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ຄ�ນ�
ເປັນເລື້ອຳງທີ່ບໍ່ແປກໃຈທີ່ ສຳປປ ລາວ ໄດ້ຮັບເລອືຳກເປັນ 
ສຳະຖານທີ່ໜ້າທ່ອຳງທ່ຽວທີສຸຳດຂອຳງໂລກໃນປີ 2013. ເຕັມໄປດ້ວຍ 
ພູມມີປະເທດອຳັນບໍລສຸິຳດ, ຄວາມສຳະຫງ່າງາມທາງດ້ານມໍລະດົກ 
ວັດທະນາທ� ແລະ ຄວາມອຳົບອຳຸ່ນຂອຳງຄົນລາວ, ສຳປປ ລາວ 
“ແມ່ນສຳະຫວັນຂອຳງການທ່ອຳງທ່ຽວ ແລະ ວັດທະນາທ�ອຳັນລໍ້າຄ່າ 
ຢ່າງແທ້ຈຳິງ!”

ການທ່ອຳງທ່ຽວໃນ ສຳປປ ລາວ ໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ 
ຢ່າງໄວວາ ແລະ ໃນປີ 2013 ລາວໄດ້ຕອ້ຳນຮັບເອົານັກທອ່ຳງທ່ຽວ 
ຈຳາກຕ່າງປະເທດ 3,779,490 ຄົນ. ການທ່ອຳງທ່ຽວໄດ້ນ�ເອົາ 
ກາລະໂອກາດອຳັນດີຫລາຍໆຢ່າງໃຫ້ແກ່ ສຳປປ ລາວ ແລະ 
ປະຊາຊົນລາວ, ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພວກເຮົາກໍຍັງມີຄວາມ 
ກັງວົນຢູ່ທີ່ຍັງເຫັນການຂູດຮີດເດັກຢູ່ໃນແວດລອ້ຳມການທ່ອຳງທ່ຽວ.

ລວມທັງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ສຳາມາດຊອຳກຫາວຽກເຮັດ, 
ຫາລາຍໄດ້ຈຳາກອຳຸດສຳາຫະກ�ທ່ອຳງທ່ຽວ: ດ້ວຍການຂາຍເຄື່ອຳງ 

ທີ່ລະນຶກໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອຳງທ່ຽວ, ເປັນຜູ້ນ�ທ່ຽວ ຫລື ໃຫ້ບໍລິການອຳາຫານ, ເຄື່ອຳງດື່ມທີ່ຮ້ານອຳາຫານ ແລະ 
ຮ້ານຂາຍເຄື່ອຳງຍ່ອຳຍ. ໃນຂະນະທີ່ເດັກນ້ອຳຍຫລາຍໆຄົນທີ່ກ�ລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຳຸດສຳາຫະກ�ທ່ອຳງທ່ຽວ 
ຄ້າຍຄືມີຄວາມສຳຸກ ແລະ ຄວາມລ່າເລີງ, ເດັກເຫລົ່ານີ້ຊໍ້າພັດມີໂອກາດໜອ້ຳຍທີ່ຈຳະໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ ແລະ 
ຍັງປະເຊີນກັບຄວາມສຳ່ຽງທີ່ຈຳະຖືກລ່ວງລະເມີດເພີ້ມຂື້ນບໍ່ວ່າທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈຳິດໃຈ ແລະ ທາງເພດ. 
ນອຳກຈຳາກນີ້, ເດັກນ້ອຳຍເຫລົ່ານີ້ຍັງເປັນກຸ່ມເປົ້າຫມາຍຂອຳງຜູ້ທີ່ເດີນທາງເພື່ອຳລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ 
ອີຳກດ້ວຍ. ຍ້ອຳນສຳາຍເຫດນີ້ ພວກເຮົາຈຳຶ່ງມີຄວາມຈຳ�ເປັນຕອ້ຳງສຳ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກົນໄກການປົກປອ້ຳງ 
ເດັກຂອຳງພວກເຮົາ.

ໂດຍຜ່ານການຈຳັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເດັກ ຊຶ່ງແມ່ນໂຄງການໜຶ່ງຂອຳງລັດຖະບານອຳົດສຳະຕຣາລີ ທີ່ໄດ ້
ໃຫ້ຄວາມສຳ�ຄັນໃນການສຳະໜັບສຳະໜູນເພື່ອຳຕ້ານການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກໃນການເດີນທາງ ແລະ 
ທ່ອຳງທ່ຽວ ໃນ ສຳປປ ລາວ, ກ�ປູເຈຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ (ປີ 2011-2014). ຢູ່ ສຳປປ ລາວໂຄງການເດັກ 
ຊຶ່ງແມ່ນອຳົງການສຳຸພະນິມິດ ແລະ ຫ້ອຳງການສຳະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຳຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອຳາດຊະຍາກ� 
ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກລັດ, ໂຄງການເດັກ ໄດ້ຢຶດຖືວິທີການເຮັດວຽກແບບຄວບຄູ່ທັງການປອ້ຳງກັນ ແລະ 
ປົກປ້ອຳງເດັກຈຳາກການຂູດຮີດໃນການເດີນທາງ ແລະ ທ່ອຳງທ່ຽວ.

ອີຳງຕາມການສຳ�ຫລວດຂອຳງພວກເຮົາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຫລາຍໆຊຸມຊົນຢູ່ລາວ ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ 
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນຫຍັງ ແລະ ສຳາມາດເກີດຂື້ນແນວໃດ. ການເຂົ້າເຖິງການສຳຶກສຳາອຳົບຮົມ
ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ແທດເຫມາະກັບສຳະພາບຄວາມເປັນຈຳິງ ແມ່ນຂັ້ນຕອຳນທ�ອຳິດເພື່ອຳປ້ອຳງກັນການລ່ວງລະເມີດ, 
ມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກສຳາມາດຕອຳບໂຕ້ ແລະ ປົກປອ້ຳງເດັກຂອຳງພວກເຂົາເມື່ອຳຕົກຢູ່ໃນ 
ສຳະພາບທີ່ມີຄວາມສຳ່ຽງ, ມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ສຳາມາດບອຳກສຳອຳນເດັກຂອຳງພວກເຂົາໃຫ້ຮູ ້
ວິທີການປ້ອຳງກັນຕົນເອງໃຫ້ປອຳດໄພຈຳາກການລ່ວງລະເມີດ.

ເນື່ອຳງຈຳາກສຳາຍເຫດນີ້ “ການປ້ອງກັນເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ: ເຄື່ອງມືສໍາລັບ 
ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນເວທີສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ” ເປັນສຳິ່ງພິມທີ່ມ ີ
ຄຸນຄ່າ. ແຫລ່ງຂໍ້ມູນນີ້ສຳະໜອຳງແບບແຜນວິທີສຳິດສຳອຳນທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີປະຕສິຳ�ພັນ, ຍັງເປັນເຄື່ອຳງມືທີ່ 
ຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກໄດ້ຮັບການພັດທະນາການທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສຳະທີ່ເຫມາະສຳົມ 
ເພື່ອຳປ້ອຳງກັນ ແລະ ຢຸດຕິການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. ມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກສຳາມາດ 
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ດັດປັບວິທີການດ�ເນີນກິດຈຳະກ�ໃຫ້ແທດເຫມາະກັບສຳະພາບຕົວຈຳິງ, ລວມທັງການດ�ເນີນກິດຈຳະກ�ແບບ
ເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ ພ້ອຳມທັງມີການໃຊອ້ຳຸປະກອຳນ ແລະ ເຄື່ອຳງເຕັກໂນໂລຊີໜອ້ຳຍອີຳກດ້ວຍ. 
ຄູ່ຮ່ວມງານທັງພາກລັດ ແລະ ອຳົງການຈັຳດຕັ້ງສຳັງຄົມຕ່າງໆ ຢູ່ ສຳປປ ລາວ, ກ�ປູເຈຍ, ໄທ, ແລະ ຫວຽດນາມ  
ໄດ້ນ�ໃຊ້ເຄື່ອຳງມືນີ້ໃນການຈຳັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເດັກມາແລ້ວ.

ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ “ເຄື່ອຳງມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ: ການປອ້ຳງກັນເດັກໃຫ້ປອຳດໄພຈຳາກ 
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ” ຈຳະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ ສຳາມາດປ້ອຳງກັນ ແລະ ປົກປອ້ຳງເດັກ 
ຈຳາກການຂູດຮີດ ແລະ ລ່ວງລະເມີດ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ໃຫຍ່ການປົກປອ້ຳງເດັກແມ່ນໜ້າທີ່ຂອຳງພວກເຮົາ.  
ໃນ ສຳປປ ລາວ ມີເດັກນ້ອຳຍປະມານ 50% ຂອຳງປະຊາກອຳນທັງຫມົດ ແຕ່ພວກເຂົາແມ່ນອຳະ ນາຄົດຂອຳງ 
ພວກເຮົາ 100%.

 

ອະມິເລຍ ເອັຟ ເມີລິກ

ຜູ້ອຳ�ນວຍການ 
ອຳົງການສຳຸພະນິມິດປະຈຳ� ສຳປປ ລາວ
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກໃນການດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ຄວາມເປັນມາ
ໂຄງການເດັກແມ່ນແຜນງານລິເລີ່ມຂອຳງ ລັດຖະບານອຳົສຳຕຣາລີ ເພື່ອຳປົກປອ້ຳງເດັກຈຳາກການລ່ວງລະເມີດ 
ທາງເພດໃນການທ່ອຳງທ່ຽວຢູ່ ກ�ປູເຈຍ, ສຳປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ (2011-2014). ໂຄງການເດັກ 
ເປັນການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ອົຳງການສຳຸພະນິມິດ ແລະ ຫ້ອຳງການ ສຳະຫະປະຊາຊາດເພຶ່ອຳຕ້ານຢາເສບຕິດ  
ແລະ ອຳາຊະຍາກ�. ແຜນງານດັ້ງກ່າວຢຶດຖື ວີທີການຄູ່ ແບບປົກປອ້ຳງ ແລະ ປອ້ຳງກັນຄວບຄູ່ກັນໄປ.

ອຳົງການ ສຳຸພະນິມິດ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆເພື່ອຳປົກປອ້ຳງເດັກຈຳາກການຕົກເປັນ 
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອຳງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດໃນການເດີນທາງ ແລະ ທ່ອຳງທ່ຽວ. ຜ່ານຂໍ້ມູນ, ການສຳຶກສຳາ ແລະ 
ການສຳື່ສຳານ, ອຳົງການ ສຳຸພະນິມິດ ແນໃສ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສຳາມາດໃຫ້ແກ່ສຳະມາຊິກພາຍໃນຊຸມຊົນ, 
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານພາກລັດ ເພື່ອຳເຮັດໃຫ້ສຳະພາບແວດລອ້ຳມການທ່ອຳງທ່ຽວສຳ�ລັບເດັກ 
ປອຳດໄພຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ຜ່ານຜົນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອຳງຊຸມຊົນກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກນັ້ນ,  
ການສຳຶກສຳາອຳົບຮົມ ແລະ ການສຳື່ສຳານພາຍໃຕ້ໂຄງການເດັກ - ເສົາຫຼັກປອ້ຳງກັນ ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ແທດເໝາະກັບ 
ວັດທະນະທ� ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ທັນການ ເພື່ອຳຖົມຊ່ອຳງວ່າງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ປ່ຽນແປງຄວາມເຊື່ອຳ ແລະ 
ທັດສຳະນະທີ່ຜິດ ກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ຊຶ່ງອຳາດເຮັດໃຫ້ເດັກຕົກໃນທ່າຮັບຕໍ່ການ 
ລ່ວງລະເມີດຕ່າງໆ. ມັນເປັນສຳິ່ງສຳ�ຄັນ ທີ່ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງສຳາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ຖືກຕອ້ຳງ  
ແລະ ທັນການ ກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ເພື່ອຳໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສຳາມາດປົກປອ້ຳງລູກຈຳາກ 
ໄພອຳັນຕະລາຍຕ່າງໆ. 
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ຈຸດຸປະສົຳງຂອງປື້ມຄູ່ມື ໃນການ 
ດ�ເນີນເວທີການສຳນົທະນາ 
ເວທີການສຳົນທະນາສຳ�ລັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ແມ່ນພາກສ່ຳວນໜຶ່ງຂອຳງການຝຶກອົຳບຮົມທີ່ສຳັ້ນ  
ແລະ ສຳາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ ເພື່ອຳໃຫ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ແລະ ທັກສຳະໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການຮັກສຳາເດັກ 
ພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງຂອຳງພວກເຂົາໃຫ້ປອຳດໄພ ຈຳາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. ປື້ມຄູ່ມືໃນການດ�ເນີນ 
ເວທີສຳົນທະນາ ໃຫ້ຄ�ແນະນ�ທີ່ປະຕິບັດຕາມງ່າຍ ແລະ ເຄື່ອຳງມື ເພື່ອຳດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາສຳອຳງ ຫຼື 
ສຳາມ ຊົ່ວໂມງ ຮ່ວມກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ. ເອກະສຳານ ແລະ ເຄື່ອຳງມືພື້ນຖານທຸກຢ່າງທີ່ຈຳ�ເປັນ 
ເພື່ອຳດ�ເນີນການຝຶກອຳົບຮົມ ແມ່ນໄດ້ລວມເຂົ້າໃນປື້ມຄູ່ມສືຳະບັບນີ້. ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຄວນອຳ່ານ  
ປື້ມຄູ່ມືໃນການດ�ເນີນເວທີສຳົນທະນາຢ່າງລະອຳຽດ ກອ່ຳນກິດຈຳະກ� ແລະ ໃຊ້ເພື່ອຳຊ່ວຍໃນການກະກຽມ 
ເວທີການສຳົນທະນາ. ຫຼັງຈຳາກນັ້ນ ກໍສຳາມາດດັດປັບ ແລະ ເພີ່ມເຕີ່ມ ເອກະສຳານໃຫ້ເໝາະສົຳມກັບ  
ແຕ່ລະກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ປື້ມຄູ່ມືໃນການດ�ເນີນເວທີສຳົນທະນາ ສຳະບັບເອເລັກໂຕຣນິກ ສຳາມາດດາວໂຫຼດ 
ໄດ້ທີ່ http://www.childsafetourism.org ແລະ http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism.

http://www.childsafetourism.org
http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism
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ວິທີນ�ໃຊ້ ປື້ມຄູ່ມືໃນການ 
ດ�ເນີນເວທສົີຳນທະນາ 
ປື້ມຄູ່ມືໃນການດ�ເນີນເວທີສຳົນທະນາປະກອຳບດ້ວຍສຳາມພາກ:

ພາກທີ 1: ການເລີ່ມຕົ້ນ
ພາກນີ້ມີເອກະສຳານທີ່ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຈຳ�ເປັນຕ້ອຳງຮູ້ ແລະ ເພື່ອຳກະກຽມກອ່ຳນການຈຳັດ 
ເວທີສຳົນທະນາ. ພາກນີ້ໃຫ້ຄ�ແນະນ�ທີ່ເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບ ການຄັດເລອືຳກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ,  
ການຈຳັດສຳະຖານທີ່ ແລະ ອຳຸປະກອຳນກໍຄື ຄ�ແນະນ�ພິເສດເພື່ອຳ ເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ຫຼໍ່ແຫຼມຄື  
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.

ພາກທີ 2: ຂໍ້ແນະນ�ສຳ�ລັບແຜ່ນສຳະໄລ້
ພາກນີ້ສຳະເໜີຂໍ້ແນະນ�ເປັນແຕ່ລະຂັ້ນຕອຳນ ເພື່ອຳຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຈຳັດເວທີການ 
ສຳົນທະນາໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົຳມບູນ. ແຜ່ນສະໄລ້ສໍາລັບ ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ແມ່ນສຳາມາດາວໂຫຼດໄດ້ຈຳາກ  
http://www.childsafetourism.org ແລະ http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism 
ຄວນໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ດັດປັບ ກ່ອຳນດ�ເນີນເວທີສຳົນທະນາເພື່ອຳເອົາເນື້ອຳໃນທີ່ກ່ຽວຂອ້ຳງກັບປະເທດ 
ແລະ/ຫຼື ທອ້ຳງຖິ່ນເຂົ້ານ�. ຖ້າບໍ່ມີໂປຣເຈັກເຕີ້ສຳາຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ພິມແຜ່ນສຳະໄລ້ໃສ່ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ໄດ້, ຜູ້ອຳ�ນວຍ 
ຄວາມສຳະດວກສຳາມາດນ�ໃຊຄູ້່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ ້ເພື່ອຳເປັນເນື້ອຳໃນສຳ�ລັບການເວົ້າ. ຄູ່ມືການໃຊ ້
ແຜ່ນສະໄລ ້ຍັງແນະນ�ກິດຈຳະກ�ແບບມີສ່ຳວນຮ່ວມ ແລະ ວິທີການເພື່ອຳຊ່ວຍຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ 
ໃນການຊຸກຍູ້ ການສຳົນທະນາ ແລະ/ຫຼື ການຄິດທົບທວນຄືນຂອຳງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ພາກທີ 3: ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ປະກອຳບດ້ວຍເຄື່ອຳງມືອຳື່ນໆເພື່ອຳດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາ ແລະ ເພື່ອຳປະເມີນກິດຈຳະກ� 
ສຳ�ລັບການຮຽນຮູ້ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ເອກະສຳານຊ້ອຳນທ້າຍປະກອຳບດ້ວຍ:

• ບັດເອົາກັບບ້ານ ສຳ�ລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

• ແບບຟອຳມລົງທະບຽນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 

• ແບບທົດສຳອຳບ ກ່ອຳນຝຶກອຳົບຮົມ ແລະ ຫຼັງຝຶກອົຳບຮົມ 

• ແບບຟອຳມ ຄວາມຄິດເຫັນຂອຳງຂ້ອຳຍ

• ບັດຕອຳບຄ�ຖາມ ແບບທົດສຳອຳບ ກ່ອຳນຝຶກອຳົບຮົມ ແລະ ຫຼັງຝຶກອຳົບຮົມ

• ແບບຟອຳມການວິເຄາະ ແບບທົດສຳອຳບກ່ອຳນຝຶກອຳົບຮົມ ແລະ ຫຼັງຝຶກອຳົບຮົມ

• ແບບຟອຳມລາຍງານພາຍຫຼັງການຝຶກອຳົບຮົມ

ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກໃນການດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

http://www.childsafetourism.org
http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism
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ພາກທີ 1 

ການເລີ່ມຕົ້ນ

ພາກທີ 1: ການເລີ່ມຕົ້ນ





ພາກທີ 1: ການເລີ່ມຕົ້ນ

3

ການເລີ່ມຕົ້ນ
ໃຜສຳາມາດອ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ ເວທີການສົຳນທະນາ?
ຍ້ອຳນເວທີສຳົນທະນະ ຈຳະຍົກປະເດັນທີ່ມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ, ມັນຈຳຶ່ງມ ີ
ຄວາມສຳ�ຄັນທີ່ຈຳະຕ້ອຳງຄັດເລືອຳກເອົາຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຢ່າງລະມັດລະວັງຄື ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສຳາມາດ  
ແລະ ປະສຳົບການທີ່ເໝາະສຳົມໃນການຖ່າຍທອຳດເອກະສຳານດັ່ງກ່າວ

ເປັນທີ່ຄາດຄະເນວ່າຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກທີ່ດ�ເນີນການຝຶກອຳົບຮົມນີ້ຈຳະມີເງື່ອຳນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ມີຄວາມຮູ້ຊ�ນານກ່ຽວກັບການປົກປ້ອຳງເດັກ, ໂດຍສຳະເພາະແມ່ນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.
• ມີປະສຳົບການສຳົມຄວນໃນການສຳຶກສຳາ, ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ, ສຳິດສຳອຳນ ແລະ/ຫຼື ຝຶກອຳົບຮົມ 

ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.
• ສຳາມາດສຳື່ສຳານຢ່າງຊັດເຈນ, ຢ່າງມີປະສິຳດທິຜົນ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຜົນການຮຽນຮູ້ ໂດຍຜ່ານການນ�ໃຊ້ 

ວິທີການທີ່ມີສຳີສຳັນທີ່ວາງໄວ້.

ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກບໍ່ຄວນເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຂອຳງການລະເມີດເດັກຢ່າງສຳະບາຍໃຈເທົ່ານັ້ນ, 
ໂດຍສຳະເພາະແມ່ນການລະເມີດທາງເພດ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງຈຳະຕອ້ຳງສຳາມາດຮັບມືກັບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ທີ່ ອຳາດເກີດຂຶ້ນເວລາດ�ເນີນການສຳົນທະນາຕ່າງໆ. ໃນນີ້ລວມທັງຄ�ຖາມທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ປະເດັນ
ຕ່າງໆທີ່ອຳາດຈຳະແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອຳງກັບນັກສຳ�ມະນາກອຳນຜູ້ທີ່ອຳາດຖືກລ່ວງລະເມີດມາກອ່ຳນກໍ່ເປັນໄດ້. 
ຍ້ອຳນວ່າປະເດັນຂອຳງເວທີການສຳົນທະນາ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອຳງໂດຍກົງກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ, ມັນຈຳຶ່ງ 
ກ່ຽວຂ້ອຳງກັບການພົວພັນທາງເພດລະຫວ່າງບຸກຄົນ, ບໍ່ວ່າຈຳະແບບເຕັມໃຈ ຫຼື ບໍ່ເຕັມໃຈ. ຈຳ�ເປັນຕອ້ຳງ 
ມີການລະວັງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເພື່ອຳຮັບປະກັນວ່າ ຜູອ້ຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຈຳະບໍ່ມີທັດສຳະນະ ຫຼື 
ພຶດຕິກ�ທີ່ແບ່ງແຍກບໍ່ວ່າທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ຳອຳມ, ລວມທັງຄວາມເຊື່ອຳທາງເພດຂອຳງຕົວເອງ ແລະ ເພດຍິງຊາຍ. 
ທັດສຳະນະໃນການແບ່ງແຍກທີ່ອີຳງຕາມເພດ, ຄວາມເຊື່ອຳທາງເພດ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ອຳື່ນໆ ຈຳະບໍ່ສຳອຳດຄ່ອຳງກັບ 
ສຳິດທິເດັກສຳາກົນ ແລະ ຍັງຈຳະປະກອຳບສຳ່ວນ ໃຫ້ເດັກຕົກຢູ່ທ່າຮັບ ແລະ ມີຄວາມສ່ຳຽງຖືກລ່ວງລະເມີດ.  
ຄ�ແນະນ�ພິເສດເພື່ອຳດ�ເນີນການຝຶກອຳົບຮົມກ່ຽວກັບການປົກປອ້ຳງເດັກໄດ້ລວມໄວ້ໃນປື້ມຄູ່ມສືຳະບັບນີ້.
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກໃນການດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ແມ່ນໃຜຄວນເຂົ້າຮ່ວມໃນເວທີສຳົນທະນານີ້?
ເວທີການສຳົນທະນານີ້ ແມ່ນຖືກອຳອຳກແບບ ແລະ ເໝາະສຳົມທີ່ສຸຳດ ສຳ�ລັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ  
(ເດັກ ຄື ບຸກຄົນທີ່ມີອຳາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 18 ປີ). ໃນນີ້ປະກອຳບດ້ວຍ

• ການເຂົ້າຮ່ວມຂອຳງພໍ່ ຫຼື ແມ່ ຫຼື ທັງສຳອຳງ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຄວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ ທັງຜູ້ເປັນແມ່ ແລະ ພໍ່ ເຂົ້າຮ່ວມ.
• ຍ້ອຳນເຫດຜົນບາງປະການ, ບາງເທື່ອຳເດັກບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງເຕັມເວລາໂດຍພໍ່ແມ່ທີ່ໃຫ້ 

ກ�ເນີດຂອຳງພວກເຂົາ. ດັ່ງນັ້ນເວທີການສົຳນທະນານີ້ຈຳຶ່ງໄດ້ຖືກອຳອຳກແບບສຳ�ລັບຜູອ້ຳື່ນທີ່ດູແລເດັກ 
ເຊັ່ນກັນ. ຜູ້ເບິ່ງແຍງລວມທັງຍາດຕິພີ່ນ້ອຳງໂດຍສຳາຍເລອືຳດ, ພໍ່ແມ່ບຸນທ�, ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ ່
ອຳື່ນໆທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອຳບໃນການເບິ່ງແຍງເດັກ.



ພາກທີ 1: ການເລີ່ມຕົ້ນ
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ຜົນການຮຽນທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ມີຫຍັງແດ່?
ໃນຕອຳນທ້າຍຂອຳງການສຳົນທະນາ, ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງຄວນສຳາມາດ:

• ເຂົ້າໃຈວ່າ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນຫຍັງ.
• ຮັບຮູ້ວ່າ ເດັກສຳາມາດຕົກຢູ່ໃນຄວາມສຳ່ຽງຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດແນວໃດ. 
• ເຂົ້າໃຈວ່າເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈຳາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດນັ້ນ ບໍ່ຄວນຖືກກ່າວໂທດສຳ�ລັບ 

ການລ່ວງລະເມີດ. 
• ເຂົ້າໃຈບັນຫາສຳະເພາະຂອຳງການຂູດຮີດ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ຢູ່ໃນການເດີນທາງ  

ແລະ ການທ່ອຳງທ່ຽວ. 
• ເຂົ້າໃຈວ່າ ຈຳະເຮັດແນວໃດໃຫ້ເດັກປອຳດໄພຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຈຳາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. 
• ປະຕິບັດການປົກປ້ອຳງເດັກ ແລະ ມີພຶດຕິກ�ທີ່ເປັນການປອ້ຳງກັນໃຫ້ເດັກປອຳດໄພຈຳາກການລ່ວງລະເມີດ

ທາງເພດ.
• ຮູ້ວ່າຈຳະເຮັດຫຍັງເມື່ອຳພົບກັບ ກໍລະນີກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ. 
• ລະບຸກົນໄກຊ່ວຍເຫຼືອຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ຢູ່ໃນລະດັບທອ້ຳງຖິ່ນ ແລະ ປະເທດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າສຳາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ 

ຖ້າວ່າຕອ້ຳງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຳ.
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກໃນການດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ຕ້ອງການຫຍັງແດ່ເພື່ອດ�ເນີນ ເວທີສົຳນທະນາ?

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ • ເວທີສຳົນທະນາຄວນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 20-25 ຄົນ, ເພາະວ່າຈຳ�ນວນຂະໜາດນີ້ຈຳະເຮັດໃຫ້ການ 
ສຳົນທະນາໄດ້ຮັບຜົນ ແລະ ມີການແລກປ່ຽນປະສົຳບການເປັນຢ່າງດີ. ຖ້າຈຳ�ນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກາຍ 40 ຄົນ, 
ການສຳົນທະນາເປັນກຸ່ມ ແລະ ການປະກອຳບຄ�ເຫັນຈຳະກິນເວລາດົນ ແລະ ຕ້ອຳງໃຊ້ເວລາໃນການ 
ດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາຫຼາຍຂຶ້ນ.

• ບາງເທື່ອຳກໍຈຳ�ເປັນຕອ້ຳງເຮັດເປັນກຸ່ມນອ້ຳຍ ຫຼື ກຸ່ມໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ກໍລະນີດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນໄປໄດ້ ແລະ  
ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຕອ້ຳງປັບປ່ຽນວິທີເຮັດແນວໃດໃຫ້ສຳາມາດດຶງດູດ ຄວາມສຳົນໃຈຂອຳງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ໃນກຸ່ມໄດ້ຢ່າງມີປະສິຳດທິຜົນ. 

• ເນື່ອຳງຈຳາກວ່າຫົວຂໍ້ມີລັກສຳະນະຫຼໍ່ແຫລມ ແລະ ອຳາດມີຄ�ຕອຳບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ມາຈຳາກແມ່ຍິງ  
ແລະ ຜູ້ຊາຍ, ອຳາດມີຄວາມເຫມາະສົຳມທີ່ຈຳະແບ່ງນັກສຳ�ມະນາກອຳນໃຫສ້ຳົນທະນາເປັນກຸ່ມຍິງ ແລະ 
ກຸ່ມຊາຍ. ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນແລ້ວ, ຕອ້ຳງຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈຳາກພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ແລະ ເພດຍິງ/ຊາຍ 
ຢ່າງສຳະເໝີພາບກັນ. ສຳ່ວນໃຫຍ່ການຈຳັດຕາຕະລາງການຝຶກອົຳບຮົມມັກມີຜົນຕໍ່ການເຂົ້າຮ່ວມ  
(ຍິງ ແລະ ຊາຍ). ຕົວຢ່າງ, ປະສຳົບການຕົວຈິຳງໄດ້ສຳະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສຳະພາບການຂອຳງແຕ່ລະຊຸມຊົນ, 
ຊົ່ວໂມງການຝຶກອຳົບຮົມທີ່ຈຳັດ ຕອຳນແລງ ຫຼື ວັນເສົາວັນທິດອຳາດຈຳະ ຫຼື ອຳາດຈຳະບໍ່ສຳາມາດດຶງດູດເອົາ 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຫຼາຍຄົນ. 

• ເນື່ອຳງຈຳາກວ່າເວທີການສຳົນທະນາແມ່ນອຳອຳກແບບສຳ�ລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ກໍຄວນ 
ຈຳັດກິດຈຳະກ�ທີ່ເປັນທາງເລອືຳກສຳ�ລັບເດັກໂດຍການຊີ້ນ�ຂອຳງບຸກຄົນທີ່ເໝາະສົຳມ. ບາງຂໍ້ມູນທີ່ແລກປ່ຽນ 
ໃນການສົຳນທະນາ ອຳາດຈຳະບໍ່ເໝາະສຳົມສຳ�ລັບເດັກ. 

• ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 2 ປະກອຳບມີ ແບບຟອມການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່ສຳາມາດນ�ໃຊ້ເພື່ອຳບັນທຶກ
ລາຍລະອຳຽດກ່ຽວກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

 ສຳະຖານທີ່ • ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຄວນແນໃສສ່ຳ້າງສຳະພາບແວດລອ້ຳມທີ່ເອື້ອຳອຳ�ນວຍຕໍ່ການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວນເປັນ
ບອ່ຳນທີ່ສຳະດວກສຳະບາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ສຳຸດ. ເປັນການແນະນ�ຢ່າງສຳູງວ່າ ສຳະຖານທີ່ການຝຶກອຳົບຮົມ 
ຄວນເປັນບອ່ຳນທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ ແລະ ເປັນບອ່ຳນສຳູນກາງເຕົ້າໂຮມຂອຳງພວກເຂົາເຊັ່ນ: 
ຫໍປະຊຸມປະຈຳ�ທອ້ຳງຖິ່ນ, ສຳູນຂອຳງຊຸມຊົນ, ອຳື່ນໆ. ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕອຳບສຳະໜອຳງ
ຄວາມຕ້ອຳງການພິເສດສຳ�ລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນຄົນພິການ. 

• ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫຈ້ຳັດເວທີການສຳົນທະນາເປັນຮູບແບບ ‘ວົງມົນ’ ຫຼື ຮູບໂຕ ‘ຢູ’ (U). ການຈຳັດບອ່ຳນນັ່ງ 
ແບບນີ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການສຳົນທະນາເປັນໄປຢ່າງຈິຳງຈຳັງ. ໂຕະ/ຕັ່ງ ແມ່ນບໍ່ສຳ�ຄັນຕໍ່ເວທສີຳົນທະນາ ແລະ  
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອຳາດເລອືຳກນັ່ງຢູ່ຕາມພື້ນກໍໄດ້. ບາງຄັ້ງກໍມີຄວາມຈຳ�ເປັນຕ້ອຳງຈຳັດເວທສີຳົນທະນາຢູ່ຂ້າງນອຳກ. 
ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຄວນຮັກສຳາໃຫ້ມີຄວາມເປັນສຳ່ວນຕົວທີ່ສຳຸດ.

ຮູບໂຕ U 

ມັກໃຊ້ສຳ�ລັບ ການຝຶກອຳົບຮົມ 
ໂດຍກົງກັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ

ການນັ່ງອ້ອມວົງມົນເປັນກຸ່ມ 

ເໝາະສຳ�ລັບການຝຶກອຳົບຮົມ 
ທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ
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ອຸປະກອນ • ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຄວນຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມຮູ້ໜັງສຳື ແລະ ຄວາມສຳາມາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອຳງ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ດັດປັບວິທີການຖ່າຍທອຳດຄວາມຮູ້ຕາມແຕ່ລະລະດັບ. 

• ການນ�ໃຊ້ອຸຳປະກອຳນປະຈຳັກຕາ ສຳາມາດເພີ່ມປະສຳົບການ ການຮຽນຂອຳງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ. ອຳີງຕາມ 
ວັດຖຸອຳຸປະກອຳນທີ່ມີ, ອຳາດສຳາມາດນ�ໃຊ້ອຳຸປະກອຳນປະຈັຳກຕາໃນຫຼາຍຮູບແບບ. 

• ຖ້າມີໄຟຟ້າ ແລະ ອຳຸປະກອຳນພຽບພ້ອຳມ, ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ ອຳາດຈຳະໃຊ້ເຄື່ອຳງສຳາຍຂໍ້ມູນ ແລະ  
ຈຳໍພາບເພື່ອຳນ�ສຳະເໜແີຜ່ນສະໄລ້ກ່ຽວກັບບົດສະເໜສີໍາລັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ. ໃນກໍລະນີອຳື່ນໆ,  
ອຳາດຈຳະສຳະດວກກວ່າທີ່ຈຳະໃຊອ້ຳຸປະກອຳນທີ່ເປັນສຳິ່ງພິມ. ຕົວຢ່າງ: ແຜ່ນສະໄລ້ ກ່ຽວກັບບົດສະເໜສີໍາລັບ 
ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ສຳາມາດພິມອຳອຳກໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ຫຼື ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ ສຳາມາດຂຽນເນື້ອຳ 
ໃນສຳ�ຄັນໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ກໍໄດ້. 

• ອຳີກວິທີໜຶ່ງແມ່ນ ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ ສຳາມາດດ�ເນີນເວທີສຳົນທະນາ ໂດຍບໍ່ຕອ້ຳງໃຊ້ອຳຸປະກອຳນ 
ປະຈຳັກຕາໃດໆ.

ເອກະສຳານ 
ແຈກຢາຍ 
ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ສຳາມາດກະກຽມເອກະສຳານແຈກຢາຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ບັດເອົາກັບບ້ານ: ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 1.

• ບັດຄໍາຕອບສໍາລັບບົດທົດສອບກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ. ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 5. ຫຼື ຖ້າຜູ້ອຳ�ນວຍ 
ຄວາມສຳະດວກຢາກຈຳະດ�ເນີນບົດທົດສຳອຳບກ່ອຳນ ແລະ ຫຼັງການຝຶກອຳົບຮົມໃນຮູບແບບການຂຽນກໍຄວນ 
ແຈກຢາຍສຳ�ເນົາເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 3 ແລະ 4 ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ.

• ຖ້າຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຢາກຮີບໂຮມເອົາຄ�ເຫັນເປັນລາຍລັກອຳັກສຳອຳນ ກອໍຳາດຈຳະແຈກຢາຍສຳ�ເນົາ 
ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 7 ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ. ແນວໃດກໍຕາມ, ແນະນ�ໃຫ້ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ 
ຮີບໂຮມເອົາຄ�ເຫັນແບບປາກເປົ່າ.

ເອກະສຳານແຈກຢາຍ ແລະ ກິດຈຳະກ�ເຫຼົ່ານີ້ ຄວນມີການດັດປັບເພື່ອຳໃຫ້ເໝາະສົຳມກັບລະດັບຄວາມຮັບຮູ ້
ທີ່ແຕກຕ່າງຂອຳງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ອຸປະກອນອື່ນໆ • ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ຫຼື ກະດານ

• ບິກສີຳ ຫຼື ສຳໍຂາວ ແລະ ແນວລຶບກະດານ

• ໝາກບານນວມ (ເປັນທາງເລືອກ - ເພື່ອການນໍາສະເໜີທີ່ໜ້າສົນໃຈ)



8

ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກໃນການດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ການດ�ເນີນເວທີສຳົນທະນາ ຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ?
ເວທີການສຳົນທະນາຄວນໃຊ້ເວລາປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ, ແນວໃດກໍ່ຕາມຖ້າຕອ້ຳງການເວລາດົນກວ່ານັ້ນ 
ກໍເປັນໄປໄດ້ໂດຍຂື້ນກັບບົດເຝີກຫັດ ແລະ ວິທີການດຶງດູດຄວາມສຳົນໃຈຂອຳງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ ກ�ນົດຂອຳບເຂດເວລາສຳ�ລັບແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ແລະ ກິດຈຳະກ� ແລະ ສຳະເໜີບັນດາກິດຈຳະກ� 
ທີ່ເປັນທາງເລືອຳກໃນກໍລະນີມີເວລາຈຳ�ກັດ. ໃນປື້ມຄູ່ມືການນ�ໃຊ້ແຜ່ນສຳະໄລ້ (ພາກທີ 2), 
ສຳະໄລ້ທີ່ສຳ�ຄັນຈຳະຖືກໝາຍດ້ວຍ ∞ 

ພາກ ເນື້ອໃນ ສຳ�ຄັນ ເປັນ 
ທາງເລືອກ ເວລາ

ພາກສຳະເໜີ ການສຳະເໜີຂອຳງຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ ∞ 5 ນາທີ

ການສຳະເໜີຕົວນັກສຳ�ມະນາກອຳນ ∞ ສູຳງສຳຸດ 15 ນາທີ

ຍ້ອຳນຫຍັງພວກເຮົາຈຳີ່ງມາທີ່ນີ້? ∞ 5 ນາທີ

ກິດຈຳະກ�: ການລະດົມແນວ 
ຄວາມຄິດເປັນກຸ່ມ ກ່ຽວກັບວ່າ ພໍ່ແມ່/
ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ສຳາມາດເຮັດຫຍັງແດ່

∞ ສູຳງສຸຳດ 10 ນາທີ

ກິດຈຳະກ�: ແບບທົດສຳອຳບກອ່ຳນ 
ຝຶກອົຳບຮົມ

∞ 10 ນາທີ

ການລ່ວງລະເມີດ 
ທາງເພດເດັກ 
ແມ່ນຫຍັງ?

ການລ່ວງລະເມີດເດັກແມ່ນຫຍັງ?

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນຫຍັງ?
∞ 20 ນາທີ

ພວກເຮົາສຳາມາດ 
ປົກປ້ອງເດັກ 
ໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ 
ແນວໃດ?

1. ພວກເຮົາຕ້ອຳງຮູ້ຂໍ້ມູນຫຍັງ?

ໃຜແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ? ∞ 5 ນາທີ

ໃຜແມ່ນຜູ້ລ່ວງລະເມີດ? 
ພວກເຂົາເຄື່ອຳນໄຫວແນວໃດ?

∞ 20 ນາທີ

ຜົນກະທົບຂອຳງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ
ມີຫຍັງແດ່?

∞ 5 ນາທີ

ໂລກດຈິຳິຕອຳນ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດເດັກ 
ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອຳງກັນແນວໃດ?

∞ 15 ນາທີ

ຄ�ຖາມເພື່ອຳຄິດທົບທວນຄືນ/
ສຳົນທະນາ: ຄວາມສ່ຳຽງຕ່າງໆຕໍ່ 
ຄວາມປອຳດໄພຂອຳງເດັກ 

ຈຳາກໂລກດຈິຳິຕອຳນ

∞ 5 ນາທີ

ການທອ່ຳງທ່ຽວ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດເດັກ 
ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອຳງກັນແນວໃດ?

∞ 5 ນາທີ

ຄ�ຖາມເພື່ອຳຄິດທົບທວນຄືນ/
ສຳົນທະນາ: ຄວາມສ່ຳຽງຕໍ່ຄວາມ 
ປອຳດໄພຂອຳງເດັກຈຳາກການ 

ຂະຫຍາຍໂຕຂອຳງຂະແໜງການທອ່ຳງທ່ຽວ

∞ 5 ນາທີ



ພາກທີ 1: ການເລີ່ມຕົ້ນ
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ພາກ ເນື້ອໃນ ສຳ�ຄັນ ເປັນ 
ທາງເລືອກ ເວລາ

2. ເຮົາຈຳະເວົ້າກັບລູກກ່ຽວກັບການປົກປອ້ຳງ 
ຕົວເອງໃຫ້ປອຳດໄພແນວໃດ?

ຄ�ຖາມເພື່ອຳຄິດທົບທວນຄືນ/
ສຳົນທະນາ: ທ່ານຊຸກຍູ້ພຶດຕກິ� 
ການປົກປອ້ຳງອຳັນໃດແດ່?

∞ 10 ນາທີ

ການສຳ້າງຄວາມສຳ�ພັນແບບເປີດເຜີຍ ແລະ 
ເປັນທີ່ໄວ້ວາງໃຈ

∞ 5 ນາທີ

ການລົມກັບລູກກ່ຽວກັບເລື່ອຳງເພດ ແລະ 
ບັນຫາເລື່ອຳງເພດ 

∞ 10 ນາທີ

ການສຳອຳນກ່ຽວກັບວິທີການປອ້ຳງກັນ ∞ 15 ນາທີ

3. ສຳັນຍານອຳັນໃດທີ່ຊີ້ບອຳກວ່າເດັກຕົກຢູ່ໃນ 
ຄວາມສຳ່ຽງ

∞ 5 ນາທີ

4. ຈຳະຂໍການຊ່ວຍເຫຼອືຳຢູ່ໃສ່?

ຊັບພະຍາກອຳນຕ່າງໆໃນຊຸມຊົນ ∞ 5 ນາທີ

ກິດຈຳະກ�: ແຜນວາດຊັບພະຍາ 
ກອຳນຊຸມຊົນ

∞ ສຳູງສຳຸດ 15 ນາທີ

ກິດຈຳະກ�: ການສ້ຳາງແຜນ 
ການປະຕິບັດ

∞ ສຳູງສຳຸດ 15 ນາທີ

ສຳະຫຼຸບ
ກິດຈຳະກ�: ການປະເມີນ ∞ 5 ນາທີ

ກິດຈຳະກ�: ແບບທົດສຳອຳບຫຼັງ 
ຝຶກອົຳບຮົມ

∞ 10 ນາທີ

ພາກປິດ ∞ 5 ນາທີ
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກໃນການດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ຂໍ້ແນະນ�ພິເສດສຳ�ລັບການຝຶກອົບບຮົມການປົກປ້ອງເດັກ

ເອົາໃຈໃສອ່�ນວຍຄວາມສຳະດວກການສົຳນທະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ
ການລ່ວງລະເມີດເດັກ, ໂດຍສຳະເພາະການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ເປັນເລື່ອຳງທີ່ຫຼໍ່ແຫຼມຊຶ່ງຈຳ�ເປັນໃຫ ້
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄ�ເຫັນ ແລະ ພິຈຳາລະນາ. ຄວນໃຫ້ໂອກາດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວເລື່ອຳງທີ່ບໍ່ມີການ 
ພະເຊີນໜ້າ ດັ່ງທີ່ກ�ນົດໄວ້ໃນປື້ມຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ ້ກ່ອຳນທີ່ຈຳະເລີ່ມການສົຳນທະນາກ່ຽວກັບ 
ການລ່ວງລະເມີດເດັກ. ໂດຍການໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີໂອກາດເວົ້າໃນ ເວລາທີ່ເຮັດກິດຈຳະກ�ແນະນ�ຕົວ,  
ພວກເຂົາຈຳະຮູ້ສຳຶກສຳະດວກສຳະບາຍທີ່ຈຳະເວົ້າກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດເດັກຕອຳນດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາ.

ກະກຽມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ ທີ່ປຶກສຳາວິຊາຊີບ ຫຼື ການບໍລິການສຳົ່ງຕໍ່ກໍລະນີຕ່າງໆ
ຈຳົ່ງໄດ້ຄ�ນຶງວ່ານັກສຳ�ມະນາກອຳນບາງຄົນອຳາດຖືກຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈຳາກການລ່ວງລະເມີດມາກອ່ຳນ.  
ສຳິ່ງສຳ�ຄັນທີ່ຈຳະຕ້ອຳງຄ�ນຶງສຳະເໝີແມ່ນວ່າ ແຕ່ລະຄົນຈຳະຕອຳບໂຕ້ຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດແຕກຕ່າງກັນໄປ; 
ຕົວຢ່າງ: ບາງຄົນກໍບໍ່ທັນຄິດເລື່ອຳງນີ້ມາກ່ອຳນ ຫຼື ເຊົາຄິດມາດົນແລ້ວ ແລະ ການສຳົນທະນາອຳາດຈຳະນ�ມາເຊິ່ງ 
ຄວາມຊົງຈຳ�ທີ່ເຈັບປວດ.1 ມັນເປັນເລື່ອຳງສຳ�ຄັນທີ່ຕ້ອຳງຮັບຮູ້ວ່າກໍລະນີດັ່ງກ່າວອຳາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກຍາມ.  
ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢາກເວົ້າກ່ຽວກັບປະສົຳບການສຳ່ວນຕົວຂອຳງພວກເຂົາກໍເຊີນໃຫ້ພວກເຂົາເວົ້າໃນສຳະພາບ 
ແວດລ້ອຳມທີ່ເປັນສຳ່ວນຕົວ (ເວລາພັກຜ່ອຳນ ຫຼື ຕອຳນສຳະຫຼຸບການສົຳນທະນາ). ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຄວນ 
ກະກຽມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ລາຍລະອຳຽດເພື່ອຳເຮັດການໃຫ້ຄ�ປຶກສຳາຕາມຫລັກວິຊາການ ແລະ ສຳົ່ງຕໍ່ໄປໃຫ້ພາກສຳ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອຳງຖ້າຫາກວ່ານັກສຳ�ມະນາກອຳນປະເພດດັ່ງກ່າວຢາກຈຳະສົຳນທະນາກ່ຽວກັບສຳະພາບການຂອຳງພວກ 
ເຂົາໂດຍລະອຳຽດຕື່ມ.

ໃຫ້ລາຍງານທັນທີ ກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍໃດໆທີ່ຊີ້ບອກວ່າເດັກອາດຖືກລ່ວງລະເມີດ
ເປັນໄປໄດ້ວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບາງຄົນອຳາດຈຳະແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນບາງອຳັນທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກອຳາດຈຳະກ�ລັງຖືກ 
ລ່ວງລະເມີດພາຍໃນຄອຳບຄົວ, ຊຸມຊົນ ຫຼື ບ່ອຳນອຳື່ນ. ໃນຂະນະທີ່ເດັກກ�ລັງຕົກຢູ່ໃນຄວາມສຳ່ຽງ, ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກ 
ເປີດເຜີຍຄວນໄດ້ຮັບການພິຈຳາລະນາ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິດບັດການຢ່າງຈຳິງຈັຳງ, ໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງປິດລັບ 
ແລະ ໃຫ້ທັນການ. ການເປີດເຜີຍໃດໆ ແມ່ນຕ້ອຳງໄດ້ນ�ສຳົ່ງຕໍ່ອຳົງການທອ້ຳງຖິ່ນທີ່ເໝາະສົຳມ (ລວມທັງອຳົງການ 
ຈຳັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສຳັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ອຳ�ນາດການປົກຄອຳງທ້ອຳງຖິ່ນ). ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຕອ້ຳງຮູ້ບັນດາ 
ສຳ�ນັກງານທີ່ເຮັດວຽກການສຳົ່ງຕໍ່ຢູ່ທ້ອຳງຖິ່ນທີ່ເໝາະສຳົມເພື່ອຳເຮັດການສືຳບສຳວນຂໍ້ມູນທີ່ຖືກລາຍງານດັ່ງກ່າວ. 
ຕ້ອງລາຍງານທັນທີກ່ຽວກັບທຸກການເປີດເຜີຍ.

ແກ້ໄຂຢ່າງລະອຽດອ່ອນ ຕໍ່ກັບບັນດາຄ�ຖາມ ແລະ ການປະພຶດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ
ການຄ�ນຶງ ແລະ ນັບຖືພື້ນຖານທາງວັດທະນະທ�ຂອຳງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນສຳ�ຄັນ. ແຕ່ວ່າບໍ່ຄວນຍົກເອົາ 
ວັດທະນະທ� ໃຫ້ເປັນຂໍ້ອຳ້າງໃນການລ່ວງລະເມີດ. 

ອຳາດຈຳະມີຄ�ຖາມກ່ຽວກັບເລື່ອຳງເພດ ແລະ ເອກະລັກທາງເພດ. ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຄວນກຽມພອ້ຳມ 
ຕອຳບຄ�ຖາມໃນການສົຳນທະນາຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ກົງໄປກົງມາ. ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຕ້ອຳງເນັ້ນວ່າ  
ເດັກທຸກຄົນມີສຳິດທີ່ຈຳະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອຳງ, ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈຳະເລືອຳກເປັນເພດ ແລະ/ຫຼື ມີເອກະລັກທາງເພດ 
ແນວໃດກໍຕາມ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າການປະນາມ, ການຈຳ�ແນກ ຫຼື ການມິດງຽບ ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວອຳາດຈຳະຜັກດັນ 
ໃຫ້ເດັກມີຄວາມສຳ່ຽງ ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຳຈຳາກຊຸມຊົນ. 

1 ມັນເປັນເລື່ອຳງປົກກະຕິທີ່ຜູ້ປະສຳົບເຄາະຮ້າຍຈຳາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ຈຳະບັງຄັບໂຕເອງບໍ່ໃຫ້ຄິດຫາຄວາມຊົງຈຳ�ກ່ຽວກັບ 
ປະສຳົບການນັ້ນເຊິງເປັນກົນໄກການບັນເທົາຂອຳງພວກເຂົາ.
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ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຕ້ອຳງຮັບປະກັນວ່າທຸກຂໍ້ຄວາມທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເວົ້າຊຶ່ງນ�ໄປສູ່ຳແນວຄວາມຄິດທີ່ຜິດ  
ຫຼື ສຳ້າງສຳະພາບແວດລ້ອຳມທີ່ບໍ່ປອຳດໄພສຳ�ລັບເດັກ, ແມ່ນຕອ້ຳງໄດ້ຖືກແກ້ໄຂຢ່າງລະອຳຽດອຳ່ອຳນ ແລະ ບໍ່ເມີນ 
ເສີຍຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວແຕ່ຕົ້ນ. ຕົວຢ່າງ, ການວິຈຳານກ່ຽວກັບການແຕ່ງກາຍຂອຳງເດັກຍິງ ແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂອ້ຳງ 
ກັບການສຳົນທະນາ ແລະ ສຳາມາດນ�ໄປສຳູ່ ທັດສຳະນະທີ່ບໍ່ສຳະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີການ 
‘ຕ�ນິຜູ້ເຄາະຮ້າຍ’. ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກບໍ່ຄວນຈຳະຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດການສຳົນທະນາແບບນີ້ ແລະ 
ຄວນຈຳະເນັ້ນໃສ່ເນື້ອຳໃນຫຼັກ ທີ່ໄດ້ກ�ນົດໃນປື້ມຄູ່ໃນການດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາ.

ໃນບາງໂອກາດ, ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຈຳະພົບກັບພຶດຕກິ�ຂອຳງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ (ການຖົກຖຽງ, 
ເວົ້າຫຼາຍ, ມີທັດສຳະນະໃນທາງລົບ, ການສຳ້າງຄວາມແຕກແຍກ ຫຼື ບາງຄົນທີ່ເຊື່ອຳວ່າພວກເຂົາຮູ້ທຸກຢ່າງ).  
ເພຶ່ອຳຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີການຂັດແຍ່ງໃຫ້ນັກສຳ�ມະນາກອຳນປະເພດດັ່ງກ່າວມສ່ີຳວນຮ່ວມໃນການຊອຳກຫາວິທ ີ
ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຍົກຂຶ້ນ. ຫຼີກເວັ້ນການປ່ອຳຍປະລະເລີຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄົນອຳື່ນ ທີ່ເນື່ອຳງມາຈຳາກ 
ການປະພຶດຂອຳງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພຽງຄົນດຽວ.

ຂໍ້ສຳ�ຄັນທີ່ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຄວນເຮັດແມ່ນ ເວົ້າຢໍ້າໃນທຸກເວລາໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ວ່າເດັກບໍ່ຄວນຖືກ 
ກ່າວໂທດ ສຳ�ລັບ ການເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອຳງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. 
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ບັນທຶກ
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ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສຳະໄລ ້
ພາກນີ້ສຳະເໜີຂໍ້ແນະນ�ເປັນແຕ່ລະຂັ້ນຕອຳນ ເພື່ອຳຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຈຳັດເວທ ີ
ການສຳົນທະນາໃຫ້ຄົບຖ້ວນສຳົມບູນ. ແຜ່ນສະໄລ້ສໍາລັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ແມ່ນສຳາມາດ ດາວໂຫຼດ 
ໄດ້ທີ່ http://www.childsafetourism.org ແລະ http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism 
ແລະ ຄວນໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ດັດປັບເພື່ອຳໃຫ້ລວມເອົາເນື້ອຳໃນທີ່ກ່ຽວຂອ້ຳງກັບທ້ອຳງຖິ່ນ ແລະ/ຫຼື 
ປະເທດ. ແຜ່ນສຳະໄລ້ແມ່ນເຄື່ອຳງມືທີ່ນ�ໃຊ້ເພື່ອຳສຳະໜັບສຳະໜູນຈຳຸດປະສົຳງຂອຳງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຊ່ວຍໃນ 
ການຈຳົດຈຳ�ຂອຳງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບເນື້ອຳໃນຂອຳງເວທີສຳົນທະນາ. ຖ້າບໍ່ສຳາມາດໃຊ້ແຜ່ນສຳະໄລ້ເຫຼົ່ານີ້ເປັນ 
ເຄື່ອຳງມືປະຈຳັກຕາໄດ້ (ເຊັ່ນວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ສຳາຍໂດຍເຄື່ອຳງໂປຣເຈັກເຕີ້ ຫຼື ພິມອຳອຳກໃນເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່),  
ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກສຳາມາດນ�ໃຊຄູ້່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ ້ເພື່ອຳເປັນຂໍ້ແນະນ�ສຳ�ລັບການເວົ້າ. 

ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຄວນພະຍາຍາມສຳ້າງສຳະພາບແວດລອ້ຳມການຮຽນຮູ້ທີ່ມີລັກສຳະນະຫຼາກຫຼາຍໂດຍ 
ຜັນຂະຫຍາຍແຜ່ນສຳະໄລ້ ແລະ ເສີມກິດຈຳະກ�ຕ່າງໆເຂົ້າໃນໄລຍະເວລາຕາມຄ�ແນະນ�. ຄວນຢາຍບັດ 
ເອົາກັບບ້ານ (ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 1) ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຕອຳນເລີ່ມຕົ້ນຂອຳງການສຳົນທະນາ ແລະ ໃຊອ້ຳ້າງອຳີງ 
ຕະຫຼອຳດການສຳົນທະນາ. ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຄວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຊ້ບັດດັ່ງກ່າວເພື່ອຳເປັນ 
ຂໍ້ມູນອຳ້າງອຳີງທີ່ມີປະໂຫຍດ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສຳາມາດນ�ໃຊບ້ັດເອົາກັບບ້ານ ເພື່ອຳແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັບຄອຳບຄົວ ແລະ  
ຊຸມຊົນຂອຳງພວກເຂົາຫຼັງຈຳາກ ເວທີການສຳົນທະນາ. ຖ້ານ�ໃຊ້ບົດທົດສອບກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ ແບບເປັນ 
ລາຍລັກອຳັກສຳອຳນ, ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກສຳາມາດ ເລອືຳກທີ່ຈຳະແຈກຢາຍແບບຟອຳມທົດສອບກ່ອນ
ການຝຶກອົບຮົມ (ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 3) ໃນເວລາດຽວກັນກັບຕອຳນແຈກຢາຍ ບັດເອົາກັບບ້ານ ແລະ 
ເຊີນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕອຳບຄ�ຖາມ ໃນເວລາທີ່ເໝາະສຳົມໃນໄລຍະຂອຳງການສົຳນທະນາ.

http://www.childsafetourism.org
http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism
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ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ພາກສຳະເໜີ

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 1 ∞ • ພາກສຳະເໜີ – ແມ່ນສຳາມາດສຳະແດງ ຕອຳນທີ່ 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເລີ່ມເຂົ້າສຳູ່ເວທີການສຳົນທະນາ.

• ປັບແຜ່ນສຳະໄລ້ນີ້ໃຫ້ແທດເໝາະກັບທ້ອຳງຖິ່ນ 
ໂດຍການຕື່ມ ຊື່ຊຸມຊົນ, ຊື່ຂອຳງຜູ້ອຳ�ນວຍ 
ຄວາມສຳະດວກ ແລະ ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ 
ຜູ້ທີສຳອຳງ, ແລະ ຖ້າເໝາະສຳົມໃຫ້ເອົາໂລໂກ້ຂອຳງ
ອຳົງການຄູ່ຮ່ວມເຂົ້ານ�.

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 2 ∞ • ສຳະບາຍດີຕອຳນເຊົ້າ/ຕອຳນບ່າຍ/ຕອຳນແລງ. 

• ຂໍຂອຳບໃຈທຸກຄົນທີ່ສຳະລະເວລາມາຮ່ວມ 
ເວທສົີຳນທະນາໃນຄັ້ງນີ້. 

• ເວົ້າກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າ ການທີ່ພວກເຂົ້າມາ 
ຮ່ວມເວທີສຳົນທະນານີ້ ແມ່ນເພື່ອຳຜົນປະໂຫຍດ 
ຂອຳງລູກໆຂອຳງຕົນ/ເດັກທີ່ຕົນເບິ່ງແຍງ.

• ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄ� 
ເວົ້າທີ່ເປັນກັນເອງ ແລະ ແນະນ�ຕົນເອງ 
ໂດຍຫຍໍ້ ແລະ ຜູອ້ຳື່ນໆທີ່ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການ 
ຝຶກອຳົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້.

• ຍ້ອຳນມີເວລາຈຳ�ກັດສຳ�ລັບເວທສີຳົນທະນາ, 
ໃຫ້ດ�ເນີນພາກສຳະເໜີນີ້ຢ່າງໄວ. 

• ຈຳຸດປະສຳົງຂອຳງພາກສຳະເໜີນີ້ ແມ່ນເພື່ອຳ 
ວາງພື້ນຖານໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ວ່າການ 
ເຂົ້າຮ່ວມຂອຳງພວກເຂົາ ແມ່ນການເຮັດ 
ເພື່ອຳລູກ. 

• ພາກນີ້ຍັງສຳາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ສຳຶກ 
ສຳະບາຍ ແລະ ເຂົ້າໃຈສຳິ່ງທີ່ສຳະເໜີ ແລະ 
ໃຫ້ໂອກາດເຂົາເຈົ້າແນະນ�ຕົນເອງ  
ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຜູອ້ຳື່ນໃນກຸ່ມ ກ່ອຳນທີ່ 
ຈຳະເຂົ້າໄປສຳູ່ບັນຫາທີ່ຫຼໍ່ແຫຼມມກ່ຽວກັບ  
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ທີ່ຈຳະນ� 
ສຳະເໜີໃນພາກຕໍ່ໆໄປ. 

• ກິດຈຳະກ�ທີ່ເປັນທາງເລືອຳກໃນພາກນີ້ 
(ການແນະນໍາຕົວຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການລະດົມ 
ແນວຄວາມຄິດເປັນກຸ່ມ) ຄວນເຮັດໄວໆ ແລະ 
ບໍ່ຕ້ອຳງອຳະທິບາຍລາຍລະອຳຽດຍາວຫຼາຍ.

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 3 ∞ • ອຳະທິບາຍວ່າ ເອກະສຳານການຝຶກອຳົບຮົມນີ້ 
ແມ່ນໄດ້ຖືກພັດທະນາຂື້ນ ໂດຍອຳົງການ 
ສຳຸພະນິມິດ ສຳ�ລັບໂຄງການເດັກ - ເສົາຫຼັກ 
ປ້ອຳງກັນ, ຊຶ່ງເປັນແຜນງານລິເລີ່ມຂອຳງ 
ລັດຖະບານອຳົດສຳຕຣາລີ ເພື່ອຳປ້ອຳງກັນການ 
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ໃນການເດີນທາງ 
ແລະ ການທອ່ຳງທ່ຽວ. 

• ຕາມຄວາມເໝາະສຳົມ, ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມ 
ສຳະດວກຄວນອຳະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ ວ່າ ຊຸມຊົນ 
ທ້ອຳງຖິ່ນມີການພົວພັນກັບການທອ່ຳງທ່ຽວ 
ແນວໃດ (ຕົວຢ່າງ: ເປັນແຫຼ່ງທ່ອຳງທ່ຽວ 
ທີ່ໄດ້ຮັບການສຳ້າງຂື້ນເປັນຢ່າງດີ, ເປັນບ່ອຳນ 
ທ່ອຳງທ່ຽວທີ່ກ�ລັງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ,  
ມີການອຳົບພະຍົບຈຳາກຊຸມຊົນ ໄປຫາບ່ອຳນ 
ທ່ອຳງທ່ຽວ, ອຳື່ນໆ). ອຳັນນີ້ແມ່ນການສຳະເໜ ີ
ຄວາມເປັນມາ ແລະ ວາງພື້ນຖານສຳ�ລັບເວທ ີ
ສຳົນທະນາ.

• ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ 
ຄວນອຳະທິບາຍໃຫ້ຊັດເຈນວ່າການລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດເດັກນັ້ນຍັງສຳາມາດເກີດຂື້ນໃນຊຸມຊົນ 
ທີ່ບໍ່ແມ່ນແຫຼ່ງທອ່ຳງທ່ຽວ. 



ພາກທີ 2: ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້
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ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 4 ກິດຈະກໍາ ການແນະນໍາຕົວຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
(ເປັນທາງເລືອກ – ດໍາເນີນກໍລະນີທີ່ 

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ຮູ້ຈັກກັນເທົ່ານັ້ນ.)

• ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າ ສຳ່ວນຫຼາຍທ່ານທີ່ 
ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນ ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ 
(ເດັກແມ່ນທຸກຄົນທີ່ມອີຳາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ). 
ບາງທ່ານກອໍຳາດຈຳະຮູ້ຈຳັກກັນມາກ່ອຳນແລ້ວ,  
ແຕ່ບາງທ່ານອຳາດຍັງບໍ່ເຄີຍພົບກັນເທື່ອຳ. 

• ເພື່ອຳເປັນການທ�ຄວາມຮູ່ຈຳັກກັນ, ຂໍເຊີນ 
ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນແນະນ�ຕົນເອງ ໂດຍຕອຳບ  
2 ຄ�ຖາມງ່າຍໆດັ່ງນີ້:

 – ເຈົ້າຊື່ຫຍັງ?

 – ທ່ານກ�ລັງດູແລເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມຈຳັກຄົນ?

• ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຄວນຮັບຊາບຂໍ້ມູນ 
ໂດຍຫຍໍ້ຂອຳງແຕ່ລະຄົນແຕ່ລະຄົນ ແລະ  
ບວກຈຳ�ນວນລູກຂອຳງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຂຶ້ນເລື້ອຳຍໆ 
ຕາມການສຳະເໜີຕົວ.

• ຕອຳນສຳະຫຼຸບພາກແນະນ�ຕົວ, 
ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກສຳາມາດ:

 – ສຳະແດງຄ�ເຫັນກ່ຽວກັບການມີປະສຳົບການ 
ຫລາຍປີຂອຳງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການດູແລເດັກ.

 – ຮັບຮູ້ຈຳ�ນວນເດັກທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບການ 
ດູແລຈຳາກບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຫອ້ຳງຮຽນ. 

 – ແນະນ�ໃຫ້ຜູ້ເຂົາຮ່ວມຮູ້ວ່າເວທີການ 
ສຳົນທະນານີ້ຖືກອຳອຳກແບບຂຶ້ນມາສຳະເພາະ 
ເພື່ອຳຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາປົກປ້ອຳງເດັກຈຳາກ 
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.

 – ສຳະແດງຄ�ເຫັນວ່າການເຂົ້າຮ່ວມເວທ ີ
ສຳົນທະນານີ້ແມ່ນການປະຕິບັດບາດ  
ກ້າວໜຶ່ງແລ້ວໃນການປົກປ້ອຳງເດັກຈຳາກ 
ການລ່ວງລະເມີດ.

 – ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ສຳົນທະນາ ແລະ 
ແລກປ່ຽນປະສົຳບການໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. 

ເພື່ອຳເຮັດໃຫ້ພາກນີ້ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ 
ແລະແລກປ່ຽນກັນທັງສຳອຳງກໍ້າສຳອຳງຝ່າຍ, 
ການແນະນ�ໂຕ ຈຳະເລີ່ມ ໂດຍການໂຍນໝາກ 
ບານເບົາ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໜຶ່ງທ່ານ. ຫຼັງຈຳາກທີ່ 
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ແນະນ�ຕົນເອງແລ້ວເຂົາເຈົ້າ 
ສຳາມາດເລືອຳກຄົນຕໍ່ໄປ ໂດຍການໂຍນ 
ໝາກບານໄປໃຫ້ຜູ້ນັ້ນ. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ໂຍນໝາກບານ ໄປໃຫ້ຄົນທີ່ເຂົ້າເຈົ້າ ບໍ່ເຄີຍພົບ 
ມາກ່ອຳນ.
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກໃນການດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 5 ∞ ຍ້ອນຫຍັງພວກເຮົາຈີ່ງມາທີ່ນີ້?

• ມື້ນີ້,ພວກເຮົາຈຳະມາສຳົນທະນາຫຍໍ້ໆກ່ຽວກັບ
ວິທີການປົກປອ້ຳງເດັກຈຳາກການລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດ.

• ໃນຖານະທີ່ເປັນພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ, 
ມັນອຳາດຈຳະເປັນການຍາກທີ່ພວກເຮົາຈຳະເວົ້າ 
ເລື່ອຳງເພດກັບລູກຂອຳງເຮົາ. ພໍ່ແມ່ຂອຳງພວກ 
ເຮົາເອງກອໍຳາດຈຳະຍັງບໍ່ເຄີຍລົມເລື່ອຳງເພດ 
ກັບເຮົາ ແລະ ບາງເທື່ອຳມື້ນີ້ອຳາດເປັນເທື່ອຳທ� 
ອຳິດສຳ�ລັບທ່ານທີ່ຈຳະເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອຳງນີ້.

• ແຕ່ວ່າ, ເພື່ອຳເຮັດໃຫ້ລູກຫຼານຂອຳງພວກເຮົາ 
ປອຳດໄພ, ມັນຈຳຶ່ງສຳ�ຄັນທີ່ພວກເຮົາຮູ້ກ່ຽວກັບ 
ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ຈຳ�ເປັນຕອ້ຳງເວົ້າກ່ຽວ 
ກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. ມັນຍັງ 
ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາບໍ່ຄວນມິດງຽບກ່ຽວ 
ກັບບັນຫານີ້.

ຂໍ້ສະເໜີ:

• ການປະກອຳບສຳ່ວນຂອຳງແຕ່ລະຄົນກ່ຽວກັບຫົວ 
ເລື່ອຳງນີ້ລ້ວນແຕ່ແມ່ນສຳິ່ງທີ່ມີຄ່າ.

• ຖ້າທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈອຳັນໃດອຳັນໜຶ່ງແມ່ນໃຫ ້
ຖາມໂລດ. ບາງເທື່ອຳຜູອ້ຳື່ນກໍອຳາດບໍ່ເຂົ້າໃຈ 
ຄືກັນ. ຖ້າວ່າທ່ານສຳະບາຍໃຈກວ່າ,  
ມາລົມກັບຂ້າພະເຈົາໂດຍກົງກໍໄດ້ຫຼັງຈຳາກ 
ເວທີການສຳົນທະນາ.

• ຖ້າທ່ານຮູກ່້ຽວກັບສຳະພາບການທີ່ເດັກນ້ອຳຍ 
ກ�ລັງຕົກຢູ່ໃນຄວາມສຳຽ່ງຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດ 
ທາງເພດ, ຂໍໃຫ້ມາບອຳກຂ້າພະເຈົ້າຫັຼງຈຳາກ 
ເວທີການສຳນົທະນາ ແລະ ພວກເຮາົຈຳະຫາ 
ວທີິຊ່ວຍເຫືຼອຳເຂາົເຈົ້າ.

ອຳີງໃສ່ ບັດເອົາກັບບ້ານ (ການປົກປ້ອງເດັກແມ່ນ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໝົດທຸກຄົນ) 

ການປົກປ້ອງເດັກແມ່ນຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບຂອງໝົດທຸກຄົນ
ເດັກ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ. ເດັກຕ້ອງການໃຫ້ມີການປົກປ້ອງພິເສດ. 
ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກ ແມ່ນຜູ້ຕົ້ນຕໍ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການປົກປ້ອງເດັກ.

ພາ ລະ ບົດ ບາດ ຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງ ແຍງ ແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ 
ໃນການປົກປ້ອງເດກັຈາກການ ຖືກລ່ວງລະເມີດ. 

  

 
ຜູທ້ີ່ ຮບັຜດິຊອບເດັກ

ພໍ່  ແມ ່& ຜູ້ປົກ ຄອງ

         
   ເດັກ

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 6 ກິດຈະກໍາ: ການລະດົມແນວຄວາມຄິດ 
ເປັນກຸ່ມ (ເປັນທາງເລືອກ)

• ຮບັຮູວ້າ່ການເບິ່ງແຍງເດັກ ເປັນວຽກປະຈຳ� 
ແລະ ທ້າທາຍ. 

• ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມໃຫ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງສຳິ່ງທີ່ພວກເຂົາ 
ໄດ້ເຮດັສຳ�ລັບລູກຂອຳງພວກເຂົາໃນແຕ່ລະ 
ມື້ມີຫຍງັແດ່. 

• ໃຫ້ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ/ຜູ້ອຳ�ນວຍ 
ຄວາມສຳະດວກຜູ້ທີສຳອຳງ ຫືຼ ສຳະມາຊິກໃນກຸ່ມທີ່ 
ອຳາສຳາສຳະມກັ ຂຽນປະເດັນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນລົງ
ໃສ່ເຈຍ້ແຜ່ນໃຫຍ.່

• ພາກນີ້ອຳາດຈຳະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ກິດຈຳະກ�ສຳັ້ນໆ  
ທີ່ສຳ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ສຳົນທະນາ ກ່ຽວກັບສຳິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຮັດເພື່ອຳລູກ.  
ມັນເປັນການໃຫ້ໂອກາດແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອຳບ 
ຄ�ເຫັນໃນຮູບການທີ່ບໍ່ມີການຂັດແຍ່ງ ໃນໄລຍະ 
ເລີ່ມຕົ້ນຂອຳງການສຳົນທະນາ. ມັນຈຳະຊ່ວຍໃຫ ້
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ສຳຶກສຳະບາຍໃຈໃນການສຳົນທະນາ 
ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທາງເພດ.



ພາກທີ 2: ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້
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ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

• ສຳະແດງຄວາມຮັບຮູ້ ວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີວຽກຫຼາຍ 
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອຳບທີ່ສຳ�ຄັນຂອຳງຄົນເປັນ 
ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ແມ່ນການປົກປອ້ຳງລູກ 
ຈຳາກໄພອຳັນຕະລາຍທຸກຮູບແບບ.

• ອຳະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາ 
ເຂົ້າໃຈຢ່າງຈຳະແຈ້ງກ່ຽວກັບວິທີການປົກປອ້ຳງ 
ເດັກຂອຳງພວກເຮົາຈຳາກສຳິ່ງອຳັນຕະລາຍຕ່າງໆ  
(ຕົວຢ່າງ ຄວາມປອຳດໄພໃນເວລາຍ່າງຂ້າມ 
ຖະຫນົນ, ການລະວັງຕົວໃນເວລາຢູ່ໃກ້ໄຟ) 
ແຕ່ພວກເຮົາກໍຮູ້ວ່າ ຍັງມີພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ດູແລ 
ເດັກຫລາຍຄົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນແນ່ໃຈວ່າຈຳະຮັກສຳາ 
ໃຫ້ລູກຂອຳງຕົນປອຳດໄພຄືແນວໃດ ຈຳາກການ 
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.

• ການຝຶກອົຳບຮົມໃນມື້ນີ້ ຖືກອຳອຳກແບບມາເພື່ອຳ 
ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ທ່ານ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອຳງເດັກ 
ຂອຳງທ່ານໃຫ້ປອຳດໄພຈຳາກການລ່ວງລະເມີດ 
ທາງເພດ.

• ຄ�ຕອຳບອຳາດລວມດ້ວຍ: ທ�ຄວາມສຳະອຳາດ 
ໃຫ້ລູກ, ໄປສຳົ່ງຢູ່ໂຮງຮຽນ, ສຳອຳນວຽກເຮອືຳນໃຫ ້
ພວກເຂົາ, ຊ່ວຍສຳອຳນວຽກບ້ານ, ໃຫ້ອຳາຫານ, 
ເຄື່ອຳງນຸ່ງ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາປອຳດໄພ ແລະ 
ອຳື່ນໆ. 

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 7 ∞ ກິດຈະກໍາ: ແບບທົດສອບກ່ອນ 
ຝຶກອົບຮົມ

• ຢູ່ໃນນີ້ ບາງທ່ານກໍ່ອຳາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ 
ກັບເລື່ອຳງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ 
ມາກ່ອຳນແລ້ວ ແຕ່ບາງທ່ານກໍ່ອຳາດເປັນ 
ຄວາມຮູ້ໃໝ່. ເພື່ອຳຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາ 
ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສຳານ ທີ່ເໝາະສຳົມ ແລະ  
ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຳຸດສຳ�ລັບທ່ານ, ກ່ອຳນອຳື່ນ 
ໝົດພວກເຮົາຂໍຖາມບາງຄ�ຖາມ. 

• ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກສຳາມາດເລືອຳກ 
ດ�ເນີນການທົດສຳອຳບໃຫ້ເປັນກິດຈຳະກ�ງ່າຍໆ,  
ແບບໂຕ້ຕອຳບກັນຕາມທີ່ໄດ້ອຳະທິບາຍ 
ໃນຂໍ້ແນະນໍາອະທິບາຍ (ຖັນເບື້ອຳງຂວາ)  
ເພື່ອຳເປັນການທົດສຳອຳບຄວາມຮູ້ຂອຳງ 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ເຫັນວ່າ ວິທີການດັ່ງກ່າວ 
ຈຳະເໝາະສຳົມກວ່າສຳ�ລັບດ�ເນີນກັບພໍ່ແມ່  
ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ ແລະ ຍັງປະຢັດ 
ເວລາໄດ້ດີກວ່າ ກິດຈຳະກ�ແບບຂີດຂຽນ. 
ຖ້າຕ້ອຳງການ ແມ່ນສຳາມາດແຈກຢາຍ  
ບົດທົດສອບກ່ອນການຝຶກອົບຮົມແບບ 
ຂີດຂຽນ (ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 3). 

ແບບຟອຳມທົດສອບຕອນຕົ້ນ ແມ່ນສຳ່ວນໜຶ່ງຂອຳງ 
ການປະເມີນຜົນກ່ອຳນການຝຶກອົຳບຮົມ. ແນະນ�ໃຫ ້
ດ�ເນີນການທົດສຳອຳບກອ່ຳນການຝຶກອຳົບຮົມ 
ເປັນກິດຈຳະກ�ແບບໂຕ້ຕອຳບ ດັ່ງທີ່ກ�ນົດໄວ້ດັ່ງ 
ລຸ່ມນີ້: ອຳີກທາງເລືອຳກໜຶ່ງແມ່ນສຳາມາດດ�ເນີນ 
ບົດທົດສອບກ່ອນການຝຶກອົບຮົມດ້ວຍການຂຽນ 
(ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 3). 

ແບບທົດສອບກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ – ກິດຈະກໍາ 
ແບບໂຕ້ຕອບກັນ

1.  ແຈກຢາຍບັດທົດສອບກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ 
ແລະ ຫຼັງການຝຶກອົບຮົມໜຶ່ງຊຸດ (ເອກະສຳານ 
ຊ້ອນທ້າຍ 5) ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ 
ແລະ ຂໍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍົກບັດ ‘ກາໝາຍເອົາ’ 
ຂື້ນ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຕອຳບວ່າ ‘ແມ່ນ’, ຍົກບັດ 
‘ໝາຍໄຄ່ວ’ ຂຶ້ນຖ້າວ່າຄ�ຕອຳບຂອຳງເຂົາ 
ເຈົ້າແມ່ນ ‘ບໍ່’ ແລະ ບັດ ‘ໝາຍຄ�ຖາມ’  
ຖ້າວ່າຄ�ຕອຳບຂອຳງເຂົາເຈົ້າແມ່ນ ‘ບໍ່ຮູ້’  
ຕອຳບແຕ່ລະຄ�ຖາມຢູ່ໃນແບບທົດສອບ 
ຕອນຕົ້ນ. ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ  
(ຫຼື ຜູ້ຊ່ວຍ) ຕອ້ຳງໄດ້ ບັນທຶກຢ່າງລະມັດລະວັງ 
ຈຳ�ນວນ ກາໝາຍເລອືຳກເອົາ, ກາໝາຍໄຄວ່ 
ແລະ ໝາຍຖາມສຳ�ລັບແຕ່ລະຄ�ຖາມ 
ຕາມແບບຢ່າງໃນ ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 6.

2. ອີຳກທາງເລືອຳກໜຶ່ງທີ່ງ່າຍກ່ວາ ແມ່ນ ໃຫ້ແຍກ 
ຫ້ອຳງເປັນສຳາມສຳ່ວນຕາມ ‘ກາໝາຍເອົາ’, 
‘ໝາຍໄຄວ່’ ແລະ ‘ໝາຍຖາມ’. ຂີດກາໝາຍ 
ເອົາຢູ່ບ່ອຳນໜຶ່ງ, ໝາຍໄຄວ່ໃນບ່ອຳນໜຶ່ງ 
ຕ່າງຫາກ, ແລະ ໝາຍຖາມໃສ່ຫ້ອຳງທີສຳາມ. 
ບອຳກໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍ້າຍໄປຫາ ພາກສຳ່ວນ 
ຂອຳງຫ້ອຳງ ຕາມຄ�ຕອຳບຂອຳງເຂົາວ່າ ‘ແມ່ນ’ 
(ກາໝາຍເອົາ), ‘ບໍ່’ (ກາໄຄ່ວ) ຫຼື ‘ບໍ່ຮູ້’ 
(ໝາຍຖາມ). 
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກໃນການດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນຫຍັງ?
ແຜ່ນສຳະໄລ້ 8 ∞ • ເພື່ອຳໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ‘ການລ່ວງລະເມີດ 

ທາງເພດເດັກ’, ພວກເຮົາຕອ້ຳງເຂົ້າໃຈວ່າ 
‘ການລ່ວງລະເມີດເດັກ’ ແມ່ນຫຍັງ. 

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 9 ∞ • ການລ່ວງລະເມີດເດັກແມ່ນທຸກໆການກະທ� 
(ຫຼື ບໍ່ແມ່ນການກະທ�) ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມບັງເອີນ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກເຈັບປວດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເດັກ 
ຕົກຢູ່ໃນຄວາມອັຳນຕະລາຍ.

• ການລ່ວງລະເມີດເດັກ ມີຜົນຕົວຈຳິງ ຫຼື ອຳາດມ ີ
ຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ສຳຸຂະພາບ, ການຢູ່ລອຳດ, 
ການພັດທະນາ ແລະ ກຽດສຳັກສີຳ ຂອຳງເດັກ. 

ອຳີງໃສ່ ບັດເອົາກັບບ້ານ (ການລ່ວງລະເມີດເດັກ 
ແມ່ນຫຍັງ?)

ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຄວນອ້ຳາງອຳີງເຖິງນິຍາມ  
ແລະ ມາດຕາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອຳງ ໃນກົດໝາຍ 
ພາຍໃນ ຕາມຄວາມເໝາະສຳົມ.

ການ ລ່ວງລະເມີດເດັກ ແມ່ນ ຫຍັງ?

ການລ່ວງລະເມີດເດັກແມ່ນທຸກໆການກະທຳ (ຫຼື ບໍ່ແມ່ນການກະທຳ) ທີ່ບໍ່ແມ່ນ 
ຄວາມບັງເອີນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກເຈັບປວດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເດັກຕົກຢູ່ໃນຄວາມອັນຕະລາຍ.   
 
ໃນແຕ່ລະວັນ ມີເດັກຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຈາກການລ່ວງລະເມີດ. 
ການລ່ວງລະເມີດເດັກ ແມ່ນເກີດມີຂື້ນຢູ່ໃນທຸກໆປະເທດໃນໂລກ.

ປະເພດຂອງການລ່ວງລະເມີດ 
ການລ່ວງລະເມີດເດັກແບ່ງອອກເປັນ 4 ປະເພດ. ສ່ວນຫຼາຍ, ມີຫຼາຍກ່ວາ ໜຶ່ງ ປະເພດ 
ຂອງການລ່ວງລະເມີດທີ່ເກີດຂື້ນ ພ້ອມໆ ກັນ.

ຜົນກະທົບຂອງການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ເດັກ
ການລ່ວງລະເມີດເດັກມີຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ເດັກ ແລ້ວພາໃຫ້ເກີດບັນຫາ 
ທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ໃນໄລຍະຍາວ. 

ການລ່ວງລະເມີດສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ ຜູ້ ອື່ນໆ ນອກ ຈາກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຄືຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ 
ແລະ ສັງຄົມທົ່ວ ໄປ. 

ເດັກບໍ່ຄວນຖືກກາ່ວ ໂທດໃນການຖືກລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ການທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ 
ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ. 

ການລ່ວງລະເມີດ 
ທາງຮ່າງກາຍ

ການລ່ວງລະເມີດ 
ທາງເພດ 

ການລ່ວງລະເມີດ 
ທາງຈິດໃຈ

ການປ່ອຍປະ 
ລະເລີຍເດັກ

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 10 ∞ ມີສຳີ່ຮູບແບບຫຼັກຂອຳງການລ່ວງລະເມີດເດັກ,  
ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈຳະມີການຊໍ້າຊອ້ຳນກັນກໍຕາມ: 

ການລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ 

• ການລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຮ່າງກາຍແມ່ນ 
ເວລາບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຕັ້ງໃຈຂົ່ມຂູ່ ແລະ  
ກະທ�ເຮັດໃຫ້ເດັກນອ້ຳຍໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. 

• ການກະທ�ລວມມີ: ການຕີ, ການກົດຂີ່, 
ການຊົກ, ຈຳັບສຳັ່ນ, ເຕະ, ເອົາໄຟຈຳູດ,  
ເອົາມີດແຖບາດ, ບີບຄໍຕາຍ, ຈຳັບທັ່ງຂື້ນລົງ,  
ວາງຢາພິດ ຫຼື ບັງຄັບບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອຳນຍ້າຍ 
ໄປມາໄດ້. 

 ການລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຈິດໃຈ

• ການລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຈຳິດໃຈແມ່ນການ 
ກະທ�ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜົນຕໍ່ຄວາມຮູສ້ຳຶກທາງອຳາລົມ
ຈຳິດຢ່າງຫນັກຫນ່ວງແລະເຮັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອຳງ. 

• ການລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຈຳິດໃຈສຳົ່ງຜົນຕໍ່ກັບ
ຄວາມຫມັ້ນໃຈຂອຳງເດັກ.
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ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

• ການເອີ້ນຊື່ທີ່ເດັກບໍ່ມັກ, ການຂົ່ມຂູ່ເດັກ, 
ການເວົ້າເຢາະເຢີ້ຍ, ການຂັງເດັກໄວ້ຄົນດຽວ. 

• ທຸກຮູບແບບຂອຳງການລ່ວງລະເມີດເດັກ  
ແມ່ນມີຜົນກະທົບທາງດ້ານຈຳິດໃຈຂອຳງເດັກ.

 ການປ່ອຍປະລະເລີຍເດັກ 

• ການປ່ອຳຍປະລະເລີຍ ເປັນສຳິ່ງທີ່ຫຼົ້ມເຫຼວທີ່ 
ຍິ່ງໃຫ່ຍຂອຳງການເບິ່ງແຍງເດັກ. 

• ຕົວຢ່າງ: ການປົກປອ້ຳງເຂົາເຈົ້າຈຳາກສຳິ່ງ 
ອຳັນຕະລາຍ ຫຼື ບໍ່ຍອຳມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ 
ການປີ່ນປົວສຳຸຂະພາບທີ່ດີ ຫຼື ຄວາມຈຳ�ເປັນ 
ຂັ້ນພື້ນຖານ (ເຊັ່ນ: ອຳາຫານການກິນ, 
ເຄື່ອຳງນຸ່ງຖື, ທີ່ພັກອຳາໄສ ຫຼື ການເບິ່ງແຍງ 
ດ້ານຈຳິດໃຈ).

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ

• ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດມັນແມ່ນການ
ທີ່ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງນ�ໃຊ້ອຳ�ນາດຂອຳງຕົນ ຫຼື 
ຫລອຳກລວງເອົາເດັກໄປຮ່ວມເພດ. 

• ການລະເມີດທາງເພດເດັກ ນັ້ນລວມເອົາ 
ທຸກຮູບແບບຂອຳງພຶດຕກິ�ທາງເພດທີ່ບໍ່ 
ຍິນຍອຳມ. ໃນນັ້ນລວມທັງການຈັຳບບາຍ ຫຼື 
ວ່າບໍ່ໄດ້ສຳ�ພັດໃດໆເລີຍ. 

• ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກລວມມີ: 

 – ສຳ້າງພາບ/ຮູບຖ່າຍ/ວິໂດໂອທີ່ບໍ່ເໝາະສຳົມ 
ສຳ�ລັບເດັກ,

 – ບັງຄັບໃຫ້ເດັກເບິ່ງ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມໃນ 
ການກະທ�ທາງເພດ, ຫຼື

 – ບັງຄັບໃຫ້ເດັກມີເພດສຳ�ພັນ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມ 
ໃນການກະທ�ທາງເພດ ກັບເດັກ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ ່
ຄົນອຳື່ນ. 

ມື້ນີ້ ພວກເຮົາຈຳະສຳົນທະນາ ເນັ້ນໃສ່ຫມວດ 
ຂອຳງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. ເຖິງແນວໃດ 
ກໍຕາມ, ມັນເປັນສຳິ່ງສຳ�ຄັນທີ່ຄວນຮູ້ວ່າ 
ການລ່ວງລະເມີດສຳີ່ປະເພດນັ້ນ ຈຳະກ່ຽວພັນກັນ 
ແລະ ບໍ່ເກີດຂຶ້ນພຽງປະເພດດຽວ. ຕົວຢ່າງ: 
ເດັກທີ່ຖືກລ່ວງລະເມີດທາງຈຳິດໃຈ ມັກຈຳະຖືກ 
ປ່ອຳຍປະລະເລີຍ. 
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ແຜ່ນສຳະໄລ້ 11 ∞ • ບໍ່ມີສຳະຖິຕິທີ່ຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບຕົວເລກຂອຳງ 
ເດັກທີ່ຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.

• ມັນເປັນສຳິ່ງຍາກທີ່ຈຳະຮູ້ຕົວເລກ ຍ້ອຳນວ່າ
ຄົນບໍ່ມັກລາຍງານກໍລະນີທີ່ເກີດຂື້ນ ແລະ 
ສຳ່ວນຫຼາຍບໍ່ມີການນັບ ກໍລະນີຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ. 
ແຕ່ຄາດຄະເນວ່າ ຈຳະມີຢູ່ຫຼາຍລ້ານກໍລະນີ.

• ເດັກເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນມາຈຳາກທຸກໆ ພື້ນຖານດ້ານ 
ເສດຖະກິດ-ສຳັງຄົມ, ທຸກອຳາຍຸ, ທຸກສຳາດສຳະໜາ 
ແລະ ວັດທະນະທ�.

• ມັນເປັນເລື່ອຳງທ�ມະດາສຳ�ລັບເດັກທີ່ໄດ້ຜ່ານ 
ປະສຳົບການຈຳາກການລ່ວງລະເມີດໃນຮູບແບບ
ຕ່າງໆ - ບາງກໍລະນີການລ່ວງລະເມີດແມ່ນ 
ການແຍກເອົາເດັກອຳອຳກໄປຕ່າງຫາກ. 
ຕົວຢ່າງ, ພໍ່ແມ່ປອ່ຳຍປະລະເລີຍເດັກ ແລະ  
ເຮັດໃຫ້ເດັກກາຍເປັນເດັກຢູ່ຂ້າງຖະໜົນ ແລະ  
ໃນທີ່ສຳຸດກໍ່ກາຍເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍທາງຮ່າງກາຍ  
ແລະ ຈິຳດໃຈ ແລະ/ຫຼື ການລ່ວງລະເມີດ 
ທາງເພດ.

• ເພື່ອຳເນັ້ນໜັກບັນຫາໃຫ້ແທດເໝາະກັບ 
ທ້ອຳງຖິ່ນ, ສຳະພາບການ ແລະ ຄວາມເປັນຈຳິງ, 
ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຄວນຍົກຕົວຢ່າງ 
ຈຳາກສຳື່ ທີ່ໄດ້ສຳະເໜີຢ່າງລະອຳຽດອ່ຳອຳນ ກໍລະນ ີ
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ຈຳາກທ້ອຳງຖິ່ນ 
ແລະ ພາຍໃນປະເທດ.

• ອຳາດຈຳະເປັນປະໂຫຍດ ຖ້າຜູ້ອຳ�ນວຍ 
ຄວາມສຳະດວກສຳະເໜີ ສຳະຖິຕິ ຫຼື ທ່າອຳ່ຽງ 
ພາຍໃນ ປະເທດ ເພື່ອຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເຫັນ
ພາບວ່າ ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າຫຍັງແດ່ 
ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້.

ໃນລະດັບພາກພື້ນ, ບົດລາຍງານການທົບທວນ  
ປີ 2012 ໂດຍ ອຳົງການຢູນີເຊັບ (UNICEF) 
ປະຈຳ�ພາກພື້ນອຳາຊີຕາເວັນອຳອຳກ ແລະ ປາຊິຟີກ 
ພົບວ່າ:

• ອຳັດຕາການລ່ວງລະເມີດທາງຮ່າງກາຍຢ່າງ
ຮຸນແຮງຢູ່ລະຫວ່າງ 9% ເຖິງປະມານ 25% 
ຂອຳງເດັກນ້ອຳຍໃນພາກພື້ນ.

• ລະຫວ່າງ 14% ຫາ 30% ຂອຳງທັງເດັກຊາຍ 
ແລະ ເດັກຍິງ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ເຄີຍມີປະສົຳບການ 
ຖືກບັງຄັບໃຫ້ມີເພດສຳ�ພັນຕະຫຼອຳດໄລຍະການ
ມີຊີວິດຂອຳງພວກເຂົາ.

• ໄວຈຳະເລີນພັນ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ເຄີຍຖືກ 
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ/ຫຼື ທາງຮ່າງກາຍ 
ໃນໄວເດັກ ແມ່ນມີຄວາມຄິດຢາກ ຫຼື ພະຍາຍາມ 
ຂ້າຕົວຕາຍ 4 ເທົ່າຫຼາຍກວ່າ ເດັກທີ່ບໍ່ມີປະຫວັດ
ການລ່ວງລະເມີດ.

(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: UNICEF, ການກະທໍາຜິດຕໍ່ເດັກ: 
ຄວາມແຜ່ຫຼາຍ, ກໍລະນີ ແລະ ຜົນທີ່ຕາມມາ 
ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ, 
2012)

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 12 ∞ • ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນຜິດ 
ກົດໝາຍ.

• ເດັກມີສິຳດໄດ້ຮັບການປົກປອ້ຳງຈຳາກການ 
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ 
ພາຍໃນປະເທດ ຢູ່ໃນອຳາຊີຕາເວັນອຳອຳກ 
ສຳຽງໄຕ້.

• ເດັກຍັງມສີຳິດໄດ້ຮັບການປົກປອ້ຳງ ຈຳາກການ 
ລ່ວງລະເມີດໃນທຸກຮູບແບບ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ 
ສຳາກົນ – ທ່ານອຳາດຈຳະໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ 
ສຳົນທສິຳັນຍາຂອຳງ ອຳົງການສຳະຫະປະຊາຊາດ 
ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບສັຳນຕະຍາບັນ 
ໂດຍທຸກໆປະເທດໃນອຳາຊີຕາເວັນອຳອຳກ 
ສຳຽງໄຕ້.

ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ ຄວນສຳຶກສຳາຄົ້ນຄ້ວາ 
ກ່ຽວກັບຂອຳບກົດໝາຍ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ກ່ອຳນ 
ດ�ເນີນການສົຳນທະນາ ແລະ ສຳະເໜີໂດຍຫຍໍ້:

• ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂອ້ຳງມີຫຍັງແດ່?

• ກົດໝາຍໄດ້ຖືກເອົາມານ�ໃຊ້ຢູ່ໃນປະເທດ 
ແນວໃດ?

ຖ້າຈຳ�ເປັນ, ໃຫ້ສຳະເໜີໂຄງຮ່າງຫຍໍ້ ສົຳນທິສຳັນຍາ 
ຂອຳງອຳົງການສຳະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ 
ສິດທິເດັກ.
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ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 13 ∞ • ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນຫົວ 
ເລື່ອຳງທີ່ຫຼໍ່ແຫລມ. ມັນເປັນປະເດັນທີ່ 
ພວກເຮົາບໍ່ຢາກເກັບມາຄິດ. ຍອ້ຳນແນວນັ້ນ 
ຈຳຶ່ງມີຫລາຍຄົນສຳັບສຳົນກັບຫົວເລື່ອຳງນີ້. 
ຫຼາຍໆຄົນຄິດວ່າ ມັນເປັນບັນຫາທີ່ໄກຕົວທີ່ບໍ່
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພວກເຂົາ, ບ້ານໄກ້ເຮອືຳນຄຽງ ຫຼື 
ຄອຳບຄົວຂອຳງພວກເຂົາ.

• ເນື່ອຳງຈຳາກວ່າບໍ່ມີຄົນຢາກເວົ້າເຖິງເລື່ອຳງ 
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ມັນຈຳຶ່ງມ ີ
ຫລາຍສຳິ່ງລຶກລັບກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດ 
ທາງເພດເດັກ.

• ຜູ້ກະທ�ຜິດທິ່ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ  
ມັກຈຳະສຳວຍໃຊ້ໂອກາດຈຳາກຜູ້ທີ່ຂາດຄວາມຮູ ້
ກ່ຽວກັບການກະທ�ຜິດ ເພື່ອຳວ່າພວກເຂົາ 
ຈຳະໄດ້ກະທ�ຜິດດ້ວຍການລ່ວງລະເມີດເດັກ. 
ດັ່ງນັ້ນ ສຳິ່ງນີ້ຈຳຶ່ງມີຄວາມສຳ�ຄັນສຳ�ລັບພວກເຮົາ
ທີ່ຈຳະຕ້ອຳງຮັບຮູ້ ແລະ ເວົ້າເຖິງເລື່ອຳງນີ້. 

• ຂໍ້ມູນ ແລະ ການສຳົນທະນາເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ 
ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ເພື່ອຳພອ້ຳມກັນທັງຫມົດ 
ຊຸມຊົນເພື່ອຳປົກປອ້ຳງເດັກຂອຳງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາສຳາມາດປົກປ້ອງລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາໃຫ້ດີກ່ວາເກົ່າຄືແນວໃດ?
ແຜ່ນສຳະໄລ້ 14 ∞ • ໃນຖານະທີ່ເປັນພໍ່ແມ່ ແລະຜູ້ດູແລເດັກ  

ພວກເຮົາມີບົດບາດທີ່ສຳ�ຄັນທີ່ສຳຸດໃນການ 
ປົກປອ້ຳງເດັກຂອຳງພວກເຮົາ. 

• ມີຂັ້ນຕອຳນງ່າຍໆທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນ 
ສຳາມາດເຮັດ ເພື່ອຳປົກປ້ອຳງການລ່ວງລະເມີດ 
ທາງເພດເດັກ ແລະ ສຳ້າງສຳະພາບແວດລ້ອຳມ 
ທີ່ເອື້ອຳອຳ�ນວຍຕໍ່ການປົກປອ້ຳງເດັກ. ວິທີການ 
ດັ່ງກ່າວແມ່ນສຳາມາດແບ່ງອຳອຳກເປັນ 
ສຳີ່ປະເພດ:

1. ຮັບຮູ້ສຳະພາບໃຫ້ດີ ກ່ຽວກັບການ 
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.

2. ເວົ້າກັບລູກຫຼານຂອຳງພວກເຮົາ.
3. ຮັບຮູ້ສຳີ່ງທີ່ກ�ລັງເກີດຂື້ນ.
4. ຮູ້ຈັຳກຜູ້ທີ່ຈຳະຕິດຕໍ່ເພື່ອຳຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຳ.

• ໃນເມື່ອຳພວກເຮາົໄດ້ເຮດັທຸກສຳິ່ງທຸກຢ່າງ  
ພວກເຮາົສຳາມາດເຮດັໃຫ້ເດັກມີຄວາມປອຳດໄພ 
ຢູ່ໃນເຮອືຳນ, ແຕ່ວາ່ກໍຍັງມີຫລາຍສຳິ່ງຫລາຍຢ່າງ 
ທີ່ພວກເຮາົສຳາມາດເຮດັວຽກຮວ່ມກັນ ໃນທົ່ວ 
ຊຸມຊົນ ເພື່ອຳໃຫມີ້ຄວາມປອຳດໄພຕື່ມ ສຳ�ລັບເດັກ 
ຂອຳງພວກເຮາົ. ໃນນີ້ປະກອຳບດ້ວຍໂຮງຮຽນ, 
ບ່ອຳນເດັກຫຼີ້ນ ແລະ ສຳະຖານທີ່ອຳື່ນໆທີ່ເດັກໄປ.

• ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈຳະມາເວົ້າລະອຳຽດຕື່ມກ່ຽວກັບ  
ສຳີ່ ຂໍ້ປະຕິບັດການເຫຼົ່ານີ້. 

ອຳີງໃສ ່ບັດເອົາກັບກັບ (ຂ້ອຍຈະປົກປ້ອງລູກໃຫ ້
ປອດໄພແນວໃດ?)

ຂ້ອຍສາມາດຮັກສາໃຫ້ລູກ 
ປອດໄພຄືແນວໃດ?

 ຮັບ ຮູ້ ສະ ພາບ ການ
• ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ມັກຈະສວຍໃຊ້ໂອກາດຈາກຜູ້ທີ່ຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວ 

ກັບການກະທຳຜິດ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ກະທຳຜິດດ້ວຍການລ່ວງລະເມີດເດັກ. 
• ຮັບ ຮູ້ສະ ພາບ ການ ແລະ ເວົ້າ ກັບ ເດັກ ແບບ ເປີດ ເຜີຍ ກ່ຽວ ກັບ ການ ລ່ວງ ລະ ເມີດ ທາງ ເພດ ເດັກ. 

  ເວົ້າກັບເດັກ 
• ບາງເທື່ອເດັກບໍ່ຢາກບອກເລື່ອງສຳຄັນກັບພໍ່ແມ່ຂອງຕົນ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຢ້ານຖືກລົງໂທດ ຫຼື 

ຕຳນິ. ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ  ໝູນໃຊ້ຄວາມ ຢ້ານ ກົວ ດັ່ງ ກ່າວ ຂອງ ເດັກ ເປັນໂອກາດ 
ໃນການກະທຳຜິດ.

• ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ເປີດເຜີຍ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈກັບລູກ ຂອງ ທ່ານ. ບອກ ໃຫ້ ລູກ ຮູ້ວ່າພວກເຂົາ 
ສາມາດແບ່ງ ປັນທຸກເລື່ອງກັບທ່ານ.

• ເວົ້າ ເລື່ອງເພດ ແລະ ບັນຫາເລື່ອງເພດກັບລູກຂອງທ່ານ ດ້ວຍວິທີການທີ່ເໝາະສົມກັບອາຍ ຸ
ຂອງພວກເຂົາ.

• ສອນວິທີການປ້ອງກັນຕົວໃຫ້ລູກ ຂອງ ທ່ານ ນັບແຕຕ່ອນເຂົາ ອາຍຸຍັງນ້ອຍ  ຊຶ່ງປະກອບມີ:  
– ບອກຊື່ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 
– ຮັບຮູ້ ແລະ ຮັບ ມືຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ສັນຍານບອກເຕືອນທາງຮ່າງກາຍຂອງ ພວກ ເຂົາ  
 ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຍາມໃດທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ການປົກປ້ອງ. 
– ຖ້າເດັກຮູ້ສຶກກັງວົນ ຫຼື ຢ້ານກົວ, ພວກເຂົາສາມາດປະຕິເສດວ່າ ບໍ່ ແລະ ຫຼົບໜີອອກຈາກ 
 ສະຖານະການນັ້ນແລ້ວ ໄປລາຍງານໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເຂົາໄວ້ໃຈໄດ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ. 

  ຮັບຮູ້ສິ່ງທີ່ີ່ກຳລັງເກີດຂື້ນ
• ຮັບ ຮູ້ວ່າເຫດການນີ້ ສາ ມາດເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນຂອງເຮົາ.

• ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳຂອງລູກ ທ່ານ. 

• ສັງເກດພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຄົນອື່ນ ທີ່ເຂົ້າມາພົວພັນກັບລູກຂອງທ່ານ.

  ຮູ້ວ່າຈະພົວພັນໃຜເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
• ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທັນທີ ຖ້າສົງໃສວ່າເດັກຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ຖືກລ່ວງລະເມີດ.
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກໃນການດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

1. ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ຂໍ້ມູນຫຍັງ?
ແຜ່ນສຳະໄລ້ 15 ∞ • ເພື່ອຳປົກປ້ອຳງລູກຫຼານຂອຳງພວກເຮົາ,  

ພວກເຮົາຈຳ�ເປັນຕອ້ຳງຮັບຮູ້ສຳະພາບໃຫ້ດ ີ
ກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.

• ຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາມ ີ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຕື່ມ ແລະ ຊ່ວຍໃນການສຳ້າງ 
ໃຫ້ມີແວດລອ້ຳມທີ່ໃຫ້ການປົກປອ້ຳງເດັກ ແລະ  
ຕອຳບໂຕ້ກັບສຳະພາບການ ໃນເມື່ອຳເດັກພົບ 
ບັນຫາຕ່າງໆ.

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 16 ∞ ໃຜແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ?

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດສຳາມາດແນໃສ່ເດັກຈຳາກ 
ທຸກໆພື້ນຖານ. 

• ຜູ້ເຄາະຮາ້ຍສຳາມາດເປັນທັງເດັກຊາຍ ແລະ 
ເດັກຍິງ.

• ເດັກຫມາຍເຖິງບຸກຄົນທີ່ມອີຳາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ.  
ອຳັນນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍສຳາມາດ 
ຢູ່ໃນອຳາຍຸລະຫວ່າງ 0 – 17 ປີ. ສຳະນັ້ນ 
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ອຳາດເປັນເດັກນອ້ຳຍ ຫຼື ໄວລຸ້ນ

• ເດັກເພດທສີຳາມ ຫຼື ເດັກທີ່ກ�ລັງຄົ້ນຫາເພດ 
ຂອຳງຕົນເອງແມ່ນສຳາມາດມີຄວາມສຳ່ຽງທີ່ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ. 

• ເດັກພິການແມ່ນສຳາມາດມີຄວາມສຳ່ຽງທີ່ 
ເພີ່ມຂື້ນເຊັ່ນກັນ. ອຳັນນີ້ແມ່ນລວມທັງທຸກໆ 
ປະເພດຄວາມພິການ ເຊັ່ນ ການພິການທາງ 
ຮ່າງກາຍ, ການພິການທາງປະສຳາດສຳ�ພັດ  
(ຄື ການໄດ້ຍິນ ຫຼື ຄວາມບົກພອ່ຳງທາງ 
ສຳາຍຕາ), ການພິການທາງປັນຍາ ແລະ 
ການພິການທາງຈຳິດ.

• ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ສຳາມາດມ ີ
ຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກທຸກຄົນ, ໃນທຸກໆຄອຳບຄົວ.

• ເດັກນອ້ຳຍຈຳະຖືກຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ 
ຢູ່ສຳະເໝີ. ບາງຄັ້ງການກ່າວໂທດ ແມ່ນກ່າວ 
ແບບທາງອຳ້ອຳມ. ຕ້ອຳງໄດ້ຮັບປະກັນວ່າເດັກ 
ທຸກຄົນທີ່ເຄີຍເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ບໍ່ຄວນ 
ກ່າວໂທດໃນສຳິ່ງທີ່ ເກີດຂຶ້ນກັບເຂົາເຈົ້າ.

ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຄວນເກັບກ� ແລະ  
ຍົກຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບທີ່ມາຂອຳງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈຳາກ 
ປະເທດຕົນ ທີ່ສຳະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍລະອຳຽດຕ່າງໆ
ເຊັ່ນ ອຳາຍຸ, ເພດ, ສຳະຖານທີ່, ອຳື່ນໆ.

ການສຳະເໜີ ຕົວຢ່າງຈຳາກສຳື່ຕ່າງໆ (ໂດຍບໍ່ 
ເປີດເຜີຍຕົວຕົນຂອຳງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ) ຈຳະເປັນການດີ. 

ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ຕໍ່ການອຳັກຄະຕິ ຫຼື  
ທັດສຳະນະຄະຕິຈຳ�ແນກ ທີ່ອຳາດຈຳະແພ່ຫຼາຍ  
ເພື່ອຳເນັ້ນໜັກກ່ຽວກັບ ຄວາມສຳະເໝີພາບຂອຳງ 
ເດັກທຸກຄົນ. ຈຳ�ເປັນຕ້ອຳງມີການລະວັງ ແລະ  
ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເພື່ອຳຮັບປະກັນວ່າ  
ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຈຳະບໍ່ມີທັດສຳະນະ ຫຼື 
ພຶດຕິກ� ທີ່ແບ່ງແຍກບໍ່ວ່າທາງກົງ ຫຼື ທາງອຳ້ອຳມ, 
ລວມທັງຄວາມເຊື່ອຳທາງເພດຂອຳງຕົວເອງ  
ແລະ ເພດຍິງຊາຍ. ທັດສຳະນະຄະຕຈິຳ�ແນກ 
ໂດຍອຳີງໃສ່ເພດ, ລົດສຳະນິຍົມທາງເພດ, ເຊື້ອຳຊາດ, 
ອຳື່ນໆ ຈຳະບໍ່ສຳອຳດຄອ່ຳງກັບ ສຳິດທິສຳາກົນຂອຳງເດັກ 
ແລະ ຍັງອຳາດຈຳະນ�ໄປສຳູ່ຊ່ອຳງຫວ່າງ ທີ່ເຮັດໃຫ ້
ເດັກຕົກຢູ່ໃນຄວາມສຳ່ຽງຂອຳງການລ່ວງລະເມີດ.
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ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 17 ∞ • ສຳວ່ນຫຼາຍມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທີ່ວາ່ເດັກຊາຍ  
ບໍ່ສຳາມາດຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮາ້ຍຂອຳງການ 
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດໄດ້.

• ຜົນຕາມມາແມ່ນວາ່ ບາງຄັ້ງຊຸມຊົນຈຳະໃຫ້ 
ການປົກປ້ອຳງເດັກຍິງ ຫຼາຍກ່ວາເດັກຊາຍ.

• ອຳນັນີ້ຈຳະເຮດັໃຫ້ເດັກຊາຍມີຄວາມສຳຽ່ງຕໍ່ 
ການຖືກລ່ວງລະເມີດຫຼາຍຂື້ນ.

• ມັນຍັງເປັນການຍາກສຳ�ລັບເດັກຊາຍ ທີ່ຈຳະ 
ບອຳກກັບຜູ້ໃດໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດ 
ຍ້ອຳນ ການປະນາມ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ 
ຂອຳງສັຳງຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອຳງ.

ການສຳກຶສຳາຄົ້ນຄ້ວາສຳະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ຊຸມຊົນ 
ມັກຈຳະບໍ່ເຊື່ອຳວາ່ເດັກຊາຍ ຈຳະສຳາມາດຕົກ  
ເປັນເປົ້າຂອຳງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. ອັຳນນີ້ 
ສຳົ່ງຜົນສຳະທ້ອຳນທີ່ຮາ້ຍແຮງ ສຳ�ລັບຄຸນນະພາບ 
ຊີວດິຂອຳງເດັກຊາຍ ແລະ ໝາຍຄວາມວາ່ 
ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ຈຳະບໍ່ນ�ໃຊກົ້ນໄກໃນການປົກປ້ອຳງ 
ທີ່ຫັດກຸ່ມຕໍ່ເດັກຊາຍເມື່ອຳ ສົຳມທຽບໃສ່ເດັກຍິງ. 
ຕົວຢ່າງ, ໄດ້ພົບເຫັນວາ່ ຢູ່ບາງປະເທດ, ເດັກຊາຍ 
ໂດຍສຳະເພາະ ແມນ່ມີຄວາມສ່ຳຽງ ຕໍ່ກັບ ການຄ້າ 
ມະນຸດເພື່ອຳໄປຮບັໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ 
ຍ້ອຳນວາ່ ຜູ້ປົກຄອຳງເຕັມໃຈ ໃຫ້ລູກຊາຍຂອຳງ 
ພວກເຂົາເຄື່ອຳນຍ້າຍແບບບໍ່ປອຳດໄພຫຼາຍກ່ວາ 
ເມື່ອ່ຳທຽບໃສ່ລູກສຳາວ ຂອຳງພວກເຂົາ.

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 18 ∞ ໃຜແມ່ນຜູ້ລ່ວງລະເມີດ?

• ມັນບໍ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈຳະພັນລະນາວ່າຜູ ້
ລ່ວງລະເມີດເດັກເປັນຄົນແນວໃດ. 

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດອຳາດແມ່ນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງກໍ່ເປັນໄດ້:

 – ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ແມ່ຍິງ. 

 – ສຳະມາຊິກໃນຄອຳບຄົວ (ພໍ່, ແມ່, ລຸງ, ປ້າ, 
ນ້າ, ອຳາ, ລູກອຳ້າຍລູກນ້ອຳງ, ພໍ່ເຖົ້າ, ແມ່ເຖົ້າ 
ຫຼື ຍາດຕິພີ່ນອ້ຳງອຳື່ນໆ). 

 – ເພື່ອຳນບ້ານ, ໝູ່ເພື່ອຳນ ຫຼື ຄົນທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້ 
(ຄອູຳາຈຳານ, ພະນັກງານໂຮງຮຽນ, 
ພະນັກງານສຳະໂມສຳອຳນກິລາ, ພະນັກງານ 
ການແພດ, ອຳື່ນໆ). ໃຫຈ້ຳື່ວ່າເດັກສຳ່ວນໃຫຍ ່
ແມ່ນຖືກລ່ວງລະເມີດໂດຍຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ຮູ້ຈຳັກ. 

 – ຄົນແປກໜ້າ.

 – ເດັກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຜູອ້ຳື່ນໆ. ມັນເປັນ 
ສຳິ່ງສຳ�ຄັນທີ່ຈຳະຕອ້ຳງລະມັດລະວັງ ຕໍ່ການ 
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ໂດຍເດັກຄົນອຳື່ນທີ່ 
ອຳາດມອີຳາຍຸໃຫຍ່ກ່ວາ. 

 – ຄົນຈຳາກຊຸມຊົນ, ປະເທດ, ອຳາຍຸ, ທຸກອຳາຊີບ 
ຫຼື ສຳາດສຳະໜາໃດໜຶ່ງ. 

 – ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດສຳ່ວນຫຼາຍຈຳະ 
ແມ່ນຄົນໃນຊຸມຊົນທອ້ຳງຖິ່ນ. 

• ເຖິງແມ່ນວ່າຈຳະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈຳະບອຳກວ່າ 
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນໃຜ 
ຈຳາກໜ້າຕາ, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈຳະສຳັງເກດ 
ຈຳາກພຶດຕິກ�ທີ່ໜ້າສຳົງໄສຂອຳງເຂົາເຈົ້າ. 

ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ ສຳາມາດອຳະທິບາຍ 
ໂດຍນ�ໃຊ້ຂໍ້ມູນຈຳາກ ກໍລະນີສຶຳກສຳາຂອຳງທ້ອຳງຖິ່ນ/
ພາຍໃນປະເທດ/ສຳາກົນ. ກໍລະນສີຳຶກສຳາຄວນຖືກ 
ນ�ໃຊ້ເພື່ອຳ ສຳະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍລະອຳຽດຕ່າງໆ 
ຂອຳງຜູ້ລ່ວງລະເມີດ ຜູ້ທີ່ຖືກ ຈຳັບກຸມຢູ່ໃນປະເທດ. 

ອຳີກເທື່ອຳໜຶ່ງ, ມັນເປັນສຳິ່ງສຳ�ຄັນທີ່ຕອ້ຳງຍົກໃຫ້ເຫັນ 
ກ່ຽວກັບຄວາມຄິດແບບຕາຍຕົວກ່ຽວກັບເພດຂອຳງ
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ. ກໍລະນີທີ່ຖືກລາຍງານ ສຳະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ລ່ວງລະເມີດໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເປັນ 
ຜູ້ຊາຍ, ແຕ່ຜູ້ຍິງທີ່ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກກໍ່ 
ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກແມ່ນມ ີ
ຄວາມຮ້າຍແຮງເທົ່າໆກັນກັບຜູ້ຊາຍ.

ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫຼາຍໆກໍລະນີຂອຳງການ 
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກລາຍງານ 
ຍ້ອຳນຫຼາຍໆເຫດຜົນ, ດັ່ງນັ້ນຮູບພາບຕົວຈຳິງຂອຳງ 
ບັນຫານີ້ຍັງບໍ່ຊັດເຈນເທື່ອຳ. 
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກໃນການດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 19 ∞ ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກດ�ເນີນການ 
ແນວໃດ?

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດເຂົ້າຫາເດັກ ແລະ ລົງມ ື
ລ່ວງລະເມີດດ້ວຍຫຼາຍວິທີ. 

• ຕາມປົກກະຕິ ຄົນມັກຄິດວ່າ ການລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດເດັກມັກເກີດຂື້ນແບບບັງເອີນຍອ້ຳນມີ
ຄົນແປກຫນ້າເຂົ້າບຸກທ�ລາຍ.

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ ແລະ/ຫຼື ຜູຈັ້ຳດຫາ ມັກຈຳະໃຊ ້
ເວລາໃນການສຳ້າງຄວາມສຳ�ພັນກັບເດັກ  
(ແລະ ບາງຄັ້ງກັບຄອຳບຄົວຂອຳງເດັກ). 

ອຳີງໃສ ່ບັດເອົາກັບບ້ານ (ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ 
ເດັກເຄື່ອນໄຫວແນວໃດ?)

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກດຳເນີນ
ການແນວໃດ?
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດໃຊ້ຫຼາຍວິທີໃນການເຂົ້າຫາ ແລະ ລ່ວງລະເມີດເດັກ.

ຕາມປົກກະຕິ ຄົນມັກຄິດວ່າ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກມັກເກີດຂື້ນແບບບັງເອີນ 
ຍ້ອນມີຄົນແປກໜ້າເຂົ້າບຸກທຳລາຍ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ລ່ວງລະເມີດ 
ແລະ/ຫຼື ສື່ຄົນກາງຈະໃຊ້ເວລາໃນການສ້າງສາຍພົວພັນ ກັບເດັກ (ແລະ ບາງເທື່ອກໍ່ ໍ
ສ້າງສາຍພົວພັນກັບຄອບຄົວຂອງເດັກ). ຂະບວນການນີ້ ເອີ້ນວ່າ “ຂັ້ນຕອນຂອງຜູ ້
ລ່ວງລະເມີດ” ຊຶ່ງມັນປະກອບມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທຸກຄົນຈະ ບໍ່ ນຳ ໃຊ້ ວິ ທີ ການລ່ວງລະເມີດເດັກແບບຕາຍຕົວ. ວິທີການ 
ອື່ນປະກອບມີ ການໂຈມ ຕີ ທັນ ທີ, ການ ຈັດ ຈ້າງ, ການຫຼອກລວງ, ການໃຊ້ເລ້ລ່ຽມ, 
ການບັງ ຄັບ. 

ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ລ່ວງ ລະ ເມີດ ຈະ ບໍ່ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຄົນ ດຽວ. ພວກເຂົາອາດໄດ້ ຮັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ 
ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນຈາກຄົນອື່ນໆເຊັ່ນ ຜູ້ຊ່ວຍ, ຜູ້ ຈັດ ຈ້າງ, ຕົວແທນ, ສື່ຄົນກາງ ແລະ 
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ.

ຜູ້ລ່ວງ ລະ ເມີດ ລະ ບຸ ເດັກເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຂົາຢາກ 
ລ່ວງ ລະ ເມີດ. ສວ່ນຫຼາຍ ພວກ ເຂົາ  ເລັງ ໃສ່ ເດັກ ທີ່ ມີ 
 ຄວາມ ສ່ຽງ 

ຜູ້ ລ່ວງ ລະ ເມີດເຮັດ ໃຫ້ເດັກໄວ້ ເນື້ອ ເຊື່ອ ໃຈ ດ້ວຍການ 
ແລກ ປ່ຽນ ສິ່ງ ທີ່ ທັງ ສອງ ສົນ ໃຈ ຮ່ວມ ກັນ, ເອົາຂອງຂວັນໃຫ້ 
ແລະ ກາຍເປັນເພື່ອນກັບເດັກ.

ຜູ້ລ່ວງ ລະ ເມີດ ເລີ່ມ ມີ ຄວາມ ລັບ ກັບ ເດັກ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາ 
ສັນຍາ, ນາບຂູ່ ຫຼື ບັງຄັບພວກເຂົາໃຫ້ປົກປິດເປັນຄວາມ
ລັບ.

ຜູ້ລ່ວງ ລະ ເມີດຈະ ເພີ່ມ ລະດັບຄວາມສຳພັນທາງເພດ. ພວກ 
ເຂົາ ເວົ້າ ເຖິງ ປະ ເດັນ ທາງ ເພດ ແລະ ເອົາ ເອ ກະ ສານ ກ່ຽວ ກັບ 
ເພດ ໃຫ້ ເດັກ ເບິ່ງ ເພື່ອ ໃຫ້ ເດັກ ລຶ້ງ ເຄີຍ ກັບປະ ເດັນ ດັ່ງ ກ່າວ  . 

ຜູ້ ລ່ວງ ລະ ເມີດຈະເລີ່ມປະຕິບັດການ ລ່ວງ ລະ ເມີດທາງເພດ.

ຈຳາກການສຳຶກສຳາກ່ຽວກັບ ພຶດຕິກ�ຂອຳງຜູ ້
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ຜູ້ທີ່ຖືກສຳານຕັດສຳິນ 
ລົງໂທດ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາຍັງສຳາມາດເຫັນຮູບແບບ 
ທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ໃນການ 
ເຄື່ອຳນໄຫວຂອຳງຜູ້ລ່ວງລະເມີດ. ຂໍ້ມູນສຳ່ວນໃຫຍ ່
ເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນອຳີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈຳາກປະເທດຕາເວັນຕົກ 
ແລະ/ຫຼື ຜູ້ກະທ�ຜິດທີ່ເປັນຄົນຕາເວັນຕົກ. ມັນມ ີ
ຄວາມຈຳ�ເປັນຕ້ອຳງໄດ້ເຮັດການຄົ້ນຄ້ວາຕື່ມອຳີກ 
ເພື່ອຳຮຽນຮູ້ຕື່ມກ່ຽວກັບວິທີການລ່ວງລະເມີດເດັກ 
ຂອຳງຜູ້ກະທ�ຜິດຢູ່ອຳາຊີ.

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 20 ∞ • ຂະບວນການສຳ້າງສຳາຍສຳ�ພັນກັບເດັກ  
ແລະ/ຫຼື ຄອຳບຄົວຂອຳງເດັກເອີ້ນວ່າ “ຂັ້ນຕອຳນ 
ຂອຳງຜູ້ລ່ວງລະເມີດ” ແລະ ປະກອຳບດ້ວຍຫຼາຍ 
ຂັ້ນຕອຳນ. 

• ທ�ອຳິດ, ຜູ້ລ່ວງລະເມີດເລັ່ງເປົ້າໝາຍໃສ່ເດັກ. 
ສຳວ່ນໃຫ່ຍ ພວກເຂົາເລັງໃສ່ເດັກທີ່ມີຄວາມສຳ່ຽງ

• ເດັກທີ່ມີຄວາມສຳ່ຽງ ແມ່ນຄົນທີ່ບໍ່ສຳາມາດ 
ຈຳົ່ມວ່າ, ຢູ່ໂດດດ່ຽວ ຫຼື ຕັດຂາດຈຳາກຜູ້ໃຫຍ່ 
ທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ ່
ໂດຍຊຸມຊົນ. ຕົວຢ່າງ, ຄອຳບຄົວທີ່ມີຜູ້ປົກຄອຳງ 
ຄົນດຽວລ້ຽງລູກຫຼາຍຄົນ, ເດັກທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ 
ຈຳາກຄອຳບຄົວ, ເດັກພິການ, ເດັກທີ່ມີບັນຫາ 
ກັບຊີວິດ, ເດັກທີ່ພະເຊີນກັບຄວາມຮຸນແຮງ 
ໃນຄອຳບຄົວ, ອຳື່ນໆ.

ໃນບາງປະເທດ ‘ການຍົວະ’ ແມ່ນການກະທ�ຜິດ
ທາງອຳາຍາຍ້ອຳນມັນຖືວ່າເປັນການ ທ�ຮ້າຍເດັກ. 

ຕາມຄວາມເໝາະສຳົມ, ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ 
ສຳາມາດອຳ້າງອີຳງໃສ່ກົດໝາຍພາຍໃນ.
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ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 21 ∞ • ຫຼັງຈຳາກນັ້ນ, ຜູ້ລ່ວງລະເມີດຈຳະສຳ້າງສຳາຍ 
ສຳ�ພັນກັບເດັກໃຫ້ມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈດ້ວຍ 
ການສຳ້າງຄວາມສຳົນໃຈຮ່ວມກັນ, ເອົາຂອຳງ 
ຂວັນໃຫ້ ແລະ ກາຍເປັນເພື່ອຳນກັນ. ບາງເທື່ອຳ, 
ກໍສ້ຳາງເພື່ອຳນມິດກັບຄອຳບຄົວ. 

• ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ລ່ວງລະເມີດອຳາດຈຳະຕີສຳະນິດກັບ 
ຜູ້ເປັນແມ່ທີ່ລ້ຽງລູກຄົນດຽວ ເພື່ອຳເຮັດໃຫ້ນາງ 
ເຊື່ອຳໃຈ ແລະ ເຂົ້າຫາເພື່ອຳລ່ວງລະເມີດລູກ 
ຂອຳງນາງ. ໃນນີ້ປະກອຳບດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຳ 
ທາງດ້ານການເງິນແກ່ຄອຳບຄົວ, ໃຊ້ຊີວິດຢູ ່
ກັບຄອຳບຄົວ ຫຼື ສຳະຫນັບສຳະຫນູນທາງການ 
ເງິນໃຫ້ແກ່ເດັກ (ສຳ�ລັບການໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນ 
ຫຼື ຄວາມຕອ້ຳງການອຳື່ນໆຂອຳງເດັກ). 

• ເກອືຳບຫມົດທຸກກໍລະນີ, ຜູ້ລ່ວງລະເມີດແມ່ນມ ີ
ອຳ�ນາດ ເໜອືຳບາງຢ່າງ ຍອ້ຳນການເສຍປຽບ 
ທາງດ້ານ ອຳາຍຸ, ຄວາມເປັນຜູ້ໃຫ່ຍ, 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານກ�ລັງ ແລະ ອຳ�ນາດ.

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 22 ∞ • ໃນເມື່ອຳຜູ້ລ່ວງລະເມີດເດັກໄດ້ສຳ້າງ 
ສຳາຍສຳ�ພັນກັບເດັກແລ້ວ, ຜູ້ລ່ວງລະເມີດເດັກ
ຈຳະເລີ່ມສຳ້າງຄວາມລັບຂຶ້ນກັບເດັກ ເພື່ອຳຮັບ 
ປະກັນເຮັດໃຫ້ເດັກບໍ່ເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບການ 
ລ່ວງລະເມີດທີ່ເກີດຂຶ້ນ. 

• ສ່ຳວນຫຼາຍການຮັກສຳາຄວາມລັບຈຳະເປັນ 
ໃນຮູບແບບ ການໃຫຄ້�ສຳັນຍາ, ການຂົ່ມຂູ່ 
ບາງເທື່ອຳຜູ້ລ່ວງລະເມີດເດັກເອີ້ນສຳິ່ງນີ້ວ່າ  
“ການພົວພັນພິເສດ” ກັບເດັກ. ເດັກຈຳະຖືກ 
ລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຈິຳດໃຈ ແລະ ຖືກຜູ ້
ລ່ວງລະເມີດບັງຄັບບັນຊາ.

• ຕົວຢ່າງ, ເດັກອຳາດຈຳະຮູ້ສຳຶກວ່າຜູ້ລະເມີດ
ນັ້ນເປັນຄົນດຽວທີ່ເຂົ້າໃຈພວກເຂົາ ແລະ 
ກາຍເປັນຄົນສຳະໜິດ. 

• ເດັກມັກຈຳະມີບັນຫາ ໂດຍທີ່ພວກເຂົາຮູ້ສຳຶກວ່າ 
ຜູ້ໃຫຍ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາຂອຳງຕົນ. 
ດັ່ງນັ້ນ, ເດັກຈຳະຖືກຊັກຈຳູງໄດ້ງ່າຍ ເມື່ອຳພວກ 
ເຂົາພົວພັນກັບຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເຂົ້າໃຈເຂົາເຈົ້າ.
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກໃນການດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 23 ∞ • ການໃຊ້ເວລາອຳາດແຕກຕ່າງກັນໄປ, ແຕ່ວ່າ 
ຜູລ່ວງລະເມີດເດັກມັກຈຳະຮີບເລ່ັງໃຫ້ມ ີ
ເພດສຳ�ພັນໂດຍໄວ. ໃນນີ້ປະກອຳບມີການເອົາ 
ວັດຖຸອຳຸປະກອຳນກ່ຽວກັບການມີເພດສຳ�ພັນ 
ໃຫ້ເດັກເບິ່ງ ຫຼື ສຳ�ພັດ ເພື່ອຳໃຫ້ເດັກ “ຫຼົງລືມ 
ຕົວໄປຕາມອຳາລົມ”, ຫຼື ຮູ້ສຳຶກຕົກອຳົກຕົກໃຈ ຫຼື 
ເຄັ່ງຄຽດໜ້ອຳຍລົງ . 

• ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ລ່ວງລະເມີດອຳາດຈຳະເລີ່ມຈຳັບ 
ບາຍເດັກ ຫຼື ເອົາຮູບພາບລາມົກໃຫ້ເຂົາ 
ເຈົ້າເບິ່ງ. ອຳີກວິທີໜຶ່ງແມ່ນວ່າ ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ 
ອຳາດຈຳະເລີ່ມລົມກັບເດັກກ່່ຽວກັບກິດຈຳະກ� 
ທາງເພດ.

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 24 ∞ • ຜູ້ລ່ວງລະເມີດຈຳະສຳືບຕໍ່ແຕະເນື້ອຳຕ້ອຳງຕົວຊຶ່ງ 
ພົວພັນກັບການຍົວະເຍົ້າທາງເພດ ຫຼື ພຶດຕິກ� 
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດອຳື່ນໆ.

• ໃຫ້ຈຳື່ວ່າ ການລະເມີດທາງເພດເດັກບໍ່ພຽງ 
ແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າເປັນການຂົ່ມຂືນເທົ່ານັ້ນ.  
ມັນກວມເອົາກິດຈຳະກ�ທາງເພດທີ່ລວມທັງ 
ການຈຳັບບາຍ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນການສຳ�ພັດໃດໆ 
ເລີຍກໍໄດ້. 

• ການລ່ວງລະເມີດອຳາດຈຳະຮຸນແຮງຂຶ້ນຜ່ານ 
ການເວລາ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈຳາກສຳິ່ງນ້ອຳຍໆ. 

• ຍ້ອຳນເຫດການດັ່ງກ່າວອຳາດຈຳະເກີດຂຶ້ນ 
ເທື່ອຳລະໜອ້ຳຍ, ຈຳຶ່ງມີໂອກາດໃນການປອ້ຳງກັນ 
ການລ່ວງລະເມີດບໍ່ໃຫ້ຮຸນແຮງຂຶ້ນໄປ 
ໂດຍການລະບຸວ່າມີການລ່ວງລະເມີດ 
ໃນໄລຍະນີ້. 

• ໃນໄລຍະນີ້, ເດັກອຳາດຈຳະຕົກຢູ່ໃນ ‘ຂັ້ນຕອຳນ 
ຂອຳງຜູ້ລ່ວງລະເມີດ’ ເປັນຢ່າງດີແລ້ວ ແລະ 
ຢູ່ພາຍໃຕ້ການ ຄວບຄຸມຂອຳງຜູ້ລ່ວງລະເມີດ. 

• ຂັ້ນຕອຳນຂອຳງຜູ້ລ່ວງລະເມີດເກີດຂຶ້ນໃນຫລາຍ 
ຮູບແບບ ແລະ ສຳະຖານທີ່ (ຢູເຮອືຳນ, ໂຮງຮຽນ, 
ສຳະໂມສຳອຳນກິລາ, ສຳວນສຳາທາລະນະ, ຫ້ອຳງຫຼີ້ນ 
ອຳິນເຕີແນັດ).

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 25 ∞ ການຈູ່ໂຈມແບບກະທັນຫັນ

• ຜູ້ລະເມີດທຸກໆຄົນຈຳະບໍ່ນ�ໃຊ້ວິທີການ 
ລ່ວງລະເມີດແບບຕາຍຕົວ. 

• ວິທີອຳື່ນໆທີ່ຜູ້ລ່ວງລະເມີດສຳາມາດເຂົ້າເຖິງ 
ເດັກໄດ້ ລວມດ້ວຍການຈູ່ຳໂຈມແບບກະທັນຫັນ. 

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດອຳາດຈຳະຈູ່ຳໂຈມເດັກແບບ 
ກະທັນຫັນ ເມື່ອຳມີໂອກາດ.



ພາກທີ 2: ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້
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ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 26 ∞ ການຈັດຈ້າງ

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດອຳາດຈຳະຈຳ່າຍເງິນໃຫ້ຄົນ 
ຊອຳກຫາເດັກເພື່ອຳມາລ່ວງລະເມີດ. 

• ຜູຈ້ຳັດຈຳ້າງກຈໍຳະເລັ່ງເປົ້າໝາຍໃສ່ເດັກ ຫຼື 
ຄອຳບຄົວຂອຳງເດັກ. 

• ຕົວຢ່າງ: ຖ້າວ່າຜູ້ລ່ວງລະເມີດແມ່ນຄົນຈຳາກ 
ຊຸມຊົນອຳື່ນ, ພວກເຂົາອຳາດນ�ໃຊ້ເຄືອຳຂ່າຍ ຫຼື  
ຜູ້ຈັຳດຈຳ້າງທອ້ຳງຖິ່ນ ເພື່ອຳຊ່ວຍພວກເຂົາໃນ 
ການຊອຳກ ແລະ ລ່ວງລະເມີດເດັກ.

ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ ສຳາມາດອຳະທິບາຍ 
ໂດຍນ�ໃຊ້ຂໍ້ມູນຈຳາກ ກໍລະນີສຶຳກສຳາຂອຳງທ້ອຳງຖິ່ນ/
ພາຍໃນປະເທດ/ສຳາກົນ.

ບາງຕົວຢ່າງລວມມີ:

• ການລາຍງານກໍລະນີ ກ່ຽວກັບລົດແທັກຊີ ຫຼື 
ຜູ້ຂັບລົດຈຳັກທ້ອຳງຖິ່ນ ທີ່ຮັບເອົາຜູ້ລ່ວງລະເມີດ 
ໄປສຳະຖານບໍລິການທາງເພດ ຫຼື ສຳະຖານທີ່  
ທີ່ເດັກຖືກນ�ໃຊ້ເພື່ອຳຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ.  
ຫຼື ບອ່ຳນທີ່ ຄົນຂັບລົດທອ້ຳງຖິ່ນ ໄດ້ນ�ເອົາເດັກ 
ໄປໃຫ້ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ ຕາມຄ�ຂໍເພື່ອຳແລກປ່ຽນ
ກັບຄ່າຈຳ້າງ. 

• ຍັງມີການລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ເຄືອຳຂ່າຍ ແລະ  
ການຄ້າມະນຸດ, ຊຶ່ງເດັກຖືກຂົນສຳົ່ງ ຢູ່ພາຍໃນ 
ປະເທດ ຫຼື ຂ້າມຊາຍແດນ ເພື່ອຳນ�ໄປຮັບໃຊ ້
ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ. 

• ຍັງມີກໍລະນີຂອຳງເດັກທີ່ຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ 
ຂອຳງການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ທີ່ແນະນ� 
ເດັກຄົນອຳື່ນໆຕໍ່ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ.

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 27 ∞ ຜ່ານການຕົວະຍົວະ ແລະ ຫຼອກລວງ

• ຕໍ່ກັບການຈຳັດຊື້, ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ຜູ້ຈຳັດຈຳ້າງ  
ອຳາດຈຳະ ຕົວະຍົວະ ຫຼື ຫຼອຳກລວງ ເດັກ ຫຼື  
ຄອຳບຄົວຂອຳງເຂົາເຈົ້າ. ອຳັນນີ້ແມ່ນຄວາມສຳ່ຽງ 
ໂດຍສຳະເພາະຖ້າ ເດັກ ຫຼື ຄອຳບຄົວ ຕົກຢູ່ໃນ 
ສຳະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. 

ໂດຍຜ່ານການຂົ່ມຂູ່ 

• ອັຳນນີ້ອຳາດກ່ຽວຂ້ອຳງກັບວິທີທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ, 
ແຕ່ວ່າຍັງສຳາມາດປະກອຳບດ້ວຍ ການຫັກຫຼັງ, 
ຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ຮູບແບບການລ່ວງລະເມີດອຳື່ນໆ. 

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 28 ∞ ແມ່ນໃຜແດ່ທີ່ມສີຳ່ວນຮ່ວມ?

• ເມື່ອຳພວກເຮົາເບິ່ງວິທີການເຄື່ອຳນໄຫວຕ່າງໆ 
ຂອຳງຜູ້ລ່ວງລະເມີດ, ພວກເຮົາຈຳະເຫັນ 
ໄດ້ແຈ້ງວ່າ ສຳ່ວນຫຼາຍຜູ້ລ່ວງລະເມີດຈຳະບໍ່ 
ເຄື່ອຳນໄຫວຄົນດຽວ. 

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ ອຳາດຈຳະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຳ 
ຫຼື ສຳະໜັບສຳະໜູນຈຳາກຄົນອຳື່ນ ໃນການ 
ເຂົ້າຫາເດັກ ແລະ ກະທ�ການລ່ວງລະເມີດ. 

• ຄົນເຫຼົ່ານີ້ລວມທັງຜູ້ຊ່ວຍ, ຜູຈ້ຳັດຈຳ້າງ, 
ນາຍໜ້າ, ຄົນກາງ, ຜູອ້ຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ 
ແລະ ອຳື່ນໆ. 

ຕາມຄວາມເໝາະສຳົມ, ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ 
ສຳາມາດຍົກປະເດັນກ່ຽວກັບ ທ່າອຳຽງທີ່ໜ້າ 
ເປັນຫ່ວງໂດຍສຳະເພາະ ກ່ຽວກັບເດັກທີ່ກ�ລັງຖືກ 
ຄອຳບຄົວສຳົ່ງອຳອຳກໄປຢູ່ໃນ ສຳະຖາບັນ ຫຼື ‘ສຳະຖານ 
ລ້ຽງເດັກກ�ພ້າ’ ຕ່າງໆ. ໃນບາງກໍລະນີ, ຜູ້ປົກຄອຳງ 
ແລະ ຄອຳບຄົວແມ່ນຖືກໂນ້ມນ້າວ ແລະ/ຫຼື 
ໄດ້ຕົກລົງ ເຫັນດີສຳົ່ງລູກຫຼານຂອຳງຕົນໄປຢູ່ 
‘ສຳະຖານລ້ຽງເດັກກ�ພ້າ’ ຫຼື ສຳະຖາບັນຕ່າງໆ 
ເພື່ອຳໃຫ້ໄດ້ຮັບໂອກາດ ແລະ ການສຳຶກສຳາທີ່ດີກ່ວາ. 
ໂດຍຄິດວ່າລູກຕົນຈຳະມີຊີວິດທີ່ດີກ່ວາເກົ່າ,  
ຜູ້ປົກຄອຳງຈຳຶ່ງຕົກລົງເຫັນດີສຳົ່ງລູກຫຼານຂອຳງຕົນ 
ອຳອຳກຈຳາກສຳະພາບແວດລ້ອຳມທີ່ມີຄວາມປອຳດໄພ  
ໄປສຳູ່ສຳະພາບແວດລ້ອຳມທີ່ບໍ່ປອຳດໄພ ທີ່ພວກເຂົາ 
ອຳາດມີຄວາມສຳ່ຽງຕໍ່ການຖືກລ່ວງລະເມີດ.
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກໃນການດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

• ຕົວຢ່າງ, ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີທີ່ຈຳັບໄດ້, 
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດຊາຍ ຈຳະໃຊ້ ‘ແຟນສຳາວ’ 
ຂອຳງຕົນເພື່ອຳ ຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໃນການຈຳັດຈຳ້າງ 
ແລະ ຫຼອຳກລວງເດັກ. ເດັກມັກຈຳະໄວ້ໃຈ 
ແມ່ຍິງຫຼາຍກ່ວາ. ມີຫຼາຍໆກໍລະນີທີ່ແມ່ຍິງ 
ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼອືຳ ຜູ້ກະທ�ຜິດຜູ້ຊາຍ ໃນການ 
ລ່ວງລະເມີດເດັກ. ຕົວຢ່າງ: ໃນນາມທີ່ເປັນ 
ໝູ່ເພື່ອຳນ, ແຟນ, ‘ມາມາຊັງ’ ຫຼື ເປັນສຳາວ 
ຫາເງິນ.

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 29 ∞ ຜົນກະທົບຂອງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ
ມີຫຍັງແດ່?

• ການລ່ວງະເມີດທາງເພດເດັກສຳົ່ງຜົນກະທົບ 
ທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ເດັກ. 

• ສຳິ່ງດັ່ງກ່າວພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃນ 
ໄລຍະສຳັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. 

• ຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກລວມມີ: 

 – ທາງຮ່າງກາຍ (ບາດເຈັບ, ຕິດເຊື້ອຳ 
ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳ�ພັນ, 
ຕິດສຳິ່ງເສບຕິດ). 

 – ທາງດ້ານຈິຳດໃຈ (ສຳຸຂະພາບຈຳິດ ແລະ  
ບັນຫາທາງຈຳິດໃຈ ລວມທັງ ອຳາການ 
ຊືມເສົ້າ, ມີຄວາມກັງວົນ, ການຂ້າຕົວຕາຍ, 
ທ�ຮ້າຍຕົນເອງ). 

 – ກ່າວໂທດຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແທນທີ່ຈຳະກ່າວໂທດ 
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ. 

 – ບັນຫາທາງດ້ານສຳັງຄົມ (ບັນຫາເລື່ອຳງ 
ຄວາມໄວ້ເນື້ອຳເຊື່ອຳໃຈ, ບໍ່ມີສຳະມາທິ ຫຼື  
ບໍ່ສຳາມາດສຳ້າງສຳາຍພົວພັນ, ບໍ່ສຳາມາດ 
ເຂົ້າສຳັງຄົມ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຈຳ້າງງານ). 

 – ຜົນກະທົບໄລຍະຍາວລວມທັງ ການຖືກ 
ໝູນໃຊ້ເພື່ອຳຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ‘ວຽກ’ 
ທີ່ບໍ່ປາດຖະໜາ.

 – ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບເດັກທີ່ເກີດຈຳາກການ 
ພົວພັນທີ່ມີການລ່ວງລະເມີດ ຫຼື 
ຫຼັງຈຳາກການ ພົວພັນທີ່ມີການລ່ວງລະເມີດ.

• ນອຳກຈຳາກຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທີ່ຖືກລ່ວງລະເມີດ 
ແລ້ວ, ຜົນກະທົບຍັງແຜ່ລາມໄປເຖິງຄອຳບຄົວ 
ແລະ ຊຸມຊົນໃນຮຸ້ນຄົນຕໍ່ໆໄປ.

• ຜົນກະທົບຕໍ່ຄອຳບຄົວລວມມີ:

 – ການປະນາມຕໍ່ຄອຳບຄົວ.

 – ຖືກຈຳ�ແນກ ຫຼື ການປະຕິເສດຄອຳບຄົວ 
ຈຳາກຊຸມຊົນ.
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 – ທ�ຮ້າຍຊື່ສຳຽງຂອຳງຄອຳບຄົວ.

 – ສຳ້າງວັດທະນະທ�ທີ່ມີຄວາມຢ້ານກົວ ແລະ 
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຳໃຈກັນ.

 – ມີຄວາມຮັບຜິດຊອຳບທາງດ້ານການເງິນ 
ເພີ່ມຂື້ນ ເນື່ອຳງຈຳາກມີຄວາມຈຳ�ເປັນ 
ໃນການເບິ່ງແຍງ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈຳາກການ 
ລ່ວງລະເມີດ.

 – ການຫຼົງລືມຕົວໄປຕາມອຳາລົມຕໍ່ການ 
ລ່ວງລະເມີດ.

• ຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນລວມມີ:

 – ຊື່ສຳຽງໃນທາງລົບ.

 – ມີຄວາມຢ້ານກົວທົ່ວຊຸມຊົນ. 

 – ບັນຫາທາງສັຳງຄົມທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ. 

 – ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ເສດຖະກິດ.

 – ຊັກຈູຳງໃຫ້ຜູ້ລ່ວງລະເມີດອຳື່ນໆເຂົ້າໄປ 
ໃນຊຸມຊົນ. 

 – ເກີດປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທາງວັດທະນະທ� 
ແລະ ປະເພນີ.

• ເດັກບໍ່ຄວນຖືກກ່າວໂທດ ຕໍ່ການຖືກ 
ລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ສຳ�ລັບຜົນກະທົບຕໍ່ຄອຳບຄົວ 
ແລະ ຊຸມຊົນ. ຕອ້ຳງຮັບປະກັນບອຳກໃຫ້ເດັກ 
ທຸກໆຄົນທີ່ຖືກລ່ວງລະເມີດ ເຂົ້າໃຈວ່າ 
ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອຳງພວກເຂົາ.

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 30 ໂລກດິຈຕິອນ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດເດັກມີ 
ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນແນວໃດ? (ເປັນທາງເລືອກ 
– ຂຶ້ນກັບສະພາບການຂອງທ້ອງຖິ່ນ)

• ທຸກໆມື້ນີ້, ມີການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ 
ທີ່ໃຫ້ໂອກາດຢ່າງໜ້າເຫຼືອຳເຊື່ອຳ ເພື່ອຳໃຫ ້
ພວກເຮົາສຳາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ 
ການສຳື່ສຳານ ກັບຄົນຢູ່ທົ່ວໂລກ. 

• ຕົວຢ່າງ, ທຸກມື້ນີ້ຄົນບໍ່ພຽງແຕ່ໃຊ້ໂທລະສຳັບມືຖ ື
ເພື່ອຳລົມກັນ. ຜ່ານໂທລະສຳັບມືຖື, ຄົນຍັງ 
ສຳາມາດສຳົ່ງຂໍ້ຄວາມສຳັ້ນ (ຄື SMS), ລົມກັນ 
ໂດຍໃຊ້ວິດີໂອ, ສຳົ່ງຮູບ ຫຼື ວີດີໂອ ຫາກັນ, 
ໃຊ້ລະບົບນ�ທາງຈຳີພີເອດຊ (ຄື ແຜນທີ່ຕ່າງໆ), 
ເຂົ້າເຖິງອຳິນເຕີເນັດ ແລະ ອຳີກຫຼາຍຢ່າງ.

• ອິຳນເຕີເນັດແມ່ນສຳ່ວນສຳ�ຄັນໃນຊີວິດຂອຳງ 
ຫຼາຍໆຄົນ. ເວົ້າໂດຍຫຍໍ້, ອຳິນເຕີເນັດຊ່ວຍໃຫ ້
ຄົນເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ກະຈຳາຍຂໍ້ມູນ ແລະ ສຳື່ສຳານກັນ, 
ຜ່ານການເກັບກ�ຂໍ້ມູນຂອຳງເຄື່ອຳຂ່າຍ 
ຄອຳມພິວເຕີ້ທົ່ວໂລກ. 

ຂື້ນກັບສຳະພາບການຂອຳງທ້ອຳງຖິ່ນ, ຜູ້ອຳ�ນວຍ 
ຄວາມສຳະດວກສຳາມາດຕັດສຳິນວ່າຄວນລວມ 
ຫົວຂໍ້ນີ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົຳບຮົມ ຫຼື ບໍ່. ການສຳະເໜ ີ
ໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຳຽງທີ່ກ່ຽວຂອ້ຳງກັບ  
ດຈີີຳຕອຳນເຕັກໂນໂລຊີ ຢູ່ໃນພາກສ່ຳວນອຳື່ນຂອຳງ 
ການສຳົນທະນາ ອຳາດຈຳະພຽງພໍ.
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• ຄົນສຳາມາດໃຊອ້ຳິນເຕີເນັດຢູ່ໃນຄອຳມພິວເຕີ້,  
ໂທລະສຳັບມືຖື, ໄອແພັດ, ຄອຳມພິວເຕີ້ສຳ່ວນ 
ບຸກຄົນ ຫຼື ອຳຸປະກອຳນພົກພາ. ເມື່ອຳມີຄົນໃຊ ້
ຄອຳມພິວເຕີ້ ຫຼື ເຂົາ ‘ອຳອຳນໄລ’, ພວກເຂົາ 
ສຳາມາດເຮັດຫຼາຍໆກິດຈຳະກ�ລວມທັງ: 
ເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ລົງຂໍ້ມູນຂ່າວສຳານ, ຮູບພາບ ຫຼື 
ວີດີໂອ, ເບິ່ງ ແລະ ສຳົ່ງອຳີເມວ, ສຳົ່ງຂໍ້ຄວາມດ່ວນ 
ຫຼື ລົມກັບຄົນ ອຳື່ນ, ເຄອືຳຂ່າຍສັຳງຄົມ (ຕົວຢ່າງ: 
ຫາໝູ່ເພື່ອຳນ ແລະ ສຳື່ສຳານກັບໝູ່ເພື່ອຳນຜ່ານ 
ເຟດສຳບຸກ), ແລະ ຫຼິ້ນເກມຕ່າງໆ.

• ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອຳພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບ ‘ດີຈຳີຕອຳນ 
ເຕັກໂນໂລຊີ’, ພວກເຮົາກວມເອົາເຄື່ອຳງມື, 
ເຄື່ອຳງຈັຳກ ແລະ ລະບົບທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້, ລວມທັງ 
ເປັນຮູບເປັນຮ່າງ ແລະ ຄ້າຍຄືຄວາມຈຳິງ.

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 31 ຄວາມສ່ຳຽງທີ່ມາກັບດີຈີຕອນເຕັກໂນໂລຊ ີ
ມີຫຍັງແດ່? (ເປັນທາງເລືອກ – ຂື້ນກັບ 
ສະພາບການຂອງທ້ອງຖິ່ນ)

• ໃນແວດລອ້ຳມທາງວັດຖຸທີ່ເດັກມີການ 
ພົວພັນກັບຜູ້ໃຫຍ່່, ລະບົບດຈິຳິຕອຳນກໍແມ່ນ 
ອຳີກແວດລອ້ຳມໜຶ່ງທີ່ເດັກສຳາມາດພົວພັນ 
ກັບຄົນທີ່ຕົນບໍ່ຮູຈ້ຳັກລວມທັງ ເດັກ ແລະ 
ຜູ້ໃຫຍ່ອຳື່ນໆ. 

• ດີຈຳີຕອຳນເຕັກໂນໂລຊີ ນັບມື້ມີຄວາມສຳ�ຄັນ 
ສຳ�ລັບຄົນລຸ້ນໃໝ່. ດັ່ງນັ້ນຈຳີ່ງມີຄວາມສຳ�ຄັນ 
ທີ່ຕອ້ຳງເຂົ້າໃຈເຕັກໂນໂລຊີນີ້ ເພື່ອຳກະກຽມ 
ພວກເຂົາເວລາທີ່ເຂົາຕອ້ຳງນ�ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊ ີ
ນີ້ໃນວຽກ ແລະ ການດ�ລົງຊີວິດຂອຳງ 
ພວກເຂົາ. ໃນບາງປະເທດ “ຂັ້ນຕອຳນຂອຳງ 
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ” ແມ່ນການກະທ�ທີ່ຜິດ 
ກົດໝາຍ ຍອ້ຳນເປັນທີ່ຮັບຮູ້ກັນວ່າມັນເປັນ 
ອຳັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກ. 

• ດີຈຳີຕອຳນເຕັກໂນໂລຊສີຳະໜອຳງໂອກາດຫຼາຍ 
ຢ່າງໃຫ້ເດັກຂອຳງພວກເຮົາ; ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດ 
ກໍຕາມ ໃນເມື່ອຳມັນເປັນ “ແວດລອ້ຳມ” ໃໝ່  
ພວກເຮົາຕ້ອຳງເຮັດໃຫ້ເດັກຮູ້ຕົວວ່າຈຳະ 
ປະພຶດຕົວແນວໃດ ແລະ ຮັບຮູ້ຄວາມສຳ່ຽງ 
ແລະ ຮູ້ວິທີການປອ້ຳງກັນຕົວຈຳາກຄວາມສຳ່ຽງ 
ລວມທັງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.
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ຄໍາຖາມເພື່ອຄິດທົບທວນຄືນ/
ສົນທະນາ (ເປັນທາງເລືອກ)

ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄິດເຖິງຄວາມສຳ່ຽງຫຍັງແດ່ 
ທີ່ມີໃນໃນການນ�ໃຊ້ ດຈີຳີຕອຳນເຕັກໂນໂລຊີ.

ຄ�ຕອຳບທີ່ເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳ່ຽງຕ່າງໆ 
ທີ່ມາກັບດີຈຳີຕອຳນເຕັກໂນໂລຊີລວມມີ: 

• ເມື່ອຳຂໍ້ມູນ/ຮູບພາບໄດ້ເອົາ ລົງໃນອຳິນເຕີເນັດ 
ແລ້ວແມ່ນບໍ່ສຳາມາດເອົາອຳອຳກໄດ້.

• ເດັກອຳາດແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນສ່ຳວນຕົວກັບຄົນ 
ແປກໜ້າ ໂດຍຜ່ານດີຈຳີຕອຳນເຕັກໂນໂລຊີ. 

• ເດັກອຳາດເປັນເພື່ອຳນກັບຄົນອຳື່ນທີ່ບໍ່ຮູກັ້ນມາກ່ອຳນ 
ແລະ ນັດພົບກັນ ຜ່ານດີຈຳີຕອຳນເຕັກໂນໂລຊີ.

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດອຳາດນ�ໃຊ້ດີຈຳີຕອຳນເຕັກໂນໂລຊີ  
ໃນການເຮັດໃຫ້ເດັກຕົກຢູ່ໃນຂັ້ນຕອຳນຂອຳງ 
ການລ່ວງລະເມີດ. ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ ່
ທ�ທ່າເປັນເດັກ ເພື່ອຳສຳ້າງສຳາຍສຳ�ພັນ ແລະ  
ຫລອຳກລວງເດັກ ແລະ ຊັກຊວນການມ ີ
ເພດສຳ�ພັນກັບເດັກ.

• ຮູບພາບທາງເພດແມ່ນຖືກແລກປ່ຽນໂດຍຜ່ານ 
ດີຈຳີຕອຳນເຕັກໂນໂລຊີ. 

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດນ�ໃຊ້ດີຈຳີຕອຳນເຕັກໂນໂລຊີ  
ເພື່ອຳລະບສຸຳະຖານທີ່ ແລະ ລາຍລະອຳຽດສຳ່ວນຕົວ 
ຂອຳງເດັກ. 

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດນ�ໃຊ້ດີຈຳີຕອຳນເຕັກໂນໂລຊີ  
ເພື່ອຳພົວພັນ ແລະ ນັດພົບກັບເປົ້າໝາຍຂອຳງ 
ພວກເຂົາ. 

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດນ�ໃຊ້ເກມອຳອຳນໄລ ເພື່ອຳວາງ 
ເປົ້າໝາຍໃສ່ເດັກ ແລະ ສຳ້າງການພົວພັນ 
ກັບເດັກ ສຳ�ລັບລ່ວງລະເມີດທາງເພດໃນ 
ຂັ້ນຕອຳນຕໍ່ໄປ.
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກໃນການດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 32 ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ສຳາມາດຮັບມືກັບ 
ຄວາມສຳ່ຽງທີ່ມາພ້ອມດີຈີຕອນເຕັກໂນໂລຊ ີ
ແນວໃດ? (ເປັນທາງເລືອກ – ຂຶ້ນກັບ 
ສະພາບການຂອງທ້ອງຖິ່ນ)

• ຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າໂລກດຈີີຳຕອຳນພັດທະນາ 
ໄວຫຼາຍ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ສຳາມາດແລ່ນ 
ຕາມທັນ. 

• ມີວິທີການທີ່ງ່າຍດາຍ ທີ່ຜູ້ໃຫຍສ່ຳາມາດ 
ປະຕິບັດເພື່ອຳ ໃຫ້ເດັກປອຳດໄພເວລາທີ່ 
ພວກເຂົາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ 
ຄອຳມພິວເຕີ້ ແລະ/ຫຼື ມືຖື.

• ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກເຂົ້າໃຈວ່າ ມີວິທີການເພື່ອຳຮັກສຳາ 
ຄວາມປອຳດໄພເວລາສຳື່ສຳານຜ່ານດິຈິຳຕອຳນ 
ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ຄ້າຍຄືກັບ ເວລາເຮົາລົມກັນ 
ໜ້າຕໍ່ໜ້າ. ຕົວຢ່າງ:

 – ແນະນ�ບໍ່ໃຫ້ເດັກເອົາຂໍ້ມູນສຳ່ວນຕົວ  
(ເຊັ່ນເບີໂທລະສຳັບ, ທີ່ຢູ່, ຊື່ໂຮງຮຽນ, ອຳື່ນໆ)  
ຫຼື ຮູບພາບສຳ່ວນຕົວ ຜ່ານດີຈີຳຕອຳນ 
ເຕັກໂນໂລຊີ. 

 – ທຸກຂໍ້ມູນສຳ່ວນຕົວທາງອຳອຳນໄລ ຄວນມີການ 
ຕັ້ງຄ່າຮັກສຳາຄວາມເປັນສຳ່ວນຕົວສູຳງ ແລະ 
ສຳາທາລະນະບໍ່ຄວນເຂົ້າເຖິງໄດ້.

 – ສຳອຳນເດັກໃຫ້ຮູ້ວິທີການ ‘ລາຍງານທາງ 
ອຳອຳນໄລ’. ມີຫຼາຍເວັບໄຊ໌ ແລະ ໂປແກມ  
(ຕົວຢ່າງ: ເຟດສຳບຸກ, ທວິດເຕີ້, ຢູທູບ,  
ອຳິນສຳຕາແກຼມ, ສຳະກ໊າຍ) ທີ່ມີວິທີການ 
ງ່າຍດາຍໃນການ ‘ລາຍງານ’ ກ່ຽວກັບ 
ຜູ້ນ�ໃຊ້ ຫຼື ເອກະສຳານທີ່ມີການ 
ລ່ວງລະເມີດ. 

 – ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກບອຳກກັບທ່ານ ຖ້າວ່າເຂົາເຈົ້າ 
ຮູ້ສຳຶກບໍ່ສຳະດວກ ໃນການຕິດຕໍ່ສຳື່ສຳານ ຜ່ານ 
ເຕັກໂນໂລຊີ. 

 – ເຕືອືຳນໃຫ້ເດັກຄວບຄຸມຂໍ້ມູນຂອຳງຕົນເອງ 
ແລະ ສຳິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນໃນອຳອຳນໄລ.

ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ເບີ່ງແຍງ ຍັງສຳາມາດ:

• ຕິດຕາມ ແລະ ລະວັງສຳິ່ງທີ່ເດັກເຮັດຜ່ານ 
ດີຈີຳຕອຳນເຕັກໂນໂລຊີ.

• ຖາມເດັກກ່ຽວກັບເວັບໄຊ໌ ແລະ ຫອ້ຳງສົຳນທະນາ 
ທີ່ພວກເຂົາເຂົ້າໄປ. 

• ກ�ນົດເວລາທີ່ເໝາະສຳົມສຳ�ລັບການໃຊ້ 
ດີຈີຳຕອຳນເຕັກໂນໂລຊີ ຂອຳງເດັກ.

ຖ້າວ່າເດັກຖືກຕິດຕໍ່ຜ່ານດີຈີຳຕອຳລເຕັກໂນໂລຊີ  
ໂດຍຄົນໃດໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກກັງວົນ ຫຼື ອຳາລົມ  
ບໍ່ດີ, ທ່ານສຳາມາດລາຍງານໂດຍກົງ ຕໍ່ກັບເວັບໄຊ໌  
ຫຼື ໂປແກມ ໂດຍຜ່ານການ ສຳື່ສຳານທີ່ຖືກສຳ້າງ 
ຂື້ນມານັ້ນ. ຕົວຢ່າງ:

• http://www.facebook.com/help/

reportlinks

• https://support.twitter.com/forms/

abusiveuser

• http://www.youtube.com/yt/

policyandsafety/reporting.html

• http://help.instagram.

com/165828726894770

• https://support.skype.com/en/faq/

FA10001/how-do-i-report-abuse-by-

someone-in-skype?

http://www.facebook.com/help/reportlinks
http://www.facebook.com/help/reportlinks
http://help.instagram.com/165828726894770
http://help.instagram.com/165828726894770


ພາກທີ 2: ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້
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ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 33 ∞ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດເດັກ 
ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນແນວໃດ?

• ການທອ່ຳງທ່ຽວກ�ລັງຂະຫຍາຍຕົວໃນທົ່ວໂລກ 
ແລະ ໃນພາກພື້ນນີ້. 

• ການຂະຫຍາຍຕົວຂອຳງການທ່ອຳງທ່ຽວ  
ສຳາມາດນ�ມາເຊີ່ງຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ 
ຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ຊຸມຊົນ. 

• ນັກທອ່ຳງທ່ຽວສ່ຳວນໃຫຍ່ແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ມ ີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອຳບ, ນັບຖືວັດທະນາທ� 
ທ້ອຳງຖິ່ນ, ສຳະພາບແວດລອ້ຳມ, ໃຫ້ກຽດແລະ 
ເຄົາລົບນັບຖື ກຸ່ມຄົນທີ່ດ�ລົງຊີວິດໃນຂົງເຂດ 
ຫຼື ປະເທດນັ້ນ. 

• ແນວໃດກໍຕາມ, ມັນມີຄວາມສຳ່ຽງບາງຢ່າງ 
ຕໍ່ກັບເດັກ ທີ່ມາພອ້ຳມກັບການເພີ່ມຂື້ນຂອຳງ 
ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ການພັດທະນາຂອຳງ 
ຂະແໜງການທອ່ຳງທ່ຽວ. 

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 34 ຄໍາຖາມເພື່ອຄິດທົບທວນຄືນ/
ສົນທະນາ (ເປັນທາງເລືອກ)

ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄິດກ່ຽວກັບຄວາມສຳ່ຽງທີ່ເປັນ 
ໄປໄດ້ ຕໍ່ກັບຄວາມປອຳດໄພຂອຳງເດັກ ທີ່ມາ 
ພ້ອຳມກັບ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອຳງການທ່ອຳງທ່ຽວ
ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອຳງເຂົາເຈົ້າ. 

ຄ�ຕອຳບທີ່ເປັນໄປໄດ້ລວມມີ:

• ການຢູ່ຮ່ວມກັນຂອຳງຄົນ ແລະ ວັດທະນະທ� 
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສຳາມາດນ�ໄປສຳູ່ການຂັດແຍ້ງ, 
ການສຳວຍໃຊ້ອຳ�ນາດ ແລະ/ຫຼື ເງິນຄ�. 

• ເດັກໄດ້ຮັບອຳິດທິພົນດ້ານລົບຈຳາກການຄ້າ. 

• ເດັກອຳາດຈຳະລຶ້ງເຄີຍກັບການຫາລາຍໄດ້ຈຳາກ 
ນັກທ່ອຳງທ່ຽວ ຜ່ານການຂໍທານ ຫຼື ຂາຍເຄື່ອຳງ 
ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ. ການອຳາໄສຢູ່ ຫຼື ເຮັດວຽກ 
ຢູ່ຕາມທ້ອຳງຖະໜົນ ສຳາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກມ ີ
ຄວາມສ່ຳຽງຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດ. 

• ນັກທອ່ຳງທ່ຽວອຳາດຈຳະມາຢ້ຽມຢາມສຳະຖານທີ່ 
ທ່ອຳງທ່ຽວ ທີ່ຈຳ�ກັດໃວ້ໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້,  
ເຊັ່ນ ‘ສຳະຖານລ້ຽງເດັກກ�ພ້າ’, ໂຮງຮຽນ, 
ເຮືອຳນ, ອຳື່ນໆ. ການທີ່ໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈຳັກພົວພັນ 
ກັບເດັກ ອຳາດຈຳະປອ່ຳຍໃຫ້ເດັກສຳ່ຽງຕໍ່ການ 
ລ່ວງລະເມີດ. 

• ‘ສຳະຖານບັນເທິງໃນຍາມກາງຄືນ’ ຫຼື ສຳະຖານ 
ທີ່ຂາຍບໍລິການທາງເພດ ອຳາດຈຳະເພີ່ມຂຶ້ນ 
ເພື່ອຳຕອຳບສຳະໜອຳງ ໃຫ້ແກ່ນັກທອ່ຳງທ່ຽວ. 
ເດັກອຳາດຈຳະຖືກຕົວະຍົວະໃຫ້ເຂົ້າໄປ ຫຼື 
ໝູນໃຊ້ເພື່ອຳໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຢູ່ໃນ 
ສຳະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້. 

• ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ອຳາດຈຳະເຫັນດີນ�ຂໍ້ 
ສຳະເໜີຂອຳງນັກທ່ອຳງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຳໃຫ ້
ທີ່ຢູ່ ແລະ ໃຫ້ການສຳຶກສຳາແກ່ລູກຫຼານຂອຳງຕົນ ຫຼື 
ເອົາເຂົາເຈົ້າອຳອຳກຈຳາກສຳະພາບແວດລ້ອຳມທີ່ມ ີ
ການປົກປອ້ຳງ ຢູ່ໃນເຮືອຳນ ເຊິ່ງພາໃຫ້ເດັກສຳ່ຽງ 
ຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດ. 
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກໃນການດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 35 ∞ • ກຸ່ມຄົນຕ່າງປະເທດສ່ຳວນນ້ອຳຍ ໃຊ້ການ 
ເດີນທາງເພື່ອຳເປັນໂອກາດໃນການ 
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.

• ຜູ້ກະທ�ຜິດເພື່ອຳເດີນທາງໄປມີເພດສຳ�ພັນ 
ກັບເດັກແມ່ນກຸ່ມນັກທອ່ຳງທ່ຽວ, ຄົນເດີນທາງ  
ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ພວກເຂົາຕັ້ງໃຈຢາກມ ີ
ເພດສຳ�ພັນກັບເດັກໃນປະເທດທີ່ພວກ 
ເຂົາໄປທ່ຽວ ຫຼື ດ�ລົງຊີວິດຢູ່.

• ໃນຂະນະທີ່ການທອ່ຳງທ່ຽວນ�ຜົນປະໂຫຍດ 
ທີ່ດີມາໃຫ້ປະເທດຊາດ ແລະ ຊຸມຊົນຂອຳງ 
ພວກເຮົາ, ມັນເປັນສຳິ່ງສຳ�ຄັນທີ່ພວກເຮົາຕອ້ຳງ 
ຮັບຮູ້ຄວາມສຳ່ຽງ ແລະ ຕອ້ຳງປົກປອ້ຳງເດັກຂອຳງ 
ພວກເຮົາຈຳາກການລ່ວງລະເມີດໂດຍຄົນຕ່າງ 
ປະເທດ ແລະ ຄົນພາຍໃນປະເທດ.

• ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ  
ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ແລກປ່ຽນໄປແລ້ວນັ້ນ 
ແມ່ນສຳາມາດນ�ໃຊ້ໄດ້ກັບ ນັກທອ່ຳງທ່ຽວທີ່ 
ກະທ�ຜິດໃນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 36 ∞ • ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາ, ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ 
ດ�ເນີນການດ້ວຍຫຼາຍວິທີ. ອຳັນນີ້ກໍຄືກັນ 
ສຳ�ລັບ ນັກທອ່ຳງທ່ຽວທີ່ກະທ�ຜິດໃນການ 
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.

• ສຳ�ລັບ ການເດີນທາງ ແລະ ການທອ່ຳງທ່ຽວ 
ໂດຍສຳະເພາະ:

 – ຜູ້ລ່ວງລະເມີດບາງຄົນ ຈຳັດແຈງໄວ້ລ່ວງໜ້າ
ເພື່ອຳລ່ວງລະເມີດເດັກໃນສຳະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງ.

 – ຜູ້ລ່ວງລະເມີດບາງຄົນສຳວຍໃຊ້ໂອກາດ 
ການໄປພັກຜອ່ຳນເພື່ອຳລ່ວງລະເມີດເດັກ. 

 – ຜູ້ລ່ວງລະເມີດບາງຄົນໄປຕ່າງປະເທດ 
ບ່ອຳນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ມີເດັກທີ່ພຽບພ້ອຳມຢູ່ແລ້ວ 
ເພື່ອຳມີເພດສຳ�ພັນ. 

 – ຜູ້ລ່ວງລະເມີດບາງຄົນ ອຳາດຈຳະໄປຍ້ຽມຢາມ 
ປະເທດໃດໜຶ່ງເປັນປະຈຳ� ແລະ ພັກຢູ ່
ເປັນຫຼາຍເດອືຳນ ຫຼື ເປັນປີຕໍໍໍ່ຄັ້ງ. ໃນກໍລະນີນີ້ 
ພວກເຂົາບໍ່ຄ່ອຳຍຈຳະແມ່ນນັກທ່ອຳງທ່ຽວ 
ແຕ່ວ່າເປັນຜູ້ພັກອຳາໄສທີ່ເປັນຄົນ 
ຕ່າງປະເທດ ໂດຍມີເຮອືຳນ ຫຼື ຫ້ອຳງພັກ 
ຂອຳງພວກເຂົາເອງ. 

 – ຜູ້ລ່ວງລະເມີດບາງຄົນ ໃຊ້ດຈີີຳຕອຳນ 
ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຳລ່ວງລະເມີດເດັກ 
ຢູ່ຕ່າງປະເທດ (ຕົວຢ່າງ, ຜ່ານການໃຊ້ 
‘ກ້ອຳງຂອຳງຄອຳມພິວເຕີ້’). 

ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ ສຳາມາດອຳະທິບາຍ 
ໂດຍນ�ໃຊ້ຂໍ້ມູນຈຳາກ ກໍລະນສີຳຶກສຳາຂອຳງທ້ອຳງຖິ່ນ/
ພາຍໃນປະເທດ/ສຳາກົນ. ມັນເປັນສຳິ່ງສຳ�ຄັນທີ່ 
ຈຳະຢໍ້າຄືນອຳີກວ່າ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນໃດກໍຕາມ,  
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດສຳ່ວນໃຫຍ່ຈຳະເປັນຄົນຢູ່ໃນ 
ທອ້ຳງຖິ່ນ.
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ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

 – ຜູ້ລ່ວງລະເມີດບາງຄົນເຮັດວຽກເປັນ 
ອຳາສຳາສຳະໝັກ, ຄູ, ທ່ານໝໍ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ 
ແລະ ລ່ວງລະເມີດເດັກທີ່ພວກເຂົາໄດ ້
ພົບໃນການເຮັດວຽກຂອຳງ ມູນນິທິ, 
ສຳູນເດັກກ�ພ້າ, ໂຮງຮຽນ, ຄລີນິກ  
ແລະ ອຳື່ນໆ.

 – ຜູ້ລ່ວງລະເມີດບາງຄົນຈຳະໃຊ້ຜູ້ຈຳັດຈຳ້າງ  
ແລະ ເຄອືຳຂ່າຍທອ້ຳງຖິ່ນເພື່ອຳຊ່ວຍພວກ 
ເຂົາຊອຳກ ແລະ ລ່ວງລະເມີດເດັກ. ດັ່ງທີ່ 
ໄດ້ກ່າວມາ, ມັນມີຄົນຫຼາຍປະເພດທີ່ອຳາດ 
ຈຳະຊ່ວຍຜູ້ລ່ວງລະເມີດ ໃນການເຂົ້າຫາ 
ແລະ ລ່ວງລະເມີດເດັກ. 

2. ພວກເຮົາຈະເວົ້າກັບລູກຫຼານເຮົາແນວໃດ ກ່ຽວກັບການຮັກສຳາຄວາມປອດໄພ? 
ແຜ່ນສຳະໄລ້ 37 ∞ • ໂດຍການລະມັດລະວັງ ແລະ ຮັບຮູ້, ພໍ່ແມ່ 

ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ສຳາມາດຫລຸດຜ່ອຳນຄວາມ 
ສຳ່ຽງຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດໄດ້. 

• ໂດຍການຮັບຮູ້ ແລະ ສຳົນໃຈກ່ຽວກັບການ 
ພົວພັນທັງໝົດຂອຳງລູກຫຼານທ່ານກັບຜູ້ໃຫຍ ່
ອຳື່ນໆ, ທ່ານສຳາມາດຊ່ວຍປົກປ້ອຳງລູກຫຼານ 
ທ່ານໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ. 

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດສຳາມາດວາງເປົ້າໝາຍໃສ່ເດັກ 
ຜູ້ທີ່ຖືກປອ່ຳຍປະລະເລີຍ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາໃນ 
ເຮືອຳນຂອຳງເຂົາເຈົ້າ. 

• ແຕ່ວ່າເດັກທຸກໆຄົນຍັງມີຄວາມສຳ່ຽງ, ກະທັ້ງ
ຜູ້ທີ່ມາຈຳາກຄອຳບຄົວທີ່ມີຄວາມຮັກແພງ ແລະ 
ການສຳະໜັບສຳະໜູນທີ່ດີ. 

• ອີຳກວິທີໜຶ່ງທີ່ສຳ�ຄັນ ທີ່ພວກເຮົາສຳາມາດຊ່ວຍ 
ປົກປ້ອຳງລູກຫຼານຂອຳງພວກເຮົາໃຫ້ດີກ່ວາເກົ່າ  
ແມ່ນ ໂດຍການຊຸກຍູສ້ຳາຍພົວພັນ ແລະ  
ການສຳື່ສຳານກັນແບບເປີດເຜີຍ ແລະ ລົມກັບ 
ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ແຕ່ຕອຳນພວກເຂົາ 
ຍັງນ້ອຳຍ ກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ຈຳະເຮັດໃຫ ້
ພວກເຂົາປອຳດໄພ.

• ເນື່ອຳງຈຳາກວ່າທັງຍິງ ແລະ ຊາຍມີຄວາມສຳ່ຽງ 
ຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດຄືກັນ. ສຳະນັ້ນ, ການໂອ້ລົມ 
ກັບເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ຈຳຶ່ງມີຄວາມສຳ�ຄັນ 
ເທົ່າໆກັນ. 

• ຕົວຢ່າງ, ໃນພາກສຳຶກສຳາອຳົບຮົມເດັກ, ພວກເຮົາ 
ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກລະບຸ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ພວກເຂົາໄວ້ໃຈ 
ຫຼື ຜູ້ທີ່ພວກເຂົາ ສຳາມາດລົມນ�ໄດ້ ໃນເວລາ 
ພວກເຂົາມີຄວາມເດອືຳດຮ້ອຳນ. 

ສຳິ່ງສຳ�ຄັນທີ່ຕ້ອຳງຮູ້ແມ່ນວ່າ ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ 
ທາງເພດເດັກບາງຄົນ ພະຍາຍາມທີ່ຈຳະແກ້ຕົວ  
ຫຼື ໃຫ້ເຫດຜົນຕໍ່ກັບພຶດຕິກ�ຂອຳງຕົນ ໂດຍບອຳກ 
ກັບຄົນອຳື່ນວ່າ ‘ມັນເປັນພຽງອຳຸບັດຕິເຫດ’ ຫຼື 
‘ເດັກຕີຄວາມໝາຍຜິດ’ ກ່ຽວກັບສຳະຖານະການ. 
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດບາງຄົນເນັ້ນວ່າ ເດັກຂີ້ຕົວະກ່ຽວ 
ກັບສຳິ່ງທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນໃນອຳະດີດ ຫຼື ເປັນເດັກ  
‘ສຳ້າງບັນຫາ’ ຫຼື ເຄີຍຮ່ວມເພດກັບຫຼາຍຄົນ 
ມາແລ້ວ. ວິທີການອ້ຳາງເຫດຜົນເຫຼົ່ານີ້ 
ແມ່ນການພະຍາຍາມທີ່ຈຳະທ�ລາຍ ຕົວຕົນ ຫຼື 
ຄວາມໜ້າເຊື່ອຳຖືຂອຳງເດັກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.  
ອຳັນນີ້ກໍແມ່ນອຳີກເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ສຳ�ຄັນ ເພື່ອຳໃຫ້ທ່ານ 
ເນັ້ນກັບລູກວ່າ ທ່ານກ�ລັງຮັບຟັງເຂົາຢູ່ ແລະ  
ທ່ານກໍເຊື່ອຳໃນສຳິ່ງທີ່ເຂົາກ�ລັງບອຳກທ່ານ. 
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກໃນການດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

• ເດັກຄວນສຳາມາດມາແບ່ງປັນຄວາມຮູສ້ຳຶກກັບ 
ທ່ານ ໂດຍບໍ່ຢ້ານກົວວ່າຈຳະຖືກຮ້າຍ. 

• ບາງເທື່ອຳເດັກບໍ່ກ້າທີ່ຈຳະບອຳກເລື່ອຳງສຳ�ຄັນກັບ 
ພໍ່ແມ່ ຍອ້ຳນພວກເຂົາຢ້ານຖືກປະຕິເສດ ຫຼື 
ກ່າວໂທດ. ຜູ້ລ່ວງລະເມີດສຳວຍໂອກາດໃຊ ້
ຄວາມຢ້ານນີ້ ເພື່ອຳກະທ�ຜິດ.

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 38 ∞ ຄໍາຖາມເພື່ອຄິດທົບທວນຄືນ/
ສົນທະນາ

• ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າ ພວກເຂົາໄດສ້ຳອຳນ 
ຫຍັງແດ່ໃຫ້ ລູກຂອຳງພວກເຂົາກ່ຽວກັບ 
ການປອ້ຳງກັນຕົວເອງຈຳາກ ການລ່ວງລະເມີດ 
ທາງເພດ? ພວກເຂົາຊຸກຍູ້ຂໍ້ຄວາມທີ່ກ່ຽວກັບ 
ຄວາມປອຳດໄພ ແລະ ວິທີການປອ້ຳງກັນໃດ 
ແດ່ໃກ້ກັບເດັກ?

ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ ສຳາມາດບັນທຶກເອົາ 
ບັນດາຄ�ຕອຳບຂອຳງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ  
ແລະ ເອົາມາປະກອຳບເຂົ້າໃນເວທີສຳົນທະນາ 
ໃນອຳະນາຄົດ. 

ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຄວນອຳະທິບາຍໃຫ ້
ແຈ້ງຕື່ມ ແລະ ຢ່າງລະມັດລະວັງ ກ່ຽວກັບ ບັນດາ 
ຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ວິທີການທີ່ຜິດ. ຜູ້ອຳ�ນວຍ 
ຄວາມສຳະດວກ ສຳາມາດກ່າວຢໍ້າຕື່ມວ່າ ຜູ້ລ່ວງ
ລະເມີດມັກຈຳະສຳວຍໃຊ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຕ່າງໆ 
ເພື່ອຳເຂົ້າຫາ ແລະ ລ່ວງລະເມີດເດັກ. 

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 39 ∞ • ເມື່ອຳເຖິງຈຳຸດໃດໜຶ່ງຂອຳງຊີວິດ, ໂດຍທ່ົວໄປ 
ເດັກມັກຈຳະຊອຳກຮູ້ກ່ຽວກັບເພດສຳ�ພັນ ແລະ 
ພວກເຂົາ ກໍເຂົ້າໃຈວ່າມັນແມ່ນຫົວຂໍ້ທີ່ 
‘ຫຼໍ່ແຫຼມ’ ຫຼື ‘ຫົວຂໍ້ຕອ້ຳງຫ້າມ’. 

• ການຊອຳກຮູ້ຊອຳກເຫັນຂອຳງເດັກ ໄດນ້�ໄປສຳູ ່
ການຊອຳກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ການປອ່ຳຍຂໍ້ມູນ 
ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອຳງກ່ຽວກັບເພດສຳ�ພັນລະຫວ່າງ 
ເດັກເອງ ຫຼື ຜ່ານທາງດຈີີຳຕອຳນເຕັກໂນໂລຊີ. 

• ການສຳົນທະນາຕ່າງໆກ່ຽວກັບເພດສຳ�ພັນ 
ແມ່ນເລື່ອຳງທີ່ຍາກ ທີ່ຈຳະເວົ້າເຖິງ. ແຕ່ວ່າຖ້າ 
ວ່າພວກເຮົາມິດງຽບຢູເດັກຂອຳງພວກເຮົາກ ໍ
ຈຳະມີຄວາມສ່ຳຽງ. 

• ເດັກຈຳະຮຽນຮູ້ເລື່ອຳງເພດສຳ�ພັນດ້ວຍ 
ພວກເຂົາເອງ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບໍ່ຢາກ 
ໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ກໍຕາມ. ເດັກຈຳະຊອຳກຮູ້ຂໍ້ມູນ 
ຈຳາກແຫລ່ງອຳື່ນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ 
ນັ້ນອຳາດຈຳະບໍ່ຖືກຕອ້ຳງ, ຫລື ອຳາດເປັນ 
ອຳັນຕະລາຍອຳີກດ້ວຍ. ບາງເທື່ອຳຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ 
ລ່ວງລະເມີດເດັກກສໍຳວຍໃຊ້ໂອກາດທີ່ເດັກ 
ບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕອ້ຳງ ກ່ຽວກັບ 
ເພດສຳ�ພັນ.

• ພວກເຮົາຈຳະຕອ້ຳງສຳ້າງໂອກາດທີ່ເໝາະສຳົມ 
ເພື່ອຳໂອ້ລົມກັບລູກຂອຳງພວກເຮົາ, ທັງຍິງ  
ແລະ ຊາຍ. 

ອຳີງໃສ່ ບັດເອົາກັບກັບ (ຂ້ອຍຈະປົກປ້ອງລູກໃຫ ້
ປອດໄພແນວໃດ?) 

ຂ້ອຍສາມາດຮັກສາໃຫ້ລູກ 
ປອດໄພຄືແນວໃດ?

 ຮັບ ຮູ້ ສະ ພາບ ການ
• ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ມັກຈະສວຍໃຊ້ໂອກາດຈາກຜູ້ທີ່ຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວ 

ກັບການກະທຳຜິດ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ກະທຳຜິດດ້ວຍການລ່ວງລະເມີດເດັກ. 
• ຮັບ ຮູ້ສະ ພາບ ການ ແລະ ເວົ້າ ກັບ ເດັກ ແບບ ເປີດ ເຜີຍ ກ່ຽວ ກັບ ການ ລ່ວງ ລະ ເມີດ ທາງ ເພດ ເດັກ. 

  ເວົ້າກັບເດັກ 
• ບາງເທື່ອເດັກບໍ່ຢາກບອກເລື່ອງສຳຄັນກັບພໍ່ແມ່ຂອງຕົນ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຢ້ານຖືກລົງໂທດ ຫຼື 

ຕຳນິ. ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ  ໝູນໃຊ້ຄວາມ ຢ້ານ ກົວ ດັ່ງ ກ່າວ ຂອງ ເດັກ ເປັນໂອກາດ 
ໃນການກະທຳຜິດ.

• ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ເປີດເຜີຍ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈກັບລູກ ຂອງ ທ່ານ. ບອກ ໃຫ້ ລູກ ຮູ້ວ່າພວກເຂົາ 
ສາມາດແບ່ງ ປັນທຸກເລື່ອງກັບທ່ານ.

• ເວົ້າ ເລື່ອງເພດ ແລະ ບັນຫາເລື່ອງເພດກັບລູກຂອງທ່ານ ດ້ວຍວິທີການທີ່ເໝາະສົມກັບອາຍ ຸ
ຂອງພວກເຂົາ.

• ສອນວິທີການປ້ອງກັນຕົວໃຫ້ລູກ ຂອງ ທ່ານ ນັບແຕຕ່ອນເຂົາ ອາຍຸຍັງນ້ອຍ  ຊຶ່ງປະກອບມີ:  
– ບອກຊື່ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 
– ຮັບຮູ້ ແລະ ຮັບ ມືຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ສັນຍານບອກເຕືອນທາງຮ່າງກາຍຂອງ ພວກ ເຂົາ  
 ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຍາມໃດທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ການປົກປ້ອງ. 
– ຖ້າເດັກຮູ້ສຶກກັງວົນ ຫຼື ຢ້ານກົວ, ພວກເຂົາສາມາດປະຕິເສດວ່າ ບໍ່ ແລະ ຫຼົບໜີອອກຈາກ 
 ສະຖານະການນັ້ນແລ້ວ ໄປລາຍງານໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເຂົາໄວ້ໃຈໄດ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ. 

  ຮັບຮູ້ສິ່ງທີ່ີ່ກຳລັງເກີດຂື້ນ
• ຮັບ ຮູ້ວ່າເຫດການນີ້ ສາ ມາດເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນຂອງເຮົາ.

• ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳຂອງລູກ ທ່ານ. 

• ສັງເກດພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຄົນອື່ນ ທີ່ເຂົ້າມາພົວພັນກັບລູກຂອງທ່ານ.

  ຮູ້ວ່າຈະພົວພັນໃຜເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
• ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທັນທີ ຖ້າສົງໃສວ່າເດັກຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ຖືກລ່ວງລະເມີດ.

1

2

3

4

ການຄົ້ນຄວ້າສຳະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບາງຄັ້ງຫຼັກສຳິນ 
ທ�ຖ່ວງດຶງບໍ່ໃຫ້ພໍ່ແມ່, ເດັກ ແລະ ໂດຍສຳະເພາະ 
ເດັກຍິງ ໃຫ້ ຮຽນຮູ້ ແລະ ເວົ້າກ່ຽວກັບ ສຳະພາບ 
ໄວຂຶ້ນສຳາວ, ເພດສຳ�ພັນ ແລະ ເພດຍິງ-ຊາຍ.  
ການມີຂໍ້ມູນທີ່ຈຳ�ກັດກ່ຽວກັບເລື່ອຳງເພດ ແລະ  
ພຶດຕກິ�ປ້ອຳງກັນອຳາດຈຳະເຮັດໃຫ້ ເດັກມີຄວາມ 
ສຳ່ຽງ ຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດຫຼາຍຂຶ້ນ.



ພາກທີ 2: ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້

39

ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

• ແນ່ນອຳນແລ້ວວ່າວິທີການ ທີ່ພວກເຮົາ 
ໂອ້ລົມກັບເດັກອຳາຍຸ 3 ປີ ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ 
ແມ່ນແຕກຕ່າງຈຳາກວິທີການທີ່ພວກເຮົາໂອ້ລົມ 
ກັບເດັກອຳາຍຸ 17 ປີ. ແຕ່ວ່າມັນກໍມີວິທີການ 
ສຳົນທະນາທີ່ເໝາະສຳົມກັບໄວອຳາຍຸ ແລະ 
ການພັດທະນາທາງຮ່າງກາຍ.

• ອຳັນນັ້ນຄືເຫດຜົນ ທີ່ພວກເຮົາຄວນຊຸກຍູ ້
ໃຫ້ໂຮງຮຽນມີເພດສຶຳກສຳາທີ່ເປັນທາງການ 
ສຳ�ລັບເດັກ. 

• ໃນນາມເປັນພໍ່ແມ່, ພວກເຮົາຄວນມີຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອຳບໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ບໍ່ເປັນທາງ 
ການກ່ຽວກັບເພດ ໃຫ້ແກ່ລູກເວລາຢູ່ເຮືອຳນ. 

• ດຽວນີ້ພວກເຮົາຈຳະແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ 
ກ່ຽວກັບວິທີການເວົ້າກັບເດັກກ່ຽວກັບ 
ຫົວຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍອຳີງໃສ່ການສຳ�ຫຼວດຂໍ້ມູນ  
ແລະ ປະສຳົບການໃນລະດັບສຳາກົນ.

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 40 ∞ ຄໍາແນະນໍາ 1: ສ້າງສາຍສໍາພັນທີ່ເປີດເຜີຍ ແລະ 
ໄວ້ວາງໃຈກັບເດັກຂອງທ່ານ

• ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລູກຂອຳງທ່ານເວົ້າກ່ຽວກັບບັນຫາ 
ຕ່າງໆ. ໂດຍທົ່ວໄປຈຳະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຖາມ
ເດັກວ່າ ເດັກຢາກໂອ້ລົມກ່ຽວກັບເລື່ອຳງອຳັນໃດ. 

• ການມີການສຳື່ສຳານໂອ້ລົມແບບເປີດເຜີຍແມ່ນ 
ສຳິ່ງທີ່ດີ ເພື່ອຳໃຫ້ເດັກຮູສ້ຳຶກສຳະບາຍໃຈໃນການ 
ເວົ້າບັນຫາທີ່ຫ່ວງໄຍສຳູ່ທ່ານຟັງ. 

• ໃນເວລາທີ່ລູກຂອຳງທ່ານເວົ້າອຳອຳກມາ, 
ທ່ານຕອ້ຳງຮັບຟັງຢ່າງຕັ້ງໃຈ ແລະ ຕອຳບຄືນຢ່າງ 
ລະມັດລະວັງ. 

• ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວ່າ ເມື່ອຳໃດທີ່ພວກເຂົາຕ້ອຳງ 
ການຢາກບອຳກເລື່ອຳງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາ 
ສຳາມາດບອຳກໄດ້ທຸກເລື່ອຳງ ແລະ ບໍ່ຄວນຢ້ານ 
ທີ່ຈຳະຖືກລົງໂທດ. 

ມີຫຼາຍກໍລະນີທີ່ເດັກບໍ່ໄດ້ເອົາເລື່ອຳງລາວຂອຳງ 
ພວກເຂົາມາເວົ້າສຳູ່ພໍ່ແມ່ຟັງ ກ່ຽວກັບການ 
ຖືກລ່ວງລະເມີດ ຍອ້ຳນວ່າພວກເຂົາຢ້ານຈຳະຖືກ 
ຕິຕຽນວ່າພວກເຂົາໄດ້ໄປສຳະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງທີ່ 
ພວກເຂົາບໍ່ຄວນຈຳະໄປ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຜູ້ອຳ�ນວຍ 
ຄວາມສຳະດວກຄວນຊອຳກຫາກໍລະນີຕົວຈິຳງຕ່າງໆ 
ມາເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ນ�.
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກໃນການດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 41 ∞ ຄໍາແນະນໍາ 2: ເວົ້າລົມກັບລູກຂອງທ່ານ 
ກ່ຽວກັບເພດ ຍິງຊາຍ ແລະ ເພດສໍາພັນ  
ໃນລັກສະນະທີ່ເໝາະສົມກັບອາຍຸຂອງເຂົາ

• ໃນນີ້ປະກອຳບດ້ວຍການສຳົນທະນາກ່ຽວກັບ 
ການປ່ຽນແປງທາງຮ່າງກາຍ, ສຳຸຂະພາບ 
ທາງເພດ ແລະ ສຳາຍພົວພັນທີ່ຖືກຕ້ອຳງ. 

• ການທີ່ພໍ່ແມ່ເວົ້າຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ກັບລູກນັ້ນ  
ຈຳະເປັນການປອ້ຳງກັນຄວາມສຳົບສຳັນ ແລະ 
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຕໍ່ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ. ພວກເຮົາ 
ຮູ້ວ່າຜູ້ກະທ�ຜິດມັກຈຳະສຳວຍໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ 
ຜິດພາດນີ້ເພື່ອຳເຂົ້າເຖິງເດັກ. 

• ແນ່ນອຳນແລ້ວວ່າ ມີພໍ່ແມ່ຫລາຍຄົນຮູ້ສຳຶກບໍ່ 
ສຳະດວກໃຈ ຫລື ຫນ້າອຳາຍໃນການເວົ້າ 
ກ່ຽວກັບເລື່ອຳງເພດສຳ�ພັນ, ແຕ່ວ່າມັນກໍມີບາງ 
ວິທີການທີ່ຈຳະເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອຳງນີ້ໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ. 

• ການເວົ້າເຖິງເລື່ອຳງນີ້ຈຳະສຳະດວກຂຶ້ນຖ້າວ່າ 
ທ່ານເລີ່ມເວົ້າຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ເດັກຍັງມ ີ
ອຳາຍຸນອ້ຳຍຢູ່ ແລະ ສຳາມາດຕອຳບຄ�ຖາມ 
ແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ຕາມຄວາມເປັນຈຳິງຂອຳງ 
ທ�ມະຊາດ. 

• ນອຳກນັ້ນ, ທ່ານອຳາດຈຳະແປກໃຈວ່າແມ່ນຂໍ້ມູນ
ແບບໃດຈຳຶ່ງເໝາະສົຳມກັບໄວອຳາຍຸຂອຳງເດັກ.

ບົດຄົ້ນຄວ້າລະດັບສຳາກົນແນະນ�ວ່າ ຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ 
ແມ່ນເໝາະສຳົມຕາມກຸ່ມອຳາຍຸຂອຳງເດັກ: 

ອາຍຸ 0–3 ປີ

• ສຳອຳນເດັກໃຫ້ຮູ້ຊື່ທີ່ຖືກຕ້ອຳງຂອຳງພາກສຳ່ວນຕ່າງໆ
ຂອຳງຮ່າງກາຍ, ລວມທັງອຳະໄວຍະວະເພດ. 

• ເລີ່ມສຳອຳນເດັກໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ  
ສຳິ່ງເປີດເຜີຍໃນສຳາທາລະນະໄດ້ ແລະ ສຳິ່ງທີ່ 
ເປັນສຳ່ວນຕົວ.

• ຕອຳບຄ�ຖາມກ່ຽວກັບເພດຢ່າງເປີດເຜີຍ, ໂດຍ 
ສຳະເພາະແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງກ່ຽວກັບເພດ.

ອາຍຸ 4–5 ປີ

• ອຳະທິບາຍກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ຂອຳງແຕ່ລະພາກສຳ່ວນ
ຮ່າງກາຍ, ລວມທັງອຳະໄວຍະວະເພດ.

• ຂໍ້ມູນທີ່ລະອຳຽດເພີ່ມຕື່ມ (ເຊັ່ນ ກົດລະບຽບ 
ຖ້າສຳົມຄວນ) ກ່ຽວກັບການສຳ�ພັດຕົນເອງ ແລະ 
ຄົນອຳື່ນທີ່ເໝາະສຳົມ ແລະ ບໍ່ເໝາະສຳົມ ແລະ 
ການສຳ�ພັດຕົວ ແລະ ວາຈຳາ ແບບສຳ່ວນຕົວ  
ແລະ ໃນສຳາທາລະນະຊົນທົ່ວໄປ.

• ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເພດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສັຳງຄົມ 
(ຍ້ອຳນຫຍັງຈຳີ່ງຕ້ອຳງແຍກເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ 
ແລະ ຍ້ອຳນຫຍັງ ການປະຕິບັດຕໍ່ເດັກຍິງ ແລະ  
ເດັກຊາຍຈຳຶ່ງ ຕ່າງກັນ), ໃນເວລາດຽວກັນກໍ່ 
ຕ້ອຳງບອຳກແຈ້ງວ່າທັງຍິງ ແລະ ຊາຍແມ່ນ 
ສຳະເໝີພາບກັນ.

ອາຍຸ 5–9 ປີ

• ເດັກຄວນມີຄວາມຮູພ້ື້ນຖານກ່ຽວກັບການສືຳບພັນ.

• ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຳະພາບໄວຂຶ້ນບ່າວ-ຂຶ້ນສຳາວ  
(ການປ່ຽນແປງຂອຳງຮາ່ງກາຍ, ການລັ່ງນໍ້າອຳະສຸຳຈຳ,ິ  
ອຳະໄວຍະວະແຂງຕົວ, ເປັນປະຈຳ�ເດອືຳນ).

• ອຳະທິບາຍກ່ຽວກັບເພດສຳ�ພັນ ແລະ ພາກສຳ່ວນ 
ຮ່າງກາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອຳງ.

• ຖ້າວ່າເດັກຖາມ, ທ່ານຄວນສຳາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ 
ຊັດເຈນກ່ຽວກັບພຶດຕິກ�ທາງເພດສຳ�ພັນແບບ 
ບໍ່ຕ້ອຳງເວົ້າລະອຳຽດ.

ອາຍຸ 9–12 ປີ

• ໃຫ້ຂໍ້ມູນລະອຳຽດກ່ຽວກັບເພດສຳ�ພັນລວມທັງ 
ການມີເພດສຳ�ພັນທີ່ປອຳດໄພ ແລະ ຈຳະຕັດສິຳນໃຈ 
ວ່າເມື່ອຳໃດ ຈຳຶ່ງເລີ່ມມີພຶດຕກິ�ທາງເພດສຳ�ພັນ 
ກັບຄົນອຳື່ນໄດ້.

• ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໃກ້ຊິດກັນ ແລະ ມີການ 
ພົວພັນທາງເພດສຳ�ພັນ. 

• ໃຫ້ເດັກເບິ່ງຂໍ້ມູນຈຳາກສຳື່ຕ່າງໆ ແລະ ເບິ່ງວ່າ 
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເພດ ແລະ ເພດຍິງຊາຍໃນສຳັງຄົມ
ຈຳະມີຜົນຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຳຖື ແລະ ບໍ່ສຳະແດງເຖິງ 
ປະສຳົບການທີ່ໄດ້ພົບພໍ້ມາກອ່ຳນ ແນວໃດ.
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ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 42 ∞ ຄໍາແນະນໍາ 3: ສອນວີທີປ້ອງກັນຕົວໃຫ້ລູກ 
ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ.

• ໃນນີ້ປະກອຳບດ້ວຍການສຳອຳນເດັກໃຫ້ຮູ້ຊື່ 
ທີ່ຖືກຕ້ອຳງຂອຳງພາກສຳ່ວນຮ່າງກາຍ. ສຳິ່ງນີ້ 
ຈຳະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຮູ້ກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອຳງ 
ຕົນເອງ ແລະ ສຳາມາດອຳະທິບາຍໄດ ້
ສຳະຖານະການລ່ວງລະເມີດ. 

• ມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເດັກເຂົ້າໃຈວ່າມັນເປັນເລື່ອຳງ 
ທີ່ຍອຳມຮັບບໍ່ໄດ້ ທີ່ບຸກຄົນອຳື່ນຈຳະມາເຫັນ  
ຫຼື ຈຳັບບາຍບອ່ຳນລັບຂອຳງຮ່າງກາຍ 
ເວັ້ນແຕ່ວ່າພວກເຂົາຖືກບາດເຈັບ ຫຼື 
ຕ້ອຳງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືຶອຳ.

• ຍັງຕອ້ຳງຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກຮູ້ຄວາມຮູສຶ້ຳກ ແລະ 
ສຳັນຍານທາງຮ່າງກາຍຂອຳງຕົນເອງ 
(ຕົວຢ່າງ: ທອ້ຳງປັ່ນປ່ວນ, ຕົວຮ້ອຳນ, 
ຮູສ້ຳຶກຢາກໄຫ້, ຫົວເຂົ່າສຳັ່ນ, ໃຈເຕັ້ນແຮງ, 
ປາກແຫ້ງ, ອຳື່ນໆ). ການຮັບຮູ້ ແລະ 
ຕອຳບໂຕ້ກັບສັຳນຍານເຕືອຳນທາງຮ່າງກາຍ 
ສຳາມາດຊ່ວຍເດັກໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນເມື່ອຳເດັກ 
ຕ້ອຳງການ ການປົກປອ້ຳງ.

ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກສຳາມາດອຳ້າງອຳີງ 
ເຖິງປື້ມ ການປ້ອງກັນເດັກຈາກການລ່ວງລະເມີດ: 
ປື້ມຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກເພື່ອສຶກສາ 
ເດັກ ແລະ ໄວໜູ່ມ (ສຳາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່  
http://www.childsafetourism.org 
ແລະ http://wvi.org/asiapacific/

childsafetourism) ເຊິ່ງຈຳະໃຫ້ຂໍ້ແນະນ� 
ຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອຳນໃນການຖ່າຍທອຳດຄວາມຮູ ້
ກ່ຽວກັບພຶດຕກິ�ປ້ອຳງກັນຕົວໃຫ້ແກ່ເດັກໃນສຳາມ 
ກຸ່ມອຳາຍຸ (5-7 ປີ, 8-10 ປີ ແລະ 11-17 ປີ).

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 43 ∞ ຄໍາແນະນໍາ 3: ສອນລູກໃຫ້ຮູ້ວີທີປ້ອງກັນຕົວ 
ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ (ຕໍ່)

• ວິທີການໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຜົນໃນການສຳອຳນເດັກຕັ້ງແຕ່
ອຳາຍຸຍັງນອ້ຳຍ ແມ່ນ “ການປະຕິເສດ, ຫຼົບໜີ, 
ລາຍງານ”. ນີ້ແມ່ນຍຸດທະສຳາດທີ່ສຳາມາດ 
ນ�ໃຊ້ເມື່ອຳ ພວກເຮົາສຳາມາດບົ່ງບອຳກວ່າມ ີ
ເຫດການທີ່ໜ້າກັງວົນ.

• ສຳອຳນໃຫ້ລູກຂອຳງທ່ານຮູ້ວ່າພວກເຂົາມສີຳິດ 
ທີ່ຈຳະປະຕິເສດ ຖ້າຫາກມີບຸກຄົນໃດໜຶ່ງບອຳກ 
ໃຫ້ເຮັດສຳິ່ງທີ່ ຕົນເອງຮູສ້ຳຶກວ່າຜິດ ຫຼື ເຮັດໃຫ ້
ຢ້ານກົວ. 

• ເທົ່າທີ່ພວກເຂົາສຳາມາດ, ເດັກຄວນໜີ 
ຈຳາກເຫດການ.

• ບອຳກເດັກໃຫ້ລາຍງານຕໍ່ທ່ານ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ຜູອ້ຳື່ນ 
ກ່ຽວກັບສຳີ່ງທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ຖືກຕອ້ຳງ.

• ເດັກຕອ້ຳງການຫຼາຍໂອກາດໃນການທວນຄືນ 
ທັກສຳະເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຳເອົາມາໃຊ້ ໃນສຳະພາບ 
ທີ່ບໍ່ປອຳດໄພ ຫຼື ຈຳະມີການລ່ວງລະເມີດເກີດຂຶ້ນ. 

http://www.childsafetourism.org
http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism
http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກໃນການດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 44 ∞ ຄໍາແນະນໍາ 3: ສອນລູກໃຫ້ຮູ້ວີທີປ້ອງກັນຕົວຕັ້ງ
ແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ (ຕໍ່)

• ສຳີ່ງສຳ�ຄັນໜຶ່ງອຳີກທີ່ຄວນສຳິດສຳອຳນເດັກ  
ແມ່ນ ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ ຄວາມລັບ 
ທີ່ເຮັດໃຫ້ “ດີໃຈ” ແລະ “ເສຍໃຈ”. 

• ສຳ�ຄັນແມ່ນໃຫ້ ສຳອຳນເດັກໃຫ້ຮູ້ໄຈ້ແຍກ 
ລະຫວ່າງຄວາມລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ ‘ດີໃຈ’ ແລະ  
‘ເສຍໃຈ’ ແລະ ໃຫ້ເດັກລາຍງານໃຫ້ທ່ານຮູ ້
ສຳະເໝີ ກ່ຽວກັບຄວາມລັບທີ່ກວນໃຈເຂົາ ຫຼື 
ທຸກໃຈ.

• ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດສົ້ຳນທະນາກັນໄປແລ້ວ, 
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ສຳ່ວນຫຼາຍຈຳະ 
ບໍ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວຈຳົບໃນຄັ້ງດຽວ. ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ 
ເດັກຈຳະອຳີງໃສ່ຄວາມລັບທີ່ມີແລ້ວ ເພື່ອຳສຳືບຕໍ່ 
ລ່ວງລະເມີດເດັກອີຳກຕໍ່ໄປຫລາຍເທື່ອຳ. 

• ສຳາມາດສຳອຳນເດັກທີ່ອຳາຍສຸຳູງກວ່າ ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ 
ການໃຫສ້ຳິນບົນ ແລະ ການນາບຂູ່. 

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 45 ∞ ຄໍາແນະນໍາ 3: ສອນລູກໃຫ້ຮູ້ວີທີປ້ອງກັນຕົວຕັ້ງ
ແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ (ຕໍ່)

• ພວກເຮົາຍັງສຳາມາດຊ່ວຍລູກເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈຳັກ 
ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ໃນຄອຳບຄົວ 
ແລະ ຊຸມຊົນ ທີ່ພວກເຂົາສຳາມາດໄປຫາ 
ເມື່ອຳພວກເຂົາຮູ້ສຳຶກບໍ່ປອຳດໄພ ຫຼື ກັງວົນ. 

3. ສຳັນຍານເຕືອນວ່າເດັກກ�ລັງຕົກຢູ່ໃນຄວາມສຳ່ຽງມີຫຍັງແດ່?
ແຜ່ນສຳະໄລ້ 46 ∞ • ຖ້າພວກເຮົາເມີນເສີຍບັນຫາການລ່ວງລະເມີດ

ທາງເພດເດັກ ພວກເຮົາຈຳະພາໃຫ້ເດັກມ ີ
ຄວາມສຳ່ຽງຕື່ມ. ສຳີ່ງສຳ�ຄັນຕອ້ຳງຮູ້ວ່າສຳີ່ງນີ້ອຳາດ 
ເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນຂອຳງພວກເຮົາ.

• ພວກເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປະພຶດຂອຳງ 
ລູກຫຼານຂອຳງພວກເຮົາ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຢູ ່
ອຳ້ອຳມຂ້າງພວກເຂົາ. 

ອຳີງໃສບ່ັດເອົາກັບບ້ານ (ຂ້ອຍຈະຕ້ອງສັຳງເກດ 
ສຳັນຍານໃດແດ່?)

ຂ້ອຍຄວນຈະສັງເກດ ອັນ ໃດ ແດ່?

ພຶດຕິກຳຂອງລູກທ່ານ
ມີອາການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກອາດຖືກລ່ວງລະເມີດມາກ່ອນ. ໃນຂະນະທີ່ ເດັກທີ່ມ ີ
ອາການເຫຼົ່ານີ້ອາດບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າລູກ ຂອງ ທ່ານກຳລັງຖືກລ່ວງລະເມີດ, ແຕ່ມັນເປັນ 
ເຫດຜົນທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານລົມກັບລູກຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບສະຖານະການທີ່ພວກເຂົາ 
ພົບພໍ້ຢູ່ ຫຼື ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ. 

• ອາລົມແປປວນ, ເດັກມີອາການງຽບ, ຊຶມ ເສົ້າ, ເກີດອາລົມໃຈຮ້າຍໃນທັນທີ ຫຼື  ໃຊ້ 
ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ.

• ໜີອອກຈາກບ້ານ ຫຼື ສູນຫາຍໄປເປັນເວລາດົນນານ.
• ຜົນ ການ ຮຽນ ປ່ຽນ ແປງ ຫຼື ຂາດໂຮງຮຽນ
• ມີເງິນ, ຂອງຂວັນ, ໂທລະສັບມືຖື ແບບບໍ່ຮູ້ທີ່ມາ.
• ນຳ ໃຊ້ ສິ່ງ ເສບ ຕິດ  (ລວມທັງຢາເສບຕິດ ແລະ ສິ່ງມຶນເມົາ).
• ມີພຶດຕິກຳທາງເພດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບອາຍຸຂອງເດັກ.
• ອາການທາງຮ່າງກາຍ ລວ ມ ທັງ ນອນ ຍາກ, ຍ່ຽວໃສ່ບ່ອນນອນ, ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງ 

ເພດສຳພັນ.

ພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວເຈົ້າ
ໃຫ້ທ່ານລະວັງຕົວ ເມື່ອທ່ານຮູ້ວ່າຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນປະພຶດຕົວແບບຜິດປົກກະຕິກັບລູກ 
ຂອງທ່ານ. ຊຶ່ງລວມມີ ຖ້າ ຜູ້ ໃຫຍ ່:

• ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເດັກເປັນພິເສດ.
• ໃຫ້ຂອງຂັວນເປັນ ເຄື່ອງຫຼ້ນ ຫຼື ເງິນ.
• ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບເດັກຕາມລຳພັງ.
• ຢາກພາລູກຂອງທາ່ນອອກໄປນອກບ້ານ, ໄປທ່ຽວຫຼ້ນ ແລະ ໄປພັກຜ່ອນ.

ຖ້າເດັກບອກທ່ານວ່າເຂົາຖືກລ່ວງລະເມີດ, ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ
ເຂົາ ແລະ ເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ເຂົາບອກ.
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ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 47 ∞ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປະພຶດຂອຳງລູກຫລານ 
ຂອຳງທ່ານ. ມອີຳາການສຳະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ເດັກ 
ອຳາດພົບພໍ້ການລ່ວງລະເມີດມາກອ່ຳນ. ໃນຂະນະ
ທີ່ອຳາການເຫລົ່ານີ້ບໍ່ອຳາດສຳະແດງເຖີງການຖືກ 
ລ່ວງລະເມີດກໍ່ຕາມ ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນເຫດຜົນທີ່ດ ີ
ອຳັນໜຶ່ງທີ່ທ່ານຈຳະເວົ້າລົມກັບລູກຫລານ 
ຂອຳງທ່ານກ່ຽວກັບສຳະພາບການຂອຳງພວກເຂົາ:

• ອຳາລົມປ່ຽນແປງຢູ່ເລອືຳຍໆ, ບຸດໜຶ່ງດີ 
ບຸດໜຶ່ງຮ້າຍ, ຊຶມເສົ້າ, ຮ້າຍໄວ ຫຼື ຫຍາບຄາຍ.

• ໜີອຳອຳກຈຳາກເຮອືຳນ ຫຼື ຫາຍຕົວໄປດົນນານ. 

• ຜົນການຮຽນປ່ຽນແປງ ຫຼື ຂາດຮຽນແບບ 
ບໍ່ມີເຫດຜົນ. 

• ໄດ້ເງິນ, ຂອຳງຂັວນ, ມືຖື ແບບບໍ່ຮູ້ທີ່ມາ.

• ໃຊ້ສຳານເສບຕິດ (ລວມທັງ ຢາເສບຕິດ  
ແລະ ເຫຼົ່າ). 

• ພຶດຕິກ�ທາງເພດທີ່ບໍ່ເໝາະສຳົມກັບ 
ໄວອຳາຍຸເດັກ.

• ອຳາການທາງຮ່າງກາຍ ລວມທັງການນອຳນ 
ບໍ່ຫຼັບ, ຍ່ຽວໃສ່ບອ່ຳນ, ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງ 
ເພດສຳ�ພັນ.

• ເດັກທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າເປັນ ‘ເດັກສຳ້າງບັນຫາ’.

ອຳາການທີ່ກ່າວມານັ້ນຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແຕ່ແນ ່
ນອຳນວ່າ ໃນຖານະທີ່ເປັນພໍ່ແມ່, ໂດຍທົ່ວໄປ 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈຳະຮູ້ຈຳັກລູກຂອຳງຕົນດີກວ່າຄົນອຳື່ນໆ. 

ປະເດັນຫຼັກແມ່ນໃຫສ້ຳັງເກດການປ່ຽນແປງທາງ 
ພືດຕິກ�. ມັນອຳາດຈຳະເລີ່ມຈຳາກການປະພຶດທີ່ດີ  
ໄປຫາ ການປະພຶດທີ່ບໍ່ດີ. ສ່ຳວນຫຼາຍແລ້ວ  
ເດັກທີ່ເລີ່ມປະພຶດຕົນບໍ່ດີ ແທນທີ່ຈຳະຖືກເບິ່ງວ່າ 
ເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແຕ່ກັບຖືກເອີ້ນວ່າເປັນເດັກ 
‘ສຳ້າງບັນຫາ’. ສຳິ່ງດັ່ງກ່າວຈຳະເຮັດໃຫ້ເຂົາຍິ່ງ 
ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສຳ່ຽງຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດ ແລະ 
ສຳ່ວນຫຼາຍການຈຳົ່ມວ່າ ແລະ ການລາຍງານຂອຳງ 
ພວກເຂົາຈຳະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຳຖື. ນີ້ສຳະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ສຳຸດ ໃນຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອຳບຂອຳງພວກເຮົາທີ່ມີຕໍ່ພວກເຂົາ. 

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 48 ∞ ໃຫ້ລະວັງ ໃນເມື່ອຳມີຜູ້ໃຫຍ່ເຂົ້າມາຫາເດັກ
ຂອຳງທ່ານດ້ວຍການປະພຶດທີ່ບໍ່ເໝາະສຳົມ. 
ໃນນີ້ປະກອຳບດ້ວຍ:

• ເອົາໃຈໃສ່ເດັກຫລາຍເກີນໄປ.

• ເອົາເຄື່ອຳງຫລີ້ນ ຫລື ເງິນໃຫ້ເປັນຂອຳງຂວັນ 

• ໃຊ້ເວລາຕາມລ�ພັງກັບລູກຂອຳງທ່ານ.

• ພາເດັກໄປຫຼີ້ນທາງນອຳກ, ໄປທ່ຽວ, ແລະ 
ໄປພັກຜອ່ຳນ.
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກໃນການດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

4. ພວກເຮົາຈະໄປຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ໃສ?
ແຜ່ນສຳະໄລ້ 49 ∞ • ຢູ່ໃນ ສຳປປ ລາວ ແລະ ໃນພາກພື້ນ ໄດ້ປະຕິບັດ 

ຫຼາຍບາດ ກ້າວເພື່ອຳຮກັສຳາໃຫ້ເດັກປອຳດໄພ 
ຈຳາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.

• ໃນຖານະທີ່ເປັນພໍ່ແມ່, ທ່ານຈຳະເປັນຜູ້ທີ່ຮູດີ້ 
ກວາ່ໝູ່ວາ່ລູກທ່ານຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຳຽງ  
ຊຶ່ງສຳິ່ງທີ່ເປັນບຸລິມະສຳດິສຳ�ຄັນທີ່ສຳດຸຂອຳງ 
ທາ່ນແມ່ນ ການປົກປ້ອຳງລກູ. 

• ມີການຊ່ວຍເຫືຼອຳໃນຊຸມຊົນຂອຳງທາ່ນ.

ກິດຈະກໍາ: ແຜນວາດການພົວພັນ 
ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ 
(ເປັນທາງເລືອກ)

• ເຊີນຊວນພໍ່ແມ່ເດັກໃຫ້ປະກອຳບສຳ່ວນໃສ ່
ຂໍ້ມູນໃນແຜນວາດ ຫຼື ແຜນທີ່ການພົວພັນກ່ຽວ
ກັບການຊ່ວຍເຫຼອືຳຕ່າງໆ ທີ່ມີໃນຊຸມຊົນ  
ສຳ�ລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການ 
ລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ໄດ້ຖືກລ່ວງລະເມີດມາແລ້ວ.
(ຕົວຢ່າງ: ກົມສັຳງຄົມສົຳງເຄາະ, ສຳາຍດ່ວນ 
ສຳ�ລັບເດັກ, ສຳູນສຳຸຂະພາບຊຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນ, 
ຕ�ຫຼວດ, ອຳື່ນໆ).

*ຕົວຢ່າງ ແຜນວາດ ການພົວພັນ:  

ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກສຳາມາດຕື່ມຕົວຢ່າງ 
ຂອຳງຂັ້ນຕອຳນທີ່ດີ ເພື່ອຳປົກປ້ອຳງເດັກລະດັບ 
ທ້ອຳງຖິ່ນ ແລະ/ຫຼື ປະທດ. ຕົວຢ່າງ:

• ມີຫຼາຍອຳົງການຈຳັດຕັ້ງທ້ອຳງຖິ່ນ ທີ່ສຳາມາດ
ຊ່ວຍທ່ານຊອຳກຫາຂັ້ນຕອຳນແກ້ໄຂ ແລະ 
ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອຳງ. ບາງອຳົງການກໍຍັງສຳາມາດ 
ໃຫ້ການສຳະໜັບສຳະໜູນ. 

• ລັດຖະບານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຳຄອຳບຄົວເພື່ອຳ 
ໃຫ້ເດັກມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ. 

• ລັດຖະບານສຳະໜັບສຳະໜູນ ໂທລະສຳັບສຳາຍດ່ວນ 
ທີ່ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ, ຄອຳບຄົວ ແລະ 
ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ສຳາມາດໂທຂໍຄ�ແນະນ� ແລະ 
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກັງວົນ.

• ລັດຖະບານໄດ້ສຳ້າງກົດໝາຍກ່ຽວກັບການ 
ປົກປ້ອຳງເດັກ ແລະ ລົງໂທດຜູ້ທີ່ທ�ລາຍເດັກ.

• ຕ�ຫຼວດຕິດຕາມ ແລະ ສຳືບສຳວນກໍລະນີຕ່າງໆ.

• ສຳານລົງໂທດຜູ້ລ່ວງລະເມີດເດັກ

• ອຳ�ນາດການປົກຄອຳງແຂວງໂຄສຳະນາເຜີຍແຜ່.

• ມີໂທລະສັຳບສຳາຍດ່ວນເພື່ອຳລາຍງານກໍລະ 
ນສີຳົງໄສການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.

ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຄວນຊອຳກຫາ ແລະ 
ສຳະໜອຳງ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພົວພັນກ່ຽວກັບການ 
ຊ່ວຍເຫລືອຳທີ່ກ່ຽວຂອ້ຳງທັງໝົດ ແລະ ກົນໄກ 
ການລາຍງານທີ່ມີໃນທ້ອຳງຖີ່ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 50 ໃຫ້ເບີຕິດຕໍ່ອຳ�ນາດການປົກຄອຳງທ້ອຳງຖິ່ນ  
ແລະ ອຳົງການຈັຳດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ພໍ່ແມ່  
ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກສຳາມາດ ຕິດຕໍ່ເພື່ອຳຂ ໍ
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຳ.

ອຳີງໃສ່ ບັດເອົາກັບບ້ານ (‘ແມ່ນໃຜແດ່ທີ່ຊ່ວຍ 
ທ່ານໄດ້?’) ແລະ ເອົາຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂັ້ນທອ້ຳງຖິ່ນ  
ແລະ ສູຳນກາງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. 

ຂ້ອຍສາມາດຂ ໍການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ໄດ້ຢູ່ໃສ?
ທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມບໍ? ຫຼື ວ່າ ທ່ານຮູ້ສະຖານະການໃດທີ່ເດັກອາດຈະສ່ຽງຕໍ່ການ 
ລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ເຄີຍ ຖືກລ່ວງລະເມີດ ບໍ່?

ໂທຫາສາຍດ່ວນປົກປ້ອງເດັກແຫ່ງຊາດ

ຕິດຕໍ່ຫາອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

ຕິດຕໍ່ຫາອົງການປົກປ້ອງເດັກທີ່ມີຊື່ສຽງ

ຕໍ່ ຕ້ານ ການ ລ່ວງ ລະ ເມີດ

w: childsafetourism.org ແລະ wvi.org/asiapacific/childsafetourism

f: facebook.com/ChildSafeTourism   t: twitter.com/childsafetravel

ການ ທ່ອງ ທ່ຽວ ທີ່ ປອດ ໄພ ສຳລັບເດັກ

  ກົມ ສັຳງຄົມ  
  ສຳົງ ເຄາະ

  ການ ບໍລິການ  
  ຊ່ວຍ ເຫລອືຳ

  ອຳົງການ  
  ບໍ່ ສຳັງກັດ ລັດ

  ສຳາຍ ດ່ວນ  
  ສຳ�ລັບ ເດັກ

ໂຮງຮຽນ   ສຳູນສຳຸຂະພາບ  
  ຊຸມ ຊົນ

ຕ� ຫຼວດ



ພາກທີ 2: ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້

45

ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ການສຳ້າງແຜນການປະຕິບັດ
ແຜ່ນສຳະໄລ້ 51 ກິດຈະກໍາ: ແຜນການຂອງພໍ່ແມ່ 

(ເປັນທາງເລືອກ)

• ຖ້າເວລາພຽງພໍ ໃຫ້ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນກຸ່ມ 
ໂດຍແຕ່ລະກຸ່ມ ມີ 5-6 ຄົນ. 

• ແນະນ�ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ວ່າພວກເຂົາ 
ແມ່ນຄະນະກ�ມະການໃໝ່ ທີ່ມີໜ້າທີ່ 
ຮັບຜິດຊອຳບ ໃນການປົກປ້ອຳງ ເດັກໃນຊຸມຊົນ 
ຂອຳງພວກເຂົາ.

• ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດແຜນການກິດຈຳະກ�ທັງໝົດ 
ທີ່ພວກເຂົາຢາກເຮັດເພື່ອຳໃຫ້ເດັກປອຳດໄພໃນ
ຊຸມຊົນ. ໃຫ້ເວລາ 5 ນາທີ ເພື່ອຳເຮັດແຜນການ 
ດັ່ງກ່າວ.

• ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານແຜນການໃຫ້ຜູອ້ຳື່ນ 
ຮູ້ນ�.

• ພາຍຫລັງທີ່ທຸກກຸ່ມໄດ້ລາຍງານແລ້ວ  
ໃຫປ້ະກອຳບຄ�ເຫນັຕໍ່ແນວຄວາມຄດິທີ່ສຳ້າງສຳນັ  
ແລະ ຊັກຊວນໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມນ�ເອົາແນວ 
ຄວາມຄິດທີ່ເໝາະສຳົມນີ້ໄປປະຕິບັດ ໃນຊຸມຊົນ 
ຂອຳງພວກເຂົາ. 

ແຜນການອຳາດປະກອຳບດ້ວຍ:

• ສຳົ່ງເສີມໃຫ້ມີເພດສຳຶກສຳາໃນໂຮງຮຽນ. 

• ຈັຳດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປົກປອ້ຳງເດັກ 
ໃນໂຮງຮຽນ.

• ບໍ່ລັງກຽດ ຫຼື ປະນາມເດັກ ຫຼື ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ 
ຈຳາກການລ່ວງລະເມີດໃນຊຸມຊົນ. 

• ເພີ່ມການມີສຳະຕິຕໍ່ຜູ້ທີ່ໜ້າສຳົງໄສ ແລະ 
ລາຍງານ.

ສຳະຫຼຸບ
ແຜ່ນສຳະໄລ້ 52 ∞ ກິດຈະກໍາ: ການປະເມີນ

• ເພື່ອຳໃຫ້ພວກເຮົາສຳາມາດປັບປຸງກິດຈຳະກ� 
ການຝຶກອຳົບຮົມຂອຳງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈຳີ່ງ 
ຢາກຂຄໍ�ເຫັນຈຳາກທ່ານກ່ຽວກັບການ 
ສຳົນທະນາຂອຳງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້. 

• ຂໍເຊີນທ່ານໃດກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຕອຳບຄ�ຖາມຕໍ່ໄປນີ້:

 – ພາກໃດແມ່ນພາກທີ່ມີປະໂຫຍດຫລາຍ 
ທີ່ສຸຳດຂອຳງການຝຶກອຳົບຮົມນີ້? 

 – ພວກຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດສຳິ່ງໃດແດ່ເພ່ືອຳ 
ປັບປຸງການຝຶກອຳົບຮົມນີ້?

 – ກະລຸນາຂຽນບອຳກວຽກງານສຳິ່ງໜຶ່ງທີ່ 
ທ່ານຈຳະເຮັດແຕກຕ່າງກວ່າເກົ່າອຳັນເນື່ອຳງ 
ມາຈຳາກການຝຶກອຳົບຮົມນີ້?

ອຳີກວິທີໜຶ່ງແມ່ນໃຫ້ ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ 
ແຈກຢາຍແບບຟອມຄວາມເຫັນຂອງຂ້ອຍ 
(ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 7) ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕື່ມ 
ໃສ່ຟອຳມ. ວິທີການນີ້ ຈຳະໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 
ແລະ ອຳາດຈຳະເປັນການທ້າທາຍສຳ�ລັບ  
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມີລະດັບຄວາມຮູ້ໜັງສຳືທີ່ 
ແຕກຕ່າງກັນ. ແນະນ�ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການຖາມ 
ແບບປາກເປົ່າ.

ແບບຟອຳມ ຄວາມເຫັນຂອງຂ້ອຍ ແມ່ນຢູ່ 
ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 7. ທ່ານສຳາມາດ ສຳ�ເນົາ  
ແບບຟອຳມຄວາມເຫັນຂອຳງຂ້ອຳຍ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ແຕ່ລະຄົນ ກ່ອຳນທີ່ຈຳະເລີ່ມເວທສີຳົນທະນາ. 

ບົດທົດສອບພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນຢູ່ 
ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 4. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ 
ບົດທົດສອບກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ, ບົດທົດສຳອຳບ 
ພາຍຫຼັງການຝຶກອຳົບຮົມ ກສໍຳາມາດດ�ເນີນແບບ 
ວິທີຕອຳບໂຕ້ກັນ ໂດຍນ�ໃຊ້ ບັດຄໍາຕອບ  
ໃນ ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 5 ຫຼື ໂດຍການໃຫ ້
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄປແຈຫ້ອຳງທີ່ ‘ໝາຍໄຂ່ວ’, ‘ໝາຍຕິກ’ 
ຫຼື ‘ໝາຍຖາມ’. 

ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຄວນບັນທຶກຄ�ຕອຳບ 
ຕໍ່ການສຳົນທະນາກ່ຽວກັບຄ�ຖາມປະເມີນຜົນ 
ແລະ ບົດທົດສອບພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ 
(ຖ້າດ�ເນີນແບບວິທີຕອຳບໂຕ້ກັນ) ເພື່ອຳວ່າ 
ຈຳະສຳາມາດນ�ເຂົ້າໃນບົດລາຍງານຫຼັງ 
ການຝຶກອົບຮົມ (ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 8).
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກໃນການດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສຳະໄລ້ ຂໍ້ຄວາມສຳ�ຄັນ ຂໍ້ແນະນ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ກິດຈະກໍາ: ແບບທົດສອບ 
ຫຼັງຝຶກອົບຮົມ

• ບັດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຢາກກວດເບິ່ງວ່າຄ�ຕອຳບ 
ຂອຳງທ່ານແຕກຕ່າງຈຳາກຄ�ຕອຳບກ່ອຳນການ 
ຝຶກອຳົບຮົມ ຫຼື ບໍ່. 

• ດ�ເນີນ ບົດທົດສອບພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ 
ດ້ວຍວິທີໂຕ້ຕອຳບກັນ ຫຼື ນ�ໃຊ້ຮູບແບບ 
ການຂຽນ ໃນເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 4

• ຈຳາກນັ້ນ, ບອຳກຄ�ຕອຳບທີ່ຖືກຕອ້ຳງ ເພື່ອຳເປັນ
ການຮັບປະກັນວ່າທຸກຄົນເຂົ້າໃຈຂໍ້ຄວາມຫຼັກ 
ກ່ອຳນທີ່ຈຳະອຳອຳກຈຳາກເວທີ ສຳົນທະນາ. 

ແຜ່ນສຳະໄລ້ 53 ∞ • ກ່າວຂອຳບໃຈຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຕິດຕາມ 
ແລະ ປະກອຳບສ່ຳວນໃນການສຳົນທະນາ.

• ກ່າວຢໍ້າຄືນເຖີງພາລະບົດບາດສຳ�ຄັນ 
ຂອຳງພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກໃນການ 
ປົກປ້ອຳງເດັກ ຈຳາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.

• ຊຸກຍູ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຂົາ 
ໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນມື້ນີ້ເພື່ອຳສຳ້າງໃຫ້ມີແວດລອ້ຳມ 
ທີ່ປອຳດໄພສຳ�ລັບເດັກຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອຳງ 
ພວກເຂົາເອງ. 

• ເຊີນຊວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນ 
ຕາມບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຂຽນໃນເວລາເຂົ້າຮ່ວມ 
ສຳົນທະນາ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາມີເລື້ອຳງ 
ຫວ່ງໄຍກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ
ເດັກ.

• ເນັ້ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພຽງແຕ່ມີການປະຕິບັດສຳິ່ງໃດ 
ສຳິ່ງໜຶ່ງແບບງ່າຍດາຍ ພວກເຮົາກໍ່ສຳາມາດ 
ປັບປຸງວຽກງານການປົກປອ້ຳງເດັກຂອຳງ 
ພວກເຮົາໄດ້. 

• ຈຳົ່ງຢ່າລືມກ່າວຂອຳບໃຈພະນັກງານຊ່ວຍວຽກ 
ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອືຳໃນການດ�ເນີນວາລະ 
ການສຳົນທະນານີ້, ເຊັ່ນ ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມ 
ສຳະດວກທສີຳອຳງ, ຜູ້ຊ່ວຍ, ອຳາສຳາສຳະມັກ, ອຳື່ນໆ. 



ພາກທີ 3: ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
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ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 1: ບັດເອົາກັບບ້ານ

ສຳ�ເນົາບັດເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອຳງແຈກຢາຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສຳາມາດເອົາບັດດັ່ງກ່າວກັບບ້ານ  
ໃຫ້ພວກເຂົາສຳາມາດທວນຄືນເນື້ອຳໃນຫຼັກທີ່ຕົນໄດ້ຮຽນ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ກັບຄອຳບຄົວ ແລະ  
ຊຸມຊົນ. ແນະນ�ໃຫ້ສຳ�ເນົາບັດກັບບ້ານ ຕາມຂະໜາດເຈ້ຍ A5 ຫຼື A6 ຫຼື ແບບໜ້າຫຼັງ. ວິທີການ 
ດັ່ງກ່າວຈຳະເຮັດໃຫ້ຈຳົດຈຳ� ແລະ ນ�ໃຊ້ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.



ການປ້ອງກັນເດັກໃຫ ້
ປອດໄພຈາກການ 

ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ

ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ ເບິ່ງ ແຍງ 



ການປົກປ້ອງເດັກແມ່ນຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບຂອງໝົດທຸກຄົນ
ເດັກ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ. ເດັກຕ້ອງການໃຫ້ມີການປົກປ້ອງພິເສດ. 
ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກ ແມ່ນຜູ້ຕົ້ນຕໍ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການປົກປ້ອງເດັກ.

ພາ ລະ ບົດ ບາດ ຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງ ແຍງ ແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ 
ໃນການປົກປ້ອງເດັກຈາກການ ຖືກລ່ວງລະເມີດ. 

  

 
ຜູທ້ີ່ ຮບັຜດິຊອບເດັກ

ພໍ່  ແມ ່& ຜູ້ປົກ ຄອງ

         
   ເດັກ



ການ ລ່ວງລະເມີດເດັກ ແມ່ນ ຫຍັງ?

ການລ່ວງລະເມີດເດັກແມ່ນທຸກໆການກະທຳ (ຫຼື ບໍ່ແມ່ນການກະທຳ) ທີ່ບໍ່ແມ່ນ 
ຄວາມບັງເອີນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກເຈັບປວດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເດັກຕົກຢູ່ໃນຄວາມອັນຕະລາຍ.   
 
ໃນແຕ່ລະວັນ ມີເດັກຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຈາກການລ່ວງລະເມີດ. 
ການລ່ວງລະເມີດເດັກ ແມ່ນເກີດມີຂື້ນຢູ່ໃນທຸກໆປະເທດໃນໂລກ.

ປະເພດຂອງການລ່ວງລະເມີດ 
ການລ່ວງລະເມີດເດັກແບ່ງອອກເປັນ 4 ປະເພດ. ສ່ວນຫຼາຍ, ມີຫຼາຍກ່ວາ ໜຶ່ງ ປະເພດ 
ຂອງການລ່ວງລະເມີດທີ່ເກີດຂື້ນ ພ້ອມໆ ກັນ.

ຜົນກະທົບຂອງການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ເດັກ
ການລ່ວງລະເມີດເດັກມີຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ເດັກ ແລ້ວພາໃຫ້ເກີດບັນຫາ 
ທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ໃນໄລຍະຍາວ. 

ການລ່ວງລະເມີດສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ ຜູ້ ອື່ນໆ ນອກ ຈາກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຄືຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ 
ແລະ ສັງຄົມທົ່ວ ໄປ. 

ເດັກບໍ່ຄວນຖກືກ່າວ ໂທດໃນການຖືກລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ການທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ 
ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ. 

ການລ່ວງລະເມີດ 
ທາງຮ່າງກາຍ

ການລ່ວງລະເມີດ 
ທາງເພດ 

ການລ່ວງລະເມີດ 
ທາງຈິດໃຈ

ການປ່ອຍປະ 
ລະເລີຍເດັກ





ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ 
ແມ່ນຫຍັງ?
• ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນ ການ ເອົາເດັກເຂົ້າຮ່ວມກິດ ຈະ ກຳທາງເພດ 

ໂດຍນຳ ໃຊ້ ອຳ ນາດ ທີ່ ເໜືອກວ່າ ຫຼື ເອົາ ປຽບ ຈາກ ຄວາມໄວ້ ໃຈທີ່ ເດັກ ມີ ຕໍ່ ເຂົາ. 
• ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກລວມມີການປະພຶດທາງເພດທີ່ ບໍ່ ສົມ ຍອມ 

ໃນທຸກຮູບແບບ. ນີ້ລວມມີການສຳ ພັດ ຫຼື ບໍ່ ມີ ການ ສຳ ພັດ ເລີຍ.  
• ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກລວມມີ: 

 – ການສ້າງພາບ/ຮູບພາບ/ວີ ດີ ໂອກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.  
 – ບັງຄັບໃຫ້ເດັກເບິ່ງ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມກັບການກະທຳທາງເພດ.  
 – ບັງຄັບ/ຂົ່ມຂູ່ໃຫ້ເດັກມີເພດສຳພັນນຳ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການມີເພດສຳພັນກັບ 
ເດັກ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ຄົນອື່ນ.

• ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ 
ມາດຕາ 2: ການອະທິບາຍຄຳສັບ ຂໍ້ ທີ່ 9. ເດັກທີ່ຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ໝາຍເຖິງ 
ເດັກທີ່ຖືກຂົ່ມຂືນທຳຊຳເລົາ, ຖືກທຳຊຳເລົາ ຫຼື ຖືກທຳອານາຈານ, ຂໍ້ທີ 15.  
ການທາລຸນເດັກ ໝາຍເຖິງ ການກະທຳ ຫຼື ການເມີນເສີຍ ຊຶ່ງເປັນການທຳຮ້າຍ 
ຮ່າງກາຍ, ທຳຮ້າຍຈິດໃຈຂອງເດັກ, ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຕໍ່ເດັກ, ການຍຸຍົງ 
ໃຫ້ເດັກກະທຳຜິດ ຫຼື ກະທຳໃນສິ່ງທີ່ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຫຼື ຈິດໃຈຂອງເດັກ.



ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ?
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນບັນຫາທົ່ວໂລກ 
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນເກີດຂື້ນຢູ່ທຸກປະເທດໃນໂລກ. ແມ້ກະທັ້ງ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ 
ຂອງພວກເຮົາກໍ່ບໍ່ອາດປາດສະຈາກບັນຫາ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດໄດ້. ຜູ້ລ່ວງລະເມີດສ່ວນ 
ຫຼາຍໃນ ຊຸມ ຊົນ ໃດ ກໍ່ຕາມແມ່ນຄົນທ້ອງຖິ່ນ.

ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດສາມາດເປັນທັງເດັກຍິງ ແລະ 
ເດັກຊາຍ 
ທັງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍແມ່ນສາມາດເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດໄດ້.  
ເດັກເພດທີສາມ ຫຼື ເດັກທີ່ກຳ ລັງຄົ້ນຫາເພດທີ່ແທ້ຈິງຂອງຕົວເອງອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມສ່ຽງສູງ.  
ເດັກພິການ (ເດັກທີ່ພິການທຸກຮູບແບບ) ອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມສ່ຽງສູງ.  ການລ່ວງ ລະ ເມີດ ທາງ 
ເພດ ສາມາດ ເກີດ ຂື້ນ ໄດ້ ກັບ ເດັກ ທຸກໆ ຄົນ ບໍ່ ວ່າ ຈະ ມາ ຈາກ ພື້ນຖານ ແນວ ໃດ ກໍ່ຕາມ. 

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນຄົນທີ່ເດັກຮູ້ ຈັກ 
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກສ່ວນຫຼາຍຈະແມ່ນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ໃນຊຸມຊົນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ເດັກ 
ໄວ້ໃຈ.   

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດເດັກອາດແມ່ນໝູ່ເພື່ອນຂອງເດັກ ຫຼື ຄົນໃນຄອບຄົວ 
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດມັກຈະມາໃນຮູບການເປັນເພື່ອນມິດກັບເດັກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຫຼື ເປັນມິດ ກັບຄອບຄົວ 
ຂອງເດັກ ເພາະມັນເປັນຊ່ອງທາງໜຶ່ງທີ່ເຂົາເຊື່ອງຊ້ອນໄດ້.

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນສະ ພາບ ແວດ ລ້ອມ 
ການທ່ອງທ່ຽວ 
ຄົນຕ່າງປະເທດຈຳ ນວນໜຶ່ງໃຊ້ການທ່ອງທ່ຽວເປັນໂອກາດໃນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.  
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຍົກຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ພາຍໃນ 
ປະເທດ ຊຶ່ງ ເປັນຜູ້ທີ່ກະທຳຜິດໃນປະເທດ ທີ່ ພວກເຂົາອາ ໄສຢູ່ ຫຼື  ໄປ ຢ້ຽມ ຢາມ.

ເດັກສ່ວນຫຼາຍບໍ່ບອກໃຫ້ ຜູ້ໃຫຍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. 
ບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໆ ເດັກມັກຈະປິດອຳບັນຫາທີ່ເຂົາຖືກລ່ວງລະເມີດ. ຄວນສັງເກດເບິ່ງ 
ອາການສະແດງອອກ ແທນທີ່ຈະລໍຖ້າໃຫ້ເດັກເວົ້າເລື່ອງທີ່ເຂົາຖືກລ່ວງລະເມີດ. 

ເດັກທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.
ເດັກທຸກຄົນຢູ່ໃນໂລກນີ້ແມ່ນມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກທຸກຮູບແບບຂອງການລ່ວງລະ 
ເມີດ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ໃຫ່ຍ, ມັນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງເດັກ 
ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກສິ່ງອັນຕະລາຍ. ເດັກບໍ່ຄວນຖືກກ່າວໂທດທີ່ຕົນຖືກລ່ວງລະເມີດ. 



ຂ້ອຍສາມາດຮັກສາໃຫ້ລູກ 
ປອດໄພຄືແນວໃດ?

 ຮັບ ຮູ້ ສະ ພາບ ການ
• ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ມັກຈະສວຍໃຊ້ໂອກາດຈາກຜູ້ທີ່ຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວ 

ກັບການກະທຳຜິດ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ກະທຳຜິດດ້ວຍການລ່ວງລະເມີດເດັກ. 
• ຮັບ ຮູ້ສະ ພາບ ການ ແລະ ເວົ້າ ກັບ ເດັກ ແບບ ເປີດ ເຜີຍ ກ່ຽວ ກັບ ການ ລ່ວງ ລະ ເມີດ ທາງ ເພດ ເດັກ. 

  ເວົ້າກັບເດັກ 
• ບາງເທື່ອເດັກບໍ່ຢາກບອກເລື່ອງສຳຄັນກັບພໍ່ແມ່ຂອງຕົນ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຢ້ານຖືກລົງໂທດ ຫຼື 

ຕຳນິ. ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ  ໝູນໃຊ້ຄວາມ ຢ້ານ ກົວ ດັ່ງ ກ່າວ ຂອງ ເດັກ ເປັນໂອກາດ 
ໃນການກະທຳຜິດ.

• ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ເປີດເຜີຍ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈກັບລູກ ຂອງ ທ່ານ. ບອກ ໃຫ້ ລູກ ຮູ້ວ່າພວກເຂົາ 
ສາມາດແບ່ງ ປັນທຸກເລື່ອງກັບທ່ານ.

• ເວົ້າ ເລື່ອງເພດ ແລະ ບັນຫາເລື່ອງເພດກັບລູກຂອງທ່ານ ດ້ວຍວິທີການທີ່ເໝາະສົມກັບອາຍ ຸ
ຂອງພວກເຂົາ.

• ສອນວິທີການປ້ອງກັນຕົວໃຫ້ລູກ ຂອງ ທ່ານ ນັບແຕຕ່ອນເຂົາ ອາຍຸຍັງນ້ອຍ  ຊຶ່ງປະກອບມີ:  
– ບອກຊື່ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 
– ຮັບຮູ້ ແລະ ຮັບ ມືຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ສັນຍານບອກເຕືອນທາງຮ່າງກາຍຂອງ ພວກ ເຂົາ  
 ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຍາມໃດທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ການປົກປ້ອງ. 
– ຖ້າເດັກຮູ້ສຶກກັງວົນ ຫຼື ຢ້ານກົວ, ພວກເຂົາສາມາດປະຕິເສດວ່າ ບໍ່ ແລະ ຫຼົບໜີອອກຈາກ 
 ສະຖານະການນັ້ນແລ້ວ ໄປລາຍງານໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເຂົາໄວ້ໃຈໄດ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ. 

  ຮັບຮູ້ສິ່ງທີ່ີ່ກຳລັງເກີດຂື້ນ
• ຮັບ ຮູ້ວ່າເຫດການນີ້ ສາ ມາດເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນຂອງເຮົາ.

• ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳຂອງລູກ ທ່ານ. 

• ສັງເກດພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຄົນອື່ນ ທີ່ເຂົ້າມາພົວພັນກັບລູກຂອງທ່ານ.

  ຮູ້ວ່າຈະພົວພັນໃຜເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
• ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທັນທີ ຖ້າສົງໃສວ່າເດັກຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ຖືກລ່ວງລະເມີດ.
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ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກດຳເນີນ
ການແນວໃດ?
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດໃຊ້ຫຼາຍວິທີໃນການເຂົ້າຫາ ແລະ ລ່ວງລະເມີດເດັກ.

ຕາມປົກກະຕິ ຄົນມັກຄິດວ່າ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກມັກເກີດຂື້ນແບບບັງເອີນ 
ຍ້ອນມີຄົນແປກໜ້າເຂົ້າບຸກທຳລາຍ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ລ່ວງລະເມີດ 
ແລະ/ຫຼື ສື່ຄົນກາງຈະໃຊ້ເວລາໃນການສ້າງສາຍພົວພັນ ກັບເດັກ (ແລະ ບາງເທື່ອກໍ່ ໍ
ສ້າງສາຍພົວພັນກັບຄອບຄົວຂອງເດັກ). ຂະບວນການນີ້ ເອີ້ນວ່າ “ຂັ້ນຕອນຂອງຜູ ້
ລ່ວງລະເມີດ” ຊຶ່ງມັນປະກອບມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທຸກຄົນຈະ ບໍ່ ນຳ ໃຊ້ ວິ ທີ ການລ່ວງລະເມີດເດັກແບບຕາຍຕົວ. ວິທີການ 
ອື່ນປະກອບມີ ການໂຈມ ຕີ ທັນ ທີ, ການ ຈັດ ຈ້າງ, ການຫຼອກລວງ, ການໃຊ້ເລ້ລ່ຽມ, 
ການບັງ ຄັບ. 

ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ລ່ວງ ລະ ເມີດ ຈະ ບໍ່ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຄົນ ດຽວ. ພວກເຂົາອາດໄດ້ ຮັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ 
ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນຈາກຄົນອື່ນໆເຊັ່ນ ຜູ້ຊ່ວຍ, ຜູ້ ຈັດ ຈ້າງ, ຕົວແທນ, ສື່ຄົນກາງ ແລະ 
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ.

ຜູ້ລ່ວງ ລະ ເມີດ ລະ ບຸ ເດັກເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຂົາຢາກ 
ລ່ວງ ລະ ເມີດ. ສວ່ນຫຼາຍ ພວກ ເຂົາ  ເລັງ ໃສ່ ເດັກ ທີ່ ມີ 
 ຄວາມ ສ່ຽງ 

ຜູ້ ລ່ວງ ລະ ເມີດເຮັດ ໃຫ້ເດັກໄວ້ ເນື້ອ ເຊື່ອ ໃຈ ດ້ວຍການ 
ແລກ ປ່ຽນ ສິ່ງ ທີ່ ທັງ ສອງ ສົນ ໃຈ ຮ່ວມ ກັນ, ເອົາຂອງຂວັນໃຫ້ 
ແລະ ກາຍເປັນເພື່ອນກັບເດັກ.

ຜູ້ລ່ວງ ລະ ເມີດ ເລີ່ມ ມີ ຄວາມ ລັບ ກັບ ເດັກ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາ 
ສັນຍາ, ນາບຂູ່ ຫຼື ບັງຄັບພວກເຂົາໃຫ້ປົກປິດເປັນຄວາມ
ລັບ.

ຜູ້ລ່ວງ ລະ ເມີດຈະ ເພີ່ມ ລະດັບຄວາມສຳພັນທາງເພດ. ພວກ 
ເຂົາ ເວົ້າ ເຖິງ ປະ ເດັນ ທາງ ເພດ ແລະ ເອົາ ເອ ກະ ສານ ກ່ຽວ ກັບ 
ເພດ ໃຫ້ ເດັກ ເບິ່ງ ເພື່ອ ໃຫ້ ເດັກ ລຶ້ງ ເຄີຍ ກັບປະ ເດັນ ດັ່ງ ກ່າວ  . 

ຜູ້ ລ່ວງ ລະ ເມີດຈະເລີ່ມປະຕິບັດການ ລ່ວງ ລະ ເມີດທາງເພດ.



ຂ້ອຍຄວນຈະສັງເກດ ອັນ ໃດ ແດ່?

ພຶດຕິກຳຂອງລູກທ່ານ
ມີອາການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກອາດຖືກລ່ວງລະເມີດມາກ່ອນ. ໃນຂະນະທີ່ ເດັກທີ່ມ ີ
ອາການເຫຼົ່ານີ້ອາດບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າລູກ ຂອງ ທ່ານກຳລັງຖືກລ່ວງລະເມີດ, ແຕ່ມັນເປັນ 
ເຫດຜົນທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານລົມກັບລູກຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບສະຖານະການທີ່ພວກເຂົາ 
ພົບພໍ້ຢູ່ ຫຼື ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ. 

• ອາລົມແປປວນ, ເດັກມີອາການງຽບ, ຊຶມ ເສົ້າ, ເກີດອາລົມໃຈຮ້າຍໃນທັນທີ ຫຼື  ໃຊ້ 
ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ.

• ໜີອອກຈາກບ້ານ ຫຼື ສູນຫາຍໄປເປັນເວລາດົນນານ.
• ຜົນ ການ ຮຽນ ປ່ຽນ ແປງ ຫຼື ຂາດໂຮງຮຽນ
• ມີເງິນ, ຂອງຂວັນ, ໂທລະສັບມືຖື ແບບບໍ່ຮູ້ທີ່ມາ.
• ນຳ ໃຊ້ ສິ່ງ ເສບ ຕິດ  (ລວມທັງຢາເສບຕິດ ແລະ ສິ່ງມຶນເມົາ).
• ມີພຶດຕິກຳທາງເພດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບອາຍຸຂອງເດັກ.
• ອາການທາງຮ່າງກາຍ ລວ ມ ທັງ ນອນ ຍາກ, ຍ່ຽວໃສ່ບ່ອນນອນ, ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງ 

ເພດສຳພັນ.

ພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວເຈົ້າ
ໃຫ້ທ່ານລະວັງຕົວ ເມື່ອທ່ານຮູ້ວ່າຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນປະພຶດຕົວແບບຜິດປົກກະຕິກັບລູກ 
ຂອງທ່ານ. ຊຶ່ງລວມມີ ຖ້າ ຜູ້ ໃຫຍ ່:

• ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເດັກເປັນພິເສດ.
• ໃຫ້ຂອງຂັວນເປັນ ເຄື່ອງຫຼ້ນ ຫຼື ເງິນ.
• ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບເດັກຕາມລຳພັງ.
• ຢາກພາລູກຂອງທ່ານອອກໄປນອກບ້ານ, ໄປທ່ຽວຫຼ້ນ ແລະ ໄປພັກຜ່ອນ.

ຖ້າເດັກບອກທ່ານວ່າເຂົາຖືກລ່ວງລະເມີດ, ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ
ເຂົາ ແລະ ເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ເຂົາບອກ.



ຂ້ອຍສາມາດຂ ໍການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ໄດ້ຢູ່ໃສ?
ທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມບໍ? ຫຼື ວ່າ ທ່ານຮູ້ສະຖານະການໃດທີ່ເດັກອາດຈະສ່ຽງຕໍ່ການ 
ລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ເຄີຍ ຖືກລ່ວງລະເມີດ ບໍ່?

ໂທຫາສາຍດ່ວນປົກປ້ອງເດັກແຫ່ງຊາດ

ຕິດຕໍ່ຫາອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

ຕິດຕໍ່ຫາອົງການປົກປ້ອງເດັກທີ່ມີຊື່ສຽງ

ຕໍ່ ຕ້ານ ການ ລ່ວງ ລະ ເມີດ

w: childsafetourism.org ແລະ wvi.org/asiapacific/childsafetourism

f: facebook.com/ChildSafeTourism   t: twitter.com/childsafetravel

ການ ທ່ອງ ທ່ຽວ ທີ່ ປອດ ໄພ ສຳລັບເດັກ



60

ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກໃນການດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 2: ແບບຟອມລົງທະບຽນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ແບບຟອມນີ້ ສຳາມາດນ�ໃຊ້ເພື່ອບັນທຶກລາຍລະອຽດ ແລະ ຂໍ້ມູນຫັຼກກ່ຽວກັບຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມ.

 
ທີ່ຕັ້ງຂອຳງເວທີສຳົນທະນາ:  

ວັນທີ ແລະ ເວລາໃນການດ�ເນີນເວທີສຳົນທະນາ:  

ຊື່ເຕັມ ເພດ ເບີໂທລະສັຳບ ອີເມວ  
(ຖ້າມີ)

ລາຍເຊັນ



ພາກທີ 3: ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
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ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 3: ແບບທົດສຳອບກ່ອນຝຶກອົບຮົມ

ແນະນ� ໃຫ້ດ�ເນີນການທົດສຳອຳບກ່ອຳນການຝຶກອົຳບຮົມ ແບບປາກເປົ່າ. ຍັງສຳາມາດດ�ເນີນ 
ບົດທົດສຳອຳບດ້ວຍວິທີການຂຽນຊຶ່ງ ໃນກໍລະນີນີ້ແມ່ນຕອ້ຳງ ສຳ�ເນົາບົດສຳອຳບຖາມນີ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ແຕ່ລະຄົນ ແລ້ວແຈກຢາຍໃນຕອຳນເລີ່ມຕົ້ນຂອຳງພາກສຳົນທະນາ.ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ຕອຳນເລີ່ມຕົ້ນຂອຳງ
ການຮຽນ. ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຄວນເກັບຄືນເອກະສຳານທີ່ຕອຳບແລ້ວ ແລະ ເກັບໄວ້ເພື່ອຳວິເຄາະ 
(ໂດຍນ�ໃຊ້ຮູບແບບໃນເອກະສຳານຊ້ອຳນທ້າຍ 6) ຫຼັງຈຳາກການສຳົນທະນາ.

ກະລຸນາອ່ານແຕ່ລະຄ�ຖາມ ແລ້ວເລືອກເອົາຄ�ຕອບ. ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ຮູ້

1. ທ່ານເຂົ້າໃຈບໍ່ວ່າການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນຫຍັງ?

2. ມີການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນ 
ຂອຳງເຈົ້າບໍ່? (ເມືອຳງ, ແຂວງ, ປະເທດ…..)

3. ມີພຽງແຕ່ເດັກຍິງເທົ່ານັ້ນບໍທີ່ສຳ່ຽງຕໍ່ການຖືກລ່ວງລະເມີດ 
ທາງເພດ?

4. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກມັກ 
ເກີດຂຶ້ນທັນທີ ໂດຍຄົນແປກໜ້າທີ່ບໍ່ຮູ້ຈຳັກບໍ?

5. ເດັກຮູ້ສຳຶກລ�ບາກໃຈທີ່ຈຳະບອຳກຜູ້ໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການ 
ລ່ວງລະເມີດບໍ?

6. ທ່ານຮູ້ສັຳນຍານເຕືອຳນທີ່ບົ່ງບອຳກວ່າເດັກອຳາດມີຄວາມສ່ຳຽງຕໍ່ 
ການຖືກລ່ວງລະເມີດບໍ່?

7. ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຄວນເຮັດແນວໃດ ໃນນາມທີ່ທ່ານເປັນພໍ່ແມ່/
ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ ເພື່ອຳປົກປ້ອຳງເດັກໃຫ້ປອຳດໄພຈຳາກການ 
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ?

8. ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຈຳະຕິດຕໍ່ກັບໃຜ ຖ້າທ່ານສຳົງໃສວ່າ ເດັກຖືກ 
ລ່ວງລະເມີດ?
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ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 4: ແບບທົດສຳອບຫຼັງຝຶກອົບຮົມ

ແນະນ� ໃຫ້ດ�ເນີນການທົດສຳອຳບພາຍຫຼັງການຝຶກອຳົບຮົມ ແບບປາກເປົ່າ. ຍັງສຳາມາດດ�ເນີນ 
ບົດທົດສຳອຳບດ້ວຍວິທີການຂຽນຊຶ່ງ ໃນກໍລະນີນີ້ແມ່ນຕ້ອຳງ ສຳ�ເນົາບົດສຳອຳບຖາມນີ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ແຕ່ລະຄົນ ແລ້ວແຈກຢາຍໃນຕອຳນທ້າຍຂອຳງພາກສຳົນທະນາ.ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ຕອຳນສຳຸດທ້າຍຂອຳງ 
ການຮຽນ. ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຄວນເກັບຄືນເອກະສຳານທີ່ຕອຳບແລ້ວ ແລະ ເກັບໄວ້ເພື່ອຳວິເຄາະ 
(ໂດຍນ�ໃຊ້ຮູບແບບໃນເອກະສຳານຊ້ອຳນທ້າຍ 6) ຫຼັງຈຳາກການສົຳນທະນາ.  

ກະລຸນາອ່ານແຕ່ລະຄ�ຖາມ ແລ້ວເລືອກເອົາຄ�ຕອບ. ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ຮູ້

1. ທ່ານເຂົ້າໃຈບໍ່ວ່າການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນຫຍັງ?

2. ມີການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນຂອຳງເຈົ້າບໍ່? 
(ເມືອຳງ, ແຂວງ, ປະເທດ…..)

3. ມີພຽງແຕ່ເດັກຍິງເທົ່ານັ້ນບໍທີ່ສຳ່ຽງຕໍ່ການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ?

4. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກມັກ 
ເກີດຂຶ້ນທັນທີ ໂດຍຄົນແປກໜ້າທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັຳກບໍ?

5. ເດັກຮູ້ສຳຶກລ�ບາກໃຈທີ່ຈຳະບອຳກຜູ້ໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການ 
ລ່ວງລະເມີດບໍ?

6. ທ່ານຮູ້ສຳັນຍານເຕືອຳນທີ່ບົ່ງບອຳກວ່າເດັກອຳາດມີຄວາມສ່ຳຽງຕໍ່ 
ການຖືກລ່ວງລະເມີດບໍ່?

7. ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຄວນເຮັດແນວໃດ ໃນນາມທີ່ທ່ານເປັນພໍ່ແມ່/
ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ ເພື່ອຳປົກປ້ອຳງເດັກໃຫ້ປອຳດໄພຈຳາກການ 
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ?

8. ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຈຳະຕິດຕໍ່ກັບໃຜ ຖ້າທ່ານສຳົງໃສວ່າ ເດັກຖືກ 
ລ່ວງລະເມີດ?
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ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 5: ບັດຕອບຄ�ຖາມ ແບບທົດສຳອບ 
ກ່ອນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຫຼັງຝຶກອົບຮົມ 

ບັດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສຳາມາດນ�ໃຊ ້ເພື່ອຳດ�ເນີນການທົດສຳອຳບກ່ອຳນ 
ຝຶກອຳບົຮມົ ແລະ ຫັຼງຝຶກອົຳບຮມົ ໃນລັກສຳະນະຕອຳບໂຕ້ຕອຳບກັນໄດ້.  
ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມແຕ່ລະຄົນຄວນໄດ້ຮບັບັດດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີ (‘ໝາຍຂີດເອົາ’ 
ອຳນັໜຶ່ງ, ‘ໝາຍໄຄ່ວ’ ອັຳນໜຶ່ງ ແລະ ‘ໝາຍຖາມ’ ອັຳນໜຶ່ງ). 
ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ ສຳາມາດຖາມຄ�ຖາມຢູ່ໃນ ເອກະສຳານ 
ຊອ້ຳນທ້າຍ 3 ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມສຳາມາດສຳະແດງ ຄ�ຕອຳບຂອຳງ 
ພວກເຂົາໂດຍການນ�ໃຊບັ້ດ (ແມ່ນ, ບໍ່ແມ່ນ, ຫືຼ ບໍ່ຮູ)້. ຈຳ�ນວນ  
ແລະ ປະເພດຂອຳງຄ�ຕອຳບ ແມ່ນຄວນບັນທຶກໄວ ້ໃນແບບຟອຳມທີ່ 
ກ�ນົດໃນ ເອກະສຳານຊອ້ຳນທ້າຍ 6.

%
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກໃນການດ�ເນີນເວທສີຳົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 6: ແບບຟອມການວິເຄາະ ແບບທົດສຳອບ 
ກ່ອນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຫຼັງຝຶກອົບຮົມ

ບົດທົດສຳອຳບກ່ອຳນຝຶກອຳົບຮົມ ແລະ ຫຼັງຝຶກອຳົບຮົມ ແມ່ນສຳາມາດດ�ເນີນໃນຮູບແບບຂຽນເປັນ 
ລາຍລັກອຳັກສຳອຳນ ຫຼື ແບບປາກເປົ່າ. ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກສຳາມາດນ�ໃຊ້ ແບບຟອຳມນີ້ 
ເພື່ອຳບັນທຶກຄ�ຕອຳບປາກເປົ່າ ຫຼື ສຳາມາດນ�ໃຊ້ພາຍຫຼັງການຝຶກອຳົບຮົມ ເພື່ອຳຮວບຮວມ ແລະ  
ວິເຄາະ ຄ�ຕອຳບທີ່ຂຽນເປັນລາຍລັກອຳັກສຳອຳນ. ຫຼັງຈຳາກນັ້ນກໍ່ສຳາມາດລວມບົດສຳະຫຼຸບເຂົ້າໃນ 
ເອກະສຳານຊ້ອຳນທ້າຍ 8: ແບບຟອຳມລາຍງານພາຍຫຼັງການຝຶກອຳົບຮົມ

ຈົ່ງໃສ່ຈໍານວນຜູ້ຕອບແຕ່ລະຂໍ້ ຂ້າງລຸ່ມນີ້

ແບບທົດສຳອບ 
ກ່ອນຝຶກອົບຮົມ

ແບບທົດສຳອບ 
ຫຼັງຝຶກອົບຮົມ

1. ທ່ານເຂົ້າໃຈບໍ່ວ່າການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ 
ແມ່ນຫຍັງ?

2. ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ 
ຂອຳງທ່ານບໍ່? (ເມອືຳງ, ແຂວງ, ປະເທດ…..)

3. ມີພຽງແຕ່ເດັກຍິງເທົ່ານັ້ນບໍທີ່ສຳ່ຽງຕໍ່ການຖືກ 
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ?

4. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ 
ມັກເກີດຂຶ້ນທັນທີ ໂດຍຄົນແປກໜ້າທີ່ບໍ່ຮູຈ້ຳັກບໍ?

5. ເດັກຮູ້ສຳຶກລ�ບາກໃຈທີ່ຈຳະບອຳກຜູ້ໃຫຍ່ກ່ຽວກັບ 
ການລ່ວງລະເມີດບໍ?

6. ທ່ານຮູ້ສຳັນຍານເຕອືຳນທີ່ບົ່ງບອຳກວ່າເດັກອຳາດມ ີ
ຄວາມສຳ່ຽງຕໍ່ການຖືກລ່ວງລະເມີດບໍ່?

7. ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຄວນເຮັດແນວໃດ ໃນນາມທີ່ທ່ານເປັນ 
ພໍ່ແມ່/ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ ເພື່ອຳປົກປອ້ຳງເດັກໃຫ້ປອຳດໄພ 
ຈຳາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ?

8. ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຈຳະຕິດຕໍ່ກັບໃຜ ຖ້າທ່ານສຳົງໃສວ່າ 
ເດັກຖືກລ່ວງລະເມີດ?
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ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 7: ແບບຟອມ ຄວາມເຫັນຂອງຂ້ອຍ

ກະກຽມສຳ�ເນົາແບບຟອຳມນີ້ສຳ�ລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ. ຄວນແຈກຢາຍສຳ�ເນົາດັ່ງກ່າວ 
ໃຫ້ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນຕອຳນສຳະຫລຸບການຝຶກອຳົບຮົມ. ອຳີກທາງເລອືຳກໜຶ່ງແມ່ນຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມ 
ສຳະດວກສຳາມາດຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ຖາມຄ�ຖາມງ່າຍໆ ເຊັ່ນ: ພາກໃດແມ່ນພາກທີ່ມີປະໂຫຍດ 
ຫລາຍທີ່ສຳຸດຂອຳງການຝຶກອົຳບຮົມນີ້? ພວກຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດສຳິ່ງໃດແດ່ເພ່ອືຳປັບປຸງການ 
ຝຶກອຳົບຮົມນີ້? ກະລຸນາຂຽນບອຳກວຽກງານສຳິ່ງໜຶ່ງທີ່ທ່ານຈຳະເຮັດແຕກຕ່າງກວ່າເກົ່າອຳັນເນື່ອຳງມາຈຳາກ 
ການຝຶກອຳົບຮົມນີ້? ວິທີການເຮັດແບບປາກເປົ່ານີ້ ແມ່ນແນະນ�ຢາກໃຫ້ເຮັດ. 

ຄວາມເຫັນຂອງຂ້ອຍ
ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຄຸຸນຄ່າຂອຳງຄ�ຄິດເຫັນຂອຳງທ່ານ! ກະລຸນາສຳະແດງຄ�ເຫັນຂອຳງທ່ານຢ່າງສຳັດຊື່ເພື່ອຳຊ່ວຍ
ຂ້າພະເຈົ້າປັບປຸງວຽກງານປົກປ້ອຳງເດັກ.

1. ທ່ານເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການໃດ?What sector do you work i

 ລັດຖະບານ  ທຸລະກິດ  ຊຸມຊົນ

 ອຳື່ນໆ, ກະລຸນາອຳະທິບາຍ: 

2. ເພດຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ?

 ເພດຍິງ  ເພດຊາຍ  ອຳື່ນໆ

3. ກະລຸນາຈັດອັນດັບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກອຳະທິບາຍແຈ້ງ  
ແລະ ບົດຮຽນກໍເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕິດຕາມໄດ້ງ່າຍ  ເຫັນດີ  ທ�ມະດາ  ບໍ່ເຫັນດີ

ເອກະສຳານຝຶກອຳົບຮົມເປັນປະໂຫຍດ.  ເຫັນດີ  ທ�ມະດາ  ບໍ່ເຫັນດີ

ການສົຳນທະນາໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈ 
ຂອຳງຂ້ອຳຍກ່ຽວກັບບັນຫານີ້  ເຫັນດີ  ທ�ມະດາ  ບໍ່ເຫັນດີ

ການສົຳນທະນາໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂ້ອຳຍ ມີສຳ່ວນຮ່ວມ 
ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການປົກປ້ອຳງເດັກນ້ອຳຍ  ເຫັນດີ  ທ�ມະດາ  ບໍ່ເຫັນດີ
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4. ພາກສຳ່ວນໃດຂອງເວທີສຳົນທະນາ ຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຳຸດ ສຳ�ລັບວຽກງານ/ຊີວິດປະຈ�ວັນຂອງທ່ານ?

5. ພວກເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດເພື່ອປັບປຸງເວທີການສຳົນທະນານີ້?

6. ກະລຸນາຂຽນສຳິ່ງໜຶ່ງທີ່ທ່ານຈະເຮັດແຕກຕ່າງຈາກເມື່ອກ່ອນ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ 
ແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆ ຈາກ ເວທີການສຳົນທະນານີ້.

7. ຄ�ຄິດເຫັນອື່ນໆ?
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ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 8: ແບບຟອມລາຍງານພາຍຫັຼງການຝຶກອົບຮມົ

ຄວນນ�ໃຊ້ແບບຟອຳມນີ້ ເພື່ອຳຮວບຮວມ ເຄື່ອຳງມືການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແບບກະທັດຫັນ 
ທີ່ຖືກນ�ໃຊ້ໃນໄລຍະ ເວທີການສຳົນທະນາ. ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກຄວນ ປະກອຳບແບບຟອຳມໃຫ ້
ສຳົມບູນ ແລະ ແລກປ່ຽນກັບ ຜູ້ບໍລິຫານ/ອຳົງການຈັຳດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອຳງ ເພື່ອຳເປັນການຕິດຕາມຜົນຂອຳງ 
ການຮຽນຮູ້ ແລະ ນ�ໄປປັບປຸງກິດຈຳະກ�ໃນອຳານາຄົດ.

 
1. ແບບທົດສຳອບ ກ່ອນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຫຼັງຝຶກອົບຮົມ
ລວມບົດສະຫຼຸບຂອງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6: ແບບຟອມວິເຄາະ ບົດທົດສອບກ່ອນຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ຫຼັງຝຶກອົບຮົມ.
 
2. ຄວາມເຫັນຂອງຂ້ອຍ
ສັງລວມ ແບບຟອມ ‘ຄວາມເຫັນຂອງຂ້ອຍ’ ທີ່ໄດ້ຮັບ ເພື່ອຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້.

1. ການຈຳັດແບ່ງຕາມຂະແໜງການ ແລະ ເພດ

ຂະແໜງການ ຈ�ນວນລວມທັງມົດ ລວມທັງໝົດ 
- ເພດຍິງ

ລວມທັງໝົດ 
- ເພດຊາຍ

ລວມທັງໝົດ 
- ອື່ນໆ

ລັດຖະບານ 

ທຸລະກິດ 

ຊຸມຊົນ

ອື່ນໆ

 
2. ການຈຳັດອຳັນດັບ

ເຫັນດີ  
# ແລະ %

ທ�ມະດາ  
# ແລະ %

ບໍ່ເຫັນດ ີ
# ແລະ %

ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກອຳະທິບາຍແຈ້ງ ແລະ 
ບົດຮຽນກໍເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕິດຕາມໄດ້ງ່າຍ

ເອກະສຳານຝຶກອຳົບຮົມເປັນປະໂຫຍດ.

ການສຳົນທະນາໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈ 
ຂອຳງຂ້ອຳຍກ່ຽວກັບບັນຫານີ້

ການສຳົນທະນາໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂ້ອຳຍ ມີສຳ່ວນຮ່ວມ 
ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການປົກປ້ອຳງເດັກນ້ອຳຍ
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3. ເລືອຳກຂຽນ ຄ�ຕອຳບຕ່າງໆ ຕໍ່ຄ�ຖາມ “ພາກສຳ່ວນໃດຂອຳງເວທີສຳົນທະນາ ຈຳະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຳຸດ 
ສຳ�ລັບວຽກງານ/ຊີວິດປະຈຳ�ວັນຂອຳງທ່ານ?”

4. ເລືອຳກຂຽນ ຄ�ຕອຳບຕ່າງໆ ຕໍ່ຄ�ຖາມ “ພວກເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດເພື່ອຳປັບປຸງເວທີການສົຳນທະນານີ້?”

5. ເລືອຳກຂຽນ ຄ�ຕອຳບຕ່າງໆ ຕໍ່ຄ�ຖາມ “ກະລຸນາຂຽນສຳິ່ງໜຶ່ງທີ່ທ່ານຈຳະເຮັດແຕກຕ່າງຈຳາກເມື່ອຳກອ່ຳນ 
ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆຈຳາກ ເວທີການສົຳນທະນານີ້”

6. ຄ�ຄິດເຫັນອຳື່ນໆ
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3. ຂໍ້ສຳັງເກດຂອງຜູ້ອ�ນວຍຄວາມສຳະດວກ

ການສັງເກດຂອງຄູຝຶກແມ່ນເປັນພາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນ ຂອງການປະເມີນ ແລະ ການປັບປຸງກິດຈະກໍາຕ່າງໆ. 
ຜູອ້ໍານວຍຄວາມສະດວກ ຄວນສັງເກດວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕອບຄໍາຖາມແນວໃດ; ພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມແນວໃດ 
ຢູ່ໃນກິດຈະກໍາທີ່ເຮັດເປັນກຸ່ມ; ພວກເຂົາມີຄວາມສົນໃຈ ຫຼື ບໍ່; ພວກເຂົາຖາມຄໍາຖາມທີ່ຊວນຄິດ ຫຼື ບໍ່. 
ອັນນີ້ເປັນວິທີອັນໜຶ່ງ ໃນການວັດແທກ ປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້, ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ 
ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

1. ກະລຸນາອຳະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຳຶກທົ່ວໄປຂອຳງທ່ານຕໍ່ການຝຶກອຳົບຮົມ.

2. ກະລຸນາອຳະທິບາຍບອຳກປະເດັນຄວາມຫຍຸງຍາກຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານໄດ້ພົບພໍ້.

3. ໄດ້ມີການຍົກບັນຫາສຳ�ຄັນກ່ຽວກັບການປົກປ້ອຳງເດັກຂຶ້ນ ຫລື ບໍ່?
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4. ຈຳົ່ງໃຫ້ຄ�ເຫັນກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການມີສຳ່ວນຮ່ວມຂອຳງນັກສຳ�ມະນາກອຳນ.

5. ທ່ານຖອຳດຖອຳນໄດ້ບົດຮຽນຫຍັງແດ່ສຳ�ລັບການຝຶກອຳົບຮົມໃນຕໍ່ໜ້າ?

6. ການຝຶກອຳົບຮົມ ແລະ ເອກະສຳານການຝຶກອຳົບຮົມຄວນຖືກປັບປຸງຄືແນວໃດ?

7. ຈຳ�ເປັນຕ້ອຳງມີການຝຶກອຳົບຮົມຕື່ມອຳີກບໍ່? ສຳ�ລັບໃຜ? ຍ້ອຳນຫຍັງ?



ພາກທີ 3: ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

71

ບັນທຶກ
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ບັນທຶກ
 



ໂຄງການເດັກແມ່ນໂຄງການລິເລີ່ມຂອຳງ ລັດຖະບານອຳົສຳຕຣາລີ ເພື່ອຳປົກປ້ອຳງເດັກຈຳາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ 
ໃນການທ່ອຳງທ່ຽວຢູ່ ກ�ປູເຈຍ, ສຳປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ (2011-2014). ອຳົງການສຳຸພະນິມິດ ໄດ້ພັດທະນາ  
ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບເວທີສຳົນທະນານີ້ເພື່ອຳ ໂຄງການເດັກ - ເສົາຫຼັກປ້ອຳງກັນ. ເອກະສຳານການສຳຶກສຳາອຳື່ນໆທີ່ພັດທະນາມາເພື່ອຳ 
ໂຄງການເດັກ - ເສົາຫຼັກປ້ອຳງກັນ ລວມມີ: 

ຍັງມີປື້ມຄູ່ມືສຳະບັບພາສຳາອຳັງກິດ, ຂະແມ, ໄທ ແລະ ຫຽວດນາມ ເພື່ອຳໃຫ້ແທດເໝາະກັບສຳະພາບຂອຳງແຕ່ລະປະເທດ

ການປ້ອງກັນເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດ:  
ເຄື່ອງມືຂອງ ຜູ້ ອໍາ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ ສໍາລັບໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ 

ການປ້ອງກັນເດັກຂອງພວກເຮົາໃຫ້ປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ:  
ປື້ມຄູ່ມືຂອງຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບເວທີການສົນທະນາກັບ ຜູ້ຕາງໜ້າຊຸມຊົນ

ການປ້ອງກັນເດັກໃຫ້ປອດໄພ 
ຈາກການລ່ວງລະເມີດ
ເຄື່ອງມືຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ສຳລັບໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ

ການປ້ອງກັນເດັກຂອງພວກເຮົາໃຫ້ປອດໄພ 
ຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ

ປື້ມຄູ່ມືສຳລັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນເວທີສົນທະນາ 
ກັບຜູ້ຕາງໜ້າຊຸມຊົນ

ການປ້ອງກັນເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກ
ການລ່ວງລະເມີດໃນການທ່ອງທ່ຽວ
ປື້ມຄູ່ມືຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.

ການປ້ອງກັນເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດໃນການທ່ອງທ່ຽວ:  
ປື້ມຄູ່ມືຂອງຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ
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ໂຄງການເດັກແມ່ນແຜນງານລິເລີ່ມຂອຳງ ລັດຖະບານອຳົສຳຕຣາລີ ເພື່ອຳປົກປ້ອຳງເດັກຈຳາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດໃນການທ່ອຳງທ່ຽວຢູ່ ກ�ປູເຈຍ,  
ສຳປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ (2011-2014). ໂຄງການເດັກ ເປັນການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ອຳົງການສຳຸພະນິມິດ ແລະ ຫ້ອຳງການ ສຳະຫະປະຊາຊາດ 
ເພຶ່ອຳຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອຳາຊະຍາກ�. ແຜນງານດັ່ງກ່າວຢຶດຖື ວີທີການຄູ່ ແບບປົກປອ້ຳງ ແລະ ປ້ອຳງກັນຄວບຄູ່ກັນໄປ.

ເດັກທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ອຳາໃສ່ຢູ່ໃນສຳະພາບແວດລອ້ຳມຂອຳງການທ່ອຳງທ່ຽວ ແມ່ນມີຄວາມສຳ່ຽງສຳະເພາະ ຕໍ່ການ 
ຖືກລ່ວງລະເມີດ ທາງຮ່າງກາຍ, ຈຳິດໃຈ ແລະ ທາງເພດ. ມັນເປັນສຳິ່ງສຳ�ຄັນ ທີ່ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງສຳາມາດ 
ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ຖືກຕອ້ຳງ ແລະ ທັນການ ກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ເພື່ອຳໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ 
ສຳາມາດປົກປອ້ຳງລູກຈຳາກໄພອຳັນຕະລາຍຕ່າງໆ.

ປື້ມຄູ່ມື່ທີ່ມີຊື່ວ່າ ການປ້ອຳງກັນເດັກຂອຳງພວກເຮົາໃຫ້ປອຳດໄພຈຳາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ: ປື້ມຄູ່ມືສໍາລັບ 
ຜູອ້ໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນ ເວທີສົນທະນາ ກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ, ຊຶ່ງ ໃຫ້ຄ�ແນະນ� 
ທີ່ປະຕິບັດງ່າຍ ແລະ ເຄື່ອຳງມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສຳະດວກໃນການດ�ເນີນ ເວທສີຳົນທະນາກັບ ພໍ່ແມ່ ແລະ 
ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ. ປື້ມຄູ່ມືນີ້ໄດອ້ຳອຳກແບບເພື່ອຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສຳະ ໃນການຮັກສຳາໃຫ້ເດັກ 
ປອຳດໄພຈຳາກການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດໃນຊຸມຊົນຂອຳງພວກເຂົາ. ປື້ມນີ້ ຈຳະມີທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອຳ�ນວຍ 
ຄວາມສຳະດວກຕ້ອຳງການ ເພື່ອຳດ�ເນີນການຮຽນການສຳອຳນທີ່ມີປະສຳິດທິຜົນ, ທັງຮູບແບບທີ່ເປັນທາງການ  
ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ, ດ້ວຍການນ�ໃຊ້ ອຳຸປະກອຳນ ທີ່ມີຢ່າງຈຳ�ກັດ ຫຼື ທັນສຳະໄໝ.

ຍັງມີປື້ມຄູ່ມສືຳະບັບພາສຳາອຳັງກິດ, ຂະແມ, ໄທ ແລະ ຫຽວດນາມ ເພື່ອຳໃຫ້ແທດເໝາະກັບສຳະພາບຂອຳງແຕ່ລະ 
ປະເທດ.


