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ບົດນຳ
 ມີຄະດີຄວາມເລື່ອງໜຶ່ງກ່ຽວກັບ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ໃນ ກຳມະສິດ ທີ່ ດິນ  ແລະ  ເຮືອນ ຊຶ່ງ ມີໂຈດຊື່ວ່າ ນາງ 
ອຸດອນ ຄຳວົງສາ ຕາງໜ້າໃຫ້ ທ້າວ ສຸດໃຈ ດວງພະຈັນ (ເປັນໂຈດ) ນາງ ແຂກ ຈຳນົງພານິດ ແລະ ທ້າວ 
ໂບ້ (ເປັນຈຳເລີຍ) ຄະດີດັ່ງກ່າວ ນີ້ ເກີດ ຂຶ້ນ ຢູ່ ບ້ານພັນໝັ້ນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

 ຄະດີ ນີ້ ເກີດ ຂຶ້ນ ຍ້ອນການຮ້ອງຟ້ອງໃນວັນທີ 18/10/1993 ແລະ ໄດ້ແກ່ຍາວມາຮອດວັນທີ 
22/02/2010. ເປັນເວລາ 17 ປີ  ໂດຍ ມີສານຕັດສິນ 7 ຄັ້ງຄື: ສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນກຳແພງນະ 
ຄອນວຽງຈັນ ຕັດສິນ 02 ຄັ້ງ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ. ຂັ້ນລົບລ້າງ ຕັດ ສິນ 01 ຄັ້ງ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 
ຂັ້ນຕິດຕາມກວດກາຕັດສິນ 02 ຄັ້ງ, ອົງການ ໄອຍະການປະຊາຊົນອອກຄຳຕົກລົງສະເໜີ ຄັດຄ້ານ 02 
ຄັ້ງ, ສະພາເຂດໜຶ່ງນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ ມີຄຳເຫັນ 01 ຄັ້ງ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄຳເຫັນ 02 ຄັ້ງ.

 ກໍລະນີສຶກສານີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມຂັດແຍ່ງກຳມະສິດທີ່ດີນ ແລະ ເຮືອນລະ 
ຫວ່າງປະຊາຊົນດ້ວຍ ກັນ. ທັງ ນີ້ ຈຸດປະສົງ ໃນ ກໍລະນີ ສຶກສາ ຄັ້ງ ນີ້,  ແມ່ນເພື່ອສຶກສາກ່ຽວກັບການຕັດສິນຄ
ະດີຂອງສານແຕ່ລະຂັ້ນວ່າມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງຄະດີ ແລະ 
ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ ?.
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1. ຄວາມເປັນມາ.
 ເຮືອນ ແລະ ດິນດັ່ງກ່າວແມ່ນໃນເບື້ອງຕົ້ນເປັນດິນເຮືອນມູນຂອງ  ນາງ  ຈູມມາລີ  ຊຶ່ງໄດ້ຮັບມອບຈາກ 
( ພໍ່,ແມ່ ) ຄື  ນາງ ແດງ ທອງຈັນ ໃນວັນທີ 8/11/67.  ທີ່ບ້ານພັນໝັ້ນ ຊຶ່ງມີພະຍານ 03 ຄົນຄື:  ທິດສີ, ທິດວັນນາ 
ແລະ ທິດຈັນ, ທັງສາມທ່ານຢູ່ບ້ານພັນໝັ້ນເອງ.

 ມາຮອດວັນທີ 22 ເດືອນ 10 ປີ 1968 ໄດ້ມີການຊື້ຂາຍດິນ  ແລະ  ເຮືອນ ຕອນ ດັ່ງ ກ່າວໃຫ້ 
ທ້າວສຸດໃຈ ໂດຍໄດ້ ເຮັດບັນທຶກການຊື້-ຂາຍຕໍ່ໜ້າພະຍານ 03 ທ່ານຄື: 1. ທ້າວ ຄຳມາ, 2. ທ້າວ ຝຸ່ນ, 
3. ທ້າວ ພູແກ້ວ ຢູ່ບ້ານພັນໝັ້ນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.  ໃນ ຄັ້ງ ວັນທີ 22/10/1968 
ໃນມູນຄ່າທັງໝົດ 2.800.000 ກີບ (ສອງລ້ານແປດແສນກີບ). ພາຍຫຼັງຈາກການ ຊື້ເຮືອນ ໄດ້ ໄລຍະ 01 
ປີ. ທ້າວ. ສຸດໃຈ ຖືກຍົກຍ້າຍລົງໄປຢູ່ປາກເຊ ຕາມໜ້າທີ່ ການ ງານ ຈຶ່ງໄດ້ ມອບດິນ ແລະ ເຮືອນຕອນ 
ດັ່ງກ່າວ ໃຫ ້ປ້າດີ ຜູ້ເປັນເອື້ອຍ  ເປັນ ຜູ້ອາ ໄສເບິ່ງແຍງ ແລະ ປົກ ປັກຮັກສາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນປີ 1980 ນາງ ດີ  
ແມ່ນໄດ້ໂຕນໜີໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ ທ້າວ ສຸດ ໃຈ ຈຶ່ງ ໄດ້ ບອກ ໃຫ້ນາງ ຄຳໄພ ຊຶ່ງເປັນຫຼານສາວຄີງ 
ໄດ້ມາຢູ່ເບິ່ງແຍງຕໍ່ຈົນຮອດປີ 1988 ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ໄປປົວຢູ່ຕ່າງປະເທດເລີຍມອບໃຫ້ນ້ອງຊາຍທ້າວ ຄຳມອນ 
ດວງພະຈັນ  ເຂົ້າຢູ່ແທນ, ຈົນຮອດປີ 1991 ທ້າວ ຄຳ ມອນກໍເສຍຊີວິດ  ແລະ  ກໍເລີຍບໍ່ມີໃຜຢູ່ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ.

 ແຕ່ ໃນ ຊ່ວງ ນີ້ ເອງ ນາງ ແຂກ  ຊຶ່ງ ເປັນ ລູກລ້ຽງ ຂອງ ນາງ ດີ ຜູ້ ເປັນ ເອື້ອຍ ຂອງ ທ້າວ ສຸດ  ໃຈ ທີ່ຢູ່ ເຮືອນ 
ອີກ ຫຼັງ ໃນ ເຂດ ບ້ານ ດຽວ ກັນໄດ້ອ້າງວ່າ ເປັນເຮືອນຂອງຕົນເອງ ເລີຍໃຫ້ ກຳມະກອນ ທີ່ ເຮັດ ວຽກ ໃຫ້ ຜູ້ກ່ຽວ ເຂົ້າ 
ພັກ ເຊົ່າ  ໃນ ຖານະ ຄວາມ ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ ໃນ ດິນ   ແລະ  ເຮືອນຕອນ ດັ່ງກ່າວ.

 ພາຍຫຼັງ ຈາກ ນາງ  ແຂກ  ໄດ້ ເຂົ້າ ຄອບ ຄອງ ຊັບ ສິນ ດັ່ງກ່າວ  ເປັນ ໄລຍະ ເວລາ 02 ປີ. ທ້າວ ສຸດ ໃຈ 
ຈຶ່ງ ໄດ້ ເດີນທາງ ຂຶ້ນ ມາ ຢາມ ພີ່ນ້ອງ  ແລະ ຜູ້ກ່ຽວ ຈຶ່ງ ໄດ້ ຮັບ ຮູ້ ວ່າ ດິນ  ແລະ  ເຮືອນ ຕອນ ດັ່ງກ່າວທີ່ ເປັນ ຊັບ ສິນ 
ຂອງ ຕົນ ເອງ  ແມ່ນ ນາງ  ແຂກ  ໄດ້ ນຳ ໃຊ້  ແລະ ຄອບ ຄອງ  ໄປ ແລ້ວ. ສະ ນັ້ນ,  ເມື່ອ ເຫັນ ສະພາບ ເປັນ ຄື ແນວ 
ນັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວ ຈຶ່ງ ໄດ້ ແຕ່ງ ຕັ້ງ ຜູ້ ຕ່າງ ໜ້າ ເພື່ອ ທຳ ການ ຮ້ອງ ຟ້ອງ ເອົາ ຊັບ ສົມບັດ ຂອງ ຕົນ ຄືນ ໂດຍ ການ ແຕ່ງ ຕັ້ງ ນາງ 
ອຸດອນ ຄຳ ວົງສາ  ເປັນ ຜູ້ ດຳ ເນີນ ຄະດີ ແທນ ຕົນ  ເພື່ອ ຮ້ອງ ຟ້ອງ ນາງ  ແຂກ ຂຶ້ນ ສານຕໍ່ ກັບ ຄະດີ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ກ່ຽວ 
ກັບ ທີ່ ດິນ  ແລະ  ເຮືອນ ທີ່ຢູ່ ບ້ານ ພັນ ໝັ້ນ,  ເມືອງ ສີ ສັດຕະ ນາກ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ.

 ຫຼັງ ຈາກ ປະກອບ ສຳນວນ ເອກະສານ  ແລະ ຄຳ ຮ້ອງ ຟ້ອງໄດ້ຄືນ ໄປ ຍັງ ສານຂັ້ນ ຕົ້ນ ນະຄອນ ຫຼວງ 
ວຽງ ຈັນ, ສານ ໄດ້ ຮັບ ສຳນວນ ຄະດີ  ໃນ ວັນ ທີ 18/10/1993  ແລະ  ໄດ້ ນຳ ມາ ພິຈາລະນາ ຕັດສິນ ຕ່າງໆ ດັ່ງ ລາຍ 
ລະອຽດ ດັ່ງ ນີ້:

  ໃນ ສຳນວນ ຄະດີ ທີ່ ນາງ  ອຸດອນ ຄຳ ວົງສາ ຊຶ່ງເປັນ ຕົວ ແທນ ໃຫ້ ແກ່ ທ້າວ  ສຸດ  ໃຈ ດວງ ພະຈັນ  ເພື່ອ 
ຮ້ອງ ຟ້ອງ ນາງ  ແຂກ  ແມ່ນ ມີ ຄຳ ຮ້ອງ ຄື: ສະ ເໜີ ໃຫ້ທ່ານ ປະທານສານປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ ຄົ້ນ 
ຄວ້າພິຈາລະນາຕັດສິນຕາມກົດໝາຍໂດຍ ມີ  ຈຸດປະສົງຄື :1.ຂໍໃຫ້ທາງສານຈົ່ງໃຊ້ມາດຕະການ 
ເດັດຂາດອອກຄຳສັ່ງອາຍັດເຮືອນ ແລະ ດິນດັ່ງກ່າວໄວ້ເປັນກຳມະສິດ, ໂດຍໃຫ້ບ້ານພັນໝັ້ນເປັນຜູ້
ປົກປັກຮັກສາໄວ້ໃນເວລາຟ້ອງຮ້ອງກັນ. 2. ນາງ ແຂກ ຕ້ອງຍິນຍອມ ແລະ ມອບສົ່ງເຮືອນ ແລະ ດິນ 
ດັ່ງກ່າວໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃດໆ. 3. ນາງ ແຂກ ຈະຕ້ອງເສຍຄ່າປ່ວຍການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ກົດໝາຍໃນຖານະປອມແປງເອກະສານ. (ຄ່າປ່ວຍການ ຫຼື ເສຍເວລາ 2.000.000 ກີບ, ສອງລ້ານກີບ ) 
ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບຢ່າງສູງ.
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ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ບານຫວຍຊາຍຫລັງຈາກທມີການສຳປະທານທດິນ

 ພາຍຫຼ ັງ ຮັບ ຄຳ ຮ້ອງ ຟ້ອງ ດັ ່ງກ່າວສານ ໄດ້ ສົ ່ງ ໃຫ້ ແກ່ ນາງ ແຂກ  ເພື ່ອ ແກ້  ຄຳ ຮ້ອງ ຟ້ອງ ນັ ້ນ 
ໂດຍຜູ ້ກ່ຽວ ໄດ້ ສະ ເໜີ ມາ ຍັງ ສານ . ຕາມ ເອກະສານສະບັບ ລົງວັນວັນທີ 5/10/94,  ໂດຍອ້າງວ່າ: 
ຂ້າພະເຈົ ້າເຫັນວ່າໜັງສືຊື ້ຂາຍສະບັບລົງວັນທີ 20/10/68 ຂອງທ້າວ ສຸດໃຈ ເປັນໜັງສືທີ ່ບໍ່ 
ສາມາດ ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານກົດໝາຍໄດ້. ເພາະໜັງສືສັນຍາຊື້ຂາຍດັ່ງກ່າວ,  ບໍ່ໄດ້ຖືກນຳເອົາໄປຂຶ້ນທະບຽນ 
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແຕ່ຢ່າງໃດ, ພາຍຫຼັງທ້າວສຸດໃຈມີການຊື້ຂາຍ ດິນ ແລະ ເຮືອນ ດັ່ງກ່າວແຕ່ປີ 
1968 ມາເຖິງປີ 1975 ຜູ້ກ່ຽວມີເວລາທີ່ຈະນຳໜັງສືດັ່ງກ່າວໄປຂຶ້ນ ທະບຽນ  ແຕ່ ຜູ້ກ່ຽວ ເປັນ ຫຍັງ ບໍ່ ຈັດ ຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ,  ເພາະ ໄລຍະ ເວລາ ໃນ ການ ຊື້-ຂາຍ ແມ່ນ ມີ ເຖິງ 7 ປີ ເຕັມ. 

 ນອກຈາກ ນັ້ນ, ການ ຊື້-ຂາຍ ດິນ  ແລະ  ເຮືອນ ຕອນ ດັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າ ໜັງສືຕາດິນ ຫຼື ໃບທະ 
ບຽນຕາດິນ.ມັນແມ່ນໃບທະບຽນຕາດິນທີ່ໄດ້ໂອນກຳມະສິດຈາກນາງ ຈູມມາລີ ທີ່ ເປັນເຈົ້າຂອງເດີມ 
ມາເປັນຊື່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ (ນາງ ແຂກ) ແລະ (ທ້າວ ໂບ້) ຜູ້ເປັນສາມີນານມາແລ້ວ (ແຕ່ປີ 1972) ກ່ຽວ ກັບດິນ 
ແລະ ເຮອືນດັ່ງກ່າວ,  ຂາ້ພະເຈົ້າມໃີບທະບຽນຖກືຕອ້ງຕາມກົດໝາຍ. ແຕ່ໃບຊື້-ຂາຍທີ່ ດິນ  ແລະ    ເຮອືນ ດັ່ງກ່າວ 
ສະບັບລົງວັນທີ 18/10/71 ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສູນຫາຍໄປຢູ່ທີ່ສຳນວນຄຳຮ້ອງຂໍຂຶ້ນທະບຽນຢູ່ທີ່ນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍສະເໜີມາຍັງທ່ານ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງ ແລະ ສົ່ງພະນັກງານສານ ຫຼື ຜູ້ພິພາກສາທີ່ຮັບ
ຜິດຊອບຄະດີດັ່ງກ່າວ ລົງສົມທົບເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ດິນນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນທຳການກວດຄົ້ນຫາ ຢູ່ສະໝຸດເຫຼັ້ມ 
ທີ 3 ໃບທີ 26 ເລກທີ 199 ລົງ ວັນທີ 29/12/71 ມີຈິງ ຫຼື ບໍ່. ທັງນີ້ກໍພື່ອເພີ່ມຫຼັກຖານພະຍານໃຫ້ຂ້າພະ ເຈົ້າ 
ວ່າມີກຳມະສິດໃນດິນ ແລະ ເຮືອນ ຫຼັງນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

 ພາຍ ຫລັງ ສານ ໄດ້ຮັບ ສຳນວນ ການ ແກ້ ຄຳ ຮ້ອງ ຟ້ອງ ຄະດີ ຈາກ ນາງ  ແຂກ ຈຶ່ງ ເຫັນ ວ່າ ທັງ ສອງ 
ຝ່າຍຕາງ ກໍ ອ້າງ ກຳມະ ສິດ ຂອງ ຕົນໃນ ທີ່ ດິນ  ແລະ  ເຮືອນ ຕອນ ດຽວ ກັນ. ພ້ອມ ນັ້ນ, ທັງ ສອງ ກໍ ບໍ່ ຍອມ ໄກ່ ເກ່ຍ 
ເຈລະຈາ ກັນ  ໃນ ຂັ້ນ ບ້ານ  ແລະ  ເມືອງ. ສະ ນັ້ນ, ສານ ຈຶ່ງ ໄດ້ ຍົກ ຄະດີ ດັ່ງກ່າວ ຂຶ້ນ ມາ ຕັດສິນ ໃນ ແຕ່ລະ ຂັ້ນດັ່ງ 
ລາຍ ລະອຽດ ດັ່ງ ນີ້:

2. ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
 ໃນ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ສຳນວນ ຄະດີ ແມ່ນ ໄດ້ ຖືກ ຍົກ ຂຶ້ນ ໄປ ຕັດສິນ ຢູ່ສານປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ໃນ 
ຂັ້ນຕົ້ນ ຄັ້ງ ທີ 1  ໂດຍສານ ພິຈາລະນາ ສຳນວນ ຄະດີ ດັ່ງ ນີ້:

 ໃນວັນທີ 30/11/1995 ສານປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຂັ້ນຕົ້ນໄດ້ຕັດສິນເລກທີ 219/ຂຕ 
ບອກວ່າ: ໃຫ້ທ້າວ ສຸດໃຈ ດວງພະຈັນ (ໂຈດ) ມີສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ ບ່ອນທີ່ໂຈດ ແລະ 
ຈຳເລີຍຂັດແຍ່ງກັນນີ້ ໂດຍວິນິດໄສວ່າ:

 ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າເອກະສານ. ບັນດາຫຼັກຖານຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນສຳນວນຄະດີ ແລະ ອິງຕາມ
ຜົນການໄຕ່ສວນໃນທີ່ປະຊຸມສານແລ້ວເຫັນວ່າທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ ທີ່ໂຈດ ແລະ ຈຳເລີຍຂັດແຍ່ງກັນ 
ນີ້ສານພິຈາລະນາຕາມມາດຕາ 28 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ ຊຶ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ”ກຳມະສິດ 
ອາດຈະໄດ້ມາຕາມສັນຍາກ່ອນການມອບ ຫຼື ການຮັບຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນກໍ ່ໄດ້” ເຖິງແມ່ນຝ່າຍໂຈດຍັງ 
ບໍ່ທັນໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນຫຼັງດັ່ງກ່າວກໍຕາມ, ແຕ່ຝ່າຍໂຈດໄດ້ມີສັນຍາຊື້ຂາຍທີ່ດິນ ແລະ 
ເຮືອນສະບັບ ລົງວັນທີ 22/10/68 ເຊິ່ງເປັນເອກະສານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ໃນຕົວຈິງຜູ້ທີ່ ຄອບຄອງ ແລະ 
ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນດັ່ງກ່າວກໍແມ່ນໂຈດ ແລະ ຍາດທີ່ໃກ້ຊິດຂອງໂຈດຕະຫຼອດມາ. ດັ່ງນັ້ນ ສານຈຶ່ງເຫັ
ນວ່າຄຳຮ້ອງຟ້ອງຂອງໂຈດມີເຫດຜົນຈຶ່ງເຫັນຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ແກ່ ທ້າວ ສຸດໃຈ (ໂຈດ) ມີສິດຄອບຄອງ 
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ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ບານຫວຍຊາຍຫລັງຈາກທມີການສຳປະທານທດິນ

ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນບ່ອນທີ່ໂຈດ ແລະ ຈຳເລີຍຂັດ ແຍ່ງກັນນີ້.

 ການທີ່ຝ່າຍນາງ ແຂກ (ຈຳເລີຍ) ໄດ້ອ້າງວ່າ ໄດ້ຊື້ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນດັ່ງກ່າວໄດ້ມານຳນາງ 
ຈູມມະ ລີ ຕາມສັນຍາຊື້ຂາຍສະບັບລົງວັນທີ 18/10/1971 ແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ 
ສະບັບ ເລກທີ 321 ເຫຼັ້ມທີ 3 ສະໝຸດຕາແສງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ລົງວັນທີ 17/04/72 ດ້ວຍຄຳຊີ້ແຈງ 
ຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ສະບັບລົງວັນທີ 14/01/72 ນັ້ນ, ເມື່ອສານພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າບໍ່ມີເຫດຜົນພຽງພໍດ້ວຍ
ວ່າຝ່າຍຈຳເລີຍບໍ່ສາມາດນຳເອົາສັນຍາ ຊື້ຂາຍທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ ສະບັບດັ່ງກ່າວມາສະເໜີຕໍ່ສານໄດ້ ແລະ 
ຕາມໃບຢັ້ງຢືນສະບັບເລກທີ 09/ທດ,ກພ ລົງວັນທີ 6/11/95 ຂອງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນກໍ 
ໄດ້ ຢັ້ງຢືນ ວ່າ ສັນຍາຊື້ຂາຍສະບັບລົງວັນທີ 18/10/1971 ນັ້ນແມ່ນບໍ່ເຫັນມີຢູ່ໃນສຳນວນຕາດິນ. ນອກນັ້ນ, 
ຕາມຄຳຊີ້ແຈງຂໍຂຶ້ນທະບຽນ ທີ່ດິນສະບັບລົງ ວັນທີ 14/01/72 ຂອງຈຳເລີຍກໍໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ໃນທີ່ດິນຕອນ
ດັ່ງກ່າວບໍ່ມີອາສັງຫາລິມາຊັບ. ດັ່ງນັ້ນ,ຄຳອ້າງ ແລະ ເອກະສານທີ່ຝ່າຍຈຳເລີຍ ໄດ້ນຳມາສະເໜີຕໍ່ສານນັ້ນ 
ຈຶ່ງເປັນການເຊື່ອຖືບໍ່ໄດ້ .ສານຈຶ່ງບໍ່ ເຫັນຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ ຍ້ອນວ່າດິນ ແລະ ເຮືອນດັ່ງກ່າວ ນາງ ຈູມມະລີ 
ໄດ້ຂາຍໃຫ້ທ້າວ ສຸດໃຈ ແລ້ວ ນາງ ຈູມມະລີ ຈະບໍ່ມີສິດຂາຍເທື່ອທີສອງອິກ.

 ພາຍ ຫຼັງ ມີ ຄຳ ຕັດສິນ ຈາກ ສານ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ. ຂັ້ນ ຕົ້ນ  ເຫັນ ວ່າ  ຝ່າຍ ຈຳ ເລີຍ (ນາງ  ແຂກ)  
ແມ່ນ ບໍ່ ມີ ຄວາມ ພໍ ໃຈ ຕໍ່ ຄຳ ຕັດສິນ ດັ່ງກ່າວ. ຜູ້ກ່ຽວ ຈຶ່ງ ໄດ້ ຂຽນ ຄຳ ຮ້ອງ,  ເພື່ອ ຂໍ ໃຫ້ ສານ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ 
ຂັ້ນ ຕົ້ນ ພິຈາລະນາ ຄຳ ຕັດສິນ ຄືນ ໃໝ່.

 ພາຍຫຼັງ ໄດ້ ຮັບ ຄຳ ຮ້ອງ ຂໍ ລົບ ລ້າງຈາກ ຝ່າຍ ຈຳ ເລີຍ (ນາງ ແຂກ) ສະບັບລົງວັນທີ 02/01/ 1996 
ໂດຍອ້າງເຫດຜົນວ່າ: ການປະກອບຄະນະສານຂອງສານຂັ້ນຕົ້ນໄດ້ດຳເນີນໄປໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂະ     
ບວນການພິຈາລະນາຄວາມ. ສະ ນັ້ນ, ສານປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຕັດສິນເປັນເທື່ອທີ 02 
ສະບັບ ເລກທີ 96-71/ຂຕ ລົງວັນທີ 03/8/1996.

 ສານ ໄດ້ ຕົກລົງ ຕັດສິນ ວ່າ: ຄຳຮ້ອງຟ້ອງສະບັບລົງວັນທີ 18/10/1993 ຂອງນາງອຸດອນ 
ຄຳວົງສາຕາງໜ້າ ທ້າວ ສຸດໃຈ (ໂຈດ) ບໍ່ມີເຫດຜົນ ແມ່ນໃຫ້ຍົກເລີກຄຳຮ້ອງຟ້ອງຂອງໂຈດຖິ້ມ ແລ້ວໃຫ້ 
ນາງ ແຂກ ຈຳນົງພານິດ (ຈຳເລີຍ) ມີສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນບ່ອນທີ່ໂຈດ ແລະ 
ຈຳເລີຍຂັດແຍ່ງກັນໂດຍວິນິດໄສວ່າ:

 ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າເອກະສານບັນດາຫຼັກຖານຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນສຳນວນຄະດີ ແລະ ອີງຕາມຜົນ 
ການໄຕ່ສວນໃນທີ່ປະຊຸມສານແລ້ວເຫັນວ່າທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນທີ່ໂຈດ ແລະ ຈຳເລີຍ ຂັດແຍ່ງກັນນີ້ 
ເຫັນວ່າຈຳເລີຍໄດ້ອ້າງວ່າທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນດັ່ງກ່າວຕົນໄດ້ຊື້ຈາກ ນາງ ຈູມມະລີ ຕາມສັນຍາຊື້ ຂາຍ ແລະ 
ໃບຢັ້ງຢືນສະບັບເລກທີ 09/ທດ,ກພ ລົງວັນທີ 6/11/95 ກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ທີ່ດິນພ້ອມເຮືອນຢູ່ບ້ານພັນໝັ້ນ 
ເມືອງສີສັດຕະນາກ ກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນ ແມ່ນໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນເປັນຊື່ ນາງ ແຂກ ແລະ ທ້າວ ໂບ້ 
ດ້ວຍຕາມສັນຍາຊື້ຂາຍສະບັບລົງວັນທີ 18/10/1971 ການຂຶ້ນທະບຽນໃຫ້ ນາງ ແຂກ ແລະ  ທ້າວ ໂບ້ແມ່ນ
ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງການຂຶ້ນທະບຽນທຸກຢ່າງ. ດ້ວຍຄຳຊີ້ແຈງຂໍຂຶ້ນທະບຽນ ທີ່ດິນສະບັບລົງວັນທີ 
14/01/72 ໄດ້ປະກາດ 3 ເດືອນ. ຕາມປະກາດສະບັບລົງ ວັນທີ 17/01/72 ເພື່ອຫາຜູ້ຄັດຄ້ານຈົນເຖິງກຳນົດ 
ແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ອອກທະບຽນດັ່ງກ່າວ ,ສານຈຶ່ງເຊື່ອໄດ້ວ່າ ເປັນການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນຖຶກຕ້ອງຕາມໃບຕາດິນ 
ເລກ ທີ 321 ເຫຼັ້ມທີ 3 ສະຫມຸດ ຕາແສງສີສັດຕະນາກ ລົງວັນທີ 17/04/1972.

 ຈາກເຫດຜົນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ຈຶ່ງເຫັນວ່າ ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນບ່ອນຂັດແຍ່ງກັນນີ້ເປັນກຳມະ ສິດ 
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ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ບານຫວຍຊາຍຫລັງຈາກທມີການສຳປະທານທດິນ

ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ທ້າວ ໂບ້ ແລະ ນາງແຂກ (ຈຳເລີຍ).

 ຕໍ່ ກັບ ຝ່າຍ ໂຈດເມື່ອສານພິຈາລະນາຕາມກົດໝາຍເຫັນວ່າ ໃບຊື້ຂາຍທີ່ ດິນ  ແລະ  ເຮືອນສະບັບ 
ລົງວັນທີ 22/10/68 ຂອງ ຝ່າຍ ໂຈດ ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນທີ່ດິນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ສັນຍາສະບັບ ດັ່ງກ່າວ 
ເປັນເອກະສານທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ນອກຈາກນີ້,ແລ້ວໂຈດເອງກໍບໍ່ມີເອກະສານ ຫຼື ຫຼັກ 
ຖານໃດໆມາຢັ້ງຢືນຕໍ່ສານອີກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕໍ່ຄຳຮ້ອງຟ້ອງຂອງໂຈດ ສານຈຶ່ງບໍ່ເຫັນຄວນ ພິຈາລະນາໃຫ້.

 ຕໍ່ກັບຄຳຕັດສິນຂອງສານ ປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບດັ່ງກ່າວ, ນາງ ອຸດອນ ຄຳວົງ
ສາມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈຈຶ່ງໄດ້ຮ້ອງຂໍໄປຍັງສານປະຊາຊົນສູງສຸດຂັ້ນລົບລ້າງ. ສະບັບລົງວັນທີ 17/08/1996 
ແລະ 30/09/1996. ສານປະຊາຊົນສູງສຸດຂັ້ນລົບລ້າງໄດ້ພິພາກສາສະບັບເລກທີ 98-94/ລລ.ພ 
ລົງວັນທີ 09/06/1998 ບອກວ່າໃຫ້ ທ້າວ ສຸດໃຈ ດວງພະຈັນ (ໂຈດ) ມີກຳມະ ສິດໃນທີ່ດິນ ແລະ 
ເຮືອນບ່ອນຂັດແຍ່ງກັນນີ້ໂດຍ ວິນິດໄສວ່າ:

 ຄະນະສານແພ່ງຂ້ັນລົບລ້າງຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາບັນດາຂໍ້ມູນ 
ຫຼັກຖານ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆໃນສຳນວນຄະດີ ແລະ ໄຕ່ສວນໃນທີ່ປະຊຸມສານ ຄັ້ງວັນທີ 21/02 /1997 
ແລ້ວຈຶ່ງລົງຄຳເຫັນດັ່ງນີ້:

• ເຫັນວ່າ,ຄຳຮ້ອງຂໍລົບລ້າງຂອງນາງອຸດອນ ຄຳວົງສາ ຜູ້ຕາງໜ້າ ທ້າວສຸດໃຈ (ໂຈດ) ປະ 
ຕິບັດສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 67 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງແລ້ວຈຶ່ງເຫັນ  
ຄວນຮັບເອົາມາພິຈາລະນາ.

• ມີພະຍານທີ່ເປັນບຸກຄົນພື້ນຖານຂອງບ້ານພັນໝັ້ນ ແລະ ມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບ ນາງ ຈູມມະລີ 
ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນວ່າ ນາງຈູມມະລີ ໄດ້ຂາຍທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ ບ່ອນໂຈດ ແລະ ຈຳເລີຍຂັດແຍ່ງກັນນີ້ 
ໃຫ້ແກ່ທ້າວສຸດໃຈ (ໂຈດ) ຕາມຈົດ ໝາຍບັນທຶກຄຳໃຫ້ການສະບັບລົງວັນທີ 05/12/1996 ຂອງ 
ນາງຄຳຜົງ, ນາງທອງດີ ແລະ ທ້າວດົມ ວົງສາລີ  ເຊິ່ງທັງ 03 ທ່ານ  ແມ່ນ   ຊຶ່ງ ເປັນ ເອື້ອຍ, ອ້າຍ ຂອງ  
ນາງ ຈຸມມະ ລີ  ຊຶ່ງ ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ ຊັບ ເດີມ ແລະ ບັນທຶກຄຳໃຫ້ການ ສະບັບ ລົງວັນທີ 09/06/1997 
ຂອງ ທ້າວພົ້ວ, ບັນທຶກຄຳໃຫ້ການ ສະບັບລົງ ວັນທີ 21/08/1997 ຂອງ ພໍ່ພິມໂພ ແລະ ບັນທຶກຄຳ 
ໃຫ້ການສະບັບ ລົງວັນທີ 28/07/1997 ຂອງທ້າວລອຍ ອາດີດຕາແສງ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ. ດັ່ງນັ້ນ, 
ສານຈຶ່ງເຫັນຄວນເຊື່ອຖືເອົາ. 

• ສ່ວນການທີ່ ນາງແຂກ (ຈຳເລີຍ) ອ້າງວ່າ ໄດ້ຊື້ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ ຈາກນາງ ຈູມມະລີ ໃນປີ 1971. 
ແລ້ວກໍໃຫ້ນາງດີ ຜູ້ເປັນແມ່ນ້າອາໄສຢູ່ຊົ່ວຄາວ ແລະ ໃນປີ 1972 ໄດ້ໂອນທະບຽນ ທີ່ດິນເປັນຂອງຕົນເອງ  
ແລະ  ອື່ນໆນັ້ນ, ເມື່ອພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າເປັນການເຊື່ອຖືບໍ່ໄດ້ເນື່ອງຈາກວ່າ ຖ້າເບິ່ງກາລະເວລາ 
ແລ້ວ, ຖ້າຫາກການຊື້ຂາຍຂອງຈຳເລີຍມີຈິງກໍແມ່ນເຮັດຂຶ້ນລຸນຫັຼງຝ່າຍໂຈດ, ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງປົກ
ປັກຮັກສາກໍແມ່ນຝ່າຍໂຈດ, ເປັນຜູ້ເຂົ້າ ອາໄສຕໍ່ເນື່ອງ ກັນມາແຕ່ປີ 1968 ຈົນເຖິງປີ 1992. 

• ສ່ວນໃບທະບຽນທີ່ດິນສະບັບເລກທີ 321 ລົງວັນທີ 17/04/1972 ອອກຊື່ຈຳເລີຍນັ້ນ, ກໍເປັນ ເອກ
ະສານທີ່ໂອນໃນລະຍະເວລາທີ່ໂຈດອາໄສຢູ່ ເມືອງປາກເຊ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮູ້ ແລະ ຄັດຄ້ານໄດ້ ແລະ 
ອີກປະການໜຶ່ງ, ບຸກຄົນທີ່ມີທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນບ່ອນຂັດແຍ່ງກັນນີ້ 
ກໍ່ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນວ່າ ບໍ່ ໄດ້ມີການປະກາດແຕ່ປະການໃດ. ຕາມຄຳໃຫ້ການຂອງ ທ້າວພູວົງ ສະ 



5ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ບານຫວຍຊາຍຫລັງຈາກທມີການສຳປະທານທດິນ

ບັບລົງ ວັນທີ 23 ກໍລະ ກົດ, 1997 ແລະ ບັນດາບຸກຄົນທີ່ເປັນອຳນາດການປົກຄອງໃນຄາວກ່ອ
ນກໍໄດ້ ໃຫ້ການວ່າ ການໂອນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ ແມ່ນຈຳເລີຍ ໄປສະເໜີຕໍ່ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ທະ
ບຽນເອົາເອງໂດຍບໍ່ໄດ້ຜ່ານບ້ານ ແລະ ຕາແສງ ແຕ່ປະການໃດຕາມຄຳໃຫ້ການຂອງ ທ້າວພົ້ວ, 
ອາດີດ ນາຍບ້ານໆພັນໝັ້ນ ສະບັບລົງ ວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 1997, ຄຳໃຫ້ການຂອງທ້າວລອຍ ອາດີດ 
ຕາແສງສີສັດຕະນາກ ສະບັບລົງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 1997. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນເອກະສານທີ່ເຊື່ອ 
ຖືບໍ່ໄດ້ທາງດ້ານ ກົດໝາຍ ແລະ ເຫັນວ່າຄຳກ່າວອ້າງຂອງຈຳເລີຍບໍ່ມີເຫດຜົນ. ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງເຫັນ 
ຄວນໃຫ້ໂຈດ ມີກຳມະສິດໃນທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ ບ່ອນຂັດແຍ່ງ ກັນນີ້ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

• ຕໍ່ກັບຄຳພິພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດຂັ້ນລົບລ້າງ ນາງແຂກ ຈຳນົງພານິດ ມີຄວາມ ບໍ່
ພໍໃຈຈຶ່ງໄດ້ຢືນຄຳຮ້ອງຂໍຕິດຕາມກວດກາສະບັບລົງວັນທີ 5/08/1998 ດັ່ງນັ້ນ, ອົງການໄອຍະ 
ການປະຊາຊົນສູງ ສຸດ ຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີຄັດຄ້ານຕໍ່ຄຳພິພາກສາ ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ສະບັບເລກ 
ທີ 20/ອອປ ລົງວັນທີ 17/04/2000, ໂດຍອ້າງເຫດຜົນວ່າ: ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າບັນດາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ 
ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ປະກອບມາໃນສຳນວນຄະດີຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ແລະ ນຳເຂົ້າຜ່ານກອງປະຊຸມ 
ວິຊາການ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງ ສຸດ ຄັ້ງວັນທີ 29/2/2000 ແລ້ວມີຄວາມເຫັນເປັນ 
ເອກະພາບດັ່ງນີ້:

• ເຫັນວ່າ: ຄຳຮ້ອງຂໍຂອງນາງແຂກ (ຈຳເລີຍ)ວ່າ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ ມາດ ຕາ 28 ວັກ 2 
ໄດ້ກຳນົດຈະແຈ້ງວ່າ: ຖ້າສັນຍາມອບຊັບສີ່ງຂອງໃຫ້ບຸກຄົນ ຫືຼ ຊັບສີ່ງຂອງນັ້ນຫາກຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຂື້ນທ
ະບຽນແລ້ວກຳມະສິດແມ່ນໄດ້ມານັບແຕ່ວັນເວລາທີ່ໄດ້ຂື້ນທະບຽນເປັນຕົ້ນໄປເຖີງວ່າຊັບສີ່ງຂອງນັ້ນຈ
ະໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ກັນແລ້ວກໍຕາມ.ບັນຫານີ້ຜ່ານມາທ້າວສຸດໃຈກໍບໍ່ໄດ້ຂື້ນໃບຕາດິນ ແລະ ໃບຊື້ຂາຍກໍບໍ່ໄ
ດ້ຈົດທະບຽນຕາມລະບຽບການສະນັ້ນເອກະ ສານຊື້ຂາຍຂອງ ທ້າວ ສຸດໃຈ, ຈື່ງບໍ່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານກົດ
ໝາຍແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ນາງແຂກ ກັບໄດ້ຂື້ນໃບຕາດິນຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນທຸກຢ່າງແຕ່ສານພັດວ່າບໍ່ມີຄຸ
ນຄ່າທາງດ້ານກົດໝາຍ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນມີເຫດຜົນພຽງພໍທາງດ້ານກົດໝາຍເນື່ອງຈາກວ່າພາຍຫັຼງ ນາງແຂກ 
ແລະ ທ້າວ ໂບ້ (ຜົວເມັຍ) ໄດ້ຊື້ດິນ ແລະ ເຮືອນດັ່ງກ່າວຕາມສັນຍາຊື້ຂາຍ ສະບັບລົງວັນທີ 18/10/1971 
ຊື່ງເຫັນໄດ້ຈາກໃບຕາດິນເລກທີ 133/111, ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 1967 ຂອງ ນາງຈູມມະລີ ທີ່ໄດ້ 
ໂອນໃຫ້ເປັນກຳມະສິດຂອງນາງແຂກ ແລະ ທ້າວ ໂບ້ ກໍໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ໃບຕາດິນຕາມໃບຕາດິນ 
ເລກທີ 321 ລົງວັນທີ 17 ເມສາ 1972, ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນ ຕອນຂອງການອອກໃບຕາດິນທຸກຢ່າງ 
ຊຶ່ງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງທີ ່ດິນ ແລະ ເຮືອນປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນຕາມໃບຢັ້ງ 
ຢືນສະ ບັບເລກທີ 177/ທດ-ກພ ລົງວັນທີ 30 ກັນຍາ 1996 ວ່າການຂຶ້ນທະບຽນອອກຕາດິນ 
ໃຫ້ນາງແຂກ ແລະ ທ້າວໂບ້ ໃນເລກທີ 321 ເຫຼັັມທີ 3 ສະມຸດຕາແສງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ 
ລົງວັນທີ 17/4/1972 ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງການຂື້ນທະບຽນທຸກຢ່າງ,ສ່ວນສັນຍາຊື້
ຂາຍ ສະບັບລົງວັນທີ 18 ຕຸລາ 1971 ນັ້ນມີຈິງ, ແຕ່ປະຈຸບັນຖືກເສຍຫາຍ.ຈາກເຫດຜົນທີ່ກ່າວ 
ມາຂ້າງເທິງນີ້ຈຶ່ງຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ການໄດ້ມາເປັນກຳມະສິດດິນ ແລະ ເຮືອນດັ່ງກ່າວຂອງ ນາງ ແຂກ 
ແລະ ທ້າວໂບ້ ແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕາ 28 ວັກ 2 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍກຳມະສິດ ເຖິງວ່າໃບ   
ໜັ ງສືຊື້ຂາຍຈະຖືກເສຍຫາຍກໍຕາມ ອຳນາດລັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ມີຈິ່ງ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.

• ເຫັນວ່າ: ໜັງສືສັນຍາຊື້ຂາຍສະບັບລົງວັນທີ 22/10/1968 ທີ່ນາງອຸດອນ (ໂຈດ) ໄດ້ນຳມາ 
ເປັນຫຼັກຖານວ່າທ້າວສຸດໃຈໄດ້ຊື ້ດິນ ແລະ ເຮືອນທີ່ຂັດແຍ່ງກັນນີ້ຈາກນາງຈູມມະລີ ນັ້ນ  
ເມື່ອຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງແລ້ວ.ເຫັນວ່າເອກກະສານດັ່ງກ່າວໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ຖ້າຈະເບິ່ງທາງດ້ານກົດ 
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ໝາຍ,ເພາະເອກກະສານດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນຕາມລະບຽບການຂອງທີ່ດິນ ແລະ ກໍບໍ່ໄດ້ຂື້ນ 
ທະບຽນໃບຕາດິນໃນໄລຍະຕໍ່ມາ. ເຖີງວ່າທ້າວສຸດໃຈຈະໄດ້ຊື້ແທ້ຈິ່ງກໍຕາມຈະບໍ່ຖືວ່າ ທ້າວສຸດ 
ໃຈໄດ້ມາເປັນກຳມະສິດໂດຍຖືກຕ້ອງ,ເພາະການໄດ້ມາບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງມາດ
ຕາ  28 ວັກ 2 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ.  ນອກຈາກນີ້,ຢູ່ໃນໜັງສືຊື້ຂາຍສະບັບລົງວັນທີ່ 
22/10/1968 ຍັງມີພິລຸດຫຼາຍອັນທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງເຊັ່ນ: ເຄົ້າມູນ ກຳມະສິດ ຂອງຜູ້ຂາຍວ່າໄດ້ກຳມະສິດ 
ມາດວ້ຍການຊື້ຂາຍ ລົງວນັທີ   18/11/67 ຈດົທະບຽນທີ່ວຽງຈນັ ວນັທ ີ9/11/1967 ເປນັການຈດົທະບຽນ 
ກ່ອນການຊື້ຂາຍເປັນການບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ໃນຕົວຈິງຄົ້າມູນກຳມະສິດຂອງຜູ້ຂາຍ (ນາງ ຈູມມະລີ) 
ພັດໄດ້ມາຈາກໜັງສືສືບມູນມໍລະດົກ ສະບັບ ລົງວັນທີ 8/11/1967 ແລະ ໃບຮັບເງິນສະບັບລົງວັນທີ  
20/3/1968 ແລະ 7/5/1968 ລາຍເຊັນຂອງ ນາງ ຈູມ ມະລີ ກໍລ້ວນແຕ່ແຕກຕ່າງກັນທັງໝົດ.

• ເວລາໄດ້ຜ່ານໄປນັບແຕ່ມື້ທຳການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຮອດມື້ທຳການຕັດສິນຂອງສານປະຊາຊົນ
ສູງສຸດຂັ້ນຕິດຕາມກວດກາເປັນເວລາຜ່ານໄປ 7 ປີ. ແລ້ວສານປະຊາຊົນສູງສຸດຂັ້ນຕິດຕາມ 
ກວດພິພາກສາເທື່ອທີ 1 ເລກທີ 00-20/ຕກ.ພ ລົງວັນທີ 09/08/2000 ບອກວ່າ:ສະເໜີຄັດຄ້ານ 
ດັ່ງກ່າວບໍ່ມີເຫດຜົນພິພາກສາລົບລ້າງຄຳສະເໜີຄັດຄ້ານດັ່ງກ່າວຂອງໄອຍະການປະຊາຊົນຖິ້ມແ
ລ້ວ ພິພາກສາຢັ້ງຢືນເອົາຕາມຄຳພິພາກສາ ສະບັບເລກທີ 98-94/ ລລ.ພ ລົງວັນທີ 9/06/1998 
ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຂັ້ນລົບລ້າງທຸກຂໍ້ຄວາມ. ໂດຍວິນິດໄສວ່າ: ຄະນະປະທານສານປະຊາ
ຊົນສູງສຸດໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນສຳນວນຄະດີເລື່
ອງນີ້ແລ້ວເຫັນວ່າ. 

• ການທີ່ ທ້າວສຸດໃຈ (ໂຈດ) ທວງເອົາທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນບ່ອນຂັດແຍ່ງກັນນີ້. ເມື່ອພິຈາລະນາແລ້ວ 
ເຫັນວ່າມີເຫດຜົນ, ເນື່ອງຈາກວ່າທີ່ດິນບ່ອນຂັດແຍ່ງກັນນີ້, ເດີມເປັນກຳມະສິດ ຂອງນາງ ຈູມມະລີ 
ຕາມໜັງສືມອບມູນມໍລະດົກ ສະບັບລົງວັນທີ 08/11/1967 ແລະ ໃບຕາ ດິນສະບັບເລກທີ 133/111, 
ໃນປີ 1968 ນາງຈູມມະລີ ໄດ້ຂາຍທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນດັ່ງ ກ່າວໃຫ້ແກ່ ທ້າວສຸດໃຈ ຕາມໜັງສືຊື້ຂາຍ 
ສະບັບລົງວັນທີ 22/10/1968 ເມື່ອຊື້ແລ້ວ ທ້າວ ສຸດໃຈ ກໍໃຫ້ພີ່ນ້ອງເປັນຜູ້ອາໄສຕະຫຼອດມາ 
ຊຶ່ງບັນດາພະຍານທີ່ເປັນຄົນພື້ນຖານບ້ານພັນໝັ້ນໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ນາງຈູມມະລີ ໄດ້ຂາຍດິນ 
ແລະ ເຮືອນ ດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ທ້າວສຸດໃຈແທ້ ຕາມຄຳໃຫ້ການສະບັບ. ລົງວັນທີ 5/12/1996 
ຂອງນາງຄຳຜົງ, ນາງທອງດີ ແລະ ທ້າວດົມ ວົງສາສີ (ເອື້ອຍອ້າຍຂອງນາງຈູມມາລີ), ສະບັບລົງວັນທີ 
09/06/1997 ຂອງພໍ່ ພິມໂພ, ສະບັບລົງວັນທີ 28/97/1997 ແລະ ສະບັບລົງວັນທີ 14/06/2000 
ຂອງທ້າວລອຍ ອາດີດຕາງແສງສີສັດຕະນາກ ແລະ ຜ່ານມາກໍແມ່ນຍາດພີ່ນ້ອງຂອງທ້າວສຸດໃຈ 
ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນຳ ໃຊ້ຕະຫຼອດມາ.ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຖືວ່າທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນບ່ອນຂັດແຍ່ງກັນນີ້ເປັນກຳມະ 
ສິດຂອງທ້າວສຸດໃຈ ຈຶ່ງເປັນການຖືກ ຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງມາດຕາ 37 ຂອງກົດໝາຍວ່າ 
ດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ, ການທີ່ນາງ ແຂກ (ຈຳເລີຍ) ອ້າງວ່າໄດ້ຊື້ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ ຈາກນາງ 
ຈູມມະລີນັ້ນ,ເມື່ອພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າເປັນການກ່າວອ້າງທີ່ເຊື່ອຖືເອົາບໍ່ໄດ້ເນື່ອງຈາກວ່າ 
ນາງ ແຂກ ບໍ່ມີໜັງສືຊື້ຂາຍມາຢັ້ງຢືນພໍໃຫ້ສານເຊື່ອ ຖືເອົາໄດ້, ເຖິງແມ່ນມີໜັງສືຊື້ຂາຍຄືຈຳເລີຍ 
ອ້າງມານັ້ນ, ໜັງສືຊື້ຂາຍດັ່ງກ່າວ ກໍໃຊ້ບໍ່ໄດ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ເນື່ອງ ຈາກວ່າ ນາງແຂກ (ຈຳເລີຍ) 
ອ້າງວ່າໄດ້ຊື້ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນດັ່ງກ່າວ ໃນປີ 1971 ແຕ່ກົງກັນຂ້າມທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນດັ່ງກ່າວ 
ນາງຈູມມະລີ ໄດ້ຂາຍໃຫ້ທ້າວສຸດໃຈ ໃນປີ 1968 ໂດຍມີໜັງສືຊື້ຂາຍຢ່າງຄັກແນ່.ສະນັ້ນຈຶ່ງຖືວ່າ 
ນາງ ຈູມມະລີ ໝົດກຳມະສິດໃນຊັບສິນ ນັ້ນແລ້ວ, ກຳມະສິດໄດ້ຕົກເປັນຂອງ ທ້າວ ສຸດໃຈ 
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ແລ້ວນາງ ຈູມມະລີ ຈະມາຂາຍໃຫ້ນາງ ແຂກ ເປັນເທື່ອທີ 2 ນັ້ນ, ຄົງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ແລະ ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ທາງ 
ດ້ານກົດໝາຍ, ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຖ້າຫາກວ່ານາງແຂກ ໄດ້ຊື້ແທ້ ນາງແຂກ ພັດບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຢູ່ທີ່ດິນ ແລະ 
ເຮືອນດ່ັງກ່າວກົງກັນຂ້າມບັນດາພະຍານເປັນຄົນບ້ານພັນໝັ້ນກໍໃຫ້ການວ່າບ່ໍເຄີຍເຫັນນາງ 
ແຂກ ມາຊື້ທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ, ມີແຕ່ທ້າວສຸດໃຈ ເປັນຄົນຊື້ ສ່ວນແຜນທີ່ດິນອອກຊື່ ນາງ ແຂກ ນັ້ນກໍເຮັດຂຶ້
ນໃນເວລາທີ່ໂຈດບໍ່ຢູ່ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮູ້ ແລະ ຄັດຄ້ານໄດ້, ອີກປະການໜຶ່ງກໍບໍ່ໄດ້ຕິດປະກາດໃຫ້ຄັດຄ້າ
ນໃນບໍລິເວນທີ່ດິນແຕ່ປະການໃດ. ຕາມບົດບັນທຶກຄຳໃຫ້ການລົງສະບັບວັນທີ 23/07/ 1997  ຂອງ 
ທ້າວພູວົງ ແລະ ໃນການໂອນທະບຽນທີ່ດິນນັ້ນ ນາງແຂກ ກໍບໍ່ໄດ້ຜ່ານບ້ານ ແລະ ຕາແສງແຕ່ຢ່າງໃດ 
ຕາມຄຳໃຫ້ການສະບັບລົງວັນທີ 09/06/1997 ຂອງທ້າວພົ້ວ ອະດີດ ນາຍບ້ານພັນໝັ້ນ ແລະ 
ສະບັບລົງວັນທີ 28/07/1997 ຂອງທ້າວລອຍ ອາດີດຕາແສງ ສີສັດຕະນາກ, ສະນັ້ນຈຶ່ງຖືວ່າທີ່ດິນ   
ບ່ອນຂັດແຍ່ງກັນນີ້ເປັນກຳມະສິດຂອງທ້າວສຸດໃຈ.

• ການທີ່ ນາງແຂກ (ຈຳເລີຍ) ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງ ສຸດອ້າງວ່າຈຳເລີຍໄດ້ຊື້ທີ່ດິນ 
ແລະ ເຮືອນ. ບ່ອນຂັດແຍ່ງກັນນີ້ຕາມໜັງສືຊື້-ຂາຍສະບັບລົງວັນທີ 18/10/1971 ແລະ ຂຶ້ນທະ 
ບຽນ ຕາດິນຢ່າງຖືກຕ້ອງນັ້ນ. ເມື່ອພິຈາລະນາແລ້ວ, ເຫັນວ່າ ເປັນການກ່າວອ້າງທີ່ເຊື່ອຖືເອົາ 
ບໍ່ໄດ້. ເນື່ອງ ຈາກວ່າ ໜັງສືຊື້-ຂາຍສະບັບລົງວັນທີ 18/10/1971 ຊຶ່ງຈຳເລີຍອ້າງມາ ນັ້ນບໍ່ສາ 
ມາດນຳມາຢັ້ງຢືນພໍ ໃຫ້ສານເຊື່ອຖືເອົາໄດ້ ແລະ ການຊື້-ຂາຍຂອງຈຳເລີຍ ດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ຖ້າ 
ຫາກມີຈິງຄືດັ່ງຈຳເລີຍອ້າງມາ ນັ້ນກໍເຮັດລຸນຫຼັງການຊື້-ຂາຍຂອງໂຈດ, ອີງຕາມມາດຕາ 37 
ຂອງກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການຜູກພັນໃນສັນຍາແລ້ວ, ເມື່ອເຈົ້າກຳມະສິດຫາກ ໄດ້ຂາຍກຳ ມະສິດໃນ 
ສິ່ງຂອງໃດໜຶ່ງຂອງຕົນແລ້ວກໍຖືວ່າ ກຳມະສິດຂອງຜູ້ກ່ຽວໝົດສີ້ນໄປ, ຈະນຳ ມາຂາຍອີກເປັນເທື່ອທ ີ
2 ແມ່ນບໍ່ໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ຊື້ຜູ້ທີສອງຈະໄດ້ຈົດທະບຽນຢ່າງ ຖືກຕ້ອງກໍຕາມ, ແຕ່ການໄດ້ມາຂອງກ
ຳມະສິດແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຈຶ່ງຖືວ່າ ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງເອກະສານຕ່າງໆຂອງຈຳ 
ເລີຍທີ່ນຳມາອ້າງນັ້ນ, ກໍມີພິລຸດຫຼາຍອັນ ເປັນຕົ້ນແຜນທີ່ດິນສະບັບລົງວັນທີ 09/10/1971 ເປັນກຳ 
ມະສິດຂອງນາງແຂກ. ແຕ່ນາງແຂກພັດອ້າງວ່າ ໄດ້ຊື້ຈາກນາງຈູມມະລີໃນວັນທີ 18/10/1971, 
ເມື່ອສັງເກດ ເບິ່ງເອກະສານແລ້ວ, ນາງແຂກ ມີເຫດຜົນແນວໃດຈຶ່ງໄປຊື້ໃນວັນທີ 18/10/1971 ທັງ
ໆທີ່ນາງແຂກເອງມີກຳມະສິດຕາມແຜນທີ່ດິນສະບັບລົງວັນທີ 09/10/1971 ນັ້ນແລ້ວ, ຖ້າຫາກວ່າ 
ກຳມະສິດໃນຊັບສິນນັ້ນເປັນຂອງ ນາງແຂກ ແທ້ຈິງແລ້ວ ໃນວັນທີ 09/10/1971 ນາງຈູມມະລີ 
ຈະມາຂາຍໃຫ້ ນາງແຂກ ໃນວັນທີ 18/10/1971 ແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມເອກະສາ
ນຕ່າງໆຊຶ່ງຈຳເລີຍນຳມາອ້າງນັ້ນ, ແມ່ນເຊື່ອຖືບໍ່ໄດ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ. ເພາະທີ່ດິນບ່ອນຂັດແຍ່ງ 
ກັນນີ້ທ້າວສຸດໃຈ ໄດ້ຊື້ຈາກ ນາງຈູມມະລີ ກ່ອນແລ້ວ, ອີກຢ່າງໜຶ່ງອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ 
ພັນໝັ້ນ ແລະ ພີ່ນ້ອງຂອງ ນາງຈູມມະລີ ກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ນາງຈູມມະລີ ໄດ້ເສຍຊີວິດແຕ່ປີ 1969 
ຕາມໜັງສືຢັ້ງຢືນສະບັບລົງວັນທີ 11/06/1996 ຈຶ່ງຖືວ່ານາງ ຈູມມະລີ ໄດ້ເສຍຊີວິດກ່ອນແລ້ວຈະມາ
ຂາຍທີ່ດິນໃຫ້ ນາງແຂກ ໃນປີ 1971 ນັ້ນແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີເຫດຜົນເລີຍ.

• ການທີ່ອົງການ ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງ ສຸດໄດ້ອ້າງວ່າຫ້ອງການທີ່ດິນປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າການຂຶ້ນທະບຽນ, ອອກໃບຕາດິນຂອງ ນາງແຂກ ແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ 
ຕາມລະບຽບການນັ້ນ ເມື່ອພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າ ການຢັ້ງຢືນດັ່ງກ່າວເຊື່ອຖືເອົາບໍ່ໄດ້ ເນື່ອງຈາກ
ວ່າການຢັ້ງຢືນແມ່ນເຮັດໃນເວລາທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັນແລ້ວ ແລະ ຜູ້ຢັ້ງຢືນກໍແມ່ນພະນັກງານທີ່ດິນໃນ 
ເມື່ອກ່ອນ, ອີກຢ່າງໜຶ່ງພະນັກງານທີ່ດິນ ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ບໍ່ມີ ໜັງສືຊື້-ຂາຍ ສະບັບລົງວັນທີ 18/10/1971 
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ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ບານຫວຍຊາຍຫລັງຈາກທມີການສຳປະທານທດິນ

ຢູ່ໃນສຳນວນໂດຍອ້າງວ່າເສຍຫາຍ ຊຶ່ງເປັນ ການຢັ້ງຢືນທີ່ບໍ່ມີພາວະວິໄສ ແລະ ເຊື່ອຖືເອົາບໍ່ໄດ້.

• ການທີ່ສານປະຊາຊົນອ້າງວ່າໜັງສືຊື້-ຂາຍສະບັບລົງວັນທີ  22/10/1968  ທີ່ໂຈດນຳມາເປັນຫັຼກຖານນັ້ນ 
ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ເພາະບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນໃນໄລຍະຕໍ່ມານັ້ນ. ເມື່ອພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າເປັນ 
ການກ່າວອ້າງທີ່ເຊື່ອຖືເອົາບໍ່ໄດ້,ເນື່ອງຈາກວ່າໜັງສືຊື້-ຂາຍດັ່ງກ່າວເຖິງຈະບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນກໍ່ຕາມ, 
ແຕ່ໜັງສືຊື້-ຂາຍດັ່ງກ່າວ ກໍເຮັດຂຶ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີການຢັ້ງຢືນ ຈາກອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ 
ທ້າວລອຍ ອາດີດຕາແສງ ສີສັດຕະນາກ ກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າຕົນໄດ້ເຊັນໜັງສືຊື້-ຂາຍ ສະບັບລົງວັນທີ 
22/10/1968 ແທ້ ແລະ ໜັງສືດັ່ງກ່າວກໍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຕາມຄຳໃຫ້ການສະບັບລົງວັນທີ 
27/07/1997 ແລະ ສະບັບລົງວັນທີ 14/06/ 2000, ສະນັ້ນ, ເຖິງວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນກໍບໍ່ພາໃຫ້ກຳມ
ະສິດ ຂອງ ທ້າວ ສຸດໃຈຕົກໄປ ແລະ ຜ່ານ ມາກໍແມ່ນຝ່າຍໂຈດເປັນຜູ້ຄອບຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຕະຫຼອດມາ.

• ການທີ່ອະທິອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງ ສຸດ ອ້າງວ່າ ທ້າວລອຍ ໄດ້ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນວ່າ ໜັງສືຊື້ 
ຂາຍ ສະບັບລົງວັນທີ 22/10/1968 ແມ່ນລູກສາວຂອງ ທ້າວລອຍ ເຊັນຕາງ ຈຶ່ງຖືວ່າ ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ 
ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນັ້ນ, ເມື່ອພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າເປັນການກ່າວອ້າງທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນ 
ເນື່ອງຈາກວ່າທ້າວລອຍ ໄດ້ໃຫ້ການຄັ້ງວັນທີ 28/07/1997 ແລະ 14/06/2000 ວ່າ ລາຍເຊັນຢູ່ໃນ 
ໜັງສືຊື້-ຂາຍ ສະບັບລົງວັນທີ 22/10/1968 ນັ້ນແມ່ນ ລາຍເຊັນຂອງຕົນແທ້, ບາງເທື່ອຕົນບໍ່ຢູ່ 
ກໍ່ມອບໃຫ້ລູກສາວເຊັນຕາງ ແລະ ຕົນເອງກໍ່ຮັບຮູ້ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ຄືຕົນເອງເຊັນ, ຕົນຮັບຮູ້ວ່າໜັງ 
ສືຊື້ຂາຍສະບັບລົງວັນທີ 22/10/1968 ທີ່ ທ້າວສຸດໃຈ ຊື້ທີ່ດິນ ຈາກ ນາງຈູມມະລີ ນັ້ນ, ຕົນຂໍຢັ້ງຢືນ 
ວ່າແມ່ນມີຄວາມຈິງ ແລະ  ທ້າວ ສຸດໃຈ ໄດ້ຊື້ທີ່ດິນບ່ອນຂັດແຍ່ງກັນນີ້ແທ້, ສ່ວນຈຳເລີຍມາຊື້ນັ້ນຕົນບໍ່ຮູ້ 
ເພາະບໍ່ເຄີຍເຫັນຈຳເລີຍມາເຊັນໜັງສືຊື້ ຂາຍ ດັ່ງກ່າວຜ່ານຕົນຈັກເທື່ອ.

• ເຫັນວ່າ ຄຳພິພາກສາສະບັບເລກທີ 98-94/ລລ.ພ ລົງວັນທີ 09/06/1998 ຂອງ ສານປະຊາຊົນ ສູງ 
ສຸດຂັ້ນລົບລ້າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເຫດການຕົວຈິງ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍແລ້ວຈຶ່ງເຫັນ 
ຄວນຢັ້ງຢືນເອົາຕາມ. 

• ຮອດປີ 2002 ນາງແຂກ ໄດ້ຂຽນໃບຄຳຮ້ອງໄປຍັງ ຫ້ອງວ່າ ການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, 
ສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງໄດ້ມີໜັງສືເລກທີ 28/ຫວກ ລົງວັນທີ 28/06/2002 ຕົກລົງໃຫ້ຈຳເລີຍ ມີສິດຄອບ 
ຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັນ. ແຕ່ບັນຫານີ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດໄດ້ 
ອອກຄຳສະເໜີຄັດຄ້ານ ເລກທີ 31/ອອປ ລົງວັນທີ 04/09/2002 ແລ້ວສົ່ງຄະດີໃຫ້ສານປະຊາຊົນສູງ 
ສຸດຂັ້ນຕິດຕາມກວດກາຕັດສິນເປັນຄັ້ງທີ 2 ສະບັບເລກທີ 00-22/ຕກ.ພ ລົງວັນທີ 15/10/2002 
ເມື່ອສານປະຊາຊົນສູງສຸດຂັ້ນຕິດ ຕາມກວດກາ ພິຈາລະນາສຳນວນຄະດີຄືນໃໝ່ ຈຶ່ງຕົກລົງພິພາກສາ 
ໃຫ້ຈຳເລີຍມີສິດຄອບຄອງ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັນ.

• ຕົກມາໃນວັນທີ 22/11/2002 ນາງອຸດອນ ຄຳວົງສາ ໄດ້ຂຽນຄຳຮ້ອງຫາສະພາ ເຂດໜຶ່ງນະຄອນຫຼວງ 
ວຽງ ຈັນ ແລະ ຫ້ອງການສະພາເຂດ 1 ໄດ້ເຮັດໃບນຳສົ່ງເລກທີ 56/ ສພຊ/1 ລົງວັນທີ 17/03/2003 
ເພື່ອຕອບ ນາງອຸດອນ ໂດຍມີເນື້ອໃນວ່າ: ເມື່ອ ນາງອຸ ດອນ ຄຳວົງສາ ຫາກບໍ່ພໍໃຈ ຫືຼ ມີຂໍ້ມູນສະເໜີໃຫ່ມ 
ກໍຂໍໃຫ້ຮ້ອງຮຽນໄປຍັງສະພາແຫ່ງຊາດໂດຍກົງ  ແລະ ນາງ ອຸດອນ  ກໍ ໄດ້ ຂຽນ ຄຳ ຮ້ອງ ໄປ ຍັງ ສະພາ ແຫ່ງ 
ຊາດຕາມ ການ ແນະນຳ ຂອງ ສະພາ ເຂດ ໜຶ່ງ, ແຕ່ສະພາ ແຫ່ງ ຊາດ ແມ່ນ ບໍ່ ຮັບ ຄຳ ຮ້ອງ ດັ່ງກ່າວ. ຈົນຮອດປີ 
2008 ນາງ ອຸດອນ  ຈຶ່ງ ຂຽນ ຄຳ ຮ້ອງຫາ ສະພາ ເຂດ ໜຶ່ງ ຫັຼງ ຈາກ ນັ້ນສະພາເຂດໜຶ່ງຈຶ່ງໄດ້ຮັບ  ສຳນວນ 
ຄະດີ ແລະ ເຮັດໃບນຳສົ່ງເລກທີ 64/ຄສຊ/1 ລົງວັນທີ 11/02/2008  ໄປ ຍັງ ສະພາ ແຫ່ງ ຊາດ .ເພື່ອ 
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ພິຈາລະນາໂດຍ ມີ ເນື້ອ ໃນ ວ່າ: ການວິນິດໄສຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດຂັ້ນຕິດຕາມກວດກາແມ່ນຍົກເ
ອົາຈຸດບົກຜ່ອງຂອງໂຈດມາວິນິດໄສຫຼາຍ, ສ່ວນຈຸດບົກຜ່ອງ ຂອງຈຳເລີຍແມ່ນບໍ່ວິນິດໄສ.

 ຈົນເຖິງປີ 2009 ຫ້ອງວ່າ ການສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີແຈ້ງການເລກທີ 116/ຫສຊ ລົງວັນທີ 
01/12/2009 ໂດຍມີເນື້ອໃນວ່າ: ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳເຫັນວ່າໝົດອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງ 
ຂໍຄວາມເປັນທຳແລ້ວສະພາ ແຫ່ງ ຊາດຈຶ່ງບໍ່ຮັບພິຈາລະນາ ເລີຍ ເຮັດໃຫຄະດີດັ່ງກ່າວຕົກໄປ.

3. ຄຳຖາມ:
1. ເປັນຫຍັງການຕັດສິນຄະດີຂອງສານໃນແຕ່ລະຂັ້ນຈຶ່ງມີຫຼາຍຄັ້ງແທ້?

2. ຄຳຕັດສິນຂອງສານແມ່ນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະຄູ່ກໍລະນີໃນຂໍ້ຂັດແຍ່ງມີຄວາມເພິ່ງ 
ພໍໃຈຈາກທັງ 2 ຝ່າຍ ຫຼື ບໍ່?

3. ຍ້ອນສາເຫດໃດ? ຄຳຕັດສິນຂອງສານໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ທີ່ຕັດສິນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ຈຶ່ງ ບໍ່ຄ້າຍຄືກັນຈັກຄັ້ງ 
ທັງ ທີ່ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ເປັນອັນ ດຽວ ກັນ ແຕ່ ຕົ້ນ ຈົນ ຈົບ ບັນຫາ?

4. ການວິເຄາະບັນຫາ.
 ຈາກເຫດການທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນເຮົາສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ເຖິງບັນຫາຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

	ບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງປະຊາຊົນນ້ີ,ເປັນບັນຫາຂ້ໍຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບກຳມະສິດໃນຊັບສິນທີ່ເປັນດິນ 
ແລະ ເຮືອນ ໂດຍປະຊາຊົນ  (ຄູ່ ກໍລະນີ)  ໄດ້ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຜູ້ ພິ 
ຈາລະນາ ແກ້ ໄຂ ຕາມ ລະບຽບ ກົດໝາຍ. ແຕ່ ບັນດາ ການຈັດ ຕັ້ງ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ 
ໜ້າ ທີ່ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ງສະ ແດງ ອອກ ໃນ ບັນຫາ ຄຳ ຕັດສິນ ທີ່ ເປັນ ສອງ ແງ່ທີ່ ມີ ລັກສະນະ ກັບ ໄປ 
ກັບ ມາ  ແຕ່ ມີ ເນື້ອ ໃນກົງກັນ ຂ້າມ ກັນ ຢູ່ ຕະຫຼອດ.

	 ໃນ ບັນຫາ ຂອງ ການ ຕັດສິນບ່ໍ ວ່າ ຈະ ເປັນ ກໍລະນີ ໃດຖ້າ ຝ່າຍ ໃດ ຝ່າຍ ໜ່ຶງ ຫາກ ຊະນະ ຄະດີກໍ ປາ 
ສະຈາກ ບໍ່ ໄດ້ ເຖິງ ຄວາມ ພໍ ໃຈຕໍ່ ຄຳ ຕັດສິນ  ແຕ່ ໃນ ບັນຫາ ນີ້ ເຫັນ ໄດ້ ວ່າ  ຄຳ ຕັດສິນ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຢູ່ 
ຕະລອດ ເວລາ. ຖ້າ ຫາກ ຝ່າຍ ໃດ ຝ່າຍ ໜຶງຮ້ອງ ຟ້ອງ ຂຶ້ນ ມາ ຊຶ່ງມັນສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງ ການ ນຳ ໃຊ້ ຫັຼກ 
ຖານ ພະຍານ ຕາມ ຄວາມ ເປັນ ຈິງກັບ ການ ນຳ ໃຊ້ ຫັຼກ ຖານ ທາງ ດ້ານ ກົດໝາຍທີ່ ບໍ່ ເປັນ ເອກະ ພາບ ກັນ.

	ນອກຈາກ ບັນຫາ ທີ່ ກ່າວ ມາ ເຮົາ ຍັງ ສາມາດ ເຫັນ ໄດ້ ເຖິງ ຄວາມ ບໍ່ເທົ່າ ທຽມ ກັນ ທາງ ດ້ານ ຖານະ ຢູ່ ໃນ 
ສັງຄົມ ຊຶ່ງມັນສະ ແດງ ອອກ ຢູ່ ບ່ອນ ວ່າຝ່າຍ ໂຈດ ແມ່ນ ນຳ ໃຊ້ ຍາດຕິ ພີ່ນ້ອງ ທີ່ ເປັນ ຊາວບ້ານ ທົ່ວ ໄປຂຶ້ນ 
ມາ ຕໍ່ສູ້ ຄະດີໂດຍ ອ້າງ ອີງ ໃສ່ ຂໍ້ ມູນຫັຼກ ຖານ, ພະຍານ ຈາກ ຄວາມ ເປັນ ຈິງ   ແລະ ຝ່າຍຈຳ ເລີຍ ແມ່ນ ນຳ 
ໃຊ້  ທະນາຍຄວາມທີ່ ຮູ້ ລະບຽບ ກົດໝາຍ ກວ່າ ຝ່າ ຍ ໂຈດ,  ເພື່ອ ເປັນ ຕົວ ແທນ  ຂອງ ຕົນ ໃນ ການຕໍ່ສູ້ ຄະດີ 
ສິ່ງ ນີ້ ອາດ ມີ ຜົນ  ຫືຼ ບໍ່? ຕໍ່ ກັບ ຄຳ ຕັດສິນ ຄະດີ ຄວາມ ຂອງ ສານ. 
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5. ສະຫຼຸບ.
  ກໍລະນີສຶກສາກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂະບວນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງລະບົບສານຍຸ
ຕິທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບກຳມະສິດໃນຊັບສົມບັດຊຶ່ງເປັນທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ.ໂດຍເລີ່ມຈາກການຕັດສິນ 
ຂອງ ສານຂັ້ນຕົ້ນ, ສານຂັ້ນອຸທອນ (ລົບ ລ້າງ), ສານ ຂັ້ນ ຕິດຕາມກວດກາຈົນ ກ້າວ ໄປ ເຖິງການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ 
ຈາກ ອຳນາດ ນິຕິບັນຍັດ.

 ນອກ ນັ້ນກໍລະນີ ສຶກສາ ນີ້ ຍັງ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງ ຄວາມ ບໍ່ ກະຈ່າງ ແຈ້ງ ຂອງ ແຫຼັ່ງທີ່ ມາ ເຖິງ ຂໍ້ ມູນ ຫຼັກ 
ຖານ  ແລະ ນິຕິ ກຳ ກ່ຽວ ກັບ ກຳມະສິດຂອງ  ແຕ່ລະ ຝ່າຍ  ທີ່ ນຳ ມາສະ ເໜີ ຕໍ່ ສານ  ເພື່ອ ພິຈາລະນາ ຕັດສິນຄະດີ.

6. ຂໍ້ ສະ ເໜີ ແນະ
 ກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ ນີ້,  ເຫັນ ວ່າ  ຄວນ ພິຈາລະນາ ແກ້ ໄຂ ໄປ ຕາມ ຂັ້ນ ຕອນທີ່ ກຳນົດ ໄວ້ ໃນມາດຕາ 80  
ແລະ 81 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍ ທີ່ ດິນຂອງ ສປປ ລາວ  ຄື: ການ ແກ້ ໄຂບັນຫາ ທີ່ ມີ ລັກສະນະ ບໍລິຫານ ກ່ຽວ ກັບ 
ທີ່ ດິນ  ແລະ ການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ທີ່ ມີ ລັກສະນະ ທາງ ແພ່ງ ກ່ຽວກັບ ທີ່ ດິນ.
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ໂຄງການ ເຄືອ ຂ່າຍ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ

ເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຍືນຍົງ ໂດຍ 

ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູ່ 

ຮ່ວມງານ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປືກສາ ຫາລື 

ກ່ຽວກັບຂ້ໍມູນຂ່າວສານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດເຂົ້າ 

ໃຈໄດ້ ກ່ຽວກັບສິດໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

ໂຄງການດຳເນີນງານໂດຍອີງຕາມຫຼັກການດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້
•	 ຄວາມເປັນ ເຈົ້າ ການ ຂອງ ຄົນ ລາວ
•	 ການຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ
•	 ການ ຍອມ ຮັບ ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ວ່າ ດ້ວຍ ຄວາມ ເປັນ ຊົນ ຊາດ ຊົນ ເຜົ່າ ແລະ ປະ ເພ ນີ ວັດ ທະ ນະ ທຳ ທ້ອງ ຖິ່ນ
•	 ຄວາມເປັນກາງ
•	 ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວ ສານ ຢ່າງ ເປີດ ກວ້າງ
•	 ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ຫຼາກ ຫຼາຍ
•	 ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ໂຄ
ງກ

ານ  ເຄືອຂ່າຍຂ້ໍມູນ  ທີ່ດິນ

ອີ່ ແມວ: info@rightslinklao.org
www.rightslinklao.org

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ
ຕູ້ ປ.ນ. 4697
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 (0)21 312519


