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ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ (VFI)
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ອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື ແຫ່ງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC)



ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນການສືບທອດ ແລະ ແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກ



Iໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນການສືບທອດ ແລະ ແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກ

ບົດນຳ 
ໃນ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ ຄົນ ເຮົາ ແມ່ນ ປະກອບ ດ້ວຍ ປັດໃຈ ສຳຄັນ ຫລາຍໆ ຢ່າງ, ຊັບ ສິນ ເງິນ ຄຳ ກໍ ແມ່ນ 
ປັດ ໃຈ ໜຶ່ງ ທີ່ ມີ ຄວາມ ໝາຍ ສຳຄັນ ຕໍ່ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ ມະນຸດ ເຮົາ, ເນື່ອງ ຈາກ ມັນ ມີ ບົດບາດ ສຳຄັນ ໃນ 
ການ ສ້າງ ເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ ຄົນ ເຮົາ ສາມາດ ສ້າງ ຫລື ກຳນົດ ພື້ນຖານ ຊີວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ຄົນ ເຮົາ. ຄົນ ຜູ້ ໜຶ່ງ 
ຖ້າ ຫາກ ມີ ຊັບ ສິນ ເງິນ ຄຳ ເປັນ ຈຳນວນ ຫລາຍ ກໍ່ ຈະ ມີ ໂອກາດ ສ້າງ ພື້ນຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ທີ່ ດີ ໃຫ້ ແກ່ ການ 
ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ ຕົນ ໝາຍວ່າ ຈະ ມີ ກຳລັງ ແຮງ ພຽງພໍ ທີ່ ຈະ ສ້າງ ປັດໃຈ ສຳຄັນ ອື່ນໆ ອີກ ຫລາຍ ຢ່າງ ໃຫ້ ແກ່ ຕົນ 
ເອງ ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ຊີ ວິດ ຂອງ ຕົນ ມີ ຄວາມ ສະດວກ ທາງ ດ້ານ ວັດຖຸ ຫລາຍ ຂຶ້ນ, ເພື່ອ ບັນລຸ ເປົ້າ ໝາຍ ແຫ່ງ ຊີວິດ. 
ດັ່ງນັ້ນ, ການ ມີ ຊັບ ສິນ ເງິນ ຄຳ ຖື ໄດ້ ວ່າ ເປັນ ສິ່ງ ສຳຄັນ ແລະ ມີ ປະໂຫຍດ ແກ່ ຄົນ ເຮົາ. ແຕ່ ການ ຈະ ໄດ້ ຊັບ ສິນ 
ວັດຖຸ ເງິນ ຄຳ ອັນ ມີຄ່າ ເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍ່ ຕ້ອງ ຢູ່ ບົນ ພຶ້ນ ຖານ ຄວາມ ຖືກຕ້ອງ ສຸດ ຈະ ຫລິດ ແລະ ຍຸຕິ ທຳ, ບໍ່ ແມ່ນ ໄດ້ ມາ 
ຍ້ອນ ການ ຫລັກໂລບ ຫລື ສວຍ ໃຊ້ ທຸກ ວິທີ ທາງ ທີ່ ບໍ່ ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອ ເອົາ ຂອງ ເພີ່ນ ມາ ເປັນ ຂອງ ຕົນ ເພາະ ການ 
ເຫດຜົນ ແບບ ນັ້ນ ມັນ ຈະ ສົ່ງ ຜົນ ສະ ທ້ອນ ດ້ານ ລົບ ຕໍ່ ສາຍ ພົວພັນ ບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ ລະຫວ່າງ ຄົນ ສອງ ຄົນ ຫລື 
ຫລາຍ ຄົນ ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ມີ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ເພື່ອ ຍາດ ຊີງ ຜົນ ປະໂຫຍດ ກັນ, ກໍ່ ໃຫ້ ມີ ປະກົດ ການ ຫຍໍ້ທໍ້ ໃນ ສັງຄົມ ເຮັດ 
ໃຫ້ ມີ ການເຄື່ອນໄຫວ ຫລື ການ ກະທຳ ທີ່ ບໍ່ ສອດ ຄ່ອງ ກັບ ແນວທາງ ແລະ ລະບຽບ ກົດໝາຍ ຂອງ ບ້ານ ເມືອງ. 
ເພາະ ຊັບ ສິນ ຂອງ ໃຜ ຜູ້ ນັ້ນ ກໍ ຕ້ອງການ ຢາກ ຄອບ ຄອງ ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ. ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ໃຫ້ ສາຍ ພົວພັນ ສັງຄົມ 
ມີ ຄວາມ ສະຫງົບ ສຸກ ຈາກ ການ ໄດ້ ຮັບ ປັດໃຈ ດ້ານ ຊັບ ສິນ ວັດຖຸ ເງິນ ຄຳ ນັ້ນ ຄົນ ເຮົາ ຕ້ອງ ມີ ຄຸນ ນະ ທຳ, ເຮັດ ໃຈ 
ໃຫ້ ຮູ້ຈັກ ຍອມຮັບ ແລະ ພູມໃຈ ໃນ ສິ່ງ ທີ່ ຕົນ ເອງ ມີ ຄ້າຍ ຄື ຄຳ ສຸພາສິດ ທີ່ ວ່າ “ສິບ ກີບ ຢູ່ ຟາກ ນ້ຳ ຢ່າ ອ່າວ ຄະນິງ 
ຫາ ສອງ ກີບ ມາ ມື ໃຫ້ ຮີບ ກຳ ເອົາ ໄວ້”.

ຈຸດປະສົງ ຂອງ ກໍລະນີ ສຶກ ສາ ບົດ ນີ້ ແມ່ນ ຕ້ອງການ ໃຫ້ ຜູ້ ອ່ານ ສາມາດ ຖອດ ຖອນ ບົດຮຽນ ກ່ຽວ ກັບ ບາງ ບັນ 
ຫາ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ທີ່ ໄດ້ ຍົກ ຂຶ້ນ ຢູ່ ໃນ ກໍລະນີ ສຶກ ສາ ນີ້ ເຊິ່ງ ມັນ ແມ່ນ ຂໍ ຂັດ ແຍ່ງ ກ່ຽວ ກັບ ທີ່ ດິນ ໃນ ການ ການ ສືບ ທອດ 
ແລະ ການ ແບ່ງປັນ ມູນ ມໍລະດົກ ຂອງ ຍາດ ພີ່ນ້ອງ ປ້ອງ ປາຍ ຊຶ່ງ ມັນ ໄດ້ ສ້າງ ຜົນ ກະທົບ ດ້ານ ລົບ ຕໍ່ ສາຍ ພົວພັນ 
ຍາດ ພີ່ນ້ອງ ຂອງ ຄູ່ ກໍລະນີ ແລະ ການ ສູນ ເສັຍ ຜົນ ປະໂຫຍດ ອັນ ໃຫຍ່ ຫລວງ ຂອງ ຄອບຄົວ. ເນື່ອງ ຈາ ກວ່າ 
ຝ່າຍ ໜຶ່ງ ມີ ຈຸດປະສົງ ຂໍ ແບ່ງ ປັນ ທີ່ ດິນ ຊຶ່ງ ແມ່ນ ມູນ ມໍລະດົກ ທີ່ ຕົກ ທອດ ມາ ຈາກ ພໍ່ ແມ່ ເພື່ອ ຄອບ ຄອງ ຕາມ ພູດ 
ທີ່ ຕົນ ຄວນ ໄດ້ ຮັບ, ແຕ່ ວ່າ ອີກ ຝ່າຍ ໜຶ່ງ ພັດ ບໍ່ ຍິນ ຍອມ ທີ່ ຈະ ແບ່ງປັນ ໃຫ້ ແລະ ຕ້ອງການ ຄອບ ຄອງ ແຕ່ ພຽງ ຜູ້ 
ດຽວ ຊຶ່ງ ໄດ້ ເປັນ ສາເຫດ ນຳໄປ ສູ່ ການ ເກີດ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ລະຫວ່າງ ຍາດ ພີ່ນ້ອງ ເຮັດ ໃຫ້ ສາຍ ພົວພັນ ມິດຕະພາບ 
ຂອງ ຄອບ ຄົວ ຕ້ອງ ຖືກ ຕັດຂາດ ຈາກ ກັນ ໂດຍ ສິ້ນ ເຊີງ ກັບ ກາຍເປັນ ສັດຕູ. ເຊິ່ງ ຄວາມ ເປັນ ມາ ຂອງ ເຫດການ 
ໄດ້ ອະທິບາຍ ໄວ້ ໃນ ຫົວຂໍ້ ຕໍ່ ໄປ ນີ້. 
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1. ຄວາມເປັນມາຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
 ມີ ທີ່ ດິນ ຕອນ ໜຶ່ງ ມີ ເນື້ອທີ່ 950 ຕາ ແມັດ. ຕັ້ງ ຢູ່ບ້ານ ວັດ, ເມືອງ ຈັນທະ ບູ ລີ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງ ຈັນ.1 

ເດີມທີ່ດິນຕອນດັງກ່າວແມ່ນເປັນຂອງແມ່ຕູ້ ສົມພອນ (ນາມສົມມຸດ) (ເສຍຊີວິດ) ໄດ້ຮັບສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ 
ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຊ່ຶງໃນສະໄໝຍັງມີຊີວິດໄດ້ມອບສິດນຳໃຊ້ທ່ີດິນຕອນດັ່ງກ່າວໃຫ້ລູກສາວ 
ແລະ ລູກເຂີຍ ຊື່ ນາງ ສົມໝາຍ ແລະ ທ້າວ ຄຳດີ (ຜົວເມຍ) (ນາມສົມມຸດ) ຊຶ່ງທັງສອງຜົວເມຍກໍໄດ້ນຳໃຊ້, 
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາທີ່ດິນຕອນດັ່ງກ່າວຕະຫລອດ. ນາງ ສົມໝາຍ ແລະ ທ້າວ ຄຳດີ (ຜົວເມັຍ)
ຄູ່ນີ້ ໄດ້ມີລູກນຳກັນ 3 ຄົນຄື ນາງ ວຽງໃໝ່ (ນາມສົມມຸດ), ທ້າວ ວຽງຄຳ (ນາມສົມມຸດ) ແລະ ທ້າວ 
ວຽງແກ້ວ (ນາມສົມມຸດ) ຊຶ່ງທັງ ຫ້າ ພໍ່ແມ່ລູກ ກໍມີຄວາມຮັກແພງສາມັກຄີ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢ່າງຜາສຸກ. 
ມາຮອດໄລຍະໜຶ່ງ ນາງ ສົມໝາຍ ແລະ ທ້າວ ຄຳດີ ຜູ້ເປັນດັ່ງຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ທີ່ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນຮົມເຢັນ  ແລະ 
ເປັນເສົາຄ້ຳໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວກໍໄດ້ເສຍຊີວິດລົງ. ມີພຽງແຕ່ຊັບສົມບັດຊຶ່ງແມ່ນທີ່ດິນຕອນດັ່ງກ່າວ ແລະ ສັງຫາ
ລິມະຊັບຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ສອງຜົວເມັຍຫາມາໄດ້ໃນຄາວຍັງມີຊີວິດທີ່ເຫຼືອໄວ້ໃຫ້ລູກທັງ ສາມ ຄົນໄດ້ສືບທອດ. 

 ແຕ່ ຍ້ອນ ຄວາມ ອົບ ອຸ່ນ ຜາ ສຸກ ທີ່ ເຄີຍ ໄດ້ ຮັບ ຈາກ ພໍ່ ແມ່.ເຖິງ ວ່າ ຜູ້ ເປັນ ບິດາ ມານ ດາ ຈະ ໄດ້ ຈາກ ໄປ 
ແລ້ວ ກໍຕາມ, ລູກ ທັງ ສາມ ຄົນ ກໍ່ ບໍ່ ມີ ຄວາມ ຂັດ ແຍ່ງ ຜິດ ຖຽງ ກັນ. ສະນັ້ນ, ທັງ ສາມ ຄົນ ຈຶ່ງ ບໍ່ ໄດ້ ມີ ການ ແບ່ງປັນ 
ມູນ ມໍ ລະ ດົກ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຕົກ ທອດ ມາ ຈາກ ພໍ່ ແມ່, ແລະ  ຕ່າງ ຄົນ ຕ່າງ ກໍ ດຳລົງ ຊີວິດ ດ້ວຍ ຄວາມ ສະຫງົບ ສຸກ. ໃນ 
ນີ້, ນາງ ວຽງ ໃໝ່ ຜູ້ ເປັນ ເອື້ອຍ ກົກໄດ້ ມາ ປຸກເຮືອນ ທີ່ ມີ ລັກ ຊະນະ ແບບ ບູຮານ ຂຶ້ນ 01 ຫລັງ ແລະ ກໍ ດຳລົງ 
ຊີວິດ ຢູ່ ທີ່ ດິນຕອນ ດັ່ງກ່າວ ມາ ໄດ້ ໄລຍະ ໜຶ່ງ. 

 ພໍ ຕົກ ມາ ຮອດ ປີ 1976 ນາງ ວຽງ ໃໝ່ ໄດ້ ເດີນທາງ ໄປ ຕ່າງປະເທດ ຍັງ ເຫຼືອ ແຕ່ ທ້າວ ວຽງ ຄຳ ແລະ 
ທ້າວ ວຽງ ແກ້ວ ພ້ອມ ຄອບຄົວ ຂອງ ພວກ ກ່ຽວກໍ ຍັງ ອາໄສ ແລະ ດຳລົງ ຊີວິດ ທຳ ມາ ຫາ ກິນ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

 ມາ ເຖິງ ໄລຍະ ໜຶ່ງ ທ້າວ ວຽງ ແກ້ວ ໄດ້ ພາ ລູກ ເມຍ ຂອງ ຕົນເຂົ້າ ມາ ອາໄສ ຢູ່ທີ່ ດິນ ຕອນ ດັ່ງກ່າວ ແລະ 
ໄດ້ ທຳ ການ ສ້ອມແປງ ເຮືອນ ບູຮານ ຢູ່ ທີ່ ດິນ ມູນ ມໍລະດົກ ຕອນ ດັ່ງກ່າວ ແລະ ປຸກເຮືອນ ໃໝ່ ຂຶ້ນ ອີກ 01 ຫລັງ.

 ສ່ວນ ທາງ ດ້ານ ທ້າວ ວຽງ ຄຳ ແມ່ນ ໄດ້ ໄປ ອາໄສ ແລະ ເຮັດ ນາ ຢູ່ ດິນ ມູນ ຂອງ ເມຍ ທີ່່ ບ້ານ ບໍ່, ເມືອງ 
ຈັນທະ ບູ ລີ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງ ຈັນ, ແຕ່ ຕໍ່ ມາ ກໍ ໄດ້ ປຸກເຮືອນ ໃຫ້ລູກ ຊາຍ ຊື່ ທ້າວ ພອນ ປະເສີດ ແລະ  ລູກ 
ໃພ້ ຊື່ ນາງ ສຳລານ 01 ຫລັງ. ຢູ່ ຂ້າງ ເຮືອນ ບູຮານ ໃນ ທີ່ ດິນ ຕອນ ດັ່ງກ່າວ. ຊຶ່ງສາຍ ພົວພັນ ຄອບຄົວ ລະຫວ່າງ 
ສອງ ນ້ອງ ອ້າຍ ກໍຍັງ ດຳເນີນ ໄປ ດ້ວຍ ດີ.

 ໃນ ປີ 1983 ລັດ ໄດ້ ທຳ ການ ກວດກາ ສຳ ຫລວດ ດິນ ແລະ ເຮືອນ ຄົນ ໂຕນໂດຍໄດ້ ອອກ ແຈ້ງ ການ ໃຫ້ 
ປະ ຊາ ຊົນ ທີ່ ມີ ດິນ ແລະ ເຮືອນ ໃຫ້ ມາ ແຈ້ງ ກຳມະສິດ ທີ່ ດິນ ແລະ  ເຮືອນ ເຊິ່ງ ທ້າວ ວຽງ ຄຳ ແລະ ທ້າວ ວຽງ 
ແກ້ວ ກໍ ໄດ້ ໄປ ແຈ້ງ ຕາມ ໃບ ແຈ້ງ ເລກ ທີ ..... ລົງ ວັນ ທີ 2 ກໍລະກົດ 1983 ໂດຍ ແມ່ນ ທ້າວ ວຽງ ຄຳ ເປັນ ຜູ້ ເກັບ 
ຮັກສາ ເອກະສານ ດັ່ງກ່າວ ໄວ້.

 ໃນ ປີ 1991 ພາຍຫລັງ ທີ່ ທາງ ການ ໄດ້ ປະກາດ ໃຫ້ ຜູ້ ທີ່ ມີ ທີ່ ດິນ ມາ ແຈ້ງ ສິດ ກ່ຽວ ກັບ ທີ່ ດິນທັງ ສອງ  ນ້ອງ 
ອ້າຍ ກໍ ໄດ້ ໄປ ແຈ້ງ ຕາມ ລະບຽບ ການ ໂດຍ ບໍ່ ໄດ້ ປ່ຽນ ມາ ໃສ່ ຊື່ ຂອງ ພວກ ຕົນ ແຕ່ ຢ່າງໃດ.

ມາ ຮອດ ປີ 1995 ທ້າວ ວຽງ ແກ້ວ ໄດ້ ເດີນທາງ ໄປ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍ ໄດ້ ຢືມ ເອກະສານ ແຈ້ງ ກຳມະສິດ ທີ່ ດິນ 
1  ແມ່ນເນື້ ອ ທີ່ ແລະ ສະຖານທີ່ ທີ່ ຜູ້ ຂຽນ ສົມມຸດ ຂຶ້ນ
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ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນການສືບທອດ ແລະ ແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກ

ແລະ ເຮືອນ ຈາກ ທ້າວ ວຽງ ຄຳ ຜູ້ ເປັນ ອ້າຍ ເພື່ອ ໄປ ຄ້ຳປະກັນສຳລັບ ການ ເດີນທາງ ໄປ ຕ່າງປະເທດ.

 ພາຍຫລັງ ກັບ ຄືນ ມາ ຈາກ ຕ່າງປະເທດ ທ້າວ ວຽງ ແກ້ວ ກໍ ສືບຕໍ່ ດຳລົງ ຊີວິດ ຕາມ ປົກກະຕິ, ແຕ່ ຍັງ ບໍ່ 
ທັນ ໄດ້ ສົ່ງ ເອກະສານ ແຈ້ງ ກຳມະສິດ ທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ ຄືນ ໃຫ້ ທ້າວ ວຽງ ຄຳ ເພື່ອ ເກັບ ຮັກສາ ໄວ້ ຕາມ ເດີມ.

 ມາ ຮອດ ປີ 1999 ທ້າວ ວຽງ ແກ້ວ ກໍ ໄດ້ ເສັຍ ຊີວິດ ແລະ ໃນ ທ້າຍ ປີ 2000 ນາງ ວຽງ ໃໝ່ ທີ່ ອາໄສ ຢູ່ 
ຕ່າງປະເທດ ກໍ ໄດ້ ເສຍ ຊີວິດ ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ.

 ພາຍຫລັງ ທີ່ ທ້າວ ວຽງ ແກ້ວ ໄດ້ ເສຍ ຊີວິດ, ຕົກ ມາ ຮອດ ປີ  2002  ນາງ ອາ ລຸນ  (ນາມ ສົມມຸດ) (ລູກ 
ສາວ ຂອງ ທ້າວ ວຽງ ແກ້ວ) ໄດ້ ນຳ ເອົາ ເອກະສານ ໃບ ແຈ້ງ ກຳມະສິດ ທີ່ ອອກ ໃນ ປີ 1983 ຊຶ່ງ ພວກ ຕົນ ຍັງ ບໍ່ ໄດ້ 
ສົ່ງ ຄືນ ໃຫ້ ແກ່ ທ້າວ ວຽງ ຄຳ  ນັ້ນໄປ ແຈ້ງ ກຳມະສິດ ທີ່ ດິນ  ແລະ  ເຮືອນ. ເພື່ອ ອອກ ເປັນ ຊື່ ຂອງ ຜູ້ກ່ຽວ ແຕ່ ພຽງ 
ຜູ້ ດຽວ ແລະ ຕ້ອງການ ໃຫ້ ທ້າວ ພອນ ປະເສີດ ແລະ ນາງ ສຳລານ (ນາມ ສົມມຸດ) (ລູກ ຊາຍ ແລະ ລູກ ໃພ້ 
ຂອງ ທ້າວ ວຽງ ຄຳ) ຍົກ ຍ້າຍ ອອກ ຈາກ ທີ່ ດິນຕອນ ດັ່ງກ່າວ, ເນື່ອງ ຈາ ກວ່າ  ຕົນ ແລະ ຄອບຄົວ ຕ້ອງການ ນຳ 
ໃຊ້ ແຕ່ ພຽງ ຝ່າຍ ດຽວ.ເມື່ອເຫດການເປັນໄປຄືແບບນັ້ນ, ທ້າວ ວຽງຄຳ ຈຶ່ງບໍ່ເຫັນດີ ແລະ ໄດ້ສະເໜີຂໍ ແບ່ງປັນ 
ທີ່ດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກດັ່ງກ່າວ.ເພື່ອໃຫ້ ລູກຊາຍ ແລະ ລູກໃພ້ຂອງຕົນ ໄດ້ໃຊ້ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສ ແລະ  
ທຳມາຫາກິນລ້ຽງ ຊີບຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

2. ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
 ດັ່ງ ທີ່ ໄດ້ ກ່າວ ໄວ້ ໃນ ໃນ ຕອນ ທ້າຍ ຂອງ ຂໍ້ ທີ 2, ພາຍຫລັງ ທີ່ ທ້າວ ວຽງ ແກ້ວ ໄດ້ ເສຍ ຊີວິດ ໃນ ປີ 1999 
ແລະ ນາງ ວຽງ ໃໝ່ ໄດ້ ເສຍ ຊີວິດ ໃນ ປີ 2000, ນາງ ອາ ລຸນ ( ລູກ ສາວ ຂອງ ທ້າວ ວຽງ ແກ້ວ) ໄດ້ ໄປ ສະເໜີ ຂໍ 
ແຈ້ງ ກຳມະ ສິດ ທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ. ເພື່ອ ຂໍ ອອກຊື່ ຂອງ ຜູ້ກ່ຽວ ພຽງ ຜູ້ ດຽວ ແລະ  ຕ້ອງການ ໃຫ້ລູກ ຊາຍ ແລະ ລູກ 
ໄພ້ ຂອງ ທ້າວ ວຽງ ຄຳ ຍົກ ຍ້າຍ ອອກ ຈາກ ທີ່ ດິນ ມູນ ມໍລະດົກ ຕອນ ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງ ເປັນ ສາເຫດ ເຮັດ ໃຫ້ ທ້າວ ວຽງ 
ຄຳ ບໍ່ ເຫັນ ດີ ແລະ ບໍ່ ພໍໃຈ ຕໍ່ ການ ກະທຳ ດັ່ງກ່າວ. ເນື່ອງ ຈາກ ຜູ້ກ່ຽວ ເຫັນ ວ່າ ທີ່ ດິນ ຕອນ ດັ່ງກ່າວ ຍັງ ເປັນ ມູນ ມໍ 
ລະດົກ ຂອງ ທ້າວ ຄຳ ດີ ແລະ ນາງ ສົມ ໝາຍ ຜູ້ ເປັນ ພໍ່ ແມ່ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ງ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ໄດ້ ມີ ການ ແບ່ງປັນ ໃຫ້ ບັນດາ 
ພວກລູກ ທີ່ ມີ ສິດ ສືບ ທອດ ເທື່ອ ແລະ ອີງ ຕາມ ລະບຽບ ກົດໝາຍ ແລ້ວ ຕົນ ເຫັນ ວ່າ ມີ ສິດ ໄດ້ ຮັບ ມູນ ມໍລະດົກ 
ດັ່ງກ່າວ. ບາງ ສ່ວນ ແລະ ການ ທີ່ ນາງ ອາ ລຸນ(ຜູ້ ເປັນ ຫລານ ສາວ) ຈະ ໄປ ແຈ້ງ ກຳມະສິດ ທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ 
ອອກຊື່ ນາງ ອາ ລຸນ ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ດຽວ ນັ້ນແມ່ນ ບໍ່ ຖືກຕ້ອງ. ສະນັ້ນ, ທ້າວ ວຽງ ຄຳ ຈຶ່ງ ໄດ້ ມີ ການ ສະເໜີ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້ 
ມີ ການແບ່ງປັນມູນ ມໍລະດົກ ດັ່ງກ່າວ. 

 ໃນ ເມື່ອ ທ້າວ ວຽງ ຄຳ ຂໍ ໃຫ້ ນາງ ອາ ລຸນ ແບ່ງປັນ ມູນ ມໍລະດົກ ຊຶ່ງ ແມ່ນ ທີ່ ດິນ ຕອນ ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ 
ຕົນ ບາງ ສ່ວນ ແລ້ວ, ແຕ່ ນາງ ອາ ລຸນ ບໍ່ ຍອມ ທີ່ ຈະ ແບ່ງປັນ ໃຫ້ ມັນ ຈຶ່ງ ກາຍເປັນ ຈຸດ ຂີດ ໝາຍ ທີ່ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ 
ລະຫວ່າງ ທັງ ສອງ ຝ່າຍ ໄດ້ ເລີ່ມ ຕົ້ນ ຂຶ້ນ.

 ເບື້ອງ ຕົ້ນ, ໄດ້ ມີ ການ ໄກ່ ເກ່ຍ ສຶກ ສາ ອົບຮົມ ຂັ້ນ ບ້ານຈົນ ເຖິງ ຂັ້ນ ເມືອງ, ແຕ່ ເຖິງ ວ່າ  ເວລາ ຈະ ຜ່ານ 
ຫລາຍ ພຽງ ໃດ ກໍ ບໍ່ ສາມາດ ທີ່ ຈະ ຕົກລົງ ໄກ່ ເກ່ຍ ປະ ນີ ປະນອມ ໃຫ້ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ສິ້ນ ສຸດ ໂດຍ ສັນຕິ ໄດ້. ເພາະ ທາງ 
ຝ່າຍ ທ້າວ ວຽງ ຄຳ ແມ່ນ ຕ້ອງ ການ ຂໍ ແບ່ງປັນ ບາງ ສ່ວນ ຂອງ ທີ່ ດິນ ຕອນ ດັ່ງກ່າວ, ເພື່ອ ໃຫ້ ລູກ ຊາຍ ແລະ ລູກ 
ໃພ້ ຂອງ ຕົນ ໄດ້ ມີ ບ່ອນຢູ່ ອາ ໄສ. ແຕ່ ທາງ ດ້ານ ນາງ ອາ ລຸນ ແມ່ນ ບໍ່ ຕ້ອງການ ທີ່ ຈະ ແບ່ງປັນ ໃຫ້ ຕ້ອງການ 
ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ ທີ່ ດິນ ຕອນ ດັ່ງກ່າວ,  ແຕ່ ພຽງ ຝ່າຍ ດຽວ ເພາະ ເຫັນ ວ່າ ພາຍຫລັງ ທີ່ ນາງ ວຽງ ໃໝ່ ໄດ້ ຍ້າຍ ອອກ 
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ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນການສືບທອດ ແລະ ແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກ

ໄປ ແລະ ເດີນທາງ ໄປ ອາໄສ ຢູ່ ຕ່າງປະເທດ. ຄອບຄົວ ຂອງ ພວກ ຕົນ ກໍໄດ້ ເຂົ້າ ມາ ຢູ່ ອາໄສ ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ 
ພັດທະນາ ທີ່ ດິນຕອນ ດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງ ບໍ່ ຕ້ອງການ ແບ່ງປັນ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ໃດ.

 ຈາກ ຈຸດ ຢືນ ແລະ ທັດສະນະ ທີ່ ສອງ ຝ່າຍ ດຳເນີນ ແລະ ມີ ຢູ່ ນັ້ນ, ຍິ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ລະດັບ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ 
ລະຫວ່າງ ທັງ ສອງ ຝ່າຍ (ຄອບຄົວ ຂອງ ນາງ ອາ ລຸນ ແລະ ຄອບຄົວ ຂອງ ທ້າວ ວຽງ ຄຳ) ຍິ່ງ ຂະຫຍາຍ ອອກ 
ຫລາຍ ຂຶ້ນຈົນນຳໄປ ສູ່ ການ ຟ້ອງ ຮ້ອງ ກັນ ຂຶ້ນ ສານ.ເພື່ອ ຫວັງ ທີ່ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ໄດ້ ຖືກ ແກ້ ໄຂ ດ້ວຍ ຂັ້ນ 
ຕອນ ຂອງ ຂະ ບວນ ການ ຍຸຕິ ທຳ ແລະ ລະບຽບ ກົດໝາຍ ຂອງ ບ້ານ ເມືອງ, ເພື່ອ ໃຫ້ ໄດ້ ມາ ເພື່ອ ຜົນ ປະໂຫຍດ ທີ່ 
ຕົນ ຄວນ ຈະໄດ້ ຮັບ ແລະ ຄວາມ ຍຸຕິ ທຳ. 

 ໂດຍ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ດັ່ງກ່າວໄດ້ ຖືກ ນຳ ຂຶ້ນ ພິຈາລະນາ ເລີ່ມ ຕັ້ງແຕ່ ສານ ຂັ້ນ ຕົ້ນ ນະຄອນຫລວງ ໂດຍ ແມ່ນ 
ທ້າວ ວຽງ ຄຳ ເປັນ ຜູ້ ຮ້ອງ ຟ້ອງ ຂໍ ແບ່ງປັນ ມູນ ມໍລະດົກ ທີ່ ແມ່ນ ທີ່ ດິນ ຕອນ ດັ່ງກ່າວ ຈາກ ນາງ ອາ ລຸນ.

ພາຍຫລັງ ການ ຕັດສິນ ຂອງ ສານ ຂັ້ນ ຕົ້ນ ນະຄອນຫລວງ ຝ່າຍ ນາງ ອາ ລຸນ ບໍ່ ພໍໃຈ ຕໍ່ ຄຳ ຕັດສິນ ຈຶ່ງ ໄດ້ ຮ້ອງ ຂໍ 
ອຸທອນ ເຖິງ ສານ ອຸທອນ ພາກ ກາງ ແລະ ສຸດ ທ້າຍ ກໍ່ ເຖິງ ການ ພິຈາລະນາ ຂອງ ສານ ປະຊາຊົນ ສູງ ສຸດ. 

3. ກົດໝາຍທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການແບ່ງປັນມູນ
ມໍລະດົກດັ່ງກ່າວ.
 ໃນ ການ ແກ້ ໄຂ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ການ ແບ່ງປັນ ມູນ ມໍລະດົກລະຫວ່າງ ທ້າວ ວຽງ ຄຳ ແລະ ນາງ ອາ ລຸນ ນັ້ນ, 
ຄະນະ ສານ ແພ່ງ ຂອງສານ ຂັ້ນ ຕົ້ນ ນະຄອນຫລວງ, ຄະນະ ສານ ແພ່ງ ຂອງ ສານ ອຸທອນ ພາກ ກາງ ແລະ ຄະນະ 
ສານແພ່ງ ຂອງ ສານ ປະຊາຊົນ ສູງ ສຸດ ໄດ້ ອີງໃສ່ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ມູນ ມໍ ລະ ດົກ ແລະ ພື້ນຖານ ການ ສືບ ທອດ 
ມູນ ມໍ ລະ ດົກ ສະບັບ ເລກ ທີ 37/ປທປທ, ລົງ ວັນ ທີ 27 ກໍລະກົດ 1990.

4. ການແກ້ໄຂບັນຫາທາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ.
 ພາຍຫລັງ ທີ່ຄະນະ ສານ ແພ່ງ, ສານ ປະຊາຊົນ ຂັ້ນ ຕົ້ນ ນະຄອນຫລວງ ວຽງ ຈັນ ໄດ້ ຮັບ ຄຳ ຮ້ອງ ຟ້ອງ 
ຂໍ ແບ່ງປັນ ມູນ ມໍລະດົກລະຫວ່າງ ທ້າວ ວຽງ ຄຳ ແລະ ນາງ ອາ ລຸນ ແລ້ວ, ຄະນະ ສານແພ່ງ ຂັ້ນ ຕົ້ນກໍໄດ້ ເຊີນ 
ພວກ ກ່ຽວ ມາ ໃຫ້ການ. ຊຶ່ງ ຄະນະ ສານ ແພ່ງ ຂອງສານ ຂັ້ນ ຕົ້ນ ນະຄອນຫລວງ ວຽງ ຈັນ ໄດ້ ວິນິດ ໄສ ຄື:

 – ເຫັນ ວ່າ ການ ທີ່ ທ້າວ ວຽງ ຄຳ ຮ້ອງ ຟ້ອງ ມາ ຍັງ ສານ. ເພື່ອ ຂໍ ແບ່ງປັນ ມູນ ມໍລະດົກ ຈາກ ນາງ ອາ 
ລຸນ ນັ້ນ, ເປັນການ ຮ້ອງ ຟ້ອງ ທີ່ ມີ ເຫດຜົນ ບາງ ສ່ວນ, ດ້ວຍ ວ່າອີງ ຕາມ ຈົດໝາຍ ບັນທຶກ ຄຳໃຫ້ການ 
ຊ້ອງ ໜ້າສະບັບ ລົງ ວັນ ທີ 31 ພຶດສະພາ 2008 ແລະ ໃນ ທີ່ ປະຊຸມ ສານ. ທັງ ສອງ ຝ່າຍ ກໍ ຮັບ ຮູ້ ວ່າ ທີ່ 
ດິນ ບ່ອນ ຂັດແຍ່ງ ກັນນີ້, ແມ່ນ ເປັນ ມູນ ຂອງ ນາງ ສົມ ໝາຍ ແລະ ທ້າວ ຄຳ ດີ (ຜົວ ເມຍ) ທີ່ ຍັງ ບໍ່ ທັນ 
ໄດ້ ແບ່ງປັນ ກັນ ເທື່ອ, ມີ ແຕ່ ໃຫ້ ພວກ ລູກ ອາໄສ ຢູ່

 – ສະນັ້ນ, ເມື່ອ ພິຈາລະນາ ຕາມ ມາດຕາ 06 ແລະ 16 ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ມູນ ມໍລະດົກ ແລະ 
ພື້ນຖານ ການ ສືບ ທອດ ມູນ ມໍ ລະ ດົກ ແລ້ວ, ສານ ຈຶ່ງ ເຫັນ ຄວນ ນຳ ເອົາ ມູນ ມໍ ລະ ດົກ ຄື ທີ່ ດິນ ຢູ່ ບ້ານ 
ວັດ ຈັນ, ເມືອງ ຈັນທະ ບູ ລີ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງ ຈັນ ມາ ແບ່ງປັນເປັນ 03 ພູດ ສະເໝີ ກັນ ແລ້ວ ມອບ 
ໃຫ້ ທ້າວ ວຽງ ຄຳ (ໂຈດ) 01 ພູດ, ອີກ ພູດ ໜຶ່ງ ມອບ ໃຫ້ ທ້າວ ວຽງ ແກ້ວ ແຕ່ ໃນ ເມື່ອ ທ້າວ ວຽງ ແກ້ວ 
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ເສຍຊີວິດ ແລ້ວ ແມ່ນ ມອບ ໃຫ້ ລູກ ຂອງ ທ້າວ ວຽງ ແກ້ວ ສືບ ທອດ ຕໍ່ ໄປ. ສ່ວນ ອີກ ພູດ ໜຶ່ງ ແມ່ນ ມອບ 
ໃຫ້ ນາງ ວຽງ ໃໝ່ ແຕ່ ນາງ ວຽງ ໃໝ່ ໄດ້ ໂຕນ ໜີ ໄປ ຕ່າງປະເທດ ຈຶ່ງ ເຫັນ ຄວນ ໃຫ້ ລັດ ຄຸ້ມ ຄອງ.

 ພາຍຫລັງ ການ ຕັດສິນ ຂອງ ສານ ປະຊາຊົນ ຂັ້ນ ຕົ້ນ ນະຄອນຫລວງ ຝ່າຍ ນາງ ອາ ລຸນ ແລະ ທ້າວ 
ທອງ (ຜົວ) ບໍ່ ພໍ່ ໃຈ ຕໍ່ ຄຳ ຕັດສິນ ຂອງ ສານ ຂັ້ນ ຕົ້ນ, ທ້າວ ທອງ (ນາມ ສົມມຸດ) (ຜົວ ຂອງ ນາງ ອາ ລຸນ) ຈຶ່ງ ຂຽນ 
ຄຳ ຮ້ອງ ຂໍ ອຸທອນ ສະບັບ ລົງ ວັນ ທີ 31 ກໍລະກົດ 2008 ເພື່ອ ຂໍ ອຸທອນ ໂດຍ ອ້າງ ເຫດຜົນ ວ່າ ທີ່ ດິນ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ 
ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ ແມ່ນ ມູນ ຂອງ ທ້າວ ຄຳ ດີ ແລະ ນາງ ສົມ ໝາຍ ແຕ່ ເປັນ ຂອງ ນາງ ໄກ່ (ເປັນ ບຸກຄົນ ທີ ສາມ ທີ່ ຝ່າຍ 
ນາງ ອາ ລຸນ ແລະ ຜົວ ໄດ້ ອ້າງ ຂຶ້ນມາເພື່ອ ຢາກ ໃຫ້ ສານ ພິຈາລະນາ ວ່າ  ຊັບ ສິນ ຊຶ່ງ ເປັນ ທີ່ ດິນ ຕອນ ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ 
ແມ່ນ ມໍລະດົກ ທີ່ ຕົກ ທອດ ມາ ຈາກ  ພໍ່, ແມ່ ຂອງ ຕົນ. ແຕ່ ແມ່ນ ຊັບ ສົມບັດ ຂອງ ບຸກຄົນ ທີ ສາມ ດັ່ງກ່າວ). ຕາມ 
ໃບ ແຈ້ງ ກຳມະສິດ ທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ ສະບັບ ລົງ ວັນ ທີ 2 ກໍລະກົດ 1983 ຊຶ່ງ ທ້າວ ວຽງ ແກ້ວ ເປັນ ຜູ້ ຄຸ້ມ 
ຄອງ, ຮອດ ປີ 2008 ທ້າວ ວຽງ ຄຳ ໄດ້ ມາ ທວງ ທາວ ຄືນ ນັ້ນ, ແມ່ນ ໝົດ ອາຍຸ ຄວາມ ແລ້ວ, ຈຶ່ງ ສະເໜີ ໃຫ້ ສານ 
ພິຈາລະນາ ລົບ ລ້າງ.ຄຳ ຕັດສິນ ຖິ້ມແລ້ວ ໃຫ້ ລູກ ຂອງ ທ້າວ ວຽງ ແກ້ວ ມີ ກຳມະສິດ ສືບ ທອດ ແລະ ໃຫ້ ທ້າວ 
ພອນ ປະເສີດ ແລະ ນາງ ສຳລານ (ລູກ ຊາຍ ແລະ ລູກ ໃພ້ ຂອງ ທ້າວ ວຽງ ຄຳ) ຍົກ ຍ້າຍ ອອກ ຈາກ ທີ່ ດິນ ຕອນ 
ດັ່ງກ່າວ.

ສານ ອຸທອນ ພາກ ກາງ ໄດ້ ພິພາກສາ ດັ່ງນີ້:

 – ພິພາກສາ ຍົກເລີກ ຄຳ ຮ້ອງ ຂໍ ອຸທອນ ຂອງ ທ້າວ ທອງ ຜູ້ຕາງໜ້າ ນາງ ອາ ລຸນ  ຖິ້ມ ແລ້ວ ພິພາກສາ 
ຢັ້ງຢືນ ເອົາ ຕາມ ຄຳ ຕັດສິນ ສະບັບ ເລກ ທີ ................... ລົງ ວັນ ທີ 28 ກໍລະກົດ 2008 ຂອງ ສານ 
ປະຊາຊົນ ຂັ້ນ ຕົ້ນ ນະຄອນຫລວງ ທຸກ ຂໍ້ຄວາມ.

 ແຕ່ ຝ່າຍ ນາງ ອາ ລຸນ ແລະ ທ້າວ ທອງ ກໍ ຍັງ ບໍ່ ພໍໃຈ ຕໍ່ ຄຳ ຕັດສິນ ຂອງ ສານ ຂັ້ນ ອຸທອນ ຈຶ່ງ ໄດ້ ຍື່ນ ຄຳ 
ສະ ເໜີ ຂໍ ລົບ ລ້າງ ສະບັບ ລົງ ວັນ ທີ 1 ມິ ຖຸ ນາ 2009, ໂດຍ ມີ ຄຳ ຖະແຫຼງ ສະບັບ ເລກ ທີ ......../ອອປສ, ລົງ ວັນ 
ທີ 3 ສິງຫາ 2009 ຂອງ ໄອ ຍະ ການ ປະຊາຊົນ ສູງ ສຸດ.

ໂດຍສານ ປະຊາຊົນ ສູງ ສຸດ ໄດ້ ພິພາກສາ ດັ່ງນີ້:

 – ພິພາກສາ ຄະດີ ດັ່ງກ່າວ ເປັນ ຂັ້ນ ລົບ ລ້າງ ແລະ ເປັນ ຂັ້ນ ສຸດ ທ້າຍ ທາງ ດ້ານ ກົດໝາຍບອກ ວ່າ: 
ຍົກເລີກຄຳ ຮ້ອງ ຟ້ອງ ຂໍ ລົບ ລ້າງ ສະບັບ ເລກ ທີ 1 ມິ ຖຸ ນາ 2009 ຂອງ ນາງ ອາ ລຸນ ແລ້ວ ຢັ້ງຢືນ 
ເອົາ ຕາມ ຄຳ ພິພາກສາ ສະບັບ ເລກ ທີ .........../ອທ.ພກ ລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມພາ 2009 ຂອງ ສານ 
ອຸທອນ ພາກ ກາງ ທັງ ໝົດ.
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5. ການ ວິເຄາະ ບັນຫາ.
 ຄວາມ ຂັດ ແຍ່ງ ທີ່ ເກີດ ຈາກ ການ ສະເໜີ ຂໍ ແບ່ງປັນ ມູນ ມໍລະດົກແມ່ນ ເກີດ ມາ ຈາກ ບັນຫາ ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

 – ພາຍຫລັງ ທີ່ ພໍ່ ແມ່ ເສຍ ຊີວິດ ພວກ ລູກ ທັງ ສາມ ນາງ ວຽງ ໃໝ່, ທ້າວ ວຽງ ຄຳ ແລະ ທ້າວ ວຽງ ແກ້ວ 
ກໍຍັງ ບໍ່ ທັນ ໄດ້ ມີ ການ ແບ່ງປັນ ມູນ ມໍລະດົກ ມີ ແຕ່ ນຳ ໃຊ້ ຕະຫລອດ ມາ 

 – ຖ້າ ຫາກ ມີ ການ ແບ່ງປັນ ກັນທັນທີກໍອາດ ຈະ ບ່ໍເກີດ ມີ ຂ້ໍ ຂັດ ແຍ່ງ ທີ່ ນຳ ມາ ເຖິງ ຜົນ ກະທົບ ດ້ານ 
ລົບ ຫລາຍຢ່າງທ່ີ ບ່ໍ ກະທົບ ສະເພາະ ແຕ່ ສາຍພົວພັນ ຄອບຄົວ ເທົ່າ ນັ້ນ,ແຕ່ ຍັງ ພົວພັນ ເຖິງ 
ສິດຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ຄອບຄົວ ນຳ ອີກ.

 – ພາຍຫລັງ ທ້າວ ວຽງ ແກ້ວ ໄດ້ ເສຍ ຊີວິດ ນາງ ອາ ລຸນ (ຜູ້ ເປັນ ລູກ ສາວ) ກໍໄດ້ ແຈ້ງ ກຳມະສິດທີ່ ດິນ 
ແລະ ເຮືອນ ອອກຊື່ ຕົນ ເອງ ຜູ້ ດຽວ ຊຶ່ງ ການ ກະທຳ ດັ່ງກ່າວ ເຮັດ ໃຫ້ ທ້າວ ວຽງ ຄຳ ບໍ່ ພໍໃຈ ແລະ ໄດ້ 
ສະເໜີ ຂໍແບ່ງປັນ ມູນ ມໍລະດົກ ດັ່ງກ່າວ ຕາມ ລະບຽບ ກົດໝາຍ. ແຕ່ ຝ່າຍ ນາງ ອາ ລຸນ ບໍ່ ເຫັນ ດີ ທີ່ ຈະ 
ໃຫ້ ມີ ການແບ່ງປັນ ມູນໂດຍ ອ້າງ ວ່າໄດ້ ກາຍ ກຳນົດ ເວລາ ຂອງ ອາຍຸ ຄວາມ ໃນ ການຮ້ອງ ຂໍ ແບ່ງປັນ 
ມູນ ມໍລະດົກແລ້ວຖ້າ ຫາ ກວ່າ ທັງ ສອງ ຝ່າຍ ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື ມູນ ມໍລະດົກ ຂອງ ບິດາ ມານ ດາ 
ປູ່ ຍ່າ ຕາ ຍາຍ ໄດ້ ຕົກທອດ ໃຫ້.ໃນ ຕອນ ໄກ່ ເກ່ຍ ຢູ່ ຂັ້ນ ບ້ານ ທັງ ສອງ ຝ່າຍ ຫາກ ຫັນ ໜ້າ ເຂົ້າ ຫາ ກັນ 
ແລະ ປະ ນິ ປະນອມ ຜ່ອນ ສັ້ນ ຜ່ອນ ຍາວ ນຳ ກັນສິ່ງ ທີ່ ຕາມ ມາ ອາດ ຈະ ສ້າງ ໃຫ້ເກີດ ຜົນ ກະທົບ ທີ່ ຍຸຕິ 
ທຳ ແລະ ມີ ປະໂຫຍດ ຕໍ່ ສອງ ຝ່າຍ ຫລາຍ ກ່ວ າ ທີ່ ເປັນ ຢູ່ ໃນ ປັດຈຸບັນ

6. ສະຫລຸບ.
 ສະຫຸລບ ລວມ ແລ້ວ,ຜ່ານ ການ ສຶກ ສາ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ທີ່ ໄດ້ ນຳ ສະເໜີ ມາ ຂ້າງ ເທິງ ນີ້ ໄດ້ ສະແດງ ໃຫ້ ພວກ 
ເຮົາ ເຫັນ ໄດ້ ບາງ ປັດໃຈ ພື້ນຖານ ໃນ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ນັ້ນ ກໍ ຄື ຕ້ອງ ມີ ສະຕິ ລະມັດລະວັງໃນ ການ ເບິ່ງ ບັນຫາ ຫລື 
ເຄື່ອນ ໄຫວ ຢູ່ ໃນ ສະພາບ ການ ໃດ ໜຶ່ງ. ຫລາຍໆ ບັນຫາ, ຫຼາຍ ເຫດການ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ປະສົບ ພົບພໍ້ ຢູ່ ພວກ ເຮົາ 
ບໍ່ ຄວນ ເລີ່ນ ເລີ້ ຫລື ຖື ເບົາ ກັບ ສິ່ງ ເຫຼົ່ານັ້ນ. ເພາະ ບາງ ຄັ້ງ ການ ດຳເນີນ ການ ໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ ຈະ ຮັບປະກັນ ໃຫ້ ແນ່ນອນ 
,ປອດ ໄພ, ຮັດກຸມ ນັ້ນ, ມັນ ຈະ ຮັບປະກັນ ດ້ານ ຜົນ ປະໂຫຍດ ທີ່ ຄວນ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຈາກ ມັນ. 

 ຄ້າຍຄື ກັບ ເຫດການ ທ່ີ ໄດ້ ເກີດ ຂ້ຶນ ກັບ ຄູ່ ກໍລະນີ ທີ່ ໄດ້ ນຳ ສະເໜີ ຢູ່ ໃນ ບົດ ກໍລະນີ ສຶກ ສາ ບົດ ນ້ີ.ເມ່ືອ 
ສັງເກດ ເບິ່ງ ໃຫ້ ລະອຽດ ແລ້ວ, ມັນ ແມ່ນ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ກ່ຽວ ກັບ ທີ່ ດິນທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ຈາກ ການ ສືບ ທອດ ແລະ ແບ່ງປັນ 
ມູນ ມໍລະດົກ ທີ່ ອາດ ຈະ ພົບ ເຫັນ ຫຼາຍ ໃນ ສັງຄົມ ຂອງ ພວກ ເຮົາ.

 ເຫັນ ໄດ້ ວ່າໃນ ພື້ນຖານ ຄວາມ ເປັນ ຈິງ, ທັງ ສອງ ຝ່າຍ ແມ່ນ ເປັນ ຍາດ ພີ່ນ້ອງ ທີ່ ໃກ້ຊິດ ແລະ ເຄີຍ ມີ 
ສາຍ ພົວພັນ ອັນ ສະໜິດ ແໜ້ນ ກັນ ມາ ກ່ອນ. ດ້ວຍ ຄວາມ ຮັກ ແລະ ໃກ້ຊິດ ສະໜິດສະໜົມ ເຮັດ ໃຫ້ ເບື້ອງ ຕົ້ນ 
ທັງ ສາມ ອ້າຍນ້ອງ ຍັງ ຖື ໃຈເບົາ ແລະ ບໍ່ ໄດ້ ຮີບ ຮ້ອນ ທີ່ ຈະ ແບ່ງປັນ ມູນ ມໍລະດົກ ທີ່ ພໍ່, ແມ່ ໄດ້ ຕົກ ທອດ ມາ ໃຫ້. 
ຈົນ ເວລາ ລ່ວງເລີຍ ຜ່ານ ໄປໃນ ທີ່ ສຸດ ກໍນຳ ມາ ຊຶ່ງ ການ ເກີດ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ທີ່ ຫລາຍ ຝ່າຍ ອາດ ຈະ ບໍ່ ໄດ້ ຄາດ ຄິດ ໄວ້ 
ມາ ກ່ອນ ນັ້ນ ກໍ່ ຄື ມີ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ກັບ ສາຍ ພົວພັນ ຍາດ ພີ່ນ້ອງ ຂອງ ພວກ ກ່ຽວ, ໂດຍ ທີ່ ຝ່າຍ ນາງ ອາ 
ລຸນ ຫລານ ສາວຂອງ ທ້າວ ວຽງ ຄຳ ມີ ຄວາມ ຈິງ ໃຈ ທີ່ ຈະ ແບ່ງປັນ ມູນ ມໍ ລະ ດົກ ທີ່ ຕົກ ທອດ ມາ ຈາກ ປູ່ ຍ່າ ຕາ ຍາຍ 
ໃຫ້ ຍາດ ພີ່ນ້ອງ ຜູ້ ທີ່ ມີ ສິດ ສືບ ທອດ ຕາມ ກົດໝາຍ. ຢາກ ຄອບ ຄອງ ນຳ ໃຊ້ ແລະ ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ ສິດ ນຳ ໃຊ້ ທີ່ ດິນ 
ແຕ່ ພຽງ ຜູ້ ດຽວ, ສະແດງ ອອກ ດ້ວຍ ການ ບອກ ໄລ່ຄອບຄົວ ນາງ ສຳລານ (ລູກ ສາວ ຂອງ ທ້າວ ວຽງ ແກ້ວ) ໃຫ້ 
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ຍົກ ຍ້າຍ ອອກ ຈາກ ທີ່ ດິນ ຕອນ ດັ່ງກ່າວ.ອ້າງ ວ່າ  ຕົນ ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ ສິດ ນຳ ໃຊ້ ພຽງ ຜູ້ ດຽວ ແລະ ກໍ ພະຍາຍາມ 
ຫາ ທຸກ ວິທີ ທາງ ເພື່ອ ຈະ ໄປ ແຈ້ງ ກຳມະສິດ ທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ ເພື່ອ ອອກ ເປັນ ຊື່ ຂອງ ຕົນ ພຽງ ຜູ້ ດຽວ ຊຶ່ງ ມັນ ເປັນ 
ການ ກະທຳ ທີ່ ຜິດ ກັບ ລະບຽບ ກົດໝາຍ ຂອງ ບ້ານ ເມືອງ ແລະ ຂັດ ກັບ ຮີດຄອງ ປະເພນີ ອັນ ດີງາມ ຂອງ ລາວ ເຮົາ 
ຄ້າຍຄື ກັບ ຄວາມ ພະຍາຍາມ ທີ່ ຈະ ເອົາ ຂອງ ຄົນ ອື່ນ ມາ ເປັນ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ງ ສຸດທ້າຍ ແລ້ວ ຄວາມ ພະຍາຍາມ ອັນ ບໍ່ 
ຊອບ ຂອງ ນາງ ອາ ລຸນ  ກໍ ບໍ່ ບັນລຸ ຜົນ, ແຕ່ ມັນ ໄດ້ ເປັນ ສາເຫດ ພາໃຫ້ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ຂອງ ສາຍ ຍາດ ໄດ້ ເກີດ ຂຶ້ນ.

 ສິ່ງ ເຫຼົ່າ ນີ້ ມັນ ໄດ້ ກາຍເປັນ ຂີດ ໝາຍ ຂອງ ສາຍພົວພັນ ຄອບຄົວ ຂອງ ທັງ ສອງ ຝ່າຍທີ່ ກຳລັງ ຈະ ຄ່ອຍໆ 
ສິ້ນ ສຸດ ລົງ ເທື່ອ ລະ ກ້າວ ແລະ ຖືກ ແທນ ທີ່ ດ້ວຍ ຄວາມອາ ຄາດ ບາດໝາງ ໂກດ ແຄ້ນ ແໜ້ນ ໃຈ ຕໍ່ ກັນຊຶ່ງ ມັນ ບໍ່ ແມ່ນ 
ຜົນ ກະທົບ ອັນ ດີ ຕໍ່ ທັງ ສອງ ຝ່າຍ.ແຕ່ ມັນ ໄດ້ ກໍ່ ໃຫ້ເກີດ ຜົນ ກະທົບ ດ້ານ ລົບ ຂຶ້ນ ຫລາຍ ຢ່າງລວມ ໄປ ເຖິງ ການ ສູນ 
ເສັຍ ທີ່ ດິນ ຊຶ່ງ ເປັນ ມູນ ມໍລະດົກ ບາງ ສ່ວນເຮັດ ໃຫ້ບ່ອນ ທີ່ ໃຊ້ ເປັນ ທີ່ ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ພູມລຳເນົາ ເພື່ອ ດຳລົງ ຊີວິດ ແລະ 
ທຳ ມາ ຫາ ກິນຖືກ ຈຳກັດ ເນື້ອທີ່ ໃຫ້ ແຄບເຂົ້າ,ການເຄື່ອງໄຫວ ດຳລົງ ຊີວິດທີ່ ອາດ ບໍ່ ສະດວກ ສະບາຍ ບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ 
ດ້ານ ຈິດໃຈ ແລະ ດ້ານ ການ ປະພຶດ ແລະ ບັນຫາ ອື່ນໆຊຶ່ງ ມີ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ ກາຍເປັນ ປະກົດ ການ ຫຍໍ້ທໍ້ ອີກ 
ດ້ານ ໜຶ່ງ ໃຫ້ ແກ່ ສັງຄົມ.

7. ຄຳແນະນຳ, ຂໍ້ສະເໜີ.
 – ໃນ ການ ສືບ ທອດ ມູນ ມໍລະດົກ.ພາຍຫັລງ ທີ່ ເຈົ້າ ມູນ ໄດ້ ເສຍ ຊີວິດຜູ້ ທີ່ ມີ ສິດ ສືບ ທອດ ມູນ ມໍລະດົກ 

ຄວນ ຈະຮີບ ຮ້ອນ ແບ່ງປັນ ມູນ ມໍລະດົກ ດ່ັງກ່າວ,ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ສິດຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ແຕ່ ລະ 
ຝ່າຍ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ສິດ ສືບທອດ ດັ່ງກ່າວ ແລະ ຫລີກເວັ້ນ ບັນຫາ ຫຍຸ້ງຍາກ ສັບສົນ ທີ່ ອາດ ຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ 
ໃນ ອານາ ຄົດ.ໂດຍ ສະເພາະ ມູນ ມໍລະ ດົກ ທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບ ທີ່ ດິນຍິ່ງ ມີ ຄວາມ ຈຳເປັນ ທີ່ ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ ມີ 
ຄວາມ ຮອບ ຄອບ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ເປັນ ສິ່ງ ທີ່ ບໍ່ ຄວນ ຖື ເບົາ. ເນື່ອງ ຈາກ ສະພາບ ເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ໃນ ປັດຈຸບັນທີ່ ດິນ ແມ່ນ ຊັບ ສົມບັດ ທີ່ ທຸກໆ ຄົນ,ລ້ວນ ແລ້ວແຕ່ ປາຖະໜາ ຢາກ ໄດ້ ເປັນ ຂອງ 
ຕົນ ເອງ ໃຫ້ ຫລາຍ ເທົ່າ ທີ່ ຈະ ເປັນ ໄປ ໄດ້. ເພາະ ໃນ ສະພາບ ການຕົວ ຈິງ ຍ້ອນ ມີ ຫລາຍ ຄົນ ທີ່ ຖື ເບົາ ຕໍ່ 
ກັບ ທີ່ ດິນ ທີ່ ຕົນ ມີ ສິດ ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ ສິດ ນຳ ໃຊ້ ຈຶ່ງ ພາໃຫ້ ເກີດ ບັນຫາ ຫຍຸ້ງຍາກ ສັບສົນ ແລະ ພາໃຫ້ 
ເກີດ ປະກົດ ການ ຫຍໍ້ທໍ້ ຫລາຍໆ ຢ່າງ ຢູ່ ໃນ ສັງຄົມ ຂອງ ປະເທດ ເຮົາ

 – ໃນ ກໍລະນີ ການ ແບ່ງປັນ ມູນ ມໍລະດົກ.ຫາກ ບໍ່ ສາມາດ ຈະ ທຳ ການ ແບ່ງປັນ ໄດ້ ທັນທີ ທີ່ ເຈົ້າ ມູນ ໄດ້ 
ເສຍ ຊີວິດຊຶ່ງ ອາດ ເປັນ ຍ້ອນ ເງື່ອນໄຂ ຫລື ສະພາບ ຄວາມ ເປັນ ຈິງ ບາງ ດ້ານ ນັ້ນ, ຜູ້ ທີ່ ມີ ສິດ ສືບ 
ທອດ ມູນ ມໍລະດົກ ກໍ ຕ້ອງມີ ຄວາມ ສັດຊື່ ບໍລິສຸດ ໃຈ, ຮູ້ຈັກ ເຄົາລົບ ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງ ຕົນ ເອງ 
ແລະ ຂອງ ຝ່າຍ ອື່ນ ທີ່ ມີ ສິດ ສືບ ທອດມູນ ມໍລະດົກ, ບໍ່ ເຫັນແກ່ ຜົນ ປະໂຫຍດ ສ່ວນ ຕົວ ຂອງ ຕົນ ເອງ 
ຈົນ ເຮັດ ໃຫ້ເກີດ ມີ ຄວາມ ໂລບຊຶ່ງ ອາດ ເປັນສາເຫດ ນຳ ມາສູ່ ການ ເກີດ ຂ້ໍ ຂັດ ແຍ່ງ ກ່ຽວ ກັບ ການ 
ແບ່ງປັນ ມູນ ມໍລະດົກ ທີ່ ຈະບໍ່ ເປັນ ຜົນ ດີແກ່ ທຸກໆ ຝ່າຍ

 – ໃນ ກໍລະນີ ເກີດ ມີ ີ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງທີ່ ບໍ່ ອາດ ສາມາດ ຈະ ຫລີກ ຫລ່ຽງ ໄດ້ແຕ່ ລະ ຝ່າຍ ກໍ ຕ້ອງ ໄດ້ ພະຍາຍາມ 
ຫັນ ໜ້າ ເຂົ້າ ຫາ ກັນ. ເພື່ອ ເຈລະຈາ ປຶກສາ ຫາລື ໄກ່ ເກ່ຍ ບັນຫາ ທີ່ ເປັນ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ນຳ ກັນ, ເພື່ອ ຊອກ 
ຫາ ວິທີ ທາງ ທີ່ ຈະ ປະ ນິ ປະນອມ ກັນ ໄດ້. ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ  ຊອກ ຫາ ວິທີ ທາງ ອອກ ຫລື ແນວທາງ 
ແກ້ ໄຂ,ເພື່ອ ໃຫ້ ໄດ້ ມາ ຊຶ່ງຄວາມ ເປັນ ທຳ ແລະ ມີ ປະໂຫຍດ ທີ່ ສຸດ ໃຫ້ ແກ່ ແຕ່ ລະ ຝ່າຍ. ແຕ່ ກ່ຽວ ກັບ 
ບັນຫາ ການ ສືບ ທອດ ແລະ ການແບ່ງປັນ ມູນ ມໍລະດົກ ແລ້ວ,ທຸກ ຝ່າຍ ຕ້ອງ ໄດ້ ໃຫ້ ຄວາມ ເຄົາລົບ 
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ນັບຖື ບຸນຄຸນ ຂອງ ບັນ ພະ ບູ ລຸດ ຂອງ ຄອບຄົວທີ່ ໄດ້ ທຸ້ມເທ ສະຕິ ປັນຍາ,ອອກ ເຫື່ອ ເທ ແຮງເພື່ອ 
ລ້ຽງ ດູ ລູກເຕົ້າ ແລະ ຊອກ ຫາ ຊັບ ສິນ ມູນ ມໍລະດົກ ມາ ໃຫ້ແກ່ ພວກ ຕົນ, ເພື່ອ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ຈິດໃຈ ທີ່ 
ກຳລັງ ເຕັມ ໄປ ດ້ວຍ ຄວາມ ອາ ຄາດ, ອິດສາ ລິດສະຫຍາ, ໂກດ ແຄ້ນ, ຊີງ ດີ ຊີງ ເດັ່ນມາ ທຳລາຍ 
ມິດຕະພາບ ຂອງ ສາຍ ຍາດ ຄອບຄົວ ອັນ ແໜ້ນ ແຟ້ນ ໄດ້.ເຮັດ ແນວໃດ ຫລີກເວັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ ວັດຖຸ ເຂົ້າ ມາ 
ມີ ອິດ ທິ ພົນ ຄອບ ງຳ ຈິດໃຈ ຂອງ ຕົນເພາະ ຖ້າ ບໍ່ ສາມາດ ຈະ ເຈລະຈາ ປະ ນິ ປະນອມ ກັນ ໄດ້ແລ້ວກໍ 
ຈຳເປັນ ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ ນຳໄປ ແກ້ ໄຂ ໂດຍ ຜ່ານ ຂະ ບວນ ການ ຍຸຕິ ທຳຊຶ່ງ ຜົນ ໄດ້ ຮັບ ບາງ ຄັ້ງ ກໍ່ ເຮັດ ໃຫ້ 
ເສຍສິດຜົນປະໂຫຍດ ອັນ ລ້ຳ ຄ່າ ທີ່ ຕົນ ຄວນ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ໄປຄື ດັ່ງ ເຫດການ ທີ່ ໄດ້ ເກີດ ຂຶ້ນ ກັບ ແຕ່ ລະ 
ຝ່າຍ ຢູ່ ໃນ ບົດ ກໍລະ ນີ ສຶກ ສາ ທີ່ ໄດ້ ກ່າວ ມາ ຂ້າ ເທິງ ນັ້ນ

 – ສັງ ລວມ ແລ້ວ ເຫັນ ວ່າປະຊາຊົນ ພວກ ເຮົາ ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ຈຳເປັນ ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ການ ສຶກ ສາ 
ອົບຮົມ ໃນຫລາຍໆ ດ້ານ. ບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ ດ້ານ ການ ສຶກ ສາ-ວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງ ປະເພນີ, ສິນ 
ທຳ ປະຈຳ ໃຈ ແລະ ອື່ນໆ, ແຕ່ ສິ່ງ ສຳຄັນ ທີ່ ສຸດ ແມ່ນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຮຽນ ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ແນວທາງ 
ນະໂຍບາຍ ຂອງ ພັກ ແລະ ລະບຽບ ກົດ ໝາຍ ຂອງ ລັດ. ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ການເຄື່ອນໄຫວ ດຳລົງ ຊີວິດ 
ຂອງ ຕົນ ຖືກຕ້ອງ ສອດຄ່ອງ ກັບ ແນວທາງ ແລະ ລະບຽບ ກົດໝາຍ, ປະກອບສ່ວນ ເຮັດ ໃຫ້ ສັງຄົມ 
ມີ ຄວາມ ສະຫງົບ ແລະ ຍຸຕິ ທຳ. ເພາະ ທີ່ ຜ່ານ ມາການ ສຶກ ສາ ອົບຮົມ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວ ກັບ 
ແນວທາງ ນະໂຍບາຍ ຂອງ ພັກ,ລະບຽບ ກົດໝາຍ ຂອງ ລັດໂດຍ ສະເພາະ ບັນຫາ ທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບ ທີ່ ດິນ 
ຍັງ ບໍ່ ຕອບ ສະໜອງ ໄດ້ ກັບ ສະພາບ ຄວາມ ຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການ ຕົວ ຈິງ ຂອງ ສັງຄົມ ຈຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ຍັງ ມີ 
ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ ຫຼາຍບໍ່ ເຂົ້າໃຈ, ບໍ່ ຮູ້ ລະບຽບ ກົດໝາຍ, ມີ ການ ລະເມີດ ລະ ບຽບ ກົດໝາຍ, ສ້າງ 
ບັນຫາ ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນ ການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ຄຳຖາມ.
 ກໍລະນີ ສຶກ ສາ ກ່ຽວ ກັບ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ທີ່ ດິນ ທີ່ ມີ ລັກສະນະ ທາງ ແພ່ງ ທີ່ ໄດ້ ຍົກ ຂຶ້ນ ມາ ສະເໜີ.ແມ່ນ ໄດ້ ມີ 
ການ ແກ້ໄຂໂດຍ ຜ່ານ ຂະ ບວນ ການ ຍຸຕິ ທຳ ແລ້ວ.ເຖິງ ແນວໃດ ກໍ ຕາມ ກໍ ຍັງ ມີ ຫລາຍໆ ຈຸດ ທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈ ໂດຍ 
ສະເພາະ.ແມ່ນ ພາຍຫລັງ ການ ຕັດສິນ ຂອງ ພາກສ່ວນ ທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວ ຈະ ມີ ຜົນ ກະທົບ ດ້ານ ໃດ ແດ່ ເກີດ 
ຂຶ້ນ ກັບ ແຕ່ ລະ ຝ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ ຂຽນ ຈຶ່ງ ໄດ້ ຕັ້ງ ຄຳ ຖາມ ເຈາະ ຈີ້ມ ຈຳນວນ ໜຶ່ງ ຂຶ້ນ ມາເພື່ອ ເປັນ ການ ແລກປ່ຽນ 
ຄຳ ຄິດ ຄຳ ເຫັນ,ເຮັດ ໃຫ້ ຜູ້ ອ່ານ ໄດ້ ຄົ້ນ ຄິດ ກ່ຽວ ກັບ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ທີ່ເກີດ ຂຶ້ນ,ການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ດັ່ງກ່າວ ມີ ຄວາມ 
ແທດເໝາະ ຄື ແນວໃດ ແລະ ຈະ ມີ ຜົນ ກະທົບ ແກ່ ຄູ່ ກໍລະນີ ແຕ່ລະ ຝ່າຍ ຄື ແນວໃດ.ຊຶ່ງ ລາຍ ລະອຽດ ຂອງ ແຕ່ ລະ 
ຄຳ ຖາມ ມີ ດັ່ງ ລຸ່ມ ນີ້:

1. ພາຍຫລັງທີ່ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ໄດ້ ຖືກ ແກ້ ໄຂ ໄປ ແລ້ວໂດຍ ຜ່ານ ຂະ ບວນ ການ ຍຸຕິ ທຳຊຶ່ງ ມີ ຄຳ ພິພາກສາຂອງ 
ສານ ປະຊາຊົນ ສູງ ສຸດເປັນ ຂັ້ນ ລົບ ລ້າງ ແລະ ສຸດ ທ້າຍໂດຍ ແບ່ງ ທີ່ ດິນ ອອກ ເປັນ ສາມ ພູດ ນັ້ນຈະ 
ຮັບປະກັນ ໄດ້ ຫລາຍ ໜ້ອຍ ພຽງ ໃດ ວ່າ  ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ຈະ ສິ້ນ ສຸດ ລົງ ດ້ວຍ ດີ?

2. ອີງ ຕາມ ລະບຽບ ກົດໝາຍ. ສານ ໄດ້ ຕັດສິນແບ່ງ ທີ່ ດິນ ອອກ ເປັນ ສາມ ພູດ ໂດຍ ໜຶ່ງ ພູດ ມອບ ໃຫ້ ລັດ 
ຄຸ້ມ ຄອງ, ການ ແກ້ ໄຂ ລັກສະນະ ນີ້. ຝ່າຍ ຄູ່ ກໍລະນີ ຈະ ຮູ້ສຶກ ແບບ ໃດ? ຈະ ມີ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ການດຳລົງ 
ຊີວິດ ແລະ ຢູ່ ອາໄສ ຂອງ ພວກ ເຂົາເຈົ້າ ໜ້ອຍ ຫລາຍ ພຽງ ໃດ ເພາະ ຂອບ ເຂດ ທີ່ ດິນ ຖືກ ຈຳກັດ, ເນື້ອທີ່ 
ແຄບ ລົງ.
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3. ພາຍຫລັງ ການ ພິພາກສາ ຂອງ ສານໃຫ້ ແບ່ງ ທີ່ ດິນ ອອກ ເປັນ ອອກ ເປັນ ສາມ ພູດ ໂດຍ ໃນ ນັ້ນ, ໜຶ່ງ ພູດ 
ແມ່ນ ມອບ ໃຫ້ ລັດ ເປັນ ຜູ້ ຄຸ້ມ ຄອງ ນັ້ນ. ຄອບຄົວ ຂອງ ທ້າວ ວຽງ ຄຳ ແລະ ຄອບຄົວ ຂອງ ນາງ ອາ ລຸນ 
ຈະ ບໍ່ ຮູ້ສຶກ ວ່າ  ຕົນ ເອງ ຖືກ ເອົາ ປຽບ ຈາກ ລັດຫລື ບໍ່? ເພາະ ທີ່ ດິນ ທີ່ ຖືກ ລັດ ຄຸ້ມ ຄອງໃນ ຄວາມເປັນ ຈິງ ກໍ 
ແມ່ນ ມູນ ມໍລະດົກ ຂອງ ຜູ້ ເປັນ ພໍ່  ແລະ  ແມ່ ຂອງ ເຂົາເຈົ້າ. ເຖິງ ວ່າ  ລະບຽບ ກົດໝາຍ ຈະ ກຳນົດ ໄວ້ກ່ຽວ 
ກັບ ບັນຫາ ດັ່ງກ່າວ,ແຕ່ ທຽບ ກັບ ລະດັບ ຄວາມ ຮູ້ ຄວາມ ເຂົ້າໃຈ ຂອງ ເຂົາເຈົ້າຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າ ເຫັນ 
ໄດ້ ເຖິງ ຄວາມ ຍຸຕິ ທຳ ຫລື ບໍ່?

4. ທີ່ ດິນ ທີ່ ຖືກ ລັດ ຄຸ້ມ ຄອງໃນຕໍ່ໜ້າ ລັດ ອາດ ຈະ ມີ ນະໂຍບາຍ ມອບ ໃຫ້ບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນ ໃດ ໜຶ່ງ ມາ 
ນຳ ໃຊ້, ຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ປົກ ປັກ ຮັກສາດ້ວຍ ການ ໃຫ້ ສິດ ໃຊ້ ຫລື ໃຫ້ ເຊົ່າ ນັ້ນ, ຄອບຄົວ ຂອງ ຄູ່ ກໍລະນີ 
ຈະ ບ່ໍເກີດ ມີ ທັດສະນະ ເຂ້ົາໃຈ ຜິດ ຕ່ໍ ແນວທາງ ນະໂຍບາຍ ຂອງ ພັກ-ລັດ ບ່ໍ.ເພາະເຂົາເຈົ້າ ອາດ ຄິດ ຢູ່ 
ຕະຫລອດ ເວລາ ວ່າ ນັ້ນ ແມ່ນ ທີ່ ດິນທີ່ ເຄີຍ ເປັນ ມູນ ມໍລະດົກ ຂອງ ພໍ່ ແມ່ ຕົນ ເອງ,ແຕ່ ກຳລັງ ຖືກຝ່າຍ ອື່ນ 
ນຳ ໃຊ້ ແລະ ໄດ ຮັບ ຜົນ ປະໂຫຍດ. ພ້ອມ ກັນນີ້,ຈະ ບໍ່ເກີດ ບັນຫາ ຫຍຸ້ງຍາກ ສັບສົນຕໍ່ ສາຍ ພົວພັນ ສັງຄົມ 
ລະຫວ່າງສອງ ຄອບຄົວ ດັ່ງກ່າວກັບ ບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ ເຂົ້າ ມາ ນຳ ໃຊ້ ນັ້ນ ບໍ່?

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ.
1. ສັງ ລວມ ບັນດາ ຂໍ້ ມູນ ເອກະສານ ທີ່ ກ່ຽວ ກັບ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຂໍ ແບ່ງປັນ ມູນ ມໍລະດົກລະ ຫວ່າງ 

ທ້າວ ວຽງ ຄຳ (ນາມ ສົມ ສຸດ) ແລະ ນາງ ອາ ລຸນ (ນາມ ສົມມຸດ).

2. ຄຳ ຕັດສິນ ແລະ ຄຳ ພິພາກສາ ຂອງ ຄະນະ ສານ ແພ່ງ, ແຕ່ ຂັ້ນ ຕົ້ນ ຈົນ ເຖິງ ຂັ້ນ ສູງ ສຸດ.

3. ຊື່ ຂອງ ບຸກຄົນ, ສະຖານທີ່ ແລະ ເນື້ອທີ່ ດິນ ທີ່ ໄດ້ ຍົກ ຂຶ້ນ ໃນ ກໍລະນີ ສຶກ ສາ ບົດ ນີ້ເປັນ ພຽງ ນາມ ແລະ 
ຕົວ ເລກ ສົມມຸດ ເທົ່າ ນັ້ນ. 

4. ວັນ ເວລາ ທີ່ ຍົກ ຂຶ້ນ ໃນ ກໍລະນີ ສຶກ ສາ ບົດ ນີ້, ແມ່ນ ການ ສົມມຸດ ຂຶ້ນ ເທົ່າ ນັ້ນ.



ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນການສືບທອດ ແລະ ແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກ



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


