ๖๒น. 

๑๔. แบบฝึกหัดเรือ่งสทิธขิองเอกชนในทางระหวา่งประเทศ, กทม., โครงการตํารา
และเอกสาร ประกอบการสอน, ๒๕๓๔, ๒๐น. 

๑๕. ทัศนะของนักกฎหมายตอ่ปัญหาการไดส้ัญชาตไิทยในปัจจบุัน, บทความเสนอ
ตอ่การ สัมมนาเรือ่ง "กฎหมายสัญชาต ิ: ปัญหาและแนวทางแกไ้ข" ซึง่จัดขึน้
โดยความร่วมมือของ องค์กรของรัฐและเอกชนหลายหน่วยงานในวันที่ ๒๖ 
มถินุายน พ.ศ.๒๕๓๔ ทีห่อ้งรางทอง โรงแรมบางกอกพาเลซ ประตน้ํูา, ๓๑ น. 

๑๖. บตุรของหญงิไทยและชายตา่งดา้วจะมสีญัชาตไิทยหรอืไม ่?, ใน:วารสารสตรี
ทศัน,์ ๗ (๒๕๓๔) ๓, ๒๘-๓๐. 

๑๗. สทิธขิองเด็กที่จะมีสัญชาตไิทย, ใน : ความรูก้ฎหมายเยาวชนเพื่อเยาวชน, 
หนังสอืจัดทําใน งานโครงการเผยแพร่กฎหมายเยาวชนเพือ่เยาวชนเนื่องในวัน
เยาวชนแห่งชาติปี พ.ศ.๒๕๓๔, จัดพิมพ์ โดยคณะนิติศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ น.๑๐๐-๑๑๒. 

๑๘. ฎกีาวเิคราะห ์ : คําพพิากษาฎกีาที ่๙๘๙/๒๕๓๓ วา่ดว้ยสัญชาตไิทยของบตุร
ของผูถ้กูถอนสัญชาตไิทยโดย ปว.๓๓๗, ใน: วารสารนติศิาสตร ์ธรรมศาสตร,์ 
๒๑ (๒๕๓๔) ๒, ๒๘๔-๒๙๓. 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=41&d_id=41 

๑๙. แบบฝึกหัดเรื่องกฎหมายสัญชาต,ิ กทม., โครงการตําราและเอกสาร
ประกอบการสอน, ๒๕๓๔, ๔๙ น. 

๒๐. แบบฝึกหัดเรื่องกฎหมายภูมลํิาเนา, กทม., โครงการตําราและเอกสาร
ประกอบการสอน, ๒๕๓๔, ๒๐ น. 
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------------ 
๒๕๓๕ 
------------ 

๒๑. รวมบทกฎหมายและเอกสารเกีย่วกับกฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล : 
งานรวบรวมบทกฎหมายที่มีผลต่อชีวิตในทางระหว่างประเทศของเอกชน, 
กทม., โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร,์ ๒๕๓๕, ๑๑๕ น. 

๒๒. แบบฝึกหัดเพือ่การทบทวนความเขา้ใจพืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมายระหวา่งประเทศ
แผนกคดบีคุคลในเรือ่งการพาณชิยร์ะหวา่งประเทศ, เอกสารประกอบการศกึษา
วชิากฎหมายพาณิชยร์ะหว่างประเทศ ในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑติทาง
กฎหมายธรุกจิ, ๒๕๓๕, ๔๕น. 

๒๓. สัญชาตขิองนติบิุคคล, กทม., โครงการตําราและเอกสาร ประกอบการสอน 
คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๓๕, ๒๓ น. 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=567&file=530.pdf&fol=2 

๒๔. สถานภาพของคนไทยโดยหลักดนิแดน, งานวจัิยเสนอต่อคณะกรรมการวจัิย
เสรมิหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ 

๒๕. ปัญหาเกีย่วกบักระบวนพจิารณาคดแีพง่และพาณชิยท์ีม่ลีักษณะระหวา่งประเทศ
ในศาลไทย, งานวจัิยเสนอตอ่สมาคมกฎหมายวธิพีจิารณาความระหวา่งประเทศ
แหง่ประเทศญีปุ่่ น ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ดร.จมุพต สายสนุทร 

๒๖. กฎหมายสญัชาตไิทย : ผลกระทบตอ่ทัง้ผูท้ีเ่กดิกอ่นและหลังวันทีก่ฎหมายฉบับ
ใหมม่ผีลบังคับใช,้ กทม., สํานักพมิพน์ติธิรรม, ๒๕๓๕, ๙๒ หนา้ ;ใน: เอกสาร
สง่เสรมิวชิาการตํารวจ, ๒๙(๒๕๓๖)๓๒๔,๗๒-๘๐. 

๒๗. คําอธบิายกฎหมายสัญชาตไิทย, กทม., สํานักพมิพน์ติธิรรม, ๒๕๓๕, ๑๕๘ 
หนา้ 

๒๘. ฎกีาวเิคราะห ์: คําพพิากษาฎกีาที ่๒๙๘๘/๒๕๓๕ : สญัชาตไิทยของบตุรของ
หญิงไทย และชายต่างดา้วที่เขา้เมืองแบบไม่ถาวร,ใน:วารสารนิติศาสตร ์
ธรรมศาสตร,์ ๒๒   (๒๕๓๕) ๔, ๖๑๙-๖๓๐. 
http://www.lawonline.co.th/Document/AcharnPuntip10.doc 

------------ 
๒๕๓๖ 
------------ 

๒๙. กฎหมายเอกรปู การคา้ระหวา่งประเทศ และประเทศไทย, บทความเพือ่หนังสอื 
๘๔ ปี ศาสตราจารยจ์ติต ิตงิศภัทยิ,์ คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,์ 
๒๕๓๖, ๕๘ น. 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=80&file=66.pdf&fol=1 

๓๐. เมือ่ศาลไทยพจิารณาคดเีกีย่วกบัสญัญารับขนของทางทะเลทีม่ลีักษณะระหวา่ง
ประเทศ, บทความเพือ่หนังสอืรวมกฎหมายและเอกสารเกีย่วกับการคา้ระหวา่ง
ประเทศ"ของสถาบนัอนุญาโตตลุาการ กระทรวงยตุธิรรม, ๒๕๓๖, ๖๐ น. 

๓๑. อํานาจอธปิไตยของรัฐและนติสิัมพันธต์ามกฎหมายเอกชนทีม่ลีักษณะระหว่าง
ประเทศ, ใน: วารสารนติศิาสตร ์ธรรมศาสตร,์ ๒๓(๒๕๓๖)๔, ๗๓๑-๗๖๐. 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=293&file=271.pdf&fol=1 
http://www.lawonline.co.th/Document/AcharnPuntip16.doc 
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๓๒. ฎกีาวเิคราะห ์ : คําพพิากษาฎกีาที ่๒๙๐๑/๒๕๓๕, ใน : หนังสอืชือ่ "กฎหมาย
สัญชาตไิทย : หลักกฎหมายทีเ่ปลีย่นแปลง”, กทม., สํานักพมิพว์ญิญชูน, 
๒๕๓๖, น.๑๓๓-๑๕๓. 

๓๓. การแกไ้ขกฎหมายสัญชาตไิทยในปี พ.ศ.๒๕๓๕, งานเขยีนเพือ่สถาบันพัฒนา
ขา้ราชการตลุาการ, สํานักงานสง่เสรมิงานตลุาการ, กระทรวงยตุธิรรม, ๒๕๓๕, 
๕๕ น.; ใน : บทบัณฑติย,์ ๔๙ (๒๕๓๖) ๒, ๑-๔๔; ใน:เอกสารสง่เสรมิ
วชิาการตํารวจ, ๒๙(๒๕๓๖) ๓๒๔, ๑๗-๕๕; ใน:หนังสอืชือ่ "กฎหมายสญัชาติ
ไทย:หลักกฎหมายทีเ่ปลีย่นแปลง” , กทม., สํานักพมิพว์ญิญชูน, ๒๕๓๖, น.
๑๗-๘๘. 

๓๔. ผลของกฎหมายสัญชาตใิหมต่อ่ผูเ้กดิกอ่นวันทีก่ฎหมายใหมม่ผีลบังคับ, ใน : 
หนังสอืพมิพใ์นโอกาสครบ ๑๐ ปี ของวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ ๒๕๓๖, ๔๔ น. 

------------ 
๒๕๓๗ 
------------ 

๓๕. แบบฝึกหดัวา่ดว้ยธรรมชาตขิองกฎหมายระหวา่งประเทศ, เมือ่วนัที ่๕ กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๓๗, ปรับปรงุลา่สดเมือ่วนัที ่๒๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=96&s_id=3&d_id=3&page=1&start=1 

๓๖. หมายเหตทุา้ยคําพพิากษาฎกีาที ่ ๗๓๕๐/๒๕๓๗ (การทีศ่าลไทยยอมรับใช ้
กฎหมายอังกฤษในสถานะของหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าดว้ยการ
ประกันภัยทางทะเล), ใน : คําพพิากษาศาลฎกีา พ.ศ.๒๕๓๗ เลม่ที ่ ๑๑, 
สํานักงานสง่เสรมิงานตลุาการ, กระทรวงยตุธิรรม, น.๒๘๒-๒๙๗. 
http://www.lawonline.co.th/Document/AcharnPuntip14.doc 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=399&d_id=398 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=515&file=480.pdf&fol=2 

๓๗. สัญญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ เสถยีรภาพในทางกฎหมาย และประเทศ
ไทย : ความจําเป็นทีจ่ะตอ้งมกีฎหมายสาระบัญญัตพิเิศษวา่ดว้ยสัญญาซือ้ขาย
สนิคา้ระหวา่งประเทศ, ใน : รพสีาร, ๓(๒๕๓๗)๘, ๒๕-๓๕. 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=189&d_id=189 

๓๘. บทบาทของ Incoterms ตอ่สัญญาซือ้ขายทีม่ลีักษณะระหวา่งประเทศ, ใน:
วารสาร นติศิาสตร ์ธรรมศาสตร,์ ๒๔(๒๕๓๗)๔, ๗๖๑-๗๘๒ 
http://www.lawonline.co.th/Document/AcharnPuntip18.doc 

๓๙. ววิัฒนาการของแนวความคดิวา่ดว้ยสัญชาตไิทยโดยหลักดนิแดน, บทความ
เสนอในงานธรรมศาสตรว์ชิาการประจําปี พ.ศ.๒๕๓๗, ๕๒ น. 

๔๐. ฎีกาวเิคราะห์ที่ ๑๔๕๐/๒๕๓๖ สัญชาตไิทยของบุตรของมารดาซึง่ถูกถอน
สัญชาตไิทยโดยประกาศของคณะปฏวิัตฉิบับที ่๓๓๗ และบดิาไทย ภายหลัง
วันที ่๒๖ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๓๕, ใน : วารสารนติศิาสตร ์ธรรมศาสตร,์ ๒๔
(๒๕๓๗)๓, ๖๓๒-๖๕๓. 
http://www.lawonline.co.th/Document/AcharnPuntip9.doc 

๔๑. หมายเหตุทา้ยคําพพิากษาฎกีาที ่๗๒๒๗/๒๕๓๗, ใน : คําพพิากษาศาลฎกีา 
พ.ศ.๒๕๓๗ เลม่ที ่๑๒, สํานักงานสง่เสรมิงานตลุาการ, กระทรวงยตุธิรรม, น.
๓๐๕-๓๒๗. 

๔๒. ฎกีาวเิคราะห ์: คําพพิากษาฎกีาที ่๗๒๐/๒๕๐๕ : สทิธใินการสมรสของคนตา่ง
ดา้วในประเทศไทย, เขยีนร่วมกับ จันทจริา เอีย่มมยุรา, ใน:วารสารนติศิาสตร ์
ธรรมศาสตร,์ ๒๔(๒๕๓๗), ๑๖๗-๑๘๘. 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=273&d_id=272 



P a g e  | 5 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
รวมงานเขยีนของ รศ.ดร.พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร / วันพธุที ่๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

http://www.archanwell.org/office/download.php?id=399&file=373.pdf&fol=1 

๔๓. ความสัมพันธ์ทางการคา้ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่ น : ในแง่มุม
กฎหมาย, บทความวจัิยเพื่อโครงการอบรมครูเรื่องบทบาทญีปุ่่ นต่อภูมภิาค
เอเซยีและแปซฟิิกในศตวรรษที ่๒๑, จัดโดยโครงการญีปุ่่ นศกึษา สถาบันเอเซยี
ตะวั นออกศึกษา  มหาวิทยาลั ยธ ร รมศาสตร์  และกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร ณ.หอ้งพลายงาม โรงแรมกาลพฤกษ์ สพุรรณบรุ ีเมือ่วันที ่
๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๗,  ๑๕ น. 

๔๔. ผลของการเจรจาพหุภาครีอบอุรุกวัยของแกตตใ์นเรือ่งการคา้บรกิารทีม่ผีลต่อ
การขนสง่ของประเทศไทย, บทความวจัิยเสนอในการสัมมนาทางวชิาการเรือ่ง 
"การคา้บรกิารภายใตก้ารเจรจารอบอรุุกวัยของแกตตแ์ละอนาคตของการขนสง่
ทางบกของประเทศไทย", จัดโดยสถาบันพาณิชย์นาวี จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลัย และคณะนติศิาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, เมือ่วันที ่๓ 
มถินุายน พ.ศ.๒๕๓๗, ณ หอ้งประชมุคณะนติศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 
๓๐ น. 

------------ 
๒๕๓๘ 
------------ 

๔๕. กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล, ภาคที ่๑  : การจัดสรรเอกชนในทาง
ระหวา่งประเทศ, กรงุเทพฯ, สํานักพมิพว์ญิญชูน, พมิพค์รัง้ที ่๑, ๒๕๓๘, ๔๓๖ 
หนา้ 

๔๖. รวมบทบัญญัตแิห่งกฎหมายไทยว่าดว้ยสัญชาตไิทยของบุคคลธรรมดาตัง้แต่
อดตีจนถงึปัจจบุนั, กทม., สํานักพมิพว์ญิญชูน, ๒๕๓๘, พมิพค์รัง้ที ่๑, ๘๖ น.  

๔๗. นโยบายใหม่สําหรับการส่งเสรมิการลงทุนของประเทศไทย : กรณีศกึษา
ผลกระทบตอ่การลงทนุโดยตรงของชาวญีปุ่่ น, งานวจัิยเสนอตอ่สถาบันเอเซยี
ตะวนัออก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ 

๔๘. คนขา้มชาต ิ : บทสํารวจปัญหาทางกฎหมายและแนวทางแกไ้ข, บทความเสนอ
ตอ่การ สัมมนาการวจัิยเรือ่ง "คนขา้มชาต"ิ ของประเทศไทย : นโยบาย แบบ
แผน และผลกระทบจัดโดย สถาบันวจัิยประชากรและสงัคม มหาวทิยาลัยมหดิล
, สนับสนุนโดยสํานักงานกองทนุสนับ สนุนการวจัิย, ณ.หอ้งกรุงเทพสอง 
โรงแรมรอยัลซติี ้ถนนบรมราชชนนี เมือ่วันอังคารที ่๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๘, 
๒๑ น. 

๔๙. ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับการคา้บริการทางโทรคมนาคมในกรอบของ GATS, 
เอกสารประกอบการฝึกอบรม, ใน : โครงการฝึกอบรมความรูท้างกฎหมายใหแ้ก่
พนักงานของทศท., ภายใตค้วามร่วมมอืระหวา่งคณะนติศิาสตร ์มธ.-ทศท., 
มกราคม-มนีาคม ๒๕๓๘, ๒๑ น. 

๕๐. ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับสัญญาเอกชนระหว่างประเทศ, เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม, ใน : โครงการฝึกอบรมความรูท้างกฎหมายใหแ้กพ่นักงานของทศท., 
ภายใตค้วามร่วมมอืระหว่าง คณะนิตศิาสตร ์มธ.-ทศท., มกราคม-มนีาคม 
๒๕๓๘, ๓๖ น. 

๕๑. ขอ้คดิเบือ้งตน้เกีย่วกับสัญญาตามกฎหมายเอกชนทีม่ลีักษณะระหวา่งประเทศ, 
ใน : วารสารนติศิาสตร ์ธรรมศาสตร,์ ๒๕ (๒๕๓๘) ๓, ๕๒๔-๕๖๓. 

๕๒. การศกึษากฎหมายพาณชิยร์ะหวา่งประเทศในประเทศไทย, ใน: "อาจารยิบชูา", 
หนังสอืรวมบทความทางวชิาการเพือ่เป็นอนุสรณ์แด่ศาสตราจารยไ์พโรจน์ ชัย
นาม, คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,์ ๒๕๓๘, น.๓๓๕-๓๕๘. ตอ่มา
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แกไ้ขเพิม่เตมิใน พ.ศ.๒๕๓๙ เพื่อใชเ้ป็นเอกสารประกอบการสอนใน วชิา น.
๕๑๔   

๕๓. หมายเหตุทา้ยคําพพิากษาฎกีาที ่๒๑๖/๒๕๓๘ (การยอมรับใชธ้รรมเนียม
ประเพณีทางการคา้กําหนดสัญญารับขอของทางทะเล), เขยีนร่วมกับ รศ.ดร.
ไผทชติ เอกจรยิกร,  ใน : คําพพิากษาศาลฎกีา พ.ศ.๒๕๓๘ เลม่ที ่๑๒, 
สํานักงานสง่เสรมิงานตลุาการ, กระทรวงยตุธิรรม, น.๖ - ๒๑. 

๕๔. หมายเหตทุา้ยคําพพิากษาฎกีาที ่๑๕๕๙-๑๕๖๓/๒๕๓๘, ใน : คําพพิากษา
ศาลฎกีา พ.ศ. ๒๕๓๘ เลม่ที ่๙, สํานักงานสง่เสรมิงานตลุาการ, กระทรวง
ยตุธิรรม, น.๑ - ๒๐. 

๕๕. หมายเหตทุา้ยคําพพิากษาฎกีาที ่๒๒๒๑/๒๕๓๘, ใน : คําพพิากษาศาลฎกีา 
พ.ศ.๒๕๓๘ เลม่ที ่๕, สํานักงานสง่เสรมิงานตลุาการ, กระทรวงยตุธิรรม, น.
๑๙๙ - ๒๑๘. 

๕๖. หมายเหตทุา้ยคําพพิากษาฎกีาที ่๒๔๖๗/๒๕๓๘, ใน : คําพพิากษาศาลฎกีา 
พ.ศ. ๒๕๓๘ เลม่ที ่๑๐, สํานักงานสง่เสรมิงานตลุาการ, กระทรวงยตุธิรรม, น.
๑๖๔ – ๑๗๓ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=172&d_id=172 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=389&file=363.pdf&fol=1 (ฉบบั pdf) 

๕๗. หมายเหตทุา้ยคําพพิากษาฎกีาที ่๔๙๒๓/๒๕๓๘, ใน : คําพพิากษาศาลฎกีา 
พ.ศ.๒๕๓๘ เลม่ที ่๑๒, สํานักงานสง่เสรมิงานตลุาการ, กระทรวงยตุธิรรม, น.
๗๒-๘๗. 

------------ 
๒๕๓๙ 
------------ 

๕๘. วิวัฒนาการของระบบความคิดและกฎหมายว่าดว้ยการจัดการกิจการ
โทรคมนาคมในประเทศไทย, เอกสารวจัิยในโครงการฝึกอบรมความรูท้าง
กฎหมายใหแ้กพ่นักงานขององคก์ารโทรศัพทแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งภารกจิใหม่
ของนักกฎหมายของ ทศท.ในยุคแห่งการปรับองคก์ร, จัดโดยแผนกวชิา
กฎหมายและระเบยีบ กองวชิาการ สายงานอํานวยการ สว่นการฝึกอบรม ฝ่าย
พัฒนาทรัพยากรบคุคล องคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย, ๒๕๔๐, ๑๑ น. 

๕๙. Important Issues on International Trade Law, เอกสารประกอบการศกึษา
ในวชิา น.๕๑๔ กฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ โครงการประกาศนียบัตร
บณัฑติกฎหมายทางธรุกจิ, ๒๕๓๙ 

๖๐. รวมงานเขียนและคําบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศใน
ประเทศไทย, เอกสารประกอบการศกึษาในวชิา น.๕๑๔ กฎหมายพาณิชย์
ระหวา่งประเทศ โครงการประกาศนยีบตัรบณัฑติกฎหมายทางธรุกจิ, ๒๕๓๙ 

๖๑. รวมบทบัญญัตแิห่งกฎหมายไทยว่าดว้ยสัญชาตไิทยของบุคคลธรรมดาตัง้แต่
อดตีจนถงึปัจจบุัน, กทม., สํานักพมิพว์ญิญชูน, ๒๕๓๙, ๘๖ น. ในปัจจบุัน เป็น
การพมิพค์รัง้ที ่๔ เมือ่ พ.ศ.๒๕๔๕ 

๖๒. คําวา่ “คนตา่งดา้ว” และการจําแนกประเภทของคนตา่งดา้วในประเทศไทย, ใน 
: ดลุพาห, ๔๓(๒๕๓๙)๔, ๑๕๐- ๑๖๓. 

๖๓. ปัญหาการใชแ้รงงานไรฝี้มอืตา่งดา้วในประเทศไทย, ใน: หนังสอื “รพ’ี๓๙” 
ของคณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, พ.ศ.๒๕๓๙, น.๗๙ - ๘๔. 

๖๔. หมายเหตุทา้ยคําพพิากษาฎกีาที ่๒๒๐๓/๒๕๓๙ : การขอลดโทษโดยอา้ง
สนธสิัญญาแลกเปลีย่นนักโทษระหวา่งประเทศ, เขยีนร่วมกับ นันทวัน เจรญิชา
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ศร,ี ใน : คําพพิากษาศาลฎกีา พ.ศ.๒๕๓๙ เลม่ที ่๑๒, สํานักงานสง่เสรมิงาน
ตลุาการ, กระทรวงยตุธิรรม, น.๘ - ๒๐.  
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=103&d_id=103 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=85&file=70.pdf&fol=2 

๖๕. หมายเหตุทา้ยคําพพิากษาฎีกาที่ ๓๕๔๙/๒๕๓๙ เรื่องสัญญาประกันภายใต ้
กฎหมายคนเขา้เมอืง, ใน : คําพพิากษาศาลฎกีา พ.ศ.๒๕๓๙ เลม่ที ่๑๒, 
สํานักงานสง่เสรมิงานตลุาการ, กระทรวงยตุธิรรม, น.๓๑ - ๔๑. 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=558&file=521.pdf&fol=2 

๖๖. อทุธรณ์วเิคราะห ์: คําพพิากษาศาลอทุธรณ์ที ่๒๙๖๕/๒๕๓๘ ในคดรีะหวา่ง
พนักงานอัยการสํานักงานอัยการสูงสุด โจทก ์นายทนง ศริปิรีชาพงษ์ จําเลย 
(คด ีป.เป็ด), ใน : ดลุพาห, ๔๓(๒๕๓๙)๑, ๑๘๗ - ๒๐๒. 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=557&file=520.pdf&fol=2 

------------ 
๒๕๔๐ 
------------ 

๖๗. การเขา้มาในประเทศไทยของคนต่างดา้วเพือ่ทํางาน : ขอ้สํารวจกฎหมาย 
ปัญหา และทางเลอืกนโยบาย, งานวจัิยเสนอตอ่ สกว. ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ 

๖๘. การยอมรับใหค้นต่างดา้วผสมกลมกลนืในสังคมไทย : ขอ้สํารวจกฎหมาย 
ปัญหา และทางเลอืกนโยบาย, งานวจัิยเสนอตอ่ สกว.ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ 

๖๙. ฎีกาวเิคราะห ์: คําพพิากษาฎีกาที่ ๗๔๓/๒๕๓๙ สทิธสิมัครรับเลือกตัง้ของ
บคุคลสญัชาตไิทยทีม่บีดิาตา่งดา้ว, ใน : ดลุพาห, ๔๔(๒๕๔๐)๑, ๑๘๗-๒๐๔. 

๗๐. การไปทํางานในต่างประเทศของแรงงานไทย : มมุมองจากกฎหมายของ
ประเทศตน้ทาง, ใน : ดลุพาห, ๔๕(๒๕๔๐)๒, ๓ - ๒๗. 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=556&file=519.pdf&fol=1 

๗๑. Working Abroad of Thai Workers : Legal Perspectives of the Country of 
Departure, research work for TRF, 1997 
http://www.archanwell.org/office/download.php?file=518.pdf&fol=1  

๗๒. ขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะตอ่แนวนโยบายแรงงานขา้มชาตแิละคนตา่งดา้วใน
ประเทศไทย, เขยีนรว่มกบั ผศ.ดร.กฤตยา อาชวนจิกลุ รศ.สภุางค ์ จันทวานชิ, 
เอกสารนําเสนอในการสัมมนาระดมความคดิเรือ่ง การจัดตัง้คณะกรรมการคน
ตา่งดา้วแหง่ชาต ิ จัดโดย ศนูยว์จัิยการยา้ยถิน่แหง่เอเชยี สถาบันเอเชยีศกึษา 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย สถาบันวจัิยประชากรและสงัคม มหาวทิยาลัยมหดิล 
กระทรวงแรงงาน วนัที ่๒๗ สงิหาคม ๒๕๔๐ 

๗๓. กฎหมายสัญชาตใิดที่จะตอ้งนํามาใชกํ้าหนดสทิธใินสัญชาตไิทยของบุคคล
ธรรมดา ?, เอกสารประกอบการสอนสําหรับวชิากฎหมายระหวา่งประเทศแผนก
คดบีคุคล, เมือ่วนัที ่๒๙ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=111&d_id=111 

๗๔. อันเนื่องมาจากคําพพิากษาศาลฎีกาที่ ๙๕๑/๒๕๓๙ และ ๕๘๐๙/๒๕๓๙ : 
ขอ้คดิเกีย่วกบัขอ้ตกลงเลอืกศาลตา่งประเทศ, เขยีนรว่มกบั ศ.คนงึ ฦๅไชย, ใน 
: ดลุพาห, ๔ (๒๕๔๐) ๔๔, ๑๒๙ - ๑๕๑. 

-------- 
๒๕๔๑ 
-------- 

๗๕.  คําอธบิายกฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล, ภาคนํา : แนวคดิทั่วไป
เกีย่วกบันติสิมัพันธข์องเอกชนทีม่ลีักษณะระหวา่งประเทศ, ภาคที ่๑ การจัดสรร



P a g e  | 8 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
รวมงานเขยีนของ รศ.ดร.พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร / วันพธุที ่๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เอกชนในทางระหวา่งประเทศ, กทม., สํานักพมิพว์ญิญชูน, พมิพค์รัง้ที ่๒, 
๒๕๔๑, ๓๕๒ หนา้ 

๗๖. รวมบทบัญญัตแิห่งกฎหมายไทยว่าดว้ยสัญชาตไิทยของบุคคลธรรมดาตัง้แต่
อดตีจนถงึปัจจบุัน, กทม., สํานักพมิพว์ญิญชูน, ๒๕๔๑, พมิพค์รัง้ที ่๒, ๑๑๒ 
หนา้  

๗๗. สถานภาพในทางกฎหมายของชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย, งานวจัิยเสนอต่อ 
สกว.ในปี พ.ศ.๒๕๔๑ 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=411&file=385.pdf&fol=1 

๗๘. ววิัฒนาการของกฎหมายว่าดว้ยการไดส้ัญชาตไิทยโดยหลักสบืสายโลหติจาก
บดิา, ใน : รพ’ี๔๑, หนังสอืทีร่ะลกึวันรพปีระจําปี พ.ศ.๒๕๔๑ จัดทําโดย คณะ
นติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั, กทม., ๒๕๔๑, น.๖๘ - ๗๘.  
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=383&d_id=382 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=501&file=467.pdf&fol=2 

๗๙. ฎีกาวเิคราะหท์ี ่๓๓๖/๒๕๓๕ เรื่องสถานภาพทางกฎหมายของคนต่างดา้วที่
มไิดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาในราชอาณาจักรไทยแตไ่ดรั้บการผ่อนผันใหอ้ยู่อาศัย
ได,้ ใน : วารสารนติศิาสตร,์ ๒๘(๒๕๔๑)๔, ๗๙๓ - ๘๐๘ น. 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=235&d_id=235 

๘๐. ฎกีาวเิคราะหท์ี ่๔๖๓/๒๕๓๕ เรือ่งสถานภาพของบคุคลทีเ่กดิในประเทศไทย
กอ่นวันที ่๒๖ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๓๕ จากบดิาและมารดาตา่งดา้วซึง่เขา้เมอืง
ในลักษณะไมถ่าวร, เขยีนรว่มกบัอาจารยส์าวตร ีสขุศร,ี ใน : วารสารนติศิาสตร,์  
จําไมไ่ดว้า่ ลงเมือ่ไหร ่? 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=97&d_id=97 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=516&file=481.pdf&fol=2 

๘๑. หมายเหตทุา้ยคําพพิากษาฎกีาที ่ ๕๘๑๕/๒๕๔๑  เรือ่งบคุคลทีเ่กดิในประเทศ
ไทยเมือ่ปี พ.ศ.๒๔๘๘ รอ้งขอใหศ้าลมคํีาสั่งว่า ตนเป็นคนมสีัญชาตไิทยตาม
กฎหมาย, ใน : คําพพิากษาศาลฎกีา พ.ศ.๒๕๔๑ เลม่ที ่๙, สํานักงานสง่เสรมิ
งานตลุาการ, กระทรวงยตุธิรรม, น.๑๖๐– ๑๗๔ 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=5 2 5 &file=4 9 0 . doc_แ ห ว ว วิ เ ค ร า ะ ห์ .

pdf&fol=2 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=408&d_id=407 

๘๒. กระบวนการของรัฐในการควบคมุคนไทยทีม่อีงคป์ระกอบตา่งดา้ว, บทความเพือ่
หนังสอืรพปีระจําปี พ.ศ.๒๕๔๑ ของคณะกรรมการเนตบิณัฑติ สมยัที ่๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=209&d_id=208 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=167&file=149.pdf&fol=1 (ฉบบั pdf) 

๘๓. ความรูก้ฎหมายทัว่ไปสําหรับพระธรรมทตู, ใน : พระธรรมทตูสายตา่งประเทศรุน่
ที ่๔, มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๑, น.๙๙ - ๑๑๕ 

------------ 
๒๕๔๒ 
------------ 

๘๔. แบบฝึกหัดในวชิากฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล, กทม., โครงการ
ตําราและ เอกสารประกอบการสอน คณะนติศิาสตร ์ธรรมศาสตร,์ พมิพค์รัง้ที ่๙, 
๒๕๔๒, ๒๗๐ น. 

๘๕. หมายเหตทุา้ยคําพพิากษาฎกีาที ่ ๑๔๔๒/๒๕๔๒  (อัยการฟ้องจําเลยฐานยืน่
คําขอมบีัตรประจําตัวประชาชนโดยแจง้ขอ้ความและแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ
ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีว่า่ ตนเป็นผูม้สีญัชาตไิทยโดยการแปลงสัญชาต)ิ, ใน:คํา
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
รวมงานเขยีนของ รศ.ดร.พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร / วันพธุที ่๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

พพิากษาศาลฎกีา พ.ศ.๒๕๔๒ เล่มที ่๒, สํานักงานส่งเสรมิงานตุลาการ, 
กระทรวงยตุธิรรม, น.๑๖๐– ๑๗๔ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=96&d_id=96 

๘๖. หมายเหตทุา้ยคําพพิากษาฎกีาที ่๒๓๗๙/๒๕๔๒ (หญงิไทยรอ้งขอตอ่ศาลให ้
สัง่พนักงานเจา้หนา้ทีข่องสํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงปลอ่ยตัวชายเยอรมันผูเ้ป็น
สามีโดยอา้งว่าการกักตัวของพนักงานเจา้หนา้ที่นั ้นมิชอบดว้ยกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ), ใน:คําพพิากษาศาลฎกีา พ.ศ.๒๕๔๒ เลม่ที ่๓, สํานักงานสง่เสรมิ
งานตลุาการ, กระทรวงยตุธิรรม, น.๒๑๔ – ๒๒๒ 

๘๗. ปัญหากฎหมายอันเกีย่วกับคนขา้มชาต ิ: ปัญหากฎหมายของสหัสวรรษทีส่าม
ของโลก, ใน:ดลุพาห, ๔๖(๒๕๔๒)๒, ๖๘–๙๐ 

๘๘. สทิธขิองชนกลุม่นอ้ยในประเทศไทย : ขอ้คดิและทางเลอืกนโยบายของรัฐไทย
, บทความสําหรับหนังสอืทีร่ะลกึวันครบรอบ ๗๒ ปีของทา่นศาสตราจารย ์ ดร.
ปรดี ีเกษมทรัพย,์ วนัที ่๑๓ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๔๒  
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=36&d_id=36 

------------ 
๒๕๔๓ 
------------ 

๘๙. คําอธบิายกฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล, ภาคนํา : แนวคดิทั่วไป
เกีย่วกบันติสิมัพันธข์องเอกชนทีม่ลีักษณะระหวา่งประเทศ, ภาคที ่๑ การจัดสรร
เอกชนในทางระหวา่งประเทศ, กทม., สํานักพมิพว์ญิญชูน, พมิพค์รัง้ที ่๓, 
๒๕๔๓, ๓๕๒ หนา้ 

๙๐. รวมบทบัญญัตแิห่งกฎหมายไทยว่าดว้ยสัญชาตไิทยของบุคคลธรรมดาตัง้แต่
อดตีจนถงึปัจจบุัน, กทม., สํานักพมิพว์ญิญชูน, พมิพค์รัง้ที ่๓, ๒๕๔๓, ๑๑๒ 
หนา้ 

๙๑. รวมบทบัญญัตแิห่งกฎหมายไทยและเอกสารสําคัญเกี่ยวกับคนต่างดา้วใน
ประเทศไทย, กทม., สํานักพมิพว์ญิญชูน, พมิพค์รัง้ที ่๑, ๒๕๔๓, ๒๗๐ หนา้ 

๙๒. สถานะแหง่สทิธใินการสมรสของคนตา่งดา้วในไทย, บทความเพือ่เป็นอาจารยิ
บชูาแดท่า่น รศ.วมิลสริ ิชํานาญเวช  เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกดิของทา่นใน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕, ๑๗ น. 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=272&d_id=271 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=228&file=211.pdf&fol=1 

๙๓. สัญชาตไิทยโดยการแปลงสัญชาต,ิ งานวจัิยเสนอต่อสถาบันไทยคดีศกึษา 
มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ 

๙๔. การกําหนดความเป็นไทยของบุคคลบนพื้นที่สูง, เอกสารประกอบการอบรม
เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิัตงิานลงรายการสถานะบคุคลในทะเบยีนราษฎรใหแ้กบ่คุคลบน
พืน้ทีส่งู, ๒๕๔๓, ๓๓ น. 

๙๕. จดหมายถงึลุงชวน - สถานภาพบุคคลตามกฎหมายไทยของครอบครัวของ
เด็กหญงิอาหมี่ เชอมือ, เผยแพร่ใน www.bannok.com, เมื่อวันที่ ๒๖ 
สงิหาคม พ.ศ.๒๕๔๓ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=23&d_id=23 

๙๖. หมายเหตุทา้ยคําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๓๙/๒๕๔๓ (ชายรอ้งขอพสิูจน์ว่า ได ้
สัญชาตไิทยเพราะเกดิในประเทศไทยใน พ.ศ.๒๔๘๒ จากบดิาและมารดา
สญัชาตจินีและเขา้เมอืงไทยกอ่น พ.ศ.๒๔๗๐), ใน:คําพพิากษาศาลฎกีา พ.ศ.
๒๕๔๓ เลม่ที ่๙, สํานักงานสง่เสรมิงานตลุาการ, กระทรวงยตุธิรรม, น.๓๑-๔๗ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
รวมงานเขยีนของ รศ.ดร.พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร / วันพธุที ่๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๙๗. ชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย, ใน : รายงานการศกึษาของคณะกรรมาธกิาร
วสิามัญศกึษาปัญหาสทิธมินุษยชน ซึง่แตง่ตัง้โดยมตขิองทีป่ระชมุวฒุสิภา ครัง้
ที ่๑๐ (สมัยสามัญทั่วไป) เมือ่วันศกุรท์ี ่๕ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๔๒, เขยีนเมือ่
วนัที ่๑ มนีาคม พ.ศ.๒๕๔๓, ๓๑ หนา้ และใน http://www.archanwell.org 

๙๘. ผลกระทบทางกฎหมายของความตกลงว่าดว้ยการคา้สินคา้เทคโนโลยี
สารสนเทศต่อประเทศไทย, งานวจัิยเสนอต่อกรมเศรษฐกจิการพาณิชย ์พ.ศ.
๒๕๔๓ 

๙๙. การไปทํางานในต่างประเทศของคนสัญชาตไิทย:ขอ้สํารวจกฎหมาย ปัญหา 
และทางเลอืกนโยบาย, งานวจัิยเสนอตอ่ สกว.ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ 

๑๐๐. ปัญหาการถอืครองทีด่นิของนางสาวติร ีฮนัส,์ ขอ้สอบกฎหมายระหวา่งประเทศ
แผนกคดีบุคคล คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยพายัพ ภาคการศกึษาที่ ๒ ปี
การศกึษา ๒๕๔๓, ปรับปรงุลา่สดุเมือ่วนัที ่๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=3&s_id=54&d_id=54 

๑๐๑. การกําหนดสัญชาตขิองนิตบิุคคลในสถานการณ์ที่จะตอ้งกักคุมตัวและการ
ควบคมุจัดกจิการหรอืทรัพยส์นิของบคุคลทีเ่ป็นศตัรตูอ่สหประชาชาต,ิ เขยีนเมือ่
วันที ่๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๓ และปรับปรุงลา่สดุเมือ่วันพุธที ่๒๓ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=411&d_id=410 

------------ 
๒๕๔๔ 
------------ 

๑๐๒. คําอธบิายกฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล, ภาคนํา : แนวคดิทั่วไป
เกีย่วกับนติสิมัพันธข์องเอกชนทีม่ลีักษณะระหวา่งประเทศ, กทม., สํานักพมิพ์
วญิญชูน, พมิพค์รัง้ที ่๔, ๒๕๔๔, ๑๖๗ หนา้ 

๑๐๓. ขอบเขตของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, powerpoint 
ประกอบการสอนวชิากฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล, เมือ่วันศกุรท์ี ่๑๘ 
มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๗, ปรับปรงุเมือ่วนัที ่๑๗ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๑ 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=180&file=165.pps&fol=2 

๑๐๔. คําอธบิายกฎหมายสัญชาตไิทย ภายใต ้พ.ร.บ.สัญชาต ิพ.ศ.๒๕๐๘ ซึง่ถูก
แกไ้ขโดย พ.ร.บ.สญัชาต ิ(ฉบับที ่๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕, กทม., สํานักพมิพ์
วญิญชูน, ๒๕๔๔, พมิพค์รัง้ที ่๓, ๒๗๒ หนา้ 

๑๐๕. รวมบทบัญญัตแิห่งกฎหมายไทยว่าดว้ยสัญชาตไิทยของบุคคลธรรมดาตัง้แต่
อดตีจนถงึปัจจบุัน, กทม., สํานักพมิพว์ญิญชูน, พมิพค์รัง้ที ่๔, ๒๕๔๔, ๑๑๔ 
หนา้ 

๑๐๖. รวมบทบัญญัตแิห่งกฎหมายไทยและเอกสารสําคัญเกี่ยวกับคนต่างดา้วใน
ประเทศไทย, กทม., สํานักพมิพว์ญิญชูน, พมิพค์รัง้ที ่๒, ๒๕๔๔, ๒๗๐ หนา้ 

๑๐๗. มาตรการทีเ่สนอใหรั้ฐไทยพึง่มสํีาหรับผูป้ระกอบการธุรกจิขา้มชาตใินประเทศ
ไทย, งานวจัิยในโครงการศกึษาเพือ่ปฏริูปกฎหมายเศรษฐกจิของประเทศไทย
ภายใตก้ารจัดการของศนูยว์จัิยกฎหมายและการพัฒนา คณะนติศิาสตร ์จฬุาลง
กรณมหาวทิยาลยั (งานวจัิยเสนอตอ่ สกว. ในปี พ.ศ.๒๕๔๔) 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=204&file=188.pdf&fol=2 

๑๐๘. สถานะบคุคลตามกฎหมายไทยของชนกลุม่นอ้ย : แนวคดิและหลักกฎหมาย
ทั่วไป, เสนอในทีป่ระชมุเพือ่ชีแ้จงนโยบายและสัมมนาแนวทางการดําเนนิงาน 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
รวมงานเขยีนของ รศ.ดร.พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร / วันพธุที ่๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

โครงการกําหนดสถานะบคุคลบนพืน้ทีส่งูและชนกลุม่นอ้ย ณ โรงแรมเชยีงใหม่
ภคํูา จังหวดัเชยีงใหม ่ เมือ่วนัที ่๗ มนีาคม พ.ศ.๒๕๔๔ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=380&d_id=379 

๑๐๙. แนวคดิและวธิกีารในการแกไ้ขปัญหาสถานะบคุคลตามกฎหมายไทยของบคุคล
บนพืน้ทีส่งู, ใน:รพสีาร, ฉบบัที ่๑/๒๕๔๔, หนา้ ๓๗ -๔๙ 

๑๑๐. หนงิ....อดตีคนไรส้ัญชาตใินอนาคต, วันองัคารที ่๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, 
เคยเผยแพรใ่นกรงุเทพธรุกจิ แตจํ่าไมไ่ดว้า่ เมือ่ไหร ่ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=22&d_id=22&page=1 

๑๑๑. ศริชิัย....คนไรส้ัญชาตคินหนึ่งของประเทศไทย, บทความสําหรับหนังสอื
กรงุเทพธรุกจิ, เมือ่วนัองัคารที ่๒๖ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=21&d_id=21 

------------ 
๒๕๔๕ 
------------ 

๑๑๒. หอ้งเรียนกฎหมายโทรคมนาคมที่วทิยาลัยนวตกรรมธรรมศาสตร์เมื่อ พ.ศ.
๒๕๔๕, นสพ. เทเลคอมเจอรเ์นล, วนัศกุรท์ี ่๑๑ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=80&s_id=24&d_id=22 

๑๑๓. แนวคดิของรัฐไทยว่าดว้ยการจัดการดา้นโทรคมนาคม, ใน : ลงพมิพ์ใน 
telecom Journal เมือ่วนัศกุรท์ี ่๒๑ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=33&d_id=33 

๑๑๔. กฎหมายพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส:์ คอือะไร? เพือ่ใคร? หรอืเพือ่อะไร?, นสพ. 
เทเลคอมเจอรเ์นล  วนัที ่๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕. 

๑๑๕. แบบฝึกฝนเพือ่ความเขา้ใจพืน้ฐานกฎหมายระหว่างประเทศเรือ่งธรรมชาตขิอง
กฎหมายระหวา่งประเทศ, เอกสารประกอบการสอนวชิากฎหมายระหวา่งประเทศ
แผนกคดีเมอืง คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยพายัพ, เมือ่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๔๕ 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=332&file=309.pdf&fol=2 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=96&s_id=3&d_id=3 
(ฉบบัหนา้เว็บ) ปรับปรงุเมือ่วนัที ่๒๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 

๑๑๖. กลุ่มผูพ้ลัดถิน่สัญชาตพิม่า : ตัวอย่างของมาตรการขจัดปัญหาคนไรรั้ฐที่
ประเทศไทยใชใ้นการจัดการปัญหาความไรส้ัญชาติของชนกลุ่มนอ้ยจาก
ประเทศพมา่ทีก่ลมกลนืแลว้กับสังคมและวัฒนธรรมไทย, บทความเพือ่หนังสอื
ที่ ร ะ ลึ ก วั น ร พี ป ร ะ จํ า ปี  พ . ศ . ๒ ๕ ๔ ๕  ข อ ง ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ วนัที ่๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๔๕.,๑๐ น . 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=37&d_id=37 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=388&file=362.pdf&fol=1 

๑๑๗. ความไรส้ญัชาตขิองชาวบา้นทา่ตอน : ปัญหาและแนวทางการแกไ้ข,  บทความ
เพื่อตรวจสอบสถานะบุคคลตามกฎหมายไทยของชาวบา้นท่าตอน, เอกสาร
ประกอบการยืน่กระทูข้องนางเตอืนใจ  ดเีทศน ์สมาชกิวฒุสิภาจังหวัดเชยีงราย 
ต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันพุธที่ ๒๕  กันยายน  พ .ศ .๒๕๔๕  เพื่อถาม
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย, ๙ น.  
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=289&d_id=288 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=61&file=48.pdf&fol=1 

๑๑๘. คําถามการวจัิยเพื่อการพัฒนาสทิธขิองเด็กไรร้ากเหงา้ในประเทศไทย, เพื่อ
เสนอคณะอนุกรรมดา้นเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแหง่ชาต,ิ  วนัจันทรท์ี ่๑๑ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๔๕, ๔ น. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
รวมงานเขยีนของ รศ.ดร.พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร / วันพธุที ่๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=306&d_id=305 

๑๑๙. แนวคิดในการแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ประเทศไทย, เขยีนเมือ่วันที ่๗ ธันวาคม ๒๕๔๕, ความเห็นอันเป็นผลมาจาก
การวจัิยและพัฒนาภายใตโ้ครงการวจัิยเรือ่งการปรากฏตัวของคนไรส้ญัชาตแิละ
คนไรรั้ฐในประเทศไทย : แนวคดิและมาตรการในการจัดการปัญหาทีช่อบดว้ย
กฎหมายระหว่างประเทศ, เสนอต่อ คณะอนุกรรมการประสานงานดา้นสังคม 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=76&d_id=76 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=270&d_id=269 

๑๒๐. ไอทวี ี: ความรับผดิชอบตอ่สงัคม, ใน : ทัศนะวจิารณ์  กรงุเทพธรุกจิ เมือ่วันที ่
๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๔๕. 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=31&d_id=31 

๑๒๑. คนไรส้ญัชาตใินประเทศไทยและปัญหาความไมม่ัน่คงของมนุษย,์ บทความนีถ้กู
เขยีนขึน้เพือ่เป็นสว่นหนึง่ของ “สมดุปกขาว (White Paper)” ในเรือ่งความ
มั่นคงของมนุษยด์า้นการยา้ยถิน่ (Human Security on Migration) เสนอตอ่ 
International Public Symposium on Challenge to Human Security in a 
Borderless World ซึง่จัดโดยคณะกรรมาธกิารวา่ดว้ยความมั่นคงของมนุษย ์
(Commission on Human Security - CHS) สมดุปกขาวฉบับนีเ้ป็นไปภายใต ้
ความร่วมมอืระหวา่ง ศนูยว์จัิยการยา้ยถิน่แหง่เอเซยี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะนิติศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันวจัิยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,  วัน
จันทรท์ี ่๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕, ๑๒ น.  

------------ 
๒๕๔๖ 
------------ 

๑๒๒. กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล, ภาคนํา : แนวความคดิทั่วไปเกีย่วกบั
นติสิมัพันธข์องเอกชนทีม่ลีักษณะระหวา่งประเทศ, กรงุเทพฯ, สํานักพมิพว์ญิญู
ชน, พมิพค์รัง้ที ่๕, ๒๕๔๖, ๒๐๒ หนา้ 

๑๒๓. รวมบทบัญญัตแิห่งกฎหมายไทยและเอกสารสําคัญเกี่ยวกับคนต่างดา้วใน
ประเทศไทย, กทม., สํานักพมิพว์ญิญชูน, พมิพค์รัง้ที ่๓, ๒๕๔๖, ๒๗๐ หนา้ 

๑๒๔. การสง่ผูร้า้ยขา้มแดน : บทสรุปแนวคดิและแนวพจิารณาของศาลอุทธรณ์เพื่อ
รักษาความสงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอันดีของประชาคมระหว่างประเทศ, 
บทความทางวชิาการเพื่อศาลอุทธรณ์, เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๔๖ 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=84&file=69.pdf&fol=2 

๑๒๕. สนธสิญัญาระหวา่งประเทศมผีลอยา่งไรในประเทศไทย ? :  คําตอบจากสมาคม
กฎหมายระหวา่งประเทศแหง่ประเทศไทย เมือ่วันอังคารที ่๒๓ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๔๖, และเผยแพรใ่นขา่วกฎหมายใหม,่ ??? 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=4&d_id=6 

๑๒๖. รัฐควรคดิอยา่งไรตอ่ปัญหาเกมคอมพวิเตอร,์ เขยีนรว่มกบัอทิธพิล ปรตีปิระสงค ์
และ สมา โกมลสงิห์, ขอ้เสนอต่อกระทรวงเทคโนโลยี การสื่อสาร และการ
โทรคมนาคมของนักวจัิยในโครงการศกึษาพฤตกิรรมของมนุษยใ์นสงัคมไทยบน
อนิเทอรเ์น็ต กองทนุ ศาสตราจารย ์คนงึ ฦาไชย เมือ่วนัศกุรท์ี ่๑๔ มนีาคม พ.ศ. 
๒๕๔๖, ลงพมิพใ์นหนังสอืพมิพ ์telecom Journal ฉบับวันจันทรท์ี ่๒๖ 
พฤษภาคม – วนัอาทติยท์ี ่๑ มถินุายน พ.ศ.๒๕๔๖ หนา้ ๑๙ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
รวมงานเขยีนของ รศ.ดร.พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร / วันพธุที ่๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=14&d_id=14 
http://gotoknow.org/archive/2006/05/14/14/07/32/e28546 

๑๒๗. มาตรการของภาครัฐตอ่ภาคเอกชนซึง่ประกอบการเกีย่วกับไอท,ี เขยีนร่วมกับ 
อิทธิพล ปรีติประสงค์  / สมบัติ บุญงามอนงค์ และ สมา โกมลสิงห์ , 
ผลการวิจัยภายใตโ้ครงการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมไทยบน
อนิเทอรเ์น็ต กองทุน ศาสตราจารย ์คนงึ ฦาไชย, วันศุกรท์ี ่๑๔ มนีาคม พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

๑๒๘. มาตรการต่อสือ่ทางเพศบนเครือข่ายอนิเทอรเ์น็ต, เขยีนร่วมกับ อทิธพิล ปรีติ
ประสงค ์สมบัต ิบญุงามอนงค,์ ผลการวจัิยภายใตโ้ครงการศกึษาพฤตกิรรมของ
มนุษยใ์นสงัคมไทยบนอนิเทอรเ์น็ต กองทนุ ศาสตราจารย ์คนงึ ฦาไชย, เมือ่วัน
อาทติยท์ี ่๑๕ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖, ลงพมิพใ์นหนังสอืพมิพ ์telecom Journal 
ฉบบัวนัจันทรท์ี ่??? พ.ศ.๒๕๔๖ หนา้  ? 

๑๒๙. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการปัญหาการปรากฏตัวของมนุษย์บนเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ต, เขยีนร่วมกับอาจารยอ์ทิธพิล ปรตีปิระสงค ์ นางสาวมณทนา สตี
สุวรรณ  นายวันฉัตร ผดุงรัตน์, บทความอันเป็นผลมาจากการวจัิยและพัฒนา
ภายใตโ้ครงการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต  
กองทนุ ศาสตราจารย ์คนงึ ฦาไชย เมือ่วนัอาทติยท์ี ่๑๕ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=55&d_id=55 
http://gotoknow.org/archive/2006/05/14/14/26/12/e28555 

๑๓๐. สถานภาพความเป็นบคุคลตามกฎหมาย สูส่ทิธกิารมสีัญชาตขิองเด็กทีม่ปัีญหา
ในการพิสูจน์ตน ,  วารสารสิทธิมนุษยชน ,  ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ,  สํานักงาน
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ(เมษายน – มถินุายน พ.ศ.๒๕๔๖, น.๑๑ 
– ๓๖ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=275&d_id=274 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=401&file=375.pdf&fol=1 

๑๓๑. CHILDREN WITH PROBLEMS OF PROVING RIGHTS TO THAI 
NATIONALITY, Thailand Human Rights Journal, 1, 2003, pp.45-52. 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=274&d_id=273 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=400&file=374.pdf&fol=1 

๑๓๒. กรณีศกึษานายฮโิรช ิ : จากความเป็นคนตา่งดา้ว สูค่วามเป็นคนสญัชาตไิทย, 
เริม่เขยีนเมือ่วันที ่๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖, ปรับปรุงครัง้สุดทา้ยเมือ่วันที ่๒ 
ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://learners.in.th/blog/notes-of-archanwell-on-private-international-law/307863 

๑๓๓. เกมคอมพวิเตอรแ์ละผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในสังคมไทย, เขยีนร่วมกับ 
สมา  โกมลสิงห์,  วารสารสิทธิมนุษยชน ,  ปีที่ ๑  ฉบับที่ ๒ ,  สํานักงาน
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ(เมษายน – มถินุายน พ.ศ.๒๕๔๖, น.๖๗ 
- ๘๑  
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=11&d_id=12 

๑๓๔. บทสมัภาษณ์ รศ.ดร.พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร ถงึการแกปั้ญหาคนไร ้
สญัชาตทิีแ่มอ่าย โดย นายธรียทุธ บญุแผผ่ล เพือ่เผยแพร่ในตระกรา้ขา่วของ
สํานักขา่วไทย เมือ่วนัที ่๖ มถินุายน พ.ศ.๒๕๔๖ 
http://www.mcot.or.th/politic/movement.php?id=16203  
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=6&d_id=8 

๑๓๕. e-society ตอ้งการกฎหมายหรอืไม ่? เพยีงไร ?, บทความเพือ่หนังสอืวันรพ ี
๒๕๔๖ ของคณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖, 
๘ หนา้ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=15&d_id=15 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
รวมงานเขยีนของ รศ.ดร.พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร / วันพธุที ่๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๓๖. ขอบเขตและวธิกีารสอนกฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดเีมอืง , โดย รศ.ดร.
พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร, powerpoint ประกอบการสอนวชิา
กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดเีมอืง คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัพายพั, 
เมือ่วนัที ่๒ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=331&file=308.pps&fol=2 

๑๓๗. เกมคอมพวิเตอรอ์อนไลน ์ : สรา้งสรรคห์รอืทําลายสังคมไทย ?, บทความ
รายงานสถานการณ์เกมคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสังคมไทย
ประกอบรายงานความกา้วหนา้ของแนวทางการประมวลสถานการณ์สําคัญที่
เกีย่วกับสขุภาพคนไทยในรอบปีเสนอในการประชมุคณะกรรมการชีแ้นะทศิทาง
ของโครงการรายงานสขุภาพคนไทยประจําปี ณ หอ้งประชมุสํานักงานกองทุน
สง่เสรมิสนับสนุนสขุภาพ เมือ่วันจันทรท์ี ่๔ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ เวลา ๙.๐๐  
น. – ๑๒.๐๐ น. 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=12&d_id=13 

๑๓๘. รัฐในฐานะบคุคลในกฎหมายระหวา่งประเทศ, powerpoint ประกอบการสอน
วชิากฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดเีมอืง คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยพายัพ
, เมือ่วนัที ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=330&file=307.pps&fol=2 

๑๓๙. สทิธมินุษยชนของชมุชนบนพืน้ทีส่งูของประเทศไทย : แนวคดิในการจัดการ, 
ในการประชุมกลุ่มกฎหมายสิทธิมนุษยชน, ในที่ประชุมประชุมนิติศาสตร์
แหง่ชาต ิครัง้ที ่๓ ประจําปี พ.ศ.๒๕๔๖ เมือ่วันที ่๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยก์ารประชมุอมิแพ็ค เมืองทองธานี อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=40&d_id=40 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=63&file=50.pdf&fol=1 (ฉบบั pdf) 

๑๔๐. สือ่ใหม่และบรบิทสังคมทางวัฒนธรรมทีเ่ปลีย่นแปลง, รายงานการวจัิยภายใต ้
โครงการสือ่มวลชนเพือ่การศกึษาและการเรยีนรู ้– ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการ
สือ่ของรัฐเพือ่การศกึษา, สนับสนุนทุนการวจัิยโดย สสส., ๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๔๖ 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=125&file=107.pdf&fol=1 

๑๔๑. กฎหมายระหว่างประเทศคอือะไร ? จําแนกไดอ้ย่างไรบา้ง ?, เอกสาร
ประกอบการสอนวชิากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดเีมอืง คณะนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลัยพายัพ, เริม่เขยีนเมือ่วันเสารท์ี ่ ๙ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖, แกไ้ข
ลา่สดุเมือ่วนัเสารท์ี ่๙ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://learners.in.th/blog/notes-of-archanwell-on-public-international-law/33176 

๑๔๒. สญัชาตไิทยโดยการสมรส : บทสํารวจสถานการณ์ดา้นกฎหมาย และแนวคดิใน
สังคมไทย, งานเขยีนเพือ่สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, วันที ่๑๕ สงิหาคม พ.ศ. 
๒๕๔๖, ฉบบัแกไ้ขวนัที ่ ๗ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๔๖ 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=48&file=39.pdf&fol=1 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=353&d_id=352 

๑๔๓. สือ่ลามกอนาจาร : นวัตกรรมใหมบ่นปัญหาเดมิๆ ทีร่อคอยการจัดการ, เขยีน
ร่วมกับ อ.อิทธิพล ปรีติประสงค์, เอกสารเพื่อเอกสารการประชุมคณะอนุ
กรรมาธกิารศกึษาหามาตรการแกไ้ขปัญหาสือ่ลามกทีม่ตีอ่เด็ก เยาวชน และสตร ี
วฒุสิภา, เมือ่วนัอาทติยท์ี ่๑๒ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑๔๔. ธรุกจิเว็บไซตส์ือ่ทางเพศ : ไมใ่ชไ่มม่ทีางออก แตไ่มอ่อกเอง, เขยีนร่วมกับ
อทิธพิล ปรตีปิระสงค ์/ พันธุท์พิย ์สายสนุทร / สมพงษ์ จติระดับ, เอกสารวจัิย
ของโครงการศกึษาพฤตกิรรมของมนุษยใ์นสังคมไทยบนอนิเทอรเ์น็ต กองทุน 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
รวมงานเขยีนของ รศ.ดร.พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร / วันพธุที ่๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ศาสตราจารย ์คนึง ฦาไชย คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวัน
อาทติยท์ี ่๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖, เผยแพร่ใน มตชินเมือ่วันที ่๒๕ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ปีที ่๒๖ ฉบบัที ่๙๓๖๐  
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=10&d_id=11 
http://gotoknow.org/archive/2006/05/14/13/40/59/e28532 

๑๔๕. แผนผังภาพรวมแนวคดิในวชิากฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดอีาญา, เอกสาร
ประกอบการบรรยายวชิากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา หลักสูตร
นติศิาสตรม์หาบัณฑติ คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,์ เขยีนเมือ่ ๙ 
พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๔๖ 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=83&file=68.pdf&fol=2 

๑๔๖. แนวคิดเรื่องคนไรส้ัญชาติในไทย, ใน: รายงานการประชุมวิชาการเรื่อง 
“งานวจัิยของประเทศไทยดา้นการยา้ยถิน่ระหว่างประเทศในยุคโลกาภวิัตน์” , 
เปรมใจ วงัศริไิพศาล บรรณาธกิาร, จัดพมิพโ์ดย ศนูยว์จัิยการยา้ยถิน่แหง่เอเซยี 
สถาบนัเอเซยีศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๔๖, หนา้ ๓ – 
๘ 

๑๔๗. กฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส ์: เพื่อรูจั้ก เขา้ใจ และใชเ้ป็น, 
powerpoint เพือ่ฝึกอบรมในโครงการการจัดซือ้จัดจา้งระบบอเิล็กทรอนกิส ์(E-
Procurement), เมือ่วนัที ่๑ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑๔๘. ขอ้เสนอแนะทีย่อมรับไดแ้ละเป็นไปไดจ้รงิในการกําหนดแนวทางและมาตรการ
การใชส้ือ่โทรทัศนข์องรัฐเพือ่การศกึษาและการเรยีนรูข้องเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว, โดยเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่ง ๒๐ กลุม่/องคก์รในสงัคมไทย ซึง่
รวมตัวกันแสวงองคค์วามรูเ้พือ่การนี้, ยกร่างขอ้เสนอร่วมกับอาจารยอ์ทิธพิล 
ปรตีปิระสงคเ์มือ่วันที ่๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ นําเสนอตอ่ คณะทํางานเพือ่
เตรยีมการดําเนนิงานตามนโยบายการใชส้ือ่ของรัฐเพือ่การศกึษาและการเรยีนรู ้
ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว เมือ่วันที ่๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖  และ
นําเสนอตอ่รองนายกรัฐมนตร ี(นายจาตรุน ฉายแสง) เมือ่วันที ่๑๗ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=25&d_id=25 

๑๔๙. ขอ้เสนอแนะในเชงิวธิกีารทีเ่หมาะสมในการใชส้ือ่โทรทัศนข์องรัฐเพือ่การศกึษา
และการเรยีนรูข้องเด็ก เยาวชน และครอบครัว, เพื่อเสนอต่อต่อรอง
นายกรัฐมนตร ีฯพณฯ จาตรุนต ์ ฉายแสง, โดยทีป่ระชมุเสวนาเมือ่วันที ่๒๕ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ณ สํานักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาต,ิ ยกร่างขอ้เสนอ
รว่มกบัอาจารยอ์ทิธพิล ปรตีปิระสงค ์
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=24&d_id=24 

------------ 
๒๕๔๗ 
------------ 

๑๕๐. สทิธใินการก่อตัง้ครอบครัวของบุคคลที่มอีงคป์ระกอบต่างดา้ว, เอกสาร
ประกอบการสอนวชิากฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล, เมือ่วันจันทรท์ี ่๙ 
กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๔๗, แกไ้ขลา่สดุเมือ่วนัที ่๒๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๒  
http://www.archanwell.org/office/download.php?file=641.pps&fol=1  

๑๕๑. การตรวจสอบและการประเมนิสถานการณ์ดา้นคนไรรั้ฐในประเทศไทย, งานเพือ่
คณะอนุกรรมการประเมนิสถานการณ์ดา้นสทิธมินุษยชนประจําปี พ.ศ.๒๕๔๖ 
ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต,ิ รายงานเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ์
๒๕๔๗, ๒๐ หนา้  
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=17&d_id=17 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=54&file=44.pdf&fol=1 (ฉบบั pdf) 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
รวมงานเขยีนของ รศ.ดร.พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร / วันพธุที ่๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๕๒. การถอนสัญชาตไิทยของคนไทยทีม่ีองคป์ระกอบต่างดา้วโดยคําสั่งของฝ่าย
บรหิารของรัฐ, เอกสารประกอบการสอนวชิากฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดี
บคุคล, เมือ่วนัองัคารที ่๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=46&d_id=47 

๑๕๓. ความเห็นทางกฎหมายเกีย่วกบัสญัชาตไิทยของนายยทุธนา ผา่มวัน, ความเห็น
อนัเป็นผลมาจากการวจัิยและพัฒนาภายใตโ้ครงการวจัิยเรือ่งการปรากฏตัวของ
คนไรส้ญัชาตแิละคนไรรั้ฐในประเทศไทย : แนวคดิและมาตรการในการจัดการ
ปัญหาทีช่อบดว้ยกฎหมายระหว่างประเทศ, เสนอต่อสาธารณะ เมือ่วันที ่ ๑๔ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=115&d_id=115 

๑๕๔. ความเห็นทางกฎหมายเกีย่วกับสัญชาตไิทยของนางสาวอาภรณ์รัตน์ แซ่หวู, 
ความเห็นอันเป็นผลมาจากการวจัิยและพัฒนาภายใตโ้ครงการวจัิยเรื่องการ
ปรากฏตัวของคนไรส้ญัชาตแิละคนไรรั้ฐในประเทศไทย : แนวคดิและมาตรการ
ในการจัดการปัญหาทีช่อบดว้ยกฎหมายระหว่างประเทศ, เสนอต่อสาธารณะ 
เมือ่วนัที ่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=49&d_id=48 

๑๕๕. ขอบเขตของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, powerpoint 
ประกอบการสอนวชิากฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล, เมือ่วันศกุรท์ี ่๑๘ 
มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๗, ปรับปรงุเมือ่วนัที ่๑๗ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๑ 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=180&file=165.pps&fol=2 

๑๕๖. เป้าหมาย-วธิกีารวจัิยและพัฒนา ในโครงการวจัิยผลกระทบของความไรรั้ฐและ
ความไรส้ญัชาตขิองเด็ก  เยาวชน และครอบครัวในสงัคมไทย : การตรวจสอบ
ปัญหาและแนวคดิในการแกไ้ขปัญหา, เอกสารประกอบการเสวนาภายใตค้วาม
ร่วมมือระหว่าง  กองทุน  ศาสตราจารย์ คนึง  ฦๅไชย  คณะนิติศาสตร ์
มหาวทิยาลัย ธรรมศาสตร์ และ มูลนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิ(มสช.) ดว้ยทุน
สนับสนุนจาก สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ณ หอ้ง
ประชุมศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์   ตึกคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์(ทา่พระจันทร)์ เมือ่วันที ่๕ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ 
– ๑๖.๓๐ น., ๖๗ หนา้ 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=403&file=377.pdf&fol=1(word) 
http://www.archanwell.org/gallery/show_room.php?h=64&id_dir=44 (powerpoint) 

๑๕๗. การประทษุรา้ยสงัคมบนอนิเทอรเ์น็ต : ปรากฏการณ์เกา่ทีเ่ลา่ใหม,่ เขยีนรว่มกบั
อาจารยอ์ทิธพิล ปรีตปิระสงค,์ บทความอันเป็นผลมาจากการวจัิยและพัฒนา
ภายใตโ้ครงการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต  
กองทุน ศาสตราจารย์ คนึง ฦาไชย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๔๗, มตชิน วนัที ่๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ปีที ่๒๗ ฉบบัที ่๙๖๒๑, 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=56&d_id=56 
http://gotoknow.org/archive/2006/05/14/14/21/01/e28553 

๑๕๘. ขอ้เสนอแนะในการจัดการปัญหาคนไรรั้ฐและคนไรส้ัญชาตใินประเทศไทย, 
เอกสารภายใตโ้ครงการวจัิยผลกระทบของความไรรั้ฐและความไรส้ัญชาตขิอง
เด็ก เยาวชน และครอบครัวในสังคมไทย : การตรวจสอบปัญหาและแนวคดิใน
การแกไ้ขปัญหา, เสนอต่อที่ประชุม “เสวนาเพื่อกําหนดแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาบุคคลไรส้ัญชาติในประเทศไทย” เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๔๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอ้งประชมุวจิติรวาทการ สํานักงานสภาความมั่นคง
แหง่ชาต ิทําเนยีบรัฐบาล การรวบรวมผลการเสวนานีจ้ะนําไปสู ่“การจัดทํากรอบ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาในภาพรวม” เพือ่นําเขา้หารอืกับรอง นรม. (พล.อ. 
ชวลติฯ) และรอง นรม. (นายวนัมหูะมดันอรฯ์) กอ่นพจิารณาเสนอ นรม. ตอ่ไป 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
รวมงานเขยีนของ รศ.ดร.พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร / วันพธุที ่๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=58&d_id=58 

๑๕๙. มาลัย ปลอดโปร่ง...มเีชือ้ชาตไิทย..แต่ไรส้ัญชาตไิทย, กรณีศกึษาอันเป็นผล
มาจากการวจัิยและพัฒนาภายใตโ้ครงการวจัิยเรื่องการปรากฏตัวของคนไร ้
สญัชาตแิละคนไรรั้ฐในประเทศไทย : แนวคดิและมาตรการในการจัดการปัญหา
ที่ชอบดว้ยกฎหมายระหว่างประเทศ, เสนอต่อสาธารณะ เมื่อวันที่  ๑๔ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=50&d_id=49 

๑๖๐. สือ่ในสงัคมไทยตอ่สขุภาวะและสทิธมินุษยชนของเด็ก เยาวชน และครอบครัว : 
แนวคดิพื้นฐาน, งานเขยีนว่าดว้ยแนวคดิพื้นฐานของภายใตโ้ครงการวจัิยและ
พัฒนาสื่อในสังคมไทยที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะและสทิธมินุษยชนของเด็ก
เยาวชน และครอบครัว, มลูนธิสิาธารณะสขุแหง่ชาต,ิ เมือ่วันที ่๒๗ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=77&d_id=77 

๑๖๑. บ่อเกดิของกฎหมายระหว่างประเทศ, powerpoints ประกอบการสอบวชิา
กฎหมายระหวา่งประเทศ, เมือ่วนัที ่๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
http://www.archanwell.org/office/download.php?file=198.pps&fol=2 

๑๖๒. จอบ ิ: คนสญัชาตพิมา่ ? คนไรส้ญัชาต ิ? คนสญัชาตไิทย ? สทิธใินความสงบ
สขุของชวีติมไีหม ?, เมือ่วันพุธที ่๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗, เผยแพร่ใน
หนังสอืพมิพม์ตชินรายวนั ฉบบัวนัที ่๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=60&d_id=60 

๑๖๓. ความเป็นคนไรรั้ฐและคนไรส้ญัชาตใินประเทศไทย : คอือะไร ? และควรจัดการ
อย่างไร ?, บทความเพื่อหนังสือที่ระลกึวันรพี ๒๕๔๗ ของคณะนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร,์ เมือ่วนัที ่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=278&d_id=277 

๑๖๔. ปัญหาคนไรส้ญัชาตทิีแ่มอ่าย : พวกเขาเป็นคนสญัชาตพิมา่จรงิหรอื ?, เผยแพร่
ใน มตชินเมือ่วันที ่๒๕ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ปีที ่๒๖ ฉบับที ่๙๓๖๐ และในเว็บ
ไซคข์องมตชินวนัที ่๒๖ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๗  
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=81&d_id=81 

๑๖๕. ยทุธศาสตรก์ารจัดการปัญหาสถานะและสทิธขิองบคุคล : จากใจรัฐไทยตอ่คน
ไรส้ัญชาต,ิ เผยแพร่ในมตชินวันที ่๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ปีที่ ๒๗ ฉบับที ่
๙๗๒๔ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=88&d_id=88 

๑๖๖. การสรา้งสรรค์งานวชิาการดา้นสังคมศาสตร์เพื่อแสวงหาองค์ความรูใ้นการ
พัฒนาประเทศไทย, เอกสารในรูป powerpoint เพือ่ประกอบการบรรยายเรือ่ง 
“R&D&M วสิัยทัศน์ใหม่กับการศกึษาของไทย", ในงานปฐมนเิทศน์สําหรับ
นักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาของมหาวทิยาลัยอสีเทริน์เอเซยีใน ๕ สาขาวชิา 
กล่าวคือ  นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เศรษฐศาสตร ์เมือ่วันเสารท์ี ่๓๐ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๘.๔๕ 
น. 

๑๖๗.  ความเห็นทางกฎหมายเกีย่วกับสัญชาตไิทยของนางสาวสายสมร แสงแกว้, 
ความเห็นอันเป็นผลมาจากการวจัิยและพัฒนาภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ มูลนธิิ
สาธารณสขุแหง่ชาต,ิ เสนอตอ่รองนายกรัฐมนตร ี(ฯพณฯ นายจาตรุน ฉายแสง) 
เมือ่วนัที ่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๔๗ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=174&d_id=174 

๑๖๘. ความชอบดว้ยกฎหมายรัฐธรรมนูญ ของประกาศคณะปฏวิัตฉิบับที่ ๓๓๗ ลง
วันที ่๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ้ ๑ และขอ้ ๒ รวมทัง้พระราชบัญญัตสิัญชาต ิ
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
รวมงานเขยีนของ รศ.ดร.พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร / วันพธุที ่๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

พ.ศ.๒๕๐๘ มาตรา ๗ ทว ิ(ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตสิญัชาต ิ(ฉบับ
ที ่๒) พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๕) และพระราชบัญญัตสิัญชาต ิ(ฉบับที ่๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๑๑,  งานเพือ่ศาลรัฐธรรมนูญ, ๑๕ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๔๗. 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=92&d_id=92 

๑๖๙. ศาสตรด์า้นกฎหมายระหวา่งประเทศ, เอกสาร powerpoint สําหรับนักศกึษาใน
โครงการปรญิญาเอกสหวทิยาการ บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ในวชิา สห.๘๕๑ การวจัิยภาคสนาม เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 

๑๗๐.  สตรีและความรับผดิชอบในงานดา้นความยุตธิรรมทางสังคม, บทความเพื่อ
โครงการสัมมนาวชิาการ เรือ่ง “บทบาทสตรใีนกระบวนการยตุธิรรม” เพือ่เฉลมิ
พระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในโอกาสพระราช
พธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สงิหาคม ๒๕๔๗ เมือ่วันที ่๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.ณ หอ้งประชมุ ๑ ชัน้ ๗  สถาบัน
พัฒนาขา้ราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม และ ใน 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=95&d_id=95 

------------ 
๒๕๔๘ 
------------ 

๑๗๑. คําถามและขอ้ทา้ทายตอ่นโยบายในมติสิขุภาวะและสทิธขิองแรงงานขา้มชาต,ิ 
เขยีนร่วมกับ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนจิกลุ, รายงานการวจัิยภายใตโ้ครงการวจัิย
เรื่อง “แรงงานต่างชาติและมิติสุขภาพกับนโยบายการจัดการของรัฐไทย, 
ดําเนินงานโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, สนับสนุนโดย สํานักงาน
กองทนุโลกเพือ่ตอ่สูเ้อดส ์วณัโรค และมาเลเรยี ผา่นเครอืขา่ย “ฟ้ามติร” – ภาคี
โครงการป้องกันเอดสแ์ละแรงงานขา้มชาตใินประเทศไทย, ประสานงานโดย
มลูนธิรัิกษ์ไทย, ๒๕๔๘, ๑๕๗ หนา้ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=123&d_id=123 

๑๗๒. ถอืหลายสญัชาต ิ: เป็นภัยตอ่รัฐจรงิหรอื? ผดิกฎหมายจรงิหรอื?, เผยแพรใ่นมติ
ชนรายวนัเมือ่วนัที ่๑๒ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๔๘ ปีที ่๒๘ ฉบบัที ่๙๘๓๖ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=120&d_id=120 

๑๗๓. สถานการณ์โทรทัศนเ์พือ่เด็ก เยาวชนและครอบครัว : ทักษะแหง่การเรยีนรูโ้ลก
และชวีติและสทิธใินการเขา้ถงึทวี,ี เขยีนร่วมกับอาจารยอ์ทิธพิล ปรีตปิระสงค ์ 
นางสาวอารยา ชนิวรโกมล และพญ.พรรณพมิล หลอ่ตระกลู, รายงานผลการทํา
กจิกรรมเวทปีระเมนิสถานการณ์โทรทัศน์ ครัง้ที ่๓  ภายใตโ้ครงการวจัิยและ
พัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสรมิการศกึษาและการเรียนรูข้องเด็ก เยาวชน
และครอบครัว (TV4Kids), เมือ่วนัที ่๔ มนีาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=122&d_id=122 

๑๗๔. มอแกน : ทําไมผูม้ากอ่นรัฐไทยและรัฐพม่าบนฝ่ังทะเลอันดามันจงึไรรั้ฐ ?, 
บทความอันเป็นผลมาจากการวจัิยและพัฒนาภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ มูลนธิิ
สาธารณสขุแหง่ชาต ิเมือ่วนัศกุรท์ี ่๑๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=125&d_id=125 

๑๗๕. คํานิยามของคําว่า “สทิธมินุษยชน”, powerpoint ประกอบการสอนวชิา
กฎหมายสทิธมินุษยชน, เมือ่วนัที ่๑๓ มนีาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=310&file=288.pps&fol=2 

๑๗๖. เด็กและฉัน : อดตี ปัจจบุนั และอนาคต, เมือ่วนัพธุที ่๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=138&d_id=138 
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๑๗๗. ภาสกร จําลองราช - ผูส้ือ่ขา่วสขุภาวะและสทิธมินุษยชนของเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวในโลกแหง่รากหญา้, กรณีศกึษาที ่๒ ภายใตโ้ครงการวจัิยและพัฒนา
สือ่ในสังคมไทยทีม่ีผลกระทบต่อสุขภาวะและสทิธมินุษยชนของเด็กเยาวชน 
และครอบครัว, มูลนิธสิาธารณะสุขแห่งชาต,ิ เริม่เขยีนเมือ่วันที ่๑๔ เมษายน 
พ.ศ.๒๕๔๘, แกไ้ขเพิม่เตมิลา่สดุเมือ่วนัที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=2&s_id=40&d_id=41 

๑๗๘. ชวดิา วาทนิชัย - ผูส้ือ่ข่าวสุขภาวะและสทิธมินุษยชนของเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวในสังคมไทย, กรณีศกึษาที ่๑ : ภายใตโ้ครงการวจัิยและพัฒนาสือ่ใน
สังคมไทยที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะและสทิธมินุษยชนของเด็กเยาวชน และ
ครอบครัว, โครงการวจัิยและพัฒนาสือ่ในสังคมไทยทีม่ผีลกระทบต่อสุขภาวะ
และสทิธมินุษยชนของเด็กเยาวชน และครอบครัว, มลูนธิสิาธารณะสขุแหง่ชาต,ิ 
เริม่เขยีนเมือ่วันที ่๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘, แกไ้ขเพิม่เตมิลา่สดุเมือ่วันที ่๑๕ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=2&s_id=41&d_id=31 

๑๗๙. ชาวเขาดัง้เดมิในเขตพืน้ทีส่งูของประเทศไทย : พวกเขาเป็นคนสัญชาตไิทย
โดยผลของกฎหมายจรงิหรอื ?, บทความอันเป็นผลมาจากการวจัิยและพัฒนา
ภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ มูลนิธสิาธารณสุขแห่งชาต,ิ เมือ่วันที ่๑๓ เมษายน 
๒๕๔๘, นําเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการตดิตามและประสานงานตามสัง่การ
ของนายกรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=130&d_id=130 

๑๘๐. บคุคลทีม่ชีวีติในทางระหวา่งประเทศ, เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการ
อบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที ่๗ เมือ่วันพฤหัสบดทีี ่๑๐ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๔๔ และรุน่ที ่๑๑ เมือ่วนัที ่๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘, ๒๐ หนา้ 

๑๘๑. มอแกนแห่งหมู่เกาะสุรินทร์ : สิทธิและสถานะบุคคลตามกฎหมายไทย, 
บทความอันเป็นผลมาจากการวจัิยและพัฒนาภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ มูลนธิิ
สาธารณสขุแห่งชาต,ิ เมือ่วันที ่๑๔ เมษายน ๒๕๔๘, นําเสนอต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการตดิตามและประสานงานตามสัง่การของนายกรัฐมนตรเีมือ่วันที ่๑๙ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=139&d_id=139 

๑๘๒. คนตกหลน่จากทะเบยีนราษฎรทีอ่าศัยในพืน้ทีป่ระสบภัยสนึาม ิ: ทกุขท์ีซ่ํ้าซอ้น
ทัง้จากธรรมชาตแิละจากรัฐ, บทความอันเป็นผลมาจากการวจัิยและพัฒนา
ภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, เมื่อวันพุธที่ ๒๕  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และเผยแพร่ในโพสตท์ูเดยเ์มือ่วันที ่๒ มถิุนายน พ.ศ.
๒๕๔๘, นําเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการตดิตามและประสานงานตามสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=155&d_id=154 

๑๘๓. ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการสํารวจและจัดทําทะเบยีนสําหรับบคุคลที่
ไมม่สีถานะทางทะเบยีน พ.ศ. ๒๕๔๘ : เป้าหมายคอืใคร ? , บทความอนัเป็น
ผลมาจากการวิจัยและพัฒนาภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ มูลนิธิสาธารณสุข
แหง่ชาต,ิเมือ่วันอาทติยท์ี ่๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘, นําเสนอตอ่ทีป่ระชมุ
คณะกรรมการตดิตามและประสานงานตามสัง่การของนายกรัฐมนตรเีมือ่วันที ่๑๙ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=154&d_id=147 

๑๘๔. ความเหมาะสมและความเป็นไปไดท้างกฎหมายทีจ่ะใหส้ัญชาตไิทยแกค่นหนี
ภัยความตายจากแผ่นดนิพม่ามาสู่แผ่นดนิไทย : กรณีอาจารยอ์ายุ นามเทพ, 
สรปุขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมาย เมือ่วันที ่๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘, บทความอนั
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เป็นผลมาจากการวจัิยและพัฒนาภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ มูลนธิสิาธารณสุข
แหง่ชาต,ิ นําเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการตดิตามและประสานงานตามสัง่การ
ของนายกรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=128&d_id=128 

๑๘๕. เด็กชายแดง บญุออ่น : เด็กชายไรรั้ฐ “เกดิทีร่าชบรุ”ี จากบดิามารดาทีห่นีภัย
ความตายเขา้มาอาศัยที่อําเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี, สรุปกรณีศกึษา ๑ ใน 
๒๐๐ กรณีศกึษาภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ สนับสนุนโดย มสช. และ สสส. เขยีน
รว่มกบั นางสาวสรนิยา  กจิประยรู เมือ่วนัอาทติยท์ี ่๒๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=214&d_id=214 

๑๘๖. ประเสรฐิ อนิทรจักร : คนไทยพลัดถิน่ในสายตาของศาลไทย, บทความอนัเป็น
ผลมาจากการวิจัยและพัฒนาภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ มูลนิธิสาธารณสุข
แหง่ชาต,ิ ใน: โพสตท์เูดยเ์มือ่วนัที ่๒๒ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=197&d_id=200 

๑๘๗. ความเห็นทางกฎหมายเกีย่วกับสทิธใินสัญชาตไิทยและสทิธใินการสมัครสอบ
บรรจุขา้ราชการครูของนางสาวเดือน อุดมพันธ์, เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร, เมือ่วนัพธุที ่๒๔ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘, 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=193&d_id=193 

๑๘๘. นติบิคุคลภายใตห้ลักกฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล : แนวคดิและ
กรณีศกึษาเมือ่วนัศกุรท์ี ่๒๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=195&d_id=195 

๑๘๙. แมอ่ายยงัสะอืน้ : การถอนชือ่คนสญัชาตไิทยออกจากทะเบยีนราษฎรไมก่ระทบ
สทิธใินสัญชาตไิทยจรงิหรือ ?, บทความอันเป็นผลมาจากการวจัิยและพัฒนา
ภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ มลูนธิสิาธารณสขุแหง่ชาต,ิ ใน : คอลัมน ์ขา้ราษฎร 
โดย สายสะพาย เซคชัน่ การศกึษา เมือ่วันที ่๓๑ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๔๘, วันที ่
๑ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๘ และวนัที ่๒ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๘ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=201&d_id=199 

๑๙๐. ๓ ปีแหง่การเสยีสัญชาตไิทยของคนแมอ่าย ๑,๒๔๓ คน : ๓ ปี แหง่การเรยีนรู ้
ของสังคมไทย, บทความอันเป็นผลมาจากการวจัิยและพัฒนาภายใตโ้ครงการ
เด็กไรรั้ฐ มลูนธิสิาธารณสขุแหง่ชาต,ิ ใน : ประชาชาต ิฉบับวันที ่๒๒ กันยายน 
๒๕๔๘ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=207&d_id=206 

๑๙๑. สิทธิในการนําคดีขึ้นสู่ศาลไทย, เอกสารการสอนในวิชากฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดบีคุคล, เมือ่วนัที ่๑๖ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๔๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=234&d_id=233 

๑๙๒. แรงงานที่ไม่มีสัญชาติไทยในสังคมสมานฉันท์, งานเขียนเพื่อเสนอในการ
สัมมนาวชิาการประจําปี ๒๕๔๘  “สูส่ังคมสมานฉันท”์ (Toward Social 
Harmony) ในวันเสาร์และอาทติยท์ี่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๘ จัดโดย 
TDRI  ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร ์ซติี ้จอมเทยีน จังหวดัชลบรุ,ี ๓๒ หนา้ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=255&d_id=254 

๑๙๓. e-society : ความปลอดภัยในการประกอบการมแีคไ่หน ?, คําถามเพือ่ทํา
กรณีศกึษาสําหรับนักศกึษาในหอ้งเรยีนกฎหมายและนโยบายโทรคมนาคมของ
วทิยาลัยนวตกรรม มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์เมือ่วันจันทรท์ี ่๒๘ พฤศจกิายน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=232&d_id=231 
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๑๙๔. รวมบทบัญญัตแิห่งกฎหมายไทยว่าดว้ยสัญชาตไิทยของบุคคลธรรมดาตัง้แต่
อดตีจนถงึปัจจบุัน, กทม., สํานักพมิพว์ญิญชูน, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๒๕๔๘, ๑๑๔ 
หนา้ 

๑๙๕. รวมบทบัญญัตแิห่งกฎหมายไทยและเอกสารสําคัญเกี่ยวกับคนต่างดา้วใน
ประเทศไทย, กทม., สํานักพมิพว์ญิญชูน, พมิพค์รัง้ที ่๕, ๒๕๔๘, ๒๗๐ หนา้ 

๑๙๖. คําอธบิายกฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล, ภาคนํา : แนวคดิทั่วไป
เกีย่วกับนติสิมัพันธข์องเอกชนทีม่ลีักษณะระหวา่งประเทศ, กทม., สํานักพมิพ์
วญิญชูน, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๒๕๔๘, ๒๖๔ หนา้ 

๑๙๗. คําอธบิายกฎหมายสัญชาตไิทย ภายใต ้พ.ร.บ.สัญชาต ิพ.ศ.๒๕๐๘ ซึง่ถูก
แกไ้ขโดย พ.ร.บ.สญัชาต ิ(ฉบับที ่๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕, กทม., สํานักพมิพ์
วญิญชูน, ๒๕๔๘, พมิพค์รัง้ที ่๔, ๒๗๒ หนา้ 

๑๙๘. อกีครัง้ของการเรยีนรูก้ระบวนการใชส้ทิธใินการกอ่ตัง้ครอบครัวของคนชายขอบ
ถอืบัตรสม้.....กรณีของหันลานแห่งสังขละบุรี, บทความเพื่อสาละวนิโพสต ์: 
วารสารเพือ่ความเขา้ใจในประเทศพมา่  ฉบบัที ่๒๗ วนัที ่๑๖ พฤศจกิายน – ๓๑ 
ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=252&d_id=252 
http://www.salweennews.org/law%20sp%2027.htm 

------------ 
๒๕๔๙ 
------------ 

๑๙๙. เด็กไรรั้ฐและเด็กไรส้ัญชาตใินประเทศไทย  : คอืใครบา้ง ? จําแนกอยา่งไร ? 
แกไ้ขอยา่งไร ?,  งานเพือ่คณะอนุกรรมาธกิารศกึษาหามาตรการในการแกไ้ข
ปัญหาเด็กไรส้ัญชาติตามคําสั่งคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และ
ผูส้งูอาย ุวฒุสิภา เมือ่วนัอาทติยท์ี ่๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙, ๒๖ หนา้ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=253&d_id=250 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=392&file=366.pdf&fol=1 

๒๐๐. จากอดตีสูว่ันนีก้บัระบบเรตติง้สือ่ในประเทศไทย, เขยีนรว่มกับอาจารยอ์ทิธพิล 
ปรตีปิระสงค ์และ พญ.พรรณพมิล หลอ่ตระกลู, บทความอันเป็นผลมาจากการ
วจัิยและพัฒนาภายใตช้ดุโครงการวจัิยและพัฒนาเพือ่การศกึษาและการเรยีนรู ้
สําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว มูลนิธิ ศ.คนึง ฦๅไชย สนับสนุนโดย 
สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.), เมือ่วันที ่๘ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๔๙ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=256&d_id=255 

๒๐๑. คณะอนุกรรมาธกิารศกึษาปัญหาเด็กไรส้ัญชาต ิวุฒสิภา : หอ้งทดลองทาง
สังคมของอาจารยแ์หวว, งานเพือ่คณะอนุกรรมาธกิารศกึษาหามาตรการในการ
แกไ้ขปัญหาเด็กไรส้ัญชาตติามคําสั่งคณะกรรมาธกิารกจิการสตร ีเยาวชน และ
ผูส้งูอาย ุวฒุสิภา เมือ่วนัอาทติยท์ี ่๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙,, ๒ หนา้ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=248&d_id=247 

๒๐๒. รายงานการทํางานของคณะอนุกรรมาธกิารศกึษาหามาตรการในการแกไ้ข
ปัญหาเด็กไรส้ัญชาต  ิในคณะกรรมาธกิารกจิการสตรี เยาวชนและผูสู้งอาย ุ
วฒุสิภา, ยกร่างร่วมกับนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์, เมือ่วันที ่๑ กมุภาพันธ ์พ.ศ.
๒๕๔๙ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=334&d_id=333 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=437&file=408.pdf&fol=1 

๒๐๓. กติตทิัศน ์ชาญสมทุร : เกดิในไทยจากพอ่ไทย ก็ตกเป็นเด็กไรรั้ฐได,้ บทความ
อนัเป็นผลมาจากการวจัิยและพัฒนาภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ มลูนธิสิาธารณสขุ
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แห่งชาต,ิ ใน : มตชินเมือ่วันที ่๒๖ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๔๙ ปีที ่๒๙ ฉบับที ่
๑๐๒๑๔ เมือ่อาทติยท์ี ่๒๖ กมุภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=262&d_id=262 

๒๐๔. ความคบืหนา้กรณีสทิธกิอ่ตัง้ครอบครัวและสทิธกิารศกึษาของคนไรรั้ฐ....กรณี
นางสาวหันลานแหง่สังขละบรุแีละนางสาวโอแ๋หง่ปทมุธานี, บทความเพือ่สาละ
วนิโพสต ์: วารสารเพื่อความเขา้ใจในประเทศพม่า  ฉบับที ่๒๘ (วันที ่๑ 
มกราคม – ๑๕ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๔๙) 
http://www.salweennews.org/law%20sp%2028.html 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=265&d_id=264 

๒๐๕. กรณีลนืหอม สายฟ้า คนไรส้ัญชาตถิอืบัตรสฟ้ีาแหง่เวยีงแหง : เธอมสีทิธทิีจ่ะ
ไดรั้บอนุญาตเพื่อออกมาศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พษิณุโลกหรอืไม ่?  เมือ่วนัเสารท์ี ่๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=271&d_id=270 

๒๐๖. สว่ยอ ูสายไทย และครอบครัว : สทิธใินสถานะบคุคลตามกฎหมายไทยของคน
ไรส้ัญชาตเิชื้อสายไทยใหญ่แห่งเวียงแหง, เขียนเสร็จเมื่อวันอังคารที่ ๒๘ 
มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๙, เผยแพรใ่น : สาละวนิโพสต ์: วารสารเพือ่ความเขา้ใจใน
ประเทศพมา่ ฉบบัที ่๒๘ (๑ มกราคม - ๑๕ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๔๙)  
http://www.salweennews.org/law%20sp%2029.html 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=284&d_id=283 

๒๐๗. สทิธใินการกอ่ตัง้ครอบครัวของบุคคลทีม่อีงคป์ระกอบต่างดา้ว, รวมเอกสาร
ประกอบการสอนวชิากฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล, เริม่เขยีนวัน
จันทรท์ี ่๒๙ มนีาคม พ.ศ.๒๕๔๙, แกไ้ขลา่สดุเมือ่วันศกุรท์ี ่๒๗ กนัยายน พ.ศ.
๒๕๕๒ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=2&s_id=52&d_id=53 

๒๐๘. แลว้ใสแดงอดตีคนไรส้ัญชาตแิหง่แมอ่ายควรจะทําอยา่งไรเพือ่ทีจ่ะพสิจูนค์วาม
เป็นคนสญัชาตไิทยไดจ้นกรมการปกครองพอใจ ?, บทความเพือ่สาละวนิโพสต ์
: วารสารเพือ่ความเขา้ใจในประเทศพมา่, เขยีนเสร็จเมือ่วันเสารท์ี ่๖ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=297&d_id=296 

 แปลเป็นภาษาองักฤษโดย นางสาวบงกช นภาอมัพร 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=298&d_id=297 

๒๐๙. กรณีของนอ้งออย สพัุตรา ซอหริง่ : การตอ่สูค้รัง้ใหมข่องแมแ่ละป้าซึง่เป็นอดตี
คนไรส้ัญชาตเิพื่อลูกและหลานนอ้ยที่ยังไรส้ัญชาต,ิ รายงานการวจัิยภายใต ้
โครงการบาปบรสิทุธิแ์หง่แมอ่าย คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ เมือ่
วนัอาทติยท์ี ่๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=290&d_id=289 

 แปลเป็นภาษาองักฤษโดย นางสาวบงกช นภาอมัพร 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=291&d_id=291 

๒๑๐. การคนืสทิธใินสัญชาตไิทยใหช้าวบา้นแม่อาย: ประกายความหวังของคนไร ้
สัญชาตอิืน่, งานเพือ่เสนอตอ่การสัมมนาเรือ่ง ประเทศไทยกับความมั่นคงของ
มนุษย:์ จดุยนืและกา้วตอ่ไป, ณ หอ้งปริ๊นซบ์อลรมู ๒ - ๓ ชัน้ ๑๑ โรงแรมปริ๊นซ์
พาเลซ กรงุเทพมหานคร, เมือ่วนัที ่๘ – ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=292&d_id=290 

๒๑๑. ลาวอพยพ ซึง่อาจไมใ่ชล่าวอพยพ, เมือ่วนัที ่๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-stateless-and-nationalityless/28114?page=1 

๒๑๒. สนัท ีลกูๆ และหลาน:จากมอญไรรั้ฐแหง่ทะวายมาสูค่นไรรั้ฐแหง่สมทุรปราการ, 
เมือ่วนัที ่๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 
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http://gotoknow.org/blog/stateless-and-nationalityless-management-by-law/30523?page=1 

๒๑๓. การเขยีนรายงานผลการวจัิยภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ  : ผูเ้ขยีน ? พืน้ทีนํ่าเสนอ
รายงานผลการวจัิย ?  ประเภทของรายงานผลการวจัิย ?, เมือ่วันที ่๒๖ กนัยายน 
พ.ศ.๒๕๔๙ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-stateless-and-nationalityless/51932 

๒๑๔. มาชว่ยกันลา้งบาปบรสิทุธิใ์หน้อ้งแพรและนอ้งวษิณุ, ในรายการโทรทัศน์ "คน
หรอืฅน : เพือ่สทิธมินุษยชน" ใน ASTV ชอ่ง ๓ ในเวลา ๒๐.๓๐ – ๒๒.๐๐ น., 
เมือ่วนัที ่๑๖ มถินุายน พ.ศ.๒๕๔๙ 
http://gotoknow.org/blog/stateless-and-nationalityless-management-by-law/34292 

๒๑๕. พัฒนาการของแนวคดิเรือ่งสัญชาต ิและความพยายามทีจ่ะขจัด ปัญหาความไร ้
รัฐ ในประเทศไทย (Nationality developments in Thailand and efforts 
engaged by the Thai Government to reduce statelessness), บทความ
เพื่อ UNHCR, เขียนเสร็จเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙, 
ปรับปรงุลา่สดุเมือ่วนัอาทติยท์ี ่๑๗ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๐,  
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=329&d_id=328 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=483&file=451.pdf&fol=1 
แปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยนางสาวบงกช นภาอัมพร และนายพงษ์เทพ ยังสม
ชพี, in : Refugee Survey Quarterly, Vol.25, Issue 3, pp.40-53. 
http://www.archanwell.org/office/download.php?file=634.pdf&fol=1 

๒๑๖. ถามวา่ เรตติง้ หรอื Rating คอือะไรน่ะหรอื ? สําคัญไหม ? ควรเป็นอยา่งไร ?, 
เมือ่วนัที ่๑๙ มถินุายน พ.ศ.๒๕๔๙ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-media4hr/34588 

๒๑๗. จรยิธรรมและกฎหมายในการใหบ้รกิารสขุภาพประชากรตา่งชาต,ิ บทความนี้ถกู
สรา้งสรรคเ์พือ่เป็นเอกสารประกอบการสัมมนาวชิาการการบรกิารสาธารณสขุใน
ประชากรตา่งดา้ว ครัง้ที ่1 Healthy Migrants – Healthy Thailand ระหวา่ง
วันที ่๕ – ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ณ โรงแรมรามาการเ์ดน้ กรงุเทพมหานคร
จัดโดย กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ รว่มกบั PATH, IRC, 
มลูนธิรัิกษ์ไทย และ IOM. ๑๕ หนา้ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=313&d_id=312 

๒๑๘. ราษฎรไทยคอืใครกัน ? ..แลว้คนไมม่สีัญชาตไิทยอาจมสีถานะเป็นราษฎรไทย
ไดไ้หม ?, งานเพื่อหนังสือรพีประจําปี พ.ศ.๒๕๔๙ ของคณะนิติศาสตร ์
มหาวทิยาลยันเรศวร, เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=312&d_id=311 

๒๑๙. กรณีนางสาวจันทรา เย็นใจ : ตวัอยา่งของแรงงานตา่งชาตทิีเ่ขา้เมอืงผดิกฎหมาย
ทีม่สีถานะเป็นราษฎรไทยซึง่ไม่มสีัญชาตไิทย แมม้เีพียงสทิธอิาศัยในลักษณะ
ชั่วคราวในประเทศไทย แต่ยังมีสถานะเป็นคนต่างดา้วทีเ่ขา้เมอืงผดิกฎหมาย, 
เผยแพรใ่นวนัรพปีระจําปี พ.ศ.๒๕๔๙ (๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๔๙) 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=337&d_id=336 

๒๒๐. เซาะเลง้ หรือภาวนิี บุรสนิสง่า : แม่ผูไ้รรั้ฐซึง่หนีภัยความตายมาจากประเทศ
กมัพชูา, เขยีนรว่มกบันางสาวชลฤทัย แกว้รุง่เรอืง, บทความเพือ่สาละวนิโพสต ์
: วารสารเพือ่ความเขา้ใจในประเทศพมา่ ฉบับที ่๓๒ (วันที ่๑ กรกฎาคม – ๑๕ 
สงิหาคม พ.ศ.๒๕๔๙), เขยีนเมือ่วนัองัคารที ่๑๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
http://www.salweennews.org/law%20sp%2032.htm 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=324&d_id=323 

๒๒๑. จาก “แซล่ี”้ สู ่ “อภสิกลุไพศาล” : ตํานานแหง่ครอบครัวไรส้ญัชาตทิีช่าวไทย
ภเูขาตอ้งเรยีนรู,้ บทความเพือ่สาละวนิโพสต ์ : วารสารเพือ่ความเขา้ใจใน
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ประเทศพมา่ ฉบับที ่๓๓ (๑๖ สงิหาคม – ๓๐ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๙), เขยีน
เสร็จเมือ่เมือ่วนัเสารท์ี ่๓๐ กนัยายน พศ ๒๕๔๙ 
http://www.salweennews.org/law%20sp%2033.htm 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=328&d_id=327 

๒๒๒. สทิธมินุษยชนปรากฏตัวในร่างรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) 
พ.ศ.๒๕๔๙ แลว้จรงิหรอื ? : สทิธเิสรภีาพของประชาชนอาจถกูตคีวามใหไ้ม่
หมายถงึสทิธขิัน้พื้นฐานของมนุษย์ทุกคน, เขียนเสร็จเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙,เผยแพร่ในหนังสอืพมิพร์ายวันมตชิน เมือ่วันที ่๑ ตลุาคม 
พ.ศ.๒๕๔๙  
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=323&d_id=322 

๒๒๓. บญุ พงษ์มา : จากอดตีคนไรส้ัญชาตแิห่งแม่อาย สูห่มอความตนีเปล่าแห่ง
คลีนิคกฎหมายแม่อาย, เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์รายวันมตชินเมื่อวันที่ ๒๙ 
ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ปีที ่๒๙ ฉบบัที ่๑๐๔๕๙ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=330&d_id=329 

๒๒๔. ซา่งเหา่ เซาะเลง้ และอาย ุ: แมไ่รรั้ฐหรอืแมไ่รส้ัญชาตทิีพ่บในประเทศไทย, 
บทความเพือ่วารสารกฎหมายใหม ่ปีที ่๔ ฉบับที ่๗๗ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๔๙, 
หนา้ ๕๓ – ๕๕, เขยีนเสร็จเมือ่วนัองัคารที ่๑๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=332&d_id=331 

๒๒๕. ยทุธนา ผา่มวัน : แรงบันดาลใจในการปรับเป้าหมายการทํางานวจัิยและพัฒนา
ภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ, งานเขยีนอนัเป็นผลมาจากการวจัิยและพัฒนาภายใต ้
โครงการเด็กไรรั้ฐ ภายใตค้วามรว่มมอืระหวา่งกองทนุศาสตราจารย ์คนงึ ฦๅไชย 
คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์และมลูนธิสิาธารณสขุแหง่ชาต,ิ เมือ่
วนัที ่๑๕ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๙ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-stateless-and-nationalityless/50263 

๒๒๖. เราศกึษาอยา่งไร ? : แนวคดิในการกําหนดวธิวีจัิยและพัฒนา, งานเขยีนอนัเป็น
ผลมาจากการวิจัยและพัฒนาภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ ภายใตค้วามร่วมมือ
ร ะ ห ว่ า ง ก อ ง ทุ น ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ค นึ ง  ฦ ๅ ไ ช ย  ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์และมลูนธิสิาธารณสขุแหง่ชาต,ิ เมือ่วันที ่๒๐ กนัยายน 
พ.ศ.๒๕๔๙ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-stateless-and-nationalityless/51028 

๒๒๗. เราใชเ้วลาศกึษาภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐเท่าใด ? : แนวคดิในการกําหนด
ระยะเวลาการวจัิยและพัฒนา, งานเขยีนอันเป็นผลมาจากการวจัิยและพัฒนา
ภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ ภายใตค้วามร่วมมอืระหว่างกองทนุศาสตราจารย ์คนงึ 
ฦๅไชย คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และมลูนธิสิาธารณสขุแหง่ชาต,ิ 
เมือ่วนัที ่๒๑ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๙ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-stateless-and-nationalityless/51056 

๒๒๘. การระดมสมองเพือ่สรา้งประชาคมวจัิยและพัฒนาเกีย่วกับปัญหาความไรรั้ฐและ
ความไรส้ญัชาตขิองเด็ก เยาวชน และครอบครัวในสงัคมไทย : กา้วทีส่องของ
ประชาคมวจัิยและพัฒนา, งานเขยีนอันเป็นผลมาจากการวจัิยและพัฒนาภายใต ้
โครงการเด็กไรรั้ฐ ภายใตค้วามรว่มมอืระหวา่งกองทนุศาสตราจารย ์คนงึ ฦๅไชย 
คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์และมลูนธิสิาธารณสขุแหง่ชาต,ิ เมือ่
วนัที ่๒๑ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๙ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-stateless-and-nationalityless/51057 

๒๒๙. เครอืขา่ยการวจัิยและพัฒนาเกีย่วกับปัญหาความไรรั้ฐและความไรส้ัญชาตขิอง
เด็ก เยาวชน และครอบครัวในสังคมไทย : กา้วทีส่ามของประชาคมวจัิยและ
พัฒนา, งานเขยีนอนัเป็นผลมาจากการวจัิยและพัฒนาภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ 



P a g e  | 25 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
รวมงานเขยีนของ รศ.ดร.พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร / วันพธุที ่๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ภายใตค้วามร่วมมอืระหว่างกองทุนศาสตราจารย ์คนงึ ฦๅไชย คณะนติศิาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, เมื่อวันที่ ๒๑ 
กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๙ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-stateless-and-nationalityless/51062 

๒๓๐. สทิธใินทะเบยีนการเกดิของมนุษยใ์นประเทศไทย  : ความสัมพันธร์ะหวา่ง
กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน, บทความเพื่องานเสวนาทาง
วชิาการซึง่คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์จัดขึน้เนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงครองสริริาชสมบัตคิรบ ๖๐ ปี ใน พ.ศ.๒๕๔๙, 
เสนอเมือ่วันที ่๖ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๔๙, ใน : รวมบทความงานวชิาการ
ประจําปี พ.ศ.๒๕๔๙  ครัง้ที่ ๒,  คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๔๙, หนา้ ๒๘๐ - ๓๒๕ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=339&d_id=338 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=440&file=411.pdf&fol=1 

๒๓๑. กรณีนอ้งขวัญและนอ้งวนิ : มคีวามเป็นไปหรอืไมท่ีค่นสัญชาตไิทยจะรับเด็กไร ้
รัฐเป็นบตุรบญุธรรม ?, บทความเพือ่สาละวนิโพสต ์ฉบับที ่๓๔ (๑ ตลุาคม - 
๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๔๙), เริม่เขยีนเมือ่วันอาทติยท์ี ่๕ พฤศจกิายน พ.ศ. 
๒๕๔๙, เขยีนจบเมือ่วนัพธุที ่๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=341&d_id=340 

๒๓๒. จอบ ิ: สทิธทิีค่นตกหลน่จากทะเบยีนราษฎรจะรอ้งขอตอ่อําเภอทีจ่ะพสิจูนค์วาม
เป็นราษฎรไทยมหีรอืไม ่?, เมือ่วันจันทรท์ี ่๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙, เผยแพร่
ในสาละวนิโพสต ์ฉบบัที ่๓๕ (๑๖ พฤศจกิายน - ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๔๙) 
http://www.salweennews.org/law%20sp%2035.htm 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=366&d_id=365 

๒๓๓. จากกฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดเีมอืงมาสูก่ฎหมายระหวา่งประเทศแผนก
คดบีคุคล, เอกสารประกอบการสอนวชิากฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล
, เมือ่วนัพธุที ่๑๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๙  
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-pbil/60073?page=1 

๒๓๔. พ.ศ.๒๔๙๙ : รัฐไทยเริม่ตน้ระบบการจดทะเบยีนการเกดิทั่วไปสําหรับมนุษยใ์น
สังคมไทย, บทความเพือ่รายงานการตรวจสอบสถานการณ์เรือ่งการจดทะเบยีน
การเกดิในประเทศไทย ภายใตค้วามร่วมมอืของภาคประชาสังคมทีทํ่างานเพือ่
เด็ก เยาวชน และครอบครัวทีป่ระสบปัญหาความไรรั้ฐความไรส้ญัชาตใินประเทศ
ไทย, เมือ่วนัอาทติยท์ี ่๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=342&d_id=341 
http://gotoknow.org/blog/my-work-on-birth-registration/56490 

------------ 
๒๕๕๐ 
------------ 

๒๓๕. ประกาศคณะปฏวิัตฉิบับที ่๓๓๗ ลงวันที ่๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ :  จดุหักเห
ของปรัชญาการจัดการประชากรของรัฐไทยเรือ่งสัญชาตไิทยโดยหลักดนิแดน, 
วันอังคารที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐, บทความเพื่อหนังสือ “อาจาริยบูชา 
ศาสตราจารย ์ดร.อรณุ ภาณุพงศ”์, โรงพมิพม์หาวทิยาลัยธรรมศาสตร,์ ๒๕๕๐, 
หนา้ ๒๒๔ – ๒๔๔  
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=356&d_id=355&page=1 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=453&file=423.pdf&fol=1 

๒๓๖. นายอําเภอแก่งกระจาน : กรณีศกึษาหนา้ทีข่องรัฐไทยในกระบวนการพสิูจน์
สัญชาตไิทยของนายจอบ ิไมม่นีามสกลุ  คนกะเหรีย่งแหง่เพชรบรุ,ี เขยีนเสร็จ
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เมือ่วันที ่๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐, เผยแพร่ในสาละวนิโพสต ์ฉบับที ่๓๖ (๑ 
ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ – ๑๕ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๕๐) 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=367&d_id=366 

๒๓๗. รายงานการสํารวจและวเิคราะหอ์งคค์วามรูเ้รื่องปัญหาและการจัดการปัญหา
สถานะบุคคลตามกฎหมายของบุคคลบนพื้นทีสู่ง, งานเขยีนอันเป็นผลมาจาก
การวจัิยและพัฒนาภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ ภายใตค้วามรว่มมอืระหวา่งกองทนุ
ศาสตราจารย ์คนงึ ฦๅไชย คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์และมลูนธิิ
สาธารณสขุแหง่ชาต,ิ เมือ่วนัพธุที ่๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=358&d_id=357 

๒๓๘. รายงานการศกึษาเรือ่งกระบวนการยตุธิรรมในคา่ยพักพงิสําหรับผูห้นภีัยการสูร้บ
ในประเทศไทย : ขอ้เท็จจรงิจากทกุฝ่าย,  เขยีนร่วมกบันางสาวจฑุมิาศ สกุใส 
นางสาวดรุณี ไพศาลพาณิชยก์ลุ และนางสาว ป่ินแกว้ อุน่แกว้ เพือ่นําเสนอตอ่
กระทรวงยตุธิรรม และ UNHCR วนัที ่๗ กมุภาพันธ ์๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=513&file=479.pdf&fol=2 

๒๓๙. กระบวนการยตุธิรรมโดยรัฐไทยในคา่ยพักพงิสําหรับผูห้นภีัยการสูร้บ  : บทนํา
ทางความคดิ, งานวจัิยเพือ่กรมคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ และ UNHCR, วันพุธที ่๗ 
กมุภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=397&d_id=396 

๒๔๐. กระบวนการยุตธิรรมสําหรับผูห้นีภัยการสูร้บในค่ายพักพงิ : บทสรุปและ
ขอ้เสนอแนะในการจัดการ, วนัพฤหสับดทีี ่๘ กมุภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=513&file=479.pdf&fol=2 

๒๔๑. คําพพิากษาศาลฎกีา ๑๒๑๒/๒๔๙๗ : การขาดจากสญัชาตไิทยของคนไทย
โดยหลักดนิแดนในระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๖ จนถงึวันที่ ๑๒ 
กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๐๐ เพราะไปรับใบสําคัญประจําตัวคนตา่งดา้ว, สรุปประเด็น
เมือ่วนัอาทติยท์ี ่๑๑ กมุภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=348&d_id=347 
http://www.archanwell.org/office/download.php?file=421.pdf&fol=1 

๒๔๒. การถา่ยทอดองคค์วามรูใ้นการจัดการปัญหาความไรรั้ฐและความไรส้ญัชาตขิอง
เด็ก เยาวชน และครอบครัวในสงัคมไทย, เมือ่วนัพธุที ่๑๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=350&d_id=349 

๒๔๓. การไดส้ัญชาตไิทยโดยการสมรส : ภายใต ้พ.ร.บ.สัญชาต ิพ.ศ.๒๕๐๘, 
เอกสารประกอบคําบรรยาย, เมือ่วนัเสารท์ี ่๒๔ กมุภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=354&d_id=353 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=452&file=422.pdf&fol=1 

๒๔๔. การยกร่างกฎหมายรับรองสทิธเิขา้สูบ่รกิารสาธารณสขุขัน้มลูฐานของบคุคลทีม่ี
ปัญหาสถานะบคุคล : แนวคดิทีค่วรทําใหเ้ป็นจรงิในสังคมไทย, เขยีนร่วมกับ
นางเตอืนใจ ดเีทศน์ นางสาวชลฤทัย แกว้รุ่งเรอืง และนายภาสกร จําลองราช, 
เมือ่วนัศกุรท์ี ่๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=357&d_id=356 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=454&file=424.รับรองสทิธเิขา้สูบ่รกิารสาธารณสขุคนไรรั้ฐ.pdf&fol=1 

๒๔๕. บรษัิท เกาะแกว้พศิดารอนิเตอรเ์นชั่นแนล รสีอรท์คลับจํากัด  : กรณีศกึษา
เกีย่วกบันติบิคุคลตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่อีงคป์ระกอบไทย, ขอ้สอบในวชิา
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบีุคคลในปีการศกึษา ๒๕๔๙, เมือ่วันพุธที ่
๒๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=3&s_id=39&d_id=39 

๒๔๖. เด็กหญงิสอืบลูา  เซกองอากู ่ : กรณีศกึษาเกีย่วกับคนไรส้ัญชาตใินทะเบยีน
ราษฎรไทย, เอกสารประกอบการสอนวชิากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
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บุคคล, เขียนเมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๕ 
พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๑ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=3&s_id=40&d_id=40 

๒๔๗. ครูแดง เตอืนใจ ดเีทศน ์ :  จดุเชือ่มระหวา่งคนชายขอบและสภานติบิัญญัติ
แห่งชาต,ิ บทความเพือ่สาละวนิโพสต ์ ฉบับที ่๓๗ (๑๖ กมุภาพันธ ์- ๓๑ 
มนีาคม ๒๕๕๐), เมือ่วนัศกุรท์ี ่๓๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://www.salweennews.org/Law37.htm 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=368&d_id=367&page=1 

๒๔๘. รายงานการสํารวจและวเิคราะหอ์งค์ความรูเ้รื่องปัญหาและการจัดการปัญหา
สถานะบคุคลตามกฎหมายของคนหนีภัยความตาย, งานเขยีนอันเป็นผลมาจาก
การวจัิยและพัฒนาภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ ภายใตค้วามรว่มมอืระหวา่งกองทนุ
ศาสตราจารย ์คนงึ ฦๅไชย คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์และมลูนธิิ
สาธารณสขุแหง่ชาต,ิ เมือ่วนัที ่๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=360&d_id=359 

๒๔๙. รายงานการสํารวจและวเิคราะหอ์งค์ความรูเ้รื่องปัญหาและการจัดการปัญหา
สถานะบคุคลตามกฎหมายของคนไรร้ากเหงา้, งานเขยีนอนัเป็นผลมาจากการ  

๒๕๐. จะใชอ้งคค์วามรูใ้ดในการแกไ้ขปัญหาความไรรั้ฐ ?, งานเขยีนอนัเป็นผลมาจาก
วจัิยและพัฒนาภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ ภายใตค้วามร่วมมือระหว่างกองทุน
ศาสตราจารย ์คนงึ ฦๅไชย คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์และมลูนธิิ
สาธารณสขุแหง่ชาต,ิ เมือ่วนัที ่๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=391&d_id=390 

๒๕๑. การวจัิยและพัฒนาภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ ภายใตค้วามรว่มมอืระหวา่งกองทนุ
ศาสตราจารย ์คนงึ ฦๅไชย คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์และมลูนธิิ
สาธารณสขุแหง่ชาต,ิ  เมือ่วนัที ่๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐  
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=362&d_id=361 

๒๕๒. คนสองสญัชาตคินสองทะเบยีนราษฎร : ความเป็นจรงิทีป่ฏเิสธไมไ่ดสํ้าหรับรัฐ
ไทย,โครงการศกึษาปัญหาคนสองสัญชาตใินประเทศไทย คณะนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลัย ธรรมศาสตร,์ เริม่เขยีนวันเสารท์ี ่๒๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๙, 
เขยีนเสร็จวันศกุรท์ี ่๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐, เผยแพร่ในมตชินเมือ่วันที ่๒๑ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐  ปีที ่๓๐ ฉบบัที ่๑๐๖๓๓ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=365&d_id=364 
http://www.midnightuniv.org/forum/index.php/topic,1596.0.html 

๒๕๓. ขอ้เท็จจรงิอันเป็นปัจจัยแวดลอ้มธุรกจิ, บันทกึเพื่อประกอบการสอนวชิา
กฎหมายเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ, เมือ่วนัที ่๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐  
http://learners.in.th/blog/Writting-of-Archanwell-on-Business-Law-for-Society/31155 

๒๕๔. สทิธใินการรับรองความเป็นบคุคลตามกฎหมาย : กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยควร
บัญญัตถิงึหรือไม่ ? อย่างไร ?, บทความเพื่อเสนอแนะแนวคดิแก่สมาชกิสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ในการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๕๐, เมือ่วนัศกุรท์ี ่๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=467&file=437.pdf&fol=1 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=370&d_id=369  

๒๕๕. แนวคดิพืน้ฐานในกฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล, เขยีนเมือ่วันที ่๒๓ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 
http://learners.in.th/blog/Notes-of-ArchanWell-on-Private-International-Law/31699 
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๒๕๖. พีต่๋อย วรีวัฒน์ ตันปิชาต ิ: อฐิกอ้นหนึง่ในงานของ สมช. เพือ่คนไรรั้ฐคนไร ้
สญัชาต,ิ เมือ่วันที ่๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐, เผยแพรใ่นสาละวนิโพสต ์ฉบับที ่
๓๘, (๑ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐) 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=385&d_id=384 

๒๕๗. ยทุธศาสตรก์ารจัดการปัญหาสถานะและสทิธขิองบคุคล : วันนี้ถงึไหนแลว้ ? 
เมือ่วนัที ่๑ มถินุายน พ.ศ.๒๕๕๐  
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=369&d_id=368 

๒๕๘. ปัญหาไรส้ญัชาตแิละปัญหาความไมรู่ก้ฎหมายของชาวเขา : คนละเรือ่งกนั แต่
มีผลสืบเนื่องกัน, เขียนเมื่อวันที่ ๒๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๔๓, แกไ้ขเมื่อวัน
อาทติยท์ี ่๓ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=371&d_id=370 

๒๕๙. กฎหมายระหว่างประเทศคอือะไร ?  จําแนกไดอ้ยา่งไรบา้ง ?, เริม่เขยีนเมือ่วัน
เสารท์ี ่๙ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖, แกไ้ขล่าสดุเมือ่วันเสารท์ี ่๙ มถิุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=373&d_id=372 
http://learners.in.th/blog/notes-of-archanwell-on-public-international-law/33176 

๒๖๐. ขอเราจงเชือ่วา่ พลังแหง่องคค์วามรู ้ก็คอื โอกาสในการแกปั้ญหาของคนไรรั้ฐ
คนไรส้ญัชาตใินสงัคมไทย, คํานยิมหนังสอื“คนไรรั้ฐไรส้ญัชาตใินรัฐไทย” ของ
สํานักพมิพว์ญิญชูน, เมือ่วนัพธุที ่๒๗ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=376&d_id=375 

๒๖๑. คําหลักจะชว่ยในการจัดระบบความคดิในการจัดการธุรกจิโดยกฎหมาย : 
ชว่ยกันตรวจงานเขยีนของตนเองนะคะ, เขยีนเมือ่วันที ่๓๐ มถิุนายน พ.ศ.
๒๕๕๐ 
http://learners.in.th/blog/Writting-of-Archanwell-on-Business-Law-for-Society/43093 

๒๖๒. ทําไม กมธ.ศึกษาปัญหาคนไรส้ถานะของ สนช. จึงตอ้งเสนอใหบ้ัญญัติ
กฎหมายเกีย่วกบัการคนืสทิธใินสญัชาตใิหแ้กค่นไทยพลัดถิน่ ? : คําถามที ่๑, 
วนัพฤหสับดทีี ่๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=377&d_id=376 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=395&d_id=394 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=443&d_id=442 

๒๖๓. หอ้งเรียนกฎหมายว่าดว้ยการขัดกันในนิตสิัมพันธ์ตามกฎหมายธุรกจิที่คณะ
นติศิาสตร ์เกรกิ : สอนอะไรกนัด,ี เขยีนเมือ่วนัที ่๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 
http://learners.in.th/blog/Notes-of-ArchanWell-on-Private-International-Law/46845 

๒๖๔. เป็นไปไดห้รอืไมท่ีจ่ะรัฐไทยจะยอมรับกฎหมายเพือ่แกปั้ญหาคนไรส้ญัชาต ิ?? , 
เขยีนเมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, เผยแพรใ่นมตชินเมือ่วันที ่
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ปีที ่๓๐ ฉบบัที ่ ๑๐๗๒๑ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=382&d_id=381 

๒๖๕. เมือ่มขีอ้พพิาทเกดิขึน้ตอ่ธรุกจิ : ผูป้ระกอบธรุกจิตอ้งคดิอยา่งไรกนั ?, เขยีนเมือ่
วนัที ่๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 
http://learners.in.th/blog/Writting-of-Archanwell-on-Business-Law-for-Society/53189 

๒๖๖. อบรมกฎหมายสถานะบคุคล : เรือ่งเกา่ทีว่นกลับมาใหต้อ้งทําใหม.่..ขอเรานัก
กฎหมายโปรดเตรยีมตวัทํางาน เมือ่วนัที ่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐  
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=386&d_id=385 

๒๖๗. แลว้มวิจะแกปั้ญหาความไรส้ญัชาตแิกบ่วัไหล ไดอ้ยา่งไร? เมือ่วนัที ่๒ สงิหาคม 
๒๕๕๐  
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=388&d_id=387 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
รวมงานเขยีนของ รศ.ดร.พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร / วันพธุที ่๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๖๘. ฮงผงิ ยวิ : กรณีศกึษาคนไรร้ากเหงา้เทยีม เพราะไมอ่าจไดรั้บการยอมรับโดย
บุพการีทีแ่ทจ้รงิ, สรุปขอ้กฎหมายและขอ้นโยบาย, เสนอต่อคณะกรรมาธกิาร
วสิามัญศกึษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขการไรส้ถานะทางกฎหมายและสทิธขิอง
บคุคลในประเทศไทย  สภานติบิัญญัตแิห่งชาตเิมือ่วันที ่๑๔ สงิหาคม พ.ศ.
๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=392&d_id=391 

๒๖๙. อ.แหววในจนีแดง, เมือ่วนัที ่๑๙ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๐,  
http://www.oknation.net/blog/home/video_data/414/11414/video/8955/8955.wmv 

๒๗๐. หว้ยน้ําอุน่ อําเภอแมส่รวย จังหวัดเชยีงราย : หอ้งทดลองทางสงัคม, เมือ่วันที ่
๒๑ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 
http://www.oknation.net/blog/home/video_data/414/11414/video/9072/9072.wmv 

๒๗๑. หอ้งเรยีนกฎหมายเพือ่คนไรรั้ฐคนไรส้ัญชาตทิีแ่มอ่าย, เมือ่วันที ่๒๖ สงิหาคม 
พ.ศ.๒๕๕๐ 
http://www.oknation.net/blog/home/video_data/414/11414/video/9250/9250.wmv 

๒๗๒. บา้นหว้ยคลุม อําเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี : หอ้งทดลองทางสังคมเรื่องคน
อพยพ, เมือ่วนัที ่๒๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๐,  
http://www.oknation.net/blog/home/video_data/414/11414/video/9366/9366.wmv 

๒๗๓. ความเห็นทางกฎหมายเกีย่วกบักลุม่ชาวเลเผา่มอแกน เกาะเหลา จังหวัดระนอง, 
เสนอต่อกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, เมื่อวันที่ ๒๐ 
กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=396&d_id=395 

๒๗๔. คนต่างดา้วสําหรับประเทศไทย : คอืใครบา้ง ? รัฐไทยตอ้งคุม้ครองไหม ? 
อย่างไรกัน ?, งานเขยีนฉบับนี้ถูกสรา้งสรรคข์ึน้เพือ่วารสารผูต้รวจการแผ่นดนิ
ของรัฐสภา, เมือ่วนัจันทรท์ี ่๑๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://gotoknow.org/file/archanwell/view/155684 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=422&d_id=421 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=560&file=523.pdf.pdf&fol=1 

๒๗๕. กฎหมายวา่ดว้ยความเป็นราษฎรไทยของบคุคลธรรมดา : กฎหมายทีแ่ทบไมไ่ด ้
สอนในคณะนติศิาสตรไ์ทย, เมือ่วนัอาทติยท์ี ่๑๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=414&d_id=413 

๒๗๖. กรณีนายเป็ง : กรณีศกึษาความสามารถในการทํานติกิรรมของคนตา่งดา้วคน
ตา่งดา้วทีเ่ขา้เมอืงผดิกฎหมายทีไ่ปแสดงตนเพือ่ขึน้ทะเบยีนบคุคลตามกฎหมาย
ทะเบยีนราษฎร, ขอ้สอบในวชิากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบีุคคล คณะ
นิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ปีการศกึษา ๒๕๕๐ ภาคที ่๑,เมื่อวันที ่
๒๓ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=3&s_id=52&d_id=52 

๒๗๗. บันทกึความตกลงร่วมระหว่างจังหวัดเลยและแขวงเวยีงจันทน์ : ประเด็น
กฎหมายระหวา่งประเทศทีซ่อ่นอยู,่ วนัองัคารที ่๑๖ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=400&d_id=399 

๒๗๘. กฎหมายทีม่ผีลกําหนดความเป็นไทยโดยสญัชาตขิองบคุคลธรรมดา, เริม่เขยีน
เมือ่วนัองัคารที ่๑๖ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, ปรับปรงุครัง้ลา่สดุเมือ่วนัศกุรท์ี ่๒๘ 
พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=82&s_id=39&d_id=39&page=1 
http://learners.in.th/blog/notes-of-archanwell-on-private-international-law/224943 
http://www.archanwell.org/newwebboard/main.php?board=001553&topboard=1 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
รวมงานเขยีนของ รศ.ดร.พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร / วันพธุที ่๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๗๙. สนีอ้ย เกษมสนัต ์: ผูห้ญงิคนหนึง่ทีอ่ทุศิชวีติเพือ่งานพัฒนาเด็ก, เมือ่วันที ่๑๕ 
ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 
http://www.oknation.net/blog/home/video_data/414/11414/video/12596/12596.wm
v 

๒๘๐. คํานิยมหนังสอืเรื่องการกํากับดูแลวนัิยของผูบ้รหิารสถาบันการเงนิเขียนโดย 
อาจารยพ์รชยั ววิฒันภ์ทัรกลุ, เมือ่วนัศกุรท์ี ่๑๙ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=401&d_id=400 

๒๘๑. การจัดการปัญหาความไรส้ถานะทางกฎหมายของมนุษย์โดยกฎหมายของ
รัฐสภา, รายงานการทํางานของคณะกรรมาธกิารวสิามัญศกึษาปัญหาและแนว
ทางแกไ้ขการไรส้ถานะทางกฎหมายและสทิธขิองบคุคลในประเทศไทย สภานติิ
บัญญัตแิหง่ชาตเิกีย่วกบัการปฏริปูกฎหมายเพือ่การจัดการประชากร, เสนอตอ่ที่
เวทีสาธารณะที่ สนช.จัดขึ้นเพื่อขอความคิดเห็นของประชาสังคมต่อร่าง
พระราชบัญญัตสิัญชาต ิ(ฉบับที่ .....) พ.ศ..... และร่างพระราชบัญญัตกิาร
ทะเบยีนราษฎร (ฉบับที ่...) พ.ศ...... ซึง่กําลังจะเขา้สูก่ารพจิารณาของ สนช., 
เมือ่วนัจันทรท์ี ่๒๙ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=403&d_id=402 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=518&file=483.pdf&fol=2  

๒๘๒. คํานําสําหรับหนังสอืทํามอืเรื่อง “คลนิิคแม่อาย : สํานักงานกฎหมายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนไรรั้ฐไรส้ัญชาติโดยทนายความตีนเปล่า”, เอกสาร
ประกอบการเสวนาเรื่อง โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การถ่ายทอด
ประสบการณ์การทํางานดา้นสถานะและสทิธบิคุคลของคลนิกิกฎหมายชาวบา้น 
อําเภอแมอ่าย จังหวัดเชยีงใหม,่ จัดโดยคณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยพายัพ, ณ 
คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ เมือ่วนัอาทติยท์ี ่๔ พฤศจกิายน พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=402&d_id=401 

๒๘๓. แนวคดิเรือ่งสือ่สรา้งสรรคแ์ละปลอดภยัในจังหวดัอบุลราชธาน,ี วนัพฤหสับดทีี ่
๑๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=404&d_id=403 

๒๘๔. บรษัิท เมยีวดสียาม จํากดั : กรณีศกึษาสทิธใินการประกอบธรุกจิในประเทศพมา่
ของนติบิคุคลตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่อีงคป์ระกอบไทยเขม้ขน้, ขอ้สอบใน
วิ ช า ก ฎ ห ม า ย ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ผ น ก ค ดี บุ ค ค ล  คณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์วทิยาเขตทา่พระจันทร ์ปีการศกึษา ๒๕๕๐ ภาคที ่๑, 
เมือ่วนัอาทติยท์ี ่๒๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=3&s_id=51&d_id=51 

๒๘๕. กรณีศกึษานายมงคล : กฎหมายสัญชาตทิีม่ผีลกําหนดสถานะบุคคลตาม
กฎหมายของคนเกดิในประเทศไทยเมือ่ พ.ศ.๒๕๒๘ จากบดิาและมารดาซึง่เป็น
คนต่างดา้วที่มีเชือ้สายไทย, ขอ้สอบวชิากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บคุคล หลักสตูรนติศิาสตรบ์ัณฑติ ปีการศกึษา ๒๕๕๐ ภาคการศกึษาที ่๑, เมือ่
วันที ่๒๕ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๐, ปรับปรุงลา่สดุเมือ่วันที ่๓ กมุภาพันธ ์พ.ศ.
๒๕๕๓ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=499&d_id=498 

๒๘๖. ความเป็นไปไดท้ี่จะขจัดความไรรั้ฐใหแ้ก่มนุษย์ในสังคมไทย : การถอด
ประสบการณ์ของรัฐไทย, บทความเพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุสมัมนาวชิาการประจําปี 
ของคณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๐  
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=406&d_id=405 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=535&file=500.pdf&fol=1  
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-------- 
๒๕๕๑ 
-------- 

๒๘๗. คยุกันคนใน พม.ทีส่นใจแกปั้ญหาคนไรรั้ฐคนไรส้ัญชาต,ิ เมือ่วันพฤหัสบดทีี ่๓ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
http://gotoknow.org/blog/stateless-and-nationalityless-management-by-law/157188 

๒๘๘. คนไรรั้ฐคนไรส้ญัชาตแิหง่อสีาน  : ความทา้ทายอกีครัง้ตอ่นักกฎหมายระหวา่ง
ประเทศแผนกคดบีุคคล, เริม่เขยีนวันเสาร์ที ่๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, เขยีน
เสร็จวนัพธุที ่๑๓ กมุภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=413&d_id=412 
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=543&file=506.pdf&fol=1 

๒๘๙. วทิยานพินธท์ีส่นองตอบตอ่ความตอ้งการของสงัคม : ทําอยา่งไร ? ยากเกนิไป
ไหม ?, เมือ่วนัอาทติยท์ี ่๒๔ กมุภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell/167180 

๒๙๐. ตอบอาจารยอ์ารดาเรือ่งสัญชาตไิทยของหญงิเชือ้ชาตจินีทีเ่กดิในประเทศไทย
และของบุตรที่เกดินอกประเทศไทย, เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ 
http://gotoknow.org/blog/people-management/167370 

๒๙๑. อาจารยว์วิถงึอาจารยแ์หวว : รอยยิม้ของอาจารยโ์ก ๋คณุพอ่มนัส ชาวบา้นปแูป้ 
และชาวไทยพลดัถิน่แหง่อําเภอแมส่อด, เมือ่วนัที ่๓๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
http://gotoknow.org/blog/stateless-and-nationalityless-management-by-law/174141 

๒๙๒. ขอกรมการปกครองอย่าออกระเบียบมาเอื้อต่อการจับนักเรียนนักศึกษาใน
ระหวา่งเดนิทางไปเรยีนเลย เพราะจะเป็นอมนุษยน์ยิมเกนิไป, เมือ่วันศกุรท์ี ่๑๑ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑, บางสว่นถูกนําไปเผยแพร่ในมตชินรายวันเมือ่วันที ่๑๓ 
ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ 
http://gotoknow.org/blog/stateless-and-nationalityless-management-by-law/177085 

๒๙๓. นายบอ๊บบี ้สทุธบิตุร : กรณีศกึษาคนไรรั้ฐเพราะตกหลน่จากทะเบยีนราษฎรของ
รัฐทุกรัฐบนโลกทัง้ทีม่สีัญชาตไิทยโดยหลักสบืสายโลหติจากมารดา, เว็บเพจ
รวบรวมกรณีศกึษาภายใตโ้ครงการหอ้งเรียน คลนิิก และสํานักงานที่ปรกึษา
กฎหมายเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวไรรั้ฐไรส้ัญชาติ, คณะนิติศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ เมือ่วนัเสารท์ี ่๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=2&s_id=61&d_id=61 

๒๙๔. การเขยีนอเีมลลแ์ละบล็อกเพือ่คุยกับนักศกึษา ? ดไีหม ?, เมือ่วันที ่๑๔ 
มถินุายน พ.ศ.๒๕๕๑ 
http://learners.in.th/blog/notes-of-archanwell-on-private-international-law/161904 

๒๙๕. ตี ๋หรอืสมชาย ปันนากลุ - เยาวชนไรส้ญัชาตแิหง่อําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม ่
– ตัวอย่างของเยาวชนที่ไรรั้ฐเพราะไรร้ากเหงา้โดยสิ้นเชงิ, เมื่อวันที่ ๒๖ 
มถินุายน พ.ศ.๒๕๕๑ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=462&d_id=461 

๒๙๖. สนใจเรียนกฎหมายที่คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ไหมคะ, เมื่อวันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell/194218 

๒๙๗. จากใจ ต.ตน้ ถงึอาจารยแ์หวว : วธิสีอนลกูศษิยม์เีป้าหมายเดยีวกัน ก็คอื เพือ่
สรา้งสขุใหพ้วกเธอไง แตต่ัววธิกีารอาจตา่งกัน จะรดีผา้ไหมและผา้ฝ้ายดว้ย
ความรอ้นเทา่กนัไดไ้งเธอ, เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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http://gotoknow.org/blog/archanwell/199260 

๒๙๘. รวมกฎหมายลายลักษณ์อกัษรของประเทศไทยทีสํ่าคัญเกีย่วกับมนุษยท์ีป่รากฏ
ตัวเป็นประชากรไทย, เอกสารในรูป webpage ประกอบการสอนวชิากฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑, 
ปรับปรงุลา่สดุเมือ่วนัศกุรท์ี ่๒๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
http://learners.in.th/blog/notes-of-archanwell-on-private-international-law/224933 

๒๙๙. จงพจิารณาวา่ บคุคลดังตอ่ไปนี้ บคุคลใดเป็นคนไรรั้ฐ ? บคุคลใดเป็นคนมรัีฐ ? 
บุคคลใดเป็นคนไรส้ัญชาต  ิ? บุคคลใดเป็นคนมีสัญชาติ ?, แบบฝึกฝนการ
กําหนดสถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาตแิละกฎหมายทะเบยีนราษฎร, เขยีน
เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม พ .ศ . ๒๕๕๑, ปรับปรุงเมื่อวันเสาร์ที่ ๗ 
พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
http://learners.in.th/blog/notes-of-archanwell-on-private-international-law/308199 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=3&s_id=61&d_id=61 

๓๐๐. คําพพิากษาศาลฎกีาที ่๓๓๖/๒๕๓๕ โจทก ์ พนักงานอัยการจังหวัดตราด 
 จําเลย นายโฮนหรอืฮะโฮน ฮะเจรญิ เรือ่ง สถานภาพทางกฎหมายของคนตา่ง
ดา้วทีม่ไิดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาในราชอาณาจักรไทยแต่ไดรั้บการผ่อนผันใหอ้ยู่
อาศัยได,้ เรยีบเรยีงเพือ่การศกึษาวชิากฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล  
คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศกึษา ๒๕๕๑, เมื่อวันที่ ๒๖ 
สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ 
http://learners.in.th/blog/notes-of-archanwell-on-private-international-law/308260 

๓๐๑. กวา่ ๓ ปี นับแตศ่าลปกครองสงูสดุยนืยันสทิธใินสญัชาตไิทยแกช่าวบา้นแมอ่าย 
๑๒๔๓ คนและบตุร, เมือ่วนัศกุรท์ี ่๒๙ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-maeai-study/255697 

๓๐๒. ข่าวดจีากคลนิกิแม่อาย...การเยยีวยาปัญหาความไรรั้ฐไรส้ัญชาตใิหแ้ก่คนแม่
อายกวา่ ๑๒๔๓ คน ทีไ่ดรั้บผลรา้ยนี้เมือ่ พ.ศ.๒๕๔๕, เมือ่วันที ่๒๙ สงิหาคม 
พ.ศ.๒๕๕๑ 
http://gotoknow.org/blog/stateless-and-nationalityless-management-by-law/204130 

๓๐๓. คําพพิากษาศาลฎกีาที ่๔๖๓/๒๕๓๕ โจทก ์พนักงานอยัการ จําเลย นางหมาว 
บุ่ยถ ิเรื่องสถานภาพของบุคคลทีเ่กดิในประเทศไทยกอ่นวันที ่๒๖ กุมภาพันธ ์
พ.ศ.๒๕๓๕ จากบิดาและมารดาต่างดา้วซึ่งเขา้เมืองในลักษณะไม่ถาวร, 
เอกสารประกอบการสอนวชิากฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล, เมือ่วันที ่
๒ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๑ 
http://learners.in.th/blog/notes-of-archanwell-on-private-international-law/308253 

๓๐๔. จาก พ.ศ.๒๕๔๘ ถงึ พ.ศ.๒๕๕๒ : รัฐไทยปฏบิัตติอ่คนชายขอบอยา่งถกูตอ้ง
ตามมาตรฐาน ICCPR หรอืไม ่? : ปัญหาสทิธขิองคนชายขอบในการกอ่ตัง้
ครอบครัวตามกฎหมาย, บันทกึเพือ่โครงการการจัดทํารายงานประเทศไทยตาม
พันธกรณีภายใตก้ตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมืองและสทิธทิางการ
เมอืง ฉบบัที ่๒, เมือ่วนัที ่๓ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-iccpr/205458 

๓๐๕. จาก พ.ศ.๒๕๔๘ ถงึ พ.ศ.๒๕๕๒ : รัฐไทยปฏบิัตติอ่คนชายขอบอยา่งถกูตอ้ง
ตามมาตรฐาน ICCPR หรอืไม ่? : ปัญหาสทิธใินการรับรองสถานะบคุคลตาม
กฎหมาย, บันทกึเพื่อโครงการการจัดทํารายงานประเทศไทยตามพันธกรณี
ภายใตก้ตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ฉบับที ่
๒,  เมือ่วนัที ่๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๑, 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-iccpr/205496 
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๓๐๖. แนวคดิทัว่ไปและขอ้เท็จจรงิทีแ่สดงถงึจดุเกาะเกีย่วระหวา่งบคุคลธรรมดากบัรัฐ, 
เอกสารประกอบการสอนวชิากฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล, เริม่เขยีน
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘, เผยแพร่ในวันศุกร์ที่ ๑๒ 
กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=430&d_id=429 

๓๐๗. กรณีศกึษานางสาวฟองจันทร ์สขุเสน่ห ์ : จากคนตา่งดา้วทีเ่กดิในประเทศไทยสู่
คนสญัชาตไิทยโดยหลกัดนิแดนโดยการเกดิโดยผลของมาตรา ๒๓ แหง่ 
พ.ร.บ.สญัชาต ิ (ฉบบัที ่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑, กรณีศกึษาในวชิากฎหมายระหวา่ง
ประเทศแผนกคดบีคุคล, เมือ่วนัที ่๒๖ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๑ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=454&d_id=453 
http://learners.in.th/blog/notes-of-archanwell-on-private-international-law/361388 

๓๐๘. สทิธมินุษยชนและการคา้ระหวา่งประเทศ, powerpoint ประกอบการบรรยาย
เพื่อโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง, จัด
โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา, สําหรับนติกิรระดับ ๗-๘ จากกระทรวง 
กรม ตา่ง ๆ และนายทหารเหลา่พระธรรมนูญ, รุน่ที ่๗ และรุน่ที ่๘, เมือ่วันที ่๑๙ 
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ 
http://www.archanwell.org/office/download.php?file=604.pdf&fol=1 (PDF) 
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=3EFF86E3A7LO19BH7UWUJOLHC4DCZR (PPS) 

๓๐๙. ครอบครัวแซต่ัง้ แหง่อําเภอแมส่อด จังหวัดตาก : คนไรรั้ฐทีม่เีชือ้สายจนี แต่
เกดิในประเทศพม่า, เอกสารประกอบการสอนวชิากฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดบีคุคล, เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๙ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=3&s_id=64&d_id=64 

๓๑๐. นางสาวเจน : คนสองสัญชาตใินสังคมไทย, เอกสารประกอบการสอนวชิา
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบีุคคล, เมือ่วันพฤหัสบดทีี ่๙ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๑ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=3&s_id=68&d_id=69 

๓๑๑. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล : แนวคดิพื้นฐาน, powerpoint 
ประกอบการสอบวชิากฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล, เมือ่วันศกุรท์ี ่๑๙ 
ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๑, ปรับปรงุลา่สดุเมือ่วนัที ่๑๔ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 
http://www.archanwell.org/office/download.php?file=642.ppsx&fol=1 (เกา่) 
http://www.uploadfile.biz/file/?i=INEXMEIEEIEIED (ใหม)่ 

๓๑๒. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบีุคคล : บุคคลในกฎหมาย, powerpoint 
ประกอบการบรรยายวชิากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตร
นติศิาสตรบ์ัณฑติ, เมือ่วันที ่๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑, ปรับปรุงล่าสดุเมือ่วันที ่
๑๓ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 
http://www.uploadfile.biz/file/?i=IHEXMEIEMXMXDD 

๓๑๓. รวมกฎหมายไทยเกีย่วกับคนตา่งดา้วในประเทศไทย : คํานําในปี พ.ศ.๒๕๕๑, 
เมือ่วนัที ่๘ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๑ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=431&d_id=430 

๓๑๔. ตารางแสดงกฎหมายที่มีผลกําหนดความเป็นไทยโดยสัญชาติของบุคคล
ธรรมดา, เอกสารประกอบการสอนวชิากฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล, 
เมือ่วนัที ่๒๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
http://learners.in.th/blog/notes-of-archanwell-on-private-international-law/224943 

๓๑๕. ขออาจารย์ไหมโปรดจําไวว้่า ลขิสทิธิ ์เป็นเรื่องของศีลธรรม ... มันไม่มีผล 
เพยีงแคต่อ่เราเทา่นัน้ ..มันอาจสรา้งนสิัยเสยีแกค่นเขยีนหนังสอือกีมากมายใน
สงัคมไทย, เมือ่วนัที ่๑๐ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ 
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http://gotoknow.org/blog/archanwell/228636 

๓๑๖. บคุคลผูถ้อืบตัรบคุคลผูไ้มม่สีญัชาตไิทยและบตุร จะมสีทิธขิอลงรายการสญัชาติ
ไทยในทะเบยีนบา้นตามมาตรา ๒๓ หรอืไม ่? เพราะเหตใุด ? : กรณีศกึษา
นางสาวมดึา นาวานารถ, งานเขยีนเพือ่หนังสอืแจกในงานวันเด็กไรส้ญัชาต ิครัง้
ที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๒ ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน, เมื่อวันที่ ๑๐ 
ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-stateless-and-nationalityless/228684 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=498&d_id=497 

๓๑๗. สญัชาตไิทยไกลเกนิเอือ้มจรงิหรอื ?  : กรณีศกึษาแหง่อําเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน, งานเขยีนเพื่อศูนยพั์ฒนาเครือข่ายเด็กและชมุชน อําเภอสบเมย 
จังหวดัแมฮ่อ่งสอน, เมือ่วนัอาทติยท์ี ่๑๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=434&d_id=433 
http://www.archanwell.org/office/download.php?file=592.pdf&fol=1 

-------- 
๒๕๕๒ 
------- 

๓๑๘. จดหมายเพื่อส่งรักและศรัทธาของอาจารย์แหววไปยังทีม สวปก. และทีม 
Health4Stateless : ขอ้เสนอของอาจารยแ์หววตอ่งานสทิธมินุษยธรรมดา้น
สาธารณสุข, อเีมลลเ์พื่อใหค้วามเห็นทางวชิาการแก่ประชาคมคนทํางานเพื่อ
ศกึษาสทิธทิางสาธารณสขุของคนทีม่ปัีญหาสถานะบคุคล, เมือ่วันที ่๑ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-notes-on-health4stateless/232912 

๓๑๙. จงึตอ้งมีหนังสือสักเล่มเพื่อเล่าถงึแนวคดิและวธิีการต่อสูเ้พื่อคนไรรั้ฐคนไร ้
สญัชาตแิหง่แมอ่าย  : ทําไม ? อยา่งไร ? โดยใคร ?, บทความเพือ่เป็นบทนํา
ของ Pocket Book ทีทํ่าหนา้ทีบ่ันทกึน้ําตาและรอยยิม้ของคนทํางานเพือ่ขจัด
ปัญหาคนไรรั้ฐคนไรส้ัญชาตแิห่งอําเภอแม่อาย, เมือ่วันอาทติยท์ี ่๕ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=439&d_id=438 

๓๒๐. แอบรอ้งไหใ้ตผ้า้หม่...., เมือ่วนัอาทติยท์ี ่๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
http://www.hi5.com/friend/profile/updateJournalPrivacy.do?receiveNotification=1 

๓๒๑. กรณีศกึษาโชบ ี: โรฮงิญาไรรั้ฐทีเ่กดิในประเทศไทย, เมือ่วันที ่๑ มนีาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=445&d_id=444 

๓๒๒. กรณีนางสาวศรนีวล  เสารคํ์านวล :  คนไรส้ญัชาต ิซึง่อา้งวา่เกดิในประเทศไทย 
แต่ถูกบันทกึในทะเบียนราษฎรไทยว่า เกดินอกประเทศไทย, เมื่อวันที่ ๑๙ 
มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=446&d_id=445 

๓๒๓. การจดทะเบยีนการเกดิหมายความว่าอย่างไร ??? ...ประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายใหอํ้านาจนายทะเบยีนราษฎรของรัฐไทยรับแจง้การเกดิของมนุษยท์กุ
คนทีเ่กดิในรัฐไทยจรงิหรอื ??, เมือ่วนัที ่๓๐ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://learners.in.th/blog/human-right-and-archanwell/257821 

๓๒๔. สถานการณ์เดน่เกีย่วกบัคนไรรั้ฐคนไรส้ญัชาตปิระการที ่๑ : กฎหมายไทยเพือ่
การขจัดปัญหาความไรรั้ฐและความไรส้ญัชาตใิหแ้กบ่คุคลธรรมดาในสังคมไทย 
- ขอ้เสนอของอาจารยแ์หววตอ่ SWIT, งานเขยีนภายใตโ้ครงการวจัิยเรือ่งการ
ปรากฏตัวของคนไรส้ัญชาตแิละคนไรรั้ฐในประเทศไทย : แนวคดิและมาตรการ
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ในการจัดการปัญหาที่ชอบดว้ยกฎหมายระหว่างประเทศ ของคณะนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ เมือ่วนัที ่๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-stateless-and-nationalityless/254646 

๓๒๕. สถานการณ์เดน่เกีย่วกับคนไรรั้ฐคนไรส้ัญชาตปิระการที ่๒ : การสง่กลับคนเขา้
เมอืงไทยอยา่งผดิกฎหมาย – ขอ้เสนอตอ่สภาความมั่นคงแหง่ชาต,ิ งานเขยีน
ภายใตโ้ครงการวจัิยเรือ่งการปรากฏตัวของคนไรส้ญัชาตแิละคนไรรั้ฐในประเทศ
ไทย : แนวคดิและมาตรการในการจัดการปัญหาทีช่อบดว้ยกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ของคณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,์ เมือ่วันที ่๙ เมษายน 
พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-stateless-and-nationalityless/255036 

๓๒๖. มาต ลงุยอน (ตอนที ่๑) - เธอเป็นราษฎรไทยไหม ? เธอมสีทิธอิาศยัไหม ? เธอ
เป็นแรงงานต่างดา้วถูกกฎหมายหรอืไม่ ?, งานเขยีนเพื่อโครงการ “คลนิกิ
กฎหมายชาวบา้น (ดา้นสถานะและสทิธบิคุคล) อําเภอแมอ่าย จังหวัดเชยีงใหม ่
ภายใตค้วามร่วมมอืระหว่างคณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัย พายัพ และ Unicef, 
เมือ่วนัที ่๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-maeai-study/255140 

๓๒๗. มาต ลงุยอน (ตอนที ่๒) – เธอไรรั้ฐไรส้ัญชาตหิรอืไม ่? เธอเสมอืนไรส้ัญชาติ
จรงิหรอื ? , งานเขยีนเพือ่โครงการ “คลนิกิกฎหมายชาวบา้น (ดา้นสถานะและ
สทิธบิุคคล) อําเภอแม่อาย จังหวัดเชยีงใหม่ ภายใตค้วามร่วมมอืระหว่างคณะ
นติศิาสตร ์มหาวทิยาลัย พายัพ และ Unicef, เมือ่วันที ่๑๒ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-maeai-study/255361 

๓๒๘. กรณีศกึษานางสาวคําแสง นาเฮง (ตอนที ่๑) - เธอเป็นแรงงานตา่งดา้วเทยีมใน
ทะเบยีนราษฎรของรัฐไทยประเภทผูต้ดิตามแรงงานตา่งดา้วมใิชห่รอื ?  เธอเป็น
คนไรส้ถานะทางกฎหมายในสถาบันการศกึษาไทยอกีดว้ยมใิชห่รอื ?, งานเขยีน
เพือ่โครงการ “คลนิกิกฎหมายชาวบา้น (ดา้นสถานะและสทิธบิคุคล) อําเภอแม่
อาย จังหวัดเชยีงใหม ่ภายใตค้วามร่วมมอืระหวา่งคณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัย 
พายพั และ Unicef, เมือ่วนัที ่๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-maeai-study/255276 

๓๒๙. กรณีศกึษานางสาวคําแสง นาเฮง (ตอนที่ ๒) - เธอผดิกฎหมายคนเขา้เมือง
หรอืไม ่? เธอไรรั้ฐไรส้ญัชาตหิรอืไม ่?, งานเขยีนเพือ่โครงการ “คลนิกิกฎหมาย
ชาวบา้น (ดา้นสถานะและสทิธบิคุคล) อําเภอแมอ่าย จังหวัดเชยีงใหม ่ ภายใต ้
ความรว่มมอืระหวา่งคณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัย พายัพ และ Unicef, เมือ่วันที ่
๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-maeai-study/255279 

๓๓๐. กรณีศกึษานางสาวคําเอย้ นายใส่ (ตอนที ่๑) : เธอมเีลขประจําตัวบุคคล ๑๓ 
หลักขึน้ตน้ดว้ยเลข ๐ แลว้ยัง ? เธอไดม้าซึง่บัตรบุคคลทีไ่ม่มสีถานะทาง
ทะเบียนแลว้ยัง ?, งานเขียนเพื่อโครงการ “คลนิิกกฎหมายชาวบา้น (ดา้น
สถานะและสทิธบิุคคล) อําเภอแม่อาย จังหวัดเชยีงใหม่ ภายใตค้วามร่วมมือ
ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย พายัพ และ Unicef, เมื่อวันที่ ๑๔ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-maeai-study/255419 

๓๓๑. กรณีศกึษานางสาวคําเอย้ นายใส ่(ตอนที ่๒) : เธอไรส้ัญชาตโิดยขอ้เท็จจรงิ
มใิชห่รือ ? ความเป็นคนสัญชาตพิม่าเอือ้สุขไดจ้รงิหรือ ?, งานเขยีนเพื่อ
โครงการ “คลนิกิกฎหมายชาวบา้น (ดา้นสถานะและสทิธบิคุคล) อําเภอแมอ่าย 
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จังหวัดเชียงใหม่ ภายใตค้วามร่วมมือระหว่างคณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัย 
พายพั และ Unicef, เมือ่วนัที ่๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-maeai-study/255474 

๓๓๒. รือ้งานเกา่มาอา่นใหม ่(๑) : มาคดิกนัวา่ เราควรแปลคําวา่ "Stateless" วา่ "คน
ไรส้ัญชาต"ิ หรือไม่ ??, บันทกึเพื่อทบทวนแนวคดิเรื่องการจัดการประชากร, 
เมือ่วนัที ่๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-stateless-and-nationalityless/255512 

๓๓๓. รือ้งานเกา่มาอา่นใหม ่(๒) : ปัญหาอันเป็นผลของการรับ “สถานะคนตา่งดา้ว” 
ตามโครงการของกรมการปกครองของชาวเขาทีเ่กดิในประเทศไทย, บันทกึองค์
ความรูใ้นการจัดการปัญหาความไรส้ัญชาตขิองบุคคลบนพื้นที่สูงที่เกดินอก
ประเทศไทย, เมือ่วนัที ่๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-stateless-and-nationalityless/255540 

๓๓๔. รือ้งานเกา่มาอา่นใหม ่(๓) : งานของอาจารยแ์หววเกีย่วกับคนไรรั้ฐและคนไร ้
สญัชาตทิีทํ่ามาตัง้แต ่พ.ศ.๒๕๔๕ จนถงึปัจจบุนั, บนัทกึเพือ่ทบทวนวธิวีทิยาใน
การจัดการปัญหาคนไรรั้ฐคนไรส้ญัชาต,ิ เมือ่วนัที ่๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-stateless-and-nationalityless/255630 

๓๓๕. ลกูศษิยว์นัละคน : เอาไงกนัด.ี..ใหญจ่า๋, เมือ่วนัที ่๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell/257834 

๓๓๖. พระวนัววิาหฯ์ : ขอ้เท็จจรงิทีฟั่งยตุโิดยทกุฝ่ายคอือะไรกนัแน่คะ ?? , บนัทกึเพือ่
ประชมุคดกีบัสถาบนัวจัิยเพือ่การพัฒนาปัญหาความไรรั้ฐ (Stateless Watch 
Institution for Research and Development of Thailand - SWIT), เมือ่วนัที ่
๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-swit/258561 

๓๓๗. ฟองจันทร ์สขุเสน่ห ์: กระทรวงมหาดไทยจะถอนสัญชาตไิทยของเธอไดง้่ายๆ 
จรงิหรอื ??, บันทกึเพือ่โครงการศกึษากฎหมายไทยวา่ดว้ยการเสยีสญัชาตไิทย
, เมือ่วนัที ่๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-swit/258582 

๓๓๘. กม.ไทยหา้มคนไทยถอืสองสัญชาตจิรงิไหม ?? เด็กลกูครึง่ตอ้งเลอืกสัญชาติ
เมือ่อาย ุ๒๐ ปีจรงิหรอื ??, เมือ่วนัที ่๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/people-management/259492 

๓๓๙. ปัญหาการรับเด็กอายุ ๓ ขวบ ซึง่เป็นบุตรของชาวพม่าเป็นบุตรบุญธรรม, เมือ่
วนัที ่๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/law-for-humanity/260316 

๓๔๐. อเีมลลถ์งึอาจารยแ์หวว : วทิยาลยัสหวทิยาการของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ศนูยลํ์าปาง ??? , เมือ่วนัที ่๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell/260911 

๓๔๑. การประกันคุณภาพชวีติของคนขา้มชาตทิี่เกดิในประเทศไทยโดย “ใบเกดิ”, 
บันทกึเพื่อใหข้อ้มูลแก่โครงการพัฒนาแผนงานคุณภาพชวีติแรงงานขา้มชาต ิ
โดยทนุสนับสนุนการวจัิยและการพัฒนาจากสํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้ง
เสรมิสขุภาพ (สสส.), เมือ่วนัที ่๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=450&d_id=449 
http://gotoknow.org/blog/my-work-on-birth-registration/261193 
http://gotoknow.org/blog/my-work-on-birth-registration/261196 
http://gotoknow.org/blog/my-work-on-birth-registration/261199 
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๓๔๒. สทิธมินุษยชนและการคา้ระหวา่งประเทศ, powerpoint ประกอบการสอนภายใต ้
หลักสตูรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง รุ่นที ่๙ ซึง่เป็นยทุธศาสตรท์ี ่
๖ เรือ่งการพัฒนากฎหมาย และสง่เสรมิการบรหิารกจิการบา้นเมอืง ทีกํ่าหนดไว ้
ในแผนบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๑, จัดฝึกอบรมโดยสถาบัน
พระปกเกลา้, สําหรับกลุ่มเป้าหมาย นักกฎหมายภาครัฐ นายทหารเหล่าพระ
ธรรมนูญ บุคลากรอืน่ทางกฎหมายในสังกัดกระทรวงกลาโหม, เมื่อวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=4153935DA4D3FVTRM2VC2CBVXLLE3R 
http://www.archanwell.org/office/download.php?file=606.pdf&fol=1 
http://www.archanwell.org/office/download.php?file=607.pdf&fol=1 

๓๔๓. แนวคดิในการทําปรญิญาเอก, งานเขยีนประกอบการสอนวธิวีทิยาแกนั่กศกึษา
ปรญิญาเอก, เมือ่วนัที ่๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://archanwell.spaces.live.com/blog/cns!706316D9B6E66926!8779.entry 
http://gotoknow.org/blog/archanwell/264777 

๓๔๔. เลขประจําตัวของบคุคลทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักรไทย ??? !!!!! : คอือะไร ? ใคร
เป็นผูท้รงสทิธ ิ?, บนัทกึเพือ่สรปุความคดิสอนวชิากฎหมายระหวา่งประเทศแผน
คดบีคุคล, เมือ่วนัที ่๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/people-management/264467 

๓๔๕. แบบพมิพก์ารทะเบยีนราษฎร :  ท.ร.คอือะไร ? ใครเป็นผูท้รงสทิธิ ์? ใครเป็นผู ้
ออกเอกสาร ?, บันทกึเพือ่สรุปความคดิสอนวชิากฎหมายระหว่างประเทศแผน
คดบีคุคล, เมือ่วนัที ่๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/people-management/290163 
http://gotoknow.org/blog/people-management/290164 

๓๔๖. เขม..คนสญัชาตลิาวในแมอ่าย : เราจะใหคํ้าแนะนําแกเ่ขาอยา่งไรด ี?, เมือ่วันที ่
๑๓ มถินุายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-maeai-study/267876 

๓๔๗. งานศกึษาเด็กไรร้ากเหงา้ทีบ่า้นเวยีงพงิค ์: ถอดบทเรียนระหว่างมวลมติรค่ะ, 
บันทึกเพื่อความเขา้ใจร่วมกันระหว่างคนที่ทํางานกับอาจารย์แหวว หรือ
สนับสนุนอาจารยแ์หวว, เมือ่วนัที ่๑๕ มถินุายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-stateless-and-nationalityless/268268 

๓๔๘. หอ้งเสวนาระหว่างนักวชิาการดา้นกฎหมายและนักวชิาการดา้นประชากรที่
สถาบันประชากรและสังคม มหาวทิยาลัยมหดิล ในวันที ่๑๗ มถิุนายน พ.ศ.
๒๕๕๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น., เมือ่วนัที ่๑๗ มถินุายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/people-management/268672 

๓๔๙. เชงิอรรถบทความครอบครัวขา้มชาตติรงพื้นทีร่ะหว่างชายแดนไทย-ลาว โดย 
รศ.ดร.สชุาดา ทวสีทิธิ,์ เมือ่วนัที ่๑๘ มถินุายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/people-management/269020 

๓๕๐. โครงการทํางานทีช่ดัเจนหมายถงึอะไร ?? เพือ่อะไร ??, เมือ่วันที ่๒๐ มถินุายน 
พ.ศ.๒๕๕๒,  
http://gotoknow.org/blog/archanwell/269405 

๓๕๑. วนัศกุรท์ี ่๑๙ มถินุายน พ.ศ.๒๕๕๒ : ชวีติเพือ่คลนิกิแมอ่ายอกีวนั, เมือ่วันที ่๒๐ 
มถินุายน พ.ศ.๒๕๕๒,  
http://archanwell.spaces.live.com/blog/cns!706316D9B6E66926!9131.entry 

๓๕๒. ตอบคําถามอาจารยโ์อต๊:การสอนของอาจารยแ์หววเนน้กฎหมายขัดกนัหรอืไม ่?
เมือ่วนัที ่๒๑ มถินุายน พ.ศ.๒๕๕๒,  
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http://learners.in.th/blog/notes-of-archanwell-on-private-international-law/270815 

๓๕๓. การจดทะเบยีนการตายของบคุคลธรรมดาในประเทศไทย  : เป็น Universal 
Death Registration แลว้ยงัเนีย่ ?, เมือ่วนัที ่๒๒ มถินุายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/people-management/269901 

๓๕๔. จํานวนคนตา่งดา้วในทะเบยีนราษฎรไทย  : ๒,๒๗๓,๖๔๔ คน เมือ่วันที ่๒๔ 
มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๒, เมือ่วนัที ่๒๑ มถินุายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/people-management/269905 

๓๕๕. จํานวนคนไรร้ากเหงา้ในความดูแลของ พม. : ๒,๘๖๒ คน, เมือ่วันที่ ๘ 
มถินุายนพ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/people-management/269904 

๓๕๖. การตอ่อายกุารสํารวจบคุคลเป้าหมายของยทุธศาสตรเ์พือ่การจัดการสถานะและ
สทิธขิองบคุคล, เมือ่วนัที ่๒๒ มถินุายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/people-management/269782 

๓๕๗. กรณีศกึษานางสาววไิลพรและนอ้ง : ปัญหาสทิธใินสัญชาตไิทยโดยหลัก
สบืสายโลหติจากบดิาของบคุคลภายใตม้าตรา ๒๑ แหง่ พ.ร.บ.สญัชาต ิ(ฉบับที ่
๔) พ.ศ.๒๕๕๑, เริม่เขยีนวันเสารท์ี ่๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๑, ปรับปรงุลา่สดุเมือ่
วนัจันทรท์ี ่๒๒ มถินุายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=455&d_id=454 
http://learners.in.th/blog/archanwell-right2nationality/358675 

๓๕๘. แคม่ใีจอยา่งเดยีว..คงไมพ่อจะชว่ยคลายทกุขแ์กม่นุษยไ์รรั้ฐไรส้ญัชาต,ิ คํานยิม
หนังสอืเพือ่เผยแพรอ่งคค์วามรูอ้นัเป็นผลติผลของโครงการถา่ยทอดองคค์วามรู ้
จากแม่อายสู่อันดามัน เพื่อการจัดการปัญหาสถานะบุคคลของคนไรรั้ฐไร ้
สญัชาตใินพืน้ทีอ่นัดามนั, เมือ่วนัที ่๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=460&d_id=459 
http://gotoknow.org/blog/people-management/276210 
http://archanwell.spaces.live.com/blog/cns!706316D9B6E66926!9794.entry 

๓๕๙. วางแผนชวีติของอาจารยแ์หววในฐานะของ “ทัพหลัง” ของขบวนการหัวรถไฟ
ในวนัที ่๒๗ – ๒๘ มถินุายน พ.ศ.๒๕๕๒, เมือ่วนัที ่๒๒ มถินุายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://learners.in.th/blog/archanwell-and-traintogether/271393 

๓๖๐. วันองัคารที ่๒๓ มถินุายน พ.ศ.๒๕๕๒ : มคีวามสขุทีทํ่าไดต้ามทีค่าดหวัง, เมือ่
วนัที ่๒๖ มถินุายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://archanwell.spaces.live.com/blog/cns!706316D9B6E66926!9147.entry 

๓๖๑. วนัพฤหสัที ่๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ : วันถา่ยทอดความรูสู้ส่งัคมเรือ่งสทิธทิาง
การเมอืงของคนเกดิในไทยและวันเกดิของคลนิกิกฎหมายกรงุเทพ, เมือ่วันที ่๕ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://archanwell.spaces.live.com/blog/cns!706316D9B6E66926!9240.entry 

๓๖๒. คนสญัชาตไิทยตามมาตรา ๗ ทว ิวรรคสอง : ควรมสีทิธทิางการเมอืงโดยจํากดั
อยา่งนัน้หรอื ?, เมือ่วนัที ่๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/law-for-humanity/273624 

๓๖๓. ความเห็นของ อ.แหววตอ่การถอดบทเรยีนของบญุในการพานักเรยีนไปยืน่คําขอ
ตามมาตรา ๒๓, เมือ่วนัที ่๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://archanwell.spaces.live.com/blog/cns!706316D9B6E66926!9241.entry 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-maeai-study/273814 
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๓๖๔. ตน้แบบแนวคดิและวธิกีารจัดการปัญหาคนไรรั้ฐคนไรส้ัญชาต ิ: Purpose and 
Output ของกจิกรรมของคลนิิกแม่อายใน พ.ศ.๒๕๕๒ ???, เมื่อวันที ่๕ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-maeai-study/273840 
http://archanwell.spaces.live.com/blog/cns!706316D9B6E66926!9242.entry 

๓๖๕. คํานยิมหนังสอืเรื่องรักษาโรคไรรั้ฐโดยอาจารยว์นัีส สสีุข : ภูมปัิญญาทาง
นิตศิาสตร์และรัฐศาสตร์ของกรมการปกครอง, เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=456&d_id=455 
http://archanwell.spaces.live.com/blog/cns!706316D9B6E66926!9244.entry 
http://gotoknow.org/blog/people-management/273870 

๓๖๖. วันจันทรท์ี ่๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ : ตืน่สาย และสวัสดกีับโจ ้ณัฐพล สงิห์
เถือ่น, เมือ่วนัที ่๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://archanwell.spaces.live.com/blog/cns!706316D9B6E66926!9256.entry 

๓๖๗. คํานยิมหนังสอืเรือ่งรักษาโรคไรส้ญัชาตโิดยอาจารยอ์ดุมเขต ราษฎรนุย้ : ความ
ฉลาดเฉลียวของฝ่ายบริหารของรัฐไทยในการจัดการประชากรเพื่อโลกไร ้
พรมแดนทีม่าถงึ, เมือ่วนัที ่๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=458&d_id=457 
http://gotoknow.org/blog/people-management/274103 
http://archanwell.spaces.live.com/blog/cns!706316D9B6E66926!9413.entry 

๓๖๘. เซาะเลง้ : กรณีศกึษาเกีย่วกับความรักที่งดงามบนผ่นดนิไทย, เมื่อวันที่ ๑๐ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒, 
http://archanwell.spaces.live.com/blog/cns!706316D9B6E66926!9778.entry 

๓๖๙. วันที ่๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ : อาสาฬหบูชาทีพ่ษิณุโลก, เมือ่วันที ่๑๐ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒, 
http://archanwell.spaces.live.com/blog/cns!706316D9B6E66926!9773.entry 

๓๗๐. วันศกุรท์ี ่๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ : สารพัดเรือ่งทีต่อ้งทําและคยุแบบไมม่ี
หวัขอ้กบัพีส่ถาพร, เมือ่วนัที ่๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒, 
http://archanwell.spaces.live.com/blog/cns!706316D9B6E66926!9770.entry 

๓๗๑. หอ้งเรียนกฎหมายกับการคุม้ครองสทิธชินเผ่าในประเทศไทยประจําปี พ.ศ.
๒๕๕๒, เมือ่วนัที ่๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒,  
http://learners.in.th/blog/human-right-and-archanwell/278084 

๓๗๒. MindMap ประมวลความคดิเพือ่สอนกฎหมายเพือ่คุม้ครองสทิธขิองชนเผ่าใน
ประเทศไทย, เมือ่วนัที ่๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒, 
http://www.archanwell.org/office/download.php?file=630.pdf&fol=1 

๓๗๓. Powerpoint ประกอบการสอนกฎหมายเพือ่คุม้ครองสทิธขิองชนเผา่ในประเทศ
ไทย, เมือ่วนัที ่๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒, 
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=19CAB4915586KHQGCKONAS7FUF5UMS (ฉบับ PPS) 
http://www.archanwell.org/office/download.php?file=628.pdf&fol=1 (ฉบบั Pdf ส)ี 
http://www.archanwell.org/office/download.php?file=629.pdf&fol=1 (ฉบบั Pdf ขาวดํา) 

๓๗๔. วันที ่๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ : สอนกฎหมายคุม้ครองสทิธชินเผา่, เมือ่วันที ่
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒, 
http://archanwell.spaces.live.com/blog/cns!706316D9B6E66926!9782.entry 

๓๗๕. วันที ่๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ : ขอพูดถงึโครงการถา่ยทอดองคค์วามรูเ้พือ่
จัดการปัญหาคนไรรั้ฐคนไรส้ัญชาติจากแม่อายสู่อันดามัน, เมื่อวันที่ ๑๒ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒, 
http://archanwell.spaces.live.com/blog/cns!706316D9B6E66926!9784.entry 
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๓๗๖. แนวคดิและวธิกีารในการจัดการคนหนภีัยความตาย : จากกะเหรีย่งจนีไทยใหญ่
ถงึโรฮงิญา, บทความเพือ่หนังสอืรพปีระจําปี พ.ศ.๒๕๕๒ ของคณะนติศิาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,์ เริม่เมือ่วันที ่๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒, เขยีนเสร็จ
เมือ่วนัที ่๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=461&d_id=460 
http://www.archanwell.org/office/download.php?file=632.pdf&fol=1 
http://gotoknow.org/blog/people-management/278583 

๓๗๗. วธิวีทิยาเพือ่พัฒนาสงัคม : รอเก็บเกีย่ว SS คงไมเ่พยีงพอ เราควรจะกระตุน้ให ้
ของเด็กและเยาวชนไรรั้ฐไรส้ัญชาตไิปถงึ SS อกีดว้ย, เมือ่วันเสารท์ี ่๒๕ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell/279915 
http://archanwell.spaces.live.com/blog/cns!706316D9B6E66926!9960.entry 

๓๗๘. ขอ้โตแ้ยง้ทางวชิาการ : คนชาตไิมม่ใีนสมัยโบราณ, เมือ่วันที ่๒๙ กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell/281362 
http://archanwell.spaces.live.com/blog/cns!706316D9B6E66926!9968.entry 

๓๗๙. บันทกึกันลมืเกีย่วกับเรวัต.ิ..๑ ใน ๙๖ เคสเพื่อการถอดบทเรียนในการจัดการ
ปัญหาความไรรั้ฐไรส้ัญชาติโดยกฎหมาย, งานเขียนเพื่อใหคํ้าปรึกษาแก่
คนทํางานเป็นคนแถวสาม (คนทํางานสรา้งตน้แบบการใหค้วามเห็นทาง
กฎหมายและนโยบายเพือ่คนไรรั้ฐคนไรส้ัญชาต)ิ ภายใตโ้ครงการต่อยอดองค์
ความรูแ้มอ่าย, เมือ่วนัที ่๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-maeai-study/280055 

๓๘๐. คณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาศกึษาปัญหาชนกลุ่มนอ้ยและกลุ่มชาตพัินธุ์ใน
ประเทศไทย วฒุสิภา, เมือ่วนัที ่๒ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://archanwell.spaces.live.com/blog/cns!706316D9B6E66926!10114.entry 

๓๘๑. คณะกรรมาธกิารการพัฒนาการเมอืง การสือ่สารมวลชน และการมสีว่นรว่มของ
ประชาชน, เมือ่วนัที ่๒ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://archanwell.spaces.live.com/blog/cns!706316D9B6E66926!10114.entry 

๓๘๒. ถา้จะอนุรักษ์ชา้งนะคะ สํารวจและคุม้ครองเลย ใครเลีย้งชา้ง เขา้ชว่ย ตัง้กรม
ชา้งเลยซคิะ, เมือ่วนัที ่๙ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell/285314 

๓๘๓. ขา่วการจับกมุแรงงานตา่งดา้วสัญชาตเิวยีดนาม : เรือ่งนี้ยนืยันงานวจัิยที ่ อ.
แหววทําวา่ มแีรงงานตา่งดา้วเขา้เมอืงผดิกฎหมายจากเวยีดนามจํานวนมากที่
ตอ้งจัดการอยา่งเป็นระบบเชน่กนั, เมือ่วนัที ่๙ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/people-management/285237 

๓๘๔. พม.จะชว่ยค่าทําศพคนชรามสีัญชาตไิทยทีม่ชี ือ่ในทะเบยีนบา้นรายละ ๒๐๐๐ 
บาท : แปลวา่ คนชราไรรั้ฐไรส้ญัชาตกิ็ไมม่สีทิธใิชไ่หม แมว้า่อยูใ่นประเทศไทย
มาตลอดชวีติ, เมือ่วนัที ่๑๐ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/people-management/285687 

๓๘๕. อ.แหววคดิอะไรกบั Monday Meeting : หาทีอ่อกกําลงัสมองกนัไงคะ ?, เมือ่
วนัที ่๑๒ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell/286502 

๓๘๖. อ.แหววเริม่คดิงานวจัิยเพือ่พัฒนาองคค์วามรูด้า้นสทิธใินหนีแ้ละทรัพยข์องคนที่
มปัีญหาสถานะบุคคล โดยการอา่นเคา้โครงวทิยานพินธข์องคุณวันทนา ใส
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สะอาด, บันทกึเพือ่แนะนําการทําวทิยานพินธน์ติศิาสตรม์หาบัณฑติ, เมือ่วัน
พฤหสับดทีี ่๑๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-business4society/286986 

๓๘๗. ทบทวนงานบริการสังคมของ อ.แหวว ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ 
จนถงึวันที ่๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒, บันทกึเพือ่วางแผนละประเมนิผลชวีติ
ตนเอง, เมือ่วนัที ่๑๕ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell/287748 
http://archanwell.spaces.live.com/blog/cns!706316D9B6E66926!10356.entry 

๓๘๘. จาก พ.ศ.๒๕๔๘ ถงึ พ.ศ.๒๕๕๒ : รัฐไทยปฏบิัตติอ่คนชายขอบอยา่งถกูตอ้ง
ตามมาตรฐาน ICCPR หรอืไม ่? : การกระทําของตํารวจรถไฟตามขอ้เท็จจรงินี ้
ทําใหรั้ฐตกเป็นผูล้ะเมดิขอ้ ๙ และ ๑๕ แห่ง ICCPR หรอืไม่ ?, บันทกึเพื่อ
โครงการการจัดทํารายงานประเทศไทยตามพันธกรณีภายใตก้ตกิาระหว่าง
ประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมืองและสทิธทิางการเมือง ฉบับที่ ๒, เมื่อวันที่ ๒๒ 
สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-iccpr/290117 

๓๘๙. สถานการณ์ดา้นคนไรรั้ฐคนไรส้ญัชาตใินภาคเหนอืของประเทศไทย : คอือะไร ? 
ควรจัดการอยา่งไร ?, รายงานเพือ่เสนอหลักสตูรการเสรมิสรา้งสงัคมสนัตสิขุ รุน่
ที ่๑ สถาบันพระปกเกลา้, เริม่เขยีนเมือ่วันที ่๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒, เขยีน
เสร็จเมือ่วนัที ่๓๐ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=468&d_id=467 
http://www.archanwell.org/office/download.php?file=637.pdf&fol=1 

๓๙๐. หนังสอืถงึรัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยเพือ่เสนอความเห็นทางกฎหมายใน
กรณีปัญหาสทิธใินการเดนิทางไปตา่งประเทศของเด็กชายหมอ่ง ทองด ีซึง่เป็น
คนไรส้ัญชาตปิระเภทเด็กและบคุคลทีเ่รยีนอยูใ่นสถาบันศกึษาไทยของประเทศ
ไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘  เพื่อทํา
คณุประโยชนใ์หแ้กป่ระเทศไทย, เมือ่วนัที ่ ๑ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=472&d_id=470 

http://www.archanwell.org/office/download.php?file=636.pdf&fol=1 

๓๙๑. เด็กชายหมอ่ง ทองด ีเป็นคนสญัชาตพิมา่หรอืเป็นคนไรส้ญัชาตกินัแน่ ???, เมือ่
วันที ่๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒, เผยแพร่ในมตชินรายวันเมือ่วันที ่๖ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01way04060952&sectionid=0137&day=2009-09-06 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=471&d_id=471 

๓๙๒. จากนอ้งหม่องสูน่อ้งนารวย....ความเหมอืนในความต่างตามกฎหมายไทย, วัน
ศกุรท์ี ่๑๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-stateless-and-nationalityless/296574 
http://learners.in.th/blog/notes-of-archanwell-on-private-international-law/299947 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=473&d_id=473 

๓๙๓. จากอาจารยอ์ุม๋และอาจารยว์วิ@ประเทศอังกฤษ...มาสูอ่าจารยแ์หวว@ประเทศ
ไทย, เมือ่วนัเสารท์ี ่๑๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell/296734 

๓๙๔. Monday Meeting เมือ่วนัที ่๑๔ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๒ : จากงานคุม้ครองเด็กไร ้
สถานะฯ ผ่านงานศกึษาบริษัทซีพีลาว - ทุนไทยในลาว มาจบที่งานศกึษา
ทางออกของคนไรส้ญัชาต,ิ เมือ่วนัพธุที ่๒๓ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
http://archanwell.spaces.live.com/blog/cns!706316D9B6E66926!10721.entry 
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๓๙๕. กรณีศกึษานายสมชาย แซ่เตนิและนางเฮือง แซ่เหงียนใน ฎ.๕๘๐/๒๕๒๗ 
(นายสมชาย แซเ่ตนิ ผูร้อ้ง ร.อ.อรุณ พันธุภ์ักด ีผูค้ัดคา้น) : สทิธใินการกอ่ตัง้
ครอบครัวตามกฎหมายไทยระหว่างคนสัญชาตไิทยและคนไรส้ัญชาตเิชือ้สาย
เวยีดนาม, เริม่เขยีนเมือ่วันที ่๑๔ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๓๙, เผยแพร่ครัง้แรกเมือ่
วนัพธุที ่๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
http://learners.in.th/blog/notes-of-archanwell-on-private-international-law/307562 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=477&d_id=476&page=1 

๓๙๖. ตอบปัญหาความไรส้ญัชาตแิละสทิธใินการทํางานของเด็กกําพรา้, เมือ่วันที ่๒๙ 
กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๒ และเมือ่วนัที ่๒ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/ask/archanwell/12433 

๓๙๗. ครอบครัวทองด ี: จากคนไรรั้ฐทีเ่กดิในรัฐฉาน ประเทศพมา่ สูค่นไรส้ัญชาตใิน
ทะเบียนราษฎรของรัฐไทย, ขอ้สอบในวชิากฎหมายระหว่างประเทศแผนคดี
บคุคล, ในคณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยกรุงเทพ และมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,์ 
เมือ่วนัที ่๔ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://learners.in.th/blog/notes-of-archanwell-on-private-international-law/308247 

๓๙๘. การถอ้ยทถีอ้ยปะตบิัต ิ: คอือะไร ? ใชอ้ยา่งไร ? ใชต้อนไหน ? และใชเ้พราะ
เหตผุลใด ?, เมือ่วนัที ่๑๑ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-pbil/60073 

๓๙๙. ตอบปัญหาเรือ่งสทิธใินสญัชาตไิทยตามมาตรา ๒๓ วรรค ๑ ของคนถอืบัตรเลข 
๐, เมือ่วนัที ่๑๒ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๒, เมือ่วนัที ่๒ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/ask/archanwell/12517 

๔๐๐. กฎหมายเกีย่วกับการส่งเสรมิการลงทุนขา้มชาต ิ: ภายในประเทศไทย 
ภายในประเทศไทยไปต่างประเทศ และต่างประเทศมาประเทศไทย , 
powerpoint ประกอบการสอน, โครงการอบรมประกาศนียบัตรธุรกจิสําหรับ
บคุคลทั่วไป คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์วทิยาเขตทา่พระจันทร,์ 
ปีการศกึษา ๒๕๕๒, วนัที ่๑๓ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 

๔๐๑. ตอบคําถามเรือ่งภมูลํิาเนาตามกฎหมายเอกชนและมหาชนของนอ้งหมอ่ง, เมือ่
วนัที ่๑๔ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://learners.in.th/ask/archanwell/9272 

๔๐๒. ตอบเรือ่งความแตกตา่งระหวา่งการปรากฏตัวบนดนิแดนและการมภีมูลํิาเนาตาม
กฎหมายเอกชนในดนิแดน, เมือ่วนัที ่๑๔ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://learners.in.th/ask/archanwell/9274 

๔๐๓. ตอบคําถามเรือ่งการเลอืกใชก้ฎหมายสัญชาตใินการขัดกันแหง่กฎหมายวา่ดว้ย
บคุคลและการกําหนดสถานะบคุคลตามกฎหมายไทยของนอ้งหมอ่ง, เมือ่วันที ่
๑๕ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://learners.in.th/ask/archanwell/9277 

๔๐๔. หนังสอืสํานักทะเบยีนกลางที ่มท ๐๓๐๙.๑/ว ๖๑ ลงวันที ่๑๔ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ เรือ่งการสั่งระงับการเคลือ่นไหวรายการทะเบยีนราษฎร : ผลของการ
ประสานงานเชงิราบระหว่างประชาสังคมที่แวดลอ้มชุมชนแม่อายและสํานัก
บรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง.. Good Governance ก็วา่ได,้ เมือ่วันที ่
๑๔ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/people-management/306269 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=480&d_id=479 

๔๐๕. กฎหมายเกีย่วกบัการลงทนุและแรงงานขา้มชาต,ิ powerpoint ประกอบการสอน
, โครงการอบรมประกาศนียบัตรธุรกิจสําหรับบุคคลทั่วไป คณะนิติศาสตร ์
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มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ วทิยาเขตท่าพระจันทร์, ปีการศกึษา ๒๕๕๒, วันที ่
๒๒ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 

๔๐๖. ตอบคําถามเกีย่วกับผูท้รงสทิธเิกีย่วกับมาตรา ๒๓ ของบคุคลทีไ่มไ่ดส้ัญชาติ
ไทยเพราะตกอยูภ่ายใตม้าตรา ๗ ทว ิวรรค ๑ แหง่ พ.ร.บ.สัญชาต ิพ.ศ.๒๕๐๘ 
ซึง่ถูกแกไ้ขและเพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.สัญชาต ิ(ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๓๕, เมือ่วัน
ศกุรท์ี ่๒๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
http://learners.in.th/ask/archanwell/9294 
http://gotoknow.org/ask/archanwell/12585 

๔๐๗. ตอบคําถามเรื่องการขอจดทะเบยีนสมรสกับแรงงานต่างดา้วทีม่บีัตรแรงงานสี
ชมพ,ู เมือ่วนัที ่๒๗ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  
http://gotoknow.org/ask/archanwell/12622 

๔๐๘. เด็กชายหมอ่ง ทองด ี: จากเด็กทีเ่กดิในประเทศไทยจากบพุการไีรรั้ฐเกดิในรัฐ
ฉาน ประเทศพมา่ สูค่นไรส้ญัชาตใินทะเบยีนราษฎรประเภททะเบยีนประวัตขิอง
รัฐไทย, งานเขยีนเรียบเรียงจากขอ้สอบในวชิากฎหมายระหว่างประเทศระดับ
ปริญญาตรีเพื่อประกอบการศกึษาต่อไป, เมื่อวันอาทติย์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=481&d_id=480 
http://gotoknow.org/blog/people-management/311648 

๔๐๙. บคุคลทีไ่มม่สีถานะทางทะเบยีน : คอืใคร ? มสีทิธแิคไ่หนในประเทศไทย ?, 
บทความเพือ่ตอบคําถามคนไรส้ถานะทางกฎหมาย, เมือ่วันที ่๑๗ พฤศจกิายน 
พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/people-management/314147 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=482&d_id=481 

๔๑๐. ประชาคมวจัิยเพือ่การพัฒนาและนักศกึษานติศิาสตรใ์นระดับบัณฑติศกึษา : 
จําเป็น ? ทําไม ?, เมือ่วนัที ่๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell/315128 

๔๑๑. ตอบคุณแมธมวิเรื่องสัญชาตไิทยโดยหลักสบืสายโลหติจากมารดา, เมือ่วันที ่
๒๒ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/people-management/315262 

๔๑๒. พ.ร.บ.คนเขา้เมอืง พ.ศ.๒๔๗๐ : กฎหมายคนเขา้เมอืงลายลักษณ์อักษรฉบับ
แรกของประเทศไทย, เมือ่วนัที ่๒๒ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๒  
http://gotoknow.org/blog/people-management/315277 

๔๑๓. กรณีนายมารค์  : จากคนตา่งดา้วซึง่มมีจีดุเกาะเกีย่วโดยการเกดิกบัประเทศไทย
โดยหลักสบืสายโลหติจากมารดา....สู่คนสัญชาตไิทยโดยหลักสบืสายโลหติ
จากมารดาตัง้แตว่ันที ่๒๖ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๓๕, กรณีศกึษาเพือ่การสอนวชิา
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เขียนเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.
๒๕๔๕, ปรับปรงุลา่สดุเมือ่วนัที ่๒๔ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/people-management/316087 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=486&d_id=485 

๔๑๔. ตอบคณุหนุ่มเรือ่งสทิธใินสัญชาตไิทยตามมาตรา ๒๓  : ตอ้งเริม่ตน้จากการ
พสิจูนก์ารเกดิในประเทศไทย, คําตอบปัญหาของบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะบคุคล, 
เมือ่วนัที ่๒๘ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/people-management/316876 
http://gotoknow.org/ask/archanwell/12854 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=487&d_id=486 
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๔๑๕. กรณีศกึษานางสงวน : ตัวอยา่งของคนสญัชาตไิทยโดยหลักสบืสายโลหติจาก
บดิาภายใตมู้ลนติธิรรมประเพณี, กรณีศกึษาในหอ้งเรียนกฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดบีคุคล, เมือ่วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/file/archanwell/case-study-thai-national-by-father.pdf 
http://gotoknow.org/blog/people-management/317258 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=488&d_id=487 

๔๑๖. อวยพรลูกศษิย์นิตศิาสตร์ธรรมศาสตร์รุ่น ๗๒, เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ 
http://learners.in.th/blog/archanwell-methodology/325000 

๔๑๗. ตอบคณุมฒันาเรือ่งปัญหาสถานะบคุคลตามกฎหมายไทยของสามตีา่งดา้ว, เมือ่
วนัที ่๑๘ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/ask/archanwell/12956 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=491&d_id=490 

๔๑๘. ตอบคุณตุ่มเรื่องสัญชาตไิทยของบุตรของชายสัญชาติไทยที่เกดิจากหญิง
สญัชาตลิาว, เมือ่วนัที ่๑๙ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/ask/archanwell/12923 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=493&d_id=492 

๔๑๙. ตอบคุณนุชจรนิทร์ คนสัญชาตไิทยที่มสีามีเป็นคนสัญชาตอิเมรกิัน, เมื่อวันที ่
๒๘ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/people-management/323695 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=494&d_id=493&page=1 

๔๒๐. ตอบคณุนุชเรือ่งคนไมม่สีถานะใดเลยหรอืคนทีไ่มม่ทีีย่นืบนโลกใบนี,้ เมือ่วันที ่
๒๘ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/people-management/323727 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=495&d_id=494&page=1 

๔๒๑. ตอบมงักรนอ้ยเรือ่งบทบาทของสามตีา่งดา้วกบับตุรทีเ่กดิจากหญงิสญัชาตไิทย, 
เมือ่วนัที ่๒๙ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/ask/archanwell/12841 

-------- 
๒๕๕๓ 
------- 

๔๒๒. ทําไมชาวเขาทีเ่กดิในราว พ.ศ.๒๔๙๖ อยา่งเชีย้วยจีงึจงึไมม่สีตูบิัตร ? : คําถาม
ทีไ่มน่่าถาม ?, วนัเสารท์ี ่๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
http://gotoknow.org/blog/my-work-on-birth-registration/324680 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=496&d_id=495 

๔๒๓. ปัญหาสทิธใินหลักประกันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของบคุคลทีเ่ป็นชนกลุม่นอ้ย
ในประเทศไทย (ขอ้ ๒ (๑), ๓, ๒๖, ๒๗ แห่ง ICCPR) : การตอบ HRC 
เกีย่วกบัสทิธติาม ICCPR ของคนชายขอบ, เมือ่วนัที ่๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-iccpr/324529 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=497&d_id=496 

๔๒๔. ปัญหาเสรภีาพในการเคลือ่นยา้ยและปัญหาการผลักดันคนชายขอบออกไปจาก
ประเทศไทย (ขอ้ ๑๒ และ ๑๓ แหง่ ICCPR) : การตอบ HRC เกีย่วกบัสทิธติาม 
ICCPR ของคนชายขอบ, เมือ่วนัที ่๓๐ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-iccpr/324629 

๔๒๕. ศริริาชและโอกาสทีจ่ะขจัดความไรรั้ฐใหแ้กค่ณุรุ่งแกว้ .... คนป่วยไรรั้ฐ, เมือ่
วนัที ่๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ 



P a g e  | 45 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
รวมงานเขยีนของ รศ.ดร.พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร / วันพธุที ่๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

http://gotoknow.org/blog/archanwell-notes-on-health4stateless/329834 

๔๒๖. กรณีศกึษานางตอ้ย อาจปร ุ:  คนไรรั้ฐทีเ่ป็นโรคเรือ้นแหง่โคราช- มใิชช่ายแดน 
มใิชพ่ืน้ทีส่งู กลางเมอืงใหญท่เีดยีว, เมือ่วนัที ่๙ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๕๓ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-notes-on-health4stateless/335151 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=500&d_id=499 

๔๒๗. กรณีศกึษานายจติร : สทิธถิอืครองทีด่นิในประเทศไทยของคนตา่งดา้ว, ขอ้สอบ
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบีุคคล คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยพายัพ 
ภาคการศกึษาที ่๒ ปีการศกึษา ๒๕๔๓, ปรับปรุงขอ้สอบใหส้อดคลอ้งกับการ
ปฏริปูกฎหมายใน พ.ศ.๒๕๕๑, เมือ่วนัที ่๑๒ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๕๓ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=501&d_id=500 
http://learners.in.th/blog/right2property/352504 

๔๒๘. กรณีศกึษานายแอคเว ่: ปัญหาการเลอืกกฎหมายเพือ่กําหนดความสามารถของ
บคุคลธรรมดา, ขอ้สอบกฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล คณะนติศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ภาคการศกึษาที ่๒ ปีการศกึษา ๒๕๔๘, 
เมือ่วนัที ่๑๒ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๕๓ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=502&d_id=501 
http://learners.in.th/blog/right2private-legal-personality/352769 

๔๒๙. ตอบคุณนัทเรื่องสทิธใินสัญชาตขิองบุตรระหว่างหญงิสัญชาตไิทยและชาย
สัญชาตเิยอรมัน, ตอบคําถามเกีย่วกับสทิธใินสถานะบคุคลตามกฎหมายของ
ประชาชนทีถ่ามมา, เมือ่วนัที ่๒๒ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๕๓ 
http://gotoknow.org/blog/people-management/339071 

๔๓๐. ตอบคุณนริมลเรือ่งสทิธใินสถานะบุคคลของบตุรระหว่างหญงิสัญชาตไิทยและ
ชายสัญชาตอิเมรกิัน ตลอดจนสทิธใินการแปลงสัญชาตเิป็นไทยของสามี
อเมรกินั, ตอบคําถามเกีย่วกบัสทิธใินสถานะบคุคลตามกฎหมายของประชาชนที่
ถามมา, เมือ่วนัที ่๒๒ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๕๓ 
http://gotoknow.org/blog/people-management/339272 

๔๓๑. ตอบคุณโอ๋เรื่องสทิธสิมรสตามกฎหมายระหว่างชายสัญชาตไิทยและหญงิไร ้
สญัชาตจิากพมา่ทีกํ่าลงัรอ้งขอพสิจูนส์ญัชาตพิมา่ ตลอดจนสทิธริอ้งขอสญัชาติ
ไทยโดยการสมรส, ตอบคําถามเกีย่วกับสทิธใินสถานะบคุคลตามกฎหมายของ
ประชาชนทีถ่ามมา, เมือ่วนัที ่๒๓ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๕๓ 
http://gotoknow.org/blog/people-management/339279 

๔๓๒. กรณีศกึษานางสาวอรนลนิ ปานาท ี: จากคนตา่งดา้วทีเ่กดิในประเทศไทยจาก
บดิาตามขอ้เท็จจรงิสัญชาตไิทย สูค่นสัญชาตไิทยโดยหลักดนิแดนตัง้แต่วันที ่
๒๖ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๓๕ และคนสญัชาตไิทยโดยหลักสบืสายโลหติจากบดิา
ตัง้แต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑, ตอบคําถามเกี่ยวกับสทิธใินสถานะ
บุคคลตามกฎหมายของประชาชนที่ถามมา,เริ่มเขียนเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๕๒, เขยีนเสร็จในวนัที ่๒๖ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๕๓ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=505&d_id=504 
http://gotoknow.org/blog/people-management/340239 

๔๓๓. ความเห็นทางกฎหมายแกเ่ด็กชายเด็กชายอรุณ สวัสดิส์าล ี: ขอ้หารอืเกีย่วกับ
สิทธิในสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดาของบุตรที่เกิดใน
ตา่งประเทศจากบดิาตามขอ้เท็จจรงิสัญชาตไิทยและมารดาซึง่เป็นคนต่างดา้ว
กอ่นวนัที ่๒๘ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๕๑, ตอบคําถามเกีย่วกบัสทิธใินสถานะบคุคล
ตามกฎหมายของประชาชนทีถ่ามมา,เมือ่วนัที ่๒๗ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๕๓ 
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๔๓๔. คํานําหนังสอืคูม่อืการจดทะเบยีนการเกดิของ อ.ดา๋วและอ.วนัีส  : เมือ่เอ็นจโีอ
และจีโอฝันที่จะพัฒนา “สูตรสําเร็จ” เพื่อจัดการปัญหาความไรรั้ฐไรส้ัญชาติ
อย่างยั่งยนืใหแ้ก่เด็กทีม่จีุดเกาะเกีย่วไทย, เริม่เขยีนเมือ่วันที ่๒๘ กุมภาพันธ ์
พ.ศ.๒๕๕๓, เขยีนเสร็จเมือ่วนัที ่๑ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 
http://gotoknow.org/blog/my-work-on-birth-registration/340900 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=506&d_id=505 

๔๓๕. กรณีศกึษานางสาวนาลสิา ทรอย : สทิธใินสัญชาตไิทยของบุตรทีเ่กดินอก
ประเทศไทยกอ่นวันที ่๒๖ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๓๕ ของหญงิไทยและชายต่าง
ดา้ว, ขอ้สอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักสูตร
นิตศิาสตร์บัณฑติ คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ปี
การศกึษา ๒๕๕๒ ภาคการศกึษาที ่๒, เมือ่วนัที ่๒๖ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๕๓ 
http://learners.in.th/blog/archanwell-right2nationality/360180 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=507&d_id=506 

๔๓๖. กรณีศกึษาครอบครัวของนางฝา : คนเผ่าซาไกหรอืมานใินอําเภอปะเหลยีน 
จังหวัดตรัง, บันทกึการทํางานเพือ่สรา้งและพัฒนาองคค์วามรูใ้นการจัดการองค์
ความรูเ้พื่อขจัดปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมายไทยใหแ้ก่คนชาตพัินธุม์านกิ 
(ซาไก), เมือ่วนัที ่๙ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-bkklegalclinic/342932 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=508&d_id=507&page=1 

๔๓๗. กฎหมายและการบังคับใชก้ฎหมายเกีย่วกบัการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของ
มนุษย์, powerpoint ประกอบการบรรยายภายใตห้ลักสูตร  “นักบริหารการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์(นพม.) รุ่นที ่1” สําหรับขา้ราชการ
ระดับกลางจัดการโดยสํานักฝึกอบรม สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์และ
สถาบันการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,์ 
ณ สถาบนัการพัฒนาสงัคม อําเภอธญับรุ ีจังหวดัปทมุธาน,ี เมือ่วนัที ่๑๒ มนีาคม 
พ.ศ.๒๕๕๓ 
http://www.uploadfile.biz/file/?i=IHEXMEIEMMWNWV 

๔๓๘. กรณีศกึษานางฝา  : คนชาตพัินธุม์านกิ (ซาไก) ซึง่ประสบปัญหาความไรรั้ฐ, 
ขอ้สอบในวชิากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักสูตรนิตศิาสตร์
บณัฑติ คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ปีการศกึษา ๒๕๕๒ ภาคที ่๒, 
เมือ่วนัที ่๑๘ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=509&d_id=508 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-bkklegalclinic/345440 

๔๓๙. การจดทะเบยีนการเกดิถว้นหนา้อยา่งถกูตอ้ง (BR4ALL) : สือ่สารความคบืหนา้
ของสถานการณ์ดา้นการจัดการองค์ความรู,้ บันทกึการทํางานเพื่อสรา้งและ
พัฒนาองคค์วามรูใ้นการจัดการองคค์วามรูเ้รือ่งการจดทะเบยีนการเกดิอยา่งถว้น
หนา้และถกูตอ้ง, เมือ่วนัเสารท์ี ่๒๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-km4universal-birth-registration/345863 

๔๔๐. เรือ่งเลา่จากอาจารยม์วิเมือ่วนัที ่๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ : กรณีศกึษาเกีย่วกบั
การจัดการผลกระทบต่อสทิธใินสถานะบคุคลตามกฎหมายไทยอันเกดิจากการ
กระทําผดิกฎหมายวา่ดว้ยสถานะบคุคล, บันทกึการทํางานเพือ่สรา้งและพัฒนา
องคค์วามรูใ้นการจัดการสทิธใินสถานะบุคคลตามกฎหมายของประชากร, เมือ่
วนัที ่๒๘ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=510&d_id=509 
http://gotoknow.org/blog/people-management/347766 

 


