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บันทึกการเดินทางครั้งใหมกับเรื่องเดิมๆ : 
ตามหาพยานยืนยันการเกิดของกิสัน 
กรกนก วัฒนภูมิ นักกฎหมาย 
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2554 

 
การลงพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ วาจะไดพบกับผูมีปญหาสถานะบุคคล กลุมท่ีเรียกวา “ลาว

อพยพ” ซ่ึงเราจะแยกไมออกเลยวา คนลาวอพยพ แตกตางอยางไรกับคนไทยในพ้ืนท่ี ท้ังรูปรางหนาตา ภาษา 
วัฒนธรรม ลวนเปนสิ่งท่ีคนลุมแมน้ําโขงแหงนี้มีเหมือนกัน 

หลังจากรถแลนออกจากตัวเมืองอุบลราชธานีมาเกือบชั่วโมง เรา 0

1 ก็พบกับทิวทัศนขางทางท่ีเปนทุง
นาเขียวขจี เพราะชวงนี้มีการปกดํานาเปนท่ีเรียบรอยแลวนั่นเอง สภาพถนนท่ีเริ่มขรุขระ รวมท้ังรองรอยรถไถ
นา ทําใหเรารูวาใกลถึงหมูบานดอนโจด อันเปนเปาหมายของการเดินทางครั้งนี้ หมูบานดอนโจดตั้งอยูปลาย
เข่ือนสิรินธร ในเขตตําบลคอแลน อําเภอบุณฑริก  การมาของเราครั้งนี้ก็เพ่ือสอบ “พยานท่ีรูเห็นการเกิด” 
ของนายกิสัน นามนคร บุตรของคนลาวอพยพ ท่ีอางวาเปนคนไทยตามมาตรา 232 

เราไดพบกับกิสันและครอบครัวชาวบานท่ีนี่สวนใหญเปนคนลาวอพยพ มีคนไทยดวย บางสวน 
ชาวบานท่ีมานั่งคุยดวยบอกวา พวกเขาเปนพยานบุคคลท่ีรูเห็นและยืนยันการเกิดใหกับกิสัน 
 
ลาว(ขาว) และศูนยลาวอพยพท่ีตองโยกยาย 

คนลาวอพยพเหลานี้ เลาวา ตนไดอพยพจากประเทศลาวมายังประเทศไทยในชวง พ.ศ.2518 
(ชวงเวลาท่ีชาวบานเรียกวา “ลาวแตก”) ดวยเพราะเปนทหารฝายกษัตริย เม่ือลาวเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการปกครอง มีการสูรบ จึงเกรงวาจะเกิดอันตรายแกชีวิต เม่ือไมสามารถใชชีวิตอยูท่ีประเทศลาวอีกตอไป
ได  จึงอพยพครอบครัวมายังประเทศไทย ซ่ึงเปนประเทศเพ่ือนบาน โดยอพยพมาอยูแถวชายแดนท่ีเปนพ้ืนท่ี
ภูเขากอน แลวมารูจักกันท่ี ‘คายลาวอพยพบานหนองเรือ’3 

เราไดตั้งคําถามกับคนเหลานี้ซ่ึงเริ่มมีอายุมากแลว โดยพอเหลื่อมซ่ึงมีอายุเกือบ 90 ป วา ทําไมถึงจําป 
พ.ศ. ท่ีอพยพเขามาในประเทศไทยไดแมนยํานัก เพราะโดยปกติ ชาวบานมักจํารายละเอียด วัน เดือน ป ไมได 

                                                           
1 นางสาวดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล นักกฎหมายประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเฝาระวังสภาวะไรรัฐ, อาจารยประจําคณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, นายศิรศักดิ์ คชสวัสดิ์ โครงการพัฒนาศักยภาพคนไรรัฐ จังหวัดอุบลราชานี และขาพเจา เมื่อ
วันท่ี 6 กรกฎาคม 2554 
2 นายกิสัน นามนคร ไดยื่นขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 23 แหง พระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2551 ตอ
สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลคอแลน อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2552 แตไมปรากฎวา
มีความคืบหนา ระหวางน้ันกิสันไดรับเอกสารรับรองการเกิด (ท.ร.20/1) เลขท่ี 1/2552 ออกโดยเทศบาลตําบลคอแลน เมื่อ
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2552 ตอมากิสนัไดรับการแนะนําโดยวาจาจากเจาหนาท่ีใหไปยื่นคําขอฯ ตามมาตรา 23 ใหม และกิสัน
ไดไปดําเนินการยื่นคําขอฯ ครั้งท่ีสองเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554 

สําหรับกรณกิีสันน้ี สรุปในเบ้ืองตนไดวา ทางอําเภอบุณฑริกและเทศบาลตําบลคอแลนมีขอสังเกตตอพยานบุคคลท่ี
ยืนยันวากิสันเกิดในประเทศไทย หรือกลาวไดวาทางเจาหนาท่ียังไมมั่นใจวากิสันจะเกิดในประเทศไทยจริง 
3 บานหนองเรือ เปนหน่ึงในหลายจุด/พ้ืนท่ีรองรับอยางไมเปนทางการสําหรับผูหนีภัยการสูรบจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในประเทศลาว ในชวงประมาณปพ.ศ.2517-2519  ชาวบานรับรูและเรียกวา “ศูนยลาวอพยพหรือคายลาวอพยพ
บานหนองเรือ” ปจจุบันอยูระหวางการตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติมกับฝายปองกันจังหวัด ถอยคําวา “ศูนยลาวอพยพ” หรือ 
“คายลาวอพยพ” เปนช่ือท่ีชาวบานเรียกกันโดยท่ัวไป 
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มักจําเปนชวงเหตุการณมากกวา ก็ไดคําตอบกลับมาวา เพราะปนั้นประเทศลาวแตก แลวทุกคนก็อพยพกันมา 
อยางไรก็ดี แมประเทศลาวใชคริตสศักราช (ค.ศ.) แตเนื่องจากมาอยูประเทศไทย และไทยใชพุทธศักราช 
(พ.ศ.) และถูกสอบถามเรื่องนี้มาตลอด จึงจําปพ.ศ.ไดแมนยํา 

จากการสอบถามสวนนายหนูพัด นามนคร พอของกิสัน ไดความวา นายหนูพัดเคยเปนทหารเสนา
รักษ จบประกาศนียบัตรชั้นโท กรมเสนารักษ  ท่ีเวียงจันทน เขามาในไทย ค.ศ. 1975 (หรือ พ.ศ. 2518 
นั่นเอง) 

เม่ือคนลาวอพยพกลุมนี้ถูกเจาหนาท่ีจัดใหอยูใน ‘ศูนยลาวอพยพ หรือคายลาวอพยพท่ีบานหนองเรือ’ 
ซ่ึงตั้งอยูหางจากหมูบานหนองเรือ ประมาณ 700 เมตร เปนท่ีๆ ทําใหไดรูจักกับคนลาวท่ีตางหนีภัยการสูรบมา 
โดยผูชายยังตองเปนกองหนา คือเปนทหารออกไปสูรบกับทหารลาวฝงตรงขาม ผูหญิงและครอบครัวท่ีอยูท่ี
คายอพยพบานหนองเรือเปนกองหลังท่ีจัดหาเสบียง โดยไดรับอาหารบางสวนมาจาก UNHCR โดย พอเหลื่อม 
เคยเปนผูนําชุมชนในขณะท่ีอาศัยอยูในคายอพยพบานหนองเรือ โดยมีชาวลาวอพยพอาศัยอยูในคายประมาณ 
12 ครอบครัว และรอบๆ คายประมาณรอยครอบครัว มีเจาหนาท่ีคนไทยซ่ึงคนลาวอพยพเรียกวา “หัวหนา
ปารมี” เปนผูควบคุมซ่ึงคายอพยพบานหนองเรือนี้เปนพ้ืนท่ีท่ีกิสันเกิด 

ตอมาไดมีการปดคายอพยพบานหนองเรือ  เพราะทางราชการไทยจะใชพ้ืนท่ีทําฝายน้ําลน สรางถนน 
เจาหนาท่ีจึงจัดพ้ืนท่ีใกลๆ หมูบานแกงยางใหชาวลาวอพยพไปอยู โดย‘ศูนยอพยพ หรือคายอพยพแกงยาง’ มี
ผูอพยพประมาณ 170 ครอบครัว โดยมีเจาหนาท่ีคนไทย ปลูกบานไวบริเวณท่ีมีตนบกขนาดใหญ ซ่ึงชาวลาว
อพยพไดชี้จุดใหเราไดดูเม่ือลงพ้ืนท่ีท่ีเคยตั้งเปนคายอพยพแกงยาง มีหัวหนาผูคุมท่ีเปนคนลาว เรียกวา บ.ก.
ลาว และพอของกิสันเลาวามีเจาหนาท่ีคนไทยเฝาอยูบริเวณทางเขาออกคาย ไมใหบุคคลภายนอกเขามา โดยผู
ท่ีจะเขามาในคายตองขออนุญาต และตองแจงวามาพบใคร แลวเจาหนาท่ีจะตามคนๆ นั้นมา เพ่ือถามวารูจัก
กับผูท่ีมาขอพบหรือไม หากรูจักก็จะใหเซ็นตชื่อและอนุญาตใหเขาไปได จะมีเพียงแคเทศกาลสงกรานตเทานั้น
ท่ีเจาหนาท่ีเปดใหคนไทยเขามาไดโดยไมตองขออนุญาต และ ณ ท่ีแหงนี้เองท่ีพอของกิสันไดทําบัตรประจําตัว
ท่ีเรียกวา “บัตรลาวอพยพ”3

4 
ตอมาก็ยายมาอยูท่ีบานดอนโจด ซ่ึงอยูฝงตรงขามมีเพียงน้ําจากเข่ือนสิรินธรเทานั้นท่ีก้ันไว อยูไดป

กวาๆ ประมาณพ.ศ. 2534 ก็ยายมาอาศัยท่ี ‘ศูนยอพยพท่ีนาโพธิ์’5  จังหวัดนครพนม ซ่ึงทาง UNHCR จัดผู
อพยพเขามาท่ีศูนยเพ่ือคัดกรองคนไปประเทศท่ี 3 หรือกลับประเทศลาว แตเนื่องจากพอของกิสันไมตองการ
กลับประเทศลาวและไมตองการยายไปยังประเทศท่ีสาม ประมาณ พ.ศ. 2537 จึงหนีออกจากศูนยอพยพนา
โพธิ์กลับมายังบานดอนโจดอีกครั้ง และตั้งรกรากอยูจนถึงปจจุบัน 

ตอการใหถอยคําของชาวบาน มีขอสังเกตวากลุมคนลาวอพยพท่ีทาง UNHCR ใหไปอยูท่ีทางศูนย
อพยพนาโพธิ์นั้น ทาง UNHCR คัดคนไปบางสวน ไมไดอพยพคนลาวอพยพไปท้ังหมด ทําใหหลงเหลือคนลาว
อพยพซ่ึงไปตั้งรกรากตามหมูบานตางๆ เชน พอเหลื่อม เม่ือออกจากคายอพยพแกงยาง ก็มาอาศัยอยูท่ีหมูบาน
แกงยาง หมูท่ี 6 เพราะทาง UNHCR ไมไดคัดข้ึนรถไป 
 
ใครคือพยานรูเห็นการเกิดของกิสัน?: การสอบขอเท็จจริง  

                                                           
4 หรือบัตรสีฟาขอบนํ้าเงิน ปจจุบันเปลี่ยนเปน “บัตรผูไมมีสัญชาติไทย(กลุมลาวอพยพ)” ตัวบัตรเปนสีชมพู  
5 เปนท่ีตั้งศูนยอพยพเปนทางการ ภายใตการดูแลของหนวยงานราชการ 
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เม่ือทราบประวัติความเปนมา และพ้ืนท่ีท่ีกลุมลาวอพยพกลุมนี้ไดโยกยายจนมาถึงบริเวณท่ีอยูใน
ปจจุบันแลว เราก็มาสอบถามพยานในประเด็นการเกิดของนายกิสัน 

นางดํานวน นามนคร ซ่ึงเปนแมของกิสัน เลาใหเราฟงวา เธอมีลูก 4 คน คือ บุญนอง กิสัน สุนันท 
และปานสุรินทร ลูกสองคนแรกเกิดขณะท่ีอาศัยท่ีคายอพยพหนองเรือ สองคนหลังเกิดเม่ือยายมาอาศัยท่ีคาย
อพยพแกงยาง  

พยานท่ีรูเห็นการเกิดของกิสันคือ นางบูรณ แสงดี คนลาวอพยพ เปนหมอตําแยทําคลอด ซ่ึงปจจุบัน
อยูท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา นางหนูกร พูนพิน คนสัญชาติไทยซ่ึงเปนผูตัดสายสะดือของกิสัน  นายทองคํา ศรี
แกว คนลาวอพยพท่ีมาชวยตมน้ํา ดวยเพราะตอนท่ีแมดํานวนเจ็บทองจะคลอดกิสัน พอของกิสันและนาย
ทองคํากําลังรับจางทํางานในท่ีดินของนายทองมวน นายทองคําจึงตามพอกิสันกลับมาบานดวย นอกจากนี้ยังมี
นายประเสริฐ (เพ่ือนบานท่ีอพยพไปอยูประเทศสหรัฐอเมริกา) นางสาคร บุญมีวงพระจันทร และเพ่ือนบาน
ชาวลาวอพยพท่ีอาศัยอยูในคายอพยพหนองเรือดวยกัน เปนพยานรูเห็นการเกิดท่ีเห็นตั้งแตแมดํานวนตั้งทอง 
จนวันคลอดและเห็นการเติบโตข้ึนมาของนายกิสัน 

จากการพูดคุยขางตน ทําใหเกิดขอสงสัยวาทําไม รายชื่อพยานท่ีกิสันเสนอตอเทศบาลตําบลคอแลน
เพ่ือยืนยันการเกิดของตน จึงมีแค 4 คน คือ 

1. นางหนูกร พูนพิน ผูตัดสายสะดือของกิสัน 
2. นายทองคํา ศรีแกว เพ่ือนรวมงานพอกิสัน ซ่ึงมาชวยตมน้ํา 
3. นายทองมวน ซ่ึงเปนเจาของท่ีดินท่ีนายหนูพัด พอของกิสันทํางานขณะท่ีนางดํานวน

คลอดกิสัน 
4. นางภูมี ขันเงิน ภรรยานายทองคํา ซ่ึงทราบเรื่องการเกิดของกิสันจากการบอกเลาของสามี 

เพราะจะเห็นไดวาท้ัง 4 คน นี้มีเพียงนางหนูกร และนายทองคํา ท่ีอยูรวมในเหตุการณการคลอดของกิ
สัน ขณะท่ีนายทองมวน และนางภูมี เปนเพียงแคผูท่ีทราบขาววานางดํานวน จะคลอดลูกและคลอดเด็กผูชาย
ออกมา โดยครอบครัวตั้งชื่อใหวากิสัน เพราะขณะเกิดตัวสั้น 

จากคําบอกเลาเพ่ิมเติมท่ีหลายคนพูดตรงกันวาเจาหนาท่ีขอใหหาพยานท่ีเปนคนไทย ทําใหเกิด
ขอสังเกตวา เพียงเพราะคนเหลานี้ลวนเปนบุคคลสัญชาติไทย ทําใหเจาหนาท่ีพรอมท่ีจะรับฟงปากคําของผูท่ีมี
สัญชาติไทยมากกวาคนท่ีอยูใกลชิดกับเหตุการณ แตเปนผูท่ีถือบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย กลุมลาว
อพยพมากกวาอยางนั้นหรือ 
 
พยานรูเห็นการเกิดของกิสัน: ตอบ 3 ขอสงสัยของเทศบาลตําบลคอแลน และอําเภอบุณฑริก 

- ตอขอสงสัยของเจาหนาท่ีในกรณีนางหนูกร ไมใชหมอตําแยผูทําคลอดนั้น  
 นางหนูกรไดเลาวา ตนไดอยูในการทําคลอดลูกของนางดํานวนรวมกับนางบูรณ แสงดีซ่ึงเปนคน
คลําทองใหเด็กกลับหัว เม่ือทารกคลอดออกมา นางบูรณใหนางหนูกรเปนผูตัดสายสะดือให ซ่ึงเปนขอเท็จจริง
ท่ีรูกันดีวาสายสะดือจะเชื่อมโยงระหวางแมและเด็ก ทําใหนางหนูกร เปนบุคคลท่ีรูวา นางดํานวนคลอดทารก
เพศชายออกมา ณ บานซ่ึงตั้งอยูท่ีคายอพยพหนองเรือ ประเทศไทย ซ่ึงถือเปนพยานบุคคลคนสําคัญท่ีรูวานาย
กิสัน เกิดบนผืนแผนดินไทยจริงๆ แมไมไดเปนหมอตําแย 

 
- ขอสงสัยท่ีวา ทําไมกอนหนานั้นนางหนูกรสามารถทําหนาท่ีตัดสายสะดือใหบุญนอง พ่ีสาวของกิสัน

ได หลังจากท่ีนางหนูกรคลอดลูกไดไมนาน 
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นางหนูกรเลาวา เธอเปนคนสัญชาติไทย ยายเขาไปอยูในคายอพยพหนองเรือ กับสามี และป 2522 
เธอคลอดลูกเม่ือเดือนสาม (นับตามชาวบานคือประมาณเดือนกุมภาพันธ) ขณะท่ีมาชวยตัดสายสะดือใหบุญ
นอง เธอผานการอยูไฟ และกลับมาทํางานหนักเชนหาบน้ําไดแลว จึงไมใชแมลูกออนท่ียังทําอะไรไมได และ
ดวยสมัยกอนก็ไมสามารถออกมาจากศูนยฯ เพ่ือไปคลอดท่ีอนามัยหรือโรงพยาบาล เพ่ือนบานจึงตอง
ชวยเหลือ ทําคลอดกันเอง บานไหนเคยใหใครมาชวยทําคลอดก็จะไหววานคนเดิมๆ เพราะความคุนเคยและ
เชื่อใจ แมจะมีอีกหลายคนเปนหมอตําแย เชน นางดวง มาลา ซ่ึงเปนคนตัดสายสะดือ นางตู สามารถทําคลอด
และตัดสายสะดือได แตเม่ือนางดํานวน แมของกิสันจะคลอดลูกคนท่ีสอง เธอก็มาชวยเหลืออีก แมจะอายุไม
มากนัก แตก็ถือวาสมัยกอนผูคนแตงงานกันเร็ว มีประสบการณกันมามากพอสมควรแลว  

- และอีกขอสงสัยของเจาหนาท่ีท่ีวาทําไมคนกลุมนี้จึงมีการโยกยายถ่ินฐานบอย อยูไมเปนหลักแหลง  
คําตอบก็คือ เพราะคนลาวอพยพท่ีหนีภัยการสูรบท่ีเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน

ประเทศลาว ไดถูกจัดใหอยูในพ้ืนท่ีๆ ทางราชการไทยอนุญาตใหอยูอาศัย เม่ือใดท่ีทางราชการมีคําสั่งใหยายก็
ตองทําตาม ไมสามารถเลือกทางเดินของตนเองไดนั่นเอง 

จากการสอบถามชาวบานผูรูเห็นการเกิด ของนายกิสัน มีขอสังเกตจากตัวขาพเจาวา ชาวบานสามารถ
จดจําป พ.ศ. ท่ีอพยพเขามาในประเทศไทยกันไดอยางแมนยํา ทุกคนตางตอบเปนเสียงเดียวกันวาเขามาใน
ประเทศไทยใน พ.ศ. 2518 จากเหตุการณท่ีประเทศลาวเปลี่ยนแปลงการปกครอง และผูท่ีอพยพมาสวนใหญก็
เปนครอบครัวทหารท่ีเรียกวาลาวขาว เพราะภักดีตอฝงกษัตริย สวนฝงคอมมิวนิสตจะเรียกวาลาวแดง  และ
กรณีท่ีจดจําการเกิดของนายกิสันไดก็เพราะเปนเพ่ือนบานและครอบครัวก็โยกยายไปในพ้ืนท่ีๆ ทางราชการ
ไทยอนุญาตใหอยูอาศัยในศูนยอพยพดวยกัน ไดชวยเหลือเก้ือกูลกันมาตลอด หากเปนกรณีของลูกคนลาว
อพยพคนอ่ืนๆ ท่ีอาศัยอยูดวยกันก็ยังตองใชพยานบุคคลกลุมนี้ ท่ีอาจทําใหเกิดความเขาใจสับสนกับ “พยาน
เวียน” ท่ีเจาหนาท่ีมักเรียกกลุมบุคคลท่ีรับจางเปนพยานประกอบคํารองตางๆ  แตจะใหทําอยางไรได ในเม่ือ
พวกเขาเหลานี้รูเห็นการเกิดของอดีตเด็กเหลานั้นจริงๆ หรือเจาหนาท่ีอยากรับรูจากพยานท่ีเปนเพียงผูรับรู
การเกิดจากคําบอกเลา แตเปนคนนอกและเปนคนสัญชาติไทย ความนาเชื่อถือของพยานบุคคลคงไมไดข้ึนอยู
กับสัญชาติของพยาน แตอยูท่ีวาบุคคลคนนั้นรูเห็น อยูในเหตุการณนั้นๆ จริงหรือไมมากกวา 

เม่ือเราสอบถามพยานบุคคลเสร็จ จึงเดินทางไปดูสถานท่ีจริงท่ีกิสันเกิดเพ่ือการตรวจสอบขอมูล 
ไมใชแคฟงพยานพูดก็จะเชื่อ คลอยตามท้ังหมด เราไดเดินทางไปยังบริเวณท่ีเคยตั้งเปนคายอพยพหนองเรือ ซ่ึง
อยูหางจากหมูบานหนองเรือออกไปประมาณ 700 เมตรนั้น ปจจุบันเปนโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ
ฯ สังกัดสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 9 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

นายเหลื่อม นายบอน นายหนูพัดและชาวบานท่ีเคยอาศัยอยูท่ีนี่ไดชี้จุดตั้งบานเรือนใหเราดู ซ่ึงแต
กอนใชเปนแดนหลังในการอยูอาศัย จัดหาสะเบียง ซ่ึงผูชายตองผลัดกันไปรบอยูแดนหนา บริเวณภูหลาว ภู
ฝอยลม ซ่ึงอยูตรงขามกับประเทศลาว เราไดพบกับคนงานของปาไม ซ่ึงอาศัยอยูท่ีบานหนองเรือ และสอบถาม
เรื่องคายอพยพ ก็ไดคําตอบวาบริเวณนี้เคยเปน “ศูนยลาวอพยพ” จริง และพบกับชาวบานท่ีข่ีมอเตอรไซค
ผานมา ซ่ึงเปนชาวบานบานหนองเรือเชนกัน เลาใหฟงวา ชาวบานแถวนี้จะเรียกวา “ศูนยลาวอพยพ” 

จากนั้นเดินทางตอไปยังบานแกงยาง บริเวณท่ีเคยตั้งเปนศูนยอพยพแกงยาง ซ่ึงปจจุบันเปนพ้ืนท่ีรก
รางและพ้ืนท่ีการเกษตร มองไปก็เห็นน้ําปลายเข่ือนสิริธร เพียงแคพายเรือขามน้ําไปประมาณครึ่งชั่วโมง-สี่สิบ
หานาทีก็จะถึงหมูบานดอนโจดซ่ึงอยูฝงตรงขามกับท่ีตั้งศูนยนี้เอง จึงไมแปลกใจเลยวาทําไปหมูบานดอนโจดจึง
เปนพ้ืนท่ีตั้งสุดทายท่ีกลุมลาวอพยพกลุมนี้ไปตั้งรกราก 
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สงทาย 
การเดินทางมาทํางานครั้งนี้แมจะจบลงในเรื่องการสอบปากคําพยานในพ้ืนท่ี และการไปดูสถานท่ี

จริงแลว แตยังคงมีคําถามท่ีวา จะเชื่อถือปากคําพยานเหลานี้ไดมากนอยเพียงใด เรื่องการเกิดคงไมมีใคร
สามารถเปนพยานไดดีกวาคนท่ีรูเห็นการเกิดจริงๆ ซ่ึงเราสามารถตรวจสอบขอมูลการอาศัยอยูจริงในพ้ืนท่ี
ตางๆ เพ่ือประกอบความนาเชื่อถือของปากคําพยานได และปญหาเรื่อง “พยานท่ีรูเห็นการเกิด” นั้นเปน
ปญหาสําคัญท่ีเปนเราพบวาเปนปญหารวมของคนท่ีมีปญหาสถานะบุคคล โดยเฉพาะการรับรองการเกิด
ยอนหลัง 

และวันนี้เปนครั้งแรกท่ีภาษาอีสานท่ีขาพเจาพูดไดตั้งแตเด็กๆ และไมไดพูดไปนาน กลับมาเปน
ประโยชนแกตัวขาพเจาอีกครั้ง เพราะทุกคนท่ีไดพูดคุยวันนี้ ลวนพูดภาษาอีสาน หรือท่ีคนไทยมักเรียกวา”
ภาษาลาว” การพูด และฟงท่ีชาวบานพูดคุยรูเรื่องโดยท่ีไมตองผานลามเหมือนกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีขาพเจาเคยลง
พ้ืนท่ีมา ทําใหขาพเจารูวาสิ่งท่ีคนเหลานี้พูดออกมาหมายความวาอะไรจริงๆ ไมตองกังวลใจวาลามจะแปลถูก 
ผิด หรือปกปดขอมูลแตอยางใด รวมท้ังไมกังวลใจวาจะถูกหลอกเพราะความไมรู ไมเขาใจในภาษาทองถ่ิน  

--------------------------------------------------------- 


