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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปการวิจัยในขั้นตอนแรกที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ร้อง
ทุกข์ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึง่ ผูร้ อ้ งทุกข์และครอบครัวเป็นคนไร้รฐั เชือ้ สายลาว เกิดในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และอพยพข้ามแม่น�้าโขงเข้ามาอาศัยที่อ�าเภอเขมราฐในราว พ.ศ. 2531 อันเป็นช่วงเวลาที่ยังมี
ความไม่สงบในประเทศต้นทาง แม้จะมีการส�ารวจเพื่อบันทึกคนในสถานการณ์ของผู้ร้องในทะเบียนราษฎรของ
รัฐไทย แต่ผู้ร้องและครอบครัวก็ตกหล่นจากทะเบียนราษฎรมาตลอด จึงยังประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง
จนถึงปัจจุบัน
จากผลการศึกษาพบว่า การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อการจัดการ
ปัญหาความไร้รฐั โดยสิน้ เชิงของผูร้ อ้ งทุกข์และครอบครัวนัน้ มีผบู้ ริโภคองค์ความรูด้ งั กล่าว คือ 1) ผูป้ ระสบปัญหา
เอง 2) ผู้สนับสนุนทางสังคมซึ่งเข้าด�าเนินการร้องทุกข์ต่อกรมการปกครอง ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่รักษาการตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรให้แก่ผู้ร้องทุกข์ ตลอดจน 3) กรมการปกครองเอง และทั้งนี้ องค์ความรู้จากการ
วิจัยนี้มี 3 ส่วน กล่าวคือ 1) ความเป็นไปได้ในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร
2) ความเป็นไปได้ในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาติ และ 3) ความเป็นไปได้ในการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายคนเข้าเมือง
ค�าส�าคัญ: ความช่วยเหลือทางกฎหมาย; บุคคลไร้รัฐ; จังหวัดอุบลราชธานี
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Abstract
This article has a purpose to conclude the first step of legal aid process, for a person
who comes from Ubon Ratchathani province. The complainant and family are laotian people
who are totally stateless person. They were born in Laos and emigrated to Khemmarat district,
Ubon Ratchathani province since 1998. At that period of time, they fled to Thailand, due to
the unrest situation of their original country. After that situation, Thai state has several survey
and registration period process to recognize laotian people who fled from Loas. However,
the complaint and family have been missing of all registration process, and being stateless
until now.
As a result of research, there are the consumers of a creation and development on
factual knowledge and legal knowledge to eliminate an undocumented problem, such as:
1) the problem owner, 2) the social supporter who sent a complaint to the Department of
Provincial Administration and 3) the Department of Provincial Administration, the main law
enfocer of civil registration law. There are 3 significant knowledge of the research, such as:
1) the possibility of recognition of a legal personality by the civil registration law, 2) the
possibility of recognition of a legal personality by the nationality law and 3) the possibility of
recognition of a legal personality by the immigration law.
Keywords: Legal Aid; Stateless Persons; Ubon Ratchathani Province
1. บทน�า
1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
ด้วยผู้เขียนมีโอกาสท�างานวิจัยเพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ร้องขอความช่วยเหลือทาง
กฎหมายในภาคอีสานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2533 ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะได้รับฟังค�าถามด้านการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอีสานมาแล้วหลายกรณี3 โดยหลายปีผ่านไป ก็มีค�าร้องเพื่อ
ขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากอีสานเข้ามาที่บางกอกคลินิกนิติธรรมศาสตร์ปะปราย และในปี พ.ศ. 2561 ก็
ยังมีค�าร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายอีก 3 ค�าขอ ซึ่งแต่ละค�าขอก็มีจ�านวนหลายคนหลายครอบครัว แต่กรณี
ที่ท�าให้ผู้เขียนสนใจมากที่สุด ก็คือค�าร้องของนางสาวจูมมาลี แก้วปัญญาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา
18.58 น. เป็นค�าร้องผ่านกล่องข้อความของระบบเฟซบุก๊ (Facebook) เป็นค�าร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย
Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn, “Stateless People of the Northeast of Thailand: The New Challenge to
Private International Lawyers,” Law Journal of the Law Faculty of Ubon Ratchathani University 1, no. 1 (Inaugural Edition)
(February 2008): 14. [In Thai]
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เพราะเธอประสบปัญหาความไร้รฐั โดยสิน้ เชิง ทัง้ นี้ เพราะการปรากฏปัญหาดังกล่าวแก่มนุษย์ทอี่ าศัยในประเทศไทย
ย่อมหมายถึงความผิดกฎหมายระหว่างประเทศของรัฐไทยภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายให้แก่มนุษย์ ผูเ้ ขียนจึงท�าการศึกษาวิจยั เพือ่ แสวงหาองค์ความรูใ้ นการจัดการปัญหาการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายให้แก่บคุ คลตามค�าร้องขอของคุณจูมมาลี ซึง่ ประกอบด้วยคุณจูมมาลีเอง รวมถึง
บิดาและมารดา ตลอดพีอ่ กี 4 คน รวมเป็น 7 คน ซึง่ ทุกคนถือชือ่ สกุลว่า “แก้วกัญญา” จึงเป็นกรณีศกึ ษาครอบครัว
แก้วกัญญา กรณีศึกษาแก้วกัญญาน่าจะเป็นต�าราทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ที่น่าสนใจทีเดียว ในกระบวนการ
จัดการปัญหาการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร และนอกจากนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับมนุษย์
วิทยาและสังคมวิทยาก็จะน่าสนใจมากทีเดียว ส�าหรับคนทีส่ นใจเรือ่ งการอพยพข้ามชาติในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพือ่ ให้ความรูท้ างกฎหมายเบือ้ งต้นแก่คณ
ุ จูมมาลี แก้วกัญญา เพือ่ จัดการปัญหาความไร้รฐั
โดยสิน้ เชิงทีไ่ ด้ประสบอยูม่ าหลายสิบปี อีกทัง้ เพือ่ ผูส้ นับสนุนการพัฒนาสิทธิอนั จ�าเป็นให้แก่ครอบครัวแก้วกัญญา
1.2.2 เพื่อสื่อสารความมีอยู่ของปัญหาคนไร้รัฐโดยสิ้นเชิง และปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติที่ยัง
ปรากฏอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคอีสานของประเทศไทย ไปยังเหล่าผู้รักษาการตามกฎหมาย
1.2.3 เพื่อสร้างข้อเสนอด้านองค์ความรู้ไปยังสหประชาชาติ และประชาคมระหว่างประเทศ
อื่น ๆ ที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประชาคมโลก
1.2.4 เพื่อแบ่งปันกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาวิจัยเพื่อให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายนี้ ไปยังภาควิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณาจารย์และนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
1.3 สมมติฐาน
รัฐไทยโดยกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ขจัดปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิงให้แก่มนุษย์ ซึ่งอาศัยใน
ประเทศไทยและประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง ดังนั้นเมื่อบุคคลในครอบครัวแก้วกัญญาอาศัยในอ�าเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย บุคคลเหล่านี้จึงมีสิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรของรัฐไทย
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 การศึกษาวิจัยนี้ มีขอบเขตทางเนื้อหา (Material Scope) เป็นงานวิจัยเพื่อแสวงหาความ
รู้ทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อสนับสนุนการจัดการสิทธิอันจ�าเป็นแก่มนุษย์ที่มีปัญหาการรับรองสถานะ
และสิทธิของบุคคล โจทย์วิจัยมีความชัดเจนเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ทางกฎหมาย (Legal Feasibility)
อันเป็นสูตรการท�างาน (Know How) เพื่อการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย มิใช่งานวิจัยทางปริมาณ มิใช่งาน
วิจัยเพื่องานวิจัย แต่เป็นงานวิจัยเพื่อการพัฒนา (Research for Development or R&D)
1.4.2 การศึกษาวิจยั นี้ มีขอบเขตทางบุคคล (Personal Scope) เป็นการวิจยั เพือ่ บุคคลกลุม่ หนึง่
ซึ่งเป็นตัวอย่างของบุคคลเชื้อสายลาวจ�านวนมากที่ประสบปัญหาเดียวกันในภาคอีสานของประเทศไทย ซึ่งยัง
ประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง
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1.4.3 การศึกษาวิจัยนี้ มีขอบเขตทางเวลา (Time Scope) เป็นการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์เชื้อ
สายลาวที่เกิดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอพยพข้ามแม่น�้าโขงเข้ามาอาศัยในประเทศไทย
เมื่อราว พ.ศ. 2530 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลาวมีความไม่สงบในประเทศ อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบอบการ
ปกครองจากเสรีนยิ มมาเป็นสังคมนิยม การศึกษาในบุคคลเป้าหมายจนถึงปัจจุบนั และอนาคต กล่าวคือ จนปัญหา
สถานะและสิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายเสร็จสิ้นลง
1.4.4 การศึกษาวิจัยนี้ มีขอบเขตทางพื้นที่ (Area Scope) เป็นการศึกษาเรื่องราวของผู้ร้องทุกข์
ที่เกิดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอาศัยในประเทศไทย ณ จังหวัดอุบลราชธานี
1.5 ระเบียบวิธีการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ของการศึกษาวิจัย คือ แนวคิดและวิธีการศึกษาในประการแรกของการท�าวิจัยเพื่อ
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายก็คอื การส�ารวจข้อเท็จจริงเพือ่ แสวงหาตัวรัฐเจ้าของตัวบุคคล (Personnel State)
ในครอบครัวแก้วกัญญา ทั้งนี้ เนื่องจากว่ารัฐนี้เองย่อมมีหน้าที่ขจัดปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติให้แก่คนใน
ครอบครัวนี้ และดูแลรับรองสิทธิอันจ�าเป็นแก่ครอบครัวนี้ในระหว่างที่กระบวนการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายในสถานการณ์ทั่วไปยังไม่แล้วเสร็จ, ขั้นตอนที่ 2 คือ การแสวงข้อกฎหมายและข้อนโยบายที่ก�าหนดให้
รัฐทีม่ จี ดุ เกาะเกีย่ วทีแ่ ท้จริงกับครอบครัวแก้วกัญญา ทัง้ นี้ เพราะข้อกฎหมายและข้อนโยบายดังกล่าวย่อมมีกา� ลัง
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจัดการปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิงของคนในครอบครัวดังกล่าว, ขั้นตอนที่
3 คือ โดยการศึกษาวิจยั ย่อมมีลกั ษณะของการพัฒนาเพือ่ วิจยั (Development for Research: D&R) จึงเป็นการ
วิจัยที่จับต้องได้ กินได้ และสร้างประโยชน์ได้โดยพลัน มิใช่เพียงงานวิจัยเชิงเอกสารและไร้เป้าหมายที่ชัดเจนใน
เชิงบุคคล หรืออาจกล่าวในภาษาวิจยั เพือ่ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ก็ยอ่ มมีลกั ษณะของการวิจยั เพือ่ ก�าหนด
ขัน้ ตอนการพัฒนาสิทธิในการรับรองรองสถานะบุคคลตามกฎหมายตามทีก่ า� หนดโดยกฎหมายและนโยบายของ
รัฐไทยหรือรัฐต่างประเทศอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ผลการวิจยั ย่อมจะน�าไปสูก่ ารนับหนึง่ ส�าหรับครอบครัวแก้วกัญญาและ
บุคคลในสถานการณ์เดียวกัน และขัน้ ตอนที่ 4 คือ การศึกษาถึงอุปสรรคทีท่ า� ให้กฎหมายและนโยบายของรัฐไทย
และรัฐต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องไม่อาจมีผลขจัดปัญหาความไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติของคนในกรณีศกึ ษา และในขัน้ ตอนนี้
เอง การผลิตองค์ความรูเ้ พือ่ จัดการอุปสรรคนีย้ อ่ มจะต้องมีขนึ้ เมือ่ ข้อกฎหมายและข้อนโยบายถูกปฏิเสธโดยเจ้า
หน้าทีข่ องรัฐทีร่ กั ษาการตามกฎหมาย ซึง่ โดยปกติกไ็ ม่นา่ จะเกิดขึน้ แต่หากเกิดขึน้ ก็จะท�าให้นกั วิจยั ค้นพบสาเหตุ
ที่การปฏิบัติการตามกฎหมายและนโยบายไม่อาจสัมฤทธิ์ผลได้
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ท�าให้ทราบถึงการปรากฏตัวขององค์ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นเพื่อคุณจูมมาลีและ
ครอบครัว ซึ่งประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง ตลอดจนบุคคลในสถานการณ์เดียวกัน คุณจูมมาลี แก้วกัญญา
จะเห็นว่าคนไร้รัฐโดยสิ้นเชิงจะมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเพื่อจัดการปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิงที่ประสบ
อยู่มา
1.6.2 ท�าให้ทราบว่าผู้รักษาการตามกฎหมาย โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งรักษาการตามกฎหมายไทยว่าด้วยการทะเบียนราษฎร อันเป็นกลไกของรัฐไทยในการขจัดปัญหาความไร้รัฐ
ของมนุษย์ในสังคมไทย ตลอดจนสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับทราบถึงความมีอยู่ของปัญหาคนไร้รัฐโดยสิ้นเชิง
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หรื อ ปั ญ หาความไร้รัฐไร้สัญชาติที่ยังปรากฏอยู ่ ในประเทศไทย ซึ่ ง สร้ า งปั ญ หาความไม่ มั่ นคงของมนุ ษ ย์
ในประเทศไทย จึงเกิดความมั่นคงของด้านประชากรของรัฐไทยและเพื่อสันติสุขของมนุษย์ในประเทศไทย
1.6.3 ท�าให้ทราบว่าองค์การสหประชาชาติ และประชาคมระหว่างประเทศอืน่ ๆ ทีม่ อี า� นาจหน้าที่
เกีย่ วกับคนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติในประชาคมโลกรับทราบถึงปัญหาความไร้รฐั โดยสิน้ เชิงของคนในครอบครัวแก้วกัญญา
และอาจมีโอกาสให้ข้อแนะน�าต่อรัฐไทยหรือรัฐต่างประเทศที่มีจุดเกาะเกี่ยวที่แท้จริงกับคนในครอบครัวแก้ว
กัญญา
1.6.4 ท�าให้ทราบถึงการปรากฏตัวขององค์ความรู้จากการแบ่งปันในกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากการศึกษาวิจัยเพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายนี้ ในระหว่างภาควิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
คณาจารย์และนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
2. ผลการวิจัย
2.1 สถานการณ์ด้านข้อเท็จจริงที่ค้นพบ
2.1.1 ความเป็นมาของคุณจูมมาลีและครอบครัวแก้วกัญญา
โดยการสอบปากค�าเบือ้ งต้น คุณจูมมาลีทราบจากบิดาและมารดาซึง่ เลีย้ งเธอมาว่า เธอเกิด
เมื่อ พ.ศ. 2530 ณ บ้านขี้นาค เมืองโขง แขวงจ�าปาศักดิ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ
ที่เรียกสั้น ๆ ว่า ส.ป.ป. หรือประเทศลาว ซึ่งเป็นการเกิดนอกโรงพยาบาล จึงไม่มีการออกหนังสือรับรองการเกิด
ตามกฎหมายลาวว่าด้วยการทะเบียนราษฎร บิดาชื่อว่า ถม แก้วกัญญา ซึ่งเกิดเมื่อ พ.ศ. 2493 และมารดาชื่อว่า
แก้ว แก้วกัญญา ซึ่งเกิดเมื่อ พ.ศ. 2499 บิดาและมารดาเป็นคนเชื้อสายลาว ซึ่งเกิดและอาศัยอยู่ท่ีบ้าน
ขี้นาคดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน บิดาและมารดาก็เกิดนอกโรงพยาบาล และไม่เคยได้รับการแจ้งการเกิดในทะเบียน
ราษฎรของรัฐลาวเช่นกัน คุณจูมมาลีมีพี่สาว 3 คน และพี่ชาย 1 คน ก็คือ 1) นางจารุณี ซึ่งเกิดเมื่อ พ.ศ. 2519,
2) นางสมหมาย ซึ่งเกิดเมื่อ พ.ศ. 2521, 3) นางสมสนิท ซึ่งเกิดเมื่อ พ.ศ. 2525 และ 4) นายชัยชนะ แก้วกัญญา
ซึ่งเกิดเมื่อ พ.ศ. 2527 พี่ทั้ง 4 คน ก็เกิดที่บ้านขี้นาค เมืองโขง แขวงจ�าปาศักดิ์ ประเทศลาว เช่นเดียวกับนางสาว
จูมมาลี เรารับรูข้ อ้ เท็จจริงจากปากค�าของนางสาวจูมมาลีตอ่ มาว่า เมือ่ ราว พ.ศ. 2531 มีการย้ายถิน่ ของครอบครัว
แก้วกัญญาจากประเทศลาวมาสูป่ ระเทศไทย ครอบครัวแก้วกัญญาทุกคนได้อพยพเข้ามาในประเทศไทย โดยข้าม
แม่น�้าโขงเข้ามาทางด่านอ�าเภอเขมราฐ ในขณะที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย บิดาของจูมมาลีมีอายุ 38 ปี ส่วน
มารดามีอายุ 32 ปี ในขณะที่นางจารุณี พี่สาวคนที่ 1 ของจูมมาลีมีอายุ 12 ปี นางสมหมาย พี่สาวคนที่ 2 มีอายุ
10 ปี นางสมสนิท พี่สาวคนที่ 3 มีอายุ 6 ปี นายชัยชนะ พี่ชายของนางสาวจูมมาลีมีอายุ 4 ปี ส่วนจูมมาลี มีอายุ
เพียง 1 ปี สาเหตุที่เข้ามา ก็เพราะความยากจน คิดว่า มาอยู่ที่ไทยจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ความไม่สงบในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่อย่างใด เมื่อเข้ามาถึงอ�าเภอเขมราฐ ประเทศไทย เมื่อ
ราว พ.ศ. 2531 ครอบครัวแก้วกัญญาได้มาปลูกกระท่อมเพื่ออาศัยอยู่ในที่ดินของ ร.ต.ต. เดชา วงศ์เมืองแสน
แล้วต่อมา ก็ย้ายไปอาศัยอยู่ในที่ดินของนางก้าน ทิพมูล แล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ในที่ดินของ ร.ต.ต. เดชา วงศ์เมือง
แสนอีก จนกระทัง่ ร.ต.ต. เดชาได้ขายทีด่ นิ จึงได้ยา้ ยออก แล้วซือ้ ทีด่ นิ ปลูกบ้าน ซึง่ เป็นทีอ่ ยูป่ จั จุบนั การซือ้ ทีด่ นิ
ครั้งนี้ เกิดขึ้นตอนนางสาวจูมมาลีมีอายุประมาณ 15 ปี ซื้อ ด้วยเงินที่ไม่มากมายอะไร เพราะที่ดินตรงนั้นไม่มี
หลักฐานอะไร น�้าก็จะท่วมบ้านทุกปี ขนของหนีน�้ากันทุกปีเช่นกัน เรื่องราวของการศึกษานั้น จูมมาลีรวมถึง
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พีส่ าวพีช่ ายได้เข้าเรียนทีโ่ รงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ ด้วยความกรุณาของอาจารย์อนงค์ วงค์เมืองแสน พาไปสมัคร
เรียน อาจารย์อนงค์เป็นภรรยาของ ดาบต�ารวจ เดชา วงค์เมืองแสน เจ้าของที่ดิน ซึ่งอาศัยอยู่ในช่วงแรกที่เข้ามา
ในประเทศไทย ทุกคนก็ได้เรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนั้น คนชั้นบุตรของครอบครัวแก้วกัญญาจึงใช้
ภาษาไทยได้ทั้งพูดอ่านเขียน และดีกว่าภาษาลาวที่ท�าได้เพียงพูดเท่านั้น ส่วนบิดาและมารดานั้น อ่านไม่ออก
เขียนภาษาไทยไม่ได้ แต่พูดภาษาไทยกลางได้ แต่ไม่คล่องมากในส่วนภาษาลาว ทั้งบิดาและมารดาพูดได้คล่อง
เพราะเป็นภาษาแม่ของท่านทั้งสอง แต่ส�าหรับการเขียนภาษาลาวนั้น บิดาเขียนภาษาลาวไม่ได้ แต่มารดาเขียน
ภาษาลาวได้บ้าง ในเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนในครอบครัวแก้วกัญญา บิดาและมารดา
ก็ปลูกผัก หาปลาขายบ้าง รับจ้างบ้าง แล้วแต่ฤดูกาล ส่วนนางสาวจูมมาลีก็ท�างานรับจ้างบ้าง ถ้ามีคนจ้าง
เธอคิดว่าเพราะเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และไม่ใช่คนสัญชาติไทย และยังไม่มีเอกสารรับรองตัวบุคคล
จึงค่อนข้างล�าบาก ใช้ชีวิตอยู่แต่ในเขตอ�าเภอ ไปไหนไม่ได้ เพราะกลัวถูกจับ4
2.1.2 ความพยายามของคุณจูมมาลีและครอบครัวแก้วกัญญาที่จะขอให้รัฐไทยขจัดปัญหา
ความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง
ใน พ.ศ. 2547 สมาชิกบางส่วนของครอบครัวแก้วกัญญาก็ไปขอรับการส�ารวจและบันทึก
ในทะเบียนประวัตแิ รงงานต่างด้าวไร้ฝมี อื (ท.ร.38/1) ตามกฎหมายไทยว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ซึง่ เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีที่เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2547 เพื่อแรงงานไร้ฝีมือเข้าเมืองผิดกฎหมายจากประเทศเมียนมา/สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว/ประเทศกัมพูชาเท่านั้น เมื่อผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้คนต่างด้าวในหมู่บ้านไปขึ้นทะเบียน
ก็มีเพียงนางสาวจูมมาลี มารดาและเหล่าพี่สาวที่ไปขึ้นทะเบียน ส่วนบิดาไม่ไป โดยให้เหตุผลว่า แก่แล้ว ส่วนพี่
ชายก็ท�างานเลยไม่ได้ไป ในขณะที่ถูกบันทึกใน ท.ร. 38/1 นางสาวจูมมาลีมีอายุเพียง 17 ปี แต่อย่างไรก็ตาม
เอกสารดังกล่าวที่ได้รับมาในวันนั้นก็สูญหายไปเมื่อน�้าท่วมบ้าน5 ในเวลาต่อมา คณะรัฐมนตรียอมรับรองสิทธิใน
การรับการส�ารวจและบันทึกสถานะบุคคลภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการสถานะและสิทธิให้แก่คนที่มีปัญหา
สถานะบุคคลทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทยมานานแล้ว ซึง่ ผูท้ รงสิทธิในยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิ
ของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยการตีความของกรมการปกครองก็คือ
1) ชนกลุม่ น้อยทีเ่ ข้ามาอาศัยอยูเ่ ป็นเวลานาน แต่ตกส�ารวจจากการจัดท�าทะเบียนประวัตชิ นกลุม่ น้อยในอดีต ซึง่
จะต้องเป็นผู้ที่เข้ามาในประเทศไทยก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 และอาศัยอยู่ต่อเนื่องในประเทศไทย,
2) กลุ่มเด็กหรือบุคคลที่ศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้เข้ามาในประเทศไทยก่อนวันที่ 18 มกราคม
พ.ศ. 2548, 3) กลุ่มคนไร้รากเหง้า ซึ่งเป็นผู้เข้ามาในประเทศไทยก่อนวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548, 4) กลุ่มคน
ที่ท�าคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้เข้ามาในประเทศไทยก่อนวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
และ 5) บุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดและอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วย6

Jummalee Keawkanya, interview by Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn, Ubon Ratchathani, February 4-20,
2018. [In Thai]
5
lbid.
6
The Cabinet, “Cabinet Resolution for Management of Personal Rights and Status,” January 18, 2005. [In Thai]
4
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เมื่อ พ.ศ. 2552 นางสาวจูมมาลีและครอบครัวแก้วกัญญาก็ไปขอรับการส�ารวจและบันทึก
ในทะเบียนประวัติประเภทบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามแบบ ท.ร. 38 ก. แต่ต่อมา เมื่อคนที่ไปขอรับการ
ส�ารวจพร้อมกัน ถูกบันทึกแล้วในแบบ ท.ร.38 ก แต่นางสาวจูมมาลีและครอบครัวแก้วกัญญากลับไม่ได้รับการ
บันทึกและออกบัตรประจ�าตัวบุคคลแต่อย่างใด7
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ส�านักกฎหมายพิทักษ์สิทธิของมูลนิธิกระจกเงา เชียงราย
จึงเข้าให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่นางสาวจูมมาลี โดยหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง เรื่องขอความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบและพิจารณาการจัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กรณีนางสาวจูม
มาลี แก้วกัญญา และอีกหลายครอบครัว รวม 120 คน สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยก็คอื ใบตอบรับการส�ารวจเพือ่ จัดท�าทะเบียน
ประวัติตามแบบ 89/1 จ�านวน 1 ฉบับ ลงนามโดย นายสมชาติ พิพัฒน์ธราดล หัวหน้าส�านักกฎหมายเพื่อการ
พิทักษ์สิทธิ มูลนิธิกระจกเงา8 ภายต่อมา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ปรากฏมีเทศบาลมีค�าสั่งให้นางลัดดา
เจษฎาพาณิชย์ นายกเทศมนตรีต�าบลเขมราฐ ซึ่งคณะกรรมการนี้ประกอบด้วย 1) นายวิชัย ช�านาญเวช หัวหน้า
ฝ่ายอ�านวยการ เป็นประธานกรรมการ, 2) นายวุฒชิ ยั ศุภลักษณ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบตั กิ าร เป็น
กรรมการ และ 3) นางจิตติมา วงศ์พุทธะ นิติกรปฏิบัติการ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อท�าหน้าที่แสวงหา
ข้อเท็จจริงเพือ่ คนในสถานการณ์ดงั นางสาวจูมมาลีและครอบครัวแก้วกัญญายังท�าโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง การจัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน9
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายยุทธชัย จะจู แห่งส�านักกฎหมายพิทักษ์สิทธิของ
มูลนิธกิ ระจกเงา เชียงราย ได้ยกร่างหนังสือเพือ่ ให้นางสาวจูมมาลีลงนามถึงผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย 4 ท่านกล่าว
คือ 1) อธิบดีกรมการปกครอง, 2) นายอ�าเภอเขมราฐ, 3) นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต�าบลเขมราฐ และ
4) อาจารย์วีนัส สีสุข ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายการทะเบียนราษฎรและสัญชาติของกรมการปกครอง ขอให้ตระหนัก
ว่าอธิบดีกรมการปกครองท�าหน้าทีเ่ ป็นนายทะเบียนกลางตามกฎหมายไทยว่าด้วยการทะเบียนราษฎร10 นอกจาก
นั้น ก็ได้มีการร้องทุกข์ไปยังคุณเตือนใจ ดีเทศน์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์
และชนเผ่าพืน้ เมืองอีกด้วย หนังสือนีม้ เี ป้าหมายเพือ่ ขอแจ้งปัญหาการไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบส�านักทะเบียนกลาง
ว่าด้วยการส�ารวจและจัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 และมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 เรือ่ งกลุม่ บุคคลทีอ่ พยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยูเ่ ป็นเวลานาน ตลอด
จนตามหนังสือส�านักทะเบียนกลางด่วนมาก11 หนังสือดังกล่าวที่นางสาวจูมมาลีมีไปยังเหล่าผู้รักษาการตาม

Jummalee Keawkanya, interview by Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn, Ubon Ratchathani, February 4-20,
2018. [In Thai]
8
Law Office for Right Protection of Mirror Fondation, “Request for the Inspection and the Registration in Thai State
Databases for Unregistered Person: The Cases of Jummalee Keawkanya and 120 Families,” March 14, 2017. [In Thai]
9
Subdistrict Municipality of Khemarat, “The Nomination of the Commission for Inspection of Thai State Registration
for Unregistered Persons,” January 18, 2018. [In Thai]
10
Law Office for Right Protection of Mirror Fondation, “Jummalee Keawkanya, Complaint Letter on Personal
Problem,” March 13, 2018. [In Thai]
11
General Register Office of DOPA, “Profile Registration for Unregistered Person to Provincial Registrar of All
Provinces and Registrar of Bangkok Metropolitan Administration,” October 10, 2014. [In Thai]
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ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 (vol. 6 no. 2 July - December 2018)

กฎหมายการทะเบียนราษฎร และไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุถงึ พยานเอกสารส�าคัญจ�านวน
6 ฉบับที่ยืนยันว่า นางสาวจูมมาลีอาศัยอยู่ในประเทศไทยก่อนการส�ารวจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18
มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งเอกสารส�าคัญดังกล่าวก็คือ 1) ส�าเนาแบบส�ารวจเพื่อจัดท�าทะเบียนส�าหรับบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียนทางทะเบียน หรือแบบ 89 เล่มที่ 2 เลขที่ส�ารวจ 26 วันที่ส�ารวจ 3 เมษายน พ.ศ. 2554
สถานที่ส�ารวจท้องถิ่น เทศบาลต�าบลเขมราฐ พร้อมส�าเนาสอบปากค�าพยาน หรือ ป.ค.14, 2) ส�าเนาใบตอบรับ
การส�ารวจเพื่อจัดท�าทะเบียนประวัติฯ แบบ 89/1, 3) ส�าเนาทะเบียนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
เข้าเรียน 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 วันที่จ�าหน่าย วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543, 4) ส�าเนาใบรับรองครูประจ�าชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ, 5) ส�าเนาใบรับรองครูประจ�าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ
6) ล�าดับหนังสือเพื่อด�าเนินการกรณีของนางสาวจูมมาลี แก้วกัญญา ต่อมาส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต�าบล
เขมราฐ ได้มีหนังสือถึงนางสาวจูมมาลี แก้วกัญญา อ้างถึงหนังสือของนางสาวจูมมาลีลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.
2561 เรื่อง ขอแจ้งปัญหาการไม่ปฏิบัติตามระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการส�ารวจและจัดท�าทะเบียน
ประวัตบิ คุ คลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนฯ หนังสือเทศบาลดังกล่าวแจ้งถึงการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อ
เท็จจริงการจัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน จ�านวน 120 ราย และส�านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลต�าบลเขมราฐอยู่ในระหว่างสอบหาข้อเท็จจริง หนังสือนี้ลงนามโดยนายจรูญ ขวัญหวัญ นายทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลต�าบลเขมราฐ12 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายยุทธชัย จะจู แห่งส�านักกฎหมายพิทักษ์
สิทธิของมูลนิธิกระจกเงา เชียงราย ได้ยกร่างหนังสือเพื่อให้นางสาวจูมมาลีส่งหนังสือขอทราบความคืบหน้าใน
การด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของบุคคลทีไ่ ด้รบั การส�ารวจทะเบียนประวัตบิ คุ คลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
(แบบ 89) ถึงนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต�าบลเขมราฐ อ้างถึงหนังสือของตนเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561
เช่นกัน และเตือนว่าระยะเวลาล่วงเลยมา 33 วันแล้วนับตั้งแต่วันที่เธอได้ยื่นพยานหลักฐานไว้ ณ ส�านักทะเบียน
ท้องถิน่ เทศบาลต�าบลเขมราฐ เธอจึงอยากทราบว่า กรณีของเธอได้มกี ารตรวจสอบแล้วหรือไม่ และจะมีการเรียก
เธอไปให้ข้อเท็จจริงเมื่อใด13
2.2 สถานการณ์ด้านข้อกฎหมายที่ค้นพบ
2.2.1 สาเหตุแห่งปัญหาความไร้รฐั โดยสิน้ เชิงของคุณจูมมาลีและคนในครอบครัวแก้วกัญญา
ค�าว่าคนไร้รัฐนั้น มีความหมายถึงคนที่ตกหล่นจากการยอมรับของรัฐอธิปไตย ทั้งนี้ เพราะ
โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศทัว่ ไป รัฐย่อมปรากฏตัวขึน้ เมือ่ มีขอ้ เท็จจริงว่า หน่วยการปกครองหนึง่ ได้แสดง
ให้ปรากฏว่ามีอา� นาจอธิปไตยทีส่ งู สุดเหนือดินแดนและประชากร ดังนัน้ เมือ่ ไม่มรี ฐั ใดยอมรับทีจ่ ะเป็นรัฐเจ้าของ
ตัวบุคคลของเอกชนใด เอกชนนัน้ จึงไร้ความคุม้ ครองของรัฐโดยสิน้ เชิง จะเห็นว่าเมือ่ ไม่ปรากฏว่าคุณจูมมาลีและ
คนในครอบครัวแก้วกัญญาได้รับการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรของรัฐไทยหรือรัฐใด
บนโลก ดังนั้นบุคคลดังกล่าวจึงมีสถานะเป็นคนไร้รัฐโดยสิ้นเชิง เมื่อพวกเขาเกิดในประเทศลาว เขาก็ควรจะได้

12

[In Thai]

Local Registration Office of Khemarat Subdistrict, “Profile Registration of Unregistered Person,” March 26, 2018.

Law Office for Right Protection of Mirror Fondation, “Jummalee Keawkanya, Complaint Letter on Personal
Problem,” May 2, 2018. [In Thai]
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รับการจดทะเบียนคนเกิดในทะเบียนราษฎรของรัฐลาว และเมื่อพวกเขาอพยพมาตั้งบ้านเรือนในประเทศไทย
พวกเขาก็ควรจะได้รับการจดทะเบียนคนอยู่ในทะเบียนราษฎรของรัฐไทย
2.2.2 ผลลัพธ์ของปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิงที่เกิดแก่คุณจูมมาลีและครอบครัว
ผลลัพธ์ในสถานะบุคคลตามกฎหมายในสถานการณ์ทั่วไปมี 3 ประการ กล่าวคือ 1) การ
ตกหล่นจากการส�ารวจและบันทึกในทะเบียนราษฎรของรัฐไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.
2548 ย่อมน�าไปสู่ปัญหาความไร้การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย การทะเบียนราษฎร14 อันท�าให้
คนที่ตกอยู่ในปัญหานี้ถูกเรียกว่าคนไร้เอกสารพิสูจน์ทราบตัวบุคคล (Undocumented Person) หรือกรมการ
ปกครองไทยเรียกบุคคลในสถานการณ์ดงั กล่าวว่าบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน ไม่มสี ถานะราษฎร (Civilian)
หรือพลเมือง (Citizen) โดยรัฐเจ้าของทะเบียนราษฎรใดเลย 2) การไม่ถูกบันทึกในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลย
บนโลกย่อมน�าไปสูค่ วามไร้การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาติ อันท�าให้คนทีต่ กอยูใ่ นปัญหานีถ้ กู เรียก
ว่าคนไร้สัญชาติ เพราะไม่มีรัฐใดเลยบนโลกยอมรับเป็นรัฐเจ้าของสัญชาติ (State of Nationality) และรับรอง
สถานะคนสัญชาติ ให้เพือ่ แสดงตน เมือ่ ไม่อาจแสดงตนเป็นคนสัญชาติในทุกประเทศบนโลก พวกเขาจึงมีสถานะ
เป็นคนต่างด้าวในทุกประเทศบนโลก และ 3) เมือ่ ไม่มรี ฐั ใดเลยบนโลกรับรองสถานะคนสัญชาติ พวกเขาจึงประสบ
ปัญหาความไร้สถานะบุคคลตามกฎหมายคนเข้าเมือง อันท�าให้คนที่ตกเป็นคนผิดกฎหมายคนเข้าเมืองในทุก
ประเทศบนโลก ทั้งนี้ เพราะโดยหลักกฎหมายคนเข้าเมืองสากล เมื่อบุคคลไม่มีสถานะคนสัญชาติก็จะต้องถูกถือ
เป็นคนต่างด้าว และเมื่อเป็นคนต่างด้าวก็จะต้องมีวีซ่า (Visa) ซึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิเข้าเมืองและสิทธิอาศัย
ในประเทศที่ตนปรากฏตัว และเมื่อคนในครอบครัวแก้วกัญญาไม่มีเอกสารดังกล่าว บุคคลเหล่านั้นก็จะมีสถานะ
เป็นคนเข้าเมืองไทยแบบผิดกฎหมาย และคนอาศัยในไทยแบบผิดกฎหมาย
2.2.3 ประเภทของความไร้สัญชาติของคนในครอบครัวแก้วกัญญา
โดยวิเคราะห์ต่อไปว่าคนในครอบครัวแก้วกัญญาจัดเป็นคนไร้สัญชาติที่พบในประเทศไทย
ประเภทคนไร้สัญชาติซึ่งยังไร้สถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรของรัฐ ซึ่งเรามักเรียกว่าคนไร้รัฐ (Stateless
People) หรือคนไร้ทงั้ รัฐและสัญชาติ เพราะพวกเขาไร้การรับรองใด ๆ จากรัฐ จึงตกเป็นทัง้ คนไร้การรับรองตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรและตามกฎหมายสัญชาติ พิจารณาได้ว่าหากคนในครอบครัวแก้วกัญญาได้รับการ
บันทึกในทะเบียนประวัติประเภทบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนตามที่พวกเขาร้องขอ พวกเขาก็จะมีสถานะเป็น
คนไร้สัญชาติ ซึ่งได้รับการบันทึกรายการสถานะบุคคลแล้วในทะเบียนราษฎรของรัฐ หรือเรียกสั้น ๆ ว่าคนมีรัฐ
แต่ไร้สญ
ั ชาติ ความเป็นคนมีรฐั ก็เนือ่ งจากการทีร่ ฐั ไทยบันทึกพวกเขาในทะเบียนราษฎรของรัฐไทย ซึง่ หมายความ
ว่ารัฐนีย้ อมรับเป็นรัฐเจ้าของตัวบุคคลของตัวบุคคลของพวกเขา แต่ยงั ไม่ยอมรับทีจ่ ะเป็นรัฐเจ้าของสัญชาติ พวก
เขาจึงมีสถานะเป็นคนไร้สัญชาติ (Nationality-less People) ต่อไป

Regulation of the Central Registration Office on Survey and Registration Registration for Persons with no
Registration Status B.E. 2548, Article 8 (1) Para 2, Ratchakitcha Book 125 Section 38 ก (February 2008): 13/25 and Article 16,
Ratchakitcha Book 108 Section 203/Special Copies (November 1991): 97/22. [In Thai]
14
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2.2.4 ความเป็นไปได้ทางกฎหมายที่จะบันทึกคนในครอบครัวแก้วกัญญาในทะเบียนราษฎร

โดยหลักกฎหมายการทะเบียนราษฎรสากล ซึง่ ปรากฏตัวในกฎหมายของรัฐไทยว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร เราอาจวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรให้
แก่คนในครอบครัวจูมมาลีดังนี้คือ 1) เมื่อคนในครอบครัวจูมมาลีไม่มีข้อเท็จจริงที่ฟังได้ว่าเป็นคนที่มีสิทธิใน
สัญชาติไทย หรือเป็นคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เข้าเมืองถูกกฎหมายและอาศัยอยูใ่ นลักษณะถาวรตามกฎหมาย
คนเข้าเมือง15 พวกเขาจึงไม่อาจถูกบันทึกในทะเบียนบ้านประเภทคนอยู่ถาวร (ท.ร. 14) ตามกฎหมายทะเบียน
ราษฎร 2) เมือ่ คนในครอบครัวแก้วกัญญาไม่มขี อ้ เท็จจริงทีฟ่ งั ได้วา่ เป็นคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เข้าเมืองถูก
กฎหมายและอาศัยอยูใ่ นลักษณะชัว่ คราวตามกฎหมายคนเข้าเมือง16 พวกเขาจึงไม่อาจถูกบันทึกในทะเบียนบ้าน
ประเภทคนอยู่ชั่วคราวตามแบบ ท.ร. 13 ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร อันท�าให้มีสิทธิในบัตรประจ�า
ตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร มีข้อสังเกตว่า โดยหลักกฎหมายคนเข้าเมือง
นั้น คนที่มีสิทธิอาศัยชั่วคราวตามกฎหมายคนเข้าเมืองนั้น อาจจะมีสถานะเป็นคนเข้าเมืองถูก หรือคนเข้าเมือง
ผิดก็ได้ บุคคลในทั้ง 2 ลักษณะก็จะถูกบันทึกใน ท.ร.13 หากได้รับ สิทธิอาศัยชั่วคราวตามกฎหมายคนเข้าเมือง17
3) เมื่อคนในครอบครัวแก้วกัญญามีข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เป็นคนต่างด้าวที่รอการส่งออกนอกประเทศไทย ซึ่งแม้
จะไม่ได้รบั อนุญาตให้ทงั้ สิทธิเข้าเมืองและสิทธิอาศัยตามกฎหมายคนเข้าเมือง การรอการส่งออกนอกประเทศไทย
ในปัจจุบันนั้นเป็นไปตามพระราชบัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรค 2 และ 3 ซึ่งความเป็นไปได้มี
หลายสาเหตุ และเมือ่ คนต่างด้าวทีร่ อการส่งออกนอกประเทศไทย ตกเป็นคนไร้รฐั โดยสิน้ เชิง พวกเขาก็ควรได้รบั
การบันทึกรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร ซึ่งจะเป็นเพียงการบันทึกการส�ารวจข้อเท็จจริงอันแสดงจุด
เกาะเกี่ยวระหว่างรัฐและบุคคล เป็นการรับรองมนุษย์ หรือเป็นการรับรองความเป็นบุคคลตามกฎหมาย หรือ
เป็นการบันทึกภูมลิ า� เนาตามกฎหมายเอกชนของบุคคล เป็นการบันทึกถึงถิน่ ทีอ่ ยูอ่ นั เป็นแหล่งส�าคัญตามเจตนา
ของเอกชนผู้ไร้สัญชาติเอง ซึ่งโดยทางปฏิบัติของรัฐไทย รัฐนี้ก็จะออกเอกสารรับรองตัวบุคคลให้แก่คนไร้รัฐไร้
สัญชาติ หรือคนเสมือนไร้รัฐไร้สัญชาตินี้ 2 ลักษณะ กล่าวคือ 1) แบบพิมพ์ประวัติตามกฎหมายทะเบียนราษฎร
ซึ่งมีชื่อว่า ท.ร. 38 ก ในกรณีที่แสดงตนต่อรัฐไทยในสถานะคนไร้รัฐ หรือ ท.ร. 38/1 ในกรณีที่แสดงตนต่อรัฐไทย
ในสถานะแรงงานต่างด้าว และ 2) บัตรประจ�าตัวบุคคลที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ซึ่งก็คือ
บัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าบัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม่มี

Civil Registration Act B.E. 2534, Article 36, Ratchakitcha Book 12 Section 38 ก (February 2008): 13/25 and
Regulation of the Central Registration Office on the Preparation of Civil Registration B.E. 2535, Ratchakitcha Book 125/Special
Section 180 ง (November 2008): 1/26. [In Thai]
16
Civil Registration Act B.E. 2534, Article 38, Ratchakitcha Book 12 Section 38 ก (February 2008): 13/25 and and
Regulation of the Central Registration Office on the Preparation of Civil Registration B.E. 2535, Ratchakitcha Book 125/Special
Section 180 ง (November 2008): 1/26. [In Thai]
17
Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560, Article 2, Ratchakitcha Book 134 Section 40 ก (April 6, 2017):
3. [In Thai]
15

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal)
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สัญชาติไทย พ.ศ. 254718 ส�าหรับแรงงานต่างด้าว หรือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนตามระเบียบส�านัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการส�ารวจและจัดท�าทะเบียนส�าหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน พ.ศ. 254819 ส�าหรับ
คนไร้รัฐ โดยจะเห็นได้ว่าหากรัฐไทยยอมรับที่จะไม่ส่งคนในครอบครัวแก้วกัญญาออกจากประเทศไทย ก็มีความ
เป็นไปได้ทางกฎหมายที่จะบันทึกคนดังกล่าวในทะเบียนประวัติตามกฎหมายไทยว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ความเป็นมนุษย์ไร้รฐั ทีอ่ าศัยบนดินแดนของรัฐไทยเป็นข้อเท็จจริงเพียงพอทีร่ ฐั ไทยโดยกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทยจะบันทึกพวกเขาในทะเบียนราษฎรของรัฐไทย ซึ่งบทกฎหมายที่มีผลในปัจจุบันที่รองรับการจัดการ
เพื่อขจัดปัญหาความไร้รัฐของคนในครอบครัวแก้วกัญญา ก็คือพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
ซึง่ ถูกแก้ไขและเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 38 วรรค 2 นัน่ เอง
2.2.5 สิทธิในการรอการส่งออกนอกประเทศไทยของคนในครอบครัวแก้วกัญญา
ผู้เขียนพบว่าในความเป็นจริงมีการอพยพข้ามแดนจากลาวเข้ามาในไทยตลอดมา ซึ่งอาจ
จ�าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม กล่าวคือ 1) คนที่อพยพเข้ามาตั้งแต่ก่อนที่รัฐไทยจะมีพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.
2470, 2) คนทีอ่ พยพเข้ามาหลังจากทีป่ ระเทศไทยประกาศใช้ พระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ. 2470 และอาศัย
อยูม่ านานจนกลมกลืนกับสังคมไทย และ 3) คนทีเ่ พิง่ อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทย แต่สา� หรับคนในครอบครัว
แก้วกัญญานัน้ จัดเป็นคนเชือ้ สายลาวทีอ่ พยพเข้ามาตัง้ รกรากในประเทศไทยหลังการปิดประตูเมืองไทยโดยพระ
ราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2470 แต่อาศัยมานานจนกลมกลืนกับสังคมไทย บิดาและมารดาจัดเป็นคนอพยพ
รุ่นแรก ในขณะที่บุตร ซึ่งก็คือคุณจูมมาลีและพี่ทั้งหมดจัดเป็นคนอพยพรุ่นสองจากลาว ซึ่งคนทั้งหมดมีความ
กลมกลืนทางวัฒนธรรมภาษาอยูแ่ ล้วกับอิสานของประเทศไทย และเหล่าบุตรทัง้ หลายมีความกลมกลืนกับภาษา
ไทยจนอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ และคนชั้นหลานมีสิทธิและสถานะคนสัญชาติไทย ทั้งนี้ เพราะมีการก่อตั้ง
ครอบครัวกับคนสัญชาติไทย ซึ่งทางปฏิบัติของรัฐไทยชัดเจนว่าไม่มีนโยบายความมั่นคงด้านประชากรที่จะส่ง
คนในสถานการณ์นี้ออกไปจากประเทศไทย
2.2.6 หน้าทีข่ องรัฐไทยในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายของรัฐไทยว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎรให้แก่คนในครอบครัวแก้วกัญญา
เมื่อพิสูจน์ได้แล้วว่าคนในครอบครัวแก้วกัญญาเป็นคนไร้รัฐที่อาศัยอยู่จริงในประเทศไทย
รัฐไทยโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก็ย่อมมีหน้าที่บันทึกพวกเขาเหล่านี้เบื้องต้นเพื่อรับรองความ
เป็นบุคคลตามกฎหมายในทะเบียนประวัตติ ามกฎหมายไทยว่าด้วยการทะเบียนราษฎร20 โดยการบันทึกดังกล่าว

Regulation of General Register Office of DOPA on Issuing of Identification Card for Non-Thai Persons B.E. 2547,
Ratchakitcha Book 125 Special Copies 174 ง (November 2008): 2/11 and Civil Registration Act B.E. 2534, Article 8/1,
Ratchakitcha Book 125 Section 38 ก (February 2008): 13/25. [In Thai]
19
Regulation of General Register Office of DOPA on Survey anf Profile Registration for Unregistered Persons B.E. 2548
and Civil Registration Act B.E. 2534, Article 8/1, Ratchakitcha Book 125 Section 38 ก (February 2008): 13/25. [In Thai]
20
Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn, “Possibility of Elimination of Statelessness for Human being in Thai
Society: Experience of Thai State,” Academic Seminar of Faculty of Law, Thammasat University, Bangkok, December 17, 2007.
47. [In Thai]
18
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พวกเขาก็จะมีสถานะเป็นราษฎรไทยประเภทหนึ่งของรัฐไทย21 ขอให้ตระหนักว่าเมื่อรัฐไทยยอมรับคนไร้รัฐใน
ทะเบียนบุคคลของรัฐไทย ก็เท่ากับรัฐไทยแสดงตนเป็นรัฐเจ้าของตัวบุคคล (Personal State) ของคนไร้รัฐผู้นั้น
ผลของการกระท�านีข้ องรัฐไทยจึงท�าให้ความไร้รฐั โดยสิน้ เชิงของคนในครอบครัวแก้วกัญญาสิน้ สุดลง คงเหลือแต่
ปัญหาความเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและปัญหาความไร้สัญชาติ ซึ่งจะต้องแก้ไขต่อไป
2.2.7 ความเป็นไปได้ทางกฎหมายที่รัฐไทยจะแก้ไขปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติให้แก่คน
ในครอบครัวแก้วกัญญา
เป็นความชัดเจนทางนิตศิ าสตร์วา่ ความเป็นมนุษย์ทตี่ งั้ บ้านเรือนบนดินแดนของรัฐเป็นข้อ
เท็จจริงที่เพียงพอที่รัฐจะใช้ในการเข้าจัดการรับรองสถานะความเป็นราษฎรของตน ไม่ว่าคนดังกล่าวจะมีการ
รับรองสถานะทางทะเบียนราษฎรโดยรัฐเจ้าของสัญชาติหรือไม่ และยิง่ เป็นคนไร้รฐั โดยสิน้ เชิง รัฐไทยก็ยงิ่ มีความ
ชอบธรรมทีจ่ ะเข้าจัดการปัญหาความไร้รฐั ของมนุษย์กลุม่ นี้ นอกจากนัน้ หากฟังข้อเท็จจริงได้วา่ คนดังกล่าวมีจดุ
เกาะเกี่ยวที่เข้มข้นแท้จริงกับรัฐไทย การยอมรับสถานคนสัญชาติไทยก็เป็นไปได้ แม้คนดังกล่าวจะเกิดนอก
ประเทศไทย ความกลมกลืนกับประเทศไทยก็เป็นข้อเท็จจริงที่เพียงพอที่รัฐไทยจะยอมรับสิทธิและสถานะคน
สัญชาติไทยภายหลังการเกิดให้แก่คนในครอบครัวแก้วกัญญา แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการแก้ปัญหาความไร้
สัญชาตินี้ย่อมจะมีความซับซ้อนมากขึ้น และใช้เวลามากขึ้น ซึ่งมีบทเรียนหลายครั้งของรัฐไทยในการจัดการคน
อพยพจากรัฐต่างประเทศเข้ามาอาศัยอย่างกลมกลืนในประเทศไทย ฝ่ายความมัน่ คงด้านการจัดการประชากรจึง
น่าจะมีภูมิปัญญาที่อ้างอิงได้ในการจัดการ ตัวอย่างของบทเรียนที่ส�าคัญของรัฐไทยในเรื่องนี้ก็คือ การจัดการคน
เชื้อสายจีนที่นั่งเรือส�าเภาจากประเทศจีนมาตั้งบ้านเรือนในประเทศไทยก่อน พ.ศ. 2500 และการจัดการคนเชื้อ
สายเวียดนามที่เดินเท้าเข้ามาในอาศัยในประเทศไทยก่อน พ.ศ. 2515
2.2.8 ความเป็ น ไปได้ ท างกฎหมายที่ จ ะขอให้ รั ฐ ลาวบั น ทึ ก คนในครอบครั ว แก้ ว กั ญ ญา
ในสถานะคนสัญชาติลาว
ในส่วนการทะเบียนราษฎรของรัฐลาวนัน้ แม้การบันทึกคนทีม่ จี ดุ เกาะเกีย่ วกับรัฐลาวจะหยุด
ไปช่วงเวลาหนึง่ ในระหว่างทีม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงระบบการปกครองในประเทศลาว และแม้วา่ ในปัจจุบนั งานทะเบียน
ราษฎรของรัฐลาวจะด�าเนินได้ในสถานการณ์ที่ปกติ รัฐลาวก็ยังไม่บรรลุความส�าเร็จที่จะน�าประชากรส่วนใหญ่เข้า
ไว้ในทะเบียนบุคคลของรัฐทีม่ คี วามเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันดังทีร่ ฐั ไทยท�าได้สา� เร็จแล้วในหลายปีทผี่ า่ นมา จึงยังพบ
ว่ายังมีประชากรทีเ่ กิดในประเทศลาว และตัง้ บ้านเรือนในประเทศลาวอีกมาก ทีย่ งั ไม่ถกู บันทึกในทะเบียนครอบครัว
ของรัฐลาว และยังไม่มีเอกสารพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่ออกโดยรัฐลาว แต่อย่างไรก็ตาม โดยหลักกฎหมายและทาง
ปฏิบตั ขิ องการทะเบียนราษฎรลาว รัฐลาวยอมรับทีจ่ ะบันทึกคนทีเ่ กิดในประเทศลาว และอพยพเข้ามาตัง้ บ้านเรือน
ในประเทศไทย หากพิสูจน์ได้ว่า คนดังกล่าวเป็นคนเชื้อสายลาวที่เกิดในลาว หรือเป็นบุตรที่เกิดในรัฐต่างประเทศ
จากคนเชื้อสายลาว จะสังเกตว่ารัฐลาวเองก็ยอมรับหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีลาวในการจัดการ
ประชากรโดยกฎหมายสัญชาติ ซึ่งหมายความว่าจุดเกาะเกี่ยวที่แท้จริงกับรัฐลาวย่อมน�าไปสู่การรับรองสิทธิและ

Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn, Who are Thai Civilian ? and then, Non-Thai Nationals may be Recognized
as Thai Civilians (Phitsanulok: Faculty of Law Naresuan University, 2006), 70-77. (Rapee’s Memorial Day, 2006). [In Thai]
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สถานะคนสัญชาติลาว โดยหลักกฎหมายสัญชาติทยี่ อมรับปฏิบตั กิ นั มาในลาว เมือ่ จูมมาลีและครอบครัวแก้วกัญญา
ในรุ่นแรกเป็นบุคคลที่เกิดในลาว และต่อมาจึงได้อพยพเข้ามาในประเทศไทย บุคคลในครอบครัวนี้จึงน่าจะมีสิทธิ
ในสัญชาติลาวโดยการเกิด การพิสจู น์สทิ ธิในสัญชาติลาวของจูมมาลีและครอบครัวแก้วกัญญาก็นา่ จะเป็นไปได้โดย
หลักการ หากยังมีพยานหลักฐานที่น�าสืบได้ว่าเกิดในลาว จากบุพการีที่เกิดในลาว ดังนั้นเมื่อย้อนกลับมาพิจารณา
กรณีศกึ ษาครอบครัวแก้วกัญญาและคนในสถานการณ์เดียวกัน เราก็พบว่า พวกเขาลังเลอย่างมากทีจ่ ะกลับไปพิสจู น์
สัญชาติลาว เราพบต่อไปว่า คนในสถานการณ์นี้จ�านวนหนึ่งก็ตัดสินใจในที่สุดที่จะกลับไปพิสูจน์สัญชาติลาว และ
ได้รบั การบันทึกสถานะคนสัญชาติลาวในทะเบียนราษฎรลาว และถือหนังสือเดินทางทีอ่ อกโดยกระทรวงต่างประเทศ
ลาว เพื่อกลับมาด�ารงชีวิตต่อไปในประเทศไทย พิจารณาได้ว่าตราบที่คนในครอบครัวแก้วกัญญายังไม่ได้รับการ
พิสูจน์สิทธิในสัญชาติลาว พวกเขาก็จะถูกถือเป็นคนต่างด้าวส�าหรับรัฐลาวเช่นกัน
2.2.9 อุปสรรคในการจัดการปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิงของคนในครอบครัวแก้วกัญญา
ผู้เขียนได้วิเคราะห์ว่า โดยนิติศาสตร์แล้ว การแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐมิใช่ของยาก อุปสรรคใน
การแก้ปัญหามิได้อยู่ที่เรื่องของเทคนิคทางกฎหมาย แต่เป็นเรื่องของปรัชญาทางการเมืองของแต่ละรัฐ และของ
ความมีประสิทธิภาพของระบบราชการในแต่ละรัฐ ความไม่รอบรูข้ องภาคประชาชนอาจจะเป็นปัจจัยทีป่ รากฏเป็น
อุปสรรคได้อีก แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความพร้อมของภาคปกครอง ปัญหาก็จะจัดการได้หากสังคมมีทัศนคติที่ดี
และภาคราชการก็ท�างานอย่างเต็มที่ กรณีศึกษาครอบครัวแก้วกัญญาก็ดูจะยังยืนยันความเป็นจริงในประเทศไทย
ดังกล่าวมานี้ การจัดการปัญหาความไร้รัฐของคนในครอบครัวนี้จึงต้องการการปรับทัศนคติอย่างจริงจังกับผู้รักษา
การตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
3.1 สรุปผล
3.1.1 ความมีอยู่ของคนไร้รัฐโดยสิ้นเชิงในภาคอีสานของประเทศไทย
โดยพิจารณาจากการศึกษาวิจัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเกี่ยวกับ
คนไร้รัฐมานานปี พบว่ามีคนไร้รัฐอยู่จริงในอีสานของประเทศไทย ซึ่งคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติในอีสานมี 2 ลักษณะ
กล่าวคือ 1) คนทีไ่ ร้รฐั เพราะตกหล่นจากทะเบียนราษฎรของรัฐลาวแล้วอพยพจากประเทศลาวเข้ามาในประเทศไทย
และ 2) คนไร้รฐั เพราะเกิดบนแผ่นดินอีสานจากบุพการีทเี่ กิดบนแผ่นดินอีสานเพียงแต่ตกหล่นจากทะเบียนราษฎร
ของรัฐไทย อาจจะมีหรือไม่ได้มีจุดเกาะเกี่ยวใดกับรัฐลาวก็ได้ เมื่อพิจารณากรณีศึกษาครอบครัวแก้วกัญญาแล้ว
พวกเขาก็คอื คนไร้รฐั ในประการแรกนัน้ เอง เป็นคนทีเ่ กิดในประเทศลาว และตกหล่นจากการจดทะเบียนคนเกิดใน
ทะเบียนราษฎรของรัฐลาว และอพยพเข้ามาในประเทศไทยในราว พ.ศ. 2530 ก็ยังมาตกหล่นจากการส�ารวจของ
รัฐไทยเพื่อจดทะเบียนคนอยู่เพื่อชนกลุ่มน้อยของประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้ง
3.1.2 จากความเป็นผู้ทรงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในฝ่ายบริหารของรัฐของคุณจูมมาลี
และครอบครัว แก้วกัญญา สู่ความเป็นผู้ทรงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในฝ่ายตุลาการของรัฐไทย
เมื่อค�าร้องทุกข์ของคุณจูมมาลีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทยแล้ว และส่วนราชการดังกล่าวก็รับพิจารณาค�าร้องขอดังกล่าว สรุปได้ว่าคนในครอบครัวแก้วกัญญาได้
รับการรับรองสถานะผูท้ รงสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมของฝ่ายบริหารของรัฐไทย แต่อย่างไรก็ตาม เมือ่ กระบวนการ
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พิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ยื่นขอรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร โดย
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความปกครองของรัฐไทย กระบวนการยุติธรรมในฝ่ายตุลาการของรัฐไทยก็คงเริ่มต้นใน
ศาลปกครองชั้นต้นของรัฐไทยในไม่ช้านี้
3.2 ข้อเสนอแนะ
3.2.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดการสิทธิอันจ�าเป็นของคุณจูมมาลีและครอบครัว แก้วกัญญา
ต่อภาควิชาการนิติศาสตร์ในจังหวัดอุบลราชธานี
จึงเป็นที่สรุปได้ว่าคุณจูมมาลีและคนในครอบครัวแก้วกัญญาย่อมมีสถานะเป็นคนต่างด้าว
เทียมในสายตาของรัฐลาวจนกว่าจะได้รบั การรับรองสถานะคนสัญชาติลาวในทะเบียนราษฎรของรัฐลาว และย่อม
มีสถานะเป็นคนต่างด้าวแท้ ในสายตาของประเทศไทย ตราบเท่าทีย่ งั ไม่มกี ารรับรองสถานะคนสัญชาติไทยภายหลัง
การเกิดให้แก่คนกลุ่มดังกล่าว นอกจากนั้น เมื่อพวกเขาเหล่านี้ไม่เคยได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรของรัฐใด
เลยบนโลก พวกเขาจึงมีสถานะเป็นคนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ ในสายตาของประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วย จึงอาจกล่าว
ว่าคนดังกล่าวมีสถานะเป็นคนต่างด้าวในทุกประเทศบนโลก โดยผู้เขียนมีค�าแนะน�าที่ชัดเจนของผู้เขียนต่อคณะ
นิติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีกค็ ือ 1) ภาควิชาการของจังหวัดอุบลราชธานี ควรส่งค�าแนะน�าให้ทงั้ รัฐลาวและ
รัฐไทยมีมาตรการเชิงรุกเพื่อจัดการปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติให้แก่นางสาวจูมมาลีและครอบครัวแก้วกัญญา
ซึ่งมีเชื้อสายลาว ซึ่งเกิดในประเทศลาว แต่อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทยในตั้งแต่ พ.ศ. 2531 คนดังกล่าวจึงมี
ข้อเท็จจริงทีเ่ กาะเกีย่ วอย่างแท้จริงกับทัง้ รัฐลาวและรัฐไทย ความเป็นรัฐทีม่ จี ดุ เกาะเกีย่ วกับคนดังกล่าวจึงน่าจะก่อ
หน้าที่แก่รัฐทั้งสองที่จะร่วมกับจัดการปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติให้แก่คนในครอบครัวนี้ และ 2) ภาควิชาการของ
จังหวัดอุบลราชธานี ควรส่งค�าแนะน�าไปยังคุณจูมมาลีและครอบครัวให้มีการกระท�าเชิงรุกที่จะกลับสู่สถานะคนมี
รัฐมีสัญชาติกับรัฐที่มีจุดเกาะเกี่ยวที่แท้จริงอย่างเร็วที่สุด ซึ่งกระบวนการหารืออย่างมีประสิทธิภาพน่าจะเป็น
ทางออกทีด่ ที สี่ ดุ ซึง่ กระบวนการนีก้ ค็ อื การจัดการสิทธิตามกฎหมายทีผ่ กู พันทัง้ รัฐไทยและรัฐลาวนัน่ เอง จึงไม่ควร
ใช้การจัดการที่ขัดต่อกฎหมายอย่างเด็ดขาด ด้วยการกระท�าผิดกฎหมายย่อมน�ามาซึ่งทุกขภาวะในที่สุด
3.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อก้าวต่อไปของการวิจัย
ตราบเท่าทีค่ นในครอบครัวแก้วกัญญายังไม่ได้รบั การรับรองสถานะราษฎรของรัฐใดรัฐหนึง่
บนโลก การท�างานวิจยั นีก้ ย็ งั คงต้องด�าเนินต่อไป เพือ่ ส่งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไปยังทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
และแม้รัฐไทยโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจะยอมรับบันทึกคนในครอบครัวแก้วกัญญาในทะเบียน
ประวัติประเภทบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน (ท.ร.38 ก) แล้วก็ตาม พวกเขาก็ยังไร้สัญชาติ การท�างานวิจัยเพื่อ
คนดังกล่าวก็จะยังคงด�าเนินต่อไป เพื่อที่รัฐลาวหรือรัฐไทยจะรับรองสถานะคนสัญชาติให้แก่พวกเขา และท้าย
ที่สุดหากพวกเขาเลือกที่จะยังอยู่ในประเทศไทย การวิจัยเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อรับรองสถานะคนถูก
กฎหมายคนเข้าเมืองไทยก็ยงั เป็นภารกิจของงานวิจยั ของผูเ้ ขียน โดยการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นงาน
พืน้ ฐานของนักกฎหมาย และในงานทีต่ อ้ งการความรูก้ ฎหมายทีซ่ บั ซ้อนก็เป็นงานทีจ่ า� เป็นของคณะนิตศิ าสตร์ทงั้
หลายบนโลก และเมื่อครอบครัวแก้วกัญญาตั้งบ้านเรือนในวันนี้ในประเทศไทย นักกฎหมายและนักนิติศาสตร์ที่
มีภารกิจสร้างความยุตธิ รรมทางสังคมให้แก่ครอบครัวแก้วกัญญา ก็นา่ จะได้แก่นกั กฎหมายและนักนิตศิ าสตร์ของ
ประเทศไทยและจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal)
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