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ເມື່ອເວລາທີ່ທ່ານຄິດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງການຮ່ວມເພດ. ສິ່ງທີ່ມາກ່ອນອື່ນໝົດ ທີ່ເກີດຂື້ນໃນໃຈ 
ແມ່ນການສືບພັນ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມເພດສຳພັນ ຫຼື ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຈາກການຂະຫຍາຍເຊື້ອພະຍາດທາງ 
ເພດສຳພັນ ແລະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງສຸຂະພາບຂອງການຮ່ວມເພດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ 
ການມີເພດສຳພັນ - ວິທີທີ່ທ່ານຈະສະແດງໂຕເອງໃນການທຳເພດສຳພັນ - ແມ່ນຈຸດສຳຄັນຂອງສຸຂະພາບ 
ຂອງການຮ່ວມເພດ. 

ສຳລັບແມ່ຍິງ ທີ່ມີ ສຸຂະພາບຂອງເພດສຳພັນທີ່ດີ  ນາງຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າຈຸດຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ 
ທີມີສຸຂະພາບ. ນາງຍັງຕ້ອງການຄວາມສາມາດໃຫ້ເຫັນດັ່ງນີ້;

• ຕ້ອງການວິທີການຮ່ວມເພດ ດ້ວຍວິທີທີ່ສະບາຍໃຈ ແລະໃຫ້ຄວາມສຸກສັນແກ່ນາງ.
• ເລືອກຄູຮ່ວມເພດສຳພັນ
• ເລືອກເວລາ ແລະວິທີທີ່ຕ້ອງການ
• ເລືອກເບິ່ງວ່າ ວິທີໃດ ແລະເວລາໃດທີ່ຈະຕັ້ງທ້ອງ
• ຮູ້ຈັກປ້ອງການຕົນເອງ ຈາກການຕິດເຊື້ອຈາກທາງເພດສຳພັນ ໂດຍສະເພາະໂລກເອດ
• ມີອິດສະລະບໍ່ຖືກທຳຮ້າຍ ແລະບໍ່ຖືກບັງຄັບ.
ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໃນພາກນີ້ ສາມາດຊ່ວຍຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ການມີເພດສຳພັນ ແລະ 

ວິທີການຕ່າງໆທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະສ້າງສາຍພົວພັນທາງເພດ ເປັນວິທີທີ່ເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ. ທ່ານສາມາດ 
ດັດປັບກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບກຸ່ມອາຍຸ, ເພດ, ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະວັດທະນະທຳ, ຂອງ 
ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ ໃນຊຸດສຳມະນາທີ່ນຳພາໂດຍທ່ານ.

ການມີເພດສຳພັນ	
ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ
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ການສອນ	ແລະການຮຽນຮູ້ເລື່ອງເພດສຳພັນ.
ມນັອາດຈະໃຊເ້ວລານານ ເພື່ອໃຫກຸ້ມ່ ສະບາຍໃຈ ທີ່ຈະເວົ້າແບບເປດີເຜຍີ ກຽ່ວກບັ ເລື່ອງການຮວ່ມເພດ 

ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ. ທ່ານໝໍ ອາຣຸນາ ຢູເພຣດຕີ  ໄດ້ຂຽນນິທານເລື່ອງປະສົບປະການຂອງນາງ ໂດຍ 
ໃຊ້ກິດຈະກຳຈາກບົດຮຽນໃນພາກນີ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງແມ່ຍິງທີ່ປະເທດເນປານ.

ມັນໃຊ້ເວລາດົນນານສົມຄວນ ທີ່ຈະຮຽນເວົ້າອອກມາຢ່າງມີອິດສະລະ
ເປັນເວລາ 20 ປີ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເດີນທາງຮ່ວມກັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຊຸມຊົນໄປເຂດບ້ານ

ທີ່ຕັ້ງຢູ່ສອກຫຼີກຫ່າງໄກທີ່ປະເທດເນປານ ເພື່ອພົບປະສົນທະນາກັບແມ່ຍິງ ຜູ້ທີ່ເກືອບຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການ 
ປິ່ນປົວທາງດ້ານສຸຂະພາບ. ເມື່ອເວລາຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນສົນທະນາກ່ຽວກັບວຽກນີ້, ແມ່ຍິງຊາວບ້ານມີ 
ພຽງແຕ່ເວົ້າເລື່ອງສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູຮັກສາສຸຂະພາບ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີຄວາມນະອາຍ ທີ່ 
ຈະຮ່ວມປຶກສາສົນທະນາບັນຫາໃດໜຶ່ງທີ່ກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມ.

ຫຼາຍປີຜ່ານໄປທັງສອງຝ່າຍ; ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະພວກແມ່ຍິງຊາວບ້ານມີຄວາມສະ 
ບາຍໃຈ ທີ່ຈະເວົ້າຫົວຂໍ້ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູສຸຂະພາບ ແລະສະດວກໃຈ ສຳລັບພວກເຮົາທີ່ຈະເວົ້າ 
ກ່ຽວກັບການຕັ້ງທ້ອງ ແລະການປະສູດ. ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນອາດຈະມີຄວາມດວກກວ່າ ທີ່ຈະ 
ສົນທະນາກັບພວກເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການມີເພດສຳພັນ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ. ແຕ່ແລ້ວ ສີ່ງທີ່ຂ້າພະ 
ເຈົ້າຄິດ ກໍແມ່ນຜິດພາດ.

ຂ້ອຍຈັດເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະເລີ່ມຕົ້ນສົນທະນາຮ່ວມກັບພວກເຂົາ ກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງ 
ຊີວິດປະຈຳວັນ ເຊັ່ນ: ການຕັ້ງທ້ອງ ແລະບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ລວມທັງການຕິດເຊື້ອຈາກການມີເພດ 
   ສຳພັນ ແຕ່ວ່າ ເມື່ອເວລາຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມເວົ້າ ເລື່ອງເພດສຳພັນ ແລະສຸຂະພາບ 
   ທາງເພດສຳພັນ ກຸ່ມແມ່ຍິງແມ່ນມີຄວາມນະອາຍຫຼາຍ ແລະຫົວຫຼາຍ. ພວກ 
   ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຫານເວົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍກັບຂ້າພະເຈົ້າເລີຍ.

ຢ່າງໄດກໍຕາມ, ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຊຸມຊົນ ຍັງມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຕື່ມ. ທ່ານໝໍ ແລະ 
ນາງແພດຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຝຶກອົບຮົມ ບໍ່ສາມາດສັງລວມເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການມີເພດສຳພັນ ຫຼື ວິທີທາງທີ່ຈະ 
ເວົ້າອອກມາ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຄວາມຮູ້ນີ້ ແລະຕ້ອງການແລກປ່ຽນຂໍ້ຄິດເຫັນຮ່ວມກັບຊາວບ້ານ.  
ພວກເຂົາສ້າງແຜນທີ່ຈະທຳການສົນທະນາເຊິ່ງໜ້າໜຶ່ງຕໍ່ໜຶ່ງ ດັ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດໃນຜ່ານມາ. ຫຼັງ 
ຈາກ ໄດ້ປະຕິບັດໄປໄລຍະໜຶ່ງ ພວກເຂົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພວກເຂົາສາມາດທີ່ຈະດຳເນີນກອງປະຊຸມ ວ່າດ້ວຍ 
ການມີເພດສຳພັນ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ  ໂດຍມີການແບ່ງກຸ່ມເພດຍິງ ແລະຊາຍ.

ພວກເຮົາຮູ້ເລື່ອງ
ການມີເພດສຳພັນ 

ແມ່ນຫຍັງ?

ການຮ່ວມເພດສຳພັນ 
ແມ່ນວຽກໜຶ່ງຂອງໜ້າທີ່ 

ພວກເຮົາ.

ການມີເພດສຳພັນ ລະຫວ່າງ 
ສອງຊາຍ ຫຼືສອງຍິງແມ່ນ 

ເປັນຫຍັງ? ພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອໃນ 
ຕົວທ່ານເລີຍ ທີ່ເປັນເປັນຄົນ 

ຄວາມຄິດເຫັນສັງຄົມລັງກຽດ. 

ການມີເພດສຳພັນ  ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ
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ການມີເພດສຳພັນ ແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກບົ່ມຊ້ອນໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະຈິດໃຈເພື່ອສ້າງຄວາມ 
ສະບາຍໃຈໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ. ແຕ່ໂຊກບໍ່ດີ ສຳລັບແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນການມີເພດສຳພັນ ແມ່ນຈະຫາຄວາມສຸກສັນ 
ຫຼື ຄວາມພໍໃຈໄດ້ຍາກ. ການຮ່ວມເພດແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ ຖ້າຫາກວ່າຖືກບັງຄັບ ຫຼື ທຳຮ້າຍ. ແມ່ 
ຍິງ ມັກປະຕິເສດເລື່ອງການຮ່ວມເພດ ໃນເມື່ອເວລາພວກເຂົາບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ເມື່ອຍ ຫຼື ຍັງກັງວົນນຳການ 
ຕິດເຊື້ອເອດ ຫຼື ພະຍາດຈາກການມີເພດສຳພັນ ຫຼື ວ່າຢ້ານເກີດມີການຕັ້ງທ້ອງ. ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າ ເຂົາເຈົ້າ  
ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຕ້ອງການ. ແມ່ຍິງ ແລະຄູ່ຮ່ວມເພດຕ້ອງສົນທະນາໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບ ວິທີການທີ່ຈະມີເພດ 
ສຳພັນຮ່ວມກັນ. ພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະເວົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພດ. ແມ່ນຫຍັງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີ 
ຄວາມສຸກ ແລະວິທີຮ່ວມເພດຕ່າງໆທີ່ອາດຈະມີເດັກ ຫຼື ບໍ່ມີເດັກ.

ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງການຢາກເຂົ້າໃຈວິທີການຮ່ວມເພດ ແລະບັນຫາສຸຂະພາບ ກ່ອນເຂົາເຈົ້າ ຈະເລີ່ມມີເພດ 
ສຳພັນ. ບາງຄົນຄິດວ່າ ຖ້າຫາກວ່າຊາວໜຸ່ມໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດສຳພັນ. ພວກເຂົາຈະ 
ຮ່ວມເພດກັນກ່ອນໄວອາຍຸ ແຕ່ຄວາມຄິດນີ້ ບໍ່ແມ່ນຖືກຕ້ອງສະເໝີໄປ. ເດັກນ້ອຍຜູ້ຍັງບໍ່ຮູ້ດຽງສາຜູ້ທີ່ໄດ້ 
ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດ ແລະການມີເພດສຳພັນແບບປົກກະຕິ ແມ່ນພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ຫຼາຍກວ່າ ແລະນັບຖືຊຶ່ງກັນ ແລະກັນ ເມື່ອເວລາມີການຮ່ວມເພດສຳພັນ.

ການສອນ ແລະການຮຽນເລື່ອງການຮ່ວມເພດ

ບໍ່ມີໃຜແນະນຳຂ້ອຍດອກ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້  
 ເມື່ອເວລາຂ້ອຍມີອາຍຸເທົ່າກັບເຈົ້າ ແຕ່ຂ້ອຍ 

ກໍຕ້ອງການຢາກຮູ້. ການຮ່ວມເພດບໍ່ເປັນພຽງ 
ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີເດັກນ້ອຍ. ແຕ່ມັນຍັງເປັນ 

ສິ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີເກີດຂື້ນ.

ການເລີ່ມຕົ້ນການສືບພັນ
ມັນເປັນເລື່ອງງ່າຍກວ່າ ທີ່ຈະເລີ່ມສົນທະນາກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດ ກ່ອນຈະມີການສືບພັນ-ວິທີໃດ 

ທີ່ຈະເກີດໃຫ້ມີການຕັ້ງທ້ອງ ແລະມີເດັກເກີດ. ຄວນນຳໃຊ້ສັບພາສາດ້ານການແພດ ຫຼື ວິທະຍາສາດ  ເພື່ອໃສ່ 
ຊື່ຂອງຂອງພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍທີ່ໃຊ້ໃນການຮ່ວມເພດ  ແລະອະທິບາຍ ໜ້າທີ່ຕ່າງໆຂອງອະໄວຍະວະ 
ເພດ ຊື່ງຄວນເອົາໄວ້ເປັນຂໍ້ຫ້າມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຄຳສັບພື້ນບ້ານ. ຍົກຕົວຢ່າງ ຖ້າຫາກວ່າຄຳສັບທີ່ 
ປະຊາຊົນເອີ້ນວ່າ ລິງໂຄ ຫຼື ໂຍນີ ເປັນຄຳສັບຂອງຊາວບ້ານ, ເຂົາຈະຖືວ່າ ເປັບພາສາທີ່ຕໍ່ສູ້ຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນ,  
ພວກເຂົາເຈົ້າຈະນະອາຍທີ່ຈະເວົ້າອອກມາ ໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ. ການຮຽນ 
ຮູ້ຄຳສັບໃໝ່ສາມາດຊ່ວຍກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຂໍ້ມູນໃໝ່ຢ່າງຈິງຈັງ ແລະສາມາດຄິດ ກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບຂອງອະ 
ໄວຍະວະເພດ ໂດຍມີການສະແດງຄວາມນັບຖືຕໍ່ກັນ ແລະກັນ.

ການນຳໃຊ້ຮູບແຕ້ມ ເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອອະທິບາຍວິທີ ທີ່ແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ ທີ່ມີໜ້າທີ່ຮ່ວມເພດ ແລະຈາກນັ້ນ 
ເຮັດກິດຈະກຳໃນໜ້າຕໍ່ໄປ ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມມີຄວາມກ້າຫານໃນສົນທະນາ ເລື່ອງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນມາ.

ລິງໂຄ

ໝາກອັນທະ
ທໍ່ຮັບສົ່ງນ້ຳເຊື້ອ

ຮວງໄຂ່ ປາກມົດລູກ

ໜໍ່ຄຳ ຂອງເພດຍິງ
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ຈັດເປັນກຸ່ມນ້ອຍ  3 ຫາ 4 ຄົນ ແລະແຈກຜ້າກັນເປື້ອນ 2 ຜືນໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ໂດຍໃຊ້ຜ້າສີຂາວ ແລະຜ້າ 
ສີ,  ມີດຕັດ ຫືຼ ເຄື່ອງມືແນວອື່ນທີ່ຕັດຜ້າໄດ້   ແລະ ປາກກາ ຫືຼ ບິກໃຫ່ຍ  ແລະທ່ານອາດນຳໃຊ້ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫ່ຍ 
ເພື່ອເຮັດຜ້າກັນເປື້ອນ.
ແນະນຳໃຫ້ກຸ່ມ ແຕ້ມຮູບອະໄວຍະວະໂຍນີຂອງເພດຍິງ ໃສ່ຜ້າ
ກັນເປື້ອນ ແລະແຕ້ມອະໄວຍະວະລິງໂຄຂອງເພດຊາຍໃສ່ຜ້າ
ກັນເປື້ອນອິກຜືນໜຶ່ງ.
ແລະຕໍ່ໄປແນະນຳພວກເຂົາ ຕັດເປັນແຜ່ນເຈ້ຍສີ ຂະໜາດນ້ອຍ
ເພື່ອເປັນຕົວແທນ ໃຫ້ແກ່ເລືອດໃນການເປັນປະຈຳເດືອນ,
ນ້ຳເຊື້ອ ແລະຮວຍໄຂ່ ແລະຕິດເຈ້ຍທີ່ຂຽນຮູບເຫຼົ່ານີ້ ໃສ່ຜ້າ
ກັນເປື້ອນ ເພື່ອທີ່ທ່ານຈະໃຊ້ຜ້າກັນເປື້ອນ ເພື່ອເຮັດກິດຈະກຳ
ໃຫ້ແກ່ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຕື່ມອີກ.
ເມື່ອເວລາພວກເຂົາເຮັດແລ້ວ ຈົ່ງເອີ້ນເອົາກຸ່ມເຂົ້າມາກອງ
ປະຊຸມລວມ ແລະໃຫ້ 2 ຄົນຈາກແຕ່ລະກຸ່ມ ນຸ່ງຜ້າກັນເປື້ອນ
ແລະອະທິບາຍສິ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຖ້າຫາກເຫັນວ່າກຸ່ມ ຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ ຈົ່ງຖາມພວກເຂົາໃຫ້ 
ຊີ້ບອກວ່າພາກສ່ວນໃດ ເປັນຈຸດສຳຄັນຂອງຄວາມຮູ້ສຶກມີ
ຄວາມສຸກ ແລະບ່ອນໃດເປັນບ່ອນຜະລິດ ຜູ້ສືບທອດ
ເພື່ອສະຫຼຸບສັງລວມ ຈົ່ງຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມວ່າ 
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມ
ເພດ ແລະການຜະລິດຜູ້ສືບທອດ ແລະປຶກສາສົນທະ
ນາບັນຫາອື່ນໆທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້
ຊາວໜຸ່ມຊາຍ ແລະຍິງອາດຈະເກີດມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ ທີ່ຈະເຮັດກິດຈະກຳນີ້ຮ່ວມກັນ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາ 
ເຈົ້າມ່ວນຊື່ນຕື່ມອິກ  ໃນກຸ່ມທີ່ມີຍິງຊາຍຮ່ວມກັນ ແລະແນະນຳໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ໃສ່ເສື້ອກັນເປື້ອນຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະຜູ້ຍິງໃສ່ເສື້ອກັນເປື້ອນຂອງເພດຊາຍ.

ການມີເພດສຳພັນ  ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ

ກດິຈະກາໍ. ເສື້ອກັນເປື້ອນໃນການສືບພັນ

3

ອະໄວຍະວະສືບພັນ 
ຂອງເພດຊາຍ

ອະໄວຍະວະສືບ
ພັນຂອງເພດຍິງ.

ຮູບຮ່າງຂອງຄົນເຮົາ ບໍ່ແມ່ນຈະສົມບູນແບບທັງໝົດ.  ອາດຈະມີເດັກ 1 ຄົນ ໃນຈຳນວນ 100 
ຄົນທີ່ເກີດມາຈະມີຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ເຕັມມາດຖານ ຂອງເພດຊາຍ ຫຼື ເພດຍິງ.  ຄົນປະເພດນີ້ 

ເອີ້ນວ່າ ຄົນສອງເພດ, ກະເທີຍ ຫຼື ບຸກຄົນປະເພດທີສາມ. ບາງຄົນອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າ 
ຕົນເປັນຜູ້ຊາຍ ຍົກຕົວຢ່າງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ມີພາກສ່ວນຮ່າງກາຍທີ່ບອກບົ່ງວ່າເປັນຜູ້ 

ຊາຍຄົບຊຸດ ແລະ ອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກ ຄ້າຍຜູ້ຍິງຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ສີ່ງທີ່ພິເສດອອກໄປ. 
ຖ້າຫາກທ່ານເຮັດກິດຈະກຳນີ້ ຕ້ອງໃຊ້ສະຕິບັນຍາ ຄວາມຮູ້ສຶກ ເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ 

ຜູ້ເຂົາຮ່ວມສຳມະນາ ທີ່ບໍ່ເຕັມພໍ ວ່າຕົນວ່າ ເຂົາອາດຈະເປັນເພດໃດ.

ການເຮັດກິດຈະກຳນີ້ ອາດຕັ້ງຄຳຖາມເຖິງເລື່ອງຄວາມເປັນປະຈຳເດືອນ ການຮ່ວມເພດ  ຫຼື ການຕັ້ງ 
ທ້ອງ. ຖ້າຫາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາມີຄວາມສົນໃຈ  ທ່ານຄວນເຊື້ອເຊິນ ເອົາພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ  
ມາອະທິບາຍຕື່ມໃຫ້ແກ່ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ແລະເບິ່ງບົດຮຽນພາກ 4, 6 ແລະ 12 ວ່າດ້ວຍ ສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ມີ 
ທ່ານໝໍ.
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ຢ່າປ່ອຍວາງຈາກເພດສຳພັນ
ຍັງມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການມີເພດສຳພັນ ເໜຶອກວ່າການຮ່ວມເພດ ຫຼື ສ້າງການຮ່ວມຮັກ - 

ຜູ້ຊາຍເອົາອະໄວຍະເພດສຸບເຂົ້າອະໄວຍະວະເພດຍິງ ແລະປ່ອຍນ້ຳເຊື້ອຂອງຕົນ ການມີເພດສຳພັນແມ່ນ 
ພາກສ່ວນສຳຄັນຂອງແຕ່ລະຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ. ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ຄົນເຮົາທີ່ຈະມີທຸກເວລາ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະເຮັດ 
ຫຼື ບໍ່ເຮັດແຕ່ກໍມີການຄິດເຖິງສະເໝີ.

ການມີຄວາມຮູ້ສຶກ ຕ້ອງຄຳນຶງຄິດເຖິງ ຄວາມຮູ້ສຶກທາງດ້ານສຸຂະພາບ ເຊັ່ນ; ວິທີການລູບຄຳຈັບບາຍ, 
ມະໂນພາບ, ຄວາມຮູ້ສຶກຄຳເວົ້າທີ່ໄດ້ຟັງ, ການຖືກດົມກິ່ນ ແລະລົດຊາດຂອງການສຳຜັດ. ມັນຍັງລວມເຖິງ
ຈຸດສຸດຍອດເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພດ ແລະປະສົບປະການ. ທັງໝົດນີ້ມັນຍັງເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄິດເຖິງ  
ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮ່ວມຮັກກັນ.

ຄວາມໃກ້ຊິດ ແລະການພົວພັນທັງສອງຢ່າງນີ້ ແມ່ນວິທີທາງທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາຮູ້ສຶກຢູ່ໃກ້ຊິດ ແລະ 
ມີຄວາມຮັກກັບ ຄູ່ຮ່ວມຊີວິດ. ການເຊື່ອໝັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ກັບຄວາມໃກ້ຊິດ. ການຮັກກັນຢ່າງເລິກເຊີ່ງ 
ສາຍພົວພັນການຮັກກັນຢ່າງເລິກເຊີ່ງທີ່ເປັນປົກກະຕິ ແມ່ນມີການພັດທະນາ ເມື່ອເວລາຄູ່ຮ່ວມຊີວິດໄດ້ຮຽນ 
ຮູ້ຜ່ານມາ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ທາງດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກທາງດ້ານອາລົມ ແລະຮ່າງກາຍ.

ເອກະລັກດ້ານການຮ່ວມເພດ ແມ່ນການປະສົມກັນ ຊື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ວິທີ ເຊັ່ນ: ທາງດ້ານຊິວະ 
ສາດທາງເພດ (ແມ່ນມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າເປັນເພດຊາຍ ຫຼືເປັນຜູ້ຍິງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ເອກະລັກທາງການ 
ຮ່ວມເພດ (ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະການກະທຳຂອງເພດຊາຍ ຫຼື ເພດຍິງ ຫຼື ບາງລາຍກໍມີປະສົມກັນທັງສອງເພດ) 
ການຮ່ວມເພດຍິງຊາຍ (ແມ່ນການກະທຳທີ່ມີການມຸ່ງຫວັງຂອງເພດຊາຍຫຼືເພດຍິງ)  ແລະວິທີທາງຮ່ວມເພດ 
(ມີຄວາມພໍໃຈຂອງເພດຊາຍ ຫຼື ເພດຍິງ, ຫຼື ທັງສອງເພດ)

ການສອນ ແລະການຮຽນເລື່ອງເພດສຳພັນ

ກດິຈະກາໍ. ຊອກຫາເບິ່ງຕົນເອງໃນຮູບພາບ

ລັກສະນະເລື່ອງເພດ ແລະບົດບາດການຮ່ວມມີການປ່ຽນແປງຕາມກາລະເທສະ. ການປະພຶດແບບນີ້ 
ແມ່ນຂື້ນກັບການກະທຳທີ່ທ່ານຄິດອອກໂດຍຕົວທ່ານເອງ. ພວກທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຈະແລກປ່ຽນຄຳຕອບ 
ກັບຜູ້ອື່ນ ພຽງແຕ່ໝາຍ (ຫຼື ໃຊ້ສີ່ງໝາຍໄວ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ ວ່າທ່ານເປັນຄົນ ແບບໃດ!)

ຊິວະວິທະນາທາງເພດ ( ຫຼືວ່າ ມີຮ່າງກາຍເພດຊາຍ ຫຼືເພດຍິງ)
ເພດຊາຍ                  ເພດຍິງ

ເອກະລັກ ທາງເພດ (ຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼື ການກະທຳຂອງເພດຊາຍ ຫຼືເພດຍິງ)
ເພດຊາຍ                              ເພດຍິງ

ບົດບາດຍິງຊາຍ (ມີໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງເພດຊາຍ ຫຼືເພດຍິງ)
ເພດຊາຍ                              ເພດຍິງ

ການແນະນຳທາງເພດ (ໄດ້ຮັບຄວາມດຶງດູດ ແກ່ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຜູ້ຍິງ ຫຼື ໂດຍທັງສອງຝ່າຍ)
ເພດຊາຍ                              ເພດຍິງ
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ເອກະລັກເພດຍິງຊາຍ	ແລະແນະນຳການຮ່ວມເພດ
ການແນະນຳຄວາມເປັນເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ມີຊື່ເອີ້ນແຕກຕ່າງກັນ ພວກກຸ່ມໂຮໂມເຊກຊູເອນ  

(homosexual) ໝາຍຄວາມວ່າ ເປັນຄົນທີ່ສົນໃຈກັບຜູ້ຄົນທີ່ເປັນເພດດຽວກັນ, ກຸ່ມຮີຕີໂຣເຊກຊູເອນ  
(heterosexual) ໝາຍວ່າເປັນຄົນທີ່ສົນໃຈກັບເພດຕົງກັນຂ້າມ ແລະກຸ່ມບາຍເຊກຊູເອນ (bisexual) ເປັນ 
ຄົນສົນໃຈທັງສອງເພດ ຄືເພດຍິງ ແລະເພດຊາຍ. ບາງເທື່ອຜູ້ຄົນມັກນຳໃຊ້ຄຳສັບທີ່ວ່າ ເກ ຊື່ງໝາຍເຖິງ  
ພວກທີ່ສົນໃຈຮ່ວມເພດກັບຄົນເພດດຽວກັນ ແລະສຳລັບກຸ່ມ ເລດສະບຽນ ( lesbian) ຊຶ່ງແມ່ນແມ່ຍິງສົນໃຈ
ເພດຍິງດ້ວຍກັນ

ການຂ້າມເພດຍິງຊາຍ ການຂ້າມຮ່ວມເພດ ຫຼື ເພດທີສາມແມ່ນອີງໃສ່ຄົນຜູ້ທີ່ມີເອກະລັກທາງເພດ 
ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກວິຊາ ຊີວະວິທະຍາ ຍົກຕົວຢ່າງ ຄົນມີຮູບຮ່າງເປັນຜູ້ຊາຍ ແຕ່ຄວາມຮູ້ສຶກຄືຜູ້ຍິງ ຫຼື ຄົນ 
ເປັນຜູ້ຍິງແຕ່ຄວາມຮູ້ສຶກຄືຜູ້ຊາຍ. ຄວາມຮູ້ສຶກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປົກກະຕິຂອງທຳມະຊາດ ມັນເກີດຂື້ນແຕ່ເວລາ 
ພວກເດັກຍັງໜຸ່ມນ້ອຍຢູ່ ແລະພວກເຂົາເລີ່ມເຫັນກັນເປັນເພດໜຶ່ງ ຫຼື ອີກເພດໜຶ່ງ ຫຼື ເມື່ອເວລາພວກເຂົາ 
ພັດທະນາທາງເພດໃນ ເວລາຍັງບໍ່ຮູ້ດຽງສາ ບາງຄົນກໍຮູ້ສຶກວ່າ ຕົນບໍ່ແມ່ນຍິງ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນຊາຍແຕ່ກໍມີຄວາມ
ຮູ້ສຶກເປັນທັງສອງເພດ ຫຼື ບາງເທື່ອກໍຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງເພດຈາກຜູ້ອື່ນ,

ກຸ່ມແມ່ຍິງຊອບແມ່ຍິງດ້ວຍກັນ, ກຸ່ມພວກເປັນເກ  ກະເທີຍ ແລະກຸ່ມຜູ້ຊອບທັງສອງເພດນີ້ ມີຢູ່ນຳ 
ທຸກເຊື້ອຊາດ  ແລະ ຊົນເຜົ່າ ໃນທົ່ວໂລກ. ບາງສະຖານທີ່ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຍອມຮັບ ແລະນັບຖືກັນດ້ວຍກຽດສັກ 
ສີ ແຕ່ວ່າ ມີຫຼາຍສະຖານທີ່ຜູ້ນຳສາສະໜາ, ນັກການເມືອງ ແລະຜູ້ມີອຳນາດອື່ນໆຍັງເປີດເຜີຍ ການທຳ 
ອານາຈານກັບຜູ້ຮ່ວມເພດດຽວກັນ ແລະເອກະລັກການຂ້າມເພດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ພວກຮ່ວມເພດດຽວກັນ 
ພວກເກ ແລະແມ່ຍິງກັບແມ່ຍິງ ມັກເຊື່ອງຊ້ອນການມີເພດສຳພັນ ຍ້ອນວ່າ ມັນມີກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານພວກເກ 
ແລະການສ້າງຄວາມລຳອຽງ. ຄວາມຢ້ານ ແລະຄວາມນະອາຍທີ່ມີການບໍ່ຍອມຮັບໂດຍສັງຄົມທົ່ວໄປ. ມັນ 
ສາມາດສ້າງບັນຫາໃຫ້ແກ່ ສຸຂະພາບ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະແນວຄິດຈິດໃຈ. ພວກທີ່ມີເພດຜິດປົກກະຕິນີ້ 
ຈຶ່ງຖືວ່າຕົນໄດ້ຖືກເນລະເທດແບບຄົນໂດດດ່ຽວ. ຊື່ງເປັນການໜີບຮັດກົດດັນ ແລະເກີດມີບັນຫາທາງດ້ານ 
ສຸຂະພາບ. ນອກນີ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຍ້ອນວ່າ ການມີເພດ 
ສຳພັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈະຖືກເປີດເຜີຍ.

ອົງການສິດທິມະນຸດໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອໃຫ້ການສຶກສາແກ່ຊຸມຊົນ ໃຫ້ຍຸຕິການຈຳແນກເຊື້ອຊັ້ນ 
ວັນນະຊື່ງກັນ ແລະກັນ ແລະສົ່ງເສີມໃຫ້ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຍອມຮັບຄວາມຄວາມແຕກຕ່າງຂອງບົດ 
ບາດທາງເພດໃນການພົວພັນ ແລະຄອບຄົວ.

ການມີເພດສຳພັນ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ

ການແນະນຳທາງເພດ ແລະເອກະລັກເພດຍິງຊາຍເປັນວຽກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ 
ໃນການຮ່ວມເພດ ເພື່ອຈະນຳມາປຶກສາຫາລືກັນ. ໃນກຸ່ມຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີບາງຄົນຍັງບໍ່
ຕ້ອງການຢາກປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຮ່ວມເພດລະຫວ່າງຊາຍ ແລະຍິງອີກຊ້ຳ 

ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາເຖິງຄວາມນະອາຍແລະຖືວ່າເປັນເລື່ອງໜ້າ
ລັງກຽດ ຕ່າງຄົນກໍເຂົ້າໃຈດີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມການສ້າງຄວາມນະອາຍໃຫ້ແກ່ໃຜຜູ້ໜຶ່ງ
ໃນສັງຄົມ ຖືວ່າເປັນການຂາດຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ. ຍ້ອນວ່າຜ່ານມາ 

ຜູ້ຄົນມັກເວົ້າ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດທີ່ມີວິທີແຕກຕ່າງກັນ.
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ການຢຸດຕີການຈຳແນກເຊື້ອຊາດວັນນະ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງໃນການສົ່ງເສີມວຽກງານເພື່ອສຸຂະພາບ

ກູຢານາ  ເປັນປະນ້ອຍປະເທດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ອະເມຣິກາໃຕ້ ມີກົດໝາຍທີ່ໄດ້ປະກາດນຳໃຊ້ ວ່າແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ 
ຊາຍມີສິດເທົ່າທຽມກັນທາງດ້ານການຮ່ວມເພດ ແລະປະຊາຊົນພົນລະເມືອງທັງໝົດ ແມ່ນມີສິດເຂົ້າເຖິງ 
ການສຶກສາ, ມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະປິ່ນປົວສຸຂະພາບ. ລັດຖະທຳມະນູນຍັງຫ້າມກ່ຽວກັບການຈຳແນກ 
ເຊື້ອຊາດ ສີຜີວ ຄວາມຄິດດ້ານການເມືອງ ຫຼືການເຊື່ອຖືທາງສາສະໜາ ແຕ່ວ່າສິດ ເຫຼົ່ານີ້ ຈະຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບ 
ຄວາມນັບຖືເທົ່າທີ່ຄວນ ສຳລັບການຮ່ວມເພດຍິງຕໍ່ຍິງ, ກຸ່ມກະເທີຍຜູ້ຊອບທັງສອງເພດ ແລະຜູ້ຊອບຂ້າມ 
ຜ່ານເພດ ຄົນພວກນີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບຄວາມຮ່ວມເພດຍິງຊາຍນຸ່ງເຄື່ອງຊຶ່ງກັນ ແລະກັນ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຕ້ອງ 
ການນຸ່ງຖື ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ສັງຄົມຮັບຮູ້ວ່າຖືກຕ້ອງກັບເພດ ພວກນີ້ເປັນບຸກຄົນທີ່ນອນຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍ ເພື່ອທຳ 
ການບັງຄັບ ແລະເປັນກຸ່ມຄົນທີ່ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ຍາກ.

ອົງການສັງຄົມ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ສາສົດ (SASOD) ເປັນກຸ່ມທີ່ຕໍ່ຕ້ານ ຕໍ່ການຈຳແນກເຊື້ອຊາດວັນນະໄດ້ຖືກ
ສ້າງຂື້ນ ໃນປີ 2003 ໂດຍສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆ ລວມທັງການໃຫ້ຄຳປຶກສາວິທີການຮ່ວມເພດ ວ່າເປັນ 
ສິດທິພື້ນຖານ ໃນລັດຖະທຳມະນູນຂອງປະເທດກູຢານາ, ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຖືກທາລຸນທຳລາຍ 
ແລະຖືກຈຳແນກກຸ່ມຄົນປະເພດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ພວກເຂົາໄດ້ຖືກຊວນເຊີນມາສານ ເພື່ອອຸທອນກົດໝາຍທີ່ 
ໃສ່ໂທດອາຍາໃນການມີເພດສຳພັນນຳຄົນປະເພດດຽວ ແລະນຸ່ງເຄື່ອງຂອງເພດຕົງກັນຂ້າມ.

ອົງການສາສົດທີ່ເປັນກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານການຈຳແນກທາງເພດ ໄດ້ໃຊ້ສື່ມວນຊົນແບບປະດິດຄິດສ້າງ ພວກ 
ເຂົາເຈົ້າເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາທີ່ເປັນຮູບແຕ້ມ ມີການເຜີຍແຜ່ຮູບເງົາ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນຊີວິດ 
ຂອງກຸ່ມພວກເພດຍິງຊອບເພດຍິງ ກະເທີຍ ແລະເລື່ອງຮ່ວມເພດຍິງ ແລະຊາຍໃນທົ່ວໂລກ ຮູບເງົາໄດ້ສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນບັນຫາ ແລະວິທີທາງເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມຄົນປະເພດເຫຼົ່ານີ້ ມີຊີວິດຢູ່ໃນຊຸມຊົນຢ່າງມີອິດສະລະພາບໜ້ອຍ
ໜຶ່ງໃນສັງຄົມ ແລະເປີດໂອກາດທາງເພດ ແລະຖືສຳຄັນວ່າ ການຮ່ວມເພດ ແລະວິທີການຮ່ວມເພດທີ່ແຕກ 
ຕ່າງກັນນັ້ນ ກໍແມ່ນເປັນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງໃນສັງຄົມມະນຸດ.

ໃນປີ 2007 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໂຄງການແຫ່ງຊາດຕ້ານໂລກເອດ ແລະສະຫະພັນນາຍຄູ ໄດ້ເປັນ 
ຜູ້ສະໜັບສະໜູນການໂຕ້ວາທີ  ນາຍຄູທີ່ມີການຮ່ວມເພດກັບເພດດຽວກັນ  ຫືຼ ພວກຊອບຮ່ວມເພດຍິງຕໍ່ຍິງບໍ່ 
ອະນຸດຍາດໃຫ້ສິດສອນ. ສະມາຄົມຕໍ່ຕ້ານການຈຳແນກເລື່ອງຮ່ວມເພດ ໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍເຖິງ ໜັງສືພິມໃຫຍ່ 
ຂອງປະເທດກູຢານາ ໄດ້ກ່າວປະນາມລັດຖະບານ ແລະອົງການລັດທິບໍ່ຍອມຮັບສິດທິຄວາມເປັນຄູ, ໂດຍ 
ການປົກປ້ອງຈາກລັດຖະທຳມະນູນ ຂໍ້ຄວາມໃນຈົດໝາຍໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາເຈລະຈາກັນ ແລະໃຫ້ອົງການຕໍ່ຕ້ານ
ການຈຳແນກເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ສາມາດສຶກສາຄວາມມີເພດສຳພັນທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະໃຫ້ການສຶກສາແກ່ປະ 
ຊາຊົນກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດແບບວິທິແຕກຕ່າງ ລວມທັງກຸ່ມຮ່ວມເພດຕ່າງໆ..

ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ອົງການຕໍ່ຕ້ານການຮ່ວມເພດ ສາສົດ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມກັບກະຊວງສາ 
ທາລະນະສຸກ ແລະອົງການອື່ນໆ ໄດ້ດຳເນີນໂຄງການສຸຂະພາບແບບໃດ ທີ່ສະເໜີໃຫ້ເຫັນຂ່າວວ່າດ້ວຍ 
ສຸຂະພາບຂອງເພດ ລວມທັງຂ່າວສະເພາະກ່ຽວກັບພວກຮ່ວມເພດທີ່ມີຫຼາຍປະເພດຄົນອິກດ້ວຍ

ການສອນ ແລະການຮຽນຮູ້ເລື່ອງເພດສຳພັນ

ສິດທິມະນຸດແມ່ນເພື່ອໝົດທຸກຄົນ
ບໍ່ມີ

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ
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ການກະກຽມ	ເພື່ອນຳພາການປຶກສາສົນທະນາ	
ເລື່ອງພິດສະຫວາດ	ແລະເພດສຳພັນ

ເພື່ອຊ່ວຍກຸ່ມຮຽນຮູ້ເລື່ອງສຸຂະພາບທາງເພດ, ທ່ານຄວນປູກຈິດສຳນຶກເຖິງວິທີທີ່ທ່ານຄິດ, ຄວາມຮູ້ 
ສຶກ ແລະພຶດຕິກຳທີ່ຄວບຄຸມວິທີທີ່ທ່ານຈະເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວບົດຂອງບົດຮຽນ. ຍົກຕົວຢ່າງ ທ່ານອາດຈະບໍ່ 
ສະບາຍໃຈ ທີ່ຈະເວົ້າຄຳສັບທຳອິດ ເຊັ່ນ ໂຍນິ,  ລິງໂຄ ຫື ທະວານ ຮ່ວມກັບກຸ່ມ ການທົດລອງລົມກັບຜູ້ອື່ນກ່ອນ 
ສາມາດຊ່ວຍທ່ານກະກຽມ ແລະນຳໃຊ້ຄຳສັບເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອື່ນນຳໃຊ້ຄຳສັບເຫຼົ່ານັ້ນ 
ແບບສະບາຍ.

ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຈະບໍ່ສາມາດເວົ້າແບບເປີດເຜີຍ ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ ແລະໄດ້ຮັບການ 
ນັບຖື. ຄວາມສະດວກໃຈຂອງຜູ້ນຳພາກອງປະຊຸມ - ລວມມີຄວາມສະບາຍໃຈຕິດກັບຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຈ- 
ເປັນເລື່ອງສຳຄັນສຳລັບກຸ່ມ. ຜູ້ນຳພາ
ກອງປະຊຸມມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຊ່ວຍ
ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ  
ຕົກລົງ ຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມຜິດພາດ, 
ອຶດອັດໃຈ, ຍີ້ມຫົວ, ມິດງຽບ ແລະວາງ
ຄຳຖາມຕ່າງໆ. ດັ່ງນັ້ນຜູ້ນຳພາກອງປະ
ຊຸມຄວນຮັບຟັງຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະເປັນຜູ້ເວົ້າ. 

ກ່ອນຈະນຳພາເຮັດການປຶກສາສົນ
ທະນາກ່ຽວກັບເລື່ອງສຸຂະພາບທາງເພດ
ຕ້ອງເວົ້າກັບກຸ່ມວ່າເປັນການແລກປ່ຽນ
ແນວຄິດ ແລະຄວາມຄິດກ່ຽວກັບແຕ່ລະ
ບົດຮຽນ ແລະທ່ານຫວັງວ່າຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບ
ຮົມຈະປະຕິບັດ ແລະເວົ້າ. ເມື່ອໃຜຜູ້ໜຶ່ງ
ໄດ້ຮັບຟັງແລ້ວ ທ່ານຄວນກຽມຕົວອີກຕື່ມ
 ເພື່ອຈະຮັບຟັງຜູ້ອື່ນ.

 ຄຳຖາມລຸ່ມນີ້ ແມ່ນນຳໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຄິດ ແລະນຳໄປປຶກສາຫາລືກັບຄູ່ຄອງ:

• ຕົນເອງມີ ອາການ ແລະ ອາລົມ ທາງເພດສຳພັນແບບໃດ?

• ຄົນອື່ນມີອາການ ຫຼື ແລະອາລົມທາງເພດສຳພັນແບບໃດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງບໍ່ສະບາຍໃຈ? ແລະ  
 ໂສກເສົ້າ?

• ຕົນເອງຈະລະບາຍຄວາມຮູ້ສຶກ, ປະສົບການ ແລະວິທີການມີເພດສຳພັນທີ່ກະທົບໃສ່ ຄວາມສາມາດ 
 ຂອງຕົນ ເພື່ອຈະສົນສົນທະນາຫາວິທີເວົ້າແບບໃດ? ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນເປັນຜູ້ຕັດສິນ ?

• ຕົນເອງຈະວາງທ່າທີແບບໃດ ເພື່ອຮັກສາອາການທາງເພດຂອງຕົນ ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີກັບຄົນອື່ນ?

• ຕົນເອງຄວນເຮັດຫຍັງ ເພື່ອດຶງດູດໃຈຂອງຄົນອື່ນໃຫ້ເຂົາຄິດເອົາເອງ.

 

ການຮ່ວມເພດ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ

ຊັກວ່າວ ມີແຕ່ວ່າ 
ຊັກວ່າວ! ໂອ! ແຕ່ຕົນ 
ເອງ ຂ້ອຍ ບໍ່ສາມາດທຸ 

ເລົາອາການລົງໄດ້!

ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ ! ຈົງ 
ຍີ້ມຫົວ ແລະສືບຕໍ່ເດີນ 

ໄປໜ້າ! ຄວນໃຊ້ເວລາແດ່ 
ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຕາມຄວາມ 

ຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ!

ຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມທາງ 
ເພດ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອ.
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ຜົນຕອບຮັບ	 ແລະການສະຫຼຸບລາຍງານຈາກຄູ່ຮ່ວມເພດ. ການນຳພາການປຶກສາສົນທະນາເລື່ອງເພດ 
ສຳພັນ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດເປັນການໃຫ້ໂອກາດໄດ້ຮຽນຮູ້ເປັນຢ່າງດີ . ຈົ່ງກຳໂອກາດຂອງມັນ. ເມື່ອເວ
ລາການປຶກສາສົນທະນາສີ້ນສຸດລົງ, ຈົ່ງນັ່ງລົງກັບເພື່ອນ ແລະປ່ຽນຜຽນກັນຟັງຖ້າເຈົ້າຍັງອຶດອັດໃຈ ແລະ 
ຍັງສັບສົນ,  ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ປອດໄພເພື່ອສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການຜົນຕອບຮັບ 
ໂດຍສະເພາະ. ຈົ່ງຖາມແລກປ່ຽນກັນ.

ການສອນ ແລະການຮຽນຮູ້ເລື່ອງເພດສຳພັນ

ເລີ່ມສົນທະນາ	ເລື່ອງເພດສຳພັນ	

ມີຫຼາຍຄົນອາດຈະອຶດອັດໃຈທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມເປັນກຸ່ມ ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກສອນບົດຮຽນວ່າດ້ວຍ 
ການສົນທະນາເລື່ອງພິດສະຫວາດ  ເພາະວ່າ ມັນເປັນເລື່ອງອັບອາຍຂາຍໜ້າ  ແລະບໍ່ສຸພາບ. ຢູ່ໃນບາງຊຸມ 
ຊົນ ທີ່ມີລະບຽບສັງຄົມ ທີ່ເກືອດຫ້າມແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍສົນທະນາໂອ້ລົມກັນເລື່ອງເພດສຳພັນນຳກັນ. 
ແຕ່ກໍຕົກລົງວ່າ ສຳລັບຜູ້ຊາຍທີ່ຈະເວົ້າເລື່ອງເພດສຳພັນ ແລະການນຳໃຊ້ສັບພາສາທີ່ບໍ່ສຸພາບ ແຕ່ສ່ວນ 
ແມ່ຍິງ ກໍບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດວ່າ ຈະໄດ້ຟັງ ຄຳເວົ້າແບບນີ້ ຫຼື ນຳໃຊ້ຄຳສັບທີ່ບໍ່ສຸພາບຄືກັນ. ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນ 
ຄວນໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍໄດ້ຮັບຂ່າວສານທີ່ຄືກັນ ໂດຍທີ່ພວກເຂົາອາດຈະພົບເຫັນ. ແຕ່ວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງ 
ແຍກເປັນກຸ່ມໃຜມັນ ເພື່ອສາປຶກສາສົນທະນາ ກ່ຽວກັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາ.

ພວມຕ້ອງເຮັດວຽກເປັນທີມ 
ເມື່ອເວລາ ພວກເຮົາລົມເລື່ອງ 
ການມີເພດສຳພັນ ເປັນກຸ່ມ 
ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອ 

ກັນ ຖ້າຫາກ ເປັນການປຶກສາ 
ຫາລືເລື່ອງຫຍຸ້ງຍາກ

ມັນຈະເປັນການດີ ທີ່ຈະຮູ້, 
ພວກເຮົາຄວນກວດກາຄືນຫຼັງ 
ຈາກນັ້ນ. ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າຂ້ອຍໄດ້ 

ຮັບຮູ້ ຫຼາຍຄວາມຄິດເຫັນ 
ແລະຫຼາຍຄຳຖາມ ທີ່ພວກ 
ເຮົາໄດ້ສົນທະນາກັນມາ.

ການຮ່ວມເພດ ແລະ ສາຍພົວພັນ ເປັນເລື່ອງສຳຄັນ ສຳລັບຊີວິດສ່ວນຕົວ 
ຂອງແຕ່ລະຄົນ.. ຖ້າຫາກກຸ່ມແມ່ຍິງມີຄວາມສະດວກ ນຳກັນ , ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ 

ພວກເຂົາ ຄວນ ສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບ ປະສົບການຂອງພວກເຂົາ
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ສ້າງຄວາມເຊື່ອຖື	ກັບການຕົກລົງກັນເພື່ອກຸ່ມໃນການປຶກສາຫາລືກັນ.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈະມີຄວາມປາຖະໜາ ທີ່ຈະແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະຮູ້ສຶກວ່າກ່ຽວກັບ 

ເພດ ແລະການຮ່ວມເພດ ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຂົາມີຄວາມໝັ້ນຊຶ່ງກັນ ແລະກັນຢູ່ໃນກຸ່ມ ແລະພ້ອມແລ້ວ 
ທີ່ຈະຮັບຟັງ  ແລະຕອບສີ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າດ້ວຍຄວາມນັບຖື. ນອກນີ້ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຕ້ອງການຄວາມເຊື່ອ 
ໝັ້ນທີ່ວ່າ ບໍ່ມີໃຜຄົນໃດໃນກຸ່ມຈະກ່າວນິນທາວ່າຂວັນເຂົາເຈົ້າກັບຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ນອກກຸ່ມ. ເພື່ອສ້າງຄວາມ 
ເຊື່ອໝັ້ນໃນກຸ່ມ, ຈົ່ງແນະນຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມວ່າສັນຍາກັນກ່ອນ ກ່ອນທີ່ເລີ່ມກອງປະຊຸມ. ທ່ານອາດຈະ 
ຂຽນບັນຊີກ່ຽວກັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກຝຶກອົບຮົມ ແລະຕິດໃສ່ຝາເພື່ອຢັ້ງຢືນເມື່ອເວລາຕ້ອງການ 
ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມ ຈົ່ງຖາມເຂົາເຈົ້າວ່າ ສັນຍານີ້ເປັນປະໂຫຍດ ແລະຖ້າຫາກຈະມີຫຍັງທີ່ພໍຈະເພີ່ມ 
ເຕີມອີກ.

ຈົ່ງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງໄດ້ອອກສຽງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນພວກທີ່ຍັງຮູ້ສຶກມີຄວາມນະອາຍ - 
ກຸ່ມຄົນຜູ້ພິການ, ຜູ້ອ່ານບໍ່ອອກຂຽນບໍ່ໄດ້ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກແຕກຕ່າງກັບສະມາຊິກຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມ. 
ຄຳສັນຍາ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ ມີການຮັບປະກັນວ່າ ແຕ່ລະຄົນໄດ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ທີ່ສັງລວມໄວ້ຮ່ວມກັນແລ້ວ 
ແລະຕ້ອງນັບຖື.

ການມີເພດສຳພັນ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ

ພວກເຮົາຕ້ອງ
ຮັບປາກສັນຍານຳ
ກັນວ່າ ຈະບໍ່ເວົ້າຄືນ
ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຟັງ
ໃນກຸ່ມພວກເຮົານີ້.

ຂໍ້ຄວາມສັນຍາຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມ

ແຕ່ລະຄົນມີທາງເລືອກ ທີ່ຈະເວົ້າ
ບໍ່ເປນຫຍັງ ຖ້າຫາກບໍ່ຢາກເວົ້າ
ຟັງດ້ວຍຄວາມນັບຖື
ຢ່າຕັດສິນຄົນອື່ນໆ
ແຕ່ລະປະສົບການ ແລະ
ຂໍ້ຄິດເຫັນ ແມ່ນມີຄຸນຄ່າ
ມັນບໍ່ມີ ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້

ຖືກຕ້ອງແຕ່ວິທີດຽວດອກ!.
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ຂ່າວຈາກຮອດລາຍ	ແລະວິທະຍຸ	ຈັດລາຍການຕອບຄຳຖາມສ່ວນໂຕ.
ມີຫຼາຍສະຖານທີ່ ໂທລະສັບຮອດລາຍ ໄດ້ສະໜອງຂ່າວສານກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ  ເພື່ອຕອບຜູ້ 

ຖາມ ໂດຍນຳໃຊ້ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະອາສາໝັກ. ການກະຈາຍຂ່າວແບບນີ້ແມ່ນເປັນວຽກ 
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປ້ອງກັນໂລກເອດ. ສຳລັບລາຍການວິທະຍຸກໍຍັງຊວນເຊີນເອົາຄຳຖາມ ແລະໄດ້ເຂົ້າເຖິງ 
ຜູ້ຟັງດ້ວຍຂ່າວສານຕົວຈິງ ແລະເລື່ອງທີ່ສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະການມີເພດສຳພັນ.

ອານຕີ	ສະເຕນລາ		ທີ່ຮັກແພງ
     ຈົດໝາຍໃຫ້ຄຳແນະນຳ ນັ້ນແມ່ນມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງຫຼາຍໃນ 
    ໜັງສືພິມ ແລະວະລະສານ. ເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມໂດດດ່ຽວກັບບັນ 
    ຫາ ໃນເມື່ອເວລາເຈົ້າໄດ້ອ່ານເລື່ອງຂອງໃຜຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີຄຳຖາມແບບ 
    ດຽວກັນ ແລະປະເພດ  ແລະຄົນມັກເກັບຄວາມຄຶດເຫັນທີ່ຈະຕອບ.  
    ເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າເຂົ້າໃຈ ແລະມີຄວາມຄິດເຫັນທີ່ດີກວ່າ ວ່າຄວນເຮັດ 
    ແນວໃດ ຫຼື ເຈົ້າຄວນຮູ້ວ່າມີໃຜຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີບັນຫາຄ້າຍຄືກັນ ແລະ 
    ເຈົ້າຄວນໃຊ້ຄຳແນະນຳເພື່ອຊ່ວຍເຂົາຄົນນັ້ນ. ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະ 
    ບອກບັນຫາຂອງເຈົ້າໃຫ້ເພື່ອນຮູ້ນຳ.

ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະຝຶກອົບຮົມແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ (TARSC) ທີ່ປະເທດ ຊິມບັບເວ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດໂຄງການ ອານນີ ສະເຕນລາ (Auntie Stella) ໂດຍອີງໃສ່ ຈົດໝາຍໃຫ້ຄຳປຶກສາ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ 
ຊາວໜຸ່ມສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພດສຳພັນ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ ໂດຍການກ້າເວົ້າ 
ແບບສະບາຍໃຈ. ວັດຖຸທີ່ນຳມາອອກແບບນຳໃຊ້ໃນກຸ່ມນ້ອຍລວມທັງເພດຍິງ ແລະເພດຊາຍ. ຍ້ອນວ່າ 
ຊາວໜຸ່ມ ໃຫ້ຊາວໜຸມຊາຍເວົ້າຢ່າງສະບາຍ. ແທນທີຈະແນະນຳຊາວໜຸ່ມວ່າ ພວກເຂົາຄວນເຮັດຫຍັງ 
ແລະບໍ່ຄວນເຮັດຫຍັງ. ວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ຂອງໂຄງການ ອານຕີ ສະເຕນລາ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີການສະເໜີ 
ຄວາມຄິດເຫັນແບບ ຕຳນິວິຈານເລື່ອງບັນຫາທີ່ພວກເຂົາປະເຊີນ. ມັນຍັງມີວິທີທາງໃນການສະເໜີແນະ
ນຳໃຫ້ພວກເຂົາຄວນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕັດສິນບັນຫາຊຸມຊົນ ທີ່ເກີດ 
ກັບພວກເຂົາ.

ອານຕີ	ສະເຕນລາ	ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ	40 ສະບັບ	ແລະໃຫ້ຄຳຕອບໂດຍມີຄຳຖາມດັ່ງລຸ່ມນີ້

ການສອນ ແລະການຮຽນວ່າດ້ວຍການຮ່ວມເພດ

ຄວນບໍທີ່ຂ້ອຍຈະນອນກັບເຂົາຜູ້ນີ້? ຂ້ອຍຖືກຂົ່ມຂືນ 
ຂ້ອຍຄວນວາງໂຕແນວໃດ?

ຂ້ອຍມີພະຍາດ ເອດ ໃນທາງບວກ
ຂ້ອຍຈະຕາຍຫຼືຍັງ?“

ຂ້ອຍເປັນເກ 
ມີບໍທີ່ຈະມີຄົນຮັກຂ້ອຍ?

ອຸປະກອນການສິດສອນ ມີພຽງແຕ່ແຜ່ນເຈ້ຍທີ່ພິມໃຊ້ກັບວິທະຍາກອນ ແລະຍັງສາມາດນຳໃຊ້ 
ທາງເວບໄຊ ທີ່ຢູ່ຂອງໂຄງການ ອານຕີ ສະເຕນລາ www.auntiestella.orgd

ອານຕີ ສະເຕນລາທີ່ນັບຖື

ຂ້ອຍມີແພື່ອນຜູ້ຍິງຄົນໃໝ່.

ຂ້ອຍຈຳເປັນບໍ ທີ່ຈະເວົ້າ

ບອກໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າ ຂ້ອຍຕິດ

ເຊື້ອພະຍາດ?
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ການກະກຽມ
ກຽມແຜ່ນເຈັ້ຍສີຕ່າງໆ
ຄິດເອົາຄຳສັບ ທຳມະດາປະມານ 15 ຄຳສັບ ທີ່ຄົນເຮົາມັກນຳໃຊ້
ສົນທະນາກ່ຽວກັບເລື່ອງເພດ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ. ຂຽນ
ແຕ່ລະຄຳສັບໃນແຜ່ນຄາດ ແລະຄວາມໝາຍໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນນ້ອຍ

ສ້າງແຜ່ນເຈ້ຍສີ	ຫຼີ້ນບິງໂກ
ສ້າງແຜ່ນບິງໂກ ທີ່ມີ  9 ຫ້ອງໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ (ມີສາມຖັນ ສາມແຖວໃນແຕ່ລະໃບ).  ໃຫ້ຂຽນຄຳສັບໃດໜຶ່ງ 
ໃສ່ແຕ່ລະຊ່ອງ. ແຕ່ລະແຜ່ນບິງໂກ ຕ້ອງບັນຈຸຄຳສັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍ ສ່ວນຫຼາຍຕ້ອງຂຽນວາງລົງ 
ໃສ່ຊ່ອງທີ່ບໍ່ຈັດລະບຽບຄຳສັບໃຫ້ຄືກັນ

ກດິຈະກາໍ. ຫຼີ້ນເກມ ບິງໂກ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຮ່ວມເພດ.

ການມີເພດສຳພັນ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ

ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ເວົ້າກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ.
ຂໍ້ຄວນຫ້າມໃນເວລາສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດຮຽນນີ້ ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ຄຳສັບທີ່ບໍ່ສຸພາບ  ເຊັ່ນວ່າ; ຄຳສັບທີ່ 

ບອກຊື່ ອະໄວຍະວະຂອງຮ່າງກາຍ  ແລະ ກິດຈະກຳທາງເພດ. ນີ້ແມ່ນການຫຼີ້ນເກມ ເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບ 
ຮົມ ໄດ້ທົດລອງເວົ້າກ່ຽວກັບຄຳສັບຮ່າງກາຍທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ໃນເວລາສົນທະນາເລື່ອງກິດຈະກຳທາງ 
ເພດ. ກິດຈະກຳນີ້ ສາມາດເຮັດແບບຮຽບງ່າຍເພດຍິງຢູ່ກຸ່ມຍິງ  ແລະເພດຊາຍຢູ່ກຸ່ມຊາຍ. ເປັນເກມທີ່ມີບັນ 
ຍາກາດດີ ແຕ່ກ່ອນຈະຫຼີ້ນຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີການອົບອຸ່ນກອງປະຊຸມກ່ອນ

ການຊັກວ່າວ:
ເມື່ອເວລາທ່ານສຳຜັດຕົນເອງ 
ໃນທາງເພດສຳພັນ ແລະມັນ
ສ້າງໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກ

ລິງໂຄ ຈູບ ໂຍນີ

ຫົວນົມ
ຮ່ວມເພດ
ທາງປາກ ນ້ຳອະສຸຈິ

ຈຸດ
ສຸດຍອດ ຍັງສົດ ໜໍ່ຄຳ

ຄວາມຕ້ອງ 
ການທາງ

ເພດ
ຈຸດ

ສຸດຍອດ ຊັກວ່າວ

ໂຍນີ ຮ່ວມເພດ ລິງໂຄ

ນ້ຳອະສຸຈິ ເຕົ້ານົມ ເພດທາງ
ຮູທະວານ

ເພື່ອຊ່ອຍໝາຍຄຳສັບໃນແຕ່ລະຊ່ອງ ທ່ານ ຄວນນຳໃຊ້ ໃບໄມ້  ໃນໝາກຖົ່ວ ຫຼື ກ້ອນຫີນ

ໃນກຸ່ມແມ່ຍິງພວກຂ້ອຍ ພວກເຮົາກຽມການຫຼີ້ນເກມນີ້ ໂດຍຕົກລົງກັນວ່າ ຈະໃຊ້ 
ຄຳສັບຫຍັງແດ່? ພວກເຮົາຕົກລົງຮ່ວມກັນ ນຳໃຊ້ ຄຳສັບ ທາງດ້ານ ວິທະຍາສາດ  ແຕ່ວ່າ 

ກຸ່ມຂອງທ່ານ ອາດຈະໃຊ້ສັບ ທີ່ສະບາຍໃຈກວ່າ ຄຳສັບຕະຫຼາດ ກໍເປັນໄດ້.
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 ກດິຈະກາໍ. ການມີເພດສຳພັນແບບເກມບິງໂກ

1

2

3

ເພື່ອກະກຽມການຫຼີ້ນ

ແຈກຢາຍເຈ້ຍບິງໂກ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຄົນ. ອະທິບາຍວ່າ ທ່ານຈະອ່ານປະໂຫຍກມີຄວາມ
ໝາຍຂອງນິຍາມຂອງຄຳສັບໃດໜຶ່ງ. ຖ້າຫາກພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄຳສັບນັ້ນທີ່ໃບບິງໂກ ພວກເຂົາຕ້ອງ 
ໝາຍຕາມນັ້ນ  ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ໝາຍຄຳສັບທັງໝົດຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເຈ້ຍແຜ່ນນັ້ນ ພວກເຂົາຕ້ອງ 
ຮ້ອງຂື້ນມາວ່າ ບິງໂກ້ !

ຫຼີ້ນຄືນໃໝ່ ຈັບເອົາຄຳນິຍາມ ແລະອ່ານຄຳນິຍາມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອາດຈະຮ້ອງອອກມາ ວ່າມັນເປັນປະ 
ໂຫຍກທີ່ອະທິບາຍຄຳສັບນີ້. ຖ້າຫາກມີຄົນນະອາຍ, ຕ້ອງແນະນຳໃຫ້ໝົດທຸກຄົນເວົ້າພ້ອມກັນ. 
ໃນບາງເທື່ອຄວນເຮັດວິທີທີ່ດີກວ່າ ຊື່ງອາດຈະໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຊີ້ມືຂື້ນກ່ອນ ກ່ອນຈະຕອບ. 
ເວົ້າຄຳສັບທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະຖາມແຕ່ລະຄົນ ວ່າໃຜມີ ຄຳສັບນັ້ນ ຢູ່ໃນໃບເຈ້ຍຂອງເຂົາ ທີ່ຈະໝາຍໄວ້.

ຜູ້ທຳອິດທີ່ ໄດ້ໝາຍ ຄຳສັບທັງໝົດໃສ່ແຜ່ນເຈ້ຍ ບິງໂກ ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວ, ຕ້ອງຮ້ອງຂື້ນວ່າ  ບິງໂກ 
ຜູ້ນັ້ນຈະເປັນຜູ້ຊະນະ. ຜູ້ນຳພາກອງປະຊຸມຄວນມອບລາງວັນເລັກໜ້ອຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະ.

ການສອນ ແລະການຮຽນເລື່ອງເພດສຳພັນ

ກຸ່ມແມ່ຍິງຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ພໍໃຈນຳການຫຼີ້ນເກມວິທີນີ້ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມ 
ປະສົງ ພຽງແຕ່ປຶກສາສົນທະນາ  ບາງຄຳສັບເທົ່ານັ້ນທີ່ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມພາກັນເວົ້າຄຳສັບ 
ກ່ຽວກັບເລື່ອງເພດສຳພັນ. ດັ່ງນັ້ນ ຂ້ອຍຈຶ່ງຂໍເວົ້າພຽງຄຳສັບທີ່ໃຊ້ ຄືອະໄວຍະວະເພດຍິງ 
ຫຼື ອະໄວຍະວະເພດຊາຍ  ແລະຖາມພວກເຂົາຈະໃສ່ຄຳສັບອື່ນ ທີ່ຄົນອື່ນເຄີຍໄດ້ຍິນ ເພື່ອ 

ນຳໃຊ້ອະທິບາຍຄຳສັບຄືກັນ. ບາງຄົນອາດພຽງກະຊິບກະຊາບສຳລັບຄຳສັບທີ່ເຂົາຮູ້

ຄຳສັບນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າ 
ຈະໃຊ້ລີ້ນຫຼືປາກ ໃສ່ ອະໄວ 
ຍະວະເພດຊາຍ ຫຼຶໃສ່ ອະໄວ 

ຍະວະໜໍ່ຄຳຂອງເພດຍິງ 
ເພື່ອໃຫ້ເກີດມີຄວາມສຸກ.

ຮ່ວມເພດ
ທາງປາກ

ຮ່ວມເພດທາງປາກ
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ປັດໄຈທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມສຸກ
 

ການທີ່ຮູ້ຈັກວ່າເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ແລະກໍຮູ້ດີວ່າເຈົ້າບໍ່ມີພະຍາດນັ້ນ, 
ແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ເລື່ອງຮ່ວມເພດທີ່ມີສຸຂະພາບ. ແຕ່ວ່າເມື່ອຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ແມ່ນຫຍັງ 
ທີ່ເປນັສີ່ງເຈົ້າຕ້ອງການ ແລະຈະໄດ້ຮັບແບບໃດ?. ເມື່ອເວລາແມ່ຍິງ ຄົນໜຶ່ງຍອມຮບັຮູຕ້ົນເອງ ວ່າຕົນເອງມີສິດ 
ເພື່ອໃຫ້ຕົນເກີດມີຄວາມສຸກ. ເລື່ອງນິ້ຈະໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ນາງ ຄິດເຖິງເລື່ອງມີເພດສຳພັນ. ຢ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງ.  
ຄົນເຮົາສ່ວນຫຼາຍສາມາດໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທາງດ້ານສຸຂະພາບຈາກການຮ່ວມເພດ ແລະ 
ຄວາມສຸກທາງເພດ.  ການຮ່ວມເພດພາໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາຫງຸດຫງິດ, ເປັນການສ້າງໃຫ້ລະບົບປ້ອງກັນຂອ
ງຮ່າງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສຸກກວ່າແຕ່ກອນ. ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາເອງຮູ້ຈັກພົວພັນກັບ 
ຄົນອື່ນ ແລະຮູ້ສຶກຄວາມເປັນມະນຸດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະກ້າທີ່ອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນໃນເວລາ
ມີເພດສຳພັນ. ແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງເປັນຜູ້ຍອມຮັບ ແລະມີປະສົບການ, ສິດແຫ່ງຄວາມສຸກ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີພະ 
ລັງ ເພື່ອໃຊ້ສິດທິຂອງນາງໃນວຽກງານອື່ນໆກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະຊີວິດຂອງນາງ.ນາງກໍຈະຮູ້ສຶກວ່າ 
ຕົນເອງມີບຸນຄືກັບຄົນອື່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານຂອງຄວາມເປັນມະນຸດ ແລະແມ່ນໃຜທີ່ຈະປົກ 
ປ້ອງນາງ ໃນຂະນະທີ່ນາງເອງກໍມີປະສົບການໃນຄວາມສະໜິດສະໜົມ ແລະຄວາມສຸກເພີ່ມຂຶ້ນ

ກິດຈະກຳທີ່ໜ້າ 94 ຫາ 95 ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍສົນທະນາປະສົບການຂອງການ 
ຮ່ວມເພດແບບປອດໄພກວ່າເກົ່າ, ມີສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະມີຄວາມສຸກຢ່າງເຕັມໃຈ. ທ່ານອາດຈະກະ 
ກຽມການສົນທະນາເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ໃນກິດຈະກຳຂອງກຸ່ມ. ມີຫຍັງທີ່ຜູ້ຊາຍໄດ້ຮັບຈາກການຮ່ວມເພດ ແລະມີ
ຫຍັງທີ່ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບຈາກການຮ່ວມເພດ? ລະອຽດກະລຸນາເບິ່ງໜ້າ 94.
ການຊ່ວຍຕົນເອງ	ທີ່ປອດໄພໃນການແກ້ໄຂເລື່ອງພິດສະຫວາດ.“

ການຊັກວ່າວ ໝາຍເຖິງການຊ່ວຍຕົນເອງແກ້ໄຂບັນຫາພິດສະຫວາດ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ຍິງ ແລະ 
ຜູ້ຊາຍຮູ້ຈັກຊັກວ່າວ ຕັ້ງແຕ່ພວກເຂົາມີຄວາມຮູ້ສຶກ ແຕ່ເວລາຍັງບໍ່ຮູ້ດຽງສາພຸ້ນ. ແຕ່ວ່າ ຄົນເຮົາສ່ວນຫຼວງ 
ຫຼາຍຖືວ່າການຊັກວ່າວ ເປັນການອັບອາຍຂາຍໜ້າ, ເປັນການເຮັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ  ຫຼື ບໍ່ປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບ. 
ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຂົ້າໃຈແບບນີ້ ຖືວ່າເປັນເລື່ອງໂຊກຮ້າຍແລ້ວ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຍັງມີແນວນຶກຄິດແບບນີ້, ການ 
ຊັກວ່າວເປັນວິທີການທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ ເປັນຕົວແບບໜຶ່ງເພື່ອແກ້ໄຂອາລົມເລື່ອງພິດສະຫວາດ ແລະບໍ່ທຳ 
ລາຍຮ່າງກາຍແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.

ການມີເພດສະພັນ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ

ບຸກຄົນທີ່ລອດຕາຍ 
ການການເອົາລູກອອກ 

ທີ່ບໍ່ອດໄພ  ແລະເປັນເອດ. 
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນດີນຳເລີຍ 
ວ່າ ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດທີ່
ຈະຫຼີ້ນການຊັກບວ່າວ ແລະ
ສົນທະນາເວົ້າເລື່ອງຈຸດສຸດ

ຍອດຂອງສຸຂະພາບ.

ຂ້ອຍເຫັນດີນຳ ວ່າຄົນ 
ເຮົາຄວນຄຶດແນວໃດ?  

ພວກເຂົາອາດຈະເວົ້າວ່າ 
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ 
ຄົນບໍ່ທັນແຕ່ງງານໄດ້ມີການ

ຮ່ວມເພດນຳກັນກ່ອນ.

ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ ຍ້ອນຫຍັງ ເຈົ້າຈຶ່ງຄິດໄປ 
ໃນທາງນີ້. ແຕ່ຫາກວ່າຖ້າພວກເຮົາ 
ສາມາດຊ່ວຍຜູ້ຄົນເຂົ້າມາປຶກສາສົນ 
ທະນາ  ເລື່ອງຄວາມສຸກທາງເພດ. 
ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະທົດລອງ ວິທີ 
ການໃໝ່  ແລະປອດໄພດີກວ່າ  ໃນ 

ເວລາທີ່ພວກເຂົາມີເພດສຳພັນ.
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ການຊັກວ່າວ ສາມາດຊ່ວຍຄູ່ຄອງມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃນການພົວພັນ ຍ້ອນວ່າ ມັນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ 
ແມ່ຍິງຮຽນຮູ້ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີ ໃນການຮ່ວມເພດ ການຊັກວ່າວນີ້ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນການຄຸ້ມ 
ຄອງສຽງຄາງຂອງຕົນ. ໃນເວລາຮ່ວມເພດກັບຄູ່ຄອງ. ການຊັກວ່າວຍັງຊ່ວຍທັງສອງຝ່າຍໄປເຖິງຈຸດສຸດ 
ຍອດທີ່ແທ້ຈິງ, ຄວາມຮູ້ສຶກມ່ວນຊຶ່ນຢ່າງແຮງກ້າ ຊຶ່ງເປັນຈຸດສຳຄັນຂອງການຮ່ວມເພດ:

ສີ່ງທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີຄວາມສຸກ

 ກດິຈະກາໍ. ຈຸດໃດ ຂອງຮ່າງກາຍທີ່ພວກເຮົາຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກ?

1

2

3

ທ່ານອາດນຳໃຊ້ກິດຈະກຳແຜນທີ່ຂອງຮ່າງກາຍ ເພື່ອປຶກສາຫາລືພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ 
ເພດຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມເພດມີຄວາມສຸກ.

ວິທີການສ້າງແຜນທີ່ຮ່າງກາຍ.

ຖ້າຫາກຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມມີທັງເພດຍິງ ແລະຊາຍ  ຈົ່ງແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ໃຫ້ມີແຕ່ເພດຍິງ ແລະ 
ເພດຊາຍໂດຍສະເພາ. ທ່ານອາດຈະເຮັດກິດຈະກຳນີ້ ຮ່ວມກັບກຸ່ມເພດຊາຍ ຫຼື ກັບເພດຍິງກໍໄດ້.

ແນະນຳໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ແຕ້ມຮູບເພດຍິງ ແລະເພດຊາຍລົງໃສ່ພື້ນດິນ ຫຼື ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່

ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຝືກ
ອົບຮົມຂິດກາໝາຍ
ໃສ່ຈຸດຂອງຮ່າງກາຍ
ທີ່ສ້າງໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ຫຼື
ແມ່ຍິງຮູ້ສຶກມີຄວາມ
ໄຄ່, ເກີດອາລົມ ຫຼື ເປັນ
ຈຸດຂຶ້ນໃຈ. ຈົ່ງຄຳນຶງເຖິງ
ຄວາມສຸກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຄົນເຮົາ
ໃນວິທີການຕ່າງໆ. ເມື່ອແຕ່ລະຄົນເຫັນດີ
ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ ຄວນຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ພາກ
ສ່ວນໃດພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ
ທີ່ຄິດວ່າ ແມ່ນຈຸດທີ່ເກີດມີຄວາມສຸກ.

ຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ ເພື່ອປຶກສາ
ຫາລືຖາມເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອແລກປ່ຽນ
ຄວາມຮູ້ທີ່ເຂົາໄດ້ຮຽນລະຫວ່າງ
ຮ່າງກາຍເພດຍິງ ແລະເພດຊາຍ.

ຖ້າຫາກມີກຸ່ມ ຍິງແລະ ກຸ່ມຊາຍ, 
ຈົ່ງແນະນຳ ພວກເຂົາປຽບທຽບເບິ່ງ ຮູບແຕ້ມ
ຂອງແຕ່ລະອັນ. ພວກເຂົາໄດ້ປະຖີ້ມຈຸດທີ່ກຸ່ມອື່ນໄດ້ໝາຍໄວ້. 
ຖ້າຫາກວ່າສີ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບວິທີໃດທີ່ຈະໃຫ້ ແລະ
 ຮັບເອົາຄວາມສຸກທາງເພດ.

ບາງທີອາດເປັນຜິວຂອງ 
ພວກເຮົາ, ເປັນອະໄວຍະ 

ວະທາງເພດກໍເປັນໄດ້ 
ແມ່ນບໍ? ເມື່ອຖຶກຈັບບາຍ 

ກໍມີຄວາມສຸກໂລດ.

ໜໍ່ຄຳ ແມ່ນຈຸດສຸດຍອດ. 
ເມື່ອເວລາແຕະຕ້ອງ, ມັນ 

ກໍຊ່ວຍພວກເຮົາໄປເຖິງຈຸດ 
ສຸດຍອດໄດ້ໂລດ!

4

ຫູ
ປາກ

ຄໍນົມ

ມົດລູກ

ໜໍ່ຄຳ

ກົກຂາ

ຊ່ອງຄອດ
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ການຮ່ວມເພດທີ່ປອດໄພສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກເພີ່ມຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ເພດຍິງ	ແລະຊາຍ.
ການຮ່ວມເພດແບບປອດໄພ ໝາຍຄວາມວ່າ ມີການຮ່ວມເພດໃນທາງທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນຕ້ານການຕິດ 

ເຊື້ອພະຍາດທາງເພດສຳພັນລວມທັງໂລກເອດ. ຂ່າວກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດທີ່ປອດໄພ ໂດຍການນຳໃຊ້ 
ຖົງຢາງອານາໄມ ຍ້ອນວ່າເປັນວິທີທາງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະປ້ອງກັນພະຍາດຈາກການຮ່ວມເພດ ໃນເວລາຮ່ວມ 
ເພດ  ແລະຮ່ວມເພດທາງຮູທະວານ. ຈົ່ງເບິ່ງຕົວຢ່າງຂອງການກະທຳຕ່າງໆ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ສົນທະນາວິທີການຕ່າງໆທີ່ສ້າງຄວາມສຸກໃນເວລາຮ່ວມເພດ.

• ນຳໃຊ້ ຮິມສົບ ແລະລີ້ນ ໃສ່ບ່ອນທີ່ປຸກອາລົມ

 ຂອງຮ່າງກາຍ (ອົງຄະທາດ)

• ຈູບ ແລະລູບຄຳ ພາກສ່ວນຕ່າງຂອງຮ່າງກາຍ.

• ນຳໃຊ້ນີ້ວມື ແລະແຂນແຕະຕ້ອງອົງຄະທາດຕ່າງໆ

• ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຫຼິ້ນທາງເພດ ແລະ ເຄື່ອງສັ່ນສະເທືອນ

 (ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ສະອາດ ກ່ອນຈະນຳໃຊ້)

• ລູບຄຳໄປຕາມຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ ຫຼື ເຮັດການຊັກວ່າວ.

ການທຳລາຍທາງເພດ,	ຄວາມນະອາຍ	ແລະໂສກເສົ້າເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍໃນການຮ່ວມເພດ.
ຍັງມີຫຼາຍວິທີການທີ່ແມ່ຍິງຍັງບໍ່ມັກທີ່ຈະຮ່ວມປຶກສາສົນທະນາ ເລື່ອງຄວາມສຸກ ຫຼື  ແມ່ຍິງອາດຮູ້ສຶກ

ວ່າເປັນເລື່ອງໂງ່ງ່າວເບົາປັນຍາ. ແມ່ຍິງຕ້ອງການເວລາ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າບັນຫາຈາກການຂົ່ມຂືນ ຫຼື ວິທີຮ່ວມ 
ເພດ ແບບຮຸນແຮງ,ເປັນແຜຊອກຊ້ຳ. ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ຍັງຮູ້ສຶກນະອາຍກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດຕ້ອງໃຊ້ເວລາແດ່ 
ກ່ອນ ທີ່ຈະຍອມຮັບວ່າຄວາມຮູ້ສຶກມ່ວນຊື່ນທີ່ດີ.

ການມີເພດສຳພັນ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ

ຂ້ອຍມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍ
ຢ່າງເມື່ອເວລາພວກເຮົາໄດ້ 

ໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມປ້ອງກັນ 
ຍ້ອນວ່າຂ້ອຍສະບາຍໃຈ ແລະ 

ບໍ່ເກີດຄວາມກັງວົນ

ແມ່ຂອງຂ້ອຍ ລົງໂທດ 
ຂ້ອຍເມື່ອເພິ່ນເຫັນຂ້ອຍ 

ລູບຄຳຕົນເອງ ແລະ 
ຂ້ອຍກໍຄິດນະອາຍ.

ຂ້ອຍຖືກຂົ່ມຂືນ ໃນເວລາ 
ສົງຄາມ

ອງົຄະທາດຕາ່ງໆຂອງຂອ້ຍຖກື
ຕດັເມ ື່ອເວລາຂອ້ຍຍງັເປັນເດັກ

ນອ້ຍ.ທ່ີຈດຸນ ັນ້ຂອ້ຍບ່ໍຮູສ້ກຶມຄີວາມ
ສກຸແລະເວລາຮວ່ມເພດເກອືບ
ທກຸຄ ັງ້ຂອ້ຍຍງັຮູສ້ກຶເຈບັປວດ.

ຂ້ອຍຕ້ອງການຢາກມີລູກ ແຕ່  
ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ງງານມາໄດ້ 5 ປີ ແລ້ວ  
ທີ່ຢຸຮ່ວມກັນ ແບບບໍ່ມີການຕັ້ງຄັນ. 
ການຮ່ວມເພດ ແຕ່ລະຄັ້ງ ມີພຽງ 
ແຕ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີຄວາມ ໂສກເສົ້າ 

ເທົ່ານັ້ນ ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້.
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ການຊ່ວຍເຫຼືອຄູ່ຮ່ວມເພດ	ມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ	ໃນການຮ່ວມເພດສຳພັນ.
ໂຮງໝໍສືບພັນນາໆຊາດ ແລະສິດທິໃນການຮ່ວມເພດ (INCREST) ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນໜຶ່ງ 

ທີ່ປະເທດໄນເຈເຣຍ ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຜົວເມຍກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດ. ພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມ ເຮັດວຽກ 
ນີ້ ຫຼັງຈາກການສຳຫຼວດບັນຫາຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດທີ່ປະຕິບັດຮິດຄອງປະເພນີໜຶ່ງ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ວ່າຄົນເຂດນັ້ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງນຳການຂາດຄວາມສາມັກຄີກັນລະຫວ່າງຄູ່ຜົວເມຍ ແລະມີຈັກຄູ່ສ້າງ 
ຄອບຄວົໄດທ້ຳການຢາ່ຮາ້ງກນັ.   ໂຮງໝສືໍບພນັນາໆຊາດຍງັມຄີວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ເຫນັວາ່ ຄວາມຫວງັຂອງ 
ປະຊາຊົນເຫຼົ່ານີ້ ຕ້ອງການປຶກສາຫາລືບັນຫາກ່ຽວກັບເລື່ອງການຮ່ວມເພດສຳພັນ.

ທີ່ໂຮງໝໍໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຄູ່ຜົວເມຍວ່າ ພວກເຂົາມີຄວາມຕ້ອງການປັບປຸງຫຍັງແດ່ໃນການຮ່ວມ 
ເພດ ເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງມີຄວາມສຸກຢ່າງພໍໃຈສົມດັ່ງໄດ້ເປັນຄູ່ຜົວເມຍກັນ. ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບາດກ້າວ 
ທຳອິດ ແມ່ນການ ເອີ້ນຜູ້ຊາຍມາຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະມີແຕ່ພຽງແມ່ຍິງມາຜູ້ດຽວ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ 
ຈຳນວນຄູ່ຜົວເມຍໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າມາເລື້ອຍໆ.

ການຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບພາກສ່ວນຮ່າງກາຍໂດຍສະ 
ເພາະ ແມ່ນສ່ວນທີ່ມີໜ້າທີ່ປະກອບໃນການຮ່ວມເພດທີ່ພົວພັນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຊື່ນຊົມ.. ຈາກນັ້ນພວກ 
ເຂົາຈຶ່ງຖືກຊ່ວຍໃຫ້ເວົ້າວ່າ ແມ່ນຈຸດໃດພາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກສຸກ ແລະຈຸດໃດທີ່ບໍ່ເກີດຄວາມສຸກ. ຄູ່ຜົວ 
ເມຍໄດ້ຮັບວຽກບ້ານ-ຕົວຢ່າງພວກເຂົາລອງລູບຄຳຊຶ່ງກັນແລະກັນ ແລະແລກປ່ຽນວ່າຈຸດໃດທີ່ມັກ ແລະ  
ຈຸດໃດທີ່ບໍ່ມັກ. ໂຮງໝໍສືບພັນນາໆຊາດ ແລະສິດທີໃນການຮ່ວມເພດຍັງມອບເຄື່ອງສັ່ນສະເທືອນ. ໃນຂະ 
ນະທີ່ຜູ້ນຳຊຸມຊົນຢ້ານກົວການເຮັດວິທີນີ້ຈະທຳລາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ. ໂຮງໝໍໄດ້ອະທິບາຍວິທີວ່າ; 
ນີ້ແມ່ນກະທັດຮັດ ເພື່ອດັດແກ້ປັດໄຈທີ່ມີຢູ່ຂອງວັດທະນະທຳ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນ 
ປະຈຸບັນ - ໃນທີ່ສຸດການຊ່ວຍເຫຼືອເລື່ອງການຮ່ວມເພດໄດ້ກາຍເປັນຂອງທ້ອງຖີ່ນ ໂດຍທຸກຮຸ່ນຄົນ.

ສິ່ງທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມສຸກ

ເມື່ອຄະນະໂຮງໝສືໍບພນັນາໆຊາດ ຖາມພວກເຂາົເຈົ້າເຖງິຄວາມຮູສ້ກຶວາ່ການຝກຶອບົຮມົ ໄດປ້ຽ່ນ 
ແປງການມີເພດສຳພັນຄືແນວໃດ, ບາງກຸ່ມໄດ້ເວົ້າວ່າ ເປັນກິດຈະກຳທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕັ້ງຄັນທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃຈ  
ແລະບາງຄູ່ກໍເວົ້າວ່າມີຄວາມທຳຮ້າຍໜ້ອຍໃນການຮ່ວມເພດ. ທັງໝົດຄູ່ຄອບຄົວທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເວົ້າວ່າ 
ມີຄວາມໃກ້ຊິດເພີ່ມຂື້ນກັບຄູ່ຜົວເມຍ.

ໂດຍເຮັດວຽກກັບຄູ່ຜົວເມຍ, ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ 
ແມ່ຍິງຄາງໃນເວລາມີເພດສຳພັນ. ຈາກນັ້ນບໍ່ນານພວກ 

ເຂົາເຈົ້າຫຼາຍຄູ່ກໍມີການຮ່ວມເພດສຳພັນຊ່ວຍກັນ ໂດຍທີ່ວ່າ  
ບໍ່ມີພຽງແຕ່ຮ່ວມເພດໄປຊື່ໆເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຫາກຍັງລູບ 

ຄຳທຸກພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍໄປພ້ອມໆກັນ.

ບາດກ້າວທຳອິດ ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍບໍ່ຈຳເປັນທີ່ 
ຈະເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ແຕ່ວ່າໃນຕົວຈິງໄດ້ 

ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງ. ການມີເພດສຳພັນກັບຄູ່ຄອງ 
ມີດີຂື້ນ ແລະພວກເຮົາຢູ່ໃກ້ຊິດກັນຕື່ມອີກກວ່າ 
ເວລາຜ່ານມາ.. ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າພວກແມ່ຍິງ 

ກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືດັ່ງດຽວກັນອີກ.
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ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບເປັນສິ່ງບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບທາງເພດ
ບົດຮຽນພາກທີສາມໃນປື້ມຫົວນີ້ ໄດ້ສົນທະນາແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ພາລະບົດບາດຍິງຊາຍແຕກຕ່າງ 

ກັນ ສຳລັບຄົນເຮົາທີ່ມີເນື້ອຄິງທີ່ເປັນເພດຍິງ ແລະຄົນທີ່ມີຮູບຮ່າງເປັນເພດຊາຍ. ເກືອບທຸກໆສະຖານທີ່,  
ຄົນເຮົາຮັບຮູ້ບົດບາດຂອງຜູ້ຊາຍແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນກວ່າເພດຍິງ. ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ຊາຍຈຶ່ງຖືບົດບາດເປັນເຈົ້າການ 
ທັງໝົດ ແລະທີ່ນີ້ແມ່ນເວົ້າເຖິງສາຍພົວລະຫວ່າງເພດຊາຍ ແລະເພດຍິງ. 

- ລວມທັງເລື່ອງມີການພົວພັນທາງເພດສຳພັນ -  ຜູ້ຊາຍແມ່ນມີອຳນາດເໜຶອກວ່າ ແລະມີແຫຼ່ງອຳນາດ 
ຫຼາຍກວ່າ. ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫ່ວາຍິງຊາຍ ແບບນີ້ລະທີ່ເປັນຮາກເຫງົ້າຂອງບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບທີ່ໄດ້ 
ສົນທະນາກັນໃນປື້ມຫົວນີ້ ແລະບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ພົວພັນກັບການມີເພດສຳພັນທີ່ບໍ່ສາມາດຍົກເວັ້ນໄດ້ເລີຍ.
ສິດທິທາງເພດ	ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ບົດບາດພື້ນຖານຕົ້ນຕໍທາງເພດຂອງແມ່ຍິງ ແມ່ນການສືບພັນຂອງມະນຸດ - ຄວາມປະສົງນີ້ ແມ່ນຢ່າງ 
ນ້ອຍ ແມ່ຍິງຕ້ອງມີລູກຄົນໜຶ່ງ. ໃນຫຼາຍສັງຄົມພາລະໜ້າທີ່ນີ້ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນເລື່ອງເພດສຳພັນ 
ແລະສິດທິຈຳໜວນໜຶ່ງທີ່ມີກ່ຽວກັບເພດ. ຍົກຕົວຢ່າງ:

ແມ່ຍິງເປັນຜູ້ຮັບຜີດຊອບໃນການຄອດບຸດ ແລະ 
ເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູເດັກ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດ 
ໃຊ້ສິດໃນການຕັດສິນວ່າ ເວລາໃດຈະໃຫ້ມີລູກ 
ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ມີລູກ.

ແມ່ຍິງເປັນຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໜັກ ເພື່ອເບິ່ງແຍງຄອບ 
ຄົວເຊັ່ນ; (ຄົວກິນ, ທຳຄວາມສະອາດເພື່ອເດັກ)  
ແຕ່ວຽກເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຄ່າແຮງງານ. ພວກ 
ເຂົາແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ຊາຍ ໃນການສ້າງລາຍຮັບ 
ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີທາງ 
ເລືອກ ພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມທີ່ສາມີຂອງພວກ 
ເຂົາຕ້ອງການ.

ແມ່ຍິງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມສຸກ ແກ່ຄູ່ 
ຮັກ ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດມີສິດທິທີ່ຈະເອົາວ່າ 
ເວລາໃດ ແລະວິທີໃດທີ່ຈະມີການຮ່ວມເພດດ້ວຍ 
ຄວາມສະບາຍໃຈ, ມີຄວາມສຸກ ແລະພໍອົກພໍໃຈ.

ການມີເພດສຳພັນ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ
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ແມ່ຍິງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະບອກຜູ້ຊາຍ ໃຫ້ 
ໃຊ້ຖົງຢາງ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດ 
ແຕ່ວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີສິດ ທີ່ຈະປະຕິເສດການຮ່ວມ 
ເພດ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ຊາຍປະຕິເສດທີ່ຈະນຳໃຊ້ຖົງ 
ຢາງອະນາໄມ. 

ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີກັບສຸຂະພາບຂອງເພດ.

ແມ່ຍິງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຮັກສາກຽດ 
ຊື່ສຽງຂອງຄວາມນັບຖື  ແຕ່ວ່າພວກເຂົາມີອຳ 
ນາດໜ້ອຍກວ່າທີ່ຈະປ້ອງກັນຕົວເຂົາເຈົ້າອອກ 
ຈາກ  ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ບັງຄັບທາງເພດ. 

ໜຶ່ງໃນການເຊື່ອຖືທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດແມ່ນແນວຄວາມຄິດທີ່ແມ່ຍິງ 
ຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບບັນຫາສຸຂະພາບທາງເພດທັງໝົດ. ແມ່ຍິງອາດໄດ້ຖືກວິພາກວິຈານການຕິດ 
ພະຍາດຈາກການຮ່ວມເພດສຳພັນ, ການເປັນແມ່ໝັນ (ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດມີລູກໄດ້)  ແລະ ກາມຕາຍດ້ານ 
(ເວລາທີ່ຜູ້ຊາຍຕ້ອງການມີເພດສຳພັນ ແຕ່ລິງໂຄຂອງລາວບໍ່ແຂງ) ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເກີດມາຈາກຫຼາຍສາ 
ເຫດ ແລະບໍ່ເປັນການຍຸຕິທຳທີ່ຈະວິຈານແມ່ຍິງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈເມື່ອເວລານາງເອງ ແລະ 
ຄູ່ຮ່ວມເພດ ຂອງນາງມີຄວາມຂາດສະມັດຕະພາບທາງເພດ.

ການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງເພດ ຕ້ອງມີການໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງບົດບາດຍິງຊາຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ  
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງທັງມວນມີປະສົບການໃນການຮ່ວມເພດ ໂດຍບໍ່ເກີດຄວາມນະອາຍ, ຢ້ານຕໍ່ການທາລຸນ 
ຫຼື ຕ້ອງການຮ່ວມເພດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງ ແລະຄອບຄົວ. ການທີ່ຈະປ່ຽນແປງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 
ນານ. ແຕ່ກໍມີວິທີໜຶ່ງດຽວຄື ແມ່ນວິທີການປຶກສາສົນທະນາ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາແມ່ຍິງຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງ 
ພວກເຮົາ.

ແມ່ຍິງຄວນເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງ ແລະກ້າເວົ້າກັບຄູ່ຮ່ວມເພດ ເມື່ອເວລາທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງ 
ການຮ່ວມເພດໂດຍບໍ່ຕ້ອງປິດບັງຫຍັງ.ຖ້າຫາກແມ່ຍິງຍັງນະອາຍ ທີ່ຈະຮູ້ຈັກວິທີ 
ການການຮ່ວມເພດ ຫຼື ຄວາມສຸກໃນເລື່ອງຮ່ວມເພດ. ກໍຈະມີບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ 

ເກີດຂຶ້ນ ແລະບາງຄັ້ງກໍເປັນອັນຕະລາຍໃຫ້ແກ່ສຸຂະພາບຊ້ຳ - ເພື່ອພວກເຂົາຈະສະເໜີ 
ວິທີການທີ່ປອດໄພ ຫຼື ວິທີທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກໃນເວລາຮ່ວມເພດ ໂດຍມີວິທີປ້ອງກັນ 

ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ຫຼື ເປັນຄົນຕັ້ງທ້ອງແບບບໍ່ຕ້ອງການ .

ກິດຈະກຳໃນໜ້າຕໍ່ໄປ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງຄິດກ່ຽວກັບວິທີບົດບາດຍິງຊາຍໃນຊຸມຊົນເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ມີການ 
ຄວບຄຸມການພົວພັນທາງເພດລະຫວ່າງຍິງຊາຍ.
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ສົນທະນາຄວາມຫວັງຂອງເພດຊາຍ ແລະເພດຍິງກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດໃນທາງທີ່ດີ ເພື່ອຮູ້ຈັກບົດ 
ບາດຍິງຊາຍ ໃນການຄອບຄອງວິທີຮ່ວມເພດສຳພັນ.

ຈົ່ງແນະນຳໃຫ້ກຸ່ມຄິດເຖິງຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຮ່ວມເພດສຳພັນ.  
ວິທີການວາງຕົວທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ. ໃຫ້ເວລາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຄິດທົບທວນກ່ອນ ຈັກສອງສາມ 
ນາທີກ່ຽວກັບວິທີການຮ່ວມເພດສຳພັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະກັບຄົນອື່ນໆທີ່ປະສົບການຜ່ານມາ.

ສົນທະນາຄວາມປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງ. ຍົກຕົວຢ່າງ.

• ແມຍ່ງິຕອ້ງການຮວ່ມເພດ ຍອ້ນເຂາົເຈົ້າຕອ້ງການມລີກູພຽງເທົ່ານັ້ນບ?ໍ ຄວາມຫັວງຂອງເຂົາເຈົ້າ 
 ຕ່າງຜູ້ຊາຍບໍ? ຖ້າຫາກມີ? ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນຄວາມຫວັງຂອງແມ່ຍິງ?

• ແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍໄດ້ມີໂອກາດສົນທະນາກັນຢ່າງເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດບໍ່? ຖ້າຫາກ 
 ວ່າບໍ່ມີ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເວົ້າກັບໃຜ.

• ຄວາມສຸກຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງມີສຳຄັນນຳກັນທັງສອງບໍ? ຜູ້ຊາຍມີຄວາມຮູ້ສຶກນະອາຍຕໍ່ 
 ວິທີທີ່ເຂົາຕ້ອງການ ຫຼື ໄດ້ຄວາມສຸກບໍ? ແມ່ຍິງເດ? ມີຄວາມນະອາຍຄືກັນບໍ?

• ແມ່ຍິງສາມາດຕັດສິນວ່າສິ່ງທີ່ນາງ ແລະຄູ່ຮ່ວມຮັກວ່າຈະທຳວິທີໃດ ເມື່ອພວກເຂົາມີເພດສຳພັນ
• ພວກຊາວໜູ່ມແມ່ຍິງຕ້ອງການໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ເລື່ອງເພດສຳພັນເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ແຕ່ງງານ 

 ແລ້ວ. ແຕ່ສຳລັບຊາວໜຸ່ມເພດຊາຍເດ ຕ້ອງການປ່ຽນແປງບໍ?
• ຄົນເຮົາຈະຄຶດແນວໃດ ຖ້າຫາກຜູ້ຊາຍມີຄູ່ຮ່ວມເພດສຳພັນຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນ? ແມ່ຍິງຈະເຮັດ 

 ຫຍັງ?
ຖາມຊາວໜຸ່ມຊາຍ ແລະຍິງວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຫວັງຫຍັງ? ວິທີການໃດແດ່ທີ່ພໍ່ແມ່ ຫຼື ສະມາຊິກໃນ 
ຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ, ນາຍຄູຜູ້ນຳສາສະໜາ ຫຼື ບົດບາດການສະແດງຂອງສື່ມວນຊົນ? ເປັນຫຍັງ 
ຄວາມຫວັງເຫຼົ່ານັ້ນຈຶ່ງມີການປ່ຽນແປງ ນັບຕັ້ງແຕ່ຈາກສະໄໝພໍ່ທວດແມ່ທວດ ຈົນມາເຖິງສະໄໝຂອງ 
ພວກເຮົາ.

ເພື່ອສະຫຼຸບສັງລວມບົດຮຽນ ຈົ່ງຖາມຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຄົນ ເພື່ອຈະໃຫ້ຄຳຕອບໜຶ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າ 
ຕ້ອງການທັງແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ.

ກດິຈະກາໍ. ການຮ່ວມເພດສຳລັບຜູ້ຊາຍແມ່ນຫຍັງ? ການຮ່ວມເພດສຳລັບແມ່ຍິງແມ່ນຫຍັງ?

1

2

3

ຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງມີຄວາມ 
ຫວັງຮຽນຮູ້ ເລື່ອງການຮ່ວມ 

ເພດ  ຢ່າງໃດແມ່ນພວກ 
ເຂົາຮຽນຮູ້ຕ່າງກັນບໍ?

ການມີເພດສຳພັນ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ
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ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວກັບຄຳຖາມ ເລື່ອງການຮ່ວມເພດສຳພັນແມ່ນເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມບໍ່ສະ 
ບາຍໃຈ. ຈົ່ງປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນເປັນພະອໍລະຫັນ. ຈົ່ງຊອກວິທີການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອທຳການ ປິດ 
ກອງປະຊຸມ ເພື່ອຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ. ມັນເປັນເລື່ອງກະທັດລັດ 
ທີ່ຈະສະເໜີໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ເວົ້າຢ່າງໃດໜຶ່ງທີ່ສົມຄວນກັບຄົນຜູ້ທີ່ນັ່ງໃກ້ຄຽງ.

ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ສຳລັບສຸຂະພາບຂອງເພດ

ນິທານ	ແລະບົດບາດການສະແດງ	ເພື່ອສົນທະນາເລື່ອງສຸຂະພາບທາງເພດ
ຍັງມີຫຼາຍເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງແມ່ຍິງ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮ່ວມເພດແບບປອດໄພ ແລະບໍ່ເຕັມໃຈ. ທ່ານ 

ອາດຈະໃຊ້ນິທານ ຫຼື ສະແດງບົດບາດເພື່ອປຶກສາສົນທະນາເບິ່ງສາເຫດຂອງບັນຫາໃນການຮ່ວມເພດ 
ແລະສຸຂະພາບຂອງເພດ, ສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ ແລະ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງແຕກຕ່າງ. ຂໍຍົກນິທານດັ່ງ 
ລຸ່ມນີ້ເພື່ອເປັນຕົວຢ່າງ.

ການຮ່ວມເພດ	ແລະເຈົ້າສາວທີ່ໂສກເສົ້າ
ເມື່ອເວລານາງ ອຳມາ  ກ້າວຂື້ນເຖິງ 17 ປີ ນາງ ແລະເພື່ອນຊາຍຂອງນາງຊື່ ໂຣແບກໂຕ ໄດ້ສ້າງ 

ຄອບຄົວ. ນາງອຳມາ ໄດ້ມີເພດສຳພັນຄັ້ງທຳອິດໃນຄໍ່າຄືນຂອງວັນວິວາ. ໂຣແບກໂຕມີຄວາມນັບຖືນາງຫຼາຍ  
ແລະບໍ່ເຄີຍລູບໄລ້ຕົວນາງໄປກວ່າ ທີ່ມີການຈູບໃນເມື່ອເວລາທີ່ເຂົາກອດຊົມກັນ. ນາງກໍມີຄວາມດີໃຈ ທີ່
ຜົວຂອງນາງບໍ່ຢາກໃຫ້ນາງມີມົນທິນ ເມື່ອເວລາໄດ້ແຕ່ງງານ. ມາຮອດບັດນີ້ທີ່ສາມເດືອນຜ່ານໄປນາງ 
ອຳມາ ແລະ ໂຣແບກໂຕ ມີການຮ່ວມເພດກັນທຸກມື້ ແຕ່ນາງ ອຳມາ ກໍບໍ່ເຖິງຈຸດສຸດຍອດຈັກເທື່ອ.

ໂຣແບກໂຕເປັນຄົນງານເຮັດວຽກທີ່ສວນກ້ວຍ ແລະອຳມາ
ຢູ່ເຮືອນຜູ້ດຽວຕະຫຼອດມື້ ຄອບຄົວຂອງນາງກໍບໍ່ຢູ່ໃກ້  ດັ່ງນັ້ນ
ນາງພຽງແຕ່ເຮັດວຽກເຮືອນຜູ້ດຽວ. ນາງຕ້ອງດູແລເບິ່ງສັດ
ລ້ຽງ ເກັບນ້ຳ ແລະຫາຟືນ ຊັກເຄື່ອງ, ໄປຕະຫຼາດ ແລະແຕ່ງ
ຢູ່ຄົວກິນ. ເມື່ອຍາມຄໍ່າແລງມາ ນາງຮູ້ສຶກເມື່ອຍຫຼາຍສິ່ງທີ່ນາງ
ປາຖະໜາກໍພຽງແຕ່ນອນທີ່ອ້ອມແຂນຂອງໂຣແບກໂຕເທົ່ານັ້ນ.
ໂຣແບກໂຕກໍເຮັດວຽກໜັກຄືກັນ ແຕ່ວ່າ ຖ້າເຂົ້າຕຽງຍາມໃດກໍ
ມີຕັນຫາເກີດຂື້ນໂລດແລະນາງອຳມາ ກໍບໍ່ກ້າບອກຜົວວ່ານາງ
ມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ!

ກ່ອນງານວິວາຫະມຸງຄຸນ, ເອື້ອຍກົກຂອງນາງ ອຳມາ ໄດ້ແນະນຳນາງວ່າດ້ວຍພາລະໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ 
ເປັນເມຍຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຜົວມີຄວາມສຸກຍາມຢູ່ບົນຕຽງ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຄວາມໝາຍສູ່ກັນຟັງວ່າແມ່ນສິ່ງໃດ 
ແດ່ທີ່ຈະ ”ເຮັດໃຫ້ຜົວດີໃຈ”. ນາງ ອຳມາຮັກໂຣແບກໂຕ  ແລະຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າສິ່ງອື່ນໃດເພື່ອຈະເຮັດ 
ໃຫ້ຜົວດີໃຈ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຜົວນາງເຮັດເມື່ອເວລາຢູ່ບົນຕຽງເຮັດໃຫ້ນາງອັບອາຍ ແລະບໍ່ສະໜຸກໃຈ. ນາງຕ້ອງ 
ການຢາກຕັ້ງຄັນໄວໆ  ແຕ່ນາງກໍຍັງຢ້ານເມື່ອເວລານາງຖືກຕັ້ງຄັນແລ້ວ ໂຣແບກໂຕຈະນອກໃຈ ແລະ 
ໄປຮ່ວມເພດກັບຄົນອື່ນ.

ຂ້ອຍຊອບຫຼາຍວິທີ ທີ່ 
ເຈົ້າຕິດຕາມຟັງແບບໃກ້ຊິດ 
 ເມື່ອເວລາມີຄົນອື່ນອອກ 

ຄວາມຄິດເຫັນ.

ຂ້ອຍມີຄວາມດີໃຈ ທີ່ເຈົ້າໄດ້ແລກ 
ປ່ຽນ ບັນຫາທີ່ມັນເກີດຂື້ນລະຫວ່າງ 
ຕົວເຈົ້າ ແລະຜົວຂອງເຈົ້າ. ຂ້ອຍຄິດ 
ວ່າ ຂ້ອຍເປັນພຽງຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນ 

ທີ່ເຫັນໄດ້ເຖິງບັນຫາ
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ການສົນທະນາເລື່ອງຄົນອື່ນ ແມ່ນສະດວກງ່າຍກວ່າຈະສົນທະນາເລື່ອງຕົນເອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ເລື່ອງສາຍພົວພັນໃນການຮ່ວມເພດ. ກິດຈະກຳນີ້ຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດກັບກຸ່ມທີ່ມີພຽງແຕ່ແມ່ຍິງເທົ່າ 
ນັ້ນ. ທ່ານອາດຈະພາເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍບາດກ້າວທີ 1 ຮ່ວມກັນໝົດທົ່ວຫ້ອງ ຫຼືແບ່ງແມ່ຍິງເຂົ້ານຳກຸ່ມນ້ອຍ  
ໂດຍບັນຈຸໃຫ້ມີແມ່ຍິງ 2 ຫາ 4 ຄົນຢູ່ໃນແຕ່ລະກຸ່ມ.

ເພື່ອດຳເນິນກິດຈະກຳນີ້ ທ່ານສາມາດເລົ່າເລື່ອງນາງ ອຳມາ; ການຮ່ວມເພດ ແລະຄວາມໂສກເສົ້າ 
ຂອງເຈົ້າສາວ ຢູ່ທີ່ໜ້າຜ່ານມາ ຫຼື ໃຫ້ກຸ່ມ ເລື່ອງອື່ນໆ ທີ່ເປັນບ່ອນແມ່ຍິງ ພົບກັບບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ໃນການຮ່ວມເພດສຳພັນ.

• ຍິງສາວຄົນໜຶ່ງຜູ້ຈະເລີ່ມຕົ້ນມີການຮ່ວມເພດສຳພັນຄິດວ່າຈະຕັ້ງຄັນ. ນາງມີຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຈະ 
 ເວົ້າກັບເພື່ອນຊາຍ ຫຼື ຄອບຄົວຂອງນາງ

• ແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງສົງໄສວ່າຜົວຂອງນາງມີການຮ່ວມເພດກັບຍິງຄົນອື່ນ.. ນາງເກີດມີຄວາມກັງວົນຢ້ານ 
 ຜົວລາວຕິດເຊື້ອໂລກເອດ ແລະຕິດເຊື້ອພະຍາດທາງເພດສຳພັນ. ນາງຕ້ອງການໃຫ້ຜົວໃຊ້ຖົງຢາງ 
 ອະນາໄມ ເມື່ອເວລາມີການຮ່ວມເພດ ແຕ່ວ່ານາງກໍຍັງຢ້ານຜົວຮ້າຍ.

• ແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງມີຄູ່ຮ່ວມເພດທີ່ນາງຮັກ ແຕ່ນາງບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບນ້ຳອະສຸຈິແຫ່ງຄວາມໄຄ່ຈັກເທື່ອເລີຍ  
 ເມື່ອເວລາພວກເຂົາຮ່ວມເພດ..

ໃຫ້ໝົດທຸກຄົນ ໃນທົ່ວຫ້ອງ ຫຼືແບ່ງກຸ່ມ ກະກຽມ  ແລະສະເໜີ ບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຫັນຮູ້ນຳ 
ຈະເປັນການສະແດງບົດບາດ ຫຼື ໂດຍການເລົ່ານິທານ; (ເບິ່ງໜ້າ 146 ຫາ 148 ເພື່ອແນະນຳວິທີ 
ສະແດງບົດບາດ)

ຫຼັງຈາກເລົ່ານິທານ  ຫຼື ສະແດງບົດບາດ ຈົ່ງພາກັນປຶກສາສົນທະນາສະພາບການ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ 
ການຮ່ວມເພດ ແລະສຸຂະພາບຈາກການຮ່ວມເພດ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ສະພາບການແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງໃດ?

• ສຸຂະພາບແມ່ຍິງ? ບັນຫາສຸຂະພາບ ພວກນາງມີບໍ? ບັນຫາສຸຂະພາບອາດຈະເກີດຂື້ນມາຕາມ 
 ຫຼັງມີຫຍັງ?

• ປະສົບການຮ່ວມເພດຂອງແມ່ຍິງ ຫຼື ມີຄວາມສຸກ

• ແມ່ຍິງມີຄວາມຮູ້ສຶກ ກ່ຽວກັບຊີວິດ ແລະ ອະນາຄົດຂອງນາງ?

• ສາຍພົວພັນແມ່ຍິງກັບຄູ່ຮ່ວມເພດຂອງນາງຄືແນວໃດ? ມັນຈະມີບັນຫາສະທ້ອນອອກມາຄືແນວ 
 ໃດກັບຄອບຄົວ, ຄົນເຮືອນໃກ້ ເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຮຽນ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມເຮັດວຽກ.

ຈົ່ງສົນທະນາເປັນຫັຍງສະພາບການແບບນີ້
ມັກເກີດຂື້ນ, ແມ່ນຫັຍງເປັນຕົ້ນເຫດ?  ແມ່ນ
ຄວາມຫັວງຂອງຍິງຊາຍທີ່ຕ້ອງການສຳລັບ
ເພດຍິງ ຫຼື ເພດຊາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເກີດບັນ
ຫານີ້? ໃຜສາມາດຢູ່ເໜຶອການຄວບຄຸມຂອງ
ຄວາມເຫັນດີ ໃນການມີເພດສຳພັນ?

ການມີເພດສຳພັນ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ

ເປັນເພາະຫຍັງທີ່ມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບ
ແມ່ຍິງທີ່ຈະເວົ້າກັບຄູ່
ຮ່ວມເພດຂອງເຂົາ
ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້
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  ກດິຈະກາໍ. ການປ່ຽນນິທານ, ການປ່ຽນຊີວິດ (ຕໍ່)

4

5

ຫຼັງຈາກ ສົນທະນາກ່ຽວກັບນິທານ ຫຼື ສະແດງບົດບາດຕ່າງໆແລ້ວ, ຈົ່ງ ແນະນຳໃຫ້ກຸ່ມ ຄິດເຖິງວິທີການ 
ແຕ່ລະສະພາບການທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ ມີສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນສຳລັບແມ່ຍິງ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ມີຫຍັງແຕກຕ່າງ 
ໃນຊີວິດຂອງນາງ ອຳມາ? ສ້າງບັນຊີລາຍການຄວາມອາດສາມາດປ່ຽນແປງ ແລະການປັບປຸງວິທີການ 
ຕ່າງໆ.
ສົນທະນາກັບກຸ່ມກ່ຽວກັບບັນຊີລາຍການສິ່ງຕ້ອງການປ່ຽນແປງ ແລະປັບປຸງທີ່ຈະເອົາໃຫ້ ແມ່ຍິງມີພະ 
ລັງດຶງດູດ ໃນການຮ່ວມເພດສຳພັນ. ທ່ານຄວນໃຊ້ຄຳຖາມຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

• ມີຫຍັງໃນການປ່ຽນແປງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ທ່ານຈະນຳໄປນຳໃຊ້ໃນຊີວິດສ່ວນຕົວ? ໃນຊີວິດຂອງເດັກ 
 ຂອງທ່ານ? ຍ້ອນເຫດຜົນຫຍັງຈຶ່ງໄດ້ ຫຼື ເຫດຜົນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ໄດ້?

• ພວກເຮົາຈະນຳໃຊ້ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍວິທີໃດໃນຊີວິດຄອບຄົວ ແລະຊຸມຊົນ? ທ່ານເອງຕ້ອງ 
 ການປ່ຽນແປງຫຍັງ ຫຼື ວ່າວິທີການທີ່ກຸ່ມຕ້ອງການ ເພື່ອຢາກໃຫ້ຄວາມປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນ?

• ການປ່ຽນແປງບາງຢ່າງ ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານຕ່າງໆ. ຍົກຕົວຢ່າງ  
 ອາດຈະໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ມີໂອກາດສຶກສາຮຽນຮູ້ເລື່ອງເພດ. ພົວພັນເພື່ອສາຍສຳພັນ ທີ່ຮູ້ສຶກມີສຸຂະ 
 ພາບດີຂຶ້ນ.

ການພົວພັນ	ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ
ຄວາມແຕກຕ່າງໃນການຮ່ວມເພດໝາຍວ່າ  ຕ່າງຄົນຕ່າງຕ້ອງການ ແລະຢາກໄດ້ຕ່າງໆກັນ ໃນການ 

ຮ່ວມເພດ. ສຳລັບການຮ່ວມເພດທີ່ມີສຸຂະພາບ-ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາຍພົວພັນໃນການຮ່ວມເພດ-ຜູ້ຮ່ວມ 
ເພດຕ້ອງການທີ່ຈະພົວພັນວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ຢາກໄດ້ ແລະຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ທີ່ຄົນອື່ນອາດຈະເຂົ້າ 
ໃຈ. ຍົກຕົວຢ່າງ ມີແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງຕ້ອງການພົວພັນກັບຄູ່ຮັກ ເຖິງແມ່ນວ່ານາງຕ້ອງການ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງການຮ່ວມ 
ເພດ, ວິທີໃດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນາງສະບາຍໃຈທີ່ຈະເຮັດ ຫຼືບໍ່, ວິທີໃດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນາງມີຄວາມສຸກ, ເຖິງແມ່ນວ່າ  
ນາງຢາກໃຫ້ໃຊ້ຖົງຢາງ ຫຼື ເຄື່ອງປ້ອງກັນອື່ນໆ ແລະອັນໃດອີກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ນາງຮູ້ສຶກຕົກລົງເຫັນດີ ກ່ຽວກັບ 
ການພົວພັນທາງເພດ. ຈົ່ງຮ່ວມກັນພວກເຂົາຈະເປັນຜູ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການມີເພດສຳພັນ. ນີ້ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ 
ເປັນການເຈລະຈາ. ຜູ້ດຽວບໍ່ສາມາດຕັດສິນເພື່ອທັງສອງໄດ້.

ຖ້າຫາກຂ້ອຍມີຄວາມກ້າຫານ
ພຽງພໍ, ຂ້ອຍຈະບອກໃຫ້ລາວຈິກ
ປາຍລີ້ນເຂົ້າໄປເລິກໆ. ຂ້ອຍຈະ

ມີຄວາມຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກກວ່າຈະ
ປ່ອນທ້າວ ລິງຄະເຂົ້າໃນຕົວຂ້ອຍ.

ຂ້ອຍຄິດວ່າຄູ່ຮັກຂອງຂ້ອຍຈະ
ອ່ອນໂຢບ ເມື່ອຂ້ອຍຈະຈັບມືຂອງ 

ລາວໄປໃສ່ຈຸດທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການ ແລະ 
ລາວຈະບອກຢ່າງເດັດຂາດເລີຍວ່າ 

ເມື່ອເວລາລາວຖຶກຈັງຫວະກັບຂ້ອຍ!  
ແລະຈາກນັ້ນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະດຳ 
ເນີນໄປ ໂດຍທີ່ຂ້ອຍຈະບໍ່ເວົ້າຫຍັງ 

ຕື່ມອີກຈັກຄຳ..

ພົວພັນການຮ່ວມເພດສຳພັນເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ
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ການປຶກສາສົນທະນາເປັນກຸ່ມ	ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງ	ແລະຜູ້ຊາຍເຂົ້າໃຈ
ເບິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດສຳພັນ.

ອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອຜ່ານແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອຫວັງນຳພາໂດຍເອີ້ນຊື່ວ່າ; ”ເຖິງ 
ເວລາທີ່ຈະເວົ້າ” ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະຜຸ້ຊາຍສາມາດສົນທະນາໂອ້ລົມດ້ວຍຄວາມສຸພາບນຳກັນ 
ກ່ຽວກັບຄວາມມຸ່ງຫວັງໃນການຮ່ວມເພດ. ກ່ອນອື່ນໝົດເພິ່ນຈັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະຜຸ້ຊາຍພົບປະ ແບບແບ່ງ 
ກຸ່ມ ແລະປຶກສາສົນທະນາປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະຄວາມປະສົງທີ່ສຳຄັນສຳລັບພວກເຂົາ ໃນເວລາ 
ມີການຮ່ວມເພດສຳພັນ. ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງເຊີນເອົາກຸ່ມເຂົ້າມາໂຮມກັນ ແລະແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ 
ເຮັດວຽກ ເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂື້ນຂອງຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ການມີເພດສຳພັນ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ

“ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ເມຍຂອງພວກເຮົາປະຕິ
ບັດຕົນໃຫ້ເກີດອາລົມພິດສະຫວາດ ແຕ່ພວກເຮົາ 
ກໍຍັງອຶດອັດທີ່ຈະເວົ້າຄວາມນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາ 
ໄປຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງເພດສຳພັນ ຍ້ອນວ່າພວກ 

ເພິ່ນຮູ້ທີ່ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາ ຮູ້ສຶກວ່າເປັນຊາຍເຕັມໂຕ

ພວກເຮົາເປັນຊ່ຽວຊານວ່າ
ດ້ວຍຊີວິດແມ່ຍິງ. ສີ່ງໃດທີ່ພວກເຮົາ 
ຕ້ອງການຈະຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບແມ່ຍິງ)
ແມ່ນຫຍັງທີ່ພວກເຮົາຫວັງຢາກໄດ້, 

ຢ້ານກົວ ແລະປະສົບການຕົວຈິງ 
ເລື່ອງເພດສຳພັນ.ຈົ່ງໃຫ້ຜູ້ໜຶ່ງໃນແຕ່

ລະກຸ່ມຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ ເມື່ອ 
ເວລາ ຜູ້ຊາຍແລະແມ່ຍິງສົນທະນາ 

ກັນແບບກຸ່ມໃຜມັນ . 

ຫຼັງຈາກແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນ, ໃຫ້ແມ່ຍິງມີຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ທັດສະນະຂອງຜູ້ຊາຍ 
ແລະ ຜູ້ຊາຍມີຄວາມເຫັນຕໍ່ທັດສະນະຂອງແມ່ຍິງ. ນີ້ແມ່ນວຽກໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍສາມາດສະ 
ເໜີ ໃຫ້ຮູ້ຮ່ວມກັນທີ່ກອງປະຊຸມທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ທີ່ປະເທດມາລາວີ ແລະຊຳເບຍ

ສິ່ງທີ່ຜູ້ຊາຍຢາກໃຫ້ແມ່ຍິງຮຽນຮູ້
• ກ່ອນອື່ນໝົດ ຕ້ອງແມ່ນມີວິທີຮ່ວມເພດສຳພັນທີ່ດີ,ຮັກໃນການເບິ່ງແຍງ ແລະເປັນເພື່ອນທີ່ດີຕາມ 

 ລະດັບ
• ຜົວຕ້ອງການເມຍມີການຕ້ອນຮັບທີ່ດີ ເມື່ອເວລາຜົວກັບບ້ານ. ຜົວກໍຕ້ອງການຄຳຍ້ອງຍໍຈາກເມຍ  

 ແລະຂອບໃຈທີ່ເຂົາເຮັດຖືກ,
• ຜູ້ຊາຍຮັກແມ່ຍິງທີ່ຮັກສາຕົນເອງ ແລະເຮັດໃຫ້ເຮືອນຊານມີຄວາມສະອາດໂດຍຕະຫຼອດ.
• ຜູ້ຊາຍມັກເກັບຄວາມລັບຈາກເມຍ ລວມທັງລາຍຮັບ ແລະສາຍພົວພັນສ່ວນຕົວ.
• ຜູ້ຊາຍຢ້ານເປັນຄົນຕາຍດ້ານ ແລະຢ້ານມີຊາຍອື່ນ ມາຮ່ວມເພດກັບເມຍຂອງພວກເຂົາ
• ຜູ້ຊາຍຢ້ານຕົນເປັນຄົນອ່ອນເພຍ ຖ້າຫາກແມ່ຍິງມີບົດບາດແຂງແຮງ ຫຼື ຖືສິດ
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ແມ່ຍິງຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຜູ້ຊາຍຮູ້
• ຄວາມຮັກຄວາມຫ່ວງໃຍ ເປັນມິດທີ່ເຂົ້າໃຈ ແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ

• ແມ່ຍິງຕ້ອງການຜົວທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື

• “ແມ່ຍິງປາຖະນາ ຢາກໃຫ້ຜົວກັບບ້ານທຸກຄໍ່າຄືນ ແລະເປັນຜູ້ເລົ່າກັບສິ່ງທີ່ເປັນເລື່ອງກັບລາວ

• ແມ່ຍິງຢ້ານຜົວຕີ ແລະປະຖິ້ມ. ແມ່ຍິງຍັງຢ້ານວ່າເຂົາຈະມີມີເມຍສອງ ບໍ່ນັບຖືເຂົາໃນຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ  
 ຫຼື ສ້າງລະບຽບການທີ່ຂາດເຫດຜົນ.

ໃນກອງປະຊຸມກຸ່ມໃຫຍ່  ພວກຜູ້ຊາຍໄດ້ຮຽນຮູ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ຄືວ່າໄດ້ສຳຜັດກວ່າການເຫັນ ແລະ 
ອາລົມຂອງແມ່ຍິງເກິດຂື້ນຊ້າກວ່າ ຜູ້ຊາຍ. ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ສິ່ງນີ້ມາກ່ອນພວກຜູ້ຊາຍເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ 
ບໍ່ເຄີຍຮູ້ສຶກຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອາລົມ  ແລະຄວາມສຸກຂອງເພດຍິງ ແຕ່ກໍຕ້ອງການທີ່ຮຽນຮູ້.

ນັບທັງເພດຊາຍ ແລະຍິງ ເຫັນວ່າການມີເພດສຳພັນທີ່ດີ ຄວນໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍຍິງ ແລະຊາຍມີສິດ 
ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບເທົ່າທຽມກັນ. ພວກເຂົາຕ້ອງມີການສົນທະນາກັນ ເລື່ອງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທັງສອງ 
ຝ່າຍມີຄວາມສຸກ. ແຕ່ທັງສອງຝ່າຍກໍຍັງນະອາຍທີ່ຈະລະເມີດທາງວັດທະນາະທຳ ຫຼຶ ຢ້ານຖືກກ່າວຫາ 
ວ່າເປັນການຝືນປະເພນີ.  ກອງປະຊຸມນີ້ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ແມ່ຍິງສາມາດ ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເພື່ອນ. 
ຜູ້ຊາຍເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າໂຕໂດດດ່ຽວ ແລະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນຄວາມເປັນຄູ່ໃຈ 
ໂດຍບໍ່ມີໃຜໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ກັບບັນຫາ.

ການຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດຈາກຄູ່ຮັກ
ແມ່ຍິງສາວນ້ອຍມັກຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນເວລາຍັງໜຸ່ມ ເພື່ອຈະຮັບຊາບວ່າສິ່ງທີ່ເຂົາໄດ້ຮັບ ແລະບໍ່ໄດ້ 

ຖາມ ເຖິງສິ່ງພວກເຂົາຕ້ອງການ. ຈະແມ່ນຫຼືບໍ່ ມັນມີຂໍ້ອ້າງອີງຈາກອາການ. ຄວາມປະສົງທີ່ຈະເຂົ້າໂຮງ 
ຮຽນ ຫຼື ບຸນບ້ານທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກມອບໝາຍ. ເດັກຍິງ ແລະແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການ 
ຮ່ວມເພດເລີຍ, ຍິ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສຳລັບພວກເຂົາຈະຖາມກັນວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການຫຍັງ ເມື່ອເວລາ 
ຖືກສົນທະນາເລື່ອງການມີເພດສຳພັນກັບຄູ່ຮັກ. ຖ້າຫາກວ່າຍິງໜຸ່ມຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສ້າງຄອບຄົວຕ້ອງ 
ການມີເພດສຳພັນ, ນາງອາດຄິດເຖິງເລື່ອງປ້ອງກັນກັບສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ວາງແຜນຊຶ່ງເປັນຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບນາງທີ່ຈະເຈລະຈາກັນ.

ການຮຽນຮູ້ ແລະທົດລອງພົວພັນທີ່ອ້າງສິດ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງເຈລະຈາກ່ຽວກັບວິທີສຳລັບ 
ແມ່ຍິງ ທີ່ຈະສະແດງສິ່ງດີທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ. ໜ້າຕໍ່ໄປນີ້ ສາມາດໃຫ້ບາງຄວາມຄິດເພື່ອກະກຽມການ 
ເວົ້າທີ່ສະບາຍໃຈກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດກັບຄູ່ຮັກ..

ພົວພັນການຮ່ວມເພດສຳພັນເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ



100

  ກດິຈະກາໍ. ການທົດລອງສົນທະນາເລື່ອງການຮ່ວມເພດສຳພັນກັບຄູ່ຄອງ.

1

2

3

ກິດຈະກຳຫຼີ້ນບົດບາດການສະແດງນີ້  ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງມີຄວາມສະບາຍໃຈ ທີ່ຈະກ້າເວົ້າເຖິງວິທີ 
ການທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ ຫືຼ ຈຳເປັນຢາກໄດ້. ກິດຈະກຳນີ້ສາມາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມກ້າຫານໃນການ 
ເຈລະຈາ ໂດຍມີຄວາມນັບຖືຕື່ມຂຶ້ນເພື່ອສິດທິຂອງສຸຂະພາບ ແລະຄວາມສຸກສັນ(ເບິ່ງໜ້າ 146 ຫາ 148.)
ຈົ່ງແນະນຳໃຫ້ກຸ່ມ ຄາດຄະເນເບິ່ງສະພາບການທີ່ຄູ່ຄອງຈະພົວພັນກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນ ຫຼື ຄວມມຸ່ງ 
ຫວັງຕ່າງໆ ເມື່ອຕ້ອງການມີເພດສຳພັນ. ຍົກຕົວຢ່າງ;

• ແມ່ຍິງຕ້ອງການຮ່ວມເພດ ໂດຍໃຊ້ເວລາຍາວນານກວ່າເພດຊາຍ ແລະຜູ້ຊາຍຜູ້ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເຮັດ 
 ຫຍັງນອກໄປກວ່ານັ້ນ ພຽງແຕ່ຮູ້ສຶກວ່າເປັນເລື່ອງປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນ ກັບຕົວເຂົາກໍພໍແລ້ວ.

• ແມ່ຍິງຕ້ອງຮ່ວມເພດເພື່ອໃຫ້ມີການອູ້ມທ້ອງ, ແຕ່ວ່າຜູ້ຊາຍຍັງຕ້ອງການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ.
ທ່ານຄວນນຳໃຊ້ເລື່ອງນິທານໃດໜຶ່ງ ທີ່ເປັນຂໍ້ຄິດເຫັນຈາກກິດຈະກຳ ໃນ (ໜ້າ 96 ຫາ 97) ຫຼື ປະດິດ 
ຄິດແຕ່ງນິທານດ້ວຍຕົນທ່ານເອງ.
ໃຫ້ກຸ່ມສະແດງບົດບາດໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຄັ້ງຕາມສະພາບການ ຫຼື  ນິທານຕ່າງໆ.

ຫຼັງຈາກທຸກບົດບາດໄດ້ສະແດງແລ້ວ ທ່ານຕ້ອງນຳພາກຸ່ມປຶກສາສົນທະນາວ່າ ມີວິທີໃດແດ່ທີ່ຄູ່ຮ່ວມ 
ເພດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການທາງເພດ. ຄຳຖາມຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດຍົກຂື້ນມາປຶກ 
ສາສົນທະນາ.

• ການສະແດງບົດບາດນີ້ຖືກກັບຕົວຈິງບໍ? ຖືກຕ້ອງກັບທັງສອງຄົນທີ່ໄດ້ເຈລະຈາກັນມາໃນຊີວິດ 
 ຕົວຈິງບໍ?

• ແມ່ນຄຳເວົ້າຫຍັງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ ທີ່ຈະເວົ້າອອກມາ? ເປັນຍ້ອນຫຍັງ?
• ມີວິທີໃດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກການເຈລະຈາລະຫວ່າງແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍໄດ້ລົມກັນ
• ມີວິທີໃດແດ່ທີ່ບອກບົ່ງເຖິງບົດບາດຍິງຊາຍ ທີ່ມີອິດທິພົນຄວບຄຸມວິທີທາງທີ່ຍິງຊາຍໄດ້ເຈລະຈາ 

 ກັນໄວ້?
• ແມ່ນເປັນເລື່ອງກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ, ໄວອາຍຸ, ເຊື້ອຊາດ, ເຜົ່າຊົນ, ຫຼືເລື່ອງກ່ຽວກັບການຂາດ 

 ຄວາມສາມາດ? ເປັນຍ້ອນສາເຫດຫຍັງ.
ຕອນທ້າຍຈົ່ງຖາມກຸ່ມວ່າ ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງຈາກກິດຈະກຳນີ້ ແລະຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າຫາກມີສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ 
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄິດ, ຈົ່ງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຈະທົດລອງປ່ຽນແປງວິທີການມີເພດສຳພັນກັບຄູ່ຄອງຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າເອງ.

ການຮ່ວມເພດສຳພັນ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ

ເມື່ອເວລາ ຂ້ອຍກັບ 
ບ້ານຫຼັງຈາກເຮັດວຽກ 
ຂ້ອຍຕ້ອງການຮ່ວມ 

ເພດໂລດ.

ຈົ່ງຈົດຈຳສະເໝີວ່າເມື່ອເວລາ 
ພວກເຮົາໃຊ້ເວລານານຫຼາຍ 
ຊົ່ວໂມງ ພຽງແຕ່ ໃຊ້ແຕ່ວິທີ 

ການຈູບກັນເທົ່ານັ້ນ? 
ຂ້ອຍກໍຍັງຂາດສີ່ງອັນນັ້ນ.

4
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ແມ່ຍິງສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຊຶ່ງກັນແລະກັນ	ເພື່ອສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດສຳພັນ

ນາງ ຣານູມາ, ເປັນສະມາຊິກຄອບຄົວຖືສາສະໜາທີ່ຂຶ້ນກັບອົງການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ປາ 
ກິດສະຖານ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຄງການໃນຕົວເມືອງລາຮໍ ເພື່ອຊ່ວຍແມ່ຍິງທີ່ສ້າງຄອບຄົວໄດ້ເບິ່ງບັນຫາທີ່ສະ 
ທ້ອນຈາກການມີເພດສຳພັນ ແລະບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະວິທີການທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜົນສະທ້ອນອອກມາຕໍ່ 
ຄວາມກ້າຫານເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ເລື່ອງວິທີການຮ່ວມເພດ.

ເມື່ອເວລາເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ນາງໄດ້ຖາມພວກແມ່ຍິງວ່າ ເປັນຫຍັງພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາ
ມາດປຶກສາສົນທະນາກ່ຽວກັບວິທີການການຮ່ວມເພດສຳພັນກັບຜົວພວກເຂົາ ພວກແມ່ຍິງຕອບວ່າ 
ເປັນຍ້ອນຄວາມສະງົບສະຫງ່ຽມຈຽມຕົວ ແລະຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະຢາກເວົ້າ. ພວກ 
ແມ່ຍິງຍັງກັງວົນວ່າ ຖ້າຈະບອກຜົວໃຫ້ໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມ ມັນອາດຈະມີສິ່ງໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ. ພວກເຂົາ 
ເຈົ້າຍັງຢ້ານວ່າຜົວຈະຮ້າຍ ຫຼື ຍັງຄິດວ່າຈະມີເພດສຳພັນກັບຄົນອື່ນ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະຊ່ວຍ ໃນບາງວິທີ.

ເຖິງແມ່ນວ່າພວກແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໂດຍນຳໃຊ້ການປຶກສາສົນທະນາ ແລະການສະ 
ແດງບົດບາດ ແລະຍັງສາມາດພັດທະນາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເປັນໄປໄດ້ກັບສິ່ງທີ່ຈະເວົ້າ ໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບ 
ການຮ່ວມເພດ. ເລື່ອງນີ້ເຫັນວ່າ ອາດຈະບໍ່ເປັນໄປໄດ້ແກ່ພວກເຂົາຫຼາຍຄົນ. ແຕ່ຫຼັງຈາກຊຸດຝຶກອົບຮົມ 
ໄດ້ຜ່ານໄປ 2 ເດືອນ, ພວກເຂົາເປັນຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກເບົາຕົນຕົວທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະສະບາຍໃຈ 
ທີ່ຈະສົນທະນາກັບຜົວພວກເຂົາ ຫຼື ບອກໃຫ້ໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມ.

ກ່ອນຈະເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ຍິງ
ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຄິດວ່າ ການຮ່ວມເພດເປັນ 
ໜ້າທີ່ ທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ປະຕິບັດເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ເມື່ອ 
ຫຼັງຈາກຮູ້ຈັກບັນຫາ, ພວກເຂົາສາມາດລົມກັນ 
ກ່ຽວກັບວຽກເພດສຳພັນກັບຜູ້ເປັນຜົວ ພວກ 
ເຂົາເລີ່ມມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າມີສາຍສຳພັນດີຂຶ້ນ 
ໂດຍຖືເອົາຄວາມສຸກຮ່ວມກັນ ແລະນັບຖືກຽດ 
ຊຶ່ງກັນແລະກັນ ແລະພວກເຂົາເຫັນວ່າ ນີ້ແມ່ນ 
ຊີວິດຕົວຈິງ ທີ່ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້.

ຈາກນັ້ນມາ ມີແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນມີຄວາມກ້າ
ສາມາດລາຍງານກ່ຽວກັບການມີເພດສຳພັນ  
ໄດ້ສ້າງຄວາມພູມໃຈຂຶ້ນຕື່ມໃຫ້ແກ່ທັງຜູ້ເປັນຜົວ 
ແລະຜູ້ເປັນເມຍແມ່ນມີຄວາມສຸກລື່ນເມື່ອກ່ອນ 
ແລະຊີວິດຄອບຄົວກໍເກີດມີຄວາມໃກ້ຊິດກັນ 
ຫຼາຍຂື້ນ.

ພົວພັນການຮ່ວມເພດສຳພັນເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ
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  ກດິຈະກາໍ. ຄວາມຕ້ອງການ ຄວາມປາຖະໜາ ແລະບໍ່ຕ້ອງການ

1

2

3

ສຶກສາເບິ່ງຄວາມປະສົງ ແລະຂອບເຂດກິດຈະກຳນີ້ ສາມາດກະຕຸກຊຸກຍູ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ຮຽນ 
ຮູ ້ແລະຫຼງັຈາກນັ້ນໄດ ້ສນົທະນາກຽ່ວກບັຄວາມປະສົງທາງເພດ  ແລະຈດຸສຸດຍອດ.  ສຶກສາເບິ່ງຫວົຂໍ້ເຫຼົ່າ 
ນີ້ ທີ່ເປັນວິທີທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອປຸກໃຈຍິງໜຸ່ມ ຫຼື ຄວາມອາດສາມາດຂອງແມ່ຍິງ ເພື່ອຖົກຖຽງກັນເຖີງ 
ວິທີການ ຮ່ວມເພດສຳພັນ.

ກິດຈະກຳນີ້ ເຮັດໄດ້ດີກັບກຸ່ມດັກສາວ ຜູ້ທີ່ຮູ້ ແລະເຊື່ອໝັ້ນຊຶ່ງກັນແລະກັນ. ກ່ອນຈະເລີ່ມກິດຈະກຳນີ້  
ຕ້ອງຕົກລົງກັນວ່າ ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຮ່ວມກັນ. (ເບິ່ງໜ້າ 84  ເພື່ອໃຫ້ມີຫຼາຍ 
ກຸ່ມຕົກລົງເຫັນດີນຳ)

ການກະກຽມ:  ແຈກຢາຍເຈ້ຍສີ່ຫຼ່ຽມໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ  ເຈ້ຍແຜ່ນໜຶ່ງ ເປັບຮູບຄົນຍິ້ມ (ໝາຍວ່າຕ້ອງການ) 
ອີກໃບ 1 ເປັນໜ້າຍັງເຄັ່ງຂືມ ຫຼຶ ໃບໜ້າຍັງກັງວົນ (ໝາຍວ່າ ຍັງມີຄວາມປາຖະໜາ)  ແລະອີກ 1 
ໃບແມ່ນຮູບບໍ່ຕ້ອງການ. ໂດຍມອບເມັດໝາກຖົ່ວຂົ້ວ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຄົນ.“

        

ອະທິບາຍວ່າແຕ່ລະຄົນ ຈະຄິດກ່ຽວກັບສີ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການມີເຈດຕະນາທີ່ຕ້ອງການ ແລະບໍ່ຕ້ອງ 
ການເຮັດ. ວິທີທີ່ດີຕ້ອງສະເໜີວຽກນີ້ແມ່ນຖາມກຸ່ມໃຫ້ເວົ້າດັງໆ ກ່ຽວກັບອາຫານຫຍັງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງ 
ການກິນແທ້. ອາຫານໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າມີເຈດຕະນາທີ່ຈະກິນ ແລະໝາກໄມ້ຫຍັງທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ກິນຈັກດີ້ 
(ທ່ານຄວນນຳໃຊ້ຕົວຢ່າງຊວນເຊື່ອ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກຸ່ມມີການຍິ້ມການຫົວເກີດຂຶ້ນ)

ຈັດຕັ້ງກຸ່ມ 3 ຄົນ. ໂດຍອະທິບາຍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຄິດເລື່ອງການຮ່ວມເພດສຳພັນ - ເຖິງວ່າພວກເຂົາ 
ຈະມີປະສົບການ ຫຼືບໍ່  ຫຼື ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ: ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ ຄິດເຖິງກິດຈະກຳທາງເພດ

• ພວກເຂົາ ຕ້ອງການ ຫຼື ຄິດວ່າພວກເຂົາມີຄວາມສຸກ“

• ພວກເຂົາມີເຈດຕະນາທີ່ຈະເຮັດ ຖ້າຫາກພວກເຂົາພໍໃຈກັບຄູ່ຮ່ວມເພດ.

• ພວກເຂົາຈະບໍ່ເຮັດ ແລະຢາກປະຕິເສດ ຖ້າຫາກຖືກຖາມກັບຄູ່ຮ່ວມເພດ.

ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ແຕ່ລະຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມເຮັດວຽກເຂົາເຈົ້າເອງ ຈັກສອງສາມນາທີ ມີບໍ່ທີ່ແມ່ຍິງແຕ່ລະຄົນ 
ໃຊ້ເຈ້ຍ ສາມໃບຕໍ່ໜ້າຂອງຕົນ ແລະຄິດເບິ່ງກິດຈະກຳການຮ່ວມເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເພື່ອແຕ່ລະຄົນ 
ຮູ້ສຶກມ່ວນຊື່ນ, ອາດຈະມີເຈດຕະນາຢາກເຮັດ ຫຼືວ່າບໍ່ຢາກເຮັດ.

ການຮ່ວມເພດ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ

ຕ້ອງການ ປາຖະໜາ ບໍ່ຕ້ອງການ
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  ກດິຈະກາໍ. ຄວາມຕ້ອງການ ຄວາມປາຖະໜາ ແລະບໍ່ຕ້ອງການ (ຕໍ່)

4

5

6

ແນະນຳໃຫ້ແຕ່ລະຄົນແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັບເພື່ອນ ໃນກຸ່ມນ້ອຍວ່າມີຫຍັງໃນແຜ່ນເຈ້ຍສີ່ຫຼ່ຽມ  
ເຂົາເຈົ້າອາດຈະເລືອກເອົາສີ່ງທີ່ສະບາຍໃຈເພື່ອແລກປ່ຽນກັບຜູ້ອື່ນ ແລະໃຫ້ເວລາແຕ່ລະກຸ່ມຈັກສອງ 
ສາມນາທີ.

ຈາກນັ້ນໃຫ້ກຸ່ມນ້ອຍ ປຶກສົນສົນທະນາ ຕອບຄຳຖາມດັ່ງລຸ່ມນີ້

• ມີຫຍັງທີ່ເປັນວຽກຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະກັບຕົວທ່ານເອງທີ່ຈະເວົ້າເຖິງສາຍພົວພັນທາງເພດທີ່ 
 ເຈົ້າຕ້ອງການ ແລະເຈົ້າເອງບໍ່ຕ້ອງການຫຍັງ? ມັນແມ່ນວິທີການແບບໃດກັນແທ້ທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ?

• ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຈົ້າມີຄວາມສະບາຍໃຈ ທີ່ຈະວາງຄຳຖາມເຖິງວິທີການທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ?

• ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ງ່າຍກວ່າ ທີ່ຈະຕັ້ງເສັ້ນເຂດແດນ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຄູ່ຄອງຂອງເຈົ້າຮູ້ວ່າເປັນ 
 ແບບທີ່ເຈົ້າບໍ່ມັກ?

• ເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດກັບສິ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນບັນຊີທີ່ເຈົ້າມີຄວາມປະສົງ? ວິທີໃດທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການສ້າງ 
 ໃຫ້ມີຄວາມດຸນດ່ຽງກັນກັບ ”ຄວາມຕ້ອງການ” ແລະ”ຄວາມປະສົງ” ໃນເວລາມີເພດສຳພັນ?.

ແລະຈາກນັ້ນ ເຊີນເອົາທຸກຄົນເຂົ້າມາໃນຫ້ອງປະຊຸມເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ ແລະ ຖາມຄຳຖາມດ່ັງລຸ່ມນີ້;

• ວິທີໃດທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ສົມປາດຖະໜາ ແລະເຖິງເສັ້ນຊາຍແດນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີສຸກຂະພາບ 
 ດີຂື້ນ ຫຼື ຮູ້ສຶກເປັນຄົນທີ່ມີພະລັງແຂງແຮງຂື້ນຕື່ມ?

• ວິທີການທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມປາຖະນາ ແລະເຖິງເສັ້ນຊາຍແດນຂອບເຂດກັບຄູ່ຄອງ (ຜູ້ປະ 
 ຈຸບັນ ແລະຜູ້ຕໍ່ໄປ) ຊ່ວຍເພື່ອສ້າງໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ເມື່ອມີເພດສຳພັນ.

ຈົ່ງຈົດຈຳໄວ້ສະເໝີວ່າ ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງຕົກລົງເຫັນດີຕາມຄຳຄິດເຫັນຂອງກຸ່ມ ກ່ອນຈະປິດກອງປະຊຸມ.

ພົວພັນການຮ່ວມເພດສຳພັນເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ
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ວິທີການສອນແບບຢຽບກ້ອນຫີນ	ສາມາດປ່ຽນແປງ	ສາຍພົວພັນທາງເພດ
ວິທີການຢຽບກ້ອນຫີນ ແມ່ນບົດຮຽນຝຶກອົບຮົມໜຶ່ງ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໄດ້

ນຳພາກອງປະຊຸມສຳມະນາຂອງຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງບັນຫາໃນຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະການຮ່ວມເພດສຳ 
ພັນ. ເປັນກອງປະຊຸມແບບວິຊາການທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຊິກຊຸມຊົນ ຮູ້ຈັກປຶກສາສົນທະນາຕອບ 
ຄຳຖາມກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະການຮ່ວມເພດສຳພັນ ແລະລະບົບການເຊື່ອຖືແນວໃດ ແລະຄຸນ 
ຄ່າທີ່ເກິດຂຶ້ນໃນການຮ່ວມເພດສຳພັນ. ບົດຮຽນຝຶກອົບຮົມຈະໃຊ້ເວລາ 10 ຫາ 12 ອາທິດ ແລະຊ່ວຍ 
ແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍທຸກໄວອາຍຸໄດ້ປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ແລະມີຫຍັງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການຢາກໄດ້ໃນເລື່ອງ
ການຮ່ວມເພດສຳພັນ - ໄດ້ແຕ່ຕົນເອງ ແລະໄດ້ທັງສອງ.

ສຳລັບບົດຮຽນຊົ່ວໂມງທຳອິດ ຜູ້ນຳພາຊຸດຝຶກອົບຮົມໄດ້ນຳພາ ໃຫ້ມີປຶກສາສົນທະນາແບບເປີດ 
ເຜີຍກັບຕົວແທນຊຸມຊົນທັງໝົດ ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນທາງເພດລະຫວ່າງຍິງ ແລະຊາຍ. ສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ຝຶກອົບຮົມ ທີ່ຕ້ອງປຶກສາສົນທະນາເອົາຄວາມຮູ້ນີ້ຕື່ມ ຄວນທີ່ຈະຈັດເປັນກຸ່ມໂດຍປະກອບສະມາຊິກ 
ຈຳນວນ 10 ຫາ 20 ຄົນ ຄວນສ້າງກຸ່ມທີ່ມີເກນອາຍຸໃກ້ຄຽງກັນ ເຊັ່ນ; ກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸສູງ, ກຸ່ມແມ່ຍິງ 
ໜຸ່ມ, ກຸ່ມຜູ້ຊາຍອາວຸໂສ ແລະກຸ່ມຜູ້ຊາຍໜຸ່ມ. ການສ້າງກຸ່ມທີ່ຢູ່ໄວອາຍຸດຽວກັນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ກຸ່ມ 
ກ້າຫານ ເພື່ອຈະປຶກສາສົນທະນາກັນແບບສຸພາບ  ແລະກໍດີກວ່າ ທີ່ຈະຈັດເປັນກຸ່ມລວມກັນທັງສອງເພດ 
ຫຼື ວ່າມີທັງຜູ້ອາວຸໂສ ແລະຜູ້ໜຸ່ມ.

ກຸ່ມທີ່ມີອາຍຸໄວສະເໝີກັນຄວນຈັດໃຫ້ມີການປຶກສາສົນທະນາກັນຫຼາຍຄັ້ງ. ໂດຍການແນະນຳຂອງ 
ຜູ້ນຳພາກອງປະຊຸມ ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ປຶກສາສົນທະນາບັນຫາທີ່ເຄີຍພົບພໍ້ ໃນການມີເພດສຳພັນ 
ກັບຄົນອື່ນ ແລະອາດຈະເປັນສາເຫດ ແລະ ຈາກນັ້ນຄວນຈັດເປັນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ 
ເຂົ້າມາຊ່ວຍກັນ. ໂດຍແນະນຳໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະສະຫຼຸບສັງລວມ  
ວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າໃຈຫຍັງມາຮອດຕອນນີ້

ການມີເພດສຳພັນ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ
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ສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້ໄດ້ສືບຕໍ່ສອງ ຫຼື ສາມຄັ້ງ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກ ແຕ່ລະກຸ່ມທີ່ເຂົ້າມາຮຽນແມ່ນໄດ້ 
ເຂົ້າໃຈບັນຫາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ວ່າມັນມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບພວກເຂົາ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະຮັບ 
ຮູ້ວິທີການທີ່ຈະມີເພດສຳພັນຮ່ວມກັບຄູ່ຄອງ ແລະກັບກຸ່ມອື່ນ. ແຕ່ລະເທື່ອເມື່ອກຸ່ມມາພົບປະກັນ ສາມາດ 
ກຳໄດ້ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ໄດ້ແລກປ່ຽນ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ທີ່ກອງປະຊຸມເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮຽນຫຼາຍຢ່າງ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຮູ້ວ່າຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະປະສົບການຂອງ 
ຄົນເຮົາໃນກຸ່ມອື່ນໆເປັນຄືແນວໃດ!. ໃນທີ່ສຸດແຕ່ລະຄົນໃນຊຸມຊົນໄດ້ຖືກເຊີນມາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໂດຍແຕ່ 
ລະກຸ່ມໄດ້ສະເໜີບັນຫາ. ພວກເຂົາຄິດວ່າເປັນວຽກສຳຄັນຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາສາຍພົວພັນ. 
ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສະເໜີຄຳຮ້ອງຂໍໃຫ້ກຸ່ມ ຊ່ວຍແກ້ໄຂກັບບັນຫານີ້.

ຍ້ອນວ່າເວລາ ແລະຄູນຳພາຊຸດຝືກອົບຮົມເດີນມາຮອດບາດກ້າວນີ້ ຫຼາຍກຸ່ມໄດ້ຮັບການສະໜັບ 
ສະໜູນຈາກຊຸມຊົນ ເພື່ອການປ່ຽນແປງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະຍາວນານໃນວິທີທາງທີ່ຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງຈະ 
ຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງດູແລຊື່ງກັນ ແລະກັນ

ບົດຮຽນການຢຽບກ້ອນຫີນ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ໃນຫຼາຍປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ແລະຫຼາຍກວ່າ 1.000 
ຄົນໃນ 100 ປະເທດໄດ້ເຂົ້າໃຈໜ້າທີ່ຂອງວິທະຍາກອນ ແລະຜູ້ສະໜັບສະໜູນ, ໂດຍການທົດລອງ 
ນຳໃຊ້ວິທີການໃຫ້ຍ່າງຢຽບກ້ອນຫີນ.

ກ່ອນໜ້າ ທີ່ພວກເຮົາຈະມາເຂົ້າຮ່ວມ 
ຝຶກອົບຮົມ,ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ ພວກ 

ເຮົາມີສິດທິ ທີ່ຈະລົງຄວາມເຫັນໃນ 
ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສຳຄັນ 

ສຳລັບຊີວິດພວກເຮົາ;.

ຂ້ອຍບໍ່ຄາດຄິດເລີຍວ່າ , ຂ້ອຍ 
ຈະປະສົງ ຢາກສົນທະນາກັບກຸ່ມ 

ກ່ຽວກັບ ເລື່ອງເພດສຳພັນ

ພວກເຮົາເລີ່ມແຕ່ 
ອົງການທີ່ປຶກສາຊາວ 

ໜຸ່ມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງ 
ປະຊຸມຂອງຊູມຊົນ.

ມາຮອດຕອນນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ 
ໃຫ້ການສິດສອນ ເລື່ອງຄວາມ 
ພິດສະຫວາດຂອງເພດສຳພັນ 
 ແລະການສືບພັນໃນໂຮງຮຽນ

ພົວພັນການຮ່ວມເພດສຳພັນເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ




