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1. ຄວາມເປັນມາຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ມີທີ່ດິນຕ
 ອນໜຶ່ງມີເນື້ອທີ່ 950 ຕາແມັດ. ຕັ້ງຢ
 ູ່ບ້ານ ວັດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.1
ເດີມທີ່ດິນຕອນດັງກ່າວແມ່ນເປັນຂອງແມ່ຕູ້ ສົມພອນ (ນາມສົມມຸດ) (ເສຍຊີວິດ) ໄດ້ຮັບສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຊຶ່ງໃນສະໄໝຍັງມີຊີວິດໄດ້ມອບສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕອນດັ່ງກ່າວໃຫ້ລູກສາວ
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.
ແຕ່ຍ້ອນຄວາມອົບອຸ່ນຜາສຸກທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຈາກພໍ່ແມ່.ເຖິງວ່າຜູ້ເປັນບິດາມານດາຈະໄດ້ຈາກໄປ
ແລ້ວກໍຕາມ, ລູກທັງສ
 າມຄົນກ
 ໍ່ບໍ່ມຄ
ີ ວາມຂັດແ
 ຍ່ງຜ
 ິດຖ
 ຽງກັນ. ສະນັ້ນ, ທັງສ
 າມຄົນ ຈຶ່ງບ
 ໄໍ່ ດ້ມີການແບ່ງປັນ
ມູນມ
 ໍ ລະດົກທ
 ີ່ໄດ້ຮັບຕົກທ
 ອດມາຈາກພໍ່ແມ່, ແລະ ຕ່າງຄົນຕ
 ່າງກໍດຳລົງຊ
 ີວິດດ
 ້ວຍຄວາມສະຫງົບສ
 ຸກ. ໃນ
ນີ້, ນາງ ວຽງໃໝ່ ຜູ້ເປັນເ ອື້ອຍກົກໄດ້ມາປຸກເຮືອນທີ່ມີລັກຊ
 ະນະແບບບູຮານຂຶ້ນ 01 ຫລັງ ແລະ ກໍດ
 ຳລົງ
ຊີວິດຢູ່ທີ່ດິນຕອນດັ່ງກ່າວມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ.
ພໍຕົກມ
 າຮອດປີ 1976 ນາງ ວຽງໃໝ່ ໄດ້ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ຍັງເ ຫຼືອແ
 ຕ່ ທ້າວ ວຽງຄຳ ແລະ
ທ້າວ ວຽງແກ້ວ ພ້ອມຄອບຄົວຂ
 ອງພວກກ່ຽວກໍຍ
 ັງອ
 າໄສ ແລະ ດຳລົງຊ
 ີວິດທຳມາຫາກິນ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
ມາເຖິງໄ ລຍະໜຶ່ງ ທ້າວ ວຽງແກ້ວ ໄດ້ພາລູກເ ມຍຂອງຕົນເຂົ້າມ
 າອາໄສຢູ່ທດ
ີ່ ິນຕ
 ອນດັ່ງກ່າວ ແລະ
ໄດ້ທຳການສ້ອມແປງເຮືອນບູຮານຢູ່ທີ່ດິນມ
 ູນມ
 ໍລະດົກຕ
 ອນດັ່ງກ່າວ ແລະ ປຸກເຮືອນໃໝ່ຂ
 ຶ້ນອ
 ີກ 01 ຫລັງ.
ສ່ວນທາງດ້ານ ທ້າວ ວຽງຄຳ ແມ່ນໄ ດ້ໄປອາໄສ ແລະ ເຮັດນ
 າຢດ
ູ່ ິນມ
 ູນຂ
 ອງເມຍ ທີ່່ ບ້ານ ບໍ່, ເມືອງ
ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຕ່ຕ
 ໍ່ມາກໄໍ ດ້ປຸກເຮືອນໃຫ້ລູກຊ
 າຍ ຊື່ ທ້າວ ພອນປະເສີດ ແລະ ລູກ
ໃພ້ຊ
 ື່ ນາງ ສຳລານ 01 ຫລັງ. ຢູ່ຂ້າງເຮືອນບູຮານໃນທີ່ດິນຕ
 ອນດັ່ງກ່າວ. ຊຶ່ງສາຍພົວພັນຄ
 ອບຄົວລ
 ະຫວ່າງ
ສອງ ນ້ອງອ້າຍກໍຍັງດ
 ຳເນີນໄ ປດ້ວຍດີ.
ໃນປີ 1983 ລັດໄ ດ້ທຳການກວດກາສຳຫລວດດິນ ແລະ ເຮືອນຄົນໂ
 ຕນໂດຍໄດ້ອ
 ອກແຈ້ງກ
 ານໃຫ້
ປະ ຊາຊົນທ
 ມ
ີ່ ີດິນ ແລະ ເຮືອນໃຫ້ມ
 າແຈ້ງກຳມະສິດທ
 ີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ ເຊິ່ງ ທ້າວ ວຽງຄຳ ແລະ ທ້າວ ວຽງ
ແກ້ວ ກໍໄດ້ໄປແຈ້ງ ຕາມໃບແຈ້ງເລກທີ ..... ລົງວັນທ
 ີ 2 ກໍລະກົດ 1983 ໂດຍແມ່ນ ທ້າວ ວຽງຄຳ ເປັນຜ
 ູ້ເກັບ
ຮັກສາເອກະສານດັ່ງກ່າວໄວ້.
ໃນປີ 1991 ພາຍຫລັງທ
 ີ່ທາງການໄດ້ປະກາດໃຫ້ຜ
ທ
ູ້ ີ່ມີທີ່ດິນມ
 າແຈ້ງສິດກ
 ່ຽວກັບທ
 ີ່ດິນທັງສ
 ອງ ນ້ອງ
ອ້າຍກໄໍ ດ້ໄປແຈ້ງຕາມລະບຽບການ ໂດຍບໍ່ໄດ້ປ່ຽນມາໃສ່ຊ
 ື່ຂອງພວກຕົນແ
 ຕ່ຢ
 ່າງໃດ.
ມາຮອດປີ 1995 ທ້າວ ວຽງແກ້ວ ໄດ້ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ໂດຍໄດ້ຢ
 ືມເ ອກະສານແຈ້ງກຳມະສິດທ
 ີ່ດິນ

1

ແມ່ນເນື້ອ
 ທີ່ ແລະ ສະຖານທີ່ທ
 ີ່ຜຂ
ູ້ ຽນສົມມຸດຂ
 ຶ້ນ

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

1

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນການສືບທອດ ແລະ ແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກ

ແລະ ເຮືອນ ຈາກ ທ້າວ ວຽງຄຳ ຜູເ້ ປັນອ
 ້າຍ ເພື່ອໄ ປຄ້ຳປະກັນສຳລັບກ
 ານເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ.
ພາຍຫລັງກ
 ັບຄ
 ືນມ
 າຈາກຕ່າງປະເທດ ທ້າວ ວຽງແກ້ວ ກໍສ
 ືບຕໍ່ດ
 ຳລົງຊ
 ີວິດຕ
 າມປົກກະຕິ, ແຕ່ຍ
 ັງບ
 ໍ່
ທັນ ໄດ້ສ
 ົ່ງເ ອກະສານແຈ້ງກ
 ຳມະສິດທ
 ີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນຄືນໃ
 ຫ້ ທ້າວ ວຽງຄຳ ເພື່ອເ ກັບຮ
 ັກສາໄວ້ຕາມເດີມ.
ມາຮອດປີ 1999 ທ້າວ ວຽງແກ້ວ ກໍໄດ້ເສັຍຊ
 ີວິດ ແລະ ໃນທ້າຍປີ 2000 ນາງ ວຽງໃໝ່ ທີ່ອາໄສຢູ່
ຕ່າງປະເທດ ກໍໄ ດ້ເສຍຊີວິດເ ຊັ່ນດ
 ຽວກັນ.
ພາຍຫລັງທ
 ີ່ ທ້າວ ວຽງແກ້ວ ໄດ້ເ ສຍຊີວິດ, ຕົກມ
 າຮອດປີ 2002 ນາງ ອາລຸນ (ນາມສົມມຸດ) (ລູກ
ສາວ ຂອງ ທ້າວ ວຽງແກ້ວ) ໄດ້ນຳເອົາເອກະສານໃບແຈ້ງກ
 ຳມະສິດທ
 ີ່ອອກໃນປີ 1983 ຊຶ່ງພ
 ວກຕົນຍ
 ັງບ
 ໍ່ໄດ້
ສົ່ງຄ
 ືນໃ
 ຫ້ແ
 ກ່ ທ້າວ ວຽງຄຳ ນັ້ນໄປແຈ້ງກຳມະສິດທ
 ີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ. ເພື່ອອ
 ອກເປັນຊ
 ື່ຂອງຜູ້ກ່ຽວແຕ່ພ
 ຽງ
ຜູ້ດຽວ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ ທ້າວ ພອນປະເສີດ ແລະ ນາງ ສຳລານ (ນາມສົມມຸດ) (ລູກຊ
 າຍ ແລະ ລູກໃ
 ພ້
ຂອງ ທ້າວ ວຽງຄຳ) ຍົກຍ
 ້າຍອອກຈາກທີ່ດິນຕອນດັ່ງກ່າວ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ຕົນ ແລະ ຄອບຄົວ ຕ້ອງການນຳ
ໃຊ້ແ
 ຕ່ພ
 ຽງຝ່າຍດຽວ.ເມື່ອເຫດການເປັນໄປຄືແບບນັ້ນ, ທ້າວ ວຽງຄຳ ຈຶ່ງບໍ່ເຫັນດີ ແລະ ໄດ້ສະເໜີຂໍ ແບ່ງປັນ
ທີ່ດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກດັ່ງກ່າວ.ເພື່ອໃຫ້ ລູກຊາຍ ແລະ ລູກໃພ້ຂອງຕົນ ໄດ້ໃຊ້ເປັນບ່ອນຢູອ
່ າໄສ ແລະ
ທຳມາຫາກິນລ້ຽງ ຊີບຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.

2. ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ດັ່ງທ
 ີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃ
 ນໃນຕອນທ້າຍຂອງຂໍ້ ທີ 2, ພາຍຫລັງທ
 ີ່ ທ້າວ ວຽງແກ້ວ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນປີ 1999
ແລະ ນາງ ວຽງໃໝ່ ໄດ້ເ ສຍຊີວິດໃ
 ນປີ 2000, ນາງ ອາລຸນ ( ລູກສາວຂອງທ້າວ ວຽງແກ້ວ) ໄດ້ໄປສະເໜີຂໍ
ແຈ້ງກ
 ຳມະສິດທ
 ີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ. ເພື່ອຂ
 ໍອອກຊື່ຂ
 ອງຜູ້ກ່ຽວພຽງຜດ
ູ້ ຽວ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ລູກຊ
 າຍ ແລະ ລູກ
ໄພ້ຂອງ ທ້າວ ວຽງຄຳ ຍົກຍ
 ້າຍອອກຈາກທີ່ດິນມ
 ູນມ
 ໍລະດົກຕ
 ອນດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເ ປັນສ
 າເຫດເຮັດໃ
 ຫ້ ທ້າວ ວຽງ
ຄຳ ບໍ່ເ ຫັນດ
 ີ ແລະ ບໍ່ພໍໃຈຕກ
ໍ່ ານກະທຳດັ່ງກ່າວ. ເນື່ອງຈາກຜູ້ກ່ຽວເຫັນວ
 ່າ ທີ່ດ
 ິນຕ
 ອນດັ່ງກ່າວຍັງເ ປັນມ
 ູນມ
 ໍ
ລະດົກຂ
 ອງ ທ້າວ ຄຳດີ ແລະ ນາງ ສົມໝ
 າຍ ຜູເ້ ປັນພ
 ໍ່ແມ່ຂອງຕົນ ຊຶ່ງຍ
 ັງບ
ທ
ໍ່ ັນໄ ດ້ມີການແບ່ງປັນໃ
 ຫ້ບ
 ັນດາ
ພວກລູກທ
 ີ່ມີສິດສ
 ືບທ
 ອດເທື່ອ ແລະ ອີງຕ
 າມລະບຽບກົດໝາຍແລ້ວ ຕົນເ ຫັນວ
 ່າມີສິດໄ ດ້ຮັບມູນມ
 ໍລະດົກ
ດັ່ງກ່າວ. ບາງສ່ວນ ແລະ ການທີ່ ນາງ ອາລຸນ(ຜູເ້ ປັນຫລ
 ານສາວ) ຈະໄປແຈ້ງກຳມະສິດທ
 ີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ
ອອກຊື່ ນາງ ອາລຸນ ພຽງແຕ່ຜ
 ູ້ດຽວນັ້ນແມ່ນບ
 ໍ່ຖືກຕ້ອງ. ສະນັ້ນ, ທ້າວ ວຽງຄຳ ຈຶ່ງໄ ດ້ມີການສະເໜີຮ້ອງຂໍໃຫ້
ມີການແບ່ງປັນມູນມ
 ໍລະດົກດ
 ັ່ງກ່າວ.
ໃນເມື່ອ ທ້າວ ວຽງຄຳ ຂໍໃຫ້ ນາງ ອາລຸນ ແບ່ງປັນມູນມ
 ໍລະດົກຊ
 ຶ່ງແມ່ນທ
 ີ່ດິນຕ
 ອນດັ່ງກ່າວໃຫ້
ຕົນ ບາງສ່ວນ ແລ້ວ, ແຕ່ ນາງ ອາລຸນ ບໍ່ຍ
 ອມທີ່ຈະແບ່ງປັນໃ
 ຫ້ ມັນຈຶ່ງກາຍເປັນຈ
 ຸດຂີດໝ
 າຍທີ່ຂໍ້ຂັດແ
 ຍ່ງ
ລະຫວ່າງທັງສ
 ອງ ຝ່າຍໄດ້ເລີ່ມຕ
 ົ້ນຂ
 ຶ້ນ.
ເບື້ອງຕົ້ນ, ໄດ້ມກ
ີ ານໄກ່ເກ່ຍສ
 ຶກສ
 າອົບຮົມຂ
 ັ້ນບ
 ້ານຈົນເ ຖິງຂ
 ັ້ນເ ມືອງ, ແຕ່ເ ຖິງວ
 ່າ ເວລາຈະຜ່ານ
ຫລາຍ ພຽງໃດກໍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕົກລົງໄ ກ່ເກ່ຍປ
 ະນີປະນອມໃຫ້ຂ
ຂ
ໍ້ ັດແ
 ຍ່ງສ
 ິ້ນສ
 ຸດໂ
 ດຍສັນຕິໄ ດ້. ເພາະທາງ
ຝ່າຍ ທ້າວ ວຽງຄຳ ແມ່ນຕ
 ້ອງ ການຂໍແບ່ງປັນບ
 າງສ່ວນຂອງທດ
ີ່ ິນຕອນດັ່ງກ່າວ, ເພື່ອໃ
 ຫ້ລ
 ູກຊ
 າຍ ແລະ ລູກ
ໃພ້ຂ
 ອງຕົນ ໄດ້ ມີບ
 ່ອນຢູອ
່ າໄສ. ແຕ່ທາງດ້ານ ນາງ ອາລຸນ ແມ່ນບ
 ໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະແບ່ງປັນໃ
 ຫ້ ຕ້ອງການ
ເປັນເ ຈົ້າຂອງ ທີ່ດ
 ິນຕ
 ອນດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ພ
 ຽງຝ່າຍດຽວ ເພາະເຫັນວ
 ່າພ
 າຍຫລັງທ
 ີ່ ນາງ ວຽງໃໝ່ ໄດ້ຍ້າຍອອກ
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ໄປ ແລະ ເດີນທາງໄປອາໄສຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ. ຄອບຄົວຂ
 ອງພວກຕົນກ
 ໍໄດ້ເ ຂົ້າມາຢອ
ູ່ າໄສ ແລະ ຄຸ້ມຄ
 ອງ
ພັດທະນາທດ
ີ່ ິນຕອນດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງບ
 ໍ່ຕ້ອງການແບ່ງປັນໃ
 ຫ້ແ
 ກ່ຜ
 ູ້ໃດ.
ຈາກຈຸດຢືນ ແລະ ທັດສະນະທີ່ສອງຝ່າຍດຳເນີນ ແລະ ມີຢ
 ູ່ນັ້ນ, ຍິ່ງເ ຮັດໃຫ້ລ
 ະດັບຂ
 ໍ້ຂັດແ
 ຍ່ງ
ລະຫວ່າງ ທັງ ສອງຝ່າຍ (ຄອບຄົວຂ
 ອງ ນາງອາລຸນ ແລະ ຄອບຄົວຂ
 ອງ ທ້າວ ວຽງຄຳ) ຍິ່ງຂ
 ະຫຍາຍອອກ
ຫລາຍຂຶ້ນຈົນນຳໄປສູ່ການຟ້ອງຮ້ອງກັນຂຶ້ນສານ.ເພື່ອຫວັງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໄດ້ຖືກແກ້ໄຂດ້ວຍຂັ້ນ
ຕອນຂອງຂະບວນ ການຍຸຕທ
ິ ຳ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງ, ເພື່ອໃ
 ຫ້ໄ ດ້ມາເພື່ອຜ
 ົນປ
 ະໂຫຍດທີ່
ຕົນຄ
 ວນຈະໄດ້ຮ
 ັບ ແລະ ຄວາມຍຸຕທ
ິ ຳ.
ໂດຍຂໍ້ຂັດແ
 ຍ່ງດ
 ັ່ງກ່າວໄດ້ຖ
 ືກນ
 ຳຂຶ້ນພ
 ິຈາລະນາ ເລີ່ມຕ
 ັ້ງແຕ່ສ
 ານຂັ້ນຕ
 ົ້ນນ
 ະຄອນຫລວງ ໂດຍແມ່ນ
ທ້າວ ວຽງຄຳ ເປັນຜ
 ູ້ຮ້ອງຟ້ອງຂໍແບ່ງປັນມ
 ູນມ
 ໍລະດົກທ
 ແ
ີ່ ມ່ນທ
 ີ່ດິນຕ
 ອນດັ່ງກ່າວ ຈາກ ນາງ ອາລຸນ.
ພາຍຫລັງກ
 ານຕັດສິນຂ
 ອງສານຂັ້ນຕ
 ົ້ນນ
 ະຄອນຫລວງ ຝ່າຍ ນາງ ອາລຸນ ບໍ່ພ
 ໍໃຈຕຄ
ໍ່ ຳຕັດສິນ ຈຶ່ງໄ ດ້ຮ
 ້ອງຂໍ
ອຸທອນເຖິງ ສານອຸທອນພາກກາງ ແລະ ສຸດທ
 ້າຍກໍ່ເຖິງກ
 ານພິຈາລະນາຂອງສານປະຊາຊົນ ສູງສ
 ຸດ.

3. ກົດໝາຍທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການແບ່ງປັນມູນ
ມໍລະດົກດັ່ງກ່າວ.
ໃນການແກ້ໄ ຂຂໍ້ຂັດແ
 ຍ່ງກ
 ານແບ່ງປັນມ
 ູນມ
 ໍລະດົກລະຫວ່າງ ທ້າວ ວຽງຄຳ ແລະ ນາງ ອາລຸນ ນັ້ນ,
ຄະນະ ສານແພ່ງຂອງສານຂັ້ນຕ
 ົ້ນນ
 ະຄອນຫລວງ, ຄະນະສານແພ່ງຂ
 ອງສານອຸທອນພາກກາງ ແລະ ຄະນະ
ສານແພ່ງຂ
 ອງສານປະຊາຊົນສ
 ູງສ
 ຸດ ໄດ້ອີງໃສ່ກ
 ົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍມູນມ
 ໍລະດົກ ແລະ ພື້ນຖານການສືບທ
 ອດ
ມູນ ມໍລ
 ະດົກ ສະບັບເ ລກທີ 37/ປທປທ, ລົງວ
 ັນທ
 ີ 27 ກໍລະກົດ 1990.

4. ການແກ້ໄຂບັນຫາທາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ.
ພາຍຫລັງທ
 ີ່ຄະນະສານແພ່ງ, ສານປະຊາຊົນຂ
 ັ້ນຕ
 ົ້ນນ
 ະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮ
 ັບຄຳຮ້ອງຟ້ອງ
ຂໍແບ່ງປັນມ
 ູນມ
 ໍລະດົກລະຫວ່າງ ທ້າວ ວຽງຄຳ ແລະ ນາງ ອາລຸນ ແລ້ວ, ຄະນະສານແພ່ງຂ
 ັ້ນຕ
 ົ້ນກໍໄດ້ເ ຊີນ
ພວກກ່ຽວ ມາໃຫ້ການ. ຊຶ່ງ ຄະນະສານແພ່ງຂ
 ອງສານຂັ້ນຕ
 ົ້ນນ
 ະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ວ
 ິນິດໄ ສຄື:
–– ເຫັນວ
 ່າ ການທີ່ ທ້າວ ວຽງຄຳ ຮ້ອງຟ້ອງມາຍັງສ
 ານ. ເພື່ອຂ
ແ
ໍ ບ່ງປັນມ
 ູນມ
 ໍລະດົກຈ
 າກ ນາງ ອາ
ລຸນ ນັ້ນ, ເປັນການຮ້ອງຟ້ອງທີ່ມີເຫດຜົນບ
 າງສ່ວນ, ດ້ວຍວ່າອີງຕ
 າມຈົດໝາຍບັນທຶກຄ
 ຳໃຫ້ການ
ຊ້ອງໜ້າສະບັບລ
 ົງວ
 ັນທ
 ີ 31 ພຶດສະພາ 2008 ແລະ ໃນທີ່ປະຊຸມສ
 ານ. ທັງສ
 ອງຝ່າຍກໍຮັບຮວ
ູ້ ່າທີ່
ດິນບ
 ່ອນຂັດແຍ່ງກ
 ັນນີ້, ແມ່ນເ ປັນມູນຂ
 ອງ ນາງ ສົມໝ
 າຍ ແລະ ທ້າວ ຄຳດີ (ຜົວເ ມຍ) ທີ່ຍັງບ
 ໍ່ທັນ
ໄດ້ແບ່ງປັນກ
 ັນເ ທື່ອ, ມີແ
 ຕ່ໃ
 ຫ້ພ
 ວກລູກອ
 າໄສຢູ່
–– ສະນັ້ນ, ເມື່ອພ
 ິຈາລະນາຕາມ ມາດຕາ 06 ແລະ 16 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມູນມ
 ໍລະດົກ ແລະ
ພື້ນຖານການສືບທ
 ອດມູນມ
ລ
ໍ ະດົກແ
 ລ້ວ, ສານຈຶ່ງເຫັນຄ
 ວນນຳເອົາມູນມ
 ໍລະດົກຄ
 ືທີ່ດິນຢ
 ູ່ ບ້ານ
ວັດຈັນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມາແບ່ງປັນເປັນ 03 ພູດສ
 ະເໝີກ
 ັນ ແລ້ວມ
 ອບ
ໃຫ້ ທ້າວ ວຽງຄຳ (ໂຈດ) 01 ພູດ, ອີກພ
 ູດໜ
 ຶ່ງມອບໃຫ້ ທ້າວ ວຽງແກ້ວ ແຕ່ໃ
 ນເມື່ອ ທ້າວ ວຽງແກ້ວ

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

3

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນການສືບທອດ ແລະ ແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກ

ເສຍຊີວິດແ
 ລ້ວ ແມ່ນມ
 ອບໃຫ້ລ
 ູກຂ
 ອງທ້າວ ວຽງແກ້ວ ສືບທ
 ອດຕໄໍ່ ປ. ສ່ວນອີກພ
 ູດໜ
 ຶ່ງແມ່ນມ
 ອບ
ໃຫ້ ນາງ ວຽງໃໝ່ ແຕ່ ນາງ ວຽງໃໝ່ ໄດ້ໂ
 ຕນໜີໄປຕ່າງປະເທດ ຈຶ່ງເ ຫັນຄ
 ວນໃຫ້ລ
 ັດຄ
 ຸ້ມຄ
 ອງ.
ພາຍຫລັງກ
 ານຕັດສິນຂ
 ອງສານປະຊາຊົນຂ
 ັ້ນຕ
 ົ້ນນ
 ະຄອນຫລວງ ຝ່າຍ ນາງ ອາລຸນ ແລະ ທ້າວ
ທອງ (ຜົວ) ບໍ່ພໍ່ໃຈຕໍ່ຄຳຕັດສິນຂ
 ອງສານຂັ້ນຕ
 ົ້ນ, ທ້າວ ທອງ (ນາມສົມມຸດ) (ຜົວຂ
 ອງ ນາງ ອາລຸນ) ຈຶ່ງຂ
 ຽນ
ຄຳ ຮ້ອງຂໍອຸທອນ ສະບັບລ
 ົງ ວັນທ
 ີ 31 ກໍລະກົດ 2008 ເພື່ອຂ
 ໍອຸທອນ ໂດຍອ້າງເຫດຜົນວ
 ່າ ທີ່ດິນຂ
ຂ
ໍ້ ັດແ
 ຍ່ງ
ດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນມ
 ູນຂ
 ອງ ທ້າວ ຄຳດີ ແລະ ນາງ ສົມໝ
 າຍ ແຕ່ເ ປັນຂອງ ນາງ ໄກ່ (ເປັນບ
 ຸກຄົນທ
 ີສາມທີ່ຝ່າຍ
ນາງອາລຸນ ແລະ ຜົວ ໄດ້ອ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຢ
 າກໃຫ້ສ
 ານພິຈາລະນາວ່າ ຊັບສ
 ິນຊ
 ຶ່ງເປັນທ
 ີ່ດິນຕ
 ອນດັ່ງກ່າວບໍ່
ແມ່ນມ
 ໍລະດົກທ
 ີ່ຕົກທ
 ອດມາຈາກ ພໍ່, ແມ່ຂ
 ອງຕົນ. ແຕ່ແ
 ມ່ນຊ
 ັບສ
 ົມບັດຂ
 ອງບຸກຄົນທ
 ີສາມດັ່ງກ່າວ). ຕາມ
ໃບແຈ້ງກຳມະສິດ ທີ່ດ
 ິນ ແລະ ເຮືອນ ສະບັບ ລົງວ
 ັນທີ 2 ກໍລະກົດ 1983 ຊຶ່ງ ທ້າວ ວຽງແກ້ວ ເປັນຜ
 ູ້ຄຸ້ມ
ຄອງ, ຮອດປີ 2008 ທ້າວ ວຽງຄຳ ໄດ້ມາທວງທາວ ຄືນນ
 ັ້ນ, ແມ່ນໝ
 ົດອ
 າຍຸຄ
 ວາມແລ້ວ, ຈຶ່ງສ
 ະເໜີໃຫ້ສ
 ານ
ພິຈາລະນາລົບລ
 ້າງ.ຄຳຕັດສິນຖ
 ິ້ມແລ້ວໃ
 ຫ້ລ
 ູກຂ
 ອງ ທ້າວ ວຽງແກ້ວ ມີກຳມະສິດສ
 ືບທ
 ອດ ແລະ ໃຫ້ ທ້າວ
ພອນປະເສີດ ແລະ ນາງ ສຳລານ (ລູກຊາຍ ແລະ ລູກໃ
 ພ້ຂ
 ອງ ທ້າວ ວຽງຄຳ) ຍົກຍ
 ້າຍອອກຈາກທີ່ດິນຕ
 ອນ
ດັ່ງກ່າວ.
ສານອຸທອນພາກກາງ ໄດ້ພ
 ິພາກສາດັ່ງນີ້:
–– ພິພາກສາຍົກເລີກຄ
 ຳຮ້ອງຂໍອຸທອນ ຂອງ ທ້າວ ທອງ ຜູ້ຕາງໜ້າ ນາງ ອາລຸນຖິ້ມ ແລ້ວ ພິພາກສາ
ຢັ້ງຢືນເ ອົາຕາມຄຳຕັດສິນ ສະບັບເ ລກທີ ................... ລົງວ
 ັນທ
 ີ 28 ກໍລະກົດ 2008 ຂອງສານ
ປະຊາຊົນຂ
 ັ້ນ ຕົ້ນນ
 ະຄອນຫລວງທຸກຂ
 ໍ້ຄວາມ.
ແຕ່ ຝ່າຍ ນາງ ອາລຸນ ແລະ ທ້າວ ທອງ ກໍຍ
 ັງບ
 ໍ່ພໍໃຈຕຄ
ໍ່ ຳຕັດສິນຂ
 ອງສານຂັ້ນອ
 ຸທອນ ຈຶ່ງໄ ດ້ຍ
 ື່ນຄ
 ຳ
ສະ ເໜີຂໍລົບລ
 ້າງ ສະບັບລ
 ົງວ
 ັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2009, ໂດຍມີຄຳຖະແຫຼງ ສະບັບເ ລກທີ ......../ອອປສ, ລົງວ
 ັນ
ທີ 3 ສິງຫາ 2009 ຂອງໄອຍະການປະຊາຊົນສ
 ູງສ
 ຸດ.
ໂດຍສານປະຊາຊົນສ
 ູງສ
 ຸດໄ ດ້ພິພາກສາ ດັ່ງນີ້:
–– ພິພາກສາຄະດີດັ່ງກ່າວເປັນຂັ້ນລົບລ້າງ ແລະ ເປັນຂັ້ນສຸດທ້າຍທາງດ້ານກົດໝາຍບອກວ່າ:
ຍົກເລີກຄຳຮ້ອງຟ້ອງຂໍລົບລ້າງ ສະບັບເລກທີ 1 ມິຖ
 ຸນາ 2009 ຂອງ ນາງ ອາລຸນ ແລ້ວຢ
 ັ້ງຢືນ
ເອົາຕາມຄຳພິພາກສາ ສະບັບເ ລກທີ .........../ອທ.ພກ ລົງວ
 ັນທີ 3 ກຸມພາ 2009 ຂອງສານ
ອຸທອນພາກກາງທັງໝ
 ົດ.
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5. ການວິເຄາະບັນຫາ.
ຄວາມຂັດແ
 ຍ່ງທ
 ີ່ເກີດຈ
 າກການສະເໜີຂໍແບ່ງປັນມ
 ູນມ
 ໍລະດົກແມ່ນເ ກີດມ
 າຈາກບັນຫາຕົ້ນຕໍດ
 ັ່ງນີ້:
–– ພາຍຫລັງທ
 ີ່ ພໍ່ແ
 ມ່ ເສຍຊີວິດ ພວກລູກທ
 ັງສ
 າມ ນາງ ວຽງໃໝ່, ທ້າວ ວຽງຄຳ ແລະ ທ້າວ ວຽງແກ້ວ
ກໍຍັງບ
 ໍ່ທັນໄ ດ້ມກ
ີ ານແບ່ງປັນມ
 ູນມ
 ໍລະດົກມ
ແ
ີ ຕ່ນ
 ຳໃຊ້ຕ
 ະຫລອດມາ
–– ຖ້ າ ຫ າກມີ ກ ານແ ບ່ ງ ປັ ນ ກັ ນ ທັ ນ ທີ ກໍ ອ າດຈ ະບໍ່ ເ ກີ ດ ມີ ຂໍ້ ຂັ ດ ແ ຍ່ ງ ທີ່ ນ ຳມ າເ ຖິ ງ ຜົ ນ ກ ະທົ ບ ດ້ າ ນ
ລົ ບ ຫ ລາຍຢ່ າ ງທີ່ ບໍ່ ກ ະທົ ບ ສ ະເພາະແ ຕ່ ສ າຍພົ ວ ພັ ນ ຄ ອບຄົ ວ ເ ທົ່ າ ນັ້ ນ ,ແຕ່ ຍັ ງ ພົ ວ ພັ ນ ເ ຖິ ງ
ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຄອບຄົວນ
 ຳອີກ.
–– ພາຍຫລັງ ທ້າວ ວຽງແກ້ວ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ນາງ ອາລຸນ (ຜູເ້ ປັນລ
 ູກສ
 າວ) ກໍໄດ້ແ
 ຈ້ງກຳມະສິດທີ່ດ
 ິນ
ແລະ ເຮືອນອອກຊື່ຕ
 ົນເ ອງຜູ້ດຽວ ຊຶ່ງການກະທຳດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃ
 ຫ້ ທ້າວ ວຽງຄຳ ບໍ່ພ
 ໍໃຈ ແລະ ໄດ້
ສະເໜີຂໍແບ່ງປັນມ
 ູນມ
 ໍລະດົກດ
 ັ່ງກ່າວຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. ແຕ່ຝ
 ່າຍ ນາງ ອາລຸນ ບໍ່ເ ຫັນດ
 ີທີ່ຈະ
ໃຫ້ມີການແບ່ງປັນມູນໂດຍອ້າງວ່າໄດ້ກາຍກຳນົດເວລາຂອງອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງຂໍແບ່ງປັນ
ມູນມ
 ໍລະດົກແລ້ວຖ້າຫ
 າກວ່າທັງສ
 ອງຝ່າຍ ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືມູນມ
 ໍລະດົກຂ
 ອງບິດາມານດາ
ປູ່ຍ່າຕາຍາຍໄດ້ຕົກທອດໃຫ້.ໃນຕອນໄກ່ເກ່ຍຢູ່ຂັ້ນບ້ານທັງສອງຝ່າຍຫາກຫັນໜ້າເຂົ້າຫາກັນ
ແລະ ປະນປ
ິ ະນອມຜ່ອນສັ້ນຜ
 ່ອນຍາວນຳກັນສິ່ງທ
 ີ່ຕາມມາອາດຈະສ້າງໃຫ້ເກີດຜ
 ົນກ
 ະທົບທ
 ີ່ຍຸຕິ
ທຳ ແລະ ມີປ
 ະໂຫຍດຕໍ່ສອງຝ່າຍຫລາຍກ່ວາທ
 ີ່ເປັນຢ
 ູ່ໃນປັດຈຸບັນ

6. ສະຫລຸບ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ,ຜ່ານການສຶກສາຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີມາຂ້າງເທິງນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກ
ເຮົາເຫັນໄ ດ້ບາງປັດໃຈພື້ນຖານໃນການດຳລົງຊ
 ີວິດນ
 ັ້ນກ
ຄ
ໍ ືຕ້ອງມີສະຕິລ
 ະມັດລະວັງໃນການເບິ່ງບ
 ັນຫາ ຫລື
ເຄື່ອນໄຫວ ຢູໃ
່ ນສະພາບການໃດໜຶ່ງ. ຫລາຍໆບັນຫາ, ຫຼາຍເຫດການທີ່ພວກເຮົາປະສົບພ
 ົບພໍ້ຢ
 ູ່ພວກເຮົາ
ບໍ່ຄວນເລີ່ນເ ລີ້ ຫລື ຖືເບົາກັບສ
 ິ່ງເ ຫຼົ່ານັ້ນ. ເພາະບາງຄັ້ງກ
 ານດຳເນີນກ
 ານໃດໜຶ່ງທີ່ຈະຮັບປະກັນໃ
 ຫ້ແ
 ນ່ນອນ
,ປອດໄພ, ຮັດກຸມນ
 ັ້ນ, ມັນຈ
 ະຮັບປະກັນດ
 ້ານຜົນປ
 ະໂຫຍດທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮ
 ັບຈາກມັນ.
ຄ້າຍຄືກັບເຫດການທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບຄູ່ກໍລະນີທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີຢູ່ໃນບົດກໍລະນີສຶກສາບົດນີ້.ເມື່ອ
ສັງເກດເບິ່ງໃ
 ຫ້ລ
 ະອຽດແລ້ວ, ມັນແ
 ມ່ນຂ
 ໍ້ຂັດແ
 ຍ່ງກ
 ່ຽວກັບທ
 ີ່ດິນທີ່ເກີດຂ
 ຶ້ນຈ
 າກການສືບທ
 ອດ ແລະ ແບ່ງປັນ
ມູນມ
 ໍລະດົກ ທີ່ອ
 າດຈະພົບເ ຫັນຫຼ
 າຍໃນສັງຄົມຂ
 ອງພວກເຮົາ.
ເຫັນໄ ດ້ວ່າໃນພື້ນຖານຄວາມເປັນຈ
 ິງ, ທັງສອງຝ່າຍແມ່ນເ ປັນຍ
 າດພີ່ນ້ອງທີ່ໃກ້ຊິດ ແລະ ເຄີຍມ
 ີ
ສາຍພົວພັນອ
 ັນສ
 ະໜິດແ
 ໜ້ນກັນມ
 າກ່ອນ. ດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ໃກ້ຊິດສ
 ະໜິດສະໜົມ ເຮັດໃຫ້ເ ບື້ອງຕົ້ນ
ທັງສ
 າມອ້າຍນ້ອງ ຍັງຖ
 ືໃຈເບົາ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮີບຮ້ອນທຈ
ີ່ ະແບ່ງປັນມ
 ູນມ
 ໍລະດົກທ
 ີ່ພໍ່,ແ
 ມ່ໄດ້ຕ
 ົກທ
 ອດມາໃຫ້.
ຈົນເວລາລ່ວງເລີຍຜ່ານໄປໃນທີ່ສຸດກໍນຳມາຊຶ່ງການເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ຫລາຍຝ່າຍອາດຈະບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດໄວ້
ມາກ່ອນ ນັ້ນກ
 ໍ່ຄື ມີຂໍ້ຂັດແ
 ຍ່ງທ
 ີ່ເກີດຂ
 ຶ້ນກ
 ັບສ
 າຍພົວພັນຍ
 າດພີ່ນ້ອງຂອງພວກກ່ຽວ, ໂດຍທີ່ຝ່າຍ ນາງ ອາ
ລຸນ ຫລານສາວຂອງ ທ້າວ ວຽງຄຳ ມີຄວາມຈິງໃ
 ຈທີ່ຈະແບ່ງປັນມ
 ູນມ
 ໍລະດົກທ
 ີ່ຕົກທ
 ອດມາຈາກປູ່ຍ່າຕ
 າຍາຍ
ໃຫ້ຍ
 າດພີ່ນ້ອງຜູ້ທີ່ມີສິດສ
 ືບທ
 ອດຕາມກົດໝາຍ. ຢາກຄອບຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ເປັນເ ຈົ້າຂອງສິດນ
 ຳໃຊ້ທ
 ີ່ດິນ
ແຕ່ພ
 ຽງຜູ້ດຽວ, ສະແດງອອກດ້ວຍການບອກໄລ່ຄອບຄົວນ
 າງ ສຳລານ (ລູກສ
 າວ ຂອງທ້າວ ວຽງແກ້ວ) ໃຫ້
ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

5

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນການສືບທອດ ແລະ ແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກ

ຍົກຍ
 ້າຍອອກຈາກທີ່ດິນຕ
 ອນດັ່ງກ່າວ.ອ້າງວ່າ ຕົນເ ປັນເ ຈົ້າຂອງສິດນ
 ຳໃຊ້ພ
 ຽງຜູ້ດຽວ ແລະ ກໍພ
 ະຍາຍາມ
ຫາທຸກວ
 ິທີທາງເພື່ອຈ
 ະໄປແຈ້ງກຳມະສິດທ
 ີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນເພື່ອອ
 ອກເປັນຊ
 ື່ຂອງຕົນພ
 ຽງຜູ້ດຽວ ຊຶ່ງມ
 ັນເ ປັນ
ການກະທຳທຜ
ີ່ ິດກ
 ັບລ
 ະບຽບກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງ ແລະ ຂັດກ
 ັບຮີດຄອງປະເພນີອ
 ັນດ
 ີງາມຂອງລາວເຮົາ
ຄ້າຍຄືກ
 ັບຄ
 ວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາຂອງຄົນອ
 ື່ນມ
 າເປັນຂ
 ອງຕົນ ຊຶ່ງສ
 ຸດທ້າຍແລ້ວຄວາມພະຍາຍາມອັນບ
 ໍ່
ຊອບຂອງ ນາງ ອາລຸນກໍບ
 ໍ່ບັນລຸຜ
 ົນ, ແຕ່ມ
 ັນໄ ດ້ເປັນສ
 າເຫດພາໃຫ້ຂ
 ໍ້ຂັດແ
 ຍ່ງຂ
 ອງສາຍຍາດໄດ້ເ ກີດຂ
 ຶ້ນ.
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມັນໄດ້ກາຍເປັນຂີດໝາຍຂອງສາຍພົວພັນຄອບຄົວຂອງທັງສອງຝ່າຍທີ່ກຳລັງຈະຄ່ອຍໆ
ສິ້ນສດ
ຸ ລງົ ເທື່ອລ
 ະກາ້ ວ ແລະ ຖືກແທນທດ
ີ່ ວ
້ ຍຄວາມອາຄາດບາດໝາງໂກດແຄ້ນແໜ້ນໃຈຕກ
ໍ່ ນ
ັ ຊຶ່ງມນ
ັ ບແ
ໍ່ ມ່ນ
ຜົນກະທົບອັນດີຕໍ່ທັງສອງຝ່າຍ.ແຕ່ມັນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບດ້ານລົບຂຶ້ນຫລາຍຢ່າງລວມໄປເຖິງການສູນ
ເສັຍທດ
ີ່ ນ
ິ ຊງຶ່ ເປັນມນ
ູ ມລ
ໍ ະດົກບາງສວ
່ ນເຮັດໃຫ້ບອ
່ ນທໃ
ີ່ ຊ້ເ ປັນທຕ
ີ່ ງັ້ ຖນ
ິ່ ຖານພມ
ູ ລຳເນົາເພື່ອດຳລົງຊວ
ີ ດ
ິ ແລະ
ທຳມາຫາກນ
ິ ຖືກຈຳກັດເນື້ອທີ່ໃຫ້ແຄບເຂົ້າ,ການເຄື່ອງໄຫວດຳລົງຊວ
ີ ດ
ິ ທີ່ອາດບສ
ໍ່ ະດວກສະບາຍບວ
ໍ່ າ່ ຈະເປັນ
ດ້ານຈດ
ິ ໃຈ ແລະ ດ້ານການປະພຶດ ແລະ ບັນຫາອນ
ື່ ໆຊຶ່ງມຄ
ີ ວາມອາດສາມາດກາຍເປັນປະກົດການຫຍທ
ໍ້ ອ
ໍ້ ກ
ີ 
ດ້ານໜງຶ່ ໃຫ້ແ
 ກ່ສ
 ງັ ຄົມ.

7. ຄຳແນະນຳ, ຂໍ້ສະເໜີ.
–– ໃນການສືບທອດມູນມໍລະດົກ.ພາຍຫລັງທີ່ເຈົ້າມູນໄດ້ເສຍຊີວິດຜູ້ທີ່ມີສິດສືບທອດມູນມໍລະດົກ
ຄວນຈະຮີບຮ້ອນແບ່ງປັນມູນມໍລະດົກດັ່ງກ່າວ,ເພື່ອຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງແຕ່ລະ
ຝ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບສິດສ
 ືບທອດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຫລີກເວັ້ນບ
 ັນຫາຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນທ
 ີ່ອາດຈະເກີດຂ
 ຶ້ນ
ໃນອານາຄົດ.ໂດຍສະເພາະມູນມໍລະດົກທີ່ຕິດພັນກັບທີ່ດິນຍິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີ
ຄວາມຮອບຄອບ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ເປັນ ສິ່ງທີ່ບຄ
ໍ່ ວນຖເື ບົາ. ເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນທີ່ດິນແມ່ນຊັບສົມບັດທີ່ທຸກໆຄົນ,ລ້ວນແລ້ວແຕ່ປາຖະໜາຢາກໄດ້ເປັນຂອງ
ຕົນເ ອງໃຫ້ຫລ
 າຍເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄ ປໄດ້. ເພາະໃນສະພາບການຕົວຈິງຍ້ອນມີຫລາຍຄົນທ
 ີ່ຖືເບົາຕ
 ໍ່
ກັບທ
 ີ່ດິນທ
 ີ່ຕົນມ
 ີສິດເ ປັນເ ຈົ້າຂອງສິດນ
 ຳໃຊ້ ຈຶ່ງພາໃຫ້ເ ກີດບ
 ັນຫາຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ແລະ ພາໃຫ້
ເກີດປ
 ະກົດກ
 ານຫຍໍ້ທໍ້ຫລາຍໆຢ່າງຢໃ
ູ່ ນສັງຄົມຂ
 ອງປະເທດເຮົາ
–– ໃນກໍລະນີການແບ່ງປັນມູນມໍລະດົກ.ຫາກບໍ່ສາມາດຈະທຳການແບ່ງປັນໄດ້ທັນທີທີ່ເຈົ້າມູນໄດ້
ເສຍຊີວິດຊຶ່ງອ
 າດເປັນຍ
 ້ອນເງື່ອນໄຂ ຫລື ສະພາບຄວາມເປັນຈ
 ິງບາງດ້ານນັ້ນ, ຜູທ
້ ີ່ມີສິດສ
 ືບ
ທອດມູນມ
 ໍລະດົກກ
 ໍຕ້ອງມີຄ
 ວາມສັດຊື່ບ
 ໍລິສຸດໃ
 ຈ, ຮູ້ຈັກເຄົາລົບສ
 ິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນເ ອງ
ແລະ ຂອງຝ່າຍອື່ນທ
 ີ່ມສ
ີ ິດສ
 ືບທ
 ອດມູນມ
 ໍລະດົກ, ບໍ່ເ ຫັນແກ່ຜ
 ົນປ
 ະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂ
 ອງຕົນເ ອງ
ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມໂລບຊຶ່ງອາດເປັນສາເຫດນຳມາສູ່ການເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການ
ແບ່ງປັນມ
 ູນມ
 ໍລະດົກ ທີ່ຈ
 ະບໍ່ເ ປັນຜ
 ົນດ
 ີແກ່ທ
 ຸກໆຝ່າຍ
–– ໃນກໍລະນີເກີດມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ບໍ່ອາດສາມາດຈະຫລີກຫລ່ຽງໄດ້ແຕ່ລະຝ່າຍກໍຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມ
ຫັນໜ
 ້າ ເຂົ້າຫ
 າກັນ. ເພື່ອເຈລະຈາປຶກສາຫາລື ໄກ່ເ ກ່ຍບ
 ັນຫາທີ່ເປັນຂ
 ໍ້ຂັດແ
 ຍ່ງນ
 ຳກັນ, ເພື່ອຊ
 ອກ
ຫາວິທທ
ີ າງທີ່ຈະ ປະນປ
ິ ະນອມກັນໄ ດ້. ໝາຍຄວາມວ່າ ຊອກຫາວິທີທາງອອກ ຫລື ແນວທາງ
ແກ້ໄ ຂ,ເພື່ອໃ
 ຫ້ໄ ດ້ມາຊຶ່ງຄວາມເປັນທ
 ຳ ແລະ ມີປ
 ະໂຫຍດທີ່ສຸດໃ
 ຫ້ແ
 ກ່ແ
 ຕ່ລ
 ະຝ່າຍ. ແຕ່ກ
 ່ຽວກັບ
ບັນຫາການສືບທ
 ອດ ແລະ ການແບ່ງປັນມ
 ູນມ
 ໍລະດົກແ
 ລ້ວ,ທຸກຝ່າຍຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄ
 ວາມເຄົາລົບ
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ນັບຖືບຸນຄຸ ນ ຂອງບັນພະບູລຸດຂອງຄອບຄົວທີ່ໄດ້ທຸ້ມເທສະຕິປັນຍາ,ອອກເຫື່ອເທແຮງເພື່ອ
ລ້ຽງດູລູກເຕົ້າ ແລະ ຊອກຫາຊັບສ
 ິນມ
 ູນມ
 ໍລະດົກມ
 າໃຫ້ແກ່ພ
 ວກຕົນ, ເພື່ອຈ
 ະເຮັດໃຫ້ຈ
 ິດໃຈທີ່
ກຳລັງເ ຕັມໄ ປດ້ວຍຄວາມອາຄາດ, ອິດສາລິດສະຫຍາ, ໂກດແຄ້ນ, ຊີງດ
ຊ
ີ ີງເດັ່ນມາທຳລາຍ
ມິດຕະພາບຂອງສາຍຍາດຄອບຄົວອັນແໜ້ນແຟ້ນໄດ້.ເຮັດແນວໃດຫລີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ວັດຖຸເຂົ້າມາ
ມີອິດທິພົນຄອບງຳຈິດໃຈຂອງຕົນເພາະຖ້າບໍ່ສາມາດຈະເຈລະຈາປະນິປະນອມກັນໄດ້ແລ້ວກໍ
ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ນຳໄປແກ້ໄຂໂດຍຜ່ານຂະບວນການຍຸຕິທຳຊຶ່ງຜົນໄດ້ຮັບບາງຄັ້ງກໍ່ເຮັດໃຫ້
ເສຍສິດຜົນປະໂຫຍດອັນລ້ຳຄ່າທີ່ຕົນຄວນຈະໄດ້ຮັບໄປຄືດັ່ງເຫດການທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບແຕ່ລະ
ຝ່າຍຢູ່ໃນບົດກ
 ໍລະນີສຶກສ
 າທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າເ ທິງນ
 ັ້ນ
–– ສັ ງ ລ ວມແ ລ້ ວ ເ ຫັ ນ ວ່ າ ປະຊາຊົ ນ ພ ວກເ ຮົ າ ແ ມ່ ນ ມີ ຄ ວາມຈ ຳເປັ ນ ຈ ະຕ້ ອ ງໄ ດ້ ຮັ ບ ກ ານສຶ ກ ສ າ
ອົບຮົມໃ
 ນຫລາຍໆດ້ານ. ບໍ່ວ
 ່າຈະເປັນດ
 ້ານການສຶກສ
 າ-ວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ສິນ
ທຳປະຈຳໃຈ ແລະ ອື່ນໆ, ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນທ
 ີ່ສຸດແ
 ມ່ນກ
 ່ຽວກັບກ
 ານຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈແນວທາງ
ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດ ໝາຍຂອງລັດ. ເພື່ອເ ຮັດໃຫ້ກ
 ານເຄື່ອນໄຫວດຳລົງຊ
 ີວິດ
ຂອງຕົນ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບແ
 ນວທາງ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ສ
 ັງຄົມ
ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຍຸຕທ
ິ ຳ. ເພາະທີ່ຜ່ານມາການສຶກສ
 າອົບຮົມໃຫ້ປ
 ະຊາຊົນເ ຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ,ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດໂດຍສະເພາະບັນຫາທີ່ຕິດພ
 ັນກ
 ັບທີ່ດິນ
ຍັງບ
 ໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ກັບສ
 ະພາບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈ
 ິງຂອງສັງຄົມ ຈຶ່ງເ ຮັດໃຫ້ຍ
 ັງມ
 ີ
ປະຊາຊົນຈ
 ຳນວນຫຼາຍບໍ່ເ ຂົ້າໃຈ, ບໍ່ຮູ້ລະບຽບກົດໝາຍ, ມີກ
 ານລະເມີດລ
 ະ ບຽບກົດໝາຍ, ສ້າງ
ບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ຄຳຖາມ.
ກໍລະນີສຶກສາກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນທີ່ມີລັກສະນະທາງແພ່ງທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາສະເໜີ.ແມ່ນໄດ້ມີ
ການແກ້ໄຂໂດຍຜ່ານຂະບວນການຍຸຕິທຳແລ້ວ.ເຖິງແນວໃດກໍຕາມກໍຍັງມີຫລາຍໆຈຸດທີ່ໜ້າສົນໃຈໂດຍ
ສະເພາະ.ແມ່ນພາຍຫລັງການຕັດສິນຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວຈະມີຜົນກະທົບດ້ານໃດແດ່ເກີດ
ຂຶ້ນກ
 ັບແ
 ຕ່ລ
 ະຝ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຂຽນຈຶ່ງໄດ້ຕັ້ງຄ
 ຳຖາມເຈາະຈີ້ມຈຳນວນໜຶ່ງຂຶ້ນມ
 າເພື່ອເ ປັນກ
 ານແລກປ່ຽນ
ຄຳຄິດຄຳເຫັນ,ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຄົ້ນຄິດກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ,ການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວມີຄວາມ
ແທດເໝາະຄືແນວໃດ ແລະ ຈະມຜ
ີ ົນກ
 ະທົບແ
 ກ່ຄ
 ູ່ກໍລະນີແ
 ຕ່ລະຝ່າຍຄແ
ື ນວໃດ.ຊຶ່ງລ
 າຍລະອຽດຂອງແຕ່ລ
 ະ
ຄຳຖາມມີດັ່ງລ
 ຸ່ມນ
 ີ້:
1.

ພາຍຫລັງທີ່ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໄດ້ຖືກແກ້ໄຂໄປແລ້ວໂດຍຜ່ານຂະບວນການຍຸຕິທຳຊຶ່ງມີຄຳພິພາກສາຂອງ
ສານປະຊາຊົນສ
 ູງສ
 ຸດເປັນຂ
 ັ້ນລ
 ົບລ
 ້າງ ແລະ ສຸດທ
 ້າຍໂດຍແບ່ງທ
 ີ່ດິນອ
 ອກເປັນ ສາມ ພູດນ
 ັ້ນຈະ
ຮັບປະກັນໄ ດ້ຫລາຍໜ້ອຍພຽງໃດ ວ່າຂໍ້ຂັດແ
 ຍ່ງຈ
 ະສິ້ນສ
 ຸດລ
 ົງດ
 ້ວຍດີ?

2.

ອີງຕ
 າມລະບຽບກົດໝາຍ. ສານໄດ້ຕັດສິນແບ່ງທ
 ີ່ດິນອ
 ອກເປັນ ສາມ ພູດ ໂດຍໜຶ່ງພູດມ
 ອບ ໃຫ້ລ
 ັດ
ຄຸ້ມຄ
 ອງ, ການແກ້ໄ ຂລັກສະນະນີ້. ຝ່າຍຄູ່ກໍລະນີຈ
 ະຮູ້ສຶກແ
 ບບໃດ? ຈະມີຜົນກ
 ະທົບຕ
 ໍ່ການດຳລົງ
ຊີວິດ ແລະ ຢູ່ອາໄສຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໜ້ອຍຫລາຍພຽງໃດ ເພາະ ຂອບເຂດທີ່ດິນຖ
 ືກຈ
 ຳກັດ, ເນື້ອທີ່
ແຄບລົງ.

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

7

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນການສືບທອດ ແລະ ແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກ

3.

ພາຍຫລັງກ
 ານພິພາກສາຂອງສານໃຫ້ແ
 ບ່ງທ
 ີ່ດິນອ
 ອກເປັນອ
 ອກເປັນ ສາມພູດ ໂດຍໃນນັ້ນ, ໜຶ່ງພ
 ູດ
ແມ່ນມ
 ອບໃຫ້ລ
 ັດເ ປັນຜ
 ູ້ຄຸ້ມຄ
 ອງນັ້ນ. ຄອບຄົວ ຂອງ ທ້າວ ວຽງຄຳ ແລະ ຄອບຄົວຂ
 ອງ ນາງ ອາລຸນ
ຈະບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າ ຕົນເ ອງຖືກເ ອົາປຽບຈາກລັດຫລືບ
 ໍ່? ເພາະທີ່ດິນທ
 ີ່ຖືກລ
 ັດຄ
 ຸ້ມຄ
 ອງໃນຄວາມເປັນຈ
 ິງກ
 ໍ
ແມ່ນມ
 ູນມ
 ໍລະດົກຂ
 ອງຜູ້ເປັນພ
 ໍ່ ແລະ ແມ່ຂ
 ອງເຂົາເຈົ້າ. ເຖິງວ
 ່າ ລະບຽບກົດໝາຍຈະກຳນົດໄ ວ້ກ່ຽວ
ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ,ແຕ່ທຽບກັບລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນ
ໄດ້ເຖິງຄ
 ວາມຍຸຕທ
ິ ຳຫລບ
ື ໍ່?

4.

ທີ່ດິນທ
 ີ່ຖືກລ
 ັດຄ
 ຸ້ມຄ
 ອງໃນຕໍ່ໜ້າລ
 ັດອ
 າດຈະມີນະໂຍບາຍມອບໃຫ້ບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນໃ
 ດໜຶ່ງມາ
ນຳໃຊ້, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ
 ັກຮ
 ັກສາດ້ວຍການໃຫ້ສ
 ິດໃ
 ຊ້ ຫລື ໃຫ້ເ ຊົ່ານ
 ັ້ນ, ຄອບຄົວຂ
 ອງຄູ່ກໍລະນີ
ຈະບໍ່ເກີດມີທັດສະນະເຂົ້າໃຈຜິດຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດບໍ່.ເພາະເຂົາເຈົ້າອາດຄິດຢູ່
ຕະຫລອດເວລາວ່ານັ້ນແມ່ນທີ່ດິນທີ່ເຄີຍເປັນມູນມໍລະດົກຂອງພໍ່ແມ່ຕົນເອງ,ແຕ່ກຳລັງຖືກຝ່າຍອື່ນ
ນຳໃຊ້ ແລະ ໄດຮັບຜົນປ
 ະໂຫຍດ. ພ້ອມກັນນີ້,ຈະບໍ່ເກີດບ
 ັນຫາຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນຕໍ່ສ
 າຍພົວພັນສ
 ັງຄົມ
ລະຫວ່າງສອງຄອບຄົວດ
 ັ່ງກ່າວກັບບ
 ຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນທ
 ີ່ເຂົ້າມານຳໃຊ້ນ
 ັ້ນບ
 ໍ່?

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ.
1. ສັງລ
 ວມບັນດາຂໍ້ມູນເ ອກະສານທີ່ກ່ຽວກັບຂ
 ໍ້ຂັດແ
 ຍ່ງກ
 ່ຽວກັບກ
 ານຂແ
ໍ ບ່ງປັນມ
 ູນມ
 ໍລະດົກລະ ຫວ່າງ
ທ້າວ ວຽງຄຳ (ນາມສົມສ
 ຸດ) ແລະ ນາງ ອາລຸນ (ນາມສົມມຸດ).
2. ຄຳຕັດສິນ ແລະ ຄຳພິພາກສາຂອງຄະນະສານແພ່ງ, ແຕ່ຂ
 ັ້ນຕ
 ົ້ນ ຈົນເ ຖິງຂ
 ັ້ນສ
 ູງສ
 ຸດ.
3. ຊື່ຂອງບຸກຄົນ, ສະຖານທີ່ ແລະ ເນື້ອທີ່ດ
 ິນທ
 ີ່ໄດ້ຍົກຂ
 ຶ້ນໃ
 ນກໍລະນີສ
 ຶກສ
 າບົດນ
 ີ້ເປັນພ
 ຽງນາມ ແລະ
ຕົວເລກສົມມຸດເ ທົ່ານັ້ນ.
4. ວັນເວລາທຍ
ີ່ ົກຂ
 ຶ້ນໃ
 ນກໍລະນີສ
 ຶກສ
 າບົດນ
 ີ້, ແມ່ນກ
 ານສົມມຸດຂ
 ຶ້ນເ ທົ່ານັ້ນ.
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ື ຂາ່ ຍຂມ
ເຄອ
ໍ້ ນ
ູ

ິ
ີ່ ນ
ທດ

ໂຄງ
ກ

ານ

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ
ເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຍືນຍົງ ໂດຍ
ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູ່
ຮ່ວມງານ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ
ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປືກສາ ຫາລື
ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດເຂົ້າ
ໃຈໄດ້ ກ່ຽວກັບສິດໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

ໂຄງການດຳເນີນງານໂດຍອີງຕາມຫຼັກການດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້
•
•
•
•
•
•
•

ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຄົນລາວ
ການຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ
ການຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ແລະ ປະເພນີ ວັດທ
 ະນະທຳທ້ອງຖິ່ນ
ຄວາມເປັນກາງ
ການເຂົ້າເ ຖິງຂ
 ໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງເປີດກວ້າງ
ເຮັດໃຫ້ມ
 ີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ການມີສ່ວນຮ່ວມ

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

ອີ່ແມວ: info@rightslinklao.org
www.rightslinklao.org

