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ເປັນເລື້ອງທີ່ບໍ່ແປກໃຈທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບເລືອກເປັນ
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ພູມມີປະເທດອັນບໍລິສຸດ, ຄວາມສະຫງ່າງາມທາງດ້ານມໍລະດົກ
ວັດທະນາທໍາ ແລະ ຄວາມອົບອຸ່ນຂອງຄົນລາວ, ສປປ ລາວ
“ແມ່ນສະຫວັນຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວັດທະນາທໍາອັນລໍ້າຄ່າ
ຢ່າງແທ້ຈິງ!”
ການທ່ອງທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ
ຢ່າງໄວວາ ແລະ ໃນປີ 2013 ລາວໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົານັກທ່ອງທ່ຽວ
ຈາກຕ່າງປະເທດ 3,779,490 ຄົນ. ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ນໍາເອົາ
ກາລະໂອກາດອັນດີຫລາຍໆຢ່າງໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ແລະ
ປະຊາຊົນລາວ, ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພວກເຮົາກໍຍັງມີຄວາມ
ກັງວົນຢູ່ທີ່ຍັງເຫັນການຂູດຮີດເດັກຢູ່ໃນແວດລ້ອມການທ່ອງທ່ຽວ.

ລວມທັງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ສາມາດຊອກຫາວຽກເຮັດ,
ຫາລາຍໄດ້ຈາກອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວ: ດ້ວຍການຂາຍເຄື່ອງ
ທີ່ລະນຶກໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ເປັນຜູ້ນໍາທ່ຽວ ຫລື ໃຫ້ບໍລິການອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມທີ່ຮ້ານອາຫານ ແລະ
ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ. ໃນຂະນະທີ່ເດັກນ້ອຍຫລາຍໆຄົນທີ່ກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວ
ຄ້າຍຄືມີຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມລ່າເລີງ, ເດັກເຫລົ່ານີ້ຊໍ້າພັດມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ຈະໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ ແລະ
ຍັງປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກລ່ວງລະເມີດເພີ້ມຂື້ນບໍ່ວ່າທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ທາງເພດ.
ນອກຈາກນີ້, ເດັກນ້ອຍເຫລົ່ານີ້ຍັງເປັນກຸ່ມເປົ້າຫມາຍຂອງຜູ້ທີ່ເດີນທາງເພື່ອລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ
ອີກດ້ວຍ. ຍ້ອນສາຍເຫດນີ້ ພວກເຮົາຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກົນໄກການປົກປ້ອງ
ເດັກຂອງພວກເຮົາ.
ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເດັກ ຊຶ່ງແມ່ນໂຄງການໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ທີ່ໄດ້
ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນເພື່ອຕ້ານການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກໃນການເດີນທາງ ແລະ
ທ່ອງທ່ຽວ ໃນ ສປປ ລາວ, ກໍາປູເຈຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ (ປີ 2011-2014). ຢູ່ ສປປ ລາວໂຄງການເດັກ
ຊຶ່ງແມ່ນອົງການສຸພະນິມິດ ແລະ ຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາດຊະຍາກໍາ
ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກລັດ, ໂຄງການເດັກ ໄດ້ຢຶດຖືວິທີການເຮັດວຽກແບບຄວບຄູ່ທັງການປ້ອງກັນ ແລະ
ປົກປ້ອງເດັກຈາກການຂູດຮີດໃນການເດີນທາງ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.
ອີງຕາມການສໍາຫລວດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຫລາຍໆຊຸມຊົນຢູ່ລາວ ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນຫຍັງ ແລະ ສາມາດເກີດຂື້ນແນວໃດ. ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາອົບຮົມ
ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ແທດເຫມາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແມ່ນຂັ້ນຕອນທໍາອິດເພື່ອປ້ອງກັນການລ່ວງລະເມີດ,
ມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກສາມາດຕອບໂຕ້ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກຂອງພວກເຂົາເມື່ອຕົກຢູ່ໃນ
ສະພາບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ສາມາດບອກສອນເດັກຂອງພວກເຂົາໃຫ້ຮູ້
ວິທີການປ້ອງກັນຕົນເອງໃຫ້ປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດ.
ເນື່ອງຈາກສາຍເຫດນີ້ “ການປ້ອງກັນເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ: ເຄື່ອງມືສໍາລັບ
ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນເວທີສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ” ເປັນສິ່ງພິມທີ່ມີ
ຄຸນຄ່າ. ແຫລ່ງຂໍ້ມູນນີ້ສະໜອງແບບແຜນວິທີສິດສອນທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີປະຕິສໍາພັນ, ຍັງເປັນເຄື່ອງມືທີ່
ຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກໄດ້ຮັບການພັດທະນາການທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ເຫມາະສົມ
ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຢຸດຕິການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. ມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກສາມາດ
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ດັດປັບວິທີການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໃຫ້ແທດເຫມາະກັບສະພາບຕົວຈິງ, ລວມທັງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາແບບ
ເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ ພ້ອມທັງມີການໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງເຕັກໂນໂລຊີໜ້ອຍອີກດ້ວຍ.
ຄູ່ຮ່ວມງານທັງພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຕ່າງໆ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ກໍາປູເຈຍ, ໄທ, ແລະ ຫວຽດນາມ
ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືນີ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເດັກມາແລ້ວ.
ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ “ເຄື່ອງມືສໍາລັບຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ: ການປ້ອງກັນເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກ
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ” ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ ສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກ
ຈາກການຂູດຮີດ ແລະ ລ່ວງລະເມີດ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ໃຫຍ່ການປົກປ້ອງເດັກແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາ.
ໃນ ສປປ ລາວ ມີເດັກນ້ອຍປະມານ 50% ຂອງປະຊາກອນທັງຫມົດ ແຕ່ພວກເຂົາແມ່ນອະ ນາຄົດຂອງ
ພວກເຮົາ 100%.

ອະມິເລຍ ເອັຟ ເມີລິກ
ຜູ້ອໍານວຍການ
ອົງການສຸພະນິມິດປະຈໍາ ສປປ ລາວ
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ຄວາມເປັນມາ
ໂຄງການເດັກແມ່ນແຜນງານລິເລີ່ມຂອງ ລັດຖະບານອົສຕຣາລີ ເພື່ອປົກປ້ອງເດັກຈາກການລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດໃນການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ (2011-2014). ໂຄງການເດັກ
ເປັນການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ອົງການສຸພະນິມິດ ແລະ ຫ້ອງການ ສະຫະປະຊາຊາດເພຶ່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ
ແລະ ອາຊະຍາກຳ�. ແຜນງານດັ້ງກ່າວຢຶດຖື ວີທີການຄູ່ ແບບປົກປ້ອງ ແລະ ປ້ອງກັນຄວບຄູ່ກັນໄປ.
ອົງການ ສຸພະນິມິດ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆເພື່ອປົກປ້ອງເດັກຈາກການຕົກເປັນ
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດໃນການເດີນທາງ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ຜ່ານຂໍ້ມູນ, ການສຶກສາ ແລະ
ການສື່ສານ, ອົງການ ສຸພະນິມິດ ແນໃສ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພາຍໃນຊຸມຊົນ,
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານພາກລັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມການທ່ອງທ່ຽວສຳ�ລັບເດັກ
ປອດໄພຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ຜ່ານຜົນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຊຸມຊົນກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກນັ້ນ,
ການສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ການສື່ສານພາຍໃຕ້ໂຄງການເດັກ - ເສົາຫຼັກປ້ອງກັນ ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ແທດເໝາະກັບ
ວັດທະນະທຳ� ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ທັນການ ເພື່ອຖົມຊ່ອງວ່າງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ປ່ຽນແປງຄວາມເຊື່ອ ແລະ
ທັດສະນະທີ່ຜິດ ກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ຊຶ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເດັກຕົກໃນທ່າຮັບຕໍ່ການ
ລ່ວງລະເມີດຕ່າງໆ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ຖືກຕ້ອງ
ແລະ ທັນການ ກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດປົກປ້ອງລູກຈາກ
ໄພອັນຕະລາຍຕ່າງໆ.
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ຈຸດ
ຸ ປະສົງຂອງປື້ມຄູມ
່ ື ໃນການ
ດຳ�ເນີນເວທີການສົນທະນາ
ເວທີການສົນທະນາສຳ�ລັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມທີ່ສັ້ນ
ແລະ ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ແລະ ທັກສະໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການຮັກສາເດັກ
ພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງຂອງພວກເຂົາໃຫ້ປອດໄພ ຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. ປື້ມຄູ່ມືໃນການດຳ�ເນີນ
ເວທີສົນທະນາ ໃຫ້ຄຳ�ແນະນໍາທີ່ປະຕິບັດຕາມງ່າຍ ແລະ ເຄື່ອງມື ເພື່ອດໍາເນີນເວທີສົນທະນາສອງ ຫຼື
ສາມ ຊົ່ວໂມງ ຮ່ວມກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ. ເອກະສານ ແລະ ເຄື່ອງມືພື້ນຖານທຸກຢ່າງທີ່ຈໍາເປັນ
ເພື່ອດຳ�ເນີນການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນໄດ້ລວມເຂົ້າໃນປື້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້. ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຄວນອ່ານ
ປື້ມຄູ່ມືໃນການດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາຢ່າງລະອຽດ ກ່ອນກິດຈະກໍາ ແລະ ໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍໃນການກະກຽມ
ເວທີການສົນທະນາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍສາມາດດັດປັບ ແລະ ເພີ່ມເຕີ່ມ ເອກະສານໃຫ້ເໝາະສົມກັບ
ແຕ່ລະກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ປື້ມຄູ່ມືໃນການດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາ ສະບັບເອເລັກໂຕຣນິກ ສາມາດດາວໂຫຼດ
ໄດ້ທີ່ http://www.childsafetourism.org ແລະ http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism.
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ວິທີນໍາໃຊ້ ປື້ມຄູ່ມືໃນການ
ດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາ
ປື້ມຄູ່ມືໃນການດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາປະກອບດ້ວຍສາມພາກ:

ພາກທີ 1: ການເລີ່ມຕົ້ນ
ພາກນີ້ມີເອກະສານທີ່ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຈຳ�ເປັນຕ້ອງຮູ້ ແລະ ເພື່ອກະກຽມກ່ອນການຈັດ
ເວທີສົນທະນາ. ພາກນີ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບ ການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ,
ການຈັດສະຖານທີ່ ແລະ ອຸປະກອນກໍຄື ຄຳ�ແນະນຳ�ພິເສດເພື່ອ ເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ຫຼໍ່ແຫຼມຄື
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.

ພາກທີ 2: ຂໍ້ແນະນໍາສໍາລັບແຜ່ນສະໄລ້
ພາກນີ້ສະເໜີຂໍ້ແນະນໍາເປັນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຈັດເວທີການ
ສົນທະນາໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນ. ແຜ່ນສະໄລ້ສຳ�ລັບ ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ແມ່ນສາມາດາວໂຫຼດໄດ້ຈາກ
http://www.childsafetourism.org ແລະ http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism
ຄວນໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ດັດປັບ ກ່ອນດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາເພື່ອເອົາເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເທດ
ແລະ/ຫຼື ທ້ອງຖິ່ນເຂົ້ານຳ�. ຖ້າບໍ່ມີໂປຣເຈັກເຕີ້ສາຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ພິມແຜ່ນສະໄລ້ໃສ່ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ໄດ້, ຜູ້ອຳ�ນວຍ
ຄວາມສະດວກສາມາດນຳ�ໃຊ້ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້ ເພື່ອເປັນເນື້ອໃນສໍາລັບການເວົ້າ. ຄູ່ມືການໃຊ້
ແຜ່ນສະໄລ້ ຍັງແນະນໍາກິດຈະກໍາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ວິທີການເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການຊຸກຍູ້ ການສົນທະນາ ແລະ/ຫຼື ການຄິດທົບທວນຄືນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ພາກທີ 3: ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງມືອື່ນໆເພື່ອດໍາເນີນເວທີສົນທະນາ ແລະ ເພື່ອປະເມີນກິດຈະກໍາ
ສໍາລັບການຮຽນຮູ້ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍປະກອບດ້ວຍ:
• ບັດເອົາກັບບ້ານ ສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
• ແບບຟອມລົງທະບຽນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
• ແບບທົດສອບ ກ່ອນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຫຼັງຝຶກອົບຮົມ
• ແບບຟອມ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂ້ອຍ
• ບັດຕອບຄໍາຖາມ ແບບທົດສອບ ກ່ອນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຫຼັງຝຶກອົບຮົມ
• ແບບຟອມການວິເຄາະ ແບບທົດສອບກ່ອນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຫຼັງຝຶກອົບຮົມ
• ແບບຟອມລາຍງານພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ
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ການເລີ່ມຕົ້ນ
ໃຜສາມາດອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ ເວທີການສົນທະນາ?
ຍ້ອນເວທີສົນທະນະ ຈະຍົກປະເດັນທີ່ມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ, ມັນຈຶ່ງມີ
ຄວາມສຳ�ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຄັດເລືອກເອົາຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຢ່າງລະມັດລະວັງຄື ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ
ແລະ ປະສົບການທີ່ເໝາະສົມໃນການຖ່າຍທອດເອກະສານດັ່ງກ່າວ
ເປັນທີ່ຄາດຄະເນວ່າຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກທີ່ດຳ�ເນີນການຝຶກອົບຮົມນີ້ຈະມີເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ມີຄວາມຮູ້ຊຳ�ນານກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.
• ມີປະສົບການສົມຄວນໃນການສຶກສາ, ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ, ສິດສອນ ແລະ/ຫຼື ຝຶກອົບຮົມ
ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.
• ສາມາດສື່ສານຢ່າງຊັດເຈນ, ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຜົນການຮຽນຮູ້ ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້
ວິທີການທີ່ມີສີສັນທີ່ວາງໄວ້.
ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກບໍ່ຄວນເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຂອງການລະເມີດເດັກຢ່າງສະບາຍໃຈເທົ່ານັ້ນ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລະເມີດທາງເພດ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງຈະຕ້ອງສາມາດຮັບມືກັບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ທີ່ ອາດເກີດຂຶ້ນເວລາດຳ�ເນີນການສົນທະນາຕ່າງໆ. ໃນນີ້ລວມທັງຄຳ�ຖາມທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ປະເດັນ
ຕ່າງໆທີ່ອາດຈະແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບນັກສຳ�ມະນາກອນຜູ້ທີ່ອາດຖືກລ່ວງລະເມີດມາກ່ອນກໍ່ເປັນໄດ້.
ຍ້ອນວ່າປະເດັນຂອງເວທີການສົນທະນາ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ, ມັນຈຶ່ງ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພົວພັນທາງເພດລະຫວ່າງບຸກຄົນ, ບໍ່ວ່າຈະແບບເຕັມໃຈ ຫຼື ບໍ່ເຕັມໃຈ. ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ມີການລະວັງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຈະບໍ່ມີທັດສະນະ ຫຼື
ພຶດຕິກຳ�ທີ່ແບ່ງແຍກບໍ່ວ່າທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ, ລວມທັງຄວາມເຊື່ອທາງເພດຂອງຕົວເອງ ແລະ ເພດຍິງຊາຍ.
ທັດສະນະໃນການແບ່ງແຍກທີ່ອີງຕາມເພດ, ຄວາມເຊື່ອທາງເພດ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ອື່ນໆ ຈະບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ
ສິດທິເດັກສາກົນ ແລະ ຍັງຈະປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ເດັກຕົກຢູ່ທ່າຮັບ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຖືກລ່ວງລະເມີດ.
ຄໍາແນະນໍາພິເສດເພື່ອດຳ�ເນີນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກໄດ້ລວມໄວ້ໃນປື້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້.
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ແມ່ນໃຜຄວນເຂົ້າຮ່ວມໃນເວທີສົນທະນານີ້?
ເວທີການສົນທະນານີ້ ແມ່ນຖືກອອກແບບ ແລະ ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ສໍາລັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ
(ເດັກ ຄື ບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 18 ປີ). ໃນນີ້ປະກອບດ້ວຍ
• ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພໍ່ ຫຼື ແມ່ ຫຼື ທັງສອງ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຄວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ ທັງຜູ້ເປັນແມ່ ແລະ ພໍ່ ເຂົ້າຮ່ວມ.
• ຍ້ອນເຫດຜົນບາງປະການ, ບາງເທື່ອເດັກບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງເຕັມເວລາໂດຍພໍ່ແມ່ທີ່ໃຫ້
ກໍາເນີດຂອງພວກເຂົາ. ດັ່ງນັ້ນເວທີການສົນທະນານີ້ຈຶ່ງໄດ້ຖືກອອກແບບສຳ�ລັບຜູ້ອື່ນທີ່ດູແລເດັກ
ເຊັ່ນກັນ. ຜູ້ເບິ່ງແຍງລວມທັງຍາດຕິພີ່ນ້ອງໂດຍສາຍເລືອດ, ພໍ່ແມ່ບຸນທໍາ, ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່
ອື່ນໆທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເບິ່ງແຍງເດັກ.
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ພາກທີ 1: ການເລີ່ມຕົ້ນ

ຜົນການຮຽນທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ມີຫຍັງແດ່?
ໃນຕອນທ້າຍຂອງການສົນທະນາ, ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງຄວນສາມາດ:
• ເຂົ້າໃຈວ່າ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນຫຍັງ.
• ຮັບຮູ້ວ່າ ເດັກສາມາດຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດແນວໃດ.
• ເຂົ້າໃຈວ່າເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດນັ້ນ ບໍ່ຄວນຖືກກ່າວໂທດສຳ�ລັບ
ການລ່ວງລະເມີດ.
• ເຂົ້າໃຈບັນຫາສະເພາະຂອງການຂູດຮີດ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ຢູ່ໃນການເດີນທາງ
ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ.
• ເຂົ້າໃຈວ່າ ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ເດັກປອດໄພຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.
• ປະຕິບັດການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ມີພຶດຕິກຳ�ທີ່ເປັນການປ້ອງກັນໃຫ້ເດັກປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດ.
• ຮູ້ວ່າຈະເຮັດຫຍັງເມື່ອພົບກັບ ກໍລະນີກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.
• ລະບຸກົນໄກຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະເທດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້
ຖ້າວ່າຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.
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ຕ້ອງການຫຍັງແດ່ເພື່ອດຳ�ເນີນ ເວທີສົນທະນາ?
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

• ເວທີສົນທະນາຄວນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 20-25 ຄົນ, ເພາະວ່າຈຳ�ນວນຂະໜາດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ການ

ສົນທະນາໄດ້ຮັບຜົນ ແລະ ມີການແລກປ່ຽນປະສົບການເປັນຢ່າງດີ. ຖ້າຈຳ�ນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກາຍ 40 ຄົນ,
ການສົນທະນາເປັນກຸ່ມ ແລະ ການປະກອບຄຳ�ເຫັນຈະກິນເວລາດົນ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການ
ດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາຫຼາຍຂຶ້ນ.

• ບາງເທື່ອກໍຈຳ�ເປັນຕ້ອງເຮັດເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ຫຼື ກຸ່ມໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ກໍລະນີດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນໄປໄດ້ ແລະ

ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງປັບປ່ຽນວິທີເຮັດແນວໃດໃຫ້ສາມາດດຶງດູດ ຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນກຸ່ມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

• ເນື່ອງຈາກວ່າຫົວຂໍ້ມີລັກສະນະຫຼໍ່ແຫລມ ແລະ ອາດມີຄຳ�ຕອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ມາຈາກແມ່ຍິງ

ແລະ ຜູ້ຊາຍ, ອາດມີຄວາມເຫມາະສົມທີ່ຈະແບ່ງນັກສຳ�ມະນາກອນໃຫ້ສົນທະນາເປັນກຸ່ມຍິງ ແລະ
ກຸ່ມຊາຍ. ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນແລ້ວ, ຕ້ອງຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ແລະ ເພດຍິງ/ຊາຍ
ຢ່າງສະເໝີພາບກັນ. ສ່ວນໃຫຍ່ການຈັດຕາຕະລາງການຝຶກອົບຮົມມັກມີຜົນຕໍ່ການເຂົ້າຮ່ວມ
(ຍິງ ແລະ ຊາຍ). ຕົວຢ່າງ, ປະສົບການຕົວຈິງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະພາບການຂອງແຕ່ລະຊຸມຊົນ,
ຊົ່ວໂມງການຝຶກອົບຮົມທີ່ຈັດ ຕອນແລງ ຫຼື ວັນເສົາວັນທິດອາດຈະ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ສາມາດດຶງດູດເອົາ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຫຼາຍຄົນ.

• ເນື່ອງຈາກວ່າເວທີການສົນທະນາແມ່ນອອກແບບສຳ�ລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ກໍຄວນ

ຈັດກິດຈະກຳ�ທີ່ເປັນທາງເລືອກສຳ�ລັບເດັກໂດຍການຊີ້ນຳ�ຂອງບຸກຄົນທີ່ເໝາະສົມ. ບາງຂໍ້ມູນທີ່ແລກປ່ຽນ
ໃນການສົນທະນາ ອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມສຳ�ລັບເດັກ.

• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ປະກອບມີ ແບບຟອມການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່ສາມາດນຳ�ໃຊ້ເພື່ອບັນທຶກ
ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ສະຖານທີ່

• ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຄວນແນໃສ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳ�ນວຍຕໍ່ການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວນເປັນ

ບ່ອນທີ່ສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ສຸດ. ເປັນການແນະນຳ�ຢ່າງສູງວ່າ ສະຖານທີ່ການຝຶກອົບຮົມ
ຄວນເປັນບ່ອນທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ ແລະ ເປັນບ່ອນສູນກາງເຕົ້າໂຮມຂອງພວກເຂົາເຊັ່ນ:
ຫໍປະຊຸມປະຈຳ�ທ້ອງຖິ່ນ, ສູນຂອງຊຸມຊົນ, ອື່ນໆ. ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການພິເສດສຳ�ລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນຄົນພິການ.

• ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ຈັດເວທີການສົນທະນາເປັນຮູບແບບ ‘ວົງມົນ’ ຫຼື ຮູບໂຕ ‘ຢູ’ (U). ການຈັດບ່ອນນັ່ງ

ແບບນີ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການສົນທະນາເປັນໄປຢ່າງຈິງຈັງ. ໂຕະ/ຕັ່ງ ແມ່ນບໍ່ສຳ�ຄັນຕໍ່ເວທີສົນທະນາ ແລະ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອາດເລືອກນັ່ງຢູ່ຕາມພື້ນກໍໄດ້. ບາງຄັ້ງກໍມີຄວາມຈຳ�ເປັນຕ້ອງຈັດເວທີສົນທະນາຢູ່ຂ້າງນອກ.
ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຄວນຮັກສາໃຫ້ມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ສຸດ.
ການນັ່ງອ້ອມວົງມົນເປັນກຸ່ມ

ເໝາະສຳ�ລັບການຝຶກອົບຮົມ
ທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ
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ຮູບໂຕ U

ມັກໃຊ້ສຳ�ລັບ ການຝຶກອົບຮົມ
ໂດຍກົງກັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ

ພາກທີ 1: ການເລີ່ມຕົ້ນ

ອຸປະກອນ

• ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຄວນຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມຮູ້ໜັງສື ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ດັດປັບວິທີການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ຕາມແຕ່ລະລະດັບ.

• ການນຳ�ໃຊ້ອຸປະກອນປະຈັກຕາ ສາມາດເພີ່ມປະສົບການ ການຮຽນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ. ອີງຕາມ
ວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ມີ, ອາດສາມາດນຳ�ໃຊ້ອຸປະກອນປະຈັກຕາໃນຫຼາຍຮູບແບບ.

• ຖ້າມີໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນພຽບພ້ອມ, ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ ອາດຈະໃຊ້ເຄື່ອງສາຍຂໍ້ມູນ ແລະ

ຈໍພາບເພື່ອນຳ�ສະເໜີແຜ່ນສະໄລ້ກ່ຽວກັບບົດສະເໜີສຳ�ລັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ. ໃນກໍລະນີອື່ນໆ,
ອາດຈະສະດວກກວ່າທີ່ຈະໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ເປັນສິ່ງພິມ. ຕົວຢ່າງ: ແຜ່ນສະໄລ້ ກ່ຽວກັບບົດສະເໜີສຳ�ລັບ
ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ສາມາດພິມອອກໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ຫຼື ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ ສາມາດຂຽນເນື້ອ
ໃນສຳ�ຄັນໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ກໍໄດ້.

• ອີກວິທີໜຶ່ງແມ່ນ ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ ສາມາດດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນ
ປະຈັກຕາໃດໆ.

ເອກະສານ
ແຈກຢາຍ
ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ສາມາດກະກຽມເອກະສານແຈກຢາຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ບັດເອົາກັບບ້ານ: ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1.
• ບັດຄຳ�ຕອບສຳ�ລັບບົດທົດສອບກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5. ຫຼື ຖ້າຜູ້ອຳ�ນວຍ
ຄວາມສະດວກຢາກຈະດຳ�ເນີນບົດທົດສອບກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຝຶກອົບຮົມໃນຮູບແບບການຂຽນກໍຄວນ
ແຈກຢາຍສຳ�ເນົາເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 ແລະ 4 ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ.

• ຖ້າຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຢາກຮີບໂຮມເອົາຄຳ�ເຫັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກໍອາດຈະແຈກຢາຍສຳ�ເນົາ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7 ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ. ແນວໃດກໍຕາມ, ແນະນຳ�ໃຫ້ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ
ຮີບໂຮມເອົາຄຳ�ເຫັນແບບປາກເປົ່າ.

ເອກະສານແຈກຢາຍ ແລະ ກິດຈະກຳ�ເຫຼົ່ານີ້ ຄວນມີການດັດປັບເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບລະດັບຄວາມຮັບຮູ້
ທີ່ແຕກຕ່າງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ອຸປະກອນອື່ນໆ

• ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ຫຼື ກະດານ
• ບິກສີ ຫຼື ສໍຂາວ ແລະ ແນວລຶບກະດານ
• ໝາກບານນວມ (ເປັນທາງເລືອກ - ເພື່ອການນຳ�ສະເໜີທີ່ໜ້າສົນໃຈ)
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ການດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາ ຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ?
ເວທີການສົນທະນາຄວນໃຊ້ເວລາປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ, ແນວໃດກໍ່ຕາມຖ້າຕ້ອງການເວລາດົນກວ່ານັ້ນ
ກໍເປັນໄປໄດ້ໂດຍຂື້ນກັບບົດເຝີກຫັດ ແລະ ວິທີການດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ ກຳ�ນົດຂອບເຂດເວລາສຳ�ລັບແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ແລະ ກິດຈະກຳ� ແລະ ສະເໜີບັນດາກິດຈະກຳ�
ທີ່ເປັນທາງເລືອກໃນກໍລະນີມີເວລາຈຳ�ກັດ. ໃນປື້ມຄູ່ມືການນຳ�ໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້ (ພາກທີ 2),
ສະໄລ້ທີ່ສຳ�ຄັນຈະຖືກໝາຍດ້ວຍ ∞
ພາກ

ເນື້ອໃນ

ສຳ�ຄັນ

ພາກສະເໜີ

ການສະເໜີຂອງຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ

∞
∞

ກິດຈະກຳ�: ການລະດົມແນວ
ຄວາມຄິດເປັນກຸ່ມ ກ່ຽວກັບວ່າ ພໍ່ແມ່/
ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ສາມາດເຮັດຫຍັງແດ່
ກິດຈະກຳ�: ແບບທົດສອບກ່ອນ
ຝຶກອົບຮົມ

ສູງສຸດ 15 ນາທີ
5 ນາທີ

∞

ສູງສຸດ 10 ນາທີ

∞

10 ນາທີ

∞

20 ນາທີ

ໃຜແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ?

∞

5 ນາທີ

ໃຜແມ່ນຜູ້ລ່ວງລະເມີດ?
ພວກເຂົາເຄື່ອນໄຫວແນວໃດ?

∞

20 ນາທີ

ຜົນກະທົບຂອງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ
ມີຫຍັງແດ່?

∞

5 ນາທີ

ການລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດເດັກ
ແມ່ນຫຍັງ?

ການລ່ວງລະເມີດເດັກແມ່ນຫຍັງ?

ພວກເຮົາສາມາດ
ປົກປ້ອງເດັກ
ໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ
ແນວໃດ?

1. ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ຂໍ້ມູນຫຍັງ?

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນຫຍັງ?

ໂລກດິຈິຕອນ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດເດັກ
ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນແນວໃດ?

∞

15 ນາທີ

ຄໍາຖາມເພື່ອຄິດທົບທວນຄືນ/
ສົນທະນາ: ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆຕໍ່
ຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ
ຈາກໂລກດິຈິຕອນ

∞

5 ນາທີ

ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດເດັກ
ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນແນວໃດ?
ຄໍາຖາມເພື່ອຄິດທົບທວນຄືນ/
ສົນທະນາ: ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມ
ປອດໄພຂອງເດັກຈາກການ
ຂະຫຍາຍໂຕຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ
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ເວລາ
5 ນາທີ

∞

ການສະເໜີຕົວນັກສຳ�ມະນາກອນ
ຍ້ອນຫຍັງພວກເຮົາຈີ່ງມາທີ່ນີ້?

ເປັນ
ທາງເລືອກ

∞

5 ນາທີ

∞

5 ນາທີ

ພາກທີ 1: ການເລີ່ມຕົ້ນ

ພາກ

ເນື້ອໃນ

ສຳ�ຄັນ

ເປັນ
ທາງເລືອກ

ເວລາ

2. ເຮົາຈະເວົ້າກັບລູກກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ
ຕົວເອງໃຫ້ປອດໄພແນວໃດ?
ຄໍາຖາມເພື່ອຄິດທົບທວນຄືນ/
ສົນທະນາ: ທ່ານຊຸກຍູ້ພຶດຕິກຳ�
ການປົກປ້ອງອັນໃດແດ່?

∞

10 ນາທີ

ການສ້າງຄວາມສຳ�ພັນແບບເປີດເຜີຍ ແລະ
ເປັນທີ່ໄວ້ວາງໃຈ

∞

5 ນາທີ

ການລົມກັບລູກກ່ຽວກັບເລື່ອງເພດ ແລະ
ບັນຫາເລື່ອງເພດ

∞

10 ນາທີ

ການສອນກ່ຽວກັບວິທີການປ້ອງກັນ

∞

15 ນາທີ

3. ສັນຍານອັນໃດທີ່ຊີ້ບອກວ່າເດັກຕົກຢູ່ໃນ
ຄວາມສ່ຽງ

∞

5 ນາທີ

∞

5 ນາທີ

4. ຈະຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ໃສ່?
ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆໃນຊຸມຊົນ

ສະຫຼຸບ

ພາກປິດ

ກິດຈະກຳ�: ແຜນວາດຊັບພະຍາ
ກອນຊຸມຊົນ

∞

ສູງສຸດ 15 ນາທີ

ກິດຈະກຳ�: ການສ້າງແຜນ
ການປະຕິບັດ

∞

ສູງສຸດ 15 ນາທີ

ກິດຈະກຳ�: ການປະເມີນ

∞

5 ນາທີ

ກິດຈະກຳ�: ແບບທົດສອບຫຼັງ
ຝຶກອົບຮົມ

∞

10 ນາທີ

∞

5 ນາທີ
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ຂໍ້ແນະນຳ�ພິເສດສຳ�ລັບການຝຶກອົບບຮົມການປົກປ້ອງເດັກ
ເອົາໃຈໃສ່ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກການສົນທະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ
ການລ່ວງລະເມີດເດັກ, ໂດຍສະເພາະການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ເປັນເລື່ອງທີ່ຫຼໍ່ແຫຼມຊຶ່ງຈຳ�ເປັນໃຫ້
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄຳ�ເຫັນ ແລະ ພິຈາລະນາ. ຄວນໃຫ້ໂອກາດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວເລື່ອງທີ່ບໍ່ມີການ
ພະເຊີນໜ້າ ດັ່ງທີ່ກຳ�ນົດໄວ້ໃນປື້ມຄູ່ມືການນຳ�ໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້ ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມການສົນທະນາກ່ຽວກັບ
ການລ່ວງລະເມີດເດັກ. ໂດຍການໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີໂອກາດເວົ້າໃນ ເວລາທີ່ເຮັດກິດຈະກຳ�ແນະນຳ�ຕົວ,
ພວກເຂົາຈະຮູ້ສຶກສະດວກສະບາຍທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດເດັກຕອນດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາ.

ກະກຽມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ ທີ່ປຶກສາວິຊາຊີບ ຫຼື ການບໍລິການສົ່ງຕໍ່ກໍລະນີຕ່າງໆ
ຈົ່ງໄດ້ຄຳ�ນຶງວ່ານັກສຳ�ມະນາກອນບາງຄົນອາດຖືກຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການລ່ວງລະເມີດມາກ່ອນ.
ສິ່ງສຳ�ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຄຳ�ນຶງສະເໝີແມ່ນວ່າ ແຕ່ລະຄົນຈະຕອບໂຕ້ຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດແຕກຕ່າງກັນໄປ;
ຕົວຢ່າງ: ບາງຄົນກໍບໍ່ທັນຄິດເລື່ອງນີ້ມາກ່ອນ ຫຼື ເຊົາຄິດມາດົນແລ້ວ ແລະ ການສົນທະນາອາດຈະນຳ�ມາເຊິ່ງ
ຄວາມຊົງຈຳ�ທີ່ເຈັບປວດ.1 ມັນເປັນເລື່ອງສຳ�ຄັນທີ່ຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າກໍລະນີດັ່ງກ່າວອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກຍາມ.
ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢາກເວົ້າກ່ຽວກັບປະສົບການສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາກໍເຊີນໃຫ້ພວກເຂົາເວົ້າໃນສະພາບ
ແວດລ້ອມທີ່ເປັນສ່ວນຕົວ (ເວລາພັກຜ່ອນ ຫຼື ຕອນສະຫຼຸບການສົນທະນາ). ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຄວນ
ກະກຽມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ລາຍລະອຽດເພື່ອເຮັດການໃຫ້ຄຳ�ປຶກສາຕາມຫລັກວິຊາການ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ໄປໃຫ້ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງຖ້າຫາກວ່ານັກສຳ�ມະນາກອນປະເພດດັ່ງກ່າວຢາກຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງພວກ
ເຂົາໂດຍລະອຽດຕື່ມ.

ໃຫ້ລາຍງານທັນທີ ກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍໃດໆທີ່ຊີ້ບອກວ່າເດັກອາດຖືກລ່ວງລະເມີດ
ເປັນໄປໄດ້ວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບາງຄົນອາດຈະແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນບາງອັນທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກອາດຈະກຳ�ລັງຖືກ
ລ່ວງລະເມີດພາຍໃນຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ ຫຼື ບ່ອນອື່ນ. ໃນຂະນະທີ່ເດັກກຳ�ລັງຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ, ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກ
ເປີດເຜີຍຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິດບັດການຢ່າງຈິງຈັງ, ໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງປິດລັບ
ແລະ ໃຫ້ທັນການ. ການເປີດເຜີຍໃດໆ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ນຳ�ສົ່ງຕໍ່ອົງການທ້ອງຖິ່ນທີ່ເໝາະສົມ (ລວມທັງອົງການ
ຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ອຳ�ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ). ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງຮູ້ບັນດາ
ສຳ�ນັກງານທີ່ເຮັດວຽກການສົ່ງຕໍ່ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອເຮັດການສືບສວນຂໍ້ມູນທີ່ຖືກລາຍງານດັ່ງກ່າວ.
ຕ້ອງລາຍງານທັນທີກ່ຽວກັບທຸກການເປີດເຜີຍ.

ແກ້ໄຂຢ່າງລະອຽດອ່ອນ ຕໍ່ກັບບັນດາຄຳ�ຖາມ ແລະ ການປະພຶດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ
ການຄຳ�ນຶງ ແລະ ນັບຖືພື້ນຖານທາງວັດທະນະທຳ�ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນສຳ�ຄັນ. ແຕ່ວ່າບໍ່ຄວນຍົກເອົາ
ວັດທະນະທຳ� ໃຫ້ເປັນຂໍ້ອ້າງໃນການລ່ວງລະເມີດ.
ອາດຈະມີຄຳ�ຖາມກ່ຽວກັບເລື່ອງເພດ ແລະ ເອກະລັກທາງເພດ. ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຄວນກຽມພ້ອມ
ຕອບຄຳ�ຖາມໃນການສົນທະນາຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ກົງໄປກົງມາ. ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງເນັ້ນວ່າ
ເດັກທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ, ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະເລືອກເປັນເພດ ແລະ/ຫຼື ມີເອກະລັກທາງເພດ
ແນວໃດກໍຕາມ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າການປະນາມ, ການຈຳ�ແນກ ຫຼື ການມິດງຽບ ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວອາດຈະຜັກດັນ
ໃຫ້ເດັກມີຄວາມສ່ຽງ ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຊຸມຊົນ.
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ມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ຈະບັງຄັບໂຕເອງບໍ່ໃຫ້ຄິດຫາຄວາມຊົງຈຳ�ກ່ຽວກັບ
ປະສົບການນັ້ນເຊິງເປັນກົນໄກການບັນເທົາຂອງພວກເຂົາ.

ພາກທີ 1: ການເລີ່ມຕົ້ນ

ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າທຸກຂໍ້ຄວາມທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເວົ້າຊຶ່ງນຳ�ໄປສູ່ແນວຄວາມຄິດທີ່ຜິດ
ຫຼື ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ປອດໄພສຳ�ລັບເດັກ, ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຖືກແກ້ໄຂຢ່າງລະອຽດອ່ອນ ແລະ ບໍ່ເມີນ
ເສີຍຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວແຕ່ຕົ້ນ. ຕົວຢ່າງ, ການວິຈານກ່ຽວກັບການແຕ່ງກາຍຂອງເດັກຍິງ ແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການສົນທະນາ ແລະ ສາມາດນຳ�ໄປສູ່ ທັດສະນະທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີການ
‘ຕຳ�ນິຜູ້ເຄາະຮ້າຍ’. ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກບໍ່ຄວນຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດການສົນທະນາແບບນີ້ ແລະ
ຄວນຈະເນັ້ນໃສ່ເນື້ອໃນຫຼັກ ທີ່ໄດ້ກຳ�ນົດໃນປື້ມຄູ່ໃນການດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາ.
ໃນບາງໂອກາດ, ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຈະພົບກັບພຶດຕິກຳ�ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ (ການຖົກຖຽງ,
ເວົ້າຫຼາຍ, ມີທັດສະນະໃນທາງລົບ, ການສ້າງຄວາມແຕກແຍກ ຫຼື ບາງຄົນທີ່ເຊື່ອວ່າພວກເຂົາຮູ້ທຸກຢ່າງ).
ເພຶ່ອຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີການຂັດແຍ່ງໃຫ້ນັກສຳ�ມະນາກອນປະເພດດັ່ງກ່າວມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊອກຫາວິທີ
ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຍົກຂຶ້ນ. ຫຼີກເວັ້ນການປ່ອຍປະລະເລີຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄົນອື່ນ ທີ່ເນື່ອງມາຈາກ
ການປະພຶດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພຽງຄົນດຽວ.
ຂໍ້ສຳ�ຄັນທີ່ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຄວນເຮັດແມ່ນ ເວົ້າຢ້ຳ�ໃນທຸກເວລາໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ວ່າເດັກບໍ່ຄວນຖືກ
ກ່າວໂທດ ສຳ�ລັບ ການເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.
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ພາກທີ 2: ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້

ພາກທີ 2

ພາກທີ 2: ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້

ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້
ພາກນີ້ສະເໜີຂໍ້ແນະນໍາເປັນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຈັດເວທີ
ການສົນທະນາໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນ. ແຜ່ນສະໄລ້ສຳ�ລັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ແມ່ນສາມາດ ດາວໂຫຼດ
ໄດ້ທີ່ http://www.childsafetourism.org ແລະ http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism
ແລະ ຄວນໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ດັດປັບເພື່ອໃຫ້ລວມເອົາເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ/ຫຼື
ປະເທດ. ແຜ່ນສະໄລ້ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ນຳ�ໃຊ້ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຊ່ວຍໃນ
ການຈົດຈຳ�ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງເວທີສົນທະນາ. ຖ້າບໍ່ສາມາດໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້ເຫຼົ່ານີ້ເປັນ
ເຄື່ອງມືປະຈັກຕາໄດ້ (ເຊັ່ນວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ສາຍໂດຍເຄື່ອງໂປຣເຈັກເຕີ້ ຫຼື ພິມອອກໃນເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່),
ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກສາມາດນໍາໃຊ້ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້ ເພື່ອເປັນຂໍ້ແນະນຳ�ສຳ�ລັບການເວົ້າ.
ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຄວນພະຍາຍາມສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້ທີ່ມີລັກສະນະຫຼາກຫຼາຍໂດຍ
ຜັນຂະຫຍາຍແຜ່ນສະໄລ້ ແລະ ເສີມກິດຈະກໍາຕ່າງໆເຂົ້າໃນໄລຍະເວລາຕາມຄຳ�ແນະນໍາ. ຄວນຢາຍບັດ
ເອົາກັບບ້ານ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1) ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງການສົນທະນາ ແລະ ໃຊ້ອ້າງອີງ
ຕະຫຼອດການສົນທະນາ. ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຄວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຊ້ບັດດັ່ງກ່າວເພື່ອເປັນ
ຂໍ້ມູນອ້າງອີງທີ່ມີປະໂຫຍດ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດນຳ�ໃຊ້ບັດເອົາກັບບ້ານ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັບຄອບຄົວ ແລະ
ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາຫຼັງຈາກ ເວທີການສົນທະນາ. ຖ້ານຳ�ໃຊ້ບົດທົດສອບກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ ແບບເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ, ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກສາມາດ ເລືອກທີ່ຈະແຈກຢາຍແບບຟອມທົດສອບກ່ອນ
ການຝຶກອົບຮົມ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3) ໃນເວລາດຽວກັນກັບຕອນແຈກຢາຍ ບັດເອົາກັບບ້ານ ແລະ
ເຊີນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕອບຄຳ�ຖາມ ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມໃນໄລຍະຂອງການສົນທະນາ.
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ສະໄລ້

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ພາກສະເໜີ
ແຜ່ນສະໄລ້ 1 ∞

• ພາກສະເໜີ – ແມ່ນສາມາດສະແດງ ຕອນທີ່
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເລີ່ມເຂົ້າສູ່ເວທີການສົນທະນາ.

• ປັບແຜ່ນສະໄລ້ນີ້ໃຫ້ແທດເໝາະກັບທ້ອງຖິ່ນ

ໂດຍການຕື່ມ ຊື່ຊຸມຊົນ, ຊື່ຂອງຜູ້ອຳ�ນວຍ
ຄວາມສະດວກ ແລະ ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ
ຜູ້ທີສອງ, ແລະ ຖ້າເໝາະສົມໃຫ້ເອົາໂລໂກ້ຂອງ
ອົງການຄູ່ຮ່ວມເຂົ້ານຳ�.

ແຜ່ນສະໄລ້ 2 ∞

• ສະບາຍດີຕອນເຊົ້າ/ຕອນບ່າຍ/ຕອນແລງ.
• ຂໍຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ສະລະເວລາມາຮ່ວມ
ເວທີສົນທະນາໃນຄັ້ງນີ້.

• ເວົ້າກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າ ການທີ່ພວກເຂົ້າມາ

ຮ່ວມເວທີສົນທະນານີ້ ແມ່ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງລູກໆຂອງຕົນ/ເດັກທີ່ຕົນເບິ່ງແຍງ.

• ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄຳ�
ເວົ້າທີ່ເປັນກັນເອງ ແລະ ແນະນຳ�ຕົນເອງ
ໂດຍຫຍໍ້ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆທີ່ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການ
ຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້.

• ຍ້ອນມີເວລາຈຳ�ກັດສໍາລັບເວທີສົນທະນາ,
ໃຫ້ດຳ�ເນີນພາກສະເໜີນີ້ຢ່າງໄວ.

• ຈຸດປະສົງຂອງພາກສະເໜີນີ້ ແມ່ນເພື່ອ
ວາງພື້ນຖານໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ວ່າການ
ເຂົ້າຮ່ວມຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນການເຮັດ
ເພື່ອລູກ.

• ພາກນີ້ຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ສຶກ
ສະບາຍ ແລະ ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ສະເໜີ ແລະ
ໃຫ້ໂອກາດເຂົາເຈົ້າແນະນຳ�ຕົນເອງ
ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຜູ້ອື່ນໃນກຸ່ມ ກ່ອນທີ່
ຈະເຂົ້າໄປສູ່ບັນຫາທີ່ຫຼໍ່ແຫຼມມກ່ຽວກັບ
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ທີ່ຈະນຳ�
ສະເໜີໃນພາກຕໍ່ໆໄປ.

• ກິດຈະກຳ�ທີ່ເປັນທາງເລືອກໃນພາກນີ້

(ການແນະນຳ�ຕົວຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການລະດົມ
ແນວຄວາມຄິດເປັນກຸ່ມ) ຄວນເຮັດໄວໆ ແລະ
ບໍ່ຕ້ອງອະທິບາຍລາຍລະອຽດຍາວຫຼາຍ.

ແຜ່ນສະໄລ້ 3 ∞

• ອະທິບາຍວ່າ ເອກະສານການຝຶກອົບຮົມນີ້

ແມ່ນໄດ້ຖືກພັດທະນາຂື້ນ ໂດຍອົງການ
ສຸພະນິມິດ ສຳ�ລັບໂຄງການເດັກ - ເສົາຫຼັກ
ປ້ອງກັນ, ຊຶ່ງເປັນແຜນງານລິເລີ່ມຂອງ
ລັດຖະບານອົດສຕຣາລີ ເພື່ອປ້ອງກັນການ
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ໃນການເດີນທາງ
ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ.

• ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມ

ສະດວກຄວນອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ ວ່າ ຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນມີການພົວພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ
ແນວໃດ (ຕົວຢ່າງ: ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຂື້ນເປັນຢ່າງດີ, ເປັນບ່ອນ
ທ່ອງທ່ຽວທີ່ກໍາລັງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ,
ມີການອົບພະຍົບຈາກຊຸມຊົນ ໄປຫາບ່ອນ
ທ່ອງທ່ຽວ, ອື່ນໆ). ອັນນີ້ແມ່ນການສະເໜີ
ຄວາມເປັນມາ ແລະ ວາງພື້ນຖານສຳ�ລັບເວທີ
ສົນທະນາ.

• ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ

ຄວນອະທິບາຍໃຫ້ຊັດເຈນວ່າການລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດເດັກນັ້ນຍັງສາມາດເກີດຂື້ນໃນຊຸມຊົນ
ທີ່ບໍ່ແມ່ນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ.
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ພາກທີ 2: ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້

ສະໄລ້
ແຜ່ນສະໄລ້ 4

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ
ກິດຈະກຳ� ການແນະນຳ�ຕົວຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
(ເປັນທາງເລືອກ – ດຳ�ເນີນກໍລະນີທີ່
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ຮູ້ຈັກກັນເທົ່ານັ້ນ.)

• ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າ ສ່ວນຫຼາຍທ່ານທີ່

ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນ ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ
(ເດັກແມ່ນທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳ�ກວ່າ 18 ປີ).
ບາງທ່ານກໍອາດຈະຮູ້ຈັກກັນມາກ່ອນແລ້ວ,
ແຕ່ບາງທ່ານອາດຍັງບໍ່ເຄີຍພົບກັນເທື່ອ.

• ເພື່ອເປັນການທຳ�ຄວາມຮູ່ຈັກກັນ, ຂໍເຊີນ

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພາກນີ້ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ
ແລະແລກປ່ຽນກັນທັງສອງກໍ້າສອງຝ່າຍ,
ການແນະນຳ�ໂຕ ຈະເລີ່ມ ໂດຍການໂຍນໝາກ
ບານເບົາ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໜຶ່ງທ່ານ. ຫຼັງຈາກທີ່
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ແນະນໍາຕົນເອງແລ້ວເຂົາເຈົ້າ
ສາມາດເລືອກຄົນຕໍ່ໄປ ໂດຍການໂຍນ
ໝາກບານໄປໃຫ້ຜູ້ນັ້ນ. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ໂຍນໝາກບານ ໄປໃຫ້ຄົນທີ່ເຂົ້າເຈົ້າ ບໍ່ເຄີຍພົບ
ມາກ່ອນ.

ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນແນະນຳ�ຕົນເອງ ໂດຍຕອບ
2 ຄຳ�ຖາມງ່າຍໆດັ່ງນີ້:
–– ເຈົ້າຊື່ຫຍັງ?
–– ທ່ານກຳ�ລັງດູແລເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມຈັກຄົນ?

• ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຄວນຮັບຊາບຂໍ້ມູນ

ໂດຍຫຍໍ້ຂອງແຕ່ລະຄົນແຕ່ລະຄົນ ແລະ
ບວກຈຳ�ນວນລູກຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ
ຕາມການສະເໜີຕົວ.

• ຕອນສະຫຼຸບພາກແນະນຳ�ຕົວ,

ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກສາມາດ:
–– ສະແດງຄຳ�ເຫັນກ່ຽວກັບການມີປະສົບການ
ຫລາຍປີຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການດູແລເດັກ.

–– ຮັບຮູ້ຈຳ�ນວນເດັກທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບການ
ດູແລຈາກບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຫ້ອງຮຽນ.
–– ແນະນຳ�ໃຫ້ຜູ້ເຂົາຮ່ວມຮູ້ວ່າເວທີການ
ສົນທະນານີ້ຖືກອອກແບບຂຶ້ນມາສະເພາະ
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາປົກປ້ອງເດັກຈາກ
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.
–– ສະແດງຄຳ�ເຫັນວ່າການເຂົ້າຮ່ວມເວທີ
ສົນທະນານີ້ແມ່ນການປະຕິບັດບາດ
ກ້າວໜຶ່ງແລ້ວໃນການປົກປ້ອງເດັກຈາກ
ການລ່ວງລະເມີດ.
–– ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ສົນທະນາ ແລະ
ແລກປ່ຽນປະສົບການໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສະໄລ້
ແຜ່ນສະໄລ້ 5 ∞

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ
ຍ້ອນຫຍັງພວກເຮົາຈີ່ງມາທີ່ນີ້?

• ມື້ນີ້,ພວກເຮົາຈະມາສົນທະນາຫຍໍ້ໆກ່ຽວກັບ

ວິທີການປົກປ້ອງເດັກຈາກການລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດ.

• ໃນຖານະທີ່ເປັນພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ,

ມັນອາດຈະເປັນການຍາກທີ່ພວກເຮົາຈະເວົ້າ
ເລື່ອງເພດກັບລູກຂອງເຮົາ. ພໍ່ແມ່ຂອງພວກ
ເຮົາເອງກໍອາດຈະຍັງບໍ່ເຄີຍລົມເລື່ອງເພດ
ກັບເຮົາ ແລະ ບາງເທື່ອມື້ນີ້ອາດເປັນເທື່ອທຳ�
ອິດສຳ�ລັບທ່ານທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.

• ແຕ່ວ່າ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາ

ປອດໄພ, ມັນຈຶ່ງສຳ�ຄັນທີ່ພວກເຮົາຮູ້ກ່ຽວກັບ
ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ຈຳ�ເປັນຕ້ອງເວົ້າກ່ຽວ
ກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. ມັນຍັງ
ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາບໍ່ຄວນມິດງຽບກ່ຽວ
ກັບບັນຫານີ້.

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ
ອີງໃສ່ ບັດເອົາກັບບ້ານ (ການປົກປ້ອງເດັກແມ່ນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໝົດທຸກຄົນ)
ການປົກປ້ອງເດັກແມ່ນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງໝົດທຸກຄົນ
ເດັກ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ. ເດັກຕ້ອງການໃຫ້ມີການປົກປ້ອງພິເສດ.
ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກ ແມ່ນຜູ້ຕົ້ນຕໍ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການປົກປ້ອງເດັກ.

ູ້
ຜທ

ິ ຊອບເດ
ັ ຜດ
ຮ
ີ່ ບ
ັກ

ໍ່ ມ
ພແ

່ & ຜູ້ປົກຄອງ

ເດັກ

ພາລະບົດບາດຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ
ໃນການປົກປ້ອງເດັກຈາກການຖືກລ່ວງລະເມີດ.

ຂໍ້ສະເໜີ:

• ການປະກອບສ່ວນຂອງແຕ່ລະຄົນກ່ຽວກັບຫົວ
ເລື່ອງນີ້ລ້ວນແຕ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຄ່າ.

• ຖ້າທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈອັນໃດອັນໜຶ່ງແມ່ນໃຫ້

ຖາມໂລດ. ບາງເທື່ອຜູ້ອື່ນກໍອາດບໍ່ເຂົ້າໃຈ
ຄືກັນ. ຖ້າວ່າທ່ານສະບາຍໃຈກວ່າ,
ມາລົມກັບຂ້າພະເຈົາໂດຍກົງກໍໄດ້ຫຼັງຈາກ
ເວທີການສົນທະນາ.

• ຖ້າທ່ານຮູກ
້ ຽ່ ວກັບສະພາບການທີ່ເດັກນ້ອຍ

ກຳ�ລັງຕົກຢູໃ
່ ນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດ, ຂໍໃຫ້ມາບອກຂ້າພະເຈົ້າຫຼັງຈາກ
ເວທີການສົນທະນາ ແລະ ພວກເຮົາຈະຫາ
ວິທຊ
ີ ວ
່ ຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າ.

ແຜ່ນສະໄລ້ 6

ກິດຈະກຳ�: ການລະດົມແນວຄວາມຄິດ
ເປັນກຸ່ມ (ເປັນທາງເລືອກ)

• ຮັບຮູວ
້ າ່ ການເບິ່ງແຍງເດັກ ເປັນວຽກປະຈຳ�
ແລະ ທ້າທາຍ.

• ຖາມຜູເ້ ຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ເລົ່າໃຫ້ຟງັ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ເຮັດສຳ�ລັບລູກຂອງພວກເຂົາໃນແຕ່ລະ
ມື້ມຫຍ
ີ ງັ ແດ່.

• ໃຫ້ຜອຳ
ູ້ �ນວຍຄວາມສະດວກ/ຜູອຳ
້ �ນວຍ

ຄວາມສະດວກຜູທ
້ ສອ
ີ ງ ຫຼື ສະມາຊິກໃນກຸມ
່ ທີ່
ອາສາສະມັກ ຂຽນປະເດັນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຍກ
ົ ຂຶ້ນລົງ
ໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່.
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• ພາກນີ້ອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ກິດຈະກຳ�ສັ້ນໆ

ທີ່ສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຮັດເພື່ອລູກ.
ມັນເປັນການໃຫ້ໂອກາດແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບ
ຄຳ�ເຫັນໃນຮູບການທີ່ບໍ່ມີການຂັດແຍ່ງ ໃນໄລຍະ
ເລີ່ມຕົ້ນຂອງການສົນທະນາ. ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈໃນການສົນທະນາ
ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທາງເພດ.

ພາກທີ 2: ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້

ສະໄລ້

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ
• ສະແດງຄວາມຮັບຮູ້ ວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີວຽກຫຼາຍ

ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ສຳ�ຄັນຂອງຄົນເປັນ
ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ແມ່ນການປົກປ້ອງລູກ
ຈາກໄພອັນຕະລາຍທຸກຮູບແບບ.

• ອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາ

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ
• ຄຳ�ຕອບອາດລວມດ້ວຍ: ທຳ�ຄວາມສະອາດ

ໃຫ້ລູກ, ໄປສົ່ງຢູ່ໂຮງຮຽນ, ສອນວຽກເຮືອນໃຫ້
ພວກເຂົາ, ຊ່ວຍສອນວຽກບ້ານ, ໃຫ້ອາຫານ,
ເຄື່ອງນຸ່ງ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາປອດໄພ ແລະ
ອື່ນໆ.

ເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບວິທີການປົກປ້ອງ
ເດັກຂອງພວກເຮົາຈາກສິ່ງອັນຕະລາຍຕ່າງໆ
(ຕົວຢ່າງ ຄວາມປອດໄພໃນເວລາຍ່າງຂ້າມ
ຖະຫນົນ, ການລະວັງຕົວໃນເວລາຢູ່ໃກ້ໄຟ)
ແຕ່ພວກເຮົາກໍຮູ້ວ່າ ຍັງມີພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ດູແລ
ເດັກຫລາຍຄົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນແນ່ໃຈວ່າຈະຮັກສາ
ໃຫ້ລູກຂອງຕົນປອດໄພຄືແນວໃດ ຈາກການ
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.

• ການຝຶກອົບຮົມໃນມື້ນີ້ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອ
ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ທ່ານ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ
ຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດ.
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ກິດຈະກຳ�: ແບບທົດສອບກ່ອນ
ຝຶກອົບຮົມ

• ຢູ່ໃນນີ້ ບາງທ່ານກໍ່ອາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່

ກັບເລື່ອງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ
ມາກ່ອນແລ້ວ ແຕ່ບາງທ່ານກໍ່ອາດເປັນ
ຄວາມຮູ້ໃໝ່. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາ
ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ
ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານ, ກ່ອນອື່ນ
ໝົດພວກເຮົາຂໍຖາມບາງຄໍາຖາມ.

• ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກສາມາດເລືອກ

ດຳ�ເນີນການທົດສອບໃຫ້ເປັນກິດຈະກຳ�ງ່າຍໆ,
ແບບໂຕ້ຕອບກັນຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍ
ໃນຂໍ້ແນະນຳ�ອະທິບາຍ (ຖັນເບື້ອງຂວາ)
ເພື່ອເປັນການທົດສອບຄວາມຮູ້ຂອງ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ເຫັນວ່າ ວິທີການດັ່ງກ່າວ
ຈະເໝາະສົມກວ່າສຳ�ລັບດຳ�ເນີນກັບພໍ່ແມ່
ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ ແລະ ຍັງປະຢັດ
ເວລາໄດ້ດີກວ່າ ກິດຈະກຳ�ແບບຂີດຂຽນ.
ຖ້າຕ້ອງການ ແມ່ນສາມາດແຈກຢາຍ
ບົດທົດສອບກ່ອນການຝຶກອົບຮົມແບບ
ຂີດຂຽນ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3).

ແບບຟອມທົດສອບຕອນຕົ້ນ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ການປະເມີນຜົນກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ. ແນະນຳ�ໃຫ້
ດຳ�ເນີນການທົດສອບກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ
ເປັນກິດຈະກຳ�ແບບໂຕ້ຕອບ ດັ່ງທີ່ກຳ�ນົດໄວ້ດັ່ງ
ລຸ່ມນີ້: ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງແມ່ນສາມາດດຳ�ເນີນ
ບົດທົດສອບກ່ອນການຝຶກອົບຮົມດ້ວຍການຂຽນ
(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3).
ແບບທົດສອບກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ – ກິດຈະກໍາ
ແບບໂຕ້ຕອບກັນ
1. ແຈກຢາຍບັດທົດສອບກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ
ແລະ ຫຼັງການຝຶກອົບຮົມໜຶ່ງຊຸດ (ເອກະສານ
ຊ້ອນທ້າຍ 5) ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ
ແລະ ຂໍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍົກບັດ ‘ກາໝາຍເອົາ’
ຂື້ນ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຕອບວ່າ ‘ແມ່ນ’, ຍົກບັດ
‘ໝາຍໄຄ່ວ’ ຂຶ້ນຖ້າວ່າຄໍາຕອບຂອງເຂົາ
ເຈົ້າແມ່ນ ‘ບໍ່’ ແລະ ບັດ ‘ໝາຍຄໍາຖາມ’
ຖ້າວ່າຄໍາຕອບຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນ ‘ບໍ່ຮູ້’
ຕອບແຕ່ລະຄໍາຖາມຢູ່ໃນແບບທົດສອບ
ຕອນຕົ້ນ. ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ
(ຫຼື ຜູ້ຊ່ວຍ) ຕ້ອງໄດ້ ບັນທຶກຢ່າງລະມັດລະວັງ
ຈຳ�ນວນ ກາໝາຍເລືອກເອົາ, ກາໝາຍໄຄວ່
ແລະ ໝາຍຖາມສໍາລັບແຕ່ລະຄໍາຖາມ
ຕາມແບບຢ່າງໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6.
2. ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ງ່າຍກ່ວາ ແມ່ນ ໃຫ້ແຍກ
ຫ້ອງເປັນສາມສ່ວນຕາມ ‘ກາໝາຍເອົາ’,
‘ໝາຍໄຄວ່’ ແລະ ‘ໝາຍຖາມ’. ຂີດກາໝາຍ
ເອົາຢູ່ບ່ອນໜຶ່ງ, ໝາຍໄຄວ່ໃນບ່ອນໜຶ່ງ
ຕ່າງຫາກ, ແລະ ໝາຍຖາມໃສ່ຫ້ອງທີສາມ.
ບອກໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍ້າຍໄປຫາ ພາກສ່ວນ
ຂອງຫ້ອງ ຕາມຄຳ�ຕອບຂອງເຂົາວ່າ ‘ແມ່ນ’
(ກາໝາຍເອົາ), ‘ບໍ່’ (ກາໄຄ່ວ) ຫຼື ‘ບໍ່ຮູ້’
(ໝາຍຖາມ).
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສະໄລ້

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນຫຍັງ?
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• ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ‘ການລ່ວງລະເມີດ
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• ການລ່ວງລະເມີດເດັກແມ່ນທຸກໆການກະທໍາ

ທາງເພດເດັກ’, ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ
‘ການລ່ວງລະເມີດເດັກ’ ແມ່ນຫຍັງ.

(ຫຼື ບໍ່ແມ່ນການກະທໍາ) ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມບັງເອີນ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກເຈັບປວດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເດັກ
ຕົກຢູ່ໃນຄວາມອັນຕະລາຍ.

• ການລ່ວງລະເມີດເດັກ ມີຜົນຕົວຈິງ ຫຼື ອາດມີ
ຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ສຸຂະພາບ, ການຢູ່ລອດ,
ການພັດທະນາ ແລະ ກຽດສັກສີ ຂອງເດັກ.

ອີງໃສ່ ບັດເອົາກັບບ້ານ (ການລ່ວງລະເມີດເດັກ
ແມ່ນຫຍັງ?)
ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຄວນອ້າງອີງເຖິງນິຍາມ
ແລະ ມາດຕາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນກົດໝາຍ
ພາຍໃນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ການລ່ວງລະເມີດເດັກແມ່ນຫຍັງ?
ການລ່ວງລະເມີດເດັກແມ່ນທຸກໆການກະທຳ (ຫຼື ບໍ່ແມ່ນການກະທຳ) ທີ່ບໍ່ແມ່ນ
ຄວາມບັງເອີນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກເຈັບປວດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເດັກຕົກຢູ່ໃນຄວາມອັນຕະລາຍ.
ໃນແຕ່ລະວັນ ມີເດັກຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຈາກການລ່ວງລະເມີດ.
ການລ່ວງລະເມີດເດັກ ແມ່ນເກີດມີຂື້ນຢູ່ໃນທຸກໆປະເທດໃນໂລກ.

ປະເພດຂອງການລ່ວງລະເມີດ
ການລ່ວງລະເມີດເດັກແບ່ງອອກເປັນ 4 ປະເພດ. ສ່ວນຫຼາຍ, ມີຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງປະເພດ
ຂອງການລ່ວງລະເມີດທີ່ເກີດຂື້ນພ້ອມໆກັນ.

ການລ່ວງລະເມີດ ການລ່ວງລະເມີດ ການລ່ວງລະເມີດ
ທາງຮ່າງກາຍ
ທາງເພດ
ທາງຈິດໃຈ

ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍເດັກ

ຜົນກະທົບຂອງການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ເດັກ

ການລ່ວງລະເມີດເດັກມີຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ເດັກ ແລ້ວພາໃຫ້ເກີດບັນຫາ
ທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ໃນໄລຍະຍາວ.
ການລ່ວງລະເມີດສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຜູ້ອື່ນໆນອກຈາກຜູ້ເຄາະຮ້າຍຄືຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ
ແລະ ສັງຄົມທົ່ວໄປ.
ເດັກບໍ່ຄວນຖືກກ່າວໂທດໃນການຖືກລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ການທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່
ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ.

ແຜ່ນສະໄລ້ 10 ∞

ມີສີ່ຮູບແບບຫຼັກຂອງການລ່ວງລະເມີດເດັກ,
ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະມີການຊໍ້າຊ້ອນກັນກໍຕາມ:
ການລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ

• ການລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຮ່າງກາຍແມ່ນ
ເວລາບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຕັ້ງໃຈຂົ່ມຂູ່ ແລະ
ກະທຳ�ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.

• ການກະທຳ�ລວມມີ: ການຕີ, ການກົດຂີ່,

ການຊົກ, ຈັບສັ່ນ, ເຕະ, ເອົາໄຟຈູດ,
ເອົາມີດແຖບາດ, ບີບຄໍຕາຍ, ຈັບທັ່ງຂື້ນລົງ,
ວາງຢາພິດ ຫຼື ບັງຄັບບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍ
ໄປມາໄດ້.

ການລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຈິດໃຈ

• ການລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຈິດໃຈແມ່ນການ

ກະທຳ�ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜົນຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກທາງອາລົມ
ຈິດຢ່າງຫນັກຫນ່ວງແລະເຮັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

• ການລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຈິດໃຈສົ່ງຜົນຕໍ່ກັບ
ຄວາມຫມັ້ນໃຈຂອງເດັກ.
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ພາກທີ 2: ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້

ສະໄລ້

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

• ການເອີ້ນຊື່ທີ່ເດັກບໍ່ມັກ, ການຂົ່ມຂູ່ເດັກ,

ການເວົ້າເຢາະເຢີ້ຍ, ການຂັງເດັກໄວ້ຄົນດຽວ.

• ທຸກຮູບແບບຂອງການລ່ວງລະເມີດເດັກ

ແມ່ນມີຜົນກະທົບທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງເດັກ.

ການປ່ອຍປະລະເລີຍເດັກ

• ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ເປັນສິ່ງທີ່ຫຼົ້ມເຫຼວທີ່
ຍິ່ງໃຫ່ຍຂອງການເບິ່ງແຍງເດັກ.

• ຕົວຢ່າງ: ການປົກປ້ອງເຂົາເຈົ້າຈາກສິ່ງ

ອັນຕະລາຍ ຫຼື ບໍ່ຍອມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ
ການປີ່ນປົວສຸຂະພາບທີ່ດີ ຫຼື ຄວາມຈຳ�ເປັນ
ຂັ້ນພື້ນຖານ (ເຊັ່ນ: ອາຫານການກິນ,
ເຄື່ອງນຸ່ງຖື, ທີ່ພັກອາໄສ ຫຼື ການເບິ່ງແຍງ
ດ້ານຈິດໃຈ).

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ

• ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດມັນແມ່ນການ
ທີ່ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງນຳ�ໃຊ້ອຳ�ນາດຂອງຕົນ ຫຼື
ຫລອກລວງເອົາເດັກໄປຮ່ວມເພດ.

• ການລະເມີດທາງເພດເດັກ ນັ້ນລວມເອົາ

ທຸກຮູບແບບຂອງພຶດຕິກຳ�ທາງເພດທີ່ບໍ່
ຍິນຍອມ. ໃນນັ້ນລວມທັງການຈັບບາຍ ຫຼື
ວ່າບໍ່ໄດ້ສໍາພັດໃດໆເລີຍ.

• ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກລວມມີ:
–– ສ້າງພາບ/ຮູບຖ່າຍ/ວິໂດໂອທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ
ສຳ�ລັບເດັກ,
–– ບັງຄັບໃຫ້ເດັກເບິ່ງ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ການກະທໍາທາງເພດ, ຫຼື
–– ບັງຄັບໃຫ້ເດັກມີເພດສໍາພັນ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນການກະທໍາທາງເພດ ກັບເດັກ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່
ຄົນອື່ນ.
ມື້ນີ້ ພວກເຮົາຈະສົນທະນາ ເນັ້ນໃສ່ຫມວດ
ຂອງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. ເຖິງແນວໃດ
ກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຄວນຮູ້ວ່າ
ການລ່ວງລະເມີດສີ່ປະເພດນັ້ນ ຈະກ່ຽວພັນກັນ
ແລະ ບໍ່ເກີດຂຶ້ນພຽງປະເພດດຽວ. ຕົວຢ່າງ:
ເດັກທີ່ຖືກລ່ວງລະເມີດທາງຈິດໃຈ ມັກຈະຖືກ
ປ່ອຍປະລະເລີຍ.
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສະໄລ້
ແຜ່ນສະໄລ້ 11 ∞

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ
• ບໍ່ມີສະຖິຕິທີ່ຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບຕົວເລກຂອງ
ເດັກທີ່ຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.

• ມັນເປັນສິ່ງຍາກທີ່ຈະຮູ້ຕົວເລກ ຍ້ອນວ່າ

ຄົນບໍ່ມັກລາຍງານກໍລະນີທີ່ເກີດຂື້ນ ແລະ
ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ມີການນັບ ກໍລະນີຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ແຕ່ຄາດຄະເນວ່າ ຈະມີຢູ່ຫຼາຍລ້ານກໍລະນີ.

• ເດັກເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນມາຈາກທຸກໆ ພື້ນຖານດ້ານ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ທຸກອາຍຸ, ທຸກສາດສະໜາ
ແລະ ວັດທະນະທໍາ.

• ມັນເປັນເລື່ອງທຳ�ມະດາສຳ�ລັບເດັກທີ່ໄດ້ຜ່ານ

ປະສົບການຈາກການລ່ວງລະເມີດໃນຮູບແບບ
ຕ່າງໆ - ບາງກໍລະນີການລ່ວງລະເມີດແມ່ນ
ການແຍກເອົາເດັກອອກໄປຕ່າງຫາກ.
ຕົວຢ່າງ, ພໍ່ແມ່ປ່ອຍປະລະເລີຍເດັກ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ເດັກກາຍເປັນເດັກຢູ່ຂ້າງຖະໜົນ ແລະ
ໃນທີ່ສຸດກໍ່ກາຍເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍທາງຮ່າງກາຍ
ແລະ ຈິດໃຈ ແລະ/ຫຼື ການລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດ.

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ
• ເພື່ອເນັ້ນໜັກບັນຫາໃຫ້ແທດເໝາະກັບ

ທ້ອງຖິ່ນ, ສະພາບການ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງ,
ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຄວນຍົກຕົວຢ່າງ
ຈາກສື່ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຢ່າງລະອຽດອ່ອນ ກໍລະນີ
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ຈາກທ້ອງຖິ່ນ
ແລະ ພາຍໃນປະເທດ.

• ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດ ຖ້າຜູ້ອຳ�ນວຍ

ຄວາມສະດວກສະເໜີ ສະຖິຕິ ຫຼື ທ່າອ່ຽງ
ພາຍໃນ ປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເຫັນ
ພາບວ່າ ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າຫຍັງແດ່
ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້.

ໃນລະດັບພາກພື້ນ, ບົດລາຍງານການທົບທວນ
ປີ 2012 ໂດຍ ອົງການຢູນີເຊັບ (UNICEF)
ປະຈຳ�ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊິຟີກ
ພົບວ່າ:

• ອັດຕາການລ່ວງລະເມີດທາງຮ່າງກາຍຢ່າງ

ຮຸນແຮງຢູ່ລະຫວ່າງ 9% ເຖິງປະມານ 25%
ຂອງເດັກນ້ອຍໃນພາກພື້ນ.

• ລະຫວ່າງ 14% ຫາ 30% ຂອງທັງເດັກຊາຍ

ແລະ ເດັກຍິງ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ເຄີຍມີປະສົບການ
ຖືກບັງຄັບໃຫ້ມີເພດສໍາພັນຕະຫຼອດໄລຍະການ
ມີຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.

• ໄວຈະເລີນພັນ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ເຄີຍຖືກ

ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ/ຫຼື ທາງຮ່າງກາຍ
ໃນໄວເດັກ ແມ່ນມີຄວາມຄິດຢາກ ຫຼື ພະຍາຍາມ
ຂ້າຕົວຕາຍ 4 ເທົ່າຫຼາຍກວ່າ ເດັກທີ່ບໍ່ມີປະຫວັດ
ການລ່ວງລະເມີດ.

(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: UNICEF, ການກະທຳ�ຜິດຕໍ່ເດັກ:
ຄວາມແຜ່ຫຼາຍ, ກໍລະນີ ແລະ ຜົນທີ່ຕາມມາ
ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ,
2012)
ແຜ່ນສະໄລ້ 12 ∞

• ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນຜິດ
ກົດໝາຍ.

• ເດັກມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການ

ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ
ພາຍໃນປະເທດ ຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກ
ສຽງໄຕ້.

• ເດັກຍັງມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຈາກການ

ລ່ວງລະເມີດໃນທຸກຮູບແບບ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ
ສາກົນ – ທ່ານອາດຈະໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ
ສົນທິສັນຍາຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບສັນຕະຍາບັນ
ໂດຍທຸກໆປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກ
ສຽງໄຕ້.
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ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ ຄວນສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ
ກ່ຽວກັບຂອບກົດໝາຍ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ກ່ອນ
ດຳ�ເນີນການສົນທະນາ ແລະ ສະເໜີໂດຍຫຍໍ້:

• ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຫຍັງແດ່?
• ກົດໝາຍໄດ້ຖືກເອົາມານໍາໃຊ້ຢູ່ໃນປະເທດ
ແນວໃດ?

ຖ້າຈຳ�ເປັນ, ໃຫ້ສະເໜີໂຄງຮ່າງຫຍໍ້ ສົນທິສັນຍາ
ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ
ສິດທິເດັກ.

ພາກທີ 2: ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້

ສະໄລ້
ແຜ່ນສະໄລ້ 13 ∞

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

• ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນຫົວ

ເລື່ອງທີ່ຫຼໍ່ແຫລມ. ມັນເປັນປະເດັນທີ່
ພວກເຮົາບໍ່ຢາກເກັບມາຄິດ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ
ຈຶ່ງມີຫລາຍຄົນສັບສົນກັບຫົວເລື່ອງນີ້.
ຫຼາຍໆຄົນຄິດວ່າ ມັນເປັນບັນຫາທີ່ໄກຕົວທີ່ບໍ່
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພວກເຂົາ, ບ້ານໄກ້ເຮືອນຄຽງ ຫຼື
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ.

• ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີຄົນຢາກເວົ້າເຖິງເລື່ອງ

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ມັນຈຶ່ງມີ
ຫລາຍສິ່ງລຶກລັບກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດເດັກ.

• ຜູ້ກະທຳ�ຜິດທິ່ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ

ມັກຈະສວຍໃຊ້ໂອກາດຈາກຜູ້ທີ່ຂາດຄວາມຮູ້
ກ່ຽວກັບການກະທຳ�ຜິດ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ກະທຳ�ຜິດດ້ວຍການລ່ວງລະເມີດເດັກ.
ດັ່ງນັ້ນ ສິ່ງນີ້ຈຶ່ງມີຄວາມສຳ�ຄັນສຳ�ລັບພວກເຮົາ
ທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຮູ້ ແລະ ເວົ້າເຖິງເລື່ອງນີ້.

• ຂໍ້ມູນ ແລະ ການສົນທະນາເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ
ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ເພື່ອພ້ອມກັນທັງຫມົດ
ຊຸມຊົນເພື່ອປົກປ້ອງເດັກຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາສາມາດປົກປ້ອງລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາໃຫ້ດີກ່ວາເກົ່າຄືແນວໃດ?
ແຜ່ນສະໄລ້ 14 ∞

• ໃນຖານະທີ່ເປັນພໍ່ແມ່ ແລະຜູ້ດູແລເດັກ

ພວກເຮົາມີບົດບາດທີ່ສຳ�ຄັນທີ່ສຸດໃນການ
ປົກປ້ອງເດັກຂອງພວກເຮົາ.

• ມີຂັ້ນຕອນງ່າຍໆທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນ

ສາມາດເຮັດ ເພື່ອປົກປ້ອງການລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດເດັກ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ
ທີ່ເອື້ອອຳ�ນວຍຕໍ່ການປົກປ້ອງເດັກ. ວິທີການ
ດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດແບ່ງອອກເປັນ
ສີ່ປະເພດ:

1. ຮັບຮູ້ສະພາບໃຫ້ດີ ກ່ຽວກັບການ
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.
2. ເວົ້າກັບລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາ.
3. ຮັບຮູ້ສີ່ງທີ່ກຳ�ລັງເກີດຂື້ນ.
4. ຮູ້ຈັກຜູ້ທີ່ຈະຕິດຕໍ່ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.

ອີງໃສ່ ບັດເອົາກັບກັບ (ຂ້ອຍຈະປົກປ້ອງລູກໃຫ້
ປອດໄພແນວໃດ?)
ຂ້ອຍສາມາດຮັກສາໃຫ້ລູກ
ປອດໄພຄືແນວໃດ?
1 ຮັບຮູ້ສະພາບການ

• ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ມັກຈະສວຍໃຊ້ໂອກາດຈາກຜູ້ທີ່ຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວ
ກັບການກະທຳຜິດ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ກະທຳຜິດດ້ວຍການລ່ວງລະເມີດເດັກ.

• ຮັບຮູ້ສະພາບການ ແລະ ເວົ້າກັບເດັກແບບເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.

2 ເວົ້າກັບເດັກ

• ບາງເທື່ອເດັກບໍ່ຢາກບອກເລື່ອງສຳຄັນກັບພໍ່ແມ່ຂອງຕົນ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຢ້ານຖືກລົງໂທດ ຫຼື
ຕຳນິ. ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ໝູນໃຊ້ຄວາມຢ້ານກົວດັ່ງກ່າວຂອງເດັກ ເປັນໂອກາດ
ໃນການກະທຳຜິດ.

• ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ເປີດເຜີຍ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈກັບລູກຂອງທ່ານ. ບອກໃຫ້ລູກຮູ້ວ່າພວກເຂົາ
ສາມາດແບ່ງປັນທຸກເລື່ອງກັບທ່ານ.

• ເວົ້າເລື່ອງເພດ ແລະ ບັນຫາເລື່ອງເພດກັບລູກຂອງທ່ານ ດ້ວຍວິທີການທີ່ເໝາະສົມກັບອາຍຸ
ຂອງພວກເຂົາ.

• ສອນວິທີການປ້ອງກັນຕົວໃຫ້ລູກຂອງທ່ານ ນັບແຕ່ຕອນເຂົາອາຍຸຍັງນ້ອຍ ຊຶ່ງປະກອບມີ:
– ບອກຊື່ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

– ຮັບຮູ້ ແລະ ຮັບມືຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ສັນຍານບອກເຕືອນທາງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາ
ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຍາມໃດທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ການປົກປ້ອງ.

– ຖ້າເດັກຮູ້ສຶກກັງວົນ ຫຼື ຢ້ານກົວ, ພວກເຂົາສາມາດປະຕິເສດວ່າ ບໍ່ ແລະ ຫຼົບໜີອອກຈາກ
ສະຖານະການນັ້ນແລ້ວ ໄປລາຍງານໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເຂົາໄວ້ໃຈໄດ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

3 ຮັບຮູ້ສິ່ງທີ່ີ່ກຳລັງເກີດຂື້ນ

• ຮັບຮູ້ວ່າເຫດການນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນຂອງເຮົາ.

• ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳຂອງລູກທ່ານ.
• ສັງເກດພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຄົນອື່ນ ທີ່ເຂົ້າມາພົວພັນກັບລູກຂອງທ່ານ.

4 ຮູ້ວ່າຈະພົວພັນໃຜເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ

• ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທັນທີ ຖ້າສົງໃສວ່າເດັກຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ຖືກລ່ວງລະເມີດ.

• ໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ

ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກມີຄວາມປອດໄພ
ຢູໃ່ ນເຮືອນ, ແຕ່ວາ່ ກໍຍງັ ມີຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງ
ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃນທົ່ວ
ຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫ້ມຄ
ີ ວາມປອດໄພຕື່ມ ສຳ�ລັບເດັກ
ຂອງພວກເຮົາ. ໃນນີ້ປະກອບດ້ວຍໂຮງຮຽນ,
ບ່ອນເດັກຫຼີ້ນ ແລະ ສະຖານທີ່ອນ
ື່ ໆທີ່ເດັກໄປ.

• ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາເວົ້າລະອຽດຕື່ມກ່ຽວກັບ
ສີ່ ຂໍ້ປະຕິບັດການເຫຼົ່ານີ້.
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສະໄລ້

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

1. ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ຂໍ້ມູນຫຍັງ?
ແຜ່ນສະໄລ້ 15 ∞

• ເພື່ອປົກປ້ອງລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາ,

ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ສະພາບໃຫ້ດີ
ກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.

• ຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາມີ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງຕື່ມ ແລະ ຊ່ວຍໃນການສ້າງ
ໃຫ້ມີແວດລ້ອມທີ່ໃຫ້ການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ
ຕອບໂຕ້ກັບສະພາບການ ໃນເມື່ອເດັກພົບ
ບັນຫາຕ່າງໆ.

ແຜ່ນສະໄລ້ 16 ∞

ໃຜແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ?

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດສາມາດແນໃສ່ເດັກຈາກ
ທຸກໆພື້ນຖານ.

• ຜູເ້ ຄາະຮ້າຍສາມາດເປັນທັງເດັກຊາຍ ແລະ
ເດັກຍິງ.

• ເດັກຫມາຍເຖິງບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳ�ກວ່າ 18 ປີ.
ອັນນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍສາມາດ
ຢູ່ໃນອາຍຸລະຫວ່າງ 0 – 17 ປີ. ສະນັ້ນ
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ອາດເປັນເດັກນ້ອຍ ຫຼື ໄວລຸ້ນ

• ເດັກເພດທີສາມ ຫຼື ເດັກທີ່ກໍາລັງຄົ້ນຫາເພດ
ຂອງຕົນເອງແມ່ນສາມາດມີຄວາມສ່ຽງທີ່
ເພີ່ມຂຶ້ນ.

• ເດັກພິການແມ່ນສາມາດມີຄວາມສ່ຽງທີ່

ເພີ່ມຂື້ນເຊັ່ນກັນ. ອັນນີ້ແມ່ນລວມທັງທຸກໆ
ປະເພດຄວາມພິການ ເຊັ່ນ ການພິການທາງ
ຮ່າງກາຍ, ການພິການທາງປະສາດສໍາພັດ
(ຄື ການໄດ້ຍິນ ຫຼື ຄວາມບົກພ່ອງທາງ
ສາຍຕາ), ການພິການທາງປັນຍາ ແລະ
ການພິການທາງຈິດ.

• ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ສາມາດມີ

ຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກທຸກຄົນ, ໃນທຸກໆຄອບຄົວ.

• ເດັກນ້ອຍຈະຖືກຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ

ຢູ່ສະເໝີ. ບາງຄັ້ງການກ່າວໂທດ ແມ່ນກ່າວ
ແບບທາງອ້ອມ. ຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນວ່າເດັກ
ທຸກຄົນທີ່ເຄີຍເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ບໍ່ຄວນ
ກ່າວໂທດໃນສິ່ງທີ່ ເກີດຂຶ້ນກັບເຂົາເຈົ້າ.
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ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຄວນເກັບກຳ� ແລະ
ຍົກຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບທີ່ມາຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກ
ປະເທດຕົນ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍລະອຽດຕ່າງໆ
ເຊັ່ນ ອາຍຸ, ເພດ, ສະຖານທີ່, ອື່ນໆ.
ການສະເໜີ ຕົວຢ່າງຈາກສື່ຕ່າງໆ (ໂດຍບໍ່
ເປີດເຜີຍຕົວຕົນຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ) ຈະເປັນການດີ.
ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ຕໍ່ການອັກຄະຕິ ຫຼື
ທັດສະນະຄະຕິຈໍາແນກ ທີ່ອາດຈະແພ່ຫຼາຍ
ເພື່ອເນັ້ນໜັກກ່ຽວກັບ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງ
ເດັກທຸກຄົນ. ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການລະວັງ ແລະ
ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ
ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຈະບໍ່ມີທັດສະນະ ຫຼື
ພຶດຕິກຳ� ທີ່ແບ່ງແຍກບໍ່ວ່າທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ,
ລວມທັງຄວາມເຊື່ອທາງເພດຂອງຕົວເອງ
ແລະ ເພດຍິງຊາຍ. ທັດສະນະຄະຕິຈໍາແນກ
ໂດຍອີງໃສ່ເພດ, ລົດສະນິຍົມທາງເພດ, ເຊື້ອຊາດ,
ອື່ນໆ ຈະບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ສິດທິສາກົນຂອງເດັກ
ແລະ ຍັງອາດຈະນໍາໄປສູ່ຊ່ອງຫວ່າງ ທີ່ເຮັດໃຫ້
ເດັກຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຂອງການລ່ວງລະເມີດ.

ພາກທີ 2: ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້

ສະໄລ້
ແຜ່ນສະໄລ້ 17 ∞

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ
• ສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທີ່ວາ່ ເດັກຊາຍ
ບໍ່ສາມາດຕົກເປັນຜູເ້ ຄາະຮ້າຍຂອງການ
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດໄດ້.

• ຜົນຕາມມາແມ່ນວ່າ ບາງຄັ້ງຊຸມຊົນຈະໃຫ້

ການປົກປ້ອງເດັກຍິງ ຫຼາຍກ່ວາເດັກຊາຍ.

• ອັນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກຊາຍມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່
ການຖືກລ່ວງລະເມີດຫຼາຍຂື້ນ.

• ມັນຍັງເປັນການຍາກສໍາລັບເດັກຊາຍ ທີ່ຈະ

ບອກກັບຜູໃ
້ ດໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດ
ຍ້ອນ ການປະນາມ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ
ຂອງສັງຄົມທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ.

ແຜ່ນສະໄລ້ 18 ∞

ໃຜແມ່ນຜູ້ລ່ວງລະເມີດ?

• ມັນບໍ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະພັນລະນາວ່າຜູ້
ລ່ວງລະເມີດເດັກເປັນຄົນແນວໃດ.

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດອາດແມ່ນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງກໍ່ເປັນໄດ້:
–– ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ແມ່ຍິງ.
–– ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ (ພໍ່, ແມ່, ລຸງ, ປ້າ,
ນ້າ, ອາ, ລູກອ້າຍລູກນ້ອງ, ພໍ່ເຖົ້າ, ແມ່ເຖົ້າ
ຫຼື ຍາດຕິພີ່ນ້ອງອື່ນໆ).
–– ເພື່ອນບ້ານ, ໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ຄົນທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້
(ຄູອາຈານ, ພະນັກງານໂຮງຮຽນ,
ພະນັກງານສະໂມສອນກິລາ, ພະນັກງານ
ການແພດ, ອື່ນໆ). ໃຫ້ຈື່ວ່າເດັກສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຖືກລ່ວງລະເມີດໂດຍຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ຮູ້ຈັກ.
–– ຄົນແປກໜ້າ.

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ
ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊຸມຊົນ
ມັກຈະບໍ່ເຊື່ອວ່າເດັກຊາຍ ຈະສາມາດຕົກ
ເປັນເປົ້າຂອງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. ອັນນີ້
ສົ່ງຜົນສະທ້ອນທີ່ຮາ້ ຍແຮງ ສໍາລັບຄຸນນະພາບ
ຊີວດ
ິ ຂອງເດັກຊາຍ ແລະ ໝາຍຄວາມວ່າ
ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ກນ
ົ ໄກໃນການປົກປ້ອງ
ທີ່ຫດ
ັ ກຸມ
່ ຕໍ່ເດັກຊາຍເມື່ອ ສົມທຽບໃສ່ເດັກຍິງ.
ຕົວຢ່າງ, ໄດ້ພບ
ົ ເຫັນວ່າ ຢູບ
່ າງປະເທດ, ເດັກຊາຍ
ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ກບ
ັ ການຄ້າ
ມະນຸດເພື່ອໄປຮັບໃຊ້ຜນ
ົ ປະໂຫຍດທາງເພດ
ຍ້ອນວ່າ ຜູປ
້ ກ
ົ ຄອງເຕັມໃຈ ໃຫ້ລກ
ູ ຊາຍຂອງ
ພວກເຂົາເຄື່ອນຍ້າຍແບບບໍ່ປອດໄພຫຼາຍກ່ວາ
ເມື່ອ
່ ທຽບໃສ່ລກ
ູ ສາວ ຂອງພວກເຂົາ.
ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ ສາມາດອະທິບາຍ
ໂດຍນຳ�ໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ ກໍລະນີສຶກສາຂອງທ້ອງຖິ່ນ/
ພາຍໃນປະເທດ/ສາກົນ. ກໍລະນີສຶກສາຄວນຖືກ
ນໍາໃຊ້ເພື່ອ ສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍລະອຽດຕ່າງໆ
ຂອງຜູ້ລ່ວງລະເມີດ ຜູ້ທີ່ຖືກ ຈັບກຸມຢູ່ໃນປະເທດ.
ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງຍົກໃຫ້ເຫັນ
ກ່ຽວກັບຄວາມຄິດແບບຕາຍຕົວກ່ຽວກັບເພດຂອງ
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ. ກໍລະນີທີ່ຖືກລາຍງານ ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ລ່ວງລະເມີດໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເປັນ
ຜູ້ຊາຍ, ແຕ່ຜູ້ຍິງທີ່ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກກໍ່
ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກແມ່ນມີ
ຄວາມຮ້າຍແຮງເທົ່າໆກັນກັບຜູ້ຊາຍ.
ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫຼາຍໆກໍລະນີຂອງການ
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກລາຍງານ
ຍ້ອນຫຼາຍໆເຫດຜົນ, ດັ່ງນັ້ນຮູບພາບຕົວຈິງຂອງ
ບັນຫານີ້ຍັງບໍ່ຊັດເຈນເທື່ອ.

–– ເດັກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຜູ້ອື່ນໆ. ມັນເປັນ
ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງລະມັດລະວັງ ຕໍ່ການ
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ໂດຍເດັກຄົນອື່ນທີ່
ອາດມີອາຍຸໃຫຍ່ກ່ວາ.
–– ຄົນຈາກຊຸມຊົນ, ປະເທດ, ອາຍຸ, ທຸກອາຊີບ
ຫຼື ສາດສະໜາໃດໜຶ່ງ.
–– ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດສ່ວນຫຼາຍຈະ
ແມ່ນຄົນໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

• ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະບອກວ່າ
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນໃຜ
ຈາກໜ້າຕາ, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສັງເກດ
ຈາກພຶດຕິກໍາທີ່ໜ້າສົງໄສຂອງເຂົາເຈົ້າ.
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສະໄລ້
ແຜ່ນສະໄລ້ 19 ∞

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກດຳ�ເນີນການ
ແນວໃດ?

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດເຂົ້າຫາເດັກ ແລະ ລົງມື
ລ່ວງລະເມີດດ້ວຍຫຼາຍວິທີ.

• ຕາມປົກກະຕິ ຄົນມັກຄິດວ່າ ການລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດເດັກມັກເກີດຂື້ນແບບບັງເອີນຍ້ອນມີ
ຄົນແປກຫນ້າເຂົ້າບຸກທຳ�ລາຍ.

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ຈັດຫາ ມັກຈະໃຊ້
ເວລາໃນການສ້າງຄວາມສຳ�ພັນກັບເດັກ
(ແລະ ບາງຄັ້ງກັບຄອບຄົວຂອງເດັກ).

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ
ອີງໃສ່ ບັດເອົາກັບບ້ານ (ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ
ເດັກເຄື່ອນໄຫວແນວໃດ?)
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກດຳເນີນ
ການແນວໃດ?
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດໃຊ້ຫຼາຍວິທີໃນການເຂົ້າຫາ ແລະ ລ່ວງລະເມີດເດັກ.
ຕາມປົກກະຕິ ຄົນມັກຄິດວ່າ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກມັກເກີດຂື້ນແບບບັງເອີນ
ຍ້ອນມີຄົນແປກໜ້າເຂົ້າບຸກທຳລາຍ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ລ່ວງລະເມີດ
ແລະ/ຫຼື ສື່ຄົນກາງຈະໃຊ້ເວລາໃນການສ້າງສາຍພົວພັນ ກັບເດັກ (ແລະ ບາງເທື່ອກໍ່ໍ
ສ້າງສາຍພົວພັນກັບຄອບຄົວຂອງເດັກ). ຂະບວນການນີ້ ເອີ້ນວ່າ “ຂັ້ນຕອນຂອງຜູ້
ລ່ວງລະເມີດ” ຊຶ່ງມັນປະກອບມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດລະບຸ ເດັກເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຂົາຢາກ
ລ່ວງລະເມີດ. ສວ່ນຫຼາຍ ພວກເຂົາ ເລັງໃສ່ເດັກທີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງ
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດເຮັດໃຫ້ເດັກໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ດ້ວຍການ
ແລກປ່ຽນສິ່ງທີ່ທັງສອງສົນໃຈຮ່ວມກັນ, ເອົາຂອງຂວັນໃຫ້
ແລະ ກາຍເປັນເພື່ອນກັບເດັກ.
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດເລີ່ມມີຄວາມລັບກັບເດັກ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາ
ສັນຍາ, ນາບຂູ່ ຫຼື ບັງຄັບພວກເຂົາໃຫ້ປົກປິດເປັນຄວາມ
ລັບ.
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມສຳພັນທາງເພດ. ພວກ
ເຂົາເວົ້າເຖິງປະເດັນທາງເພດ ແລະ ເອົາເອກະສານກ່ຽວກັບ
ເພດໃຫ້ເດັກເບິ່ງເພື່ອໃຫ້ເດັກລຶ້ງເຄີຍກັບປະເດັນດັ່ງກ່າວ.
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດຈະເລີ່ມປະຕິບັດການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທຸກຄົນຈະບໍ່ນຳໃຊ້ ວິທີການລ່ວງລະເມີດເດັກແບບຕາຍຕົວ. ວິທີການ
ອື່ນປະກອບມີ ການໂຈມຕີທັນທີ, ການຈັດຈ້າງ, ການຫຼອກລວງ, ການໃຊ້ເລ້ລ່ຽມ,
ການບັງຄັບ.
ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ລ່ວງລະເມີດຈະບໍ່ເຄື່ອນໄຫວຄົນດຽວ. ພວກເຂົາອາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນຈາກຄົນອື່ນໆເຊັ່ນ ຜູ້ຊ່ວຍ, ຜູຈັ
້ ດຈ້າງ, ຕົວແທນ, ສື່ຄົນກາງ ແລະ
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ.

ຈາກການສຶກສາກ່ຽວກັບ ພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ຜູ້ທີ່ຖືກສານຕັດສິນ
ລົງໂທດ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາຍັງສາມາດເຫັນຮູບແບບ
ທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ໃນການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ລ່ວງລະເມີດ. ຂໍ້ມູນສ່ວນໃຫຍ່
ເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກປະເທດຕາເວັນຕົກ
ແລະ/ຫຼື ຜູ້ກະທໍາຜິດທີ່ເປັນຄົນຕາເວັນຕົກ. ມັນມີ
ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດການຄົ້ນຄ້ວາຕື່ມອີກ
ເພື່ອຮຽນຮູ້ຕື່ມກ່ຽວກັບວິທີການລ່ວງລະເມີດເດັກ
ຂອງຜູ້ກະທໍາຜິດຢູ່ອາຊີ.
ແຜ່ນສະໄລ້ 20 ∞

• ຂະບວນການສ້າງສາຍສຳ�ພັນກັບເດັກ

ແລະ/ຫຼື ຄອບຄົວຂອງເດັກເອີ້ນວ່າ “ຂັ້ນຕອນ
ຂອງຜູ້ລ່ວງລະເມີດ” ແລະ ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍ
ຂັ້ນຕອນ.

• ທໍາອິດ, ຜູ້ລ່ວງລະເມີດເລັ່ງເປົ້າໝາຍໃສ່ເດັກ.

ສວ່ນໃຫ່ຍ ພວກເຂົາເລັງໃສ່ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ

• ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດ

ຈົ່ມວ່າ, ຢູ່ໂດດດ່ຽວ ຫຼື ຕັດຂາດຈາກຜູ້ໃຫຍ່
ທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່
ໂດຍຊຸມຊົນ. ຕົວຢ່າງ, ຄອບຄົວທີ່ມີຜູ້ປົກຄອງ
ຄົນດຽວລ້ຽງລູກຫຼາຍຄົນ, ເດັກທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ
ຈາກຄອບຄົວ, ເດັກພິການ, ເດັກທີ່ມີບັນຫາ
ກັບຊີວິດ, ເດັກທີ່ພະເຊີນກັບຄວາມຮຸນແຮງ
ໃນຄອບຄົວ, ອື່ນໆ.

26

ໃນບາງປະເທດ ‘ການຍົວະ’ ແມ່ນການກະທຳ�ຜິດ
ທາງອາຍາຍ້ອນມັນຖືວ່າເປັນການ ທໍາຮ້າຍເດັກ.
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ
ສາມາດອ້າງອີງໃສ່ກົດໝາຍພາຍໃນ.

ພາກທີ 2: ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້

ສະໄລ້
ແຜ່ນສະໄລ້ 21 ∞

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

• ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ລ່ວງລະເມີດຈະສ້າງສາຍ

ສຳ�ພັນກັບເດັກໃຫ້ມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈດ້ວຍ
ການສ້າງຄວາມສົນໃຈຮ່ວມກັນ, ເອົາຂອງ
ຂວັນໃຫ້ ແລະ ກາຍເປັນເພື່ອນກັນ. ບາງເທື່ອ,
ກໍສ້າງເພື່ອນມິດກັບຄອບຄົວ.

• ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ລ່ວງລະເມີດອາດຈະຕີສະນິດກັບ

ຜູ້ເປັນແມ່ທີ່ລ້ຽງລູກຄົນດຽວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນາງ
ເຊື່ອໃຈ ແລະ ເຂົ້າຫາເພື່ອລ່ວງລະເມີດລູກ
ຂອງນາງ. ໃນນີ້ປະກອບດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາງດ້ານການເງິນແກ່ຄອບຄົວ, ໃຊ້ຊີວິດຢູ່
ກັບຄອບຄົວ ຫຼື ສະຫນັບສະຫນູນທາງການ
ເງິນໃຫ້ແກ່ເດັກ (ສຳ�ລັບການໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນ
ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການອື່ນໆຂອງເດັກ).

• ເກືອບຫມົດທຸກກໍລະນີ, ຜູ້ລ່ວງລະເມີດແມ່ນມີ

ອຳ�ນາດ ເໜືອບາງຢ່າງ ຍ້ອນການເສຍປຽບ
ທາງດ້ານ ອາຍຸ, ຄວາມເປັນຜູ້ໃຫ່ຍ,
ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານກຳ�ລັງ ແລະ ອຳ�ນາດ.

ແຜ່ນສະໄລ້ 22 ∞

• ໃນເມື່ອຜູ້ລ່ວງລະເມີດເດັກໄດ້ສ້າງ

ສາຍສຳ�ພັນກັບເດັກແລ້ວ, ຜູ້ລ່ວງລະເມີດເດັກ
ຈະເລີ່ມສ້າງຄວາມລັບຂຶ້ນກັບເດັກ ເພື່ອຮັບ
ປະກັນເຮັດໃຫ້ເດັກບໍ່ເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບການ
ລ່ວງລະເມີດທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

• ສ່ວນຫຼາຍການຮັກສາຄວາມລັບຈະເປັນ

ໃນຮູບແບບ ການໃຫ້ຄຳ�ສັນຍາ, ການຂົ່ມຂູ່
ບາງເທື່ອຜູ້ລ່ວງລະເມີດເດັກເອີ້ນສິ່ງນີ້ວ່າ
“ການພົວພັນພິເສດ” ກັບເດັກ. ເດັກຈະຖືກ
ລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ຖືກຜູ້
ລ່ວງລະເມີດບັງຄັບບັນຊາ.

• ຕົວຢ່າງ, ເດັກອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າຜູ້ລະເມີດ

ນັ້ນເປັນຄົນດຽວທີ່ເຂົ້າໃຈພວກເຂົາ ແລະ
ກາຍເປັນຄົນສະໜິດ.

• ເດັກມັກຈະມີບັນຫາ ໂດຍທີ່ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າ
ຜູ້ໃຫຍ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງຕົນ.
ດັ່ງນັ້ນ, ເດັກຈະຖືກຊັກຈູງໄດ້ງ່າຍ ເມື່ອພວກ
ເຂົາພົວພັນກັບຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເຂົ້າໃຈເຂົາເຈົ້າ.
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສະໄລ້
ແຜ່ນສະໄລ້ 23 ∞

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ
• ການໃຊ້ເວລາອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ, ແຕ່ວ່າ

ຜູລ່ວງລະເມີດເດັກມັກຈະຮີບເລ່ັງໃຫ້ມີ
ເພດສຳ�ພັນໂດຍໄວ. ໃນນີ້ປະກອບມີການເອົາ
ວັດຖຸອຸປະກອນກ່ຽວກັບການມີເພດສຳ�ພັນ
ໃຫ້ເດັກເບິ່ງ ຫຼື ສຳ�ພັດ ເພື່ອໃຫ້ເດັກ “ຫຼົງລືມ
ຕົວໄປຕາມອາລົມ”, ຫຼື ຮູ້ສຶກຕົກອົກຕົກໃຈ ຫຼື
ເຄັ່ງຄຽດໜ້ອຍລົງ .

• ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ລ່ວງລະເມີດອາດຈະເລີ່ມຈັບ

ບາຍເດັກ ຫຼື ເອົາຮູບພາບລາມົກໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າເບິ່ງ. ອີກວິທີໜຶ່ງແມ່ນວ່າ ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ
ອາດຈະເລີ່ມລົມກັບເດັກກ່່ຽວກັບກິດຈະກໍາ
ທາງເພດ.

ແຜ່ນສະໄລ້ 24 ∞

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດຈະສືບຕໍ່ແຕະເນື້ອຕ້ອງຕົວຊຶ່ງ

ພົວພັນກັບການຍົວະເຍົ້າທາງເພດ ຫຼື ພຶດຕິກຳ�
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດອື່ນໆ.

• ໃຫ້ຈື່ວ່າ ການລະເມີດທາງເພດເດັກບໍ່ພຽງ

ແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າເປັນການຂົ່ມຂືນເທົ່ານັ້ນ.
ມັນກວມເອົາກິດຈະກໍາທາງເພດທີ່ລວມທັງ
ການຈັບບາຍ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນການສໍາພັດໃດໆ
ເລີຍກໍໄດ້.

• ການລ່ວງລະເມີດອາດຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນຜ່ານ
ການເວລາ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກສິ່ງນ້ອຍໆ.

• ຍ້ອນເຫດການດັ່ງກ່າວອາດຈະເກີດຂຶ້ນ

ເທື່ອລະໜ້ອຍ, ຈຶ່ງມີໂອກາດໃນການປ້ອງກັນ
ການລ່ວງລະເມີດບໍ່ໃຫ້ຮຸນແຮງຂຶ້ນໄປ
ໂດຍການລະບຸວ່າມີການລ່ວງລະເມີດ
ໃນໄລຍະນີ້.

• ໃນໄລຍະນີ້, ເດັກອາດຈະຕົກຢູ່ໃນ ‘ຂັ້ນຕອນ

ຂອງຜູ້ລ່ວງລະເມີດ’ ເປັນຢ່າງດີແລ້ວ ແລະ
ຢູ່ພາຍໃຕ້ການ ຄວບຄຸມຂອງຜູ້ລ່ວງລະເມີດ.

• ຂັ້ນຕອນຂອງຜູ້ລ່ວງລະເມີດເກີດຂຶ້ນໃນຫລາຍ

ຮູບແບບ ແລະ ສະຖານທີ່ (ຢູເຮືອນ, ໂຮງຮຽນ,
ສະໂມສອນກິລາ, ສວນສາທາລະນະ, ຫ້ອງຫຼີ້ນ
ອິນເຕີແນັດ).

ແຜ່ນສະໄລ້ 25 ∞

ການຈູ່ໂຈມແບບກະທັນຫັນ

• ຜູ້ລະເມີດທຸກໆຄົນຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ວິທີການ
ລ່ວງລະເມີດແບບຕາຍຕົວ.

• ວິທີອື່ນໆທີ່ຜູ້ລ່ວງລະເມີດສາມາດເຂົ້າເຖິງ

ເດັກໄດ້ ລວມດ້ວຍການຈູ່ໂຈມແບບກະທັນຫັນ.

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດອາດຈະຈູ່ໂຈມເດັກແບບ
ກະທັນຫັນ ເມື່ອມີໂອກາດ.
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ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ພາກທີ 2: ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້

ສະໄລ້
ແຜ່ນສະໄລ້ 26 ∞

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ
ການຈັດຈ້າງ

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດອາດຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ຄົນ
ຊອກຫາເດັກເພື່ອມາລ່ວງລະເມີດ.

• ຜູ້ຈັດຈ້າງກໍຈະເລັ່ງເປົ້າໝາຍໃສ່ເດັກ ຫຼື
ຄອບຄົວຂອງເດັກ.

• ຕົວຢ່າງ: ຖ້າວ່າຜູ້ລ່ວງລະເມີດແມ່ນຄົນຈາກ

ຊຸມຊົນອື່ນ, ພວກເຂົາອາດນໍາໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ ຫຼື
ຜູ້ຈັດຈ້າງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາໃນ
ການຊອກ ແລະ ລ່ວງລະເມີດເດັກ.

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ
ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ ສາມາດອະທິບາຍ
ໂດຍນຳ�ໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ ກໍລະນີສຶກສາຂອງທ້ອງຖິ່ນ/
ພາຍໃນປະເທດ/ສາກົນ.
ບາງຕົວຢ່າງລວມມີ:

• ການລາຍງານກໍລະນີ ກ່ຽວກັບລົດແທັກຊີ ຫຼື

ຜູ້ຂັບລົດຈັກທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຮັບເອົາຜູ້ລ່ວງລະເມີດ
ໄປສະຖານບໍລິການທາງເພດ ຫຼື ສະຖານທີ່
ທີ່ເດັກຖືກນຳ�ໃຊ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ.
ຫຼື ບ່ອນທີ່ ຄົນຂັບລົດທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ນໍາເອົາເດັກ
ໄປໃຫ້ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ ຕາມຄໍາຂໍເພື່ອແລກປ່ຽນ
ກັບຄ່າຈ້າງ.

• ຍັງມີການລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ເຄືອຂ່າຍ ແລະ

ການຄ້າມະນຸດ, ຊຶ່ງເດັກຖືກຂົນສົ່ງ ຢູ່ພາຍໃນ
ປະເທດ ຫຼື ຂ້າມຊາຍແດນ ເພື່ອນຳ�ໄປຮັບໃຊ້
ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ.

• ຍັງມີກໍລະນີຂອງເດັກທີ່ຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ

ຂອງການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ທີ່ແນະນຳ�
ເດັກຄົນອື່ນໆຕໍ່ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ.

ແຜ່ນສະໄລ້ 27 ∞

ຜ່ານການຕົວະຍົວະ ແລະ ຫຼອກລວງ

• ຕໍ່ກັບການຈັດຊື້, ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ຜູ້ຈັດຈ້າງ

ອາດຈະ ຕົວະຍົວະ ຫຼື ຫຼອກລວງ ເດັກ ຫຼື
ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ອັນນີ້ແມ່ນຄວາມສ່ຽງ
ໂດຍສະເພາະຖ້າ ເດັກ ຫຼື ຄອບຄົວ ຕົກຢູ່ໃນ
ສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ.

ໂດຍຜ່ານການຂົ່ມຂູ່

• ອັນນີ້ອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທີທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ,
ແຕ່ວ່າຍັງສາມາດປະກອບດ້ວຍ ການຫັກຫຼັງ,
ຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ຮູບແບບການລ່ວງລະເມີດອື່ນໆ.

ແຜ່ນສະໄລ້ 28 ∞

ແມ່ນໃຜແດ່ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ?

• ເມື່ອພວກເຮົາເບິ່ງວິທີການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ຂອງຜູ້ລ່ວງລະເມີດ, ພວກເຮົາຈະເຫັນ
ໄດ້ແຈ້ງວ່າ ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ລ່ວງລະເມີດຈະບໍ່
ເຄື່ອນໄຫວຄົນດຽວ.

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ ອາດຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຫຼື ສະໜັບສະໜູນຈາກຄົນອື່ນ ໃນການ
ເຂົ້າຫາເດັກ ແລະ ກະທໍາການລ່ວງລະເມີດ.

• ຄົນເຫຼົ່ານີ້ລວມທັງຜູ້ຊ່ວຍ, ຜູ້ຈັດຈ້າງ,

ນາຍໜ້າ, ຄົນກາງ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ແລະ ອື່ນໆ.

ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ
ສາມາດຍົກປະເດັນກ່ຽວກັບ ທ່າອຽງທີ່ໜ້າ
ເປັນຫ່ວງໂດຍສະເພາະ ກ່ຽວກັບເດັກທີ່ກໍາລັງຖືກ
ຄອບຄົວສົ່ງອອກໄປຢູ່ໃນ ສະຖາບັນ ຫຼື ‘ສະຖານ
ລ້ຽງເດັກກໍາພ້າ’ ຕ່າງໆ. ໃນບາງກໍລະນີ, ຜູ້ປົກຄອງ
ແລະ ຄອບຄົວແມ່ນຖືກໂນ້ມນ້າວ ແລະ/ຫຼື
ໄດ້ຕົກລົງ ເຫັນດີສົ່ງລູກຫຼານຂອງຕົນໄປຢູ່
‘ສະຖານລ້ຽງເດັກກໍາພ້າ’ ຫຼື ສະຖາບັນຕ່າງໆ
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໂອກາດ ແລະ ການສຶກສາທີ່ດີກ່ວາ.
ໂດຍຄິດວ່າລູກຕົນຈະມີຊີວິດທີ່ດີກ່ວາເກົ່າ,
ຜູ້ປົກຄອງຈຶ່ງຕົກລົງເຫັນດີສົ່ງລູກຫຼານຂອງຕົນ
ອອກຈາກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມປອດໄພ
ໄປສູ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ປອດໄພ ທີ່ພວກເຂົາ
ອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກລ່ວງລະເມີດ.
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ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ
• ຕົວຢ່າງ, ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີທີ່ຈັບໄດ້,

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດຊາຍ ຈະໃຊ້ ‘ແຟນສາວ’
ຂອງຕົນເພື່ອ ຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໃນການຈັດຈ້າງ
ແລະ ຫຼອກລວງເດັກ. ເດັກມັກຈະໄວ້ໃຈ
ແມ່ຍິງຫຼາຍກ່ວາ. ມີຫຼາຍໆກໍລະນີທີ່ແມ່ຍິງ
ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ກະທໍາຜິດຜູ້ຊາຍ ໃນການ
ລ່ວງລະເມີດເດັກ. ຕົວຢ່າງ: ໃນນາມທີ່ເປັນ
ໝູ່ເພື່ອນ, ແຟນ, ‘ມາມາຊັງ’ ຫຼື ເປັນສາວ
ຫາເງິນ.
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ຜົນກະທົບຂອງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ
ມີຫຍັງແດ່?

• ການລ່ວງະເມີດທາງເພດເດັກສົ່ງຜົນກະທົບ
ທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ເດັກ.

• ສິ່ງດັ່ງກ່າວພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃນ
ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ.

• ຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກລວມມີ:
–– ທາງຮ່າງກາຍ (ບາດເຈັບ, ຕິດເຊື້ອ
ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ,
ຕິດສິ່ງເສບຕິດ).
–– ທາງດ້ານຈິດໃຈ (ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ
ບັນຫາທາງຈິດໃຈ ລວມທັງ ອາການ
ຊືມເສົ້າ, ມີຄວາມກັງວົນ, ການຂ້າຕົວຕາຍ,
ທໍາຮ້າຍຕົນເອງ).
–– ກ່າວໂທດຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແທນທີ່ຈະກ່າວໂທດ
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ.
–– ບັນຫາທາງດ້ານສັງຄົມ (ບັນຫາເລື່ອງ
ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ບໍ່ມີສະມາທິ ຫຼື
ບໍ່ສາມາດສ້າງສາຍພົວພັນ, ບໍ່ສາມາດ
ເຂົ້າສັງຄົມ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຈ້າງງານ).
–– ຜົນກະທົບໄລຍະຍາວລວມທັງ ການຖືກ
ໝູນໃຊ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ‘ວຽກ’
ທີ່ບໍ່ປາດຖະໜາ.
–– ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບເດັກທີ່ເກີດຈາກການ
ພົວພັນທີ່ມີການລ່ວງລະເມີດ ຫຼື
ຫຼັງຈາກການ ພົວພັນທີ່ມີການລ່ວງລະເມີດ.

• ນອກຈາກຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທີ່ຖືກລ່ວງລະເມີດ

ແລ້ວ, ຜົນກະທົບຍັງແຜ່ລາມໄປເຖິງຄອບຄົວ
ແລະ ຊຸມຊົນໃນຮຸ້ນຄົນຕໍ່ໆໄປ.

• ຜົນກະທົບຕໍ່ຄອບຄົວລວມມີ:
–– ການປະນາມຕໍ່ຄອບຄົວ.
–– ຖືກຈຳ�ແນກ ຫຼື ການປະຕິເສດຄອບຄົວ
ຈາກຊຸມຊົນ.
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ສະໄລ້

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

–– ທໍາຮ້າຍຊື່ສຽງຂອງຄອບຄົວ.
–– ສ້າງວັດທະນະທໍາທີ່ມີຄວາມຢ້ານກົວ ແລະ
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອໃຈກັນ.
–– ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິນ
ເພີ່ມຂື້ນ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມຈໍາເປັນ
ໃນການເບິ່ງແຍງ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການ
ລ່ວງລະເມີດ.
–– ການຫຼົງລືມຕົວໄປຕາມອາລົມຕໍ່ການ
ລ່ວງລະເມີດ.

• ຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນລວມມີ:
–– ຊື່ສຽງໃນທາງລົບ.
–– ມີຄວາມຢ້ານກົວທົ່ວຊຸມຊົນ.
–– ບັນຫາທາງສັງຄົມທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ.
–– ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ເສດຖະກິດ.
–– ຊັກຈູງໃຫ້ຜູ້ລ່ວງລະເມີດອື່ນໆເຂົ້າໄປ
ໃນຊຸມຊົນ.
–– ເກີດປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທາງວັດທະນະທໍາ
ແລະ ປະເພນີ.

• ເດັກບໍ່ຄວນຖືກກ່າວໂທດ ຕໍ່ການຖືກ

ລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ສຳ�ລັບຜົນກະທົບຕໍ່ຄອບຄົວ
ແລະ ຊຸມຊົນ. ຕ້ອງຮັບປະກັນບອກໃຫ້ເດັກ
ທຸກໆຄົນທີ່ຖືກລ່ວງລະເມີດ ເຂົ້າໃຈວ່າ
ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງພວກເຂົາ.
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ໂລກດິຈຕ
ິ ອນ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດເດັກມີ
ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນແນວໃດ? (ເປັນທາງເລືອກ
– ຂຶ້ນກັບສະພາບການຂອງທ້ອງຖິ່ນ)

• ທຸກໆມື້ນີ້, ມີການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ
ທີ່ໃຫ້ໂອກາດຢ່າງໜ້າເຫຼືອເຊື່ອ ເພື່ອໃຫ້
ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ
ການສື່ສານ ກັບຄົນຢູ່ທົ່ວໂລກ.

ຂື້ນກັບສະພາບການຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້ອຳ�ນວຍ
ຄວາມສະດວກສາມາດຕັດສິນວ່າຄວນລວມ
ຫົວຂໍ້ນີ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ບໍ່. ການສະເໜີ
ໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ດີຈີຕອນເຕັກໂນໂລຊີ ຢູ່ໃນພາກສ່ວນອື່ນຂອງ
ການສົນທະນາ ອາດຈະພຽງພໍ.

• ຕົວຢ່າງ, ທຸກມື້ນີ້ຄົນບໍ່ພຽງແຕ່ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື

ເພື່ອລົມກັນ. ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື, ຄົນຍັງ
ສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນ (ຄື SMS), ລົມກັນ
ໂດຍໃຊ້ວິດີໂອ, ສົ່ງຮູບ ຫຼື ວີດີໂອ ຫາກັນ,
ໃຊ້ລະບົບນໍາທາງຈີພີເອດຊ (ຄື ແຜນທີ່ຕ່າງໆ),
ເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ແລະ ອີກຫຼາຍຢ່າງ.

• ອິນເຕີເນັດແມ່ນສ່ວນສໍາຄັນໃນຊີວິດຂອງ

ຫຼາຍໆຄົນ. ເວົ້າໂດຍຫຍໍ້, ອິນເຕີເນັດຊ່ວຍໃຫ້
ຄົນເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ກະຈາຍຂໍ້ມູນ ແລະ ສື່ສານກັນ,
ຜ່ານການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂອງເຄື່ອຂ່າຍ
ຄອມພິວເຕີ້ທົ່ວໂລກ.
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ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ
• ຄົນສາມາດໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີ້,

ໂທລະສັບມືຖື, ໄອແພັດ, ຄອມພິວເຕີ້ສ່ວນ
ບຸກຄົນ ຫຼື ອຸປະກອນພົກພາ. ເມື່ອມີຄົນໃຊ້
ຄອມພິວເຕີ້ ຫຼື ເຂົາ ‘ອອນໄລ’, ພວກເຂົາ
ສາມາດເຮັດຫຼາຍໆກິດຈະກຳ�ລວມທັງ:
ເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ລົງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຮູບພາບ ຫຼື
ວີດີໂອ, ເບິ່ງ ແລະ ສົ່ງອີເມວ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມດ່ວນ
ຫຼື ລົມກັບຄົນ ອື່ນ, ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ (ຕົວຢ່າງ:
ຫາໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ສື່ສານກັບໝູ່ເພື່ອນຜ່ານ
ເຟດສບຸກ), ແລະ ຫຼິ້ນເກມຕ່າງໆ.

• ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບ ‘ດີຈີຕອນ

ເຕັກໂນໂລຊີ’, ພວກເຮົາກວມເອົາເຄື່ອງມື,
ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ລະບົບທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້, ລວມທັງ
ເປັນຮູບເປັນຮ່າງ ແລະ ຄ້າຍຄືຄວາມຈິງ.
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ຄວາມສ່ຽງທີ່ມາກັບດີຈີຕອນເຕັກໂນໂລຊີ
ມີຫຍັງແດ່? (ເປັນທາງເລືອກ – ຂື້ນກັບ
ສະພາບການຂອງທ້ອງຖິ່ນ)

• ໃນແວດລ້ອມທາງວັດຖຸທີ່ເດັກມີການ

ພົວພັນກັບຜູ້ໃຫຍ່່, ລະບົບດິຈິຕອນກໍແມ່ນ
ອີກແວດລ້ອມໜຶ່ງທີ່ເດັກສາມາດພົວພັນ
ກັບຄົນທີ່ຕົນບໍ່ຮູ້ຈັກລວມທັງ ເດັກ ແລະ
ຜູ້ໃຫຍ່ອື່ນໆ.

• ດີຈີຕອນເຕັກໂນໂລຊີ ນັບມື້ມີຄວາມສຳ�ຄັນ

ສໍາລັບຄົນລຸ້ນໃໝ່. ດັ່ງນັ້ນຈີ່ງມີຄວາມສຳ�ຄັນ
ທີ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈເຕັກໂນໂລຊີນີ້ ເພື່ອກະກຽມ
ພວກເຂົາເວລາທີ່ເຂົາຕ້ອງນຳ�ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ
ນີ້ໃນວຽກ ແລະ ການດຳ�ລົງຊີວິດຂອງ
ພວກເຂົາ. ໃນບາງປະເທດ “ຂັ້ນຕອນຂອງ
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ” ແມ່ນການກະທໍາທີ່ຜິດ
ກົດໝາຍ ຍ້ອນເປັນທີ່ຮັບຮູ້ກັນວ່າມັນເປັນ
ອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກ.

• ດີຈີຕອນເຕັກໂນໂລຊີສະໜອງໂອກາດຫຼາຍ
ຢ່າງໃຫ້ເດັກຂອງພວກເຮົາ; ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ ໃນເມື່ອມັນເປັນ “ແວດລ້ອມ” ໃໝ່
ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເດັກຮູ້ຕົວວ່າຈະ
ປະພຶດຕົວແນວໃດ ແລະ ຮັບຮູ້ຄວາມສ່ຽງ
ແລະ ຮູ້ວິທີການປ້ອງກັນຕົວຈາກຄວາມສ່ຽງ
ລວມທັງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.
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ພາກທີ 2: ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້

ສະໄລ້

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ
ຄໍາຖາມເພື່ອຄິດທົບທວນຄືນ/
ສົນທະນາ (ເປັນທາງເລືອກ)
ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄິດເຖິງຄວາມສ່ຽງຫຍັງແດ່
ທີ່ມີໃນໃນການນຳ�ໃຊ້ ດີຈີຕອນເຕັກໂນໂລຊີ.

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ
ຄຳ�ຕອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ
ທີ່ມາກັບດີຈີຕອນເຕັກໂນໂລຊີລວມມີ:

• ເມື່ອຂໍ້ມູນ/ຮູບພາບໄດ້ເອົາ ລົງໃນອິນເຕີເນັດ
ແລ້ວແມ່ນບໍ່ສາມາດເອົາອອກໄດ້.

• ເດັກອາດແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກັບຄົນ

ແປກໜ້າ ໂດຍຜ່ານດີຈີຕອນເຕັກໂນໂລຊີ.

• ເດັກອາດເປັນເພື່ອນກັບຄົນອື່ນທີ່ບຮ
ໍ່ ກ
ູ້ ນ
ັ ມາກ່ອນ
ແລະ ນັດພົບກັນ ຜ່ານດີຈີຕອນເຕັກໂນໂລຊີ.

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດອາດນໍາໃຊ້ດີຈີຕອນເຕັກໂນໂລຊີ
ໃນການເຮັດໃຫ້ເດັກຕົກຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງ
ການລ່ວງລະເມີດ. ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່
ທຳ�ທ່າເປັນເດັກ ເພື່ອສ້າງສາຍສຳ�ພັນ ແລະ
ຫລອກລວງເດັກ ແລະ ຊັກຊວນການມີ
ເພດສຳ�ພັນກັບເດັກ.

• ຮູບພາບທາງເພດແມ່ນຖືກແລກປ່ຽນໂດຍຜ່ານ
ດີຈີຕອນເຕັກໂນໂລຊີ.

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດນໍາໃຊ້ດີຈີຕອນເຕັກໂນໂລຊີ

ເພື່ອລະບຸສະຖານທີ່ ແລະ ລາຍລະອຽດສ່ວນຕົວ
ຂອງເດັກ.

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດນໍາໃຊ້ດີຈີຕອນເຕັກໂນໂລຊີ

ເພື່ອພົວພັນ ແລະ ນັດພົບກັບເປົ້າໝາຍຂອງ
ພວກເຂົາ.

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດນໍາໃຊ້ເກມອອນໄລ ເພື່ອວາງ
ເປົ້າໝາຍໃສ່ເດັກ ແລະ ສ້າງການພົວພັນ
ກັບເດັກ ສຳ�ລັບລ່ວງລະເມີດທາງເພດໃນ
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.
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ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ສາມາດຮັບມືກັບ
ຄວາມສ່ຽງທີ່ມາພ້ອມດີຈີຕອນເຕັກໂນໂລຊີ
ແນວໃດ? (ເປັນທາງເລືອກ – ຂຶ້ນກັບ
ສະພາບການຂອງທ້ອງຖິ່ນ)

• ຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າໂລກດີຈີຕອນພັດທະນາ
ໄວຫຼາຍ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດແລ່ນ
ຕາມທັນ.

• ມີວິທີການທີ່ງ່າຍດາຍ ທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ສາມາດ

ປະຕິບັດເພື່ອ ໃຫ້ເດັກປອດໄພເວລາທີ່
ພວກເຂົາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ຄອມພິວເຕີ້ ແລະ/ຫຼື ມືຖື.

• ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກເຂົ້າໃຈວ່າ ມີວິທີການເພື່ອຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພເວລາສື່ສານຜ່ານດິຈິຕອນ
ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ຄ້າຍຄືກັບ ເວລາເຮົາລົມກັນ
ໜ້າຕໍ່ໜ້າ. ຕົວຢ່າງ:

–– ແນະນໍາບໍ່ໃຫ້ເດັກເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ
(ເຊັ່ນເບີໂທລະສັບ, ທີ່ຢູ່, ຊື່ໂຮງຮຽນ, ອື່ນໆ)
ຫຼື ຮູບພາບສ່ວນຕົວ ຜ່ານດີຈີຕອນ
ເຕັກໂນໂລຊີ.
–– ທຸກຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທາງອອນໄລ ຄວນມີການ
ຕັ້ງຄ່າຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສູງ ແລະ
ສາທາລະນະບໍ່ຄວນເຂົ້າເຖິງໄດ້.
–– ສອນເດັກໃຫ້ຮູ້ວິທີການ ‘ລາຍງານທາງ
ອອນໄລ’. ມີຫຼາຍເວັບໄຊ໌ ແລະ ໂປແກມ
(ຕົວຢ່າງ: ເຟດສບຸກ, ທວິດເຕີ້, ຢູທູບ,
ອິນສຕາແກຼມ, ສະກ໊າຍ) ທີ່ມີວິທີການ
ງ່າຍດາຍໃນການ ‘ລາຍງານ’ ກ່ຽວກັບ
ຜູ້ນຳ�ໃຊ້ ຫຼື ເອກະສານທີ່ມີການ
ລ່ວງລະເມີດ.
–– ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກບອກກັບທ່ານ ຖ້າວ່າເຂົາເຈົ້າ
ຮູ້ສຶກບໍ່ສະດວກ ໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ຜ່ານ
ເຕັກໂນໂລຊີ.
–– ເຕືືອນໃຫ້ເດັກຄວບຄຸມຂໍ້ມູນຂອງຕົນເອງ
ແລະ ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນໃນອອນໄລ.
ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ເບີ່ງແຍງ ຍັງສາມາດ:

• ຕິດຕາມ ແລະ ລະວັງສິ່ງທີ່ເດັກເຮັດຜ່ານ
ດີຈີຕອນເຕັກໂນໂລຊີ.

• ຖາມເດັກກ່ຽວກັບເວັບໄຊ໌ ແລະ ຫ້ອງສົນທະນາ
ທີ່ພວກເຂົາເຂົ້າໄປ.

• ກຳ�ນົດເວລາທີ່ເໝາະສົມສຳ�ລັບການໃຊ້
ດີຈີຕອນເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງເດັກ.
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ຖ້າວ່າເດັກຖືກຕິດຕໍ່ຜ່ານດີຈີຕອລເຕັກໂນໂລຊີ
ໂດຍຄົນໃດໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກກັງວົນ ຫຼື ອາລົມ
ບໍ່ດີ, ທ່ານສາມາດລາຍງານໂດຍກົງ ຕໍ່ກັບເວັບໄຊ໌
ຫຼື ໂປແກມ ໂດຍຜ່ານການ ສື່ສານທີ່ຖືກສ້າງ
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-bysomeone-in-skype?

ພາກທີ 2: ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້

ສະໄລ້
ແຜ່ນສະໄລ້ 33 ∞

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດເດັກ
ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນແນວໃດ?

• ການທ່ອງທ່ຽວກຳ�ລັງຂະຫຍາຍຕົວໃນທົ່ວໂລກ
ແລະ ໃນພາກພື້ນນີ້.

• ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການທ່ອງທ່ຽວ

ສາມາດນໍາມາເຊີ່ງຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ
ຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ຊຸມຊົນ.

• ນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ມີ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ນັບຖືວັດທະນາທຳ�
ທ້ອງຖິ່ນ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ໃຫ້ກຽດແລະ
ເຄົາລົບນັບຖື ກຸ່ມຄົນທີ່ດຳ�ລົງຊີວິດໃນຂົງເຂດ
ຫຼື ປະເທດນັ້ນ.

• ແນວໃດກໍຕາມ, ມັນມີຄວາມສ່ຽງບາງຢ່າງ

ຕໍ່ກັບເດັກ ທີ່ມາພ້ອມກັບການເພີ່ມຂື້ນຂອງ
ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ການພັດທະນາຂອງ
ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.
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ຄໍາຖາມເພື່ອຄິດທົບທວນຄືນ/
ສົນທະນາ (ເປັນທາງເລືອກ)
ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄິດກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນ
ໄປໄດ້ ຕໍ່ກັບຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ ທີ່ມາ
ພ້ອມກັບ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການທ່ອງທ່ຽວ
ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຄຳ�ຕອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ລວມມີ:

• ການຢູ່ຮ່ວມກັນຂອງຄົນ ແລະ ວັດທະນະທໍາ

ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສາມາດນໍາໄປສູ່ການຂັດແຍ້ງ,
ການສວຍໃຊ້ອໍານາດ ແລະ/ຫຼື ເງິນຄໍາ.

• ເດັກໄດ້ຮັບອິດທິພົນດ້ານລົບຈາກການຄ້າ.
• ເດັກອາດຈະລຶ້ງເຄີຍກັບການຫາລາຍໄດ້ຈາກ

ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຜ່ານການຂໍທານ ຫຼື ຂາຍເຄື່ອງ
ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ. ການອາໄສຢູ່ ຫຼື ເຮັດວຽກ
ຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກມີ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດ.

• ນັກທ່ອງທ່ຽວອາດຈະມາຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່

ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຈໍາກັດໃວ້ໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້,
ເຊັ່ນ ‘ສະຖານລ້ຽງເດັກກໍາພ້າ’, ໂຮງຮຽນ,
ເຮືອນ, ອື່ນໆ. ການທີ່ໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພົວພັນ
ກັບເດັກ ອາດຈະປ່ອຍໃຫ້ເດັກສ່ຽງຕໍ່ການ
ລ່ວງລະເມີດ.

• ‘ສະຖານບັນເທິງໃນຍາມກາງຄືນ’ ຫຼື ສະຖານ
ທີ່ຂາຍບໍລິການທາງເພດ ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ
ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ເດັກອາດຈະຖືກຕົວະຍົວະໃຫ້ເຂົ້າໄປ ຫຼື
ໝູນໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຢູ່ໃນ
ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້.

• ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ອາດຈະເຫັນດີນໍາຂໍ້

ສະເໜີຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້
ທີ່ຢູ່ ແລະ ໃຫ້ການສຶກສາແກ່ລູກຫຼານຂອງຕົນ ຫຼື
ເອົາເຂົາເຈົ້າອອກຈາກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີ
ການປົກປ້ອງ ຢູ່ໃນເຮືອນ ເຊິ່ງພາໃຫ້ເດັກສ່ຽງ
ຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດ.
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສະໄລ້
ແຜ່ນສະໄລ້ 35 ∞

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

• ກຸ່ມຄົນຕ່າງປະເທດສ່ວນນ້ອຍ ໃຊ້ການ
ເດີນທາງເພື່ອເປັນໂອກາດໃນການ
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.

• ຜູ້ກະທໍາຜິດເພື່ອເດີນທາງໄປມີເພດສໍາພັນ

ກັບເດັກແມ່ນກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວ, ຄົນເດີນທາງ
ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ພວກເຂົາຕັ້ງໃຈຢາກມີ
ເພດສໍາພັນກັບເດັກໃນປະເທດທີ່ພວກ
ເຂົາໄປທ່ຽວ ຫຼື ດຳ�ລົງຊີວິດຢູ່.

• ໃນຂະນະທີ່ການທ່ອງທ່ຽວນຳ�ຜົນປະໂຫຍດ

ທີ່ດີມາໃຫ້ປະເທດຊາດ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງ
ພວກເຮົາ, ມັນເປັນສິ່ງສຳ�ຄັນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງ
ຮັບຮູ້ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ອງປົກປ້ອງເດັກຂອງ
ພວກເຮົາຈາກການລ່ວງລະເມີດໂດຍຄົນຕ່າງ
ປະເທດ ແລະ ຄົນພາຍໃນປະເທດ.

• ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ

ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ແລກປ່ຽນໄປແລ້ວນັ້ນ
ແມ່ນສາມາດນຳ�ໃຊ້ໄດ້ກັບ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່
ກະທຳ�ຜິດໃນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.
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• ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາ, ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ
ດໍາເນີນການດ້ວຍຫຼາຍວິທີ. ອັນນີ້ກໍຄືກັນ
ສໍາລັບ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ກະທຳ�ຜິດໃນການ
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.

• ສຳ�ລັບ ການເດີນທາງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
ໂດຍສະເພາະ:

–– ຜູ້ລ່ວງລະເມີດບາງຄົນ ຈັດແຈງໄວ້ລ່ວງໜ້າ
ເພື່ອລ່ວງລະເມີດເດັກໃນສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງ.
–– ຜູ້ລ່ວງລະເມີດບາງຄົນສວຍໃຊ້ໂອກາດ
ການໄປພັກຜ່ອນເພື່ອລ່ວງລະເມີດເດັກ.
–– ຜູ້ລ່ວງລະເມີດບາງຄົນໄປຕ່າງປະເທດ
ບ່ອນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ມີເດັກທີ່ພຽບພ້ອມຢູ່ແລ້ວ
ເພື່ອມີເພດສຳ�ພັນ.
–– ຜູ້ລ່ວງລະເມີດບາງຄົນ ອາດຈະໄປຍ້ຽມຢາມ
ປະເທດໃດໜຶ່ງເປັນປະຈຳ� ແລະ ພັກຢູ່
ເປັນຫຼາຍເດືອນ ຫຼື ເປັນປີຕໍໍ່ຄັ້ງ. ໃນກໍລະນີນີ້
ພວກເຂົາບໍ່ຄ່ອຍຈະແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວ
ແຕ່ວ່າເປັນຜູ້ພັກອາໄສທີ່ເປັນຄົນ
ຕ່າງປະເທດ ໂດຍມີເຮືອນ ຫຼື ຫ້ອງພັກ
ຂອງພວກເຂົາເອງ.
–– ຜູ້ລ່ວງລະເມີດບາງຄົນ ໃຊ້ດີຈີຕອນ
ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອລ່ວງລະເມີດເດັກ
ຢູ່ຕ່າງປະເທດ (ຕົວຢ່າງ, ຜ່ານການໃຊ້
‘ກ້ອງຂອງຄອມພິວເຕີ້’).
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ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ ສາມາດອະທິບາຍ
ໂດຍນຳ�ໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ ກໍລະນີສຶກສາຂອງທ້ອງຖິ່ນ/
ພາຍໃນປະເທດ/ສາກົນ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່
ຈະຢໍ້າຄືນອີກວ່າ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນໃດກໍຕາມ,
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນຄົນຢູ່ໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ.

ພາກທີ 2: ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້

ສະໄລ້

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

–– ຜູ້ລ່ວງລະເມີດບາງຄົນເຮັດວຽກເປັນ
ອາສາສະໝັກ, ຄູ, ທ່ານໝໍ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ແລະ ລ່ວງລະເມີດເດັກທີ່ພວກເຂົາໄດ້
ພົບໃນການເຮັດວຽກຂອງ ມູນນິທິ,
ສູນເດັກກຳ�ພ້າ, ໂຮງຮຽນ, ຄລີນິກ
ແລະ ອື່ນໆ.
–– ຜູ້ລ່ວງລະເມີດບາງຄົນຈະໃຊ້ຜູ້ຈັດຈ້າງ
ແລະ ເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຊ່ວຍພວກ
ເຂົາຊອກ ແລະ ລ່ວງລະເມີດເດັກ. ດັ່ງທີ່
ໄດ້ກ່າວມາ, ມັນມີຄົນຫຼາຍປະເພດທີ່ອາດ
ຈະຊ່ວຍຜູ້ລ່ວງລະເມີດ ໃນການເຂົ້າຫາ
ແລະ ລ່ວງລະເມີດເດັກ.

2. ພວກເຮົາຈະເວົ້າກັບລູກຫຼານເຮົາແນວໃດ ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພ?
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• ໂດຍການລະມັດລະວັງ ແລະ ຮັບຮູ້, ພໍ່ແມ່

ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ສາມາດຫລຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດໄດ້.

• ໂດຍການຮັບຮູ້ ແລະ ສົນໃຈກ່ຽວກັບການ

ພົວພັນທັງໝົດຂອງລູກຫຼານທ່ານກັບຜູ້ໃຫຍ່
ອື່ນໆ, ທ່ານສາມາດຊ່ວຍປົກປ້ອງລູກຫຼານ
ທ່ານໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ.

• ຜູ້ລ່ວງລະເມີດສາມາດວາງເປົ້າໝາຍໃສ່ເດັກ
ຜູ້ທີ່ຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາໃນ
ເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

• ແຕ່ວ່າເດັກທຸກໆຄົນຍັງມີຄວາມສ່ຽງ, ກະທັ້ງ

ຜູ້ທີ່ມາຈາກຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມຮັກແພງ ແລະ
ການສະໜັບສະໜູນທີ່ດີ.

ສິ່ງສຳ�ຄັນທີ່ຕ້ອງຮູ້ແມ່ນວ່າ ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດເດັກບາງຄົນ ພະຍາຍາມທີ່ຈະແກ້ຕົວ
ຫຼື ໃຫ້ເຫດຜົນຕໍ່ກັບພຶດຕິກຳ�ຂອງຕົນ ໂດຍບອກ
ກັບຄົນອື່ນວ່າ ‘ມັນເປັນພຽງອຸບັດຕິເຫດ’ ຫຼື
‘ເດັກຕີຄວາມໝາຍຜິດ’ ກ່ຽວກັບສະຖານະການ.
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດບາງຄົນເນັ້ນວ່າ ເດັກຂີ້ຕົວະກ່ຽວ
ກັບສິ່ງທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນໃນອະດີດ ຫຼື ເປັນເດັກ
‘ສ້າງບັນຫາ’ ຫຼື ເຄີຍຮ່ວມເພດກັບຫຼາຍຄົນ
ມາແລ້ວ. ວິທີການອ້າງເຫດຜົນເຫຼົ່ານີ້
ແມ່ນການພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳ�ລາຍ ຕົວຕົນ ຫຼື
ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງເດັກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.
ອັນນີ້ກໍແມ່ນອີກເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ສຳ�ຄັນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານ
ເນັ້ນກັບລູກວ່າ ທ່ານກຳ�ລັງຮັບຟັງເຂົາຢູ່ ແລະ
ທ່ານກໍເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ເຂົາກຳ�ລັງບອກທ່ານ.

• ອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍ

ປົກປ້ອງລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາໃຫ້ດີກ່ວາເກົ່າ
ແມ່ນ ໂດຍການຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນ ແລະ
ການສື່ສານກັນແບບເປີດເຜີຍ ແລະ ລົມກັບ
ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ແຕ່ຕອນພວກເຂົາ
ຍັງນ້ອຍ ກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາປອດໄພ.

• ເນື່ອງຈາກວ່າທັງຍິງ ແລະ ຊາຍມີຄວາມສ່ຽງ

ຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດຄືກັນ. ສະນັ້ນ, ການໂອ້ລົມ
ກັບເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳ�ຄັນ
ເທົ່າໆກັນ.

• ຕົວຢ່າງ, ໃນພາກສຶກສາອົບຮົມເດັກ, ພວກເຮົາ
ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກລະບຸ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ພວກເຂົາໄວ້ໃຈ
ຫຼື ຜູ້ທີ່ພວກເຂົາ ສາມາດລົມນຳ�ໄດ້ ໃນເວລາ
ພວກເຂົາມີຄວາມເດືອດຮ້ອນ.
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສະໄລ້

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

• ເດັກຄວນສາມາດມາແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ສຶກກັບ
ທ່ານ ໂດຍບໍ່ຢ້ານກົວວ່າຈະຖືກຮ້າຍ.

• ບາງເທື່ອເດັກບໍ່ກ້າທີ່ຈະບອກເລື່ອງສຳ�ຄັນກັບ
ພໍ່ແມ່ ຍ້ອນພວກເຂົາຢ້ານຖືກປະຕິເສດ ຫຼື
ກ່າວໂທດ. ຜູ້ລ່ວງລະເມີດສວຍໂອກາດໃຊ້
ຄວາມຢ້ານນີ້ ເພື່ອກະທຳ�ຜິດ.
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ຄໍາຖາມເພື່ອຄິດທົບທວນຄືນ/
ສົນທະນາ

• ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ສອນ

ຫຍັງແດ່ໃຫ້ ລູກຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບ
ການປ້ອງກັນຕົວເອງຈາກ ການລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດ? ພວກເຂົາຊຸກຍູ້ຂໍ້ຄວາມທີ່ກ່ຽວກັບ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ວິທີການປ້ອງກັນໃດ
ແດ່ໃກ້ກັບເດັກ?
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• ເມື່ອເຖິງຈຸດໃດໜຶ່ງຂອງຊີວິດ, ໂດຍທ່ົວໄປ

ເດັກມັກຈະຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບເພດສຳ�ພັນ ແລະ
ພວກເຂົາ ກໍເຂົ້າໃຈວ່າມັນແມ່ນຫົວຂໍ້ທີ່
‘ຫຼໍ່ແຫຼມ’ ຫຼື ‘ຫົວຂໍ້ຕ້ອງຫ້າມ’.

• ການຊອກຮູ້ຊອກເຫັນຂອງເດັກ ໄດ້ນຳ�ໄປສູ່

ການຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ການປ່ອຍຂໍ້ມູນ
ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບເພດສຳ�ພັນລະຫວ່າງ
ເດັກເອງ ຫຼື ຜ່ານທາງດີຈີຕອນເຕັກໂນໂລຊີ.

• ການສົນທະນາຕ່າງໆກ່ຽວກັບເພດສຳ�ພັນ

ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຍາກ ທີ່ຈະເວົ້າເຖິງ. ແຕ່ວ່າຖ້າ
ວ່າພວກເຮົາມິດງຽບຢູເດັກຂອງພວກເຮົາກໍ
ຈະມີຄວາມສ່ຽງ.

• ເດັກຈະຮຽນຮູ້ເລື່ອງເພດສຳ�ພັນດ້ວຍ

ພວກເຂົາເອງ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບໍ່ຢາກ
ໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ກໍຕາມ. ເດັກຈະຊອກຮູ້ຂໍ້ມູນ
ຈາກແຫລ່ງອື່ນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ
ນັ້ນອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຫລື ອາດເປັນ
ອັນຕະລາຍອີກດ້ວຍ. ບາງເທື່ອຜູ້ໃຫຍ່ທີ່
ລ່ວງລະເມີດເດັກກໍສວຍໃຊ້ໂອກາດທີ່ເດັກ
ບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບ
ເພດສຳ�ພັນ.

• ພວກເຮົາຈະຕ້ອງສ້າງໂອກາດທີ່ເໝາະສົມ
ເພື່ອໂອ້ລົມກັບລູກຂອງພວກເຮົາ, ທັງຍິງ
ແລະ ຊາຍ.
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ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ ສາມາດບັນທຶກເອົາ
ບັນດາຄຳ�ຕອບຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ
ແລະ ເອົາມາປະກອບເຂົ້າໃນເວທີສົນທະນາ
ໃນອະນາຄົດ.
ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຄວນອະທິບາຍໃຫ້
ແຈ້ງຕື່ມ ແລະ ຢ່າງລະມັດລະວັງ ກ່ຽວກັບ ບັນດາ
ຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ວິທີການທີ່ຜິດ. ຜູ້ອຳ�ນວຍ
ຄວາມສະດວກ ສາມາດກ່າວຢ້ຳ�ຕື່ມວ່າ ຜູ້ລ່ວງ
ລະເມີດມັກຈະສວຍໃຊ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຕ່າງໆ
ເພື່ອເຂົ້າຫາ ແລະ ລ່ວງລະເມີດເດັກ.
ອີງໃສ່ ບັດເອົາກັບກັບ (ຂ້ອຍຈະປົກປ້ອງລູກໃຫ້
ປອດໄພແນວໃດ?)
ຂ້ອຍສາມາດຮັກສາໃຫ້ລູກ
ປອດໄພຄືແນວໃດ?
1 ຮັບຮູ້ສະພາບການ

• ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ມັກຈະສວຍໃຊ້ໂອກາດຈາກຜູ້ທີ່ຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວ
ກັບການກະທຳຜິດ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ກະທຳຜິດດ້ວຍການລ່ວງລະເມີດເດັກ.

• ຮັບຮູ້ສະພາບການ ແລະ ເວົ້າກັບເດັກແບບເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.

2 ເວົ້າກັບເດັກ

• ບາງເທື່ອເດັກບໍ່ຢາກບອກເລື່ອງສຳຄັນກັບພໍ່ແມ່ຂອງຕົນ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຢ້ານຖືກລົງໂທດ ຫຼື
ຕຳນິ. ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ໝູນໃຊ້ຄວາມຢ້ານກົວດັ່ງກ່າວຂອງເດັກ ເປັນໂອກາດ

ໃນການກະທຳຜິດ.

• ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ເປີດເຜີຍ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈກັບລູກຂອງທ່ານ. ບອກໃຫ້ລູກຮູ້ວ່າພວກເຂົາ
ສາມາດແບ່ງປັນທຸກເລື່ອງກັບທ່ານ.

• ເວົ້າເລື່ອງເພດ ແລະ ບັນຫາເລື່ອງເພດກັບລູກຂອງທ່ານ ດ້ວຍວິທີການທີ່ເໝາະສົມກັບອາຍຸ
ຂອງພວກເຂົາ.

• ສອນວິທີການປ້ອງກັນຕົວໃຫ້ລູກຂອງທ່ານ ນັບແຕ່ຕອນເຂົາອາຍຸຍັງນ້ອຍ ຊຶ່ງປະກອບມີ:
– ບອກຊື່ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

– ຮັບຮູ້ ແລະ ຮັບມືຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ສັນຍານບອກເຕືອນທາງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາ
ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຍາມໃດທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ການປົກປ້ອງ.

– ຖ້າເດັກຮູ້ສຶກກັງວົນ ຫຼື ຢ້ານກົວ, ພວກເຂົາສາມາດປະຕິເສດວ່າ ບໍ່ ແລະ ຫຼົບໜີອອກຈາກ
ສະຖານະການນັ້ນແລ້ວ ໄປລາຍງານໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເຂົາໄວ້ໃຈໄດ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

3 ຮັບຮູ້ສິ່ງທີ່ີ່ກຳລັງເກີດຂື້ນ

• ຮັບຮູ້ວ່າເຫດການນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນຂອງເຮົາ.

• ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳຂອງລູກທ່ານ.
• ສັງເກດພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຄົນອື່ນ ທີ່ເຂົ້າມາພົວພັນກັບລູກຂອງທ່ານ.

4 ຮູ້ວ່າຈະພົວພັນໃຜເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ

• ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທັນທີ ຖ້າສົງໃສວ່າເດັກຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ຖືກລ່ວງລະເມີດ.

ການຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບາງຄັ້ງຫຼັກສິນ
ທຳ�ຖ່ວງດຶງບໍ່ໃຫ້ພໍ່ແມ່, ເດັກ ແລະ ໂດຍສະເພາະ
ເດັກຍິງ ໃຫ້ ຮຽນຮູ້ ແລະ ເວົ້າກ່ຽວກັບ ສະພາບ
ໄວຂຶ້ນສາວ, ເພດສຳ�ພັນ ແລະ ເພດຍິງ-ຊາຍ.
ການມີຂໍ້ມູນທີ່ຈຳ�ກັດກ່ຽວກັບເລື່ອງເພດ ແລະ
ພຶດຕິກຳ�ປ້ອງກັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ ເດັກມີຄວາມ
ສ່ຽງ ຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດຫຼາຍຂຶ້ນ.

ພາກທີ 2: ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້

ສະໄລ້

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

• ແນ່ນອນແລ້ວວ່າວິທີການ ທີ່ພວກເຮົາ

ໂອ້ລົມກັບເດັກອາຍຸ 3 ປີ ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້
ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກວິທີການທີ່ພວກເຮົາໂອ້ລົມ
ກັບເດັກອາຍຸ 17 ປີ. ແຕ່ວ່າມັນກໍມີວິທີການ
ສົນທະນາທີ່ເໝາະສົມກັບໄວອາຍຸ ແລະ
ການພັດທະນາທາງຮ່າງກາຍ.

• ອັນນັ້ນຄືເຫດຜົນ ທີ່ພວກເຮົາຄວນຊຸກຍູ້

ໃຫ້ໂຮງຮຽນມີເພດສຶກສາທີ່ເປັນທາງການ
ສຳ�ລັບເດັກ.

• ໃນນາມເປັນພໍ່ແມ່, ພວກເຮົາຄວນມີຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ບໍ່ເປັນທາງ
ການກ່ຽວກັບເພດ ໃຫ້ແກ່ລູກເວລາຢູ່ເຮືອນ.

• ດຽວນີ້ພວກເຮົາຈະແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ
ກ່ຽວກັບວິທີການເວົ້າກັບເດັກກ່ຽວກັບ
ຫົວຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍອີງໃສ່ການສຳ�ຫຼວດຂໍ້ມູນ
ແລະ ປະສົບການໃນລະດັບສາກົນ.

ແຜ່ນສະໄລ້ 40 ∞

ຄຳ�ແນະນຳ� 1: ສ້າງສາຍສຳ�ພັນທີ່ເປີດເຜີຍ ແລະ
ໄວ້ວາງໃຈກັບເດັກຂອງທ່ານ

• ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລູກຂອງທ່ານເວົ້າກ່ຽວກັບບັນຫາ

ຕ່າງໆ. ໂດຍທົ່ວໄປຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຖາມ
ເດັກວ່າ ເດັກຢາກໂອ້ລົມກ່ຽວກັບເລື່ອງອັນໃດ.

• ການມີການສື່ສານໂອ້ລົມແບບເປີດເຜີຍແມ່ນ

ສິ່ງທີ່ດີ ເພື່ອໃຫ້ເດັກຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈໃນການ
ເວົ້າບັນຫາທີ່ຫ່ວງໄຍສູ່ທ່ານຟັງ.

ມີຫຼາຍກໍລະນີທີ່ເດັກບໍ່ໄດ້ເອົາເລື່ອງລາວຂອງ
ພວກເຂົາມາເວົ້າສູ່ພໍ່ແມ່ຟັງ ກ່ຽວກັບການ
ຖືກລ່ວງລະເມີດ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຢ້ານຈະຖືກ
ຕິຕຽນວ່າພວກເຂົາໄດ້ໄປສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງທີ່
ພວກເຂົາບໍ່ຄວນຈະໄປ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຜູ້ອຳ�ນວຍ
ຄວາມສະດວກຄວນຊອກຫາກໍລະນີຕົວຈິງຕ່າງໆ
ມາເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ນຳ�.

• ໃນເວລາທີ່ລູກຂອງທ່ານເວົ້າອອກມາ,

ທ່ານຕ້ອງຮັບຟັງຢ່າງຕັ້ງໃຈ ແລະ ຕອບຄືນຢ່າງ
ລະມັດລະວັງ.

• ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວ່າ ເມື່ອໃດທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງ
ການຢາກບອກເລື່ອງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາ
ສາມາດບອກໄດ້ທຸກເລື່ອງ ແລະ ບໍ່ຄວນຢ້ານ
ທີ່ຈະຖືກລົງໂທດ.
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ສະໄລ້
ແຜ່ນສະໄລ້ 41 ∞

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ຄຳ�ແນະນຳ� 2: ເວົ້າລົມກັບລູກຂອງທ່ານ
ກ່ຽວກັບເພດ ຍິງຊາຍ ແລະ ເພດສຳ�ພັນ
ໃນລັກສະນະທີ່ເໝາະສົມກັບອາຍຸຂອງເຂົາ

ບົດຄົ້ນຄວ້າລະດັບສາກົນແນະນຳ�ວ່າ ຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້
ແມ່ນເໝາະສົມຕາມກຸ່ມອາຍຸຂອງເດັກ:

• ໃນນີ້ປະກອບດ້ວຍການສົນທະນາກ່ຽວກັບ

• ສອນເດັກໃຫ້ຮູ້ຊື່ທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ

ການປ່ຽນແປງທາງຮ່າງກາຍ, ສຸຂະພາບ
ທາງເພດ ແລະ ສາຍພົວພັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.

• ການທີ່ພໍ່ແມ່ເວົ້າຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ກັບລູກນັ້ນ

ຈະເປັນການປ້ອງກັນຄວາມສົບສັນ ແລະ
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຕໍ່ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ. ພວກເຮົາ
ຮູ້ວ່າຜູ້ກະທຳ�ຜິດມັກຈະສວຍໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່
ຜິດພາດນີ້ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກ.

• ແນ່ນອນແລ້ວວ່າ ມີພໍ່ແມ່ຫລາຍຄົນຮູ້ສຶກບໍ່

ສະດວກໃຈ ຫລື ຫນ້າອາຍໃນການເວົ້າ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງເພດສຳ�ພັນ, ແຕ່ວ່າມັນກໍມີບາງ
ວິທີການທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

• ການເວົ້າເຖິງເລື່ອງນີ້ຈະສະດວກຂຶ້ນຖ້າວ່າ

ທ່ານເລີ່ມເວົ້າຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ເດັກຍັງມີ
ອາຍຸນ້ອຍຢູ່ ແລະ ສາມາດຕອບຄຳ�ຖາມ
ແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ຕາມຄວາມເປັນຈິງຂອງ
ທຳ�ມະຊາດ.

• ນອກນັ້ນ, ທ່ານອາດຈະແປກໃຈວ່າແມ່ນຂໍ້ມູນ
ແບບໃດຈຶ່ງເໝາະສົມກັບໄວອາຍຸຂອງເດັກ.

ອາຍຸ 0–3 ປີ
ຂອງຮ່າງກາຍ, ລວມທັງອະໄວຍະວະເພດ.

• ເລີ່ມສອນເດັກໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ
ສິ່ງເປີດເຜີຍໃນສາທາລະນະໄດ້ ແລະ ສິ່ງທີ່
ເປັນສ່ວນຕົວ.

• ຕອບຄຳ�ຖາມກ່ຽວກັບເພດຢ່າງເປີດເຜີຍ, ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງກ່ຽວກັບເພດ.

ອາຍຸ 4–5 ປີ

• ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ
ຮ່າງກາຍ, ລວມທັງອະໄວຍະວະເພດ.

• ຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ (ເຊັ່ນ ກົດລະບຽບ

ຖ້າສົມຄວນ) ກ່ຽວກັບການສຳ�ພັດຕົນເອງ ແລະ
ຄົນອື່ນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ
ການສຳ�ພັດຕົວ ແລະ ວາຈາ ແບບສ່ວນຕົວ
ແລະ ໃນສາທາລະນະຊົນທົ່ວໄປ.

• ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເພດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສັງຄົມ

(ຍ້ອນຫຍັງຈີ່ງຕ້ອງແຍກເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ
ແລະ ຍ້ອນຫຍັງ ການປະຕິບັດຕໍ່ເດັກຍິງ ແລະ
ເດັກຊາຍຈຶ່ງ ຕ່າງກັນ), ໃນເວລາດຽວກັນກໍ່
ຕ້ອງບອກແຈ້ງວ່າທັງຍິງ ແລະ ຊາຍແມ່ນ
ສະເໝີພາບກັນ.

ອາຍຸ 5–9 ປີ

• ເດັກຄວນມີຄວາມຮູພ
້ ນ
ື້ ຖານກ່ຽວກັບການສືບພັນ.
• ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບໄວຂຶ້ນບ່າວ-ຂຶ້ນສາວ

(ການປ່ຽນແປງຂອງຮ່າງກາຍ, ການລັ່ງນ້ຳ�ອະສຸຈ,ິ
ອະໄວຍະວະແຂງຕົວ, ເປັນປະຈຳ�ເດືອນ).

• ອະທິບາຍກ່ຽວກັບເພດສຳ�ພັນ ແລະ ພາກສ່ວນ
ຮ່າງກາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

• ຖ້າວ່າເດັກຖາມ, ທ່ານຄວນສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່

ຊັດເຈນກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ�ທາງເພດສຳ�ພັນແບບ
ບໍ່ຕ້ອງເວົ້າລະອຽດ.

ອາຍຸ 9–12 ປີ

• ໃຫ້ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບເພດສຳ�ພັນລວມທັງ

ການມີເພດສຳ�ພັນທີ່ປອດໄພ ແລະ ຈະຕັດສິນໃຈ
ວ່າເມື່ອໃດ ຈຶ່ງເລີ່ມມີພຶດຕິກຳ�ທາງເພດສຳ�ພັນ
ກັບຄົນອື່ນໄດ້.

• ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໃກ້ຊິດກັນ ແລະ ມີການ
ພົວພັນທາງເພດສຳ�ພັນ.

• ໃຫ້ເດັກເບິ່ງຂໍ້ມູນຈາກສື່ຕ່າງໆ ແລະ ເບິ່ງວ່າ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເພດ ແລະ ເພດຍິງຊາຍໃນສັງຄົມ
ຈະມີຜົນຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ບໍ່ສະແດງເຖິງ
ປະສົບການທີ່ໄດ້ພົບພໍ້ມາກ່ອນ ແນວໃດ.
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ພາກທີ 2: ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້

ສະໄລ້
ແຜ່ນສະໄລ້ 42 ∞

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ
ຄຳ�ແນະນຳ� 3: ສອນວີທີປ້ອງກັນຕົວໃຫ້ລູກ
ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ.

• ໃນນີ້ປະກອບດ້ວຍການສອນເດັກໃຫ້ຮູ້ຊື່

ທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງພາກສ່ວນຮ່າງກາຍ. ສິ່ງນີ້
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຮູ້ກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງ
ຕົນເອງ ແລະ ສາມາດອະທິບາຍໄດ້
ສະຖານະການລ່ວງລະເມີດ.

• ມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເດັກເຂົ້າໃຈວ່າມັນເປັນເລື່ອງ
ທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ ທີ່ບຸກຄົນອື່ນຈະມາເຫັນ
ຫຼື ຈັບບາຍບ່ອນລັບຂອງຮ່າງກາຍ
ເວັ້ນແຕ່ວ່າພວກເຂົາຖືກບາດເຈັບ ຫຼື
ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືຶອ.

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ
ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກສາມາດອ້າງອີງ
ເຖິງປື້ມ ການປ້ອງກັນເດັກຈາກການລ່ວງລະເມີດ:
ປື້ມຄູ່ມສຳ�
ື ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອສຶກສາ
ເດັກ ແລະ ໄວໜູ່ມ (ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່
http://www.childsafetourism.org
ແລະ http://wvi.org/asiapacific/
childsafetourism) ເຊິ່ງຈະໃຫ້ຂໍ້ແນະນໍາ
ຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້
ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ�ປ້ອງກັນຕົວໃຫ້ແກ່ເດັກໃນສາມ
ກຸ່ມອາຍຸ (5-7 ປີ, 8-10 ປີ ແລະ 11-17 ປີ).

• ຍັງຕ້ອງຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກຮູ້ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ

ສັນຍານທາງຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ
(ຕົວຢ່າງ: ທ້ອງປັ່ນປ່ວນ, ຕົວຮ້ອນ,
ຮູ້ສຶກຢາກໄຫ້, ຫົວເຂົ່າສັ່ນ, ໃຈເຕັ້ນແຮງ,
ປາກແຫ້ງ, ອື່ນໆ). ການຮັບຮູ້ ແລະ
ຕອບໂຕ້ກັບສັນຍານເຕືອນທາງຮ່າງກາຍ
ສາມາດຊ່ວຍເດັກໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນເມື່ອເດັກ
ຕ້ອງການ ການປົກປ້ອງ.

ແຜ່ນສະໄລ້ 43 ∞

ຄຳ�ແນະນຳ� 3: ສອນລູກໃຫ້ຮູ້ວີທີປ້ອງກັນຕົວ
ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ (ຕໍ່)

• ວິທີການໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຜົນໃນການສອນເດັກຕັ້ງແຕ່
ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແມ່ນ “ການປະຕິເສດ, ຫຼົບໜີ,
ລາຍງານ”. ນີ້ແມ່ນຍຸດທະສາດທີ່ສາມາດ
ນຳ�ໃຊ້ເມື່ອ ພວກເຮົາສາມາດບົ່ງບອກວ່າມີ
ເຫດການທີ່ໜ້າກັງວົນ.

• ສອນໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຮູ້ວ່າພວກເຂົາມີສິດ

ທີ່ຈະປະຕິເສດ ຖ້າຫາກມີບຸກຄົນໃດໜຶ່ງບອກ
ໃຫ້ເຮັດສິ່ງທີ່ ຕົນເອງຮູ້ສຶກວ່າຜິດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້
ຢ້ານກົວ.

• ເທົ່າທີ່ພວກເຂົາສາມາດ, ເດັກຄວນໜີ
ຈາກເຫດການ.

• ບອກເດັກໃຫ້ລາຍງານຕໍ່ທ່ານ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ຜູ້ອື່ນ
ກ່ຽວກັບສີ່ງທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

• ເດັກຕ້ອງການຫຼາຍໂອກາດໃນການທວນຄືນ

ທັກສະເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເອົາມາໃຊ້ ໃນສະພາບ
ທີ່ບໍ່ປອດໄພ ຫຼື ຈະມີການລ່ວງລະເມີດເກີດຂຶ້ນ.
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສະໄລ້
ແຜ່ນສະໄລ້ 44 ∞

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ຄຳ�ແນະນຳ� 3: ສອນລູກໃຫ້ຮູ້ວີທີປ້ອງກັນຕົວຕັ້ງ
ແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ (ຕໍ່)

• ສີ່ງສຳ�ຄັນໜຶ່ງອີກທີ່ຄວນສິດສອນເດັກ

ແມ່ນ ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ ຄວາມລັບ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ “ດີໃຈ” ແລະ “ເສຍໃຈ”.

• ສຳ�ຄັນແມ່ນໃຫ້ ສອນເດັກໃຫ້ຮູ້ໄຈ້ແຍກ

ລະຫວ່າງຄວາມລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ ‘ດີໃຈ’ ແລະ
‘ເສຍໃຈ’ ແລະ ໃຫ້ເດັກລາຍງານໃຫ້ທ່ານຮູ້
ສະເໝີ ກ່ຽວກັບຄວາມລັບທີ່ກວນໃຈເຂົາ ຫຼື
ທຸກໃຈ.

• ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາກັນໄປແລ້ວ,

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ສ່ວນຫຼາຍຈະ
ບໍ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວຈົບໃນຄັ້ງດຽວ. ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ
ເດັກຈະອີງໃສ່ຄວາມລັບທີ່ມີແລ້ວ ເພື່ອສືບຕໍ່
ລ່ວງລະເມີດເດັກອີກຕໍ່ໄປຫລາຍເທື່ອ.

• ສາມາດສອນເດັກທີ່ອາຍຸສູງກວ່າ ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ
ການໃຫ້ສິນບົນ ແລະ ການນາບຂູ່.

ແຜ່ນສະໄລ້ 45 ∞

ຄຳ�ແນະນຳ� 3: ສອນລູກໃຫ້ຮູ້ວີທີປ້ອງກັນຕົວຕັ້ງ
ແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ (ຕໍ່)

• ພວກເຮົາຍັງສາມາດຊ່ວຍລູກເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈັກ
ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ໃນຄອບຄົວ
ແລະ ຊຸມຊົນ ທີ່ພວກເຂົາສາມາດໄປຫາ
ເມື່ອພວກເຂົາຮູ້ສຶກບໍ່ປອດໄພ ຫຼື ກັງວົນ.

3. ສັນຍານເຕືອນວ່າເດັກກຳ�ລັງຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງມີຫຍັງແດ່?
ແຜ່ນສະໄລ້ 46 ∞

• ຖ້າພວກເຮົາເມີນເສີຍບັນຫາການລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດເດັກ ພວກເຮົາຈະພາໃຫ້ເດັກມີ
ຄວາມສ່ຽງຕື່ມ. ສີ່ງສຳ�ຄັນຕ້ອງຮູ້ວ່າສີ່ງນີ້ອາດ
ເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ.

• ພວກເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປະພຶດຂອງ
ລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຢູ່
ອ້ອມຂ້າງພວກເຂົາ.

ອີງໃສ່ບັດເອົາກັບບ້ານ (ຂ້ອຍຈະຕ້ອງສັງເກດ
ສັນຍານໃດແດ່?)
ຂ້ອຍຄວນຈະສັງເກດອັນໃດແດ່?
ພຶດຕິກຳຂອງລູກທ່ານ

ມີອາການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກອາດຖືກລ່ວງລະເມີດມາກ່ອນ. ໃນຂະນະທີ່ເດັກທີ່ມີ
ອາການເຫຼົ່ານີ້ອາດບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າລູກຂອງທ່ານກຳລັງຖືກລ່ວງລະເມີດ, ແຕ່ມັນເປັນ
ເຫດຜົນທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານລົມກັບລູກຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບສະຖານະການທີ່ພວກເຂົາ
ພົບພໍ້ຢູ່ ຫຼື ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ.
• ອາລົມແປປວນ, ເດັກມີອາການງຽບ, ຊຶມເສົ້າ, ເກີດອາລົມໃຈຮ້າຍໃນທັນທີ ຫຼື ໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງ.
• ໜີອອກຈາກບ້ານ ຫຼື ສູນຫາຍໄປເປັນເວລາດົນນານ.
• ຜົນການຮຽນປ່ຽນແປງ ຫຼື ຂາດໂຮງຮຽນ

• ມີເງິນ, ຂອງຂວັນ, ໂທລະສັບມືຖື ແບບບໍ່ຮູ້ທີ່ມາ.

• ນຳໃຊ້ສິ່ງເສບຕິດ (ລວມທັງຢາເສບຕິດ ແລະ ສິ່ງມຶນເມົາ).

• ມີພຶດຕິກຳທາງເພດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບອາຍຸຂອງເດັກ.

• ອາການທາງຮ່າງກາຍ ລວມທັງ ນອນຍາກ, ຍ່ຽວໃສ່ບ່ອນນອນ, ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງ
ເພດສຳພັນ.

ພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວເຈົ້າ

ໃຫ້ທ່ານລະວັງຕົວ ເມື່ອທ່ານຮູ້ວ່າຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນປະພຶດຕົວແບບຜິດປົກກະຕິກັບລູກ
ຂອງທ່ານ. ຊຶ່ງລວມມີ ຖ້າຜູ້ໃຫຍ່:
• ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເດັກເປັນພິເສດ.

• ໃຫ້ຂອງຂັວນເປັນເຄື່ອງຫຼ້ນ ຫຼື ເງິນ.
• ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບເດັກຕາມລຳພັງ.

• ຢາກພາລູກຂອງທ່ານອອກໄປນອກບ້ານ, ໄປທ່ຽວຫຼ້ນ ແລະ ໄປພັກຜ່ອນ.
ຖ້າເດັກບອກທ່ານວ່າເຂົາຖືກລ່ວງລະເມີດ, ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ
ເຂົາ ແລະ ເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ເຂົາບອກ.
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ພາກທີ 2: ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້

ສະໄລ້
ແຜ່ນສະໄລ້ 47 ∞

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ
ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປະພຶດຂອງລູກຫລານ
ຂອງທ່ານ. ມີອາການສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ເດັກ
ອາດພົບພໍ້ການລ່ວງລະເມີດມາກ່ອນ. ໃນຂະນະ
ທີ່ອາການເຫລົ່ານີ້ບໍ່ອາດສະແດງເຖີງການຖືກ
ລ່ວງລະເມີດກໍ່ຕາມ ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນເຫດຜົນທີ່ດີ
ອັນໜຶ່ງທີ່ທ່ານຈະເວົ້າລົມກັບລູກຫລານ
ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງພວກເຂົາ:

• ອາລົມປ່ຽນແປງຢູ່ເລືອຍໆ, ບຸດໜຶ່ງດີ

ບຸດໜຶ່ງຮ້າຍ, ຊຶມເສົ້າ, ຮ້າຍໄວ ຫຼື ຫຍາບຄາຍ.

• ໜີອອກຈາກເຮືອນ ຫຼື ຫາຍຕົວໄປດົນນານ.
• ຜົນການຮຽນປ່ຽນແປງ ຫຼື ຂາດຮຽນແບບ
ບໍ່ມີເຫດຜົນ.

• ໄດ້ເງິນ, ຂອງຂັວນ, ມືຖື ແບບບໍ່ຮູ້ທີ່ມາ.

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ
ອາການທີ່ກ່າວມານັ້ນຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແຕ່ແນ່
ນອນວ່າ ໃນຖານະທີ່ເປັນພໍ່ແມ່, ໂດຍທົ່ວໄປ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຮູ້ຈັກລູກຂອງຕົນດີກວ່າຄົນອື່ນໆ.
ປະເດັນຫຼັກແມ່ນໃຫ້ສັງເກດການປ່ຽນແປງທາງ
ພືດຕິກຳ�. ມັນອາດຈະເລີ່ມຈາກການປະພຶດທີ່ດີ
ໄປຫາ ການປະພຶດທີ່ບໍ່ດີ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ
ເດັກທີ່ເລີ່ມປະພຶດຕົນບໍ່ດີ ແທນທີ່ຈະຖືກເບິ່ງວ່າ
ເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແຕ່ກັບຖືກເອີ້ນວ່າເປັນເດັກ
‘ສ້າງບັນຫາ’. ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຍິ່ງ
ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດ ແລະ
ສ່ວນຫຼາຍການຈົ່ມວ່າ ແລະ ການລາຍງານຂອງ
ພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖື. ນີ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ສຸດ ໃນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຕໍ່ພວກເຂົາ.

• ໃຊ້ສານເສບຕິດ (ລວມທັງ ຢາເສບຕິດ
ແລະ ເຫຼົ່າ).

• ພຶດຕິກຳ�ທາງເພດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບ
ໄວອາຍຸເດັກ.

• ອາການທາງຮ່າງກາຍ ລວມທັງການນອນ
ບໍ່ຫຼັບ, ຍ່ຽວໃສ່ບ່ອນ, ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງ
ເພດສໍາພັນ.

• ເດັກທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າເປັນ ‘ເດັກສ້າງບັນຫາ’.
ແຜ່ນສະໄລ້ 48 ∞

ໃຫ້ລະວັງ ໃນເມື່ອມີຜູ້ໃຫຍ່ເຂົ້າມາຫາເດັກ
ຂອງທ່ານດ້ວຍການປະພຶດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.
ໃນນີ້ປະກອບດ້ວຍ:

• ເອົາໃຈໃສ່ເດັກຫລາຍເກີນໄປ.
• ເອົາເຄື່ອງຫລີ້ນ ຫລື ເງິນໃຫ້ເປັນຂອງຂວັນ
• ໃຊ້ເວລາຕາມລຳ�ພັງກັບລູກຂອງທ່ານ.
• ພາເດັກໄປຫຼີ້ນທາງນອກ, ໄປທ່ຽວ, ແລະ
ໄປພັກຜ່ອນ.
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ສະໄລ້

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

4. ພວກເຮົາຈະໄປຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ໃສ?
ແຜ່ນສະໄລ້ 49 ∞

ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກສາມາດຕື່ມຕົວຢ່າງ
• ຢູໃ່ ນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນພາກພື້ນ ໄດ້ປະຕິບດ
ັ
ຫຼາຍບາດ ກ້າວເພື່ອຮັກສາໃຫ້ເດັກປອດໄພ
ຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.

ຂອງຂັ້ນຕອນທີ່ດີ ເພື່ອປົກປ້ອງເດັກລະດັບ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ/ຫຼື ປະທດ. ຕົວຢ່າງ:

• ໃນຖານະທີ່ເປັນພໍ່ແມ່, ທ່ານຈະເປັນຜູທ
້ ຮ
ີ່ ດ
ູ້ ີ

• ມີຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ສາມາດ

• ມີການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.

• ລັດຖະບານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວເພື່ອ

ກວ່າໝູວ
່ າ່ ລູກທ່ານຕົກຢູໃ
່ ນຄວາມສ່ຽງ
ຊຶ່ງສິ່ງທີ່ເປັນບຸລມ
ິ ະສິດສຳ�ຄັນທີ່ສດ
ຸ ຂອງ
ທ່ານແມ່ນ ການປົກປ້ອງລູກ.

ກິດຈະກຳ�: ແຜນວາດການພົວພັນ
ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ
(ເປັນທາງເລືອກ)

• ເຊີນຊວນພໍ່ແມ່ເດັກໃຫ້ປະກອບສ່ວນໃສ່

ຂໍ້ມູນໃນແຜນວາດ ຫຼື ແຜນທີ່ການພົວພັນກ່ຽວ
ກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ທີ່ມີໃນຊຸມຊົນ
ສຳ�ລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການ
ລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ໄດ້ຖືກລ່ວງລະເມີດມາແລ້ວ.
(ຕົວຢ່າງ: ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ສາຍດ່ວນ
ສຳ�ລັບເດັກ, ສູນສຸຂະພາບຊຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນ,
ຕຳ�ຫຼວດ, ອື່ນໆ).

*ຕົວຢ່າງ ແຜນວາດ ການພົວພັນ:

ສາຍດ່ວນ
ສຳ�ລັບເດັກ
ການບໍລິການ
ຊ່ວຍເຫລືອ
ສູນສຸຂະພາບ
ຊຸມຊົນ

ໂຮງຮຽນ

ໃຫ້ເດັກມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ.

• ລັດຖະບານສະໜັບສະໜູນ ໂທລະສັບສາຍດ່ວນ
ທີ່ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ, ຄອບຄົວ ແລະ
ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ສາມາດໂທຂໍຄຳ�ແນະນຳ� ແລະ
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກັງວົນ.

• ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງກົດໝາຍກ່ຽວກັບການ

ປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ລົງໂທດຜູ້ທີ່ທຳ�ລາຍເດັກ.

• ຕຳ�ຫຼວດຕິດຕາມ ແລະ ສືບສວນກໍລະນີຕ່າງໆ.
• ສານລົງໂທດຜູ້ລ່ວງລະເມີດເດັກ
• ອຳ�ນາດການປົກຄອງແຂວງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່.
• ມີໂທລະສັບສາຍດ່ວນເພື່ອລາຍງານກໍລະ
ນີສົງໄສການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.

ກົມສັງຄົມ
ສົງເຄາະ
ອົງການ
ບໍ່ສັງກັດລັດ

ຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາຂັ້ນຕອນແກ້ໄຂ ແລະ
ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ບາງອົງການກໍຍັງສາມາດ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ.

ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຄວນຊອກຫາ ແລະ
ສະໜອງ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພົວພັນກ່ຽວກັບການ
ຊ່ວຍເຫລືອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ແລະ ກົນໄກ
ການລາຍງານທີ່ມີໃນທ້ອງຖີ່ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຕໍາຫຼວດ
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ໃຫ້ເບີຕິດຕໍ່ອຳ�ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ພໍ່ແມ່
ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກສາມາດ ຕິດຕໍ່ເພື່ອຂໍ
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.

ອີງໃສ່ ບັດເອົາກັບບ້ານ (‘ແມ່ນໃຜແດ່ທີ່ຊ່ວຍ
ທ່ານໄດ້?’) ແລະ ເອົາຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ແລະ ສູນກາງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຂ້ອຍສາມາດຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ
ໄດ້ຢູ່ໃສ?
ທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມບໍ? ຫຼື ວ່າ ທ່ານຮູ້ສະຖານະການໃດທີ່ເດັກອາດຈະສ່ຽງຕໍ່ການ
ລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ເຄີຍຖືກລ່ວງລະເມີດ ບໍ່?
ໂທຫາສາຍດ່ວນປົກປ້ອງເດັກແຫ່ງຊາດ

ຕິດຕໍ່ຫາອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

ຕິດຕໍ່ຫາອົງການປົກປ້ອງເດັກທີ່ມີຊື່ສຽງ

w: childsafetourism.org ແລະ wvi.org/asiapacific/childsafetourism
f: facebook.com/ChildSafeTourism t: twitter.com/childsafetravel

ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກ
ຕໍ່ຕ້ານການລ່ວງລະເມີດ
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ພາກທີ 2: ຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນສະໄລ້

ສະໄລ້

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ

ຂໍ້ແນະນຳ�ຊ່ວຍອະທິບາຍ

ການສ້າງແຜນການປະຕິບັດ
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ກິດຈະກຳ�: ແຜນການຂອງພໍ່ແມ່
(ເປັນທາງເລືອກ)

• ຖ້າເວລາພຽງພໍ ໃຫ້ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນກຸ່ມ
ໂດຍແຕ່ລະກຸ່ມ ມີ 5-6 ຄົນ.

• ແນະນຳ�ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ວ່າພວກເຂົາ

ແມ່ນຄະນະກຳ�ມະການໃໝ່ ທີ່ມີໜ້າທີ່
ຮັບຜິດຊອບ ໃນການປົກປ້ອງ ເດັກໃນຊຸມຊົນ
ຂອງພວກເຂົາ.

• ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດແຜນການກິດຈະກຳ�ທັງໝົດ

ແຜນການອາດປະກອບດ້ວຍ:

• ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີເພດສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ.
• ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກ
ໃນໂຮງຮຽນ.

• ບໍ່ລັງກຽດ ຫຼື ປະນາມເດັກ ຫຼື ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ
ຈາກການລ່ວງລະເມີດໃນຊຸມຊົນ.

• ເພີ່ມການມີສະຕິຕໍ່ຜູ້ທີ່ໜ້າສົງໄສ ແລະ
ລາຍງານ.

ທີ່ພວກເຂົາຢາກເຮັດເພື່ອໃຫ້ເດັກປອດໄພໃນ
ຊຸມຊົນ. ໃຫ້ເວລາ 5 ນາທີ ເພື່ອເຮັດແຜນການ
ດັ່ງກ່າວ.

• ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານແຜນການໃຫ້ຜູ້ອື່ນ
ຮູ້ນຳ�.

• ພາຍຫລັງທີ່ທຸກກຸ່ມໄດ້ລາຍງານແລ້ວ

ໃຫ້ປະກອບຄຳ�ເຫັນຕໍ່ແນວຄວາມຄິດທີ່ສ້າງສັນ
ແລະ ຊັກຊວນໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມນຳ�ເອົາແນວ
ຄວາມຄິດທີ່ເໝາະສົມນີ້ໄປປະຕິບັດ ໃນຊຸມຊົນ
ຂອງພວກເຂົາ.

ສະຫຼຸບ
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ກິດຈະກຳ�: ການປະເມີນ

• ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດປັບປຸງກິດຈະກຳ�

ການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈີ່ງ
ຢາກຂໍຄຳ�ເຫັນຈາກທ່ານກ່ຽວກັບການ
ສົນທະນາຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້.

• ຂໍເຊີນທ່ານໃດກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຕອບຄຳ�ຖາມຕໍ່ໄປນີ້:
–– ພາກໃດແມ່ນພາກທີ່ມີປະໂຫຍດຫລາຍ
ທີ່ສຸດຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ້?
–– ພວກຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດສິ່ງໃດແດ່ເພ່ືອ
ປັບປຸງການຝຶກອົບຮົມນີ້?
–– ກະລຸນາຂຽນບອກວຽກງານສິ່ງໜຶ່ງທີ່
ທ່ານຈະເຮັດແຕກຕ່າງກວ່າເກົ່າອັນເນື່ອງ
ມາຈາກການຝຶກອົບຮົມນີ້?
ອີກວິທີໜຶ່ງແມ່ນໃຫ້ ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ
ແຈກຢາຍແບບຟອມຄວາມເຫັນຂອງຂ້ອຍ
(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7) ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕື່ມ
ໃສ່ຟອມ. ວິທີການນີ້ ຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ
ແລະ ອາດຈະເປັນການທ້າທາຍສຳ�ລັບ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມີລະດັບຄວາມຮູ້ໜັງສືທີ່
ແຕກຕ່າງກັນ. ແນະນຳ�ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການຖາມ
ແບບປາກເປົ່າ.

ແບບຟອມ ຄວາມເຫັນຂອງຂ້ອຍ ແມ່ນຢູ່
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7. ທ່ານສາມາດ ສຳ�ເນົາ
ແບບຟອມຄວາມເຫັນຂອງຂ້ອຍ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ແຕ່ລະຄົນ ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມເວທີສົນທະນາ.
ບົດທົດສອບພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນຢູ່
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ
ບົດທົດສອບກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ, ບົດທົດສອບ
ພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ ກໍສາມາດດຳ�ເນີນແບບ
ວິທີຕອບໂຕ້ກັນ ໂດຍນຳ�ໃຊ້ ບັດຄຳ�ຕອບ
ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5 ຫຼື ໂດຍການໃຫ້
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄປແຈຫ້ອງທີ່ ‘ໝາຍໄຂ່ວ’, ‘ໝາຍຕິກ’
ຫຼື ‘ໝາຍຖາມ’.
ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຄວນບັນທຶກຄຳ�ຕອບ
ຕໍ່ການສົນທະນາກ່ຽວກັບຄຳ�ຖາມປະເມີນຜົນ
ແລະ ບົດທົດສອບພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ
(ຖ້າດຳ�ເນີນແບບວິທີຕອບໂຕ້ກັນ) ເພື່ອວ່າ
ຈະສາມາດນຳ�ເຂົ້າໃນບົດລາຍງານຫຼັງ
ການຝຶກອົບຮົມ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8).
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ສະໄລ້

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ
ກິດຈະກຳ�: ແບບທົດສອບ
ຫຼັງຝຶກອົບຮົມ

• ບັດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຢາກກວດເບິ່ງວ່າຄຳ�ຕອບ
ຂອງທ່ານແຕກຕ່າງຈາກຄຳ�ຕອບກ່ອນການ
ຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ບໍ່.

• ດຳ�ເນີນ ບົດທົດສອບພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ
ດ້ວຍວິທີໂຕ້ຕອບກັນ ຫຼື ນຳ�ໃຊ້ຮູບແບບ
ການຂຽນ ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4

• ຈາກນັ້ນ, ບອກຄຳ�ຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອເປັນ

ການຮັບປະກັນວ່າທຸກຄົນເຂົ້າໃຈຂໍ້ຄວາມຫຼັກ
ກ່ອນທີ່ຈະອອກຈາກເວທີ ສົນທະນາ.

ແຜ່ນສະໄລ້ 53 ∞

• ກ່າວຂອບໃຈຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຕິດຕາມ
ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການສົນທະນາ.

• ກ່າວຢ້ຳ�ຄືນເຖີງພາລະບົດບາດສຳ�ຄັນ

ຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກໃນການ
ປົກປ້ອງເດັກ ຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.

• ຊຸກຍູ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຂົາ

ໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນມື້ນີ້ເພື່ອສ້າງໃຫ້ມີແວດລ້ອມ
ທີ່ປອດໄພສຳ�ລັບເດັກຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງ
ພວກເຂົາເອງ.

• ເຊີນຊວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນ

ຕາມບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຂຽນໃນເວລາເຂົ້າຮ່ວມ
ສົນທະນາ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາມີເລື້ອງ
ຫວ່ງໄຍກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ
ເດັກ.

• ເນັ້ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພຽງແຕ່ມີການປະຕິບັດສິ່ງໃດ
ສິ່ງໜຶ່ງແບບງ່າຍດາຍ ພວກເຮົາກໍ່ສາມາດ
ປັບປຸງວຽກງານການປົກປ້ອງເດັກຂອງ
ພວກເຮົາໄດ້.

• ຈົ່ງຢ່າລືມກ່າວຂອບໃຈພະນັກງານຊ່ວຍວຽກ

ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການດຳ�ເນີນວາລະ
ການສົນທະນານີ້, ເຊັ່ນ ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມ
ສະດວກທີສອງ, ຜູ້ຊ່ວຍ, ອາສາສະມັກ, ອື່ນໆ.
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ພາກທີ 3: ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ບັດເອົາກັບບ້ານ
ສຳ�ເນົາບັດເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງແຈກຢາຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດເອົາບັດດັ່ງກ່າວກັບບ້ານ
ໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດທວນຄືນເນື້ອໃນຫຼັກທີ່ຕົນໄດ້ຮຽນ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ກັບຄອບຄົວ ແລະ
ຊຸມຊົນ. ແນະນຳ�ໃຫ້ສຳ�ເນົາບັດກັບບ້ານ ຕາມຂະໜາດເຈ້ຍ A5 ຫຼື A6 ຫຼື ແບບໜ້າຫຼັງ. ວິທີການ
ດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ຈົດຈຳ� ແລະ ນຳ�ໃຊ້ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
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ການປ້ອງກັນເດັກໃຫ້
ປອດໄພຈາກການ
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ
ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູເບິ່
້ ງແຍງ

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

ູ້
ຜທ

ິ ຊອບເດ
ັ ຜດ
ຮ
ີ່ ບ
ັກ

ໍ່ ມ
ພແ

່ & ຜູ້ປົກຄອງ

ເດັກ

ພາລະບົດບາດຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ
ໃນການປົກປ້ອງເດັກຈາກການຖືກລ່ວງລະເມີດ.

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

ປະເພດຂອງການລ່ວງລະເມີດ
ການລ່ວງລະເມີດເດັກແບ່ງອອກເປັນ 4 ປະເພດ. ສ່ວນຫຼາຍ, ມີຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງປະເພດ
ຂອງການລ່ວງລະເມີດທີ່ເກີດຂື້ນພ້ອມໆກັນ.

ການລ່ວງລະເມີດ ການລ່ວງລະເມີດ ການລ່ວງລະເມີດ
ທາງຮ່າງກາຍ
ທາງເພດ
ທາງຈິດໃຈ

ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍເດັກ

ຜົນກະທົບຂອງການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ເດັກ

ການລ່ວງລະເມີດເດັກມີຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ເດັກ ແລ້ວພາໃຫ້ເກີດບັນຫາ
ທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ໃນໄລຍະຍາວ.
ການລ່ວງລະເມີດສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຜູ້ອື່ນໆນອກຈາກຜູ້ເຄາະຮ້າຍຄືຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ
ແລະ ສັງຄົມທົ່ວໄປ.
ເດັກບໍ່ຄວນຖືກກ່າວໂທດໃນການຖືກລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ການທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່
ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ.

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ
ແມ່ນຫຍັງ?

• ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນການເອົາເດັກເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທາງເພດ
ໂດຍນຳໃຊ້ອຳນາດທີ່ເໜືອກວ່າ ຫຼື ເອົາປຽບຈາກຄວາມໄວ້ໃຈທີ່ເດັກມີຕໍ່ເຂົາ.
• ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກລວມມີການປະພຶດທາງເພດທີ່ບໍ່ສົມຍອມ
ໃນທຸກຮູບແບບ. ນີ້ລວມມີການສຳພັດ ຫຼື ບໍ່ມີການສຳພັດເລີຍ.
• ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກລວມມີ:
– ການສ້າງພາບ/ຮູບພາບ/ວີດີໂອກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.
– ບັງຄັບໃຫ້ເດັກເບິ່ງ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມກັບການກະທຳທາງເພດ.
– ບັງຄັບ/ຂົ່ມຂູ່ໃຫ້ເດັກມີເພດສຳພັນນຳ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການມີເພດສຳພັນກັບ
ເດັກ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ຄົນອື່ນ.

• ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ
ມາດຕາ 2: ການອະທິບາຍຄຳສັບ ຂໍ້ທີ່ 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
ຫຼາຍໃນຊຸມຊົນໃດກໍ່ຕາມແມ່ນຄົນທ້ອງຖິ່ນ.

ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດສາມາດເປັນທັງເດັກຍິງ ແລະ
ເດັກຊາຍ
ທັງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍແມ່ນສາມາດເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດໄດ້.
ເດັກເພດທີສາມ ຫຼື ເດັກທີ່ກຳລັງຄົ້ນຫາເພດທີ່ແທ້ຈິງຂອງຕົວເອງອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມສ່ຽງສູງ.

ເດັກພິການ (ເດັກທີ່ພິການທຸກຮູບແບບ) ອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມສ່ຽງສູງ. ການລ່ວງລະເມີດທາງ
ເພດສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ກັບເດັກທຸກໆຄົນ ບໍ່ວ່າຈະມາຈາກພື້ນຖານແນວໃດກໍ່ຕາມ.

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນຄົນທີ່ເດັກຮູຈັ
້ ກ

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກສ່ວນຫຼາຍຈະແມ່ນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ໃນຊຸມຊົນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ເດັກ
ໄວ້ໃຈ.

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດເດັກອາດແມ່ນໝູ່ເພື່ອນຂອງເດັກ ຫຼື ຄົນໃນຄອບຄົວ

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດມັກຈະມາໃນຮູບການເປັນເພື່ອນມິດກັບເດັກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຫຼື ເປັນມິດ ກັບຄອບຄົວ
ຂອງເດັກ ເພາະມັນເປັນຊ່ອງທາງໜຶ່ງທີ່ເຂົາເຊື່ອງຊ້ອນໄດ້.

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມ
ການທ່ອງທ່ຽວ

ຄົນຕ່າງປະເທດຈຳນວນໜຶ່ງໃຊ້ການທ່ອງທ່ຽວເປັນໂອກາດໃນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຍົກຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ພາຍໃນ
ປະເທດ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ກະທຳຜິດໃນປະເທດທີ່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ ຫຼື ໄປຢ້ຽມຢາມ.

ເດັກສ່ວນຫຼາຍບໍ່ບອກໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.
ບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໆ ເດັກມັກຈະປິດອຳບັນຫາທີ່ເຂົາຖືກລ່ວງລະເມີດ. ຄວນສັງເກດເບິ່ງ
ອາການສະແດງອອກ ແທນທີ່ຈະລໍຖ້າໃຫ້ເດັກເວົ້າເລື່ອງທີ່ເຂົາຖືກລ່ວງລະເມີດ.

ເດັກທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.

ເດັກທຸກຄົນຢູ່ໃນໂລກນີ້ແມ່ນມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກທຸກຮູບແບບຂອງການລ່ວງລະ
ເມີດ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ໃຫ່ຍ, ມັນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງເດັກ
ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກສິ່ງອັນຕະລາຍ. ເດັກບໍ່ຄວນຖືກກ່າວໂທດທີ່ຕົນຖືກລ່ວງລະເມີດ.

ຂ້ອຍສາມາດຮັກສາໃຫ້ລູກ
ປອດໄພຄືແນວໃດ?
້ ພາບການ
1 ຮັບຮູສະ

• ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ມັກຈະສວຍໃຊ້ໂອກາດຈາກຜູ້ທີ່ຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວ
ກັບການກະທຳຜິດ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ກະທຳຜິດດ້ວຍການລ່ວງລະເມີດເດັກ.

• ຮັບຮູ້ສະພາບການ ແລະ ເວົ້າກັບເດັກແບບເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.

2 ເວົ້າກັບເດັກ

• ບາງເທື່ອເດັກບໍ່ຢາກບອກເລື່ອງສຳຄັນກັບພໍ່ແມ່ຂອງຕົນ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຢ້ານຖືກລົງໂທດ ຫຼື
ຕຳນິ. ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ໝູນໃຊ້ຄວາມຢ້ານກົວດັ່ງກ່າວຂອງເດັກ ເປັນໂອກາດ

ໃນການກະທຳຜິດ.

• ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ເປີດເຜີຍ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈກັບລູກຂອງທ່ານ. ບອກໃຫ້ລູກຮູ້ວ່າພວກເຂົາ
ສາມາດແບ່ງປັນທຸກເລື່ອງກັບທ່ານ.

• ເວົ້າເລື່ອງເພດ ແລະ ບັນຫາເລື່ອງເພດກັບລູກຂອງທ່ານ ດ້ວຍວິທີການທີ່ເໝາະສົມກັບອາຍຸ
ຂອງພວກເຂົາ.

• ສອນວິທີການປ້ອງກັນຕົວໃຫ້ລູກຂອງທ່ານ ນັບແຕ່ຕອນເຂົາອາຍຸຍັງນ້ອຍ ຊຶ່ງປະກອບມີ:
– ບອກຊື່ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

– ຮັບຮູ້ ແລະ ຮັບມືຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ສັນຍານບອກເຕືອນທາງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາ
ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຍາມໃດທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ການປົກປ້ອງ.

– ຖ້າເດັກຮູ້ສຶກກັງວົນ ຫຼື ຢ້ານກົວ, ພວກເຂົາສາມາດປະຕິເສດວ່າ ບໍ່ ແລະ ຫຼົບໜີອອກຈາກ
ສະຖານະການນັ້ນແລ້ວ ໄປລາຍງານໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເຂົາໄວ້ໃຈໄດ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

3 ຮັບຮູ້ສິ່ງທີ່ີ່ກຳລັງເກີດຂື້ນ

• ຮັບຮູ້ວ່າເຫດການນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນຂອງເຮົາ.

• ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳຂອງລູກທ່ານ.
• ສັງເກດພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຄົນອື່ນ ທີ່ເຂົ້າມາພົວພັນກັບລູກຂອງທ່ານ.

4 ຮູ້ວ່າຈະພົວພັນໃຜເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ

• ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທັນທີ ຖ້າສົງໃສວ່າເດັກຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ຖືກລ່ວງລະເມີດ.

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກດຳເນີນ
ການແນວໃດ?
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດໃຊ້ຫຼາຍວິທີໃນການເຂົ້າຫາ ແລະ ລ່ວງລະເມີດເດັກ.
ຕາມປົກກະຕິ ຄົນມັກຄິດວ່າ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກມັກເກີດຂື້ນແບບບັງເອີນ
ຍ້ອນມີຄົນແປກໜ້າເຂົ້າບຸກທຳລາຍ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ລ່ວງລະເມີດ
ແລະ/ຫຼື ສື່ຄົນກາງຈະໃຊ້ເວລາໃນການສ້າງສາຍພົວພັນ ກັບເດັກ (ແລະ ບາງເທື່ອກໍ່ໍ
ສ້າງສາຍພົວພັນກັບຄອບຄົວຂອງເດັກ). ຂະບວນການນີ້ ເອີ້ນວ່າ “ຂັ້ນຕອນຂອງຜູ້
ລ່ວງລະເມີດ” ຊຶ່ງມັນປະກອບມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດລະບຸ ເດັກເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຂົາຢາກ
ລ່ວງລະເມີດ. ສວ່ນຫຼາຍ ພວກເຂົາ ເລັງໃສ່ເດັກທີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງ
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດເຮັດໃຫ້ເດັກໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ດ້ວຍການ
ແລກປ່ຽນສິ່ງທີ່ທັງສອງສົນໃຈຮ່ວມກັນ, ເອົາຂອງຂວັນໃຫ້
ແລະ ກາຍເປັນເພື່ອນກັບເດັກ.
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດເລີ່ມມີຄວາມລັບກັບເດັກ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາ
ສັນຍາ, ນາບຂູ່ ຫຼື ບັງຄັບພວກເຂົາໃຫ້ປົກປິດເປັນຄວາມ
ລັບ.
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມສຳພັນທາງເພດ. ພວກ
ເຂົາເວົ້າເຖິງປະເດັນທາງເພດ ແລະ ເອົາເອກະສານກ່ຽວກັບ
ເພດໃຫ້ເດັກເບິ່ງເພື່ອໃຫ້ເດັກລຶ້ງເຄີຍກັບປະເດັນດັ່ງກ່າວ.
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດຈະເລີ່ມປະຕິບັດການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທຸກຄົນຈະບໍ່ນຳໃຊ້ ວິທີການລ່ວງລະເມີດເດັກແບບຕາຍຕົວ. ວິທີການ
ອື່ນປະກອບມີ ການໂຈມຕີທັນທີ, ການຈັດຈ້າງ, ການຫຼອກລວງ, ການໃຊ້ເລ້ລ່ຽມ,
ການບັງຄັບ.
ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ລ່ວງລະເມີດຈະບໍ່ເຄື່ອນໄຫວຄົນດຽວ. ພວກເຂົາອາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນຈາກຄົນອື່ນໆເຊັ່ນ ຜູ້ຊ່ວຍ, ຜູຈັ
້ ດຈ້າງ, ຕົວແທນ, ສື່ຄົນກາງ ແລະ
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ.

ຂ້ອຍຄວນຈະສັງເກດອັນໃດແດ່?
ພຶດຕິກຳຂອງລູກທ່ານ

ມີອາການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກອາດຖືກລ່ວງລະເມີດມາກ່ອນ. ໃນຂະນະທີ່ເດັກທີ່ມີ
ອາການເຫຼົ່ານີ້ອາດບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າລູກຂອງທ່ານກຳລັງຖືກລ່ວງລະເມີດ, ແຕ່ມັນເປັນ
ເຫດຜົນທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານລົມກັບລູກຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບສະຖານະການທີ່ພວກເຂົາ
ພົບພໍ້ຢູ່ ຫຼື ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ.
• ອາລົມແປປວນ, ເດັກມີອາການງຽບ, ຊຶມເສົ້າ, ເກີດອາລົມໃຈຮ້າຍໃນທັນທີ ຫຼື ໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງ.
• ໜີອອກຈາກບ້ານ ຫຼື ສູນຫາຍໄປເປັນເວລາດົນນານ.
• ຜົນການຮຽນປ່ຽນແປງ ຫຼື ຂາດໂຮງຮຽນ

• ມີເງິນ, ຂອງຂວັນ, ໂທລະສັບມືຖື ແບບບໍ່ຮູ້ທີ່ມາ.

• ນຳໃຊ້ສິ່ງເສບຕິດ (ລວມທັງຢາເສບຕິດ ແລະ ສິ່ງມຶນເມົາ).

• ມີພຶດຕິກຳທາງເພດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບອາຍຸຂອງເດັກ.

• ອາການທາງຮ່າງກາຍ ລວມທັງ ນອນຍາກ, ຍ່ຽວໃສ່ບ່ອນນອນ, ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງ
ເພດສຳພັນ.

ພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວເຈົ້າ

ໃຫ້ທ່ານລະວັງຕົວ ເມື່ອທ່ານຮູ້ວ່າຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນປະພຶດຕົວແບບຜິດປົກກະຕິກັບລູກ
ຂອງທ່ານ. ຊຶ່ງລວມມີ ຖ້າຜູ້ໃຫຍ່:
• ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເດັກເປັນພິເສດ.

• ໃຫ້ຂອງຂັວນເປັນເຄື່ອງຫຼ້ນ ຫຼື ເງິນ.
• ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບເດັກຕາມລຳພັງ.

• ຢາກພາລູກຂອງທ່ານອອກໄປນອກບ້ານ, ໄປທ່ຽວຫຼ້ນ ແລະ ໄປພັກຜ່ອນ.
ຖ້າເດັກບອກທ່ານວ່າເຂົາຖືກລ່ວງລະເມີດ, ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ
ເຂົາ ແລະ ເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ເຂົາບອກ.

ຂ້ອຍສາມາດຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ
ໄດ້ຢູ່ໃສ?
ທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມບໍ? ຫຼື ວ່າ ທ່ານຮູ້ສະຖານະການໃດທີ່ເດັກອາດຈະສ່ຽງຕໍ່ການ
ລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ເຄີຍຖືກລ່ວງລະເມີດ ບໍ່?
ໂທຫາສາຍດ່ວນປົກປ້ອງເດັກແຫ່ງຊາດ

ຕິດຕໍ່ຫາອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

ຕິດຕໍ່ຫາອົງການປົກປ້ອງເດັກທີ່ມີຊື່ສຽງ

w: childsafetourism.org ແລະ wvi.org/asiapacific/childsafetourism
f: facebook.com/ChildSafeTourism t: twitter.com/childsafetravel

ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກ
ຕໍ່ຕ້ານການລ່ວງລະເມີດ

ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ແບບຟອມລົງທະບຽນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ແບບຟອມນີ້ ສາມາດນຳ�ໃຊ້ເພື່ອບັນທຶກລາຍລະອຽດ ແລະ ຂໍ້ມນ
ູ ຫຼັກກ່ຽວກັບຜູເ້ ຂົ້າຮ່ວມ.
ທີ່ຕັ້ງຂອງເວທີສົນທະນາ:
ວັນທີ ແລະ ເວລາໃນການດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາ:
ຊື່ເຕັມ
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ເພດ

ເບີໂທລະສັບ

ອີເມວ
(ຖ້າມີ)

ລາຍເຊັນ

ພາກທີ 3: ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ແບບທົດສອບກ່ອນຝຶກອົບຮົມ
ແນະນຳ� ໃຫ້ດຳ�ເນີນການທົດສອບກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ ແບບປາກເປົ່າ. ຍັງສາມາດດຳ�ເນີນ
ບົດທົດສອບດ້ວຍວິທີການຂຽນຊຶ່ງ ໃນກໍລະນີນີ້ແມ່ນຕ້ອງ ສຳ�ເນົາບົດສອບຖາມນີ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ແຕ່ລະຄົນ ແລ້ວແຈກຢາຍໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງພາກສົນທະນາ.ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງ
ການຮຽນ. ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຄວນເກັບຄືນເອກະສານທີ່ຕອບແລ້ວ ແລະ ເກັບໄວ້ເພື່ອວິເຄາະ
(ໂດຍນຳ�ໃຊ້ຮູບແບບໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6) ຫຼັງຈາກການສົນທະນາ.

ກະລຸນາອ່ານແຕ່ລະຄຳ�ຖາມ ແລ້ວເລືອກເອົາຄຳ�ຕອບ.

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

ບໍ່ຮູ້

1. ທ່ານເຂົ້າໃຈບໍ່ວ່າການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນຫຍັງ?
2. ມີການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນ
ຂອງເຈົ້າບໍ່? (ເມືອງ, ແຂວງ, ປະເທດ…..)
3. ມີພຽງແຕ່ເດັກຍິງເທົ່ານັ້ນບໍທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຖືກລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດ?
4. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກມັກ
ເກີດຂຶ້ນທັນທີ ໂດຍຄົນແປກໜ້າທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກບໍ?
5. ເດັກຮູ້ສຶກລຳ�ບາກໃຈທີ່ຈະບອກຜູ້ໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການ
ລ່ວງລະເມີດບໍ?
6. ທ່ານຮູ້ສັນຍານເຕືອນທີ່ບົ່ງບອກວ່າເດັກອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່
ການຖືກລ່ວງລະເມີດບໍ່?
7. ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຄວນເຮັດແນວໃດ ໃນນາມທີ່ທ່ານເປັນພໍ່ແມ່/
ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ ເພື່ອປົກປ້ອງເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກການ
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ?
8. ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຈະຕິດຕໍ່ກັບໃຜ ຖ້າທ່ານສົງໃສວ່າ ເດັກຖືກ
ລ່ວງລະເມີດ?
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ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳ�ເນີນເວທີສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4: ແບບທົດສອບຫຼັງຝຶກອົບຮົມ
ແນະນຳ� ໃຫ້ດຳ�ເນີນການທົດສອບພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ ແບບປາກເປົ່າ. ຍັງສາມາດດຳ�ເນີນ
ບົດທົດສອບດ້ວຍວິທີການຂຽນຊຶ່ງ ໃນກໍລະນີນີ້ແມ່ນຕ້ອງ ສຳ�ເນົາບົດສອບຖາມນີ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ແຕ່ລະຄົນ ແລ້ວແຈກຢາຍໃນຕອນທ້າຍຂອງພາກສົນທະນາ.ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ຕອນສຸດທ້າຍຂອງ
ການຮຽນ. ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຄວນເກັບຄືນເອກະສານທີ່ຕອບແລ້ວ ແລະ ເກັບໄວ້ເພື່ອວິເຄາະ
(ໂດຍນຳ�ໃຊ້ຮູບແບບໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6) ຫຼັງຈາກການສົນທະນາ.

ກະລຸນາອ່ານແຕ່ລະຄຳ�ຖາມ ແລ້ວເລືອກເອົາຄຳ�ຕອບ.
1. ທ່ານເຂົ້າໃຈບໍ່ວ່າການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນຫຍັງ?
2. ມີການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນຂອງເຈົ້າບໍ່?
(ເມືອງ, ແຂວງ, ປະເທດ…..)
3. ມີພຽງແຕ່ເດັກຍິງເທົ່ານັ້ນບໍທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ?
4. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກມັກ
ເກີດຂຶ້ນທັນທີ ໂດຍຄົນແປກໜ້າທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກບໍ?
5. ເດັກຮູ້ສຶກລຳ�ບາກໃຈທີ່ຈະບອກຜູ້ໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການ
ລ່ວງລະເມີດບໍ?
6. ທ່ານຮູ້ສັນຍານເຕືອນທີ່ບົ່ງບອກວ່າເດັກອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່
ການຖືກລ່ວງລະເມີດບໍ່?
7. ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຄວນເຮັດແນວໃດ ໃນນາມທີ່ທ່ານເປັນພໍ່ແມ່/
ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ ເພື່ອປົກປ້ອງເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກການ
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ?
8. ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຈະຕິດຕໍ່ກັບໃຜ ຖ້າທ່ານສົງໃສວ່າ ເດັກຖືກ
ລ່ວງລະເມີດ?
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ບໍ່ແມ່ນ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5: ບັດຕອບຄໍາຖາມ ແບບທົດສອບ
ກ່ອນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຫຼັງຝຶກອົບຮົມ
ບັດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ ເພື່ອດຳ�ເນີນການທົດສອບກ່ອນ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຫຼັງຝຶກອົບຮົມ ໃນລັກສະນະຕອບໂຕ້ຕອບກັນໄດ້.
ຜູເ້ ຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນຄວນໄດ້ຮບ
ັ ບັດດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີ (‘ໝາຍຂີດເອົາ’
ອັນໜຶ່ງ, ‘ໝາຍໄຄ່ວ’ ອັນໜຶ່ງ ແລະ ‘ໝາຍຖາມ’ ອັນໜຶ່ງ).
ຜູອຳ
້ �ນວຍຄວາມສະດວກ ສາມາດຖາມຄໍາຖາມຢູໃ່ ນ ເອກະສານ
ຊ້ອນທ້າຍ 3 ແລະ ຜູເ້ ຂົ້າຮ່ວມສາມາດສະແດງ ຄໍາຕອບຂອງ
ພວກເຂົາໂດຍການນໍາໃຊ້ບດ
ັ (ແມ່ນ, ບໍ່ແມ່ນ, ຫຼື ບໍ່ຮ)ູ້ . ຈໍານວນ
ແລະ ປະເພດຂອງຄໍາຕອບ ແມ່ນຄວນບັນທຶກໄວ້ ໃນແບບຟອມທີ່
ກຳ�ນົດໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6.

%
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6: ແບບຟອມການວິເຄາະ ແບບທົດສອບ
ກ່ອນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຫຼັງຝຶກອົບຮົມ
ບົດທົດສອບກ່ອນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຫຼັງຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນສາມາດດຳ�ເນີນໃນຮູບແບບຂຽນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ ຫຼື ແບບປາກເປົ່າ. ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກສາມາດນຳ�ໃຊ້ ແບບຟອມນີ້
ເພື່ອບັນທຶກຄໍາຕອບປາກເປົ່າ ຫຼື ສາມາດນໍາໃຊ້ພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຮວບຮວມ ແລະ
ວິເຄາະ ຄໍາຕອບທີ່ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ສາມາດລວມບົດສະຫຼຸບເຂົ້າໃນ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8: ແບບຟອມລາຍງານພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ

ຈົ່ງໃສ່ຈຳ�ນວນຜູ້ຕອບແຕ່ລະຂໍ້ ຂ້າງລຸ່ມນີ້
ແບບທົດສອບ
ກ່ອນຝຶກອົບຮົມ

1.

ທ່ານເຂົ້າໃຈບໍ່ວ່າການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ
ແມ່ນຫຍັງ?

2.

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ
ຂອງທ່ານບໍ່? (ເມືອງ, ແຂວງ, ປະເທດ…..)

3.

ມີພຽງແຕ່ເດັກຍິງເທົ່ານັ້ນບໍທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຖືກ
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ?

4.

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ
ມັກເກີດຂຶ້ນທັນທີ ໂດຍຄົນແປກໜ້າທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກບໍ?

5.

ເດັກຮູ້ສຶກລຳ�ບາກໃຈທີ່ຈະບອກຜູ້ໃຫຍ່ກ່ຽວກັບ
ການລ່ວງລະເມີດບໍ?

6.

ທ່ານຮູ້ສັນຍານເຕືອນທີ່ບົ່ງບອກວ່າເດັກອາດມີ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກລ່ວງລະເມີດບໍ່?

7.

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຄວນເຮັດແນວໃດ ໃນນາມທີ່ທ່ານເປັນ
ພໍ່ແມ່/ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ ເພື່ອປົກປ້ອງເດັກໃຫ້ປອດໄພ
ຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ?

8.

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຈະຕິດຕໍ່ກັບໃຜ ຖ້າທ່ານສົງໃສວ່າ
ເດັກຖືກລ່ວງລະເມີດ?
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7: ແບບຟອມ ຄວາມເຫັນຂອງຂ້ອຍ
ກະກຽມສຳ�ເນົາແບບຟອມນີ້ສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ. ຄວນແຈກຢາຍສຳ�ເນົາດັ່ງກ່າວ
ໃຫ້ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນຕອນສະຫລຸບການຝຶກອົບຮົມ. ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງແມ່ນຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມ
ສະດວກສາມາດຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ຖາມຄຳ�ຖາມງ່າຍໆ ເຊັ່ນ: ພາກໃດແມ່ນພາກທີ່ມີປະໂຫຍດ
ຫລາຍທີ່ສຸດຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ້? ພວກຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດສິ່ງໃດແດ່ເພ່ືອປັບປຸງການ
ຝຶກອົບຮົມນີ້? ກະລຸນາຂຽນບອກວຽກງານສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທ່ານຈະເຮັດແຕກຕ່າງກວ່າເກົ່າອັນເນື່ອງມາຈາກ
ການຝຶກອົບຮົມນີ້? ວິທີການເຮັດແບບປາກເປົ່ານີ້ ແມ່ນແນະນໍາຢາກໃຫ້ເຮັດ.

ຄວາມເຫັນຂອງຂ້ອຍ
ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຄຸຸນຄ່າຂອງຄຳ�ຄິດເຫັນຂອງທ່ານ! ກະລຸນາສະແດງຄຳ�ເຫັນຂອງທ່ານຢ່າງສັດຊື່ເພື່ອຊ່ວຍ
ຂ້າພະເຈົ້າປັບປຸງວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ.
1. ທ່ານເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການໃດ?What sector do you work i
ລັດຖະບານ

ທຸລະກິດ

ຊຸມຊົນ

ອື່ນໆ, ກະລຸນາອະທິບາຍ:
2. ເພດຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ເພດຍິງ

ເພດຊາຍ

ອື່ນໆ

3. ກະລຸນາຈັດອັນດັບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກອະທິບາຍແຈ້ງ
ແລະ ບົດຮຽນກໍເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕິດຕາມໄດ້ງ່າຍ

ເຫັນດີ

ທໍາມະດາ

ບໍ່ເຫັນດີ

ເອກະສານຝຶກອົບຮົມເປັນປະໂຫຍດ.

ເຫັນດີ

ທໍາມະດາ

ບໍ່ເຫັນດີ

ການສົນທະນາໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈ
ຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບບັນຫານີ້

ເຫັນດີ

ທໍາມະດາ

ບໍ່ເຫັນດີ

ການສົນທະນາໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂ້ອຍ ມີສ່ວນຮ່ວມ
ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ

ເຫັນດີ

ທໍາມະດາ

ບໍ່ເຫັນດີ
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4. ພາກສ່ວນໃດຂອງເວທີສົນທະນາ ຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ ສຳ�ລັບວຽກງານ/ຊີວິດປະຈຳ�ວັນຂອງທ່ານ?

5. ພວກເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດເພື່ອປັບປຸງເວທີການສົນທະນານີ້?

6. ກະລຸນາຂຽນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທ່ານຈະເຮັດແຕກຕ່າງຈາກເມື່ອກ່ອນ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ
ແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆ ຈາກ ເວທີການສົນທະນານີ້.

7. ຄຳ�ຄິດເຫັນອື່ນໆ?
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8: ແບບຟອມລາຍງານພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ
ຄວນນຳ�ໃຊ້ແບບຟອມນີ້ ເພື່ອຮວບຮວມ ເຄື່ອງມືການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແບບກະທັດຫັນ
ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະ ເວທີການສົນທະນາ. ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຄວນ ປະກອບແບບຟອມໃຫ້
ສົມບູນ ແລະ ແລກປ່ຽນກັບ ຜູ້ບໍລິຫານ/ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເປັນການຕິດຕາມຜົນຂອງ
ການຮຽນຮູ້ ແລະ ນຳ�ໄປປັບປຸງກິດຈະກໍາໃນອານາຄົດ.
1. ແບບທົດສອບ ກ່ອນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຫຼັງຝຶກອົບຮົມ
ລວມບົດສະຫຼຸບຂອງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6: ແບບຟອມວິເຄາະ ບົດທົດສອບກ່ອນຝຶກອົບຮົມ ແລະ
ຫຼັງຝຶກອົບຮົມ.
2. ຄວາມເຫັນຂອງຂ້ອຍ
ສັງລວມ ແບບຟອມ ‘ຄວາມເຫັນຂອງຂ້ອຍ’ ທີ່ໄດ້ຮັບ ເພື່ອຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້.
1. ການຈັດແບ່ງຕາມຂະແໜງການ ແລະ ເພດ
ຂະແໜງການ

ຈໍານວນລວມທັງມົດ

ລວມທັງໝົດ
- ເພດຍິງ

ລວມທັງໝົດ
- ເພດຊາຍ

ລວມທັງໝົດ
- ອື່ນໆ

ເຫັນດີ
# ແລະ %

ທໍາມະດາ
# ແລະ %

ບໍ່ເຫັນດີ
# ແລະ %

ລັດຖະບານ
ທຸລະກິດ
ຊຸມຊົນ
ອື່ນໆ
2. ການຈັດອັນດັບ

ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກອະທິບາຍແຈ້ງ ແລະ
ບົດຮຽນກໍເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕິດຕາມໄດ້ງ່າຍ
ເອກະສານຝຶກອົບຮົມເປັນປະໂຫຍດ.
ການສົນທະນາໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈ
ຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບບັນຫານີ້
ການສົນທະນາໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂ້ອຍ ມີສ່ວນຮ່ວມ
ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ
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3. ເລືອກຂຽນ ຄໍາຕອບຕ່າງໆ ຕໍ່ຄຳ�ຖາມ “ພາກສ່ວນໃດຂອງເວທີສົນທະນາ ຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ
ສຳ�ລັບວຽກງານ/ຊີວິດປະຈຳ�ວັນຂອງທ່ານ?”

4. ເລືອກຂຽນ ຄໍາຕອບຕ່າງໆ ຕໍ່ຄຳ�ຖາມ “ພວກເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດເພື່ອປັບປຸງເວທີການສົນທະນານີ້?”

5. ເລືອກຂຽນ ຄໍາຕອບຕ່າງໆ ຕໍ່ຄຳ�ຖາມ “ກະລຸນາຂຽນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທ່ານຈະເຮັດແຕກຕ່າງຈາກເມື່ອກ່ອນ
ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆຈາກ ເວທີການສົນທະນານີ້”

6. ຄໍາຄິດເຫັນອື່ນໆ
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3. ຂໍ້ສັງເກດຂອງຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ
ການສັງເກດຂອງຄູຝຶກແມ່ນເປັນພາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນ ຂອງການປະເມີນ ແລະ ການປັບປຸງກິດຈະກໍາຕ່າງໆ.
ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ ຄວນສັງເກດວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕອບຄໍາຖາມແນວໃດ; ພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມແນວໃດ
ຢູ່ໃນກິດຈະກໍາທີ່ເຮັດເປັນກຸ່ມ; ພວກເຂົາມີຄວາມສົນໃຈ ຫຼື ບໍ່; ພວກເຂົາຖາມຄໍາຖາມທີ່ຊວນຄິດ ຫຼື ບໍ່.
ອັນນີ້ເປັນວິທີອັນໜຶ່ງ ໃນການວັດແທກ ປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້, ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ
ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
1. ກະລຸນາອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກທົ່ວໄປຂອງທ່ານຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມ.

2. ກະລຸນາອະທິບາຍບອກປະເດັນຄວາມຫຍຸງຍາກຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານໄດ້ພົບພໍ້.

3. ໄດ້ມີການຍົກບັນຫາສຳ�ຄັນກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກຂຶ້ນ ຫລື ບໍ່?
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4. ຈົ່ງໃຫ້ຄຳ�ເຫັນກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກສຳ�ມະນາກອນ.

5. ທ່ານຖອດຖອນໄດ້ບົດຮຽນຫຍັງແດ່ສຳ�ລັບການຝຶກອົບຮົມໃນຕໍ່ໜ້າ?

6. ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເອກະສານການຝຶກອົບຮົມຄວນຖືກປັບປຸງຄືແນວໃດ?

7. ຈຳ�ເປັນຕ້ອງມີການຝຶກອົບຮົມຕື່ມອີກບໍ່? ສຳ�ລັບໃຜ? ຍ້ອນຫຍັງ?
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ບັນທຶກ
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ບັນທຶກ
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ໂຄງການເດັກແມ່ນໂຄງການລິເລີ່ມຂອງ ລັດຖະບານອົສຕຣາລີ ເພື່ອປົກປ້ອງເດັກຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ
ໃນການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ (2011-2014). ອົງການສຸພະນິມິດ ໄດ້ພັດທະນາ
ປື້ມຄູ່ມືສໍາລັບເວທີສົນທະນານີ້ເພື່ອ ໂຄງການເດັກ - ເສົາຫຼັກປ້ອງກັນ. ເອກະສານການສຶກສາອື່ນໆທີ່ພັດທະນາມາເພື່ອ
ໂຄງການເດັກ - ເສົາຫຼັກປ້ອງກັນ ລວມມີ:

ການປ້ອງກັນເດັກໃຫ້ປອດໄພ
ຈາກການລ່ວງລະເມີດ

ການປ້ອງກັນເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດ:
ເຄື່ອງມືຂອງຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ ສໍາລັບໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ

ເຄື່ອງມືຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ສຳລັບໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ

ການປ້ອງກັນເດັກຂອງພວກເຮົາໃຫ້ປອດໄພ
ຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ

ການປ້ອງກັນເດັກຂອງພວກເຮົາໃຫ້ປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ:
ປື້ມຄູ່ມືຂອງຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກສຳ�ລັບເວທີການສົນທະນາກັບ ຜູ້ຕາງໜ້າຊຸມຊົນ

ປື້ມຄ
ມ
ູ່ ືສຳລັບຜ
ອ
ູ້ ຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນເວທີສົນທະນາ
ກັບຜ
ຕ
ູ້ າງໜ້າຊຸມຊົນ

ການປ້ອງກັນເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກ
ການລ່ວງລະເມີດໃນການທ່ອງທ່ຽວ

ການປ້ອງກັນເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດໃນການທ່ອງທ່ຽວ:
ປື້ມຄູ່ມືຂອງຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກສຳ�ລັບການຝຶກອົບຮົມຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ

ປື້ມຄູ່ມືຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.

ຍັງມີປື້ມຄູ່ມືສະບັບພາສາອັງກິດ, ຂະແມ, ໄທ ແລະ ຫຽວດນາມ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງແຕ່ລະປະເທດ

ເດັກທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ອາໃສ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສະເພາະ ຕໍ່ການ
ຖືກລ່ວງລະເມີດ ທາງຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ທາງເພດ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນການ ກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
ສາມາດປົກປ້ອງລູກຈາກໄພອັນຕະລາຍຕ່າງໆ.
ປື້ມຄູ່ມື່ທີ່ມີຊື່ວ່າ ການປ້ອງກັນເດັກຂອງພວກເຮົາໃຫ້ປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ: ປື້ມຄູ່ມືສຳ�ລັບ
ຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳ�ເນີນ ເວທີສົນທະນາ ກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ, ຊຶ່ງ ໃຫ້ຄຳ�ແນະນໍາ
ທີ່ປະຕິບັດງ່າຍ ແລະ ເຄື່ອງມືສໍາລັບຜູ້ອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນ ເວທີສົນທະນາກັບ ພໍ່ແມ່ ແລະ
ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ. ປື້ມຄູ່ມືນີ້ໄດ້ອອກແບບເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ໃນການຮັກສາໃຫ້ເດັກ
ປອດໄພຈາກການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ. ປື້ມນີ້ ຈະມີທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອຳ�ນວຍ
ຄວາມສະດວກຕ້ອງການ ເພື່ອດຳ�ເນີນການຮຽນການສອນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ທັງຮູບແບບທີ່ເປັນທາງການ
ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ, ດ້ວຍການນຳ�ໃຊ້ ອຸປະກອນ ທີ່ມີຢ່າງຈຳ�ກັດ ຫຼື ທັນສະໄໝ.
ຍັງມີປື້ມຄູ່ມືສະບັບພາສາອັງກິດ, ຂະແມ, ໄທ ແລະ ຫຽວດນາມ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງແຕ່ລະ
ປະເທດ.

ໂຄງການເດັກແມ່ນແຜນງານລິເລີ່ມຂອງ ລັດຖະບານອົສຕຣາລີ ເພື່ອປົກປ້ອງເດັກຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດໃນການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ກໍາປູເຈຍ,
ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ (2011-2014). ໂຄງການເດັກ ເປັນການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ອົງການສຸພະນິມິດ ແລະ ຫ້ອງການ ສະຫະປະຊາຊາດ
ເພຶ່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ�. ແຜນງານດັ່ງກ່າວຢຶດຖື ວີທີການຄູ່ ແບບປົກປ້ອງ ແລະ ປ້ອງກັນຄວບຄູ່ກັນໄປ.
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