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ບົດທີ 12
ການປ້ອງກັນການຂົ່ມຂືນທາງເພດ

	 ເພະວາ່ເດັກກາຍເປນັຄນົທ່ີມອີດິສະຫະຼຫາຼຍ,	ພວກເຂາົມກີານພບົປະຜູຄ້ນົຫາຼຍ	ແລະ	
ມີການພົວພັນກັບຫຼາຍໆຄົນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ	 ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ຄວາມປອດໄພ	
ໃນການເຄືອ່ນຍາ້ຍພາຍໃນເຮອືນ	ແລະ	ຊມຸຊນົ	ພວກເຮາົຈາໍຕອ້ງໄດຮ້ຽນວທີິປກົປ້ອງຄວາມ	 
ປອດໄພຂອງເຂາົ	ບົດຮຽນນີແ້ມນ່ເວົາ້ກຽ່ວກບັການປກົປອ້ງເດກັຈາກການຂົມ່ຂືນທາງເພດ. 
	 ມັນປະກົດເໝືອນວ່າເປັນສິ່ງທີ່ແປກທີ່ຊອກອຸປະກອນສື່ການຂົ່ມຂືນທາງເພດໃນ	
ປື້ມຫົວນີ້	 ມັນເປັນເລື່ອງເສົ້າຕໍ່ກັບເດັກບ່ໍປົກກະຕິຄືເດັກຕາບອດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂົ່ມ	
ຂືນທາງເພດຫຼາຍກວ່າເດັກທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນ.	 ສະນ້ັນ	ນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍທ່ີຈະ	
ສົນທະນາກັນ.

ໃຫ້ການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຂອງ ພວກເຮົາ. 

ບໍມ່ຄົີນໃດມສີດິເພືອ່ໃຊເ້ດກັນອ້ຍ	ສໍາລບັການ	
ມີເພດສໍາພັນ.

•			ບໍແ່ມ່ນ	ຍາດພ່ີນອ້ງ	(ເດກັ	ຫຼ	ືຜູໃ້ຫຍ)່ 
•	ບໍ່ແມ່ນ	ຄອບຄົວຂອງໝູ່
•	ບໍ່ແມ່ນ	ເພື່ອນບ້ານ
•	ບໍ່ແມ່ນ	ຄົນແປກໜ້າ	
•	ບໍ່ແມ່ນ	ອາຈານສອນ
•	ບໍ່ແມ່ນ	ຜູ້ດູແລເດັກ

ພໍ່	ແມ່	 ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະ	
ໂອ້ລົມເດັກກ່ຽວກັບການຂົ່ມ 
ຂນືທ່ີເກດີຂືນ້ກບັຄນົອືນ່	ແລະ	 
ກັບລູກຂອງເຮົາ	ການໂອ້ລົມ 
ມັນແມ່ນບາດກ້າວທໍາອິດທີ່	
ຄວນຢຸດມັນ	 ມັນບໍ່ເປັນພຽງ	
ການໂອລ້ມົກຽ່ວກບັເພືອ່ປ້ອງ	
ກັນຈາກຜູ້ທີ່ຂົ່ມຂືນເທົ່ານັ້ນ.

ມັນຍັງເປັນເລື່ອງທີ່ເວົ້າຍາກກ່ຽວກັບ	
ການຂົ່ມຂືນ	ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ

 •	ຄົນທີ່ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບເພດສໍາພັນແມ່ນມີໜ້ອຍຫຼາຍ
 •	ຄົນບ່ໍຢາກທີ່ຈະເຊື່ອວ່າການຂ່ົມຂືນທາງເພດເກີດຂື້ນກັບເດັກທີ່ຍັງນ້ອຍໆ	ສະນັ້ນ	ພວກ								
ເຂົາບໍ່ໄດ້	ຄິດ	ຫຼື	ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.

•	ຕາມຫຼັກການ	ຫຼື	ປະເພນີເວົ້າວ່າຜູ້ໃດກໍ່ຄວນໂອ້ລົມກັບເດັກກ່ຽວກັບເລື່ອງເພດ	ເຊິ່ງວ່າ	
ຄວນລົມແນວໃດ,	ເວລາໃດ	ແລະ	ເມື່ອໃດ	?	ທີ່ຈະເໝາະສົມໃນການໂອ້ລົມ.

ທຸກໆຄົນສາມາດປົກປ້ອງຕົນເອງຈາກການຂົ່ມຂືນທາງເພດ ການທີ່ຈະປົກປ້ອງເດັກຈາກການຂົ່ມ 
ຂືນທາງເພດ ຜູ້ໃຫຍ່ທຸກຄົນຄວນເປັນເຈົ້າການໃນການຮັບຜິດຊອບ.
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ຄວາມຈິງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບການຂົ່ມຂືນທາງເພດ

ການຂ່ົມຂືນທາງເພດແມນ່ເປັນທາງກງົ	ແລະ	ທາງອອ້ມທີຕິ່ດຕໍພ່ວົພນັລະຫວາ່ງຜູໃ້ຫຍ	່ແລະ	
ເດັກທີ່ໜຸ່ມກວ່າການຂົ່ມຂືນສາມາດເກີດຂ້ຶນກັບເດັກຄົນອ່ືນໆ	ມັນສາມາດເກີດຂຶ້ນກັບທຸກ	
ຊຸມຊົນ	ແລະ	ຄອບຄົວ	ທັງລໍ້າລວຍ	ແລະ	ທຸກຍາກ	ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເກີດຂຶ້ນກັບເດັກຍິງ	
ແລະ	ເດັກຊາຍກໍ່ເໝືອນກັນ.

ມີຫຼາຍຮູບແບບທ່ີແຕກຕ່າງກັນຂອງການຂ່ົມຂືນໂດຍສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ	ບາງຢ່າງທີ່ເປັນປົກ	
ກະຕິຄື:

ການຂົ່ມຂືນເຊິ່ງລວມທັງການສໍາຜັດກັບເດັກ
ການຈູບ	ຫຼື		ການກອດເດັກໃນທາງເພດສໍາພັນ•	

ການມີຄວາມສໍາຜັດທາງເພດ•	

ການມີເພດສໍາພັນທາງປາກ	(	ອົມອະໄວຍະວະເພດ	•	

ຜູ້ຊາຍ	ຫຼື	ເລຍອະໄວຍະວະ	ເພດຜູ້ຍິງ	)	

	 ການຈັບອະໄວຍະວະຂອງ	•	

ເດັກ	 ຫຼື	 ໃຫ້ເດັກຈັບອະໄວຍະ	
ວະຂອງຜູ້ໃຫຍ່.

ການຂົ່ມຂືນທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບການສໍາຜັດກັບເດັກ

ໃຊ້ພາສາທາງເພດທີ່ເຮັດໃຫ້ເດກັຕົກໃຈ	ຫຼື	 ເຮັດໃຫ້ •	

ເດັກມີຄວາມສົນໃຈເລື່ອງເພດສຳພັນ.

ເຮັດໃຫ້ເດັກໄດ້ຍິນ	ຫືຼ	ເບ່ິງການມີເພດສໍາ	ພັນຂອງຄົນອ່ືນ. •	

ເອົາເດັກເຮັດທ່າທາງຕ່າງໆ •	

ເພື່ອຖ່າຍຮູບໂປ້.

ບັງຄັບໃຫ້ເດັກເປັນໂສເພນີ.	•	

	 ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ	ການຂ່ົມຂືນທາງເພດແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນ	 ເມື່ອເດັກນ້ອຍອາຍຸສູງກວ່າ	 
5	 ປີ	 ມັນສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ	 ອາຍຸ	 5	 ປີ	 ເໝືອນກັນ.	 ສ່ວນຫຼາຍ	
ການຂ່ົມຂືນແມ່ນ	 ເກີດຂ້ຶນຈາກຄົນທີ່ພວກເຂົາຮູ້ຈັກ	ຄື:	 ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ	ຫຼື	 ເພື່ອນ 
ບ້ານ	 ບໍ່ແມ່ນຄົນແປກໜ້າ	 ປົກກະຕິແລ້ວ	 ການຂົ່ມຂືນໄດ້ມີມາດົນແລ້ວ	 ເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່	
ລະປີ.
	 ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າການຂົ່ມຂືນເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ	 ເພາະວ່າ	ປົກກະຕິເດັກນ້ອຍ	
ບໍ່ຕ້ອງການບອກໃຜຮັບຮູ້ນໍາ		ແຕ່ວ່າມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນຈໍານວນເດັກນ້ອຍ	1	ໃນ	4	
ຄົນ	ຢູ່ໃນໂລກນີ້	ແມ່ນຖືກຂົ່ມຂືນທາງເພດ.

ການຂ່ົມຂືນເປນັຕວົຕນົໄດ	້ຄ:ື		ການຮວ່ມ	 
ເພດສໍາພັນ	 ຫຼື	 ການຮູ້ສຶກທາງເພດ	
ການດູດອະໄວຍະວະເພດຕ່າງໆ	 ແຕ່	
ວ່າ	 ມັນບ່ໍພຽງແຕ່ແມ່ນເປັນຕົວຕົນທີ່	
ສໍາຜັດໄດ້ເທົ່ານັ້ນ	ແຕ່ການໂອ້ລົມທາງ	
ເພດມັນກໍ່ແມ່ນເໜືອນກັນ.
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`

ຜົນກະທົບຕາມມາຂອງການຂົ່ມຂືນທາງເພດ
ເຖິງແມ່ນວ່າການເວົ້າກ່ຽວກັບການຂົ່ມຂືນທາງເພດແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ,	 ແຕ່ວ່າມັນ	
ກໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມໝັ້ນໃຈ	ຫຼື	 ບຸກຄົນທີ່ເຈົ້າເຊື່ອຖືໄດ້	 	 ເພື່ອ 
ບອກກັບເດັກຂອງເຈົ້າ	 ໃນການອະທິບາຍເລື່ອງການຂົ່ມຂືນທາງເພດ	ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້	
ພວກເຂາົເຂົາ້ໃຈ	ແລະ	ບໍເ່ຮດັໃຫພ້ວກເຂາົກງັວນົຂຶນ້ຕືມ່	ມນັຈະບ່ໍເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົເຈບັປວດ	
ແຕ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມປອດໄພຂຶ້ນ.

	 ເມ່ືອສັນຈີຕາ	 ອາຍຸໄດ້	 4	 ປີ	 ລາວຖືກຂົ່ມຂືນໂດຍອ້າຍຂອງລາວ	 ອາຍຸ	 14	 ປີ		
ຍ້ອນຄວາມເປັນເດັກ	ລາວໄດ້ໄປຫາພໍ່ແມ່ຂອງລາວ	ແລະ	ບອກວ່າອ້າຍຂອງລາວຂົ່ມຂືນ	
ເຮດັໃຫລ້າວເຈບັປວດ		ກ່ອນອືນ່ໝດົ	ພໍແ່ມ	່ສນັຈຕີາ	ຄດິວາ່ລາວໄດຮ້ບັບາດແຜ	ໃນຕວົລາວ		
ສັນຈີຕາ		ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເວົ້າແນວໃດຈິ່ງຈະຖືກຕ້ອງ	ແຕ່ວ່າລາວໄດ້ພະຍາມອະທິບາຍ.
	 ໃນທີ່ສຸດ,	 ພໍ່ແມ່ຂອງລາວກໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈກັບເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນ	 ພໍ່ແມ່ຂອງລາວໄດ້	
ເຮັດໜ້າທີ່ທີ່ດີທ່ີສຸດ	 ເພື່ອປິດບັນຫາ	 ສັນຈີຕາ	 ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເວົ້າກ໋ຽວກັບເລື່ອງນີ້ອີກ	
ພໍ່ແມ່ຂອງລາວ,<	ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາ	>		ໂດຍການສົ່ງອ້າຍຂອງລາວໄປໂຮງຮຽນກິນນອນ	
ສໍາລັບພໍ່ແມ່ຂອງລາວເຮັດແບບນີ້	ບັນຫາກໍ່ຈົບລົງ
	 ເມືອ່		ສນັຈຕີາ	ເຕບີໂຕຂຶນ້	ສິງ່ທີຜ່ດິພາດຈາກອາ້ຍຂອງລາວ	
ໄດສ້ົງ່ຜນົກະທົບ	ຕໍລ່າວມາຕາມຫຼງັ		ລາວມຄີວາມຢາ້ນກວົຕໍຜູ້່ຊາຍ		
ແລະ		ລາວຮູ້ສຶກວ່າມັນເປັນຄວາມຜິດຂອງລາວ			ເຊິ່ງອ້າຍຂອງ	
ລາວຖືກສົ່ງໜີ	 	 ເມື່ອອ້າຍຂອງລາວກັບມາໃນໄລຍະພັກ	
ລາວບ່ໍລົມກັບອ້າຍຂອງລາວ	 ສັນຈີຕາ	 ເປີດເຜີຍວ່າ	 
ລາວບໍ່ສາມາດແຕ່ງງານ	 ລາວເວົ້າວ່າ	 ລາວຮູ້ສຶກລະ	
ອາຍໃຈ	ແລະ	ຢ້ານກົວຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດອີກ	ລາວກໍ່ມີ	
ຄວາມຮູ້ສກຶໜອ້ຍໜຶງ່	ສໍາລບັອະນາຄົດ	ແລະ	ເຊືອ່ໝັນ້
ໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງໜ້ອຍໜຶ່ງ.
 ເມືອ່ລາວອາຍໄຸດ	້16	ປ	ີ	ສັນຈຕີາ	ເລີມ່ຕົນ້ໂອລ້ມົປາ້ຂອງລາວ	
ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ	 ສຸຂະພາບຂອງກໍາມະກອນ	ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຜິດພາດໃນໄວ	
ເດັກຂອງລາວ	 ຂະນະທີ່ໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລາວ	 ແລະ	 ຄວາມຢ້ານກົວ.	
ລາວໄດເ້ລີມ່ຕ້ນົມຄີວາມໝັນ້ໃຈ.	ໃນທີສຸ່ດ	ດວ້ຍຄວາມສະໜບັສະໜນູ	ຂອງປາ້ລາວ	ລາວ	
ສາມາດແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັບອ້າຍຂອງລາວ	ຜູ້ຂໍອະໄພໂທດຈາກລາວ.	ປະຈຸບັນ	 
ລາວມີຄວາມສຸກຫຼາຍ	ແຕ່ວ່າລາວຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມສາມາດເວົ້າກັບພໍ່ແມ່ລາວ	ກ່ຽວກັບ	
ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລາວ.

	 ສັນຈີຕາ	ແມ່ນເປັນຄົນໂຊກດີ	 ເພາະວ່າ	ລາວສາມາດຊອກບາງຄົນເພື່ອໂອ້ລົມກ່ຽວ	
ກບັຄວາມຮູສ້ກຶຂອງລາວ	ບາງຄັງ້ທີຕ່ກົເປນັເຫຍືອ່ເຄາະຮາ້ຍ	ແຕເ່ໝອືນວາ່ບໍມ່ຫີຍງັເກີດຂຶນ້,		
ບາງຄັ້ງພວກເຂົາບໍ່ຈື່ວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ	 	 ຈົນກະທັ້ງພວກເຂົາໄດ້ສົນທະນາໂອ້ລົມວ່າ	 ຍ້ອນ	
ສາເຫດຫຍັງ	ພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ	ຫຼື	ຢ້ານກົວ	 	ເມື່ອຜູ້ໃຫຍ່ຖືກຂົ່ມຂືນເໝືອນເດັກ	ນັ້ນ	
ກ່ໍບ່ໍສາມາດເວ້ົາເຖິງຄວາມຮູຂ້ອງພວກເຂາົຄືກນັ.	ປົກກະຕິແລວ້	ພວກເຂົາກໍບ່ໍສ່າມາດເວົາ້ຕໍ	່
ເດັກຂອງເຂົາເຈົ້າ	ກ່ຽວກັບວິທີປົກປ້ອງຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກັບການຂົ່ມຂືນເໝືອນກັນ.
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ເປັນຫຍັງລູກຂອງຂ້ອຍຈຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂົ່ມຂືນທາງເພດ.
	 ບາງຄ້ັງຜູ້ໃຫຍຮູ່ສ້ກຶວາ່	ພວກເຂາົມສິີດທໃິນການມເີພດສໍາພັນກັບເດັກ.	ບາງຄ້ັງເດັກທີ	່
ໃຫຍ່ຄິດບໍ່ໄດ້ວ່າ	ພວກເຂົາກໍາລັງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ.

	 ເດັກນ້ອຍທັງໝົດຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂົ່ມຂືນທາງເພດສໍາພັນ	ເພາະວ່າ	ພວກເຂົາ	
ເຊື່ອຜູ້ໃຫຍ່	 ຫຼື	 ເດັກທ່ີໃຫຍ່ກວ່າ	 ແລະ	 ຂຶ້ນຢູ່ກັບການເອົາອົກເອົາໃຈ,	 ບັນຫານ້ີແມ່ນມີ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະເວົ້າວ່າ	<	ບໍ່	>	ຕໍ່ພວກເຂົາ		ເດັກທີ່ຍັງນ້ອຍລ້ວນແຕ່ມີການພັດທະນາ	
ວິທີການຄິດຍັງໜ້ອຍ	ແລະ	ບໍ່ຮູ້ວ່າ	ພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນຕ້ອງການອັນໃດ	?.

	 ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍທ່ີບ່ໍມີຄວາມສາມາດເບິ່ງເຫັນແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສໍາລັບການ 
ຂົ່ມຂືນ	ເພາະວ່າ	ພວກເຂົາຈໍາຕ້ອງຂຶ້ນກັບການເອົາໃຈດູແລເລື້ອຍໆຂອງຄົນອື່ນຫຼາຍກວ່າ	
ຄວາມສາມາດຂອງເດັກໃນເງື່ອນໄຂນີ້,	ເດັກຕາບອດ	ຫຼື	ເດັກບໍ່ສາມາດເຫັນດີ:

ອາດຈະມີວິທີການພັດທະນາການສື່ສານໜ້ອຍ.	ນີ້ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບພວກ•	

ເຂົາທີ່ຈະເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເຈົ້າເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາ,	ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ 
ເຈົາ້ມຄີວາມຍາກຂ້ຶນເພືອ່ເຂົາ້ໃຈພວກເຂາົ	ຖາ້ຫາກວາ່	ພວກເຂາົພະຍາຍາມບອກເຈົາ້ກຽ່ວ 
ກັບການຂົ່ມຂືນ.
ອາດມີການແນະນໍາກ່ຽວກັບຕົວພວກເຂົາໜ້ອຍ	ແລະ	ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຮ່າງ	•	

ກາຍຂອງຜູ້ຍິງ	ແລະ	ຜູ້ຊາຍ	ຫຼາຍກວ່າເດັກຜູ້ທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້.
ຫຼກີລຽ້ງຂໍມ້ນູທ່ີສໍາຄັນ	ຄ	ືການເບິງ່ໜ້າຂອງຄນົອ່ືນ	ເຊິງ່ບາງຄັງ້ສາມາດຊວ່ຍໃຫເ້ດັກຮຽນ	•	

ຮູ້	ວິທີການປ້ອງກັນພຶດຕິກໍາຂອງສັງຄົມ.

ບໍ່ໝົດທຸກຄົນ	 ເຊິ່ງເປັນເດັກຖຶກຂົ່ມຂືນທາງເພດທີ່ໃຊ້ກໍາລັງບັງຄັບຮ່າງກາຍ,	 ພວກເຂົາ	
ສາມາດໃຊ້:

ການຊັກຊວນ	ແລະ	ໂອ້ລົມທີ່ຫວານ•	

ການຂົ່ມຂູ່ຫຼອກລວງເຮັດໃຫ້ຫຼົງໄຫຼ•	
ການໃຊ້ຄໍາຂົ່ມຂູ່	ແລະ	ບັງຄັບ.•	

ຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການຂົ່ມຂືນ	ແມ່ນຍັງເປັນສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງ	ແລະ	ສົ່ງຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ເດັກ.

ຂ້ອຍຕ້ອງການໃຫ້ລັດສະ	ໝີ	 
ມີຄວາມປອດໄພ	 ແລະ 
ຂອ້ຍມຄີວາມກງັວນົກບັລາວ	
ແຕ່ວ່າຂ້ອຍບໍ່ມີຄວາມຄິດ
ທ່ີຈະສອນລາວ	 ແມ່ຂອງ 
ຂ້ອຍບ່ໍເຄີຍບອກຂ້ອຍກ່ຽວ 
ກັບເລື່ອງນີ້.

ຂອ້ຍຮູຄ້ວາມໝາຍຂອງເຈົາ້ດ	ີ
ຂ້ອຍຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈຄືກັນ	
ແຕ່ວ່າຂ້ອຍຮູ້ມັນມີຄວາມສໍາ
ຄັນຫຼາຍ.

ທົດລອງໄປໂອ້ລົມກ່ຽວກັບ	
ເລື່ອງນີ້ 	 ນຳຜູ້ອື່ນໆແລ້ວ	
ພວກເຮາົຈະຮູສ້ກຶດຂີືນ້	ເພືອ່ 
ກະກຽມສັ່ງສອນເດັກຂອງ	
ພວກເຮົາ.
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ການ ປ້ອງກັນ ການ ຂົ່ມຂືນທາງເພດ.
ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເດັກຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງ ກາຍ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ

	 ເດັກນ້ອຍ	ປະມານ	18		ເດືອນ.	ສາມາດ	ເລີ່	ມຮຽນ	ຮູ້ຊື່	ຂອງ	ພາກສ່ວນ	ຕ່າງໆ		ຂອງ	ຮ່າງ	
ກາຍ.
	 	 	 	 	 	 	ເມື່ອ	ເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນລະຫວ່າງ	3-5	ປີ.	ສ່ວນ	ທີ່	ກ່ຽວ	ກັບ	ອະ	ໄວ	ຍະ	ວະ	ສືບ	ພັນ	ຂອງ	ຮ່າງ		
ກາຍ	ພາກສ່ວນ		ທີ່	ສຳຄັນ	ຕ່າງໆຂອງ	ຮ່າງ	ກາຍ		ແລະ		ພາກສ່ວນ	ທີ່	ກ່ຽວ	ກັບ	ຄວາມ	ແຕກຕ່າງ	
ລະຫວ່າງຮ່າງກາຍ	ຜູ້ຍິງ		ແລະ		ຜູ້	ຊາຍ.

ການ	ສິດສອນ	ແມ່ນ	ໄດ້	ເກີ	ດຂຶ້ນ	ຕາມ	ທຳມະ	ຊາດ.	ຕົວຢ່າງ	 	ໃນ	
ຂະນະ	ທີ່	ລູກ	ຂອງ	ເຈົ້າກໍາ	ລັງ	ອາບ	ນ້ຳ,	ເດັກນ້ອຍ	ຜູ້ທີ່	ຕາ	ບອດ		ຫຼື	
ມ	ີບນັຫາ	ທາງ	ສາຍຕາ		ອາດ	ຕອ້ງການຄວາມ	ຊວ່ຍ	ເຫືຼອ	ຫາຼຍ	ໃນ	
ການ	ຮຽນ	ຮູ້	ກ່ຽວກັບພາກສ່ວນ	ຂອງ	ຮ່າງກາຍ.	 	ເບິ່ງໜ້າ	 102-	
103	ສຳລັບກິດຈະກຳທີ່ຈະຊ່ວຍເດັກ.	 ການໃຊ້ຕຸກກະຕາ	ທີ່ 
ຄ້າຍຄືຕົວຈິງ	ອາດຈະຊ່ວຍປະໂຫຍດຫຼາຍໃນການສອນກ່ຽວ
ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ

ການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຂອງເຈົ້າໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາກສ່ວນຮ່າງກາຍສ່ວນ 
ຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
	 ອະທິບາຍກ່ຽວກັບພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍແມ່ນມີລັກສະນະເປັນສ່ວນຕົວຫຼາຍກວ່າ	 
ບ່ອນອ່ືນ.	 ອະທິບາຍວ່າ	 ຄົນເຮົາບໍ່ຄວນຈັບອະໄວຍະວະສືບພັນຂອງເດັກ	 ຫຼື	 ພາກ	
ສ່ວນທີ່ເປັນສ່ວນຕົວ	ແລະ	 ເດັກບໍ່ຄວນຈັບພາກສ່ວນທີ່ເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄົນອື່ນຄວນຈື່ໄວ້	
ວ່າ	ບໍ່ແມ່ນທັງໝົດຂອງການຂົ່ມຂືນມີເພດສຳພັນລວມທັງການຈັບ.

ບໍໃ່ຫ້ຜູໃ້ດຈບັພາກສວ່ນອະໄວຍະວະສບືພນັ 
ຂອງພວກເຈົາ້,	ຖາ້ຜູ້ໃດບອກເຈົາ້ໃຫ້ຈບັບ່ອນ	
ຕາ່ງໆ	ເຊິງ່ແມນ່ພາກສວ່ນສວ່ນຕວົນັນ້	ແມນ່	
ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ຖ້າວ່າມີຄົນລົມກັບເຈ້ົາກ່ຽວ	
ກັບສິ່ງສ່ວນຕົວ	ຫຼື	 ຖາມເຈົ້າ	 
ເພື່ອເບ່ິງພາກສ່ວນທີ່ເປັນ 
ສວ່ນທີສ່ຳຄນັນັນ້ກໍແ່ມ່ນສິງ່ທີ່
ຜິດພາດເໜືອນກັນ.
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ບອກລກູຂອງເຈົາ້ໃຫບ້ອກເຈົາ້	ຫຼ	ືຜູ້ໃຫຍ	່
ຖ້າວ່າຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງບອກໃຫ້ລາວເຮັດສິ່ງ 
ໃດສ່ິງໜ່ຶງທ່ີລາວຮູ້ສຶກບ່ໍສະບາຍໃຈໃນ	
ການເຮັດສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຂອງເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ເວົ້າວ່າ  “ ບໍ່ “

ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກໃຫ້ເຊື່ອໝ້ັນໃນຄວາມຮູ້ສຶກ	
ຂອງລາວ	ແລະ	ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລາວເວົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່
ລາວຮູ້ສຶກ.	

ເຈົາ້ເຄຍີຕອ້ງການຢາກຢູຫ່າ່ງຈາກເດກັບ່ໍ?	 
ເພາະວ່າເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ	ພວກເຂົາ	
ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເສື່ອມເສຍ.

ໂດຍ

ເມ່ືອເຈົ້າຮູ້ສຶກແນວໃດກ່ຽວ 
ກັບນິດໃສຂອງໃຜທີ່ສະ 
ແດງຕໍ່ເຈົ້າ	ໃຫ້ບອກຂ້ອຍ

ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຂອງເຈົ້າເວົ້າ		“ບໍ່“	ກ່ອນອື່ນ	ພະຍາຍາມສ້າງສະຖານະການ	ເຊິ່ງເດັກອາດຈະ	
ຕ້ອງການເວົ້າ		“	ບໍ່	“.

ນໍ	ມາ	ຢູ່	ບ່ອນ	ເສັ້ນທາງລາວ	ຍ່າງ	ໄປ	ໂຮງ	
ຮຽນ		ແລະ			 ມີ	ຜູ້	ຊາຍຍ່າງ	ມາ	ຍູ້	ລາວ	ລົ້ມ.	
ນໍ	ມາ	ຮູ້ສຶກ	ແນວ	ໃດ?	ລາວ	ສາມາດ	ເຮັດ	
ຫຍັງ	ໄດ້	ແດ່	ກ່ຽວ	ກັບ	ມັນ.

ຕໍ່	ມາ	ເວົ້າກ່ຽວ	ກັບ	ຄຳ	ວ່າ	“	ບໍ່	“	ບ່ອນ	ໃດ	ທີ່	
ເດັກ	ສາມາດ	ຊ່ວຍ	ໄດ້.

ບາງຄົນທ່ີ	ບໍ່	ເຄົາລົບ	ລະບຽບ	ຫຼັກການ		
ແລະ	ລ່ວງເກີນເຈົ້າ.		ບ່ອນ	ໃດ	ທີ່	ເຈົ້າ	
ສາ	ມາດ	ໄປ	ຂໍ	ຄວາມຊ່ວຍ		ເຫຼືອ	 ຖ້າ	
ຂອ້ຍຄາ	ວຽກ?		ໄປ	ຫາ	ປ້າໂຣດເຈົາ້ບ?ໍ	
ຫຼື		ແມ່	ຂອງລີຊາ	ຫຼື	ຄົນ	ອື່ນໆ.

ເຈົາ້ສາມາດຮອ້ງ“	ບໍ	່“				ຖາ້	
ຜູ້ຊາຍຄົນໃດຕ້ອງການ	
ແຕະຕ້ອງຮ່າງກາຍຂອງ	
ເຈົາ້	ແລະ		ຮ້ອງ	“ບໍ”່ແຮງໆ	
ແລະ	ຕໍ່ສູ້ຄືນຈົນເຂົາຢຸດ
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ສອນ	ລູກ	ຂອ	ງ	ເຈົ້າ	ໃຫ້	ຮູ້	ວ່າ		ລາວ	ຄວນ	ຮ້ອງ	“		ບໍ່,	ບໍ່	“		ດັງໆ	,	ກັດ		ແລະ		ຕໍ່ສູ້	ຖ້າຫາກວ່າ	ຜູ້	ໃຫຍ່	
ຫຼື				ແກ່	ກວ່າ	ພະຍາຍາມ	ໂຈມ	ຕີ	ລາວ.

ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລູກ ຂອງ ເຈົ້າເຂ້ົາ ໃຈວ່າ   ລາວບ່ໍຈຳ ເປັນຕ້ອງ ເຊື່ອ ຟັງ ຄົນ ທີ່ 
ໃຫຍ່ກວ່າ ສະເໝີໄປ.

ສົມມຸດ		ຜູ້	ໃຫຍ່ຜູ້	ໜຶ່ງບອກ	ເຈົ້າ	ອອກ	
ໄປ	ຂ້າງ	ນອກ	 	ແລະ		 ລ່ວງ	ໄຟ	ຈະລາ	
ຈອນ	,		ເຈົ້າ	ຈຳ	ຕ້ອງ	ເຮັດ	ບໍ່?

ບໍ່

ເປັນ	ຫຍັງ

	ບໍ່	ເຮັດ?

ຖ້າ	ຜູ້	ໃດ	ຜູ້	ໜຶ່ງ	ເຮັດ	ໃຫ້	ເຈົ້າ	
ລຳ	ຄານ		ເຈົາ້	ຄວນ	ຮອ້ງ	ຂ້ຶນ	 
ແລະ		ຕໍ່ສູ້	ສະ	ນັ້ນ	ຄົນ	ສ່ວນ 
	ຫຼາຍ	ຈະ	ຮູ້	ວ່າ		 ເຈົ້າ	ຕ້ອງ	
ການ	ຄວາມ	ຊວ່ຍ	ເຫຼອື	ຈາກ	
ພວກ	ເຂົາ
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ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລູກ ຂອງ ເຈົ້າ ໃຫ້ ເຂົ້າ  ໃຈ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມລັບ. 
ໂອ	ລົມ	ກ່ຽວ	ກັບ	ຄວາມ	ລັບ		ເຊິ່ງ	ແມ່ນ	ສິ່ງທີ່	ເຫັນ	ດີ		ແລະ	ສິ່ງທີ່	ບໍ່	ເຫັນ	ດີ.	

ຖາ້	ເຈົາ້	ບໍ	່ບອກ	ຈນີ	ວາ່	ແມ	່
ເຖ້ົາຈະ	ມາ	ວັນ	ເກີດ	ຂອງ	
ລາວ	ມັນ		ແມ່ນ	ຄວາມ	ລັບ	
ຊະນິດ	ໜຶ່ງທີ່	ດີ.

ແຕ່	ວາ່	ພວກ		ເຮາົ	ບໍ	່ປດິລບັ		ກຽ່ວກ		ບັ	
ຄວາມ	ລບັ	ຂອງ	ພວກ		ເຮາົແນນ່ອນ	
ທີ່	ຈະ	ບອກ	ຂ້ອຍ	ວ່າ	 	ຖ້າ	ຫາກ	ມີ	
ຜູ້ 	ໃດ	ຜູ້	ໜຶ່ງຕ້ອງການ	ທ່ີ	ຈະ	ຈັບ	
ພາກສ່ວນ	ລັບ	ຂອງ	ເຈົ້າ

ບາງ	ເທື່ອ	ເຂົາອາດ	ຈະ		ເວ້ົາວ່າ	 
ຖ້າເຈົ້າ	ບອກ	ຄວາມລັບສິ່ງທີ່	
ບໍ່	ດີ	ຈະ	ເກີດ	ຂຶ້ນ		ຫຼື	ພວກ	ເຂົາ	 
ອາດຈະ	ເຮດັໃຫ້	ເຈົາ້	ເຈບັ.	ຖາ້	 
ເປັນແນວນັ້ນ	ເຈົ້າຕ້ອງບອກ	

ຂ້ອຍໂລດ.

ອະທິບາຍ	ໃຫ້	ລູກຂອງ	ເຈົ້າຮູ້	ວ່າ		 ຖ້າ	ຫາກຜູ້	ໃດ	
ຜູ້ 	ໜຶ່ງຂົ່ມຂູ່ 	ລາວ	 	ເພື່ອ	ບໍ່ 	ໃຫ້ລາວ		ເວົ້າ	ກ່ຽວ	ກັບ	 
ບາ	ງສິ່ງບາງ	ຢ່າງ	ລາວ	ຈຳ	ຕ້ອງບອກ		ເຈົ້າ.	 ຜູ້	ຂົ່ມ	
ຂືນອາດຈະ	ເວົ້າ	ສິ່ງນີ້:	 ນີ້	ແມ່ນ		ຄວາມ	ລັບ	ຂອງ	
ພວກ	ເຮົາ.ຖ້າ		ເຈົ້າ	ບອກ	ຜູ້	ໃດ	ຜູ້	ໜຶ່ງ	 ຂ້ອຍ	ຈະ	
ຂ້າ	ເຈົ້າ.	 ຢືນຢັນ	ຕ່ໍ	ລູກ	ຂອງ	ເຈົ້າ	ວ່າ	 ຈະ	ບໍ່	ມີ	
ສິ່ງທີ່ບໍ່	ດີ	ເກີດ	ຂ້ຶນ	ແນ່ນອນ		ຖ້າ	ລາວ	ບ	ອກ	ເຈົ້າ		
ເດັກຕ້ອງການ	ທ່ີຈະ	ຮູ້	ວ່າ	 	ຜູ້	ຂ່ົມ	ຂືນ	 ຂົ່ມຂູ່	
ແບບ	ນີ	້	ເພາະວ່າ	ເຂາົ	ເຮັດ	ສິງ່ທີ	່ຜິດມັນ	ບໍ	່ແມ່ນ	
ເດັກນ້ອຍ	ທີ່	ຜິດ.

ໃຫ້ຄວາມເຄົາ ລົບ ລູກ ຂອງ ເຈົ້າ ທີ່ ກໍາ ລັງເຕີບ ໃຫຍ່  
ທີ່ ຕ້ອງການ ຄວາມ ເປັນ ສ່ວນ ຕົວ ໃນ ການ ນຸ່ງ ເຄື່ອງ 
ຫຼື ອາບ ນ້ຳ.

ເດກັ	ຕາບອດ	ອາດ	ມ	ີຄວາມ	ເຂົາ້	ໃຈ	ຍາກ	ໃນ	ຄວາມ	
ຄິດ	ກ່ຽວ	ກັບ	ພາກ	ສ່ວນ	ລັບ	ຂອງຮ່າງກາຍ		 ເພາະ 
ວ່າ	ເຂົາ	ຕ້ອ	ງການ	ໃນ	ການ	ຊ່ວຍ	ເຫຼືອ	ຫຼາຍໆ	ກິດ	
ຈະກຳ	ຂອງທຸກໆ	ມື້.	ແຕ່	ວ່າ	ເຈົ້າ	ສາມາດ	ໃຫ້ການ	
ສົ່ງເສີມ	ເດັກ	ເພື່ອບອກ	ເຈົ້າ		ເມື່ອ	ເຂົາ	ບໍ່	ຕ້ອງການ	
ຄວາມ	ຊ່ວຍ	ເຫຼືອ.

ບໍ່	ຕ້ອງ		
ເຂົ້າ	ມາ

ຕກົລງົ		ໂລ	ລາ		
ຂອ້ຍ	ຈະ	ຖາ້	ຢູ	່
ຂ້າງ	ນອກ
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ຂ້ອຍ ຈະ ຮູ້ ໄດ້ ແນ ວ ໃດ  ຖ້າຫາກ ວ່າ ເດັກ ຖືກ ຂົ່ມຂືນ?
					 ເມືອ່	ເດກັຖກືຂົມ່ຂນື,	ພວກ	ເຂາົ	ອາດ	ຢາ້ນ	ທ່ີ	ຈະ	ບອກ	ເຈົາ້		ເພາະວາ່	ຜູ້	ຂົມ່ຂນື	ຫາ້ມບ່ໍ	ໃຫ	້
ເດັກ	ເວົ້າ	ຫຍັງ	ເລີຍ.		 ເພາະວ່າ	ເດັກ	ຢ້ານ	ວ່າ		ຕົນ	ເອງ		ເຮັດ	ໃນ	ສິ່ງທີ່	ຜິດ		ຫຼື		 ວ່າ	ເດັກອາດບໍ	່ຮູ້	ວິທີ	
ສື່ສານ		ເພື່ອ	ອະທິບາຍ	ເຫດການ	ທີ່		ໄດ້	ເກີດ	ຂຶ້ນ.
	 ເມື່ອ	ເດັກ	ບໍ່	ຕ້ອງການ	ທີ່	ຈະ	ບອກ	ກ່ຽວ	ກັບ	ການ	ຂົ່ມຂືນ,	 	ເຈົ້າ	ຄວນ	ສັງ	ເກດ	ເບິ່ງສິ່ງທີ່	ສະ	
ແດງ	ອອກ.	ຕາມ	ການສະ	ແດງ	ອອກ	ດັ່ງກ່າວ		ປົກກະຕ	ິແລ້ວ	ບໍ່	ແມ່ນ	ເຫດຜົນ	ຂອງ	ການ	ຂົ່ມຂືນ	
ເທົ່ານັ້ນ				ແຕ່	ອາດ	ເປັນສາເຫດ	ຂອງ	ການ	ກັງວົນ	ບາງ	ຢ່າງ.		ໂດຍ	ສະ	ເພາະ	ເດັກ	ຈະ	ສະ	ແດງ	ອອກ	
ທາງ	ດ້ານ	ຮ່າງກາຍ	ຫຼາຍ	ຢ່າງ	ດ່ັງ	ລຸ່ມນ້ີ:

ບ່ໍ	ອະທິບາຍ	ຄວາມ	ເຈັບ	ປວດ,		ປົກກະຕິ,	ຫືຼ			ເລືອດ		ຊືມອອກຈາກປາກ,		ອະໄວ	ຍະ	ວະເພດ,		

ຮູທວານ.
ຈີກ	ຂາດ		ຫຼື		ເລືອດ	ອອກ		ໃສ່ໂສ້ງຊ້ອນ	ໃນ.	

ຖ່າຍ	ເບົາ	ຍາກ	(ຝຶດ)	ຫຼື		ນັ່ງ	ຍາກ.	

ມີ	ຄວາມ	ຮູ້ສຶກ	ສະ	ແດງທາງ	ເພດ	ສູງ	ຂຶ້ນ.	

ຮອຍ	ຕຸ່ມດ່າງດຳ	ຕາມ	ຮ່າງກາຍ.	

	ເຈັບຫົວ		ແລະ		ເຈັບທ້ອງ.	

ເດັກ ຖືກ ຂົ່ມຂືນ ທາງ ເພດ ອາດມີ ສາ ເຫດ:
ຢຸດ	ອາບ	ນ້ຳ	ຫຼື	ລ້າງ	ຕົວ	ຫຼາຍ	ຜິດ	ປົກກະຕິ.	

ສະ	ແດງ	ທາງ	ເພດ	ສຳພັນ	ກັບ	ເດັກ	ຫຼາຍ	ຄົນ		ຫຼື		ກັບ	ອຸປະກອນ	ທາງ	ເພດ.	

ຮູ້	ກ່ຽວ	ກັບ	ທາງ	ເພດ	ດີກ	ວ່າ	ເດັກ	ຮຸ່ນລາວ	ຄາວ	ດຽວ	ກັນ.	

ເດັກ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ, ລວມທັງ ການ ນຂົ່ມ ຂືນອາດ ມີ ສາ ເຫດ ຄື:
ປາກົດ	ວ່າ	ຢ້ານ	ກົວ	ຫຼາຍ,	ສາຍ	ຕາ	ວ່ອງ	ໄວ		ແລະ		ເບິ່ງ	ຢ່າງ	ລະມັດລະວັງ		ຫຼື		ຕື່ນ		ຢ້ານ		

ຄົນ		ແລະ		ສະຖານ	ທີ່.
ຕ້ອງການ	ຢາກ	ເປັນ	ພໍ່	ແມ່	ຕະຫຼອດ	ເວລາ.	

	ເລີ່	ມສະ	ແດງ	ການ	ເປັນ	ຜູ້	ໃຫຍ່ຫຼາຍ	ກວ່າ	ເປັນ	ເດັກ.	

ພະຍາຍາມອອກ	ຈາກ	ບ້ານ.	

ຮູ້ສຶກ	ເສົ້າ	ຕະຫຼອດ	ເວລາ		ຫຼື		ບໍ່	ສະ	ແດງ	ທ່າ	ທ	ີຫຍັງ	ເລີຍ.	

ນອນ	ບໍ່ຫລັບ	ເພາະ	ຢ້ານ	ຕໍ່	ຄວາມ	ມືດ.	

ເຈົ້າ	ສາມາດ	ໃຊ້	ຕຸກກະຕາ	
ເພື່ອສະ	ແດງ	ໃຫ້	ຂ້ອຍ	ເບິ່ງ	
ວ່າ		ແອັບ	ດີເຮັດ	ແນວ	ໃດ?

ຖ້າ	ເຈົ້າ	ສືບ	ກ່ຽວກັບ	ການ	ຂົ່ມຂືນ		ພະຍາຍາມ	ເວົ້າ	ຢ່າງ	ງຽບໆ,	

ໃຫ້	ຂ້ໍ	ມູນຫຼາຍ	ຢ່າງ	 ພະຍາຍາມ	ຖາມ	ຄຳຖາມກັບ	ລູກ	ຂອງ	

ເຈົ້າວ່າ	ເຂົາ	ຮູ້ສຶກ	ແນວ	ໃດ		ມັນ	ອາດ	ເປັນ	ຈຸດ	ເລີ່	ມຕົ້ນ	ໃນ	ການ	

ດຳ			ເນີນ	ເງ່ືອນ	ໄຂ		 ເຊິ່ງ	ເປັນການ	ຊຸກຍູ້	ໃຫ້		ລູກ	ຂອງ	ເຈົ້າ	ຊີ້ແຈງ	

ໃຫ້		ເຈົ້າ	ກ່ຽວ	ກັບສິ່ງທີ່	ເກີດ	ຂຶ້ນ		ຫຼື		ສິ່ງທີ່	ລາວ	ຮູ້,	ຕັ້ງ	ໃຈ	ຟັງ		ແລະ		

ເຮັດ	ໃຫ້	ເດັກ	ໝັ້ນ	ໃຈ	ວ່າ				ເຈົ້າ	ເຊື່ອ	ໃນ	ສິ່ງທີ່		ເຂົາ	ເວົ້າ.
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ຖ້າ ວ່າລູກ ຂອງ ເຈົ້າຖືກ ຂົ່ມຂືນທາງ ເພດ
ຖ້າ	ຫາກ	ວ່າ	ລູກ	ຂອງ	ເຈົ້າ	ຖືກ	ຂົ່ມ	ຂືນທາງ	ເພດ,		ເຈົ້າ	ສາມາດ	ຊ່ວຍ	ເຫຼືອ	ໄດ້	ຖ້າ	ວ່າ	ເຈົ້າ:

	ເຊື່ອ	ໃນ	ສ່ິງທີ່	ເຂາົ	ເວົ້າ.		ເດກັ	ຈະ	ຄ່ອຍ	ອະທບິາຍ	ກຽ່ວ	ກບັ	ເລ່ືອງ	ທີ	່ເດັກ	ຖກື	ຂ່ົມຂນື	ທາງ		

ເພດ.
ຍ້ອງຍໍ	ສັນລະ	ເສີນ	ສຳລັບ	ການ	ເລົ່າ	ເລື່ອງຂອງ	ລາວ.		ເດັກ	ຕ້ອງການ	ທີ່	ຈະ	ຮູ້	ວ່າ		ພວກ		

ເຮົາ	ຈະ	ເວົ້າ	ສິ່ງ	ໃດ	ຈຶ່ງ	ຈະ	ຖື	ກຕ້ອງ		ເມື່ອ	ເວົ້າ	ກ່ຽວ	ກັບການ	ຂົ່ມຂືນ.
	ເຮັດ	ໃຫ້	ເຂົາ	ຮູ້	ສຶກກັງວົນ	ໜ້ອຍລົງ	,	 ການ	ຂົ່ມຂືນ	ບໍ່	ແມ່ນ	ຄວາມ	ຜິດຂອງ	ເຂົາ		 ແລະ		

ເຈົ້າ	ບໍ່	ຄວນ	ຮ້າຍ	ເຂົາ.
ປກົ	ປອ້ງ	ເຂາົ	ເຈົາ້,	ພະຍາຍາມ	ປອ້ງ	ກັນ	ການ	ພວົພນັ	ລະຫວາ່ງ	ເດກັ		ແລະ		ຜູ	້ທີ	່ຂ່ົມຂນື		

ລາວ.	ຖ້າ	ມັນ	ເປັນ	ໄປ	ບໍ່	ໄດ້	ແນ່ນອນ	ວ່າ		ເຈົ້າ		ຫຼື		ບຸກຄົນ	ອື່ນໆ		ຜູ້	ທີ່	ຮູ້		ເລື່ອງ	ທີ່	ເກີດ	ຂຶ້ນ	 
ແມ່ນ	ຢູ່	ຄຽງ	ຂ້າງ	ລູກ	ຂອງ	ເຈ້ົາ	ສະ	ເໝີ		ເພ່ືອ	ປ້ອງ	ກັນບັນຫາ	ການ	ຂ່ົມຂືນ	ທ່ີ	ຈະ		ເກີ	ດຂ້ຶນ.
ຟື້ນ	ຟູ	ສະພາບ	ຮ່າງກາຍ	ບັນຫາ	ທ່ີ	ເກີດຈາກ	ການ	ຂ່ົມຂືນ,	ພະຍາຍາມ	ທົດ	ສອບ	ເດັກ		

ກ່ຽວ	ກັບ	ການສະ	ແດງ	ຄວາມ	ຮູ້	ສຶກທາງ	ເພດ.	ຄວາມຮູ້ສຶກທາງ	ເພດ	ຕ່າງໆ	ຍັງ	ບໍ່	ທັນ	
ມີ	ການ	ຕອບ	ຮັບ	ແມ່ນ	ລໍຖ້າຈົນ	ກວ່າ	ເດັກ		ໃຫຍ່ຂຶ້ນ	ເປັນ	ສາວ.

						ເຂົາ	ຕ້ອງການ	ຄວາມ	ຊ່ວຍ	ເຫຼືອ	ຈາກ	ຜູ້	ເປັນ	ພໍ່		ແລະ	ຜູ້	ເປັນ	ແມ່.	ພໍ່	ແມ່	ມີ	ຄວາມ	ຮູ້ສຶກ	
ຫຼາຍ	ຢ່າງ	ຄື:	ບໍ່	ເຊື່	ອຟັງ,	ຮ້າຍ	ດ່າ		ແລະ		ຮູ້ສຶກ		ໂສກ	ເສົ້າ,		ເ	ມື່ອພວກ	ເຮົາ	ສືບ	ຮູ້	ວ່າ	ລູກ	
ຂອງ	ພວກ	ເຮາົ	ຖກື	ຂົມ່ຂນື		ພໍ	່ແມ	່ອາດ	ຕຳນ	ິແລະ	ອືນ່ໆ		ສຳລບັ	ບນັຫາ	ສິງ່ທ່ີ	ເກດີ	ຂ້ຶນ	ກບັ	
ລູກ	ຂອງ	ພວກ	ເຂົາ	ເຈົ້າ.	ມັນ	ອາດສາມາດ	ຊ່ວຍ	ເຫຼືອ	ໄດ້		 ເມື່ອ	ໂອ້	ລົມ	ກ່ຽວກັບ	ຄວາມ	
ຮູ້ສຶກ	ເຫຼົ່າ	ນີ້		 ກັບ	ບາງຄົນ	ຜູ້	ທີ່	ເຈົ້າ	ເຊື່ອ	ຖື	ໄດ້.	ພະຍາຍາມ	ດ້ວຍ	ຕົວ	ຂອງ	ເຈົ້າ	ເອງ		ມັນ	
ອາດ	ໃຊ້	ເວລາ	ດົນ	ພໍ	ສົມຄວນ	ສຳລັບ	ການ	ປ່ຽນ	ແປງ	ຄວາມ	ຮູ້ສຶກ	ເຫຼົ່າ	ນີ້.

ເພື່ອປ້ອງກັນ ໃຫ້  ເດັກນ້ອຍທຸກ ຄົນ ຢູ່ ໃນ ຊຸມ ຊົນມີ ຄວາມ ປອດ ໄພ
	 ຈດັການ	ວາງ	ແຜນ	ປະຊຸມ	ໃນ	ໂຮງຮຽນ		ແລະ		ຊມຸ	ຊນົ		ເຊິງ່ສາມ	ມາດ	ເປດີ	ອບົຮມົ	ທງັ	ໝດົ	
ຊຸມ	ຊົນ	ກ່ຽວ	ກັບການ	ຂົ່ມຂືນ	ທາງ		ເພດ.	ສະ	ແດງ	ລະຄອນ	ສັ້ນ	ຫຼື		ໂອ້	ລົມ	ບາງ	
ເວລາ		ເພື່ອ	ເຮັດ	ໃຫ້	ເຂົ້າ	ໃຈງ່າຍ	ຂຶ້ນ	ສຳລັບ	ຄອບຄົວ		ໃນ	ການສົນທະນາ	
ແບບ	ເປັນ	ກຸມ່.	ຈ	ັດ		ເຝກິອບົຮມົ	ສຳລັບ	ພໍ	່ແມ	່ເພືອ່	ຊວ່ຍ	ໃຫ	້ເຂາົ	ເຈົາ້	ຮຽນ	ຮູ	້
ວິທີ	ການ	ສື່ສານ	ກັບ	ເດັກນ້ອຍ	ກ່ຽວ	ກັບ	ການ	ຂົ່ມຂືນ	ທາງ	ເພດ	ສຳ	ພັນ.
	 ຈັດ	ກອງ	ປະຊຸມ	ເພື່ອ	ປືກສາ	ຫາລື	ວິທີ	ການ	ກັບຊຸມ	ຊົນ	ຂອງ	ເຈົ້າ	
ທີ່	ສາມາດ	ຮັບຜິດຊອບ	ຕ່ໍ	ເລ່ືອງການ	ຂົ່ມຂືນ	ທາງ	ເພດ.	 ຫຼາຍ	ຊຸມ	ຊົນ	
ໃຫ້	ຄຳ	ແນະນຳ	ເປີດ	ເຜີຍ	ຕໍ່	
ສາທາລະນະ		ໂດຍ	
ກຸມ	ຄົນ	ບ້ານ	ໃກ້	
ເຮອືນ	ຄຽງ	ໃຫຮູ້	້
ຜູ້	ທີ່	ຂົ່ມຂືນ.

Chapter 12.indd   124 30/6/2554   15:03:17




