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ທັດສະນະຕ່າງໆທີ່ນໍາສະເໜີໃນເອກະສານນີ້ ແມ່ນການນໍາສະເໜີຕາມມຸມມອງຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ທັດສະນະຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ 
(UNODC), ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງ ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ (UN Women), ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (United Nations) ຫຼື ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງໃນ
ເຄືອຂ່າຍຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. 

(ນີ້ບໍ່ແມ່ນເອກະສານທາງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ຊື່ ແລະ ຕໍາແໜ່ງຕ່າງໆທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ ລວມທັງ
ການນໍາສະເໜີເນື້ອຫາໃນເອກະສານນີ້ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃດໆ ໃນສ່ວນຂອງກອງເລ
ຂາທິການອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ ຫຼື ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອ
ຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງກ່ຽວກັບສະຖານະທາງ
ກົດໝາຍຂອງປະເທດ, ອານາເຂດ, ເມືອງ ຫຼື ເຂດອໍານາດ, ຫຼື ກ່ຽວກັບການກໍານົດຂອບເຂດ ຫຼື ເສັ້ນແບ່ງ
ເຂດແດນແຕ່ຢ່າງໃດ.)

ອົງການ UNODC ແລະ UN Women ຂໍ້ສະແດງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຂອບໃຈມາຍັງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ
ແລະ ປະກອບສ່ວນອັນມີຄ່າຂອງບັນດາຊ່ຽວຊານ ແລະ ພະນັກງານຂອງອົງການ UNODC ແລະ UN 
Women ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້.

ປຶ້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍ ທ່ານນາງ ສເຕັບຟານີ ຮີລສ໌ (Ms. Stephanie Hills), ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການ
ສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ໄດ້ຖືກທົບທວນ, ກວດແກ້ໂດຍ ທ່ານນາງ ມາຣີ ແອນ ເພີຄີນສ໌ (Ms. Mary Ann Perkins), 
ຜູ້ທົບທວນ/ກວດແກ້ເນື້ອໃນທາງວິຊາການ, ແລະ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ (UNODC Border Management Programme).

ອົງການ UNODC ແລະ UN Women ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການປະກອບສ່ວນອັນມີຄ່າ
ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ.້

ໂຄງການນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ຈາກລັດຖະບານຂອງປະເທດການາດາ.

ສະຫງວນລິຂະສິດ 2021 ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ (UNODC), ອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ (UN Women). ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້
ອາດຈະຖືກນໍາໄປຜະລິດຊໍ້າທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໃດໜຶ່ງ ແລະ ໃນທຸກຮູບແບບເພື່ອການສຶກສາ ຫຼື ຈຸດປະສົງໃດໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການອະນຸຍາດເປັນພິເສດຈາກເຈົ້າຂອງລິຂະສິດ ແຕ່ບົນພື້ນຖານສະແດງຄວາມຮັບຮູ້ເຖິງແຫຼ່ງທີ່ມາ. ອົງການ 
UNODC ແລະ UN Women ຈະຖືເປັນພະຄຸນຢ່າງຍິ່ງຖ້າໄດ້ຮັບສໍາເນົາຂອງຜະລິດ ຕະພັນທີ່ນໍາໃຊ້ເອກະສານນີ້ເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາ ໂດຍ
ການສົ່ງເຖິງພວກເຮົາຜ່ານອີເມວ: unodc-thailandfieldoffice@un.org, info.bangkok@unwomen.org
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ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ (UNODC) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃນທົ່ວ
ໂລກ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເກີດຈາກຢາເສບຕິດ, ອາຊະຍາກໍາ ແລະ ການກໍ່ການຮ້າຍ. ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ອົງການຂອງ
ພວກເຮົາຖືກຈັດວາງຢ່າງມີລັກສະນະສະເພາະ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ຂອບວຽກການປະຕິບັດງານຂອງອາຊຽນ ເພື່ອຮັບມື
ກັບບັນຫາທ້າທາຍຈາກອາຊະຍາກໍາທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ລັດແຫ່ງກົດໝາຍ. ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍ
ຝ່າຍນີ້ ປູພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືໃນລະດັບພາກພື້ນ ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ການ ເມືອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ. 

ດ້ວຍປະສົບການທີ່ກວ້າງຂວາງໃນການເຮັດວຽກເພື່ອມຸ້ງສູ່ການຮ່ວມມືທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂື້ນ, 
ອົງການ UNODC ແມ່ນຕົວເລືອກໂດຍທໍາມະຊາດເພື່ອນໍາໄປສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການຮ່ວມວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ
ຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ອົງການ UNODC ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາຂອບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງ
ດ້ານວຊິາການທີ່ຖືກອອກແບບ ເພື່ອສະໜບັສະໜນູຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ທາງດ້ານການສົ່ງເສີມຄວາມສະ
ເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ພາຍໃນສາມເສົາຄໍ້າຫຼັກຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ. 

ອົງການ UNODC ຮັບຮູ້ວ່າ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ຈະເປັນ
ການປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ຄວາມຄືບໜາ້ຂອງທຸກໆເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາເສີມສ້າງຄວາມ
ສາມາດ, ພວກເຮົາກໍາລັງເພີ້ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ພາວະການເປັນຜູ້ນໍາຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເພດຍິງໃນຂົງເຂດວຽກງານບັງ
ຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ບັນດາກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສະໜັບສະໜູນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າໃຫ້ສາມາດບັນລຸຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໄດ້ດີຂື້ນ ໃນສະຖານະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ການລັກລອບນໍາຄົນເຂົ້າ-ອອກ
ປະເທດ.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ (UN Women)
ແມ່ນໜວ່ຍງານໜຶ່ງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອສະໜບັສະໜນູການບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫ່ວາງຍິງ-ຊາຍແລະ 
ການສົ່ງເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ. ອົງການ UN Women ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການສະ
ຫະປະຊາຊາດຕາມທີ່ພວກເຂົາຕັ້ງເປົ້າໝາຍມາດຕະຖານເພື່ອບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດ
ຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໃນການຮ່າງກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຮັບປະ
ກັນວ່າ ບັນດາມາດຕະຖານຕ່າງໆໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດຢ່າງແທ້ຈິງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ
ໃນທົ່ວໂລກ. ອົງການໄດ້ມີການປະຕິບັດງານໃນທົ່ວໂລກໃນການເຮດັໃຫ້ວໄິສທັດຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງປະກົດເປັນ
ຈິງສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ແລະ ຢືນຢູ່ຂ້າງຫຼັງການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເທົ່າທຽມຂອງແມ່ຍິງໃນທຸກດ້ານຂອງຊີວິດ. ອົງການໄດ້ນໍາໃຊ້
ປະສົບການທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນບັນດາປະເທດ ເພື່ອແຈ້ງກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບບັດທັດຖານໃໝ່ທາງດ້ານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຜ່ານຈຸດເຊື່ອມໂຍງທັງໝົດທີ່ມີໃນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຖືເອົາຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍເປັນໃຈກາງ
ຂອງສາມເສົາຄໍ້າຫຼັກຂອງຄວາມກ້າວໜ້າທົ່ວໂລກ ໄດ້ແກ່: ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງ. ອົງການ UN Women ຍັງມີການປະສານງານ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານໃນລະບົບສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ
ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ກໍ່ຄືການປຶກສາຫາລື ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງທັງໝົດທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບວາລະ 2030.
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ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ພາບລວມ 

ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມນີ້ລວມມີສາມໂມດູນ ເຊິ່ງຈະສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດງານຂອງໜ່ວຍ
ງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໂດຍລວມ ແລະ ການເຮັດວຽກທີ່ມີ
ປະສິດທິຜົນໂດຍຄຳນຶງເຖິງຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ ການຄ້າເພດຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໃຫ້ແກ່
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈຳຊາຍແດນ. ເນື້ອໃນຂອງຫຼັກສູດນີ້ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອເຊື່ອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າ
ໃນທຸກການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່.

ເປົ້າໝາຍ

ເປົ້າໝາຍຂອງສາມໂມດູນນີ້ແມ່ນເພື່ອເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດ
ໝາຍໃນສອງດ້ານ, ໄດ້ແກ່:

	ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກໂດຍຄໍານຶງເຖິງ
ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລວມເຖິງວີທີການດໍາເນີນງານທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍ
ນອກ.

	ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ໃນການດຳເນີນການສອບ
ສວນໂດຍຄຳນຶງເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ
ອື່ນໆ. 
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ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້

ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ຂອງໂມດູນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ: 

1. ເພື່ອເພີ່່ມຈິດສຳນຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານ
ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ.

2. ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ວິທີການທີ່ຄໍານຶງເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານການສືບ
 ສວນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ລວມທັງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ.
3. ເພື່ອສົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ຄໍານຶງເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນສະໜັບສະໜູນຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຊິກໃນທີມ
ງານມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ສາມາດພັດທະນາ ແລະ ຈະເລີນກ້າວໜ້າຕາມບົດບາດຂອງ
ຕົນ.

ບົດຮຽນ

ຫຼັກສູດນີ້ປະກອບມີສາມໂມດູນ, ໄດ້ແກ່:

	ໂມດູນ 1: ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ສໍາລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ 
 ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ1 
	ໂມດູນ 2: ການສືບສວນ-ສອບສວນທີ່ຄໍານຶງເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຕໍ່ກັບຜູ້ຖືກເຄາະ
 ຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.
	ໂມດູນ 3: ການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນລະບົບທາງດ້ານຄວາມແຕກຕ່າງລະ
 ຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນການເບິ່ງ ແຍງຕົນເອງ, ການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ການສ້າງຄວາມ
 ສາມັກຄີໃນໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ຫຼັກສູດນີ້ອອກແບບມາເພື່ອຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມີຈໍານວນສູງສຸດ 20 ຄົນ ທີ່ເປັນ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂັ້ນຕົ້ນ ຫາ ຂັ້ນກາງ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍການສົ່ງຄວາມຮູ້ທີ່
ຄາດໝາຍໄວ້ໃນແຕ່ລະບົດຮຽນ, ພວກເຮົາແນະນໍາວ່າ ການຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຄັ້ງຕ້ອງມີຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມທີ່ເປັນທັງເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ, ໂດຍວາງເປົ້າໝາຍວ່າຕ້ອງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນເພດຍິງ
ຢ່າງໜ້ອຍ 35%. ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ຈັດຝຶກອົບຮົມຄວນມີການວາງແຜນໄວ້ລ່ວງໜ້າໂດຍ
ຄໍານຶງເຖິງເງື່ອນໄຂທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ເພື່ອໃຫ້ເພດຍິງສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ.

1 *ຄວນສອນໂມດູນ 1 ກ່ອນທີ່ຈະສອນໂມດູນທີ 2 ແລະ 3. 
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ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ການອອກແບບ
ຫຼັກສູດ 

ຫຼັກສູດຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍເນັ້ນໃສ່
ສາມຮູບແບບຫຼັກຄື: ພາບ, ສຽງ ແລະ ການສຳຜັດ, ວິທີການສອນແບບປະສົມປະສານທີ່ຈະນໍາ
ໃຊ້ ລວມມີ:  

	ການນໍາສະເໜີດ້ວຍພາບ
	ການນໍາໃຊ້ກໍລະນີສຶກສາ 
	ການນໍາໃຊ້ແບບສອບຖາມ 
	ການສົນທະນາ ຫຼື ບົດຝຶກຫັດກຸ່ມ ໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອໃຫ້ເກີດການຮຽນຮູ້ທັກສະຫຼາຍ
 ຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ 
 ການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ/ແລກປ່ຽນເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
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2 See notes on ‘Guidance for delivery’, including ‘rules’ to encourage inclusion.

ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມທີ່ຄຳນຶງເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 

ຫຼັກສູດນີ້ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ທີ່ຄໍານຶງເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; ໂດຍດັດແປງມາຈາກ “ຫຼັກ
ການຮຽນຮູ້ສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່” ທີ່ Malcolm Knowles ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ໂດຍໃຊ້ມຸມມອງຂອງບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ. ເພື່ອນໍາໃຊ້ວິທີການນີ້ ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ຄູຝຶກສັງເກດສິ່ງຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:  

ຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີອິດສະຫຼະ ແລະ ຊີ້ນຳຕົນເອງ: ຄູຝຶກຕ້ອງມີບົດບາດເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກ, ສະໜັບສະໜູນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ (ນັກຮຽນ) ເພື່ອໃຫ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ຫ້າວຫັນໃນເສັ້ນທາງ
ການຮຽນຮູ້ໃນຫຼັກສູດນີ້. ກິດຈະກຳຕ່າງໆຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍສົ່ງເສີມສິ່ງນີ້ ໂດຍຜ່ານ
ການແກ້ໄຂບັນຫາພາຍໃນກຸ່ມ ລວມທັງການວິເຄາະ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ໝູ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຜ່ານການນໍາ
ສະເໜີຂອງກຸ່ມ.

ວິທີການນີ້ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ສຶກເຖິງສິດອໍານາດທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກປອດໄພ, ໝັ້ນ
ຄົງ ແລະ ໝັ້ນໃຈທີ່ຈະແບ່ງປັນຄໍາຄິດເຫັນ, ຄວາມຄິດ ແລະ ຖາມຄໍາຖາມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ 
ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານສິດອໍານາດລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຍັງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນວັດທະນະທຳ ແລະ
ໃນສາຍວິຊາຊີບ, ຕົວຢ່າງ: ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເພດ
ຊາຍ, ແມ່ຍິງອາດມີຄວາມກັງວົນ ຫຼື ຢ້ານກົວ ໃນການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ. ອີກຕົວຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນ
ເນື່ອງຈາກສາຍວິຊາຊີບ ແລະ ວັດທະນະທຳແບບບິດາທິລາດ ເພດຊາຍອາດຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ
ໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ກະທົບເຖິງອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກສ່ວນຕົວ. 

ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຝຶກອົບຮົມ ຄູຝຶກຄວນຄໍານຶງເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຕໍ່ໄປນີ້:  

1. ເຂົ້າໃຈປະຫວັດຂອງກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
a.  ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງເງື່ອນໄຂທາງວັດທະນະທຳ ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເບິ່ງວ່າ

ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄືແນວໃດ. 
b. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ເຮັດການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມທີ່ຄໍານຶງເຖິງບົດ
 ບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອສັງລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ້ເຂົ້າ
 ຮ່ວມທີ່ມີຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມ, ລວມທັງປະສົບການ ແລະ ວຸດທິການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຂອງ

ພວກເຂົາ. ເຊິ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເພື່ອປັບປຸງເນື້ອໃນ ຫຼື ສາມາດຕອບສະໜອງ
ຕາມຄວາມຄາດຫວັງດັ່ງກ່າວ. ສ່ວນປະສົບການ ແລະ ວຸດທິການສຶກສາແມ່ນນໍາມາໃຊ້

 ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມີປະສົບການຕ່າງກັນໃຫ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ; ແລະ ຕ້ອງສັງ
 ເກດ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄວາມຊຳນານທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຢູ່ ມາສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ພວກເຂົາ. 
c. ໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຝຶກອົບຮົມທຸກຄັ້ງຕ້ອງໄດ້ສັງລວມຄໍາຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມ 
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ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ຄາດຫວັງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອາດມີຄວາມກັງວົນ ເພື່ອ
ວ່າຈະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ. 

2. ການວາງແຜນຍຸດທະສາດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
a. ໃນພາກເປີດການຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຄັ້ງ, ຄວນມີການກໍານົດ ‘ກົດລະບຽບພື້ນຖານ’ ທີ່

ກຳນົດໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ2. ຄູຝຶກຄວນເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການໃຫ້ເພດຍິງໄດ້ສະ
ແດງຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂົາຕະຫຼອດໄລຍະການຝຶກອົບຮົມ. 

b. ຄູຝຶກຕ້ອງສັງເກດເຖິງສະພາບແວດລ້ອມໂດຍລວມພາຍໃນຫ້ອງຝຶກອົບຮົມຕະຫຼອດ
ເວລາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານສິດອໍານາດລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ. ການ
ສັງເກດເບິ່ງລັກສະນະນິໄສທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເບິ່ງວ່າພວກເຂົາມີປະຕິສຳພັນກັບ
ຄົນອື່ນຄືແນວໃດ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າຄວນໃຊ້ຍຸດທະສາດໃນການລວມກຸ່ມ

 ແນວໃດ ເຊັ່ນ: ຄູຝຶກຕ້ອງຄ່ອຍໆຊຸກຍູ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມິດງຽບໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ
ໂດຍໃຫ້ພວກເຂົາຕອບຄໍາຖາມ ທີ່ຄູຝຶກໝັ້ນໃຈວ່າພວກເຂົາຈະຕອບໄດ້ ຫຼື ມອບບົດ 
ບາດໃດໜຶ່ງໃຫ້ພວກເຂົາ, ເຊັ່ນ: ເປັນເລຂາກຸ່ມ.

c. ຄູຝຶກສາມາດນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ປົນກັນ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດ
ພວກເຂົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຕະຫຼອດໄລຍະການຝຶກອົບຮົມ ເຊັ່ນ:
i. ຈັດລໍາດັບແຕ່ລະຄົນດ້ວຍໝາຍເລກ ແຕ່ 1-4, ຈາກນັ້ນໃຫ້ໝາຍເລກ 1 ເຮັດວຽກ

ນໍາກັນ,   ໝາຍເລກ 2 ເຮັດວຽກນໍາກັນ, ໆລໆ. 
ii. ໃຫ້ຈັດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນແຖວອີງຕາມເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຕ້ອງເດີນທາງຈາກບ້ານ

ມາຫາບ່ອນຝຶກອົບຮົມໄກປານໃດ (ຜູ້ທີ່ຢູ່ໄກສຸດ ແລະ ຜູ້ໃກ້ສຸດ) ຫຼື ມື້ເກີດ ແລະ
ເດືອນເກີດ (ແຕ່ເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນທັນວາ) ຈາກນັ້ນໃຫ້ແບ່ງແຖວເຫຼົ່ານັ້ນ
ອອກເປັນກຸ່ມ ເຊັ່ນ: ແບ່ງສີ່ຄົນທໍາອິດອອກເປັນກຸ່ມທີ 1, ແບ່ງສີ່ຄົນຖັດໄປເປັນກຸ່ມ
ທີ 2, ໆລໆ.

ໃນສະພາບແວດລ້ອມການຝຶກອົບຮົມ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ສະສົມ 
ມາຫຼາຍ. ຫຼັກສູດຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສະທ້ອນ ແລະແບ່ງປັນປະສົບ 
ການ ແລະຄວາມຄິດ ເມື່່ອ/ຖ້າພວກເຂົາຮູ້ສຶກປອດໄພ.

ຜູ້ໃຫຍ່ມັກການຮຽນທີ່ເນັ້ນໃສ່ເປົ້າໝາຍ: ວາລະການຝຶກອົບຮົມຂອງຫຼັກສູດນີ້ໄດ້ນໍາສະເໜີ
ໃນພາກແນະນໍາເພື່ອໃຫ້ເຫັນພາບລວມ. ຄວນອະທິບາຍຈຸດປະສົງຂອງແຕ່ລະພາກໃນຕອນ
ເລີ່ມຕົ້ນຂອງແຕ່ລະພາກ. ໂດຍການໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ວ່າຜົນໄດ້ຮັບຈາກບົດຮຽນນີ້ແມ່ນຫຍັງ 
ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈ/ຮູ້ວ່າຜົນຮັບຈາກການຮຽນມີຫຍັງແດ່. 
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ການຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ໃນໝາຍເຫດສຳລັບຫຼັກສູດ ແລະ ຄູຝຶກແນະ
ນໍາໃຫ້ມີການທົບທວນຄືນວ່າ ເນື້ອໃນນັ້ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໃນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ແລະ ສາຍວິຊາຊີບຂອງພວກເຂົາຄືແນວໃດ ຄູຝຶກຄວນຫາໂອກາດເພີ່ມຕື່ມເພື່ອຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ວ່າ ເນື້ອໃນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງພວກເຂົາຄືແນວໃດ ແລະ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້
ແນວໃດ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງການຮູ້ສຶກວ່າການຝຶກອົບຮົມນັ້ນກຸ້ມຄ່າກັບເວລາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ພວກເຂົາ. ແນະນໍາໃຫ້ຄູຝຶກໃຫ້ໂອກາດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະ
ມື້. ການຝຶກປະຕິບັດຈະຊ່ວຍຄູຝຶກໃນການຕິດຕາມ ແລະ ດັດປັບບົດຮຽນທີ່ໃຊ້ໃນການຝຶກອົບ 
ຮົມ ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.  

ຜູ້ໃຫຍ່ມັກການຮຽນທີ່ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້: ຫຼັກສູດນີ້ແມ່ນເນັ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຄົ້ນຄິດ
ກ່ຽວກັບວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນມາ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໄດ້ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄິດ ແລະ ການ
ຕັ້ງຄໍາຖາມໃນກຸ່ມ ລວມທັງການວາງແຜນດໍາເນີນການ. ນອກນີ້ຍັງຄວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄິດ 
ກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດຮຽນດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງຜົນກະທົບຈາກບົດ
ບາດຍິງ-ຊາຍທີ່ມີຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານັ້ນສຳລັບສະມາຊິກໃນທີມ ແລະ ວິທີການທີ່ຈະກ້າວຂ້າມສິ່ງ
ທ້າທາຍເຫຼົ່ານັ້ນ. 

ຄວນຖືເອົາການຝຶກອົບຮົມເປັນສິ່ງຊຸກຍູ້ເພື່ອພັດທະນາຄວາມສາມາດ, ຫຼັກໆແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ພັດທະນາແຜນປະຕິບັດ, ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ເປັນຜູ້ນໍາ
ການປ່ຽນແປງ.
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ນັກຮຽນທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ: ຫຼັກສູດນີ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບ ໂດຍການໃຫ້
ໂອກາດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຂອງພວກເຂົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ວິທີການທີ່ຄູຝຶກນໍາໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ທັກ
ສະທີ່ຄູຝຶກໃຊ້ໃນການຈັດການກັບຄວາມແຕກຕ່າງ, ຕົວຢ່າງ: ເມື່ອຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມລົບກວນຜູ້ອື່ນຕະ
ຫຼອດເວລາທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການສະແດງຄໍາຄິດເຫັນ, ຄວນຈະຈັດການດ້ວຍວິທີທີ່ສຸພາບ ເຊັ່ນ: 
ຄຝູກຶອາດຈະອະທິບາຍວ່າຄວາມຄດິຂອງລາວນັ້ນຖືກຕອ້ງ ແລະ ຈະໃຫ້ລາວໄດປ້ະກອບຄາໍເຫນັ
ພາຍຫຼັງຜູ້ທີ່ລາວລົບກວນສະແດງຄໍາຄິດເຫັນແລ້ວໆ.
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ຮູບພາບ: UNODC/ UN Women

ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ



ໃນແຕ່ລະພາກຂອງແຕ່ລະຫຼັກສູດປະກອບມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ພາບລວມຂອງໂມດູນ: ສະແດງໃຫ້ເຫັນພາບລວມຂອງໂມດູນ:

	ເປົ້າໝາຍ: ເປົ້າໝາຍລວມຂອງໂມດູນ
	ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ : ຈຸດປະສົງລວມແມ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ 
 (ເຊິ່ງຈະຖືກແຍກເປັນຈຸດປະສົງຂອງແຕ່ລະພາກ (ເບິ່ງຂ້າງລຸ່ມ).
	ວາລະຂອງຫຼັກສູດ: ຕາຕະລາງລວມເພື່ອໃຫ້ເຫັນວ່າໃນແຕ່ລະມື້ຄວນສອນແຕ່ລະໂມ
 ດູນແນວໃດ. 
	ໝາຍເຫດສໍາລັບຄູຝຶກ

ຮູບພາບ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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ຮູບແບບ
ຫຼ ັກສູດ



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ພາກສະຫຼຸບຫຍໍ້: ໃນຕອນຕົ້ນຂອງແຕ່ລະພາກຈະມີການສະຫຼຸບຫຍໍ້ ເຊິ່ງຈະແຍກໃຫ້ເຫັນວິທີ
ການສອນແຕ່ລະພາກ, ດັ່ງນີ້:

	ເປົ້າໝາຍ: ອີງຕາມຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ຂອງບົດຮຽນ.
	ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ (ຈຸດປະສົງສະໜັບສະໜູນ): ແມ່ນບັນດາຈຸດປະສົງຂອງການ
 ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຕ້ອງບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍຂອງແຕ່ລະບົດ.
	ເວລາ: ໄລຍະເວລາລວມທີ່ຈະໃຊ້ໃນແຕ່ລະພາກ.
	ອຸປະກອນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃນການກະກຽມ: ແມ່ນຕາຕະລາງອະທິບາຍກ່ຽວກັບອຸປະ
 ກອນທີ່ຈຳເປັນໃນແຕ່ລະພາກ ແລະ ໝາຍເຫດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄູຝຶກໄດ້ກະກຽມລ່ວງໜ້າ
	ກິດຈະກຳ: ແຕ່ລະບົດໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນກິດຈະກຳຕ່າງໆ, ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ:

o	ຈຸດປະສົງ: ອະທິບາຍຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກຳ (ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນອະ
 ທິບາຍວ່າມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນຄືແນວໃດ).
o	ເວລາ: ເວລາລວມໃນການເຮັດກິດຈະກຳ.
o ຄໍາແນະນໍາສຳລັບຄູຝຶກ: ຄໍາແນະນໍາເປັນແຕ່ລະບາດກ້າວໃນການດໍາເນີນກິດ
 ຈະກຳ, ລວມທັງເວລາຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບ.

ການໃຊ້ຕົວເລກ:   ເອກະສານ ແລະ  ອຸປະກອນທັງໝົດໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍລ້ວນແຕ່ມີໝາຍ
ເລກ ໂດຍອີງໃສ່ບົດຮຽນ ແລະ ກິດຈະກໍາທີ່ນໍາໃຊ້ໃນແຕ່ລະມື້. ຕົວຢ່າງ: ໝາຍເລກອຸປະກອນ
ແມ່ນ 2.3.4 ໝາຍຄວາມວ່າ:

	ມື້ທີ 2
	ບົດທີ 3
	ກິດຈະກໍາທີ 4
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ຮູບພາບ: UNODC/ UN Women

ຄໍາແນະນໍາ
ສຳລັບການສອນ 



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການເລີ່ມສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ຄວນຈັດການກັບບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍແນວໃດໃນເງື່ອນໄຂຄວາມແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງ
ປະເທດ. ໃນບາງປະເທດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ ແລະ ຮູ້ສຶກເຫັນອົກເຫັນໃຈເມື່ອສົນທະ
ນາກ່ຽວກັບບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຈາກມຸມມອງທີ່ບໍ່ແມ່ນແບບສອງຂົ້ວແນວຄິດ. ໃນກໍລະນີນີ້ 
ຖ້າຄູຝຶກມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາພາການສົນທະນາແມ່ນຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຮັດໄດ້ເລີຍ ແລະ ສາມາດ
ດັດແກ້ ຫຼື ເພີ່ມເນື້ອໃນໃສ່ຫຼັກສູດເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການສົນທະນາຫຼາຍຂຶ້ນ.  

ການປະກອບສ່ວນເພີ່ມຕື່ມຈາກຄູຝຶກ  
ໃນບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ ແຕ່ລະຫຼັກສູດມີຄໍາແນະນໍາວິທີການສອນແຕ່ລະບົດຢ່າງລະອຽດ. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ ບາງອົງປະກອບແມ່ນຄາດຫວັງໃຫ້ຄູຝຶກເປັນຜູ້ຄິດຄົ້ນດ້ວຍຕົນເອງ ເຊິ່ງລວມມີ:

●	 ພາກເປີດການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບໂມດູນ 1, ທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາສະເໜີໃນເຊົ້າມື້ທຳອິດຂອງ
 ການຝຶກອົບຮົມ
●	 ການອໍານວຍຄວາມສະດວກປະຈໍາວັນ

o	ພາກທົບທວນຄືນປະຈໍາວັນ ເພື່ອທົບທວນຄືນ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມ ເຊິ່ງຈະເຮັດ
 ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະມື້ (ນອກຈາກມື້ສຸດທ້າຍທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອາດຈະເຮັດ
 ການປະເມີນຫຼັກສູດ) 
o	ການທົບທວນຄືນໃນຕອນເຊົ້າ, ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນທຸກເຊົ້າ (ຍົກເວັ້ນມື້ທຳອິດ) ເພື່ອ
 ທົບທວນບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນໃນມື້ຜ່ານມາ
o	ການສ້າງຄວາມຕື່ນໂຕຫຼັງອາຫານທ່ຽງ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຄືກຄື້ນ ແລະ ປະກອບ
 ສ່ວນເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຕອນທ່ຽງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ພາກຕໍ່ໄປນີ້ຈະສະໜອງຄໍາແນະນໍາ ແລະ ເຄັດລັບໃນການສ້າງອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້: 

ພາກເປີດການຝຶກອົບຮົມ 
ພາກເປີດການຝຶກອົບຮົມ (ມື້ທຳອິດ) ແມ່ນເປີດໂອກາດໃຫ້ຄູຝຶກໄດ້ວາງແຜນເອງ, ແຕ່ຄວນ
ລວມເອົາອົງປະກອບຕໍ່ໄປນີ້ເຂົ້ານໍາ:  

1. ກິດຈະກຳລະລາຍພຶດຕິກຳ: ກິດຈະກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ສຶກມ່ວນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນ
ການແນະນຳຕົນເອງ
ຄວນເຮັດກິດຈະກຳນີ້ທຸກຄັ້ງ ເຖິງວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຮູ້ຈັກກັນແລ້ວກໍຕາມ ເນື່ອງຈາກວ່າກິດຈະກຳ
ລະລາຍພຶດຕິກຳຈະຊ່ວຍສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການຝຶກອົບຮົມທີ່ປອດໄພ ແລະ ເປັນອັນໜຶ່ງ
ອັນດຽວກັນ. ຄູຝຶກສາມາດຫາຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບການເຮັດກິດຈະກຳປະເພດນີ້ຈາກອິນເຕີເນັດ ເຊິ່ງ
ໃຊ້ໄດ້ກັບກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກກັນ ຫຼື ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານກັນຢູ່ແລ້ວ, ຕົວຢ່າງ: 
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• ເກມໂດມີໂນ່: 
○	 ເອົາເຈ້ຍ A4 ແລະ ບິກ 1 ກ້ານໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ, ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນພັບເຈ້ຍແບ່ງເຄິ່ງ

ໃຊ້ບິກແຕ້ມຕາມຮອຍພັບ ເພື່ອໃຫ້ເຈ້ຍມີສອງສ່ວນຄືກັບໂດມີໂນ່. 
○	 ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ້ມຮູບ (ບໍ່ໃຫ້ຂຽນຄໍາສັບ), ເຄິ່ງໜຶ່ງສະແດງເຖິງວຽກງານຂອງພວກເຂົາ 
 ແລະ ອີກເຄິ່ງໜຶ່ງສະແດງເຖິງຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ. ໃຫ້ເວລາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສອງ

ສາມນາທີເພື່ອແຕ້ມຮູບສອງຮູບ ຈາກນັ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢືນເປັນວົງມົນ. 
○	 ໃຫ້ຄູຝຶກແນະນໍາຕົນເອງເປັນຜູ້ທຳອິດ ໂດຍໃຊ້ໂດມີໂນ່ຂອງຕົນ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ວາງໃສ່ 

ພື້ນ.
○	 ຖາມເບິ່ງວ່າມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃດທີ່ມີວຽກ ຫຼື ຊີວິດສ່ວນຕົວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບເທິງໂດມີໂນ່

ອັນທຳອິດບໍ່, ຖ້າມີໃຫ້ເອົາມາຕໍ່ໃສ່ໂດມີໂນ່ອັນທໍາອິດ ແລະ ຈາກນັ້ນໃຫ້ແນະນໍາຕົນເອງ 
○	 ສືບຕໍ່ເຮັດແນວນີ້ຈົນທຸກຄົນເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂດມີໂນ່ທຸກອັນ ແລະ ໄດ້ແນະນໍາຕົນເອງ.  

• ເດົາເລື່ອງຂອງຂ້ອຍ
○	 ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂຽນເລື່ອງກ່ຽວກັບຕົນເອງສາມເລື່ອງ: ແຕ່ລະຄົນຄວນເລືອກເລື່ອງທີ່ບໍ່

ປົກກະຕິ, ຍາກທີ່ຈະຄາດເດົາ ຫຼື ຕະຫຼົກ, ຈື່ໄວ້ວ່າ:
- ເລື່ອງໜຶ່ງບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ (ເລື່ອງຫຼອກລວງ)
- ‘ສອງເລື່ອງ’ ເປັນຄວາມຈິງ 

○	 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປ່ຽນກັນອ່ານເລື່ອງຂອງຕົນທັງສາມເລື່ອງໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ທີ່ເຫຼືອເດົາວ່າເລື່ອງໃດແມ່ນຄວາມຈິງ. 

○	 ຂໍແນະນໍາໃຫ້ຄູຝຶກເລີ່ມດ້ວຍເລື່ອງຂອງຕົນເອງທັງສາມເລື່ອງກ່ອນ. 

○	 ພາຍຫຼັງທີ່ໃຫ້ເວລາພຽງພໍໃນການເດົາແລ້ວ, ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນສະເຫຼີຍວ່າເລື່ອງ
ໃດເປັນເລື່ອງຫຼອກລວງ 
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ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
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• ສິ່ງຂອງໃນເກາະຮ້າງ 
○	 ບອກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າພວກເຂົາຖືກເລືອກໃຫ້ອອກລາຍການໂທລະທັດ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໃຊ້ເວ 

ລາ 3 ເດືອນໃນເກາະຮ້າງໂດຍລໍາພັງ.  

○	 ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເລືອກສິ່ງຂອງທີ່ ‘ມີມູນຄ່າສູງ’ ໄດ້ພຽງຢ່າງດຽວເພື່ອເອົາຕິດໂຕ



ໄປນໍາ, ຈະເປັນອັນໃດກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງບໍ່ແມ່ນຮູບຂອງຄົນທີ່ຕົນຮັກ ຫຼື ສິ່ງມີຊີວິດ. ໃຫ້ເວລາ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອຄິດຫາຄໍາຕອບ. 

○	 ຄູຝຶກຄວນເລີ່ມອະທິບາຍກ່ອນວ່າສິ່ງຂອງທີ່ມີມູນຄ່າສູງນັ້້ນແມ່ນຫຍັງ. ແລະ ເປັນຫຍັງ
ລາວຈຶ່ງເລືອກເອົາມັນ. ຈາກນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຜັດປ່ຽນກັນເວົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງຂອງທີ່ພວກເຂົາ
ເລືອກ ແລະ ອະທິບາຍເຫດຜົນທີ່ພວກເຂົາເຈາະຈົງເລືອກສິ່ງຂອງດັ່ງກ່າວ.

2. ແນະນຳກ່ຽວກັບໂມດູນ 1 
ໂດຍນໍາໃຊ້ບົດນໍາສະເໜີ ຄູຝຶກຄວນນໍາສະເໜີພາບລວມຂອງໂມດູນ/ຫຼັກສູດ ແລະ ວາລະການ
ຝຶກອົບຮົມວ່າມີຫຍັງແນ່. ອະທິບາຍວ່າຈະສະໜອງປື້ມຄູ່ມືໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແຕ່ຂໍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ຫຼີກເວັ້ນຈາກການອ່ານປື້ມຄູ່ມືໂດຍລໍາພັງ, ເພາະໃນການຮຽນມັນຈະເປັນການດີກວ່າຖ້າທຸກຄົນ
ອ່ານພ້ອມກັນ. 

3. ຄວາມຄາດຫວັງ, ຄວາມຫວັງ ແລະ ສິ່ງທີ່ກັງວົນ
ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຄູຝຶກຕ້ອງຮູ້ຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອທີ່ວ່າຄູຝຶກຈະສາມາດຈັດການ
ໄດ້, ນອກຈາກນີ້ຍັງຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກັງວົນກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຫຼັກສູດ ແລະ ວິທີການ
ສອນ ເຊັ່ນວ່າ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ້ານທີ່ຈະຖືກຖາມ ຫຼື ເວົ້າເລື່ອງສ່ວນຕົວໃຫ້ຜູ້ອື່ນຟັງ? ຖ້າວ່າ ຄວາມ
ຄາດຫວັງ ແລະ ສິ່ງທີ່ກັງວົນຫາກຖືກຮັບຮູ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວ, ຄູຝຶກສາມາດຈັດການກັບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ
ໄດ້ ໂດຍການຈັດການກັບ ຫຼື ຢືນຢັນຄວາມຄາດຫວັງດ້ວຍວາຈາໃນພາກເປີດການອົບຮົມ ແລະ 
ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບທຸກໆຂໍ້ກັງວົນທີ່ຖືກຍົກຂື້ນມາ.

ການໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ກັບຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ສິ່ງທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກັງວົນ ຄວນເຮັດຢ່າງນຸ້ມນວນ
ແລະ ບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ສຶກປອດໄພທີ່ຈະເວົ້າໃຫ້ຟັງ. ຄູຝຶກອາດຈະໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ ຜ່ານບົດປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ. 

ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງແມ່ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້່າຮ່ວມໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນພາກເປີດການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອເປີດ
ເຜີຍກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງ ແລະ ສິ່ງທີ່ກັງວົນ. ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້: 

ຄວາມຫວັງ ແລະ ຄວາມກັງວົນ  

●	 ຂີດເສັ້ນຕັ້ງໃສ່ກາງເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ຢູ່ໜ້າກະດານ.
●	 ໃຫ້ຂຽນຄໍາວ່າ ‘ຄວາມຫວັງ’ ໃສ່ຖັນເທິງສຸດ ແລະ ອີກຖັນໜຶ່ງໃຫ້ຂຽນຄໍາວ່າ ‘ຄວາມ
 ກັງວົນ’.
●	 ເອົາເຈ້ຍໂນດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ອາດຈະເປັນເຈ້ຍຂະໜາດເທົ່າກັບໂປສກາດ ແລະ ເອົາ
 ສະກ໋ອດໄວ້ໃກ້ກັບເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາໃຊ້ຕິດໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່.
● ເອົາເຈ້ຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄົນລະ 4-6 ແຜ່ນ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາຂຽນແຕ່ລະຄວາມຄິດໃສ່
 ເຈ້ຍແຕ່ລະແຜ່ນ.
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●	 ສຳລັບໝວດ ‘ຄວາມຫວັງ’ ໃຫ້ພວກເຂົາຂຽນວ່າພວກເຂົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ຫຍັງຈາກການ
 ຝຶກອົບຮົມ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າໃຈບາງຫົວຂໍ້ສະເພາະ ຫຼື ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຮຽນເຊິ່ງອາດແມ່ນ
 ທັກສະສະເພາະໃດໜຶ່ງ. 
●	 ສຳລັບໝວດ ‘ຄວາມກັງວົນ’ ໃຫ້ຂຽນສິ່ງທີ່ເຂົາເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມໃນດ້ານ
 ເນື້ອໃນ ຫຼື ວິທີການ ເຊັ່ນ: ອາດກັງວົນກ່ຽວກັບການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ ຫຼື ກັງວົນ
 ວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຮຽນສິ່ງໃໝ່. 
●	 ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໝັ້ນໃຈວ່າ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໂດຍບໍ່ລະບຸຊື່ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຂົາ
 ຂຽນທຸກຢ່າງທີ່ຄິດລົງໃນເຈ້ຍ.  
● ເມື່ອຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນຕິດເຈ້ຍໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ແລ້ວໆ, ໃຫ້ຄູຝຶກອ່ານໃນໃຈ ແລ້ວເບິ່ງ
 ວ່າອັນໃດທີ່ສາມາດຮວມເຂົ້າເປັນກຸ່ມດຽວກັນໄດ້, ເຊັ່ນ: ສອງສາມຄົນອາດຈະບອກວ່າ
 ສິ່ງທີ່ກັງວົນແມ່ນວິທີການສອນສະເພາະໃດໜຶ່ງ. 
●	 ຄູຝຶກຄວນທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຄວາມຫວັງ ແລະ ຄວາມກັງວົນທັງໝົດ, ຈັດການກັບ
 ຄວາມຄາດຫວັງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຄາດຫວັງຖ້າຫາກກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແກ້ໄຂ
 ສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມກັງວົນ.  

4. ການປ້ອງກັນ 
ແຕ່ລະພາກຄວນເປີດຫົວເລື່ອງດ້ວຍການຮັບຮູ້ວ່າ ແຕ່ລະຄົນມີ ‘ໂຕຊຸກຍູ້’ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຮັບ
ປະກັນວ່າເມື່ອໃດທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ ພວກເຂົາສາມາດອອກຈາກຫ້ອງເພື່ອຜັກຜ່ອນ.
ແລະ ພວກເຂົາຄວນຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກຄູຝຶກເມື່ອຕ້ອງການ. ມັນຍັງເປັນການດີທີ່ຈະຮູ້
ສິ່ງທີ່ເປັນໂຕຊຸກຍູ້ສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິການເສີມ
ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ໄດ້. ຕົວຢ່າງ: ຖ້າມີການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປືກສາໃນທ້ອງ
ຖິ່ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍ່ສາມາດລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ໄດ້. 

5. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບ່ອນຝຶກອົບຮົມ
ຄູຝຶກຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກພື້ນຖານຂອງສະຖານທີ່ຝຶກອົບຮົມ ເຊັ່ນ:

●	 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ເຊັ່ນ: ປະຕູໜີໄຟ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ
 ເມື່ອສັນຍານແຈ້ງເຕືອນດັງຂຶ້ນ. 
●	 ທາງໄປຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ວິດຖ່າຍ 
●	 ເວລາ ແລະ ບ່ອນກິນເຂົ້າທ່ຽງ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ 
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6. ກົດລະບຽບພື້ນຖານ 
ໃນການເລີ່ມຕົ້ນການຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຄັ້ງ ຄູຝຶກຄວນສ້າງກົດລະບຽບພື້ນຖານຮ່ວມກັບຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມເພື່ອໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນ, ກົດລະບຽບນີ້ຖືເປັນພື້ນຖານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງ
ດ້ານລົບ ແລະ ເພື່ອຈັດການກັບພຶດຕິກຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຫ້າມໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືໃນລະຫວ່າງການ
ຝຶກອົບຮົມ. 

ຂຽນກົດລະບຽບພື້ນຖານໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ຢູ່ໜ້າກະດານຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະ
ກອບຄໍາເຫັນວ່າຄວນເຮັດຫຍັງອີກ. ຕົວຢ່າງກົດລະບຽບພື້ນຖານມີດັ່ງນີ້: 

●	 ຄວນເກັບໂທລະສັບໄວ້ໃນຖົງຈົນກວ່າຈະຮອດເວລາພັກ 
●	 ບໍ່ຄວນລົມກັນ ໃນເວລາທີ່ຄົນໃນກຸ່ມກຳລັງເວົ້າ 
●	 ນັບຖືຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງ  
●	 ທັດສະນະ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນໃນຫ້ອງຝຶກອົບຮົມຄວນເກັບ
 ເປັນຄວາມລັບ  
●	 ທຸກຄົນຄວນເຂົ້າຫ້ອງກົງເວລາ 

7. ບ່ອນຝາກຄຳຖາມ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 
ຕິດເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ສອງແຜ່ນໃສ່ຝາຫ້ອງຝຶກອົບຮົມ. ແຜ່ນໜຶ່ງຂຽນວ່າ ‘ບ່ອນຝາກຄໍາຖາມ’ ແລະ 
ອີກແຜ່ນໜຶ່ງຂຽນວ່າ ‘ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ’. 

●	 ບ່ອນຝາກຄໍາຖາມ: ນີ້ແມ່ນພື້ນທີ່ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂຽນຄໍາຖາມທີ່ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າບໍ່
 ໄດ້ຄໍາຕອບໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມ. ຄູຝຶກສາມາດເພີ່ມຄໍາຖາມທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຖາມ
 ໃນເວລາຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າຕອບບໍ່ທັນໄດ້ດີໃນເວລານັ້ນ. ຄູຝຶກສາມາດທົບທວນ 
 ແລະ ຕອບຄໍາຖາມໃນເວລາທີ່ຕົນສະດວກ. 
●	 ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສ່ວນຫຼາຍຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈະຄິດເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມີເປັນປະໂຫຍດ
 (ປື້ມ, ເວັບໄຊ໌.) ໃນລະຫ່ວາງການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອແນະນໍາບັນດາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້
 ແກ່ກຸ່ມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ຄູຝຶກ ອາດຈະຂຽນລາຍການແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນໄວ້ໃນກະດານ
 ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງຫຼັກສູດ, ຄູຝຶກອາດຈະແຈກຢາຍເປັນລາຍການແຫຼ່ງທີ່
 ມາຂອງຂໍ້ມູນເພີ້ມໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.  

ການໃຫ້ຄຳເຫັນປະຈຳວັນ (ທ້າຍມື້)
ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະມື້, ຄູຝຶກຄວນໃຫ້ເວລາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 15 ນາທີ ເພື່ອຖາມຄໍາຖາມ ແລະ 
ປະກອບຄໍາເຫັນໂດຍບໍ່ລະບຸຊື່. ຄໍາເຫັນນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄູຝຶກຮູ້ວ່າຄວນຈະສອນແນວໃດໃນມື້ຕໍ່ໄປ 
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ອີກວິທີໜຶ່ງແມ່ນຄ້າຍຄືກັບວິທີທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນກິດຈະກຳ ‘ຄວາມຫວັງ ແລະ ຄວາມກັງວົນ’ 
ພາກເປີດການຝຶກອົບຮົມຂ້າງເທິງ. ແຕ່ແທນທີ່ຈະໃສ່ຫົວຂໍ້ວ່າ ‘ຄວາມຫວັງ ແລະ ຄວາມກັງວົນ’ 
ໃຫ້ໃສ່ຫົວຂໍ້ວ່າ ‘ອັນໃດທີ່ເຮັດໄດ້ດີ?’ ແລະ ‘ຈະເຮັດໄດ້ດີກວ່າຖ້າຫາກວ່າ’ (ຈະເຮັດຕ່າງຈາກນີ້
ແນວໃດ). ໃຫ້ປິ່ນກະດານເຂົ້າຝາເພື່ອເປັນການບໍ່ລະບຸຕົວຕົນ.

ການທົບທວນຄືນໃນຕອນເຊົ້າ
ຕອນເຊົ້າມື້ທີສອງຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ຄູຝຶກຄວນເລີ່ມດ້ວຍການທົບທວນຈຸດສຳຄັນທີ່ໄດ້ຮຽນ
ໃນມື້ຜ່ານມາ. ນີ້ຄວນເປັນກິດຈະກຳທີ່ມ່ວນ ແລະ ໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນ 15 ນາທີ, ລວມມີກິດຈະກຳ
ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

●	 ຖາມຕອບໃນທີມ
●	 ເກມໝາກບານ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຍນໝາກບານ ແລະ ຖາມ/ຕອບ ອີງໃສ່ເນື້ອໃນຂອງມື້
 ຜ່ານມາ
●	 ຂຽນຄໍາຖາມໃສ່ເຈ້ຍໄວ້ກ່ອນແລ້ວພັບເປັນໝວກ. ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສຸ່ມເລືອກຄໍາຖາມຈາກ
 ໝວກ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມເຫຼົ່ານັ້ນ.   

ຄູຝຶກຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນ (ເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ) ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳ
ທົບທວນບົດຮຽນ.
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ການສ້າງພະລັງຫຼັງອາຫານທ່ຽງ 
ສ່ວນຫຼາຍ ພະລັງງານ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຫຼຸດລົງຫຼັງຮັບປະທານອາຫານ
ທ່ຽງ, ດັ່ງນັ້ນໃນການເລີ່ມຕົ້ນພາກບ່າຍແຕ່ລະຄັ້ງ ຄວນເລີ່ມດ້ວຍກິດຈະກຳສ້າງພະລັງງານ ເຊິ່ງ
ເປັນກິດຈະກຳທີ່ມ່ວນ, ມີການເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍ. ມີຫຼາຍຕົວຢ່າງສຳລັບກິດຈະກຳປະເພດນີ້
ທີ່ສາມາດຫາໄດ້ຈາກອິນເຕີເນັດ ຫຼື ຄູຝຶກສາມາດຄິດຄົ້ນເກມໃໝ່ ຫຼື ເອົາເກມທີ່ຕົນເອງເຄີຍຫຼິ້ນ
ຕອນຍັງນ້ອຍມາປະຍຸກໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕ້ອງລະວັງວ່າບໍ່ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຮູ້ສຶກບໍ່ສະດວກທັງ
ດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ. 

ການໃຫ້ຄຳເຫັນປະຈຳວັນ (ທ້າຍມື້)

ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະມື້, ຄູຝຶກຄວນໃຫ້ເວລາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 15 ນາທີ ເພື່ອຖາມຄໍາຖາມ ແລະ 
ປະກອບຄໍາເຫັນໂດຍບໍ່ລະບຸຊື່. ຄໍາເຫັນນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄູຝຶກຮູ້ວ່າຄວນຈະສອນແນວໃດໃນມື້ຕໍ່ໄປ

ຫຼື ອາດຈະໃຊ້ອີກວິທີໜຶ່ງ ເຊິ່ງວິທີການແມ່ນຄ້າຍຄືກັບກິດຈະກຳ ‘ຄວາມຫວັງ ແລະ ຄວາມກັງ
ວົນ’ ໃນພາກເປີດຫົວເລື່ອງ. ແຕ່ແທນທີ່ຈະໃສ່ຫົວຂໍ້ວ່າ ‘ຄວາມຫວັງ ແລະ ຄວາມຢ້ານກົວ’ ໃຫ້ໃສ່
ຫົວຂໍ້ວ່າ ‘ອັນໃດທີ່ເຮັດໄດ້ດີ?’ ແລະ ‘ເຮັດໄດ້ດີກວ່າຖ້າຫາກວ່າ’ (ຈະເຮັດຕ່າງຈາກນີ້ແນວໃດ).
ຄວນປິ່ນກະດານເຂົ້າຝາເພື່ອເປັນການບໍ່ລະບຸຕົວຕົນ. 

ວິທີການຈັດການກັບບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະປະເທດ. 
ໃນບາງປະເທດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ ແລະ ຮູ້ສຶກເຫັນອົກເຫັນໃຈໃນການສົນທະນາ
ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຈາກມຸມມອງທີ່ບໍ່ແມ່ນແບບສອງຂົ້ວແນວຄິດ. ຖ້າໃນກໍລະນີນີ້ ແລະ ຄູຝຶກ
ມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາພາການສົນທະນາ ແມ່ນຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຮັດໄດ້ເລີຍ, ຫຼື ອາດຈະມີການດັດ
ແກ້ ແລະ ເພີ່ມເນື້ອໃນໃສ່ຫຼັກສູດເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມຫຼາຍຂຶ້ນ.
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ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ



ສະຫຼຸບ
ໂມດູນ

ເປົ້າໝາຍ: ເປົ້າໝາຍຂອງໂມດູນ 1 ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຮູ້ກ່ຽວກັບກອບ
ແນວຄິດດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ໂມດູນ 1 ນີ້ຍັງຈະຊ່ວຍພັດທະນາພື້ນຖານການຮຽນຮູ້ທີ່ຈຳເປັນ 
ທີ່ຈະສອນໃນໂມດູນ 2 ແລະ 3 ຂອງຊຸດຫຼັກສູດນີ້. 

ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ (ສຸດທ້າຍ)
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ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ຂອງໂມດູນນີ້ແມ່ນ...
1. ແນະນໍາແນວຄິດດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງສັງຄົມເປັນຄືແນວໃດ, ການ 

ຮັກສາ ແລະ ມີວິວັດທະນາການຄືແນວໃດ
2. ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການຫຼໍ່ຫຼອມສັງຄົມດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
3. ນິຍາມຄໍາວ່າ ການກຳນົດເພດ ແລະ ຣົດສະນິຍົມທາງເພດ  
4. ເນັ້ນໜັກເຖິງການຈຳແນກທາງເພດ
5. ສົນທະນາກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ  
6. ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບກອບກົດໝາຍ ແລະ ຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນລະດັບສາກົນ 

ແລະ ແນວຄວາມຄິດທີ່ອີງໃສ່ສິດທິມະນຸດ

ໝາຍເຫດສຳລັບຄູຝຶກ
ຈຸດປະສົງຫັຼກຂອງໂມດູນນີ້ແມ່ນເພື່ອກະຕຸ້ນການປ່ຽນແປງທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ໃນທັງສອງວິທີທາງຄື:

• ໃນວິທີທາງທີ່ທິມງານ ເຮັດວຽກກັບຜູ້ລອດຊີວິດ/ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ແລະ
• ໃນວິທີທາງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເຮັດວຽກແບບເປັນລາຍບຸກຄົນ ແລະ ແບບ
 ເປັນທິມ

ທຸກຮູບແບບຂອງການປ່ຽນແປງເພື່ອຄວາມແຕກຕ່າງ ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ຕ້ອງເຮັດຢ່າງ
ສະໝໍ່າສະເໝີ. ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ມັນເປັນການທະເຍີທະຍານເກີນໄປທີ່ຈະຄາດຫວັງໃຫ້ບັນລຸ
ຜົນຮັບທັງໝົດໄດ້ພາຍໃນແຜນການຝຶກອົບຮົມໄລຍະເວລາສີ່ ຫຼື ຫ້າວັນນີ້. ເພາະສະນັ້ນ, ຫຼັກ
ສູດຝຶກອົບຮົມນີ້ ຈຶ່ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ ແລະ ມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະ
ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເຮັດໃນສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການປ່ຽນແປງທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ;
• ເພີ້ມຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຕໍ່ຜູ້ລອດຊີວິດ/ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍສ້າງແຮງ
 ບັນດານໃຈໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມຸ້ງໝັ້ນສູ່ການປ່ຽນແປງ;
• ກະຕຸກຊຸກຍູ້ຕໍ່ການສະທ້ອນກັບຕໍ່ຕົນເອງ;
• ພັດທະນາຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ເຕັກນິກຕ່າງໆທີ່ສາມາດນໍາໄປປະຍຸກໃຊ້ ແລະ 
 ແລກປ່ຽນກັບສະມາຊິກທິມງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍດ້ວຍກັນ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຫຼັກສູດນີ້ ຄວນຈະມີພື້ນຖານຄວາມເຂົ້ໃຈຕໍ່ກັບ:
• ແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ;
• ບັດທັດຖານ ແລະ ການວາງເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເພດ/ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ;
• ລະບອບບິດາທິລາດ ຫຼື ການຍຶດຖືຜູ້ຊາຍເປັນໃຫຍ່;
• ການຈໍາແນກ ຫຼື ການເລືອກປະຕິບັດໂດຍອີງໃສ່ຄວາມແຕກຕ່າງທາງເພດ.

25



ວາລະການຝຶກອົບຮົມ 
ມື້ທີສອງ

ທົບທວນຄືນໃນຕອນເຊົ້າ 

ບົດທີໜຶ່ງ: ຣົດສະນິຍົມທາງເພດ ແລະ 
ການກຳນົດເພດ (90 ນາທີ)

ພັກຜ່ອນ (15 ນາທີ)

ບົດທີສອງ: ຄວາມຊັບຊ້ອນຈາກຫຼາຍ
ປະເດັນ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
(90 ນາທີ)

ອາຫານທ່ຽງ (60 ນາທີ)

ບົດທີສາມ: ການຈຳແນກທາງເພດ
(90 ນາທີ)

ພັກຜ່ອນ (15 ນາທີ) 

ບົດທີສີ່: ການຈຳແນກໂດຍເງື່ອນໄຂ
(90 ນາທີ)

ທົບທວນຄືນປະຈຳວັນ

ມື້ທີໜຶ່ງ 

ຕ້ອນຮັບ ແລະ ແນະນຳຕົວ  

ບົດທີໜຶ່ງ: ນິຍາມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
(90 ນາທີ)

ພັກຜ່ອນ (15 ນາທີ)  

ບົດທີສອງ: ພຶດຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຜົນສະທ້ອນທີ່
ຕາມມາ (90 ນາທີ)

ອາຫານທ່ຽງ (60 ນາທີ)

ບົດທີສາມ: ການຫຼໍ່ຫຼອມສັງຄົມດ້ານ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລະບອບບິດາ
ທິລາດ (90 ນາທີ)

ພັກຜ່ອນ (15 ນາທີ) 

ບົດທີສາມ: ການຫຼໍ່ຫຼອມສັງຄົມດ້ານ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (90 ນາທີ)

ທົບທວນຄືນປະຈຳວັນ

ມື້ທີສອງ

ທົບທວນຄືນໃນຕອນເຊົ້າ

ບົດທີໜຶ່ງ: ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ
(85 ນາທີ)

ພັກຜ່ອນ (15 ນາທີ) 
ບົດທີສອງ: ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານ
ສິດອໍານາດລະຫ່ວາງຍິງ-ຊາຍ
ເຮັດໃຫ້ມີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ
(90 ນາທີ)
ອາຫານທ່ຽງ (60 ນາທີ) 

ບົດທີສາມ: ກອບກົດໝາຍ ແລະ 
ຮູບແບບປະຕິບັດບົນພື້ນຖານດ້ານ
ສິດທິ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບດ້ານ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (90 ນາທີ)

ພັກຜ່ອນ (15 ນາທີ) 

ບົດທີສີ່: ແຜນການທົບທວນ ແລະ 
ແຜນດໍາເນີນງານ (ລວມທັງການ
ປະເມີນຫຼັກສູດໃນຕອນທ້າຍ)  
(60 ນາທີ)
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ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ສະຫຼຸບຫຍໍ້
ໃນພາກຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນລວມມີພາກສະຫຼຸບຫຍໍ້ຂອງໂມດູນ 1.  

ຄູຝຶກຄວນກຽມພາກຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

• ພາກເປີດການຝຶກອົບຮົມ
• ທົບທວນຄືນໃນຕອນເຊົ້າ 
• ທົບທວນຄືນປະຈໍາວັນ 

ໃນພາກ ‘ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການສອນ’ ຂ້າງເທິງ ມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ສໍາລັບການພັດ
ທະນາພາກນີ້. 
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ບົດທີໜຶ່ງ: 
ນິຍາມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ມື້ທີໜຶ່ງ

ເປົ້າໝາຍ: ເພື່ອແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ກ່ຽວກັບແນວຄິດ ‘ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ’.    

ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້:
ເມື່ອສິ້ນສຸດບົດຮຽນນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດ

• ຮູ້ວ່າ ‘ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ’ ແມ່ນສິ່ງທີ່ສັງຄົມກໍານົດ (ບໍ່ໄດ້ເປັນມາແຕ່ເກີດ)
• ຍົກຕົວຢ່າງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ‘ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ’ ແລະ ‘ເພດ’ ໄດ້ສາມຂໍ້’

ເວລາ: 90 ນາທີ

ລາຍລະອຽດອຸປະກອນ

ບົດນຳສະເໜີ 

1.1.1: ຊຸດກິດຈະກຳບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເພດ 

1.1.2: ການແບ່ງສິ່ງຂອງ,  ກິດ
ຈະກຳ ແລະ ບົດບາດອີງຕາມ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ບັດຄຳເພດ
ຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ 

ອຸປະກອນອື່ນໆ

ພິມໃຫ້ກຸ່ມລະຊຸດ ແລະ ຕັດແຍກບັດຄຳອອກຈາກກັນ.

ບັດຄຳເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ ພິມໃສ່ເຈ້ຍຂາວ.
ບັດ ‘ສິ່ງຂອງ’, ‘ກິດຈະກຳ’’ ແລະ ‘ບົດບາດ’’ ແມ່ນພິມ
ໃສ່ເຈ້ຍສາມສີຕ່າງກັນ. 
ຄູຝຶກຕ້ອງໃຊ້ເຊືອກສອງເສ້ັນທ່ີມີຄວາມຍາວຕ່າງກັນ
ເພື່ອສ້າງວົງມົນຢູ່ພື້ນຫ້ອງ. 

ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ແລະ ບິກເຟີດ/ບິກ ສຳລັບບົດຝຶກຫັດ
ກຸ່ມ

ຄຳແນະນຳສຳລັບການກະກຽມ
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ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ກິດຈະກຳ: ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເພດ
ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ທົບທວນຄືນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ‘ບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ’ ແລະ ‘ເພດ; ເລີ່ມດ້ວຍການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫ້ອງຝຶກອົບ
ຮົມ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ສຶກສະດວກໃຈທີ່ຈະແບ່ງປັນ ແລະ ຮຽນຮູ້.

ເວລາ: 45 ນາທີ

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄູຝຶກ:
1.1 ບົດຝຶກຫັດຄູ່ (10 ນາທີ)

ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອອກເປັນຄູ່ ແລະ ໃຫ້ສົນທະນາກັນ:

‘ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ’ ແລະ ‘ເພດ’ ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?”

ຫຼັງຈາກສົນທະນາໄດ້ 5 ນາທີ ແລ້ວໃຫ້ທຸກຄົນກັບຄືນມາ ເພື່ອຟັງຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ຄວາມຄິດຂອງ
ພວກເຂົາ. ຄູຝຶກຕ້ອງຂຽນຈຸດສຳຄັນໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ໜ້າກະດານ.

ພາບລວມຂອງບົດຮຽນ

ກິດຈະກຳ ເວລາ

1. ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ແລະ ເພດ 

2. ການແບ່ງສິ່ງຂອງ, 
ກິດຈະກຳ ແລະ ບົດ
ບາດ ອີງຕາມບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍRoles

45 ນາທີ

45 ນາທີ

ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ທົບທວນຄືນຄວາມ
ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ‘ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ’ ແລະ
‘ເພດ’; ເລີ່ມດ້ວຍການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫ້ອງຝຶກອົບຮົມທ່ີຊ່ວຍໃຫ້
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ສຶກສະດວກໃຈທີ່ຈະແບ່ງປັນ ແລະ
ຮຽນຮູ້.

ເພ່ືອເປັນໂຕແບບການແບ່ງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ໃນສັງຄົມ

ຈຸດປະສົງ



30

1.2 ບົດຝຶກຫັດກຸ່ມ (15 ນາທີ)

1. ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ຢາຍຊຸດກິດຈະກຳທີ 1.1.1: ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ
 ເພດ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ.

2. ອະທິບາຍໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມແບ່ງບັດອອກເປັນສອງໝວດ. ໝວດທີໜຶ່ງ ແມ່ນຫົວຂໍ້ ‘ເພດ’ 
 ແລະ ອີກໝວດໜຶ່ງແມ່ນ ‘ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ’. ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈັດບັດປະ
 ໂຫຍກທີ່ເຂົ້າກັບແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ຕາມທີ່ພວກເຂົາເຫັນວ່າ  ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ໂດຍມີເວລາ 15 
 ນາທີ.

1.3 ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ (20 ນາທີ)

1. ຫຼັງຈາກ 15 ນາທີ (ຫຼື ພາຍຫຼັງທີ່ທຸກກຸ່ມແບ່ງບັດຕາມໝວດແລ້ວ) ໃຫ້ທຸກຄົນມາລວມກັນ
ແລະ ສົນທະນາການຈັດບັດປະໂຫຍກໃສ່ແຕ່ລະໝວດ. ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງ
ເຖິງໝວດຕ່າງໆ (ມີຄໍາອະທິບາຍຢູ່ກ້ອງແຕ່ລະໝວດ).

2. ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າພວກເຂົາຄິດວ່າຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກລະຫວ່າງເພດ ແລະ ບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍແມ່ນຫຍັງ. ຈຸດຫຼັກສຳລັບການຮຽນແມ່ນເພື່ອໃຫ້ສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າ ເພດ
ເປັນເລື່ອງຊີວະສາດ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນສິ່ງທີ່ສັງຄົມກໍານົດ. ເປີດໂອກາດໃຫ້
ມີການໂຕ້ຖຽງກັນໃນບາງປະເດັນ ຫາກມີຜູ້ຍົກບັນຫານັ້ນຂຶ້ນມາ ແຕ່ແທນທີ່ຈະທ້າທາຍ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍການສະຫຼຸບເປັນຄໍາຕອບ ໃຫ້ຕັ້ງຄໍາຖາມຄືນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຄິດ
ຄືນ.

ເພດ

ແມ່ຍິງມີໂຄໂມໂຊມ  X ສອງອັນ ໃນຂະນະ
ທີ່ຜູ້ຊາຍມີໂຄໂມໂຊມ X ໜຶ່ງອັນ ແລະ Y 
ໜຶ່ງອັນ

ແມ່ຍິງໃຫ້ກໍາເນີດລູກ 

ຜູ້ຊາຍມີລະດັບໂຮໂມນເພດຊາຍສູງກວ່າ
ແມ່ຍິງ

ແມ່ຍິງມີໂຮໂມນເພດຍິງ ແລະ ໂຮໂມນ
ໂປຣເຈສເຕີຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ

ແມ່ຍິງມີຈິດໃຈອ່ອນໄຫວກວ່າຜູ້ຊາຍ 

ແມ່ຍິງຜົມຍາວກວ່າຜູ້ຊາຍ 

ຜູ້ຊາຍຂັບລົດເກັ່ງກວ່າແມ່ຍິງ 

ແມ່ຍິງຮັບຜິດຊອບໃນການເບິ່ງແຍງລູກ

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
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ຕົວຢ່າງ: ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຊື່ອວ່າ: ‘ຜູ້ຊາຍສາມາດເຮັດວຽກທີ່ໃຊ້ແຮງໄດ້ດີກວ່າແມ່ຍິງ’ ຄວນຈັດຢູ່ 
ໃນໝວດເພດ/ຊີວະສາດ, ໃຫ້ຖາມກຸ່ມວ່າ ພວກເຂົາຄິດວ່າມີວຽກໃດຂອງແມ່ຍິງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມ
ແຂງແຮງທາງຮ່າງກາຍບໍ່ ເຊັ່ນ: ໃນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງໂລກ ແມ່ຍິງທີ່ຕ້ອງໄດ້ໄປເກັບຟືນ ແລະ
ຕັກນ້ຳເປັນຈຳນວນຫຼາຍໃນໄລຍະທາງທີ່ໄກ. ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າໄດ້ຮັບຮູ້ທຸກບັນຫາ ແລະ ຄໍາຖາມ
ທີ່ຍົກຂຶ້ນມາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍຕື່ມວ່າປະເດັນດັ່ງກ່າວຈະຖືກນໍາມາສົນທະນາຕະຫຼອດໄລຍະ
ເວລາຂອງການຝຶກອົບຮົມໂມດູນ 1.  

ກິດຈະກຳທີສອງ: ການແບ່ງສິ່ງຂອງ, ກິດຈະກຳ ແລະ ບົດບາດ ອີງຕາມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອໃຫ້ເຫັນໂຕແບບການແບ່ງບົດບາດລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນສັງຄົມ

ເວລາ: 45 ນາທີ 
ຄຳແນະນຳສຳລັບຄູຝຶກ:

2. 1 ບົດຝຶກຫັດກຸ່ມ (10 ນາທີ)

1. ຢູ່ກາງຫ້ອງຄູຝຶກສາມາດໃຊ້ເຊືອກສ້າງວົງມົນໃຫຍ່ສອງວົງ ແລະ ຈົ່ງພື້ນທີ່ພຽງພໍໄວ້ສໍາ
ລັບຍ່າງລະຫວ່າງສອງວົງມົນດັ່ງກ່າວ. ຢູ່ໃຈກາງຂອງແຕ່ລະວົງມົນໃຫ້ວ່າງບັດເພດຊາຍ
ແລະ ເພດຍິງ ທີ່ໃຊ້ໃນຊຸດກິດຈະກຳທີ 1.1.2: ການແບ່ງສິ່ງຂອງ, ກິດຈະກຳ ແລະ ບົດ
ບາດອີງຕາມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

2. ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ຫຼື ເປັນຄູ່, ຂຶ້ນກັບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ (ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ຫຼື 
ແຕ່ລະຄູ່ມີບັດຄຳຢ່າງໜ້ອຍ 6 ໃບ).

3. ສັບບັດຄຳທີ່ເຫຼືອໃນຊຸດທີ 1.1.2: ການແບ່ງສິ່ງຂອງ, ກິດຈະກຳ ແລະ ບົດບາດ ອີງຕາມ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ/ຄູ່ ປ່ຽນກັນເລືອກບັດຄຳຈົນໝົດ.

ເພດ

ແມ່ຍິງສາມາດໃຫ້ນົມລູກ 

ຜູ້ຊາຍສຽງແຕກເມື່ອແຕກບ່າວ

ແມ່ຍິງເລີ່ມມີປະຈຳເດືອນລະຫ່ວາງແຕກ
ສາວ 

ຜູ້ຊາຍມີບົດບາດ ແລະ ອຳນາດສູງສຸດໃນ
ລັດຖະບານ

ເດັກຊາຍມັກສີຟ້າ ແລະ ເດັກຍິງມັກສີບົວ 

ແມ່ຍິງເກັ່ງເລື່ອງແຕ່ງກິນ ແລະ ເຮັດອະນາ
ໄມໄດ້ດີກວ່າຜູ້ຊາຍ

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ



ສິ່ງຂອງ ກິດຈະກຳ ບົດບາດ

4. ອະທິບາຍວ່າພວກເຂົາມີເວລາ 5 ນາທີ ເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າບັດຄຳແຕ່ລະອັນຄວນຢູ່ໝວດ
ໃດ (ເພດຊາຍ/ເພດຍິງ) ແລະ  ວາງບັດແຕ່ລະໃບໃສ່ໃນວົງມົນດັ່ງກ່າວ.

5. ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈເພີ້ມໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າ ພວກເຂົາຈະບໍ່ຖືກຕັດສິນຕໍ່ກັບການຕັດສິນໃຈ
ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາປະຕິບັດໂຕຕາມສັນຊາດຕະຍານໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາ
ອ່ານບັດຄໍາ.

 ໃນຊຸດ 1.1.2: ການແບ່ງສິ່ງຂອງ, ກິດຈະກຳ ແລະ ບົດບາດ ອີງຕາມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:  
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ເຄື່ອງແຕ່ງໜ້າ

ກະເປົ໋າຖື

ໜັງສືພິມ

ກາລະວັດ

ໂສ້ງ

ກະທະ

ລົດເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ຄອມພິວເຕີແລັບທັອບ

ລົດ

ຂັບລົດ

ສ້າງຕຶກອາຄານ

ເຮັດກິນ

ຫຼິ້ນກັບລູກ

ເຮັດຄວາມສະອາດບ້ານ

ຫຍິບແສ່ວ

ໃສ່ນ້ຳມັນລົດ

ຊື້ເຄື່ອງ

ຟ້ອນ/ເຕັ້ນ

ຄູ

ພະຍາບານ

ນັກການເມືອງ

ຫົວໜ້າຄອບຄົວ

ຜູ້ເບິ່ງແຍງລູກ

ເບິ່ງແຍງຍາດພີ່

ນ້ອງຜູ້ເຖົ້າ

ຊາວນາ

ຄົນຂັບແທັກຊີ່

ນັກດັບເພີງ



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

2.2 ການນຳສະເໜີ ແລະ ການປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃນກຸ່ມໃຫຍ ່(20 ນາທີ)

1. ເມື່ອທຸກກຸ່ມຢາຍບັດຄຳໃສ່ແຕ່ລະວົງມົນແລ້ວ ໃຫ້ຄູຝຶກຖາມວ່າພວກເຂົາຮູ້ບໍ່ວ່າສີທີ່ໃຊ້ໃນ
ບັດມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ, ພະຍາຍາມໃຫ້ໄດ້ຄໍາຕອບຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າ 
ມີສາມປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ‘ສິ່ງຂອງ’, ‘ກິດຈະກຳ’ ແລະ ‘ບົດບາດ’.

2. ມາຮອດຕອນນີ້ຄູຝຶກຄວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການສົນທະນາວ່າເປັນຫຍັງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈຶ່ງຕັດສິນ
ໃຈວາງບັດໃນໝວດເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ. ຈຸດປະສົງຂອງການເຮັດແນວນີ້ແມ່ນເພື່ອ
ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ມີເງື່ອນໄຂທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບສິ່ງຂອງ, ກິດຈະກຳ ແລະ ບົດບາດຕ່າງໆຄືແນວໃດ.

3. ຄູຝຶກຖາມແຕ່ລະຂໍ້ວ່າການກຳນົດສິ່ງຂອງ, ກິດຈະກຳ ແລະ ບົດບາດຕ່າງໆໃຫ້ແຕ່ລະ
ເພດນັ້ນແມ່ນເງື່ອນໄຂທາງຊີວະສາດຫຼືບໍ່ ແລະ ຖາມຕໍ່ໄປວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕັດສິນໃຈວາງ
ບັດໃສ່ແຕ່ລະໝວດນັ້ນ. ຄໍາຖາມທີ່ຄວນຖາມຕື່ມຄື:
●	 ມີຮູບພາບຫຍັງທີ່ທ່ານຄິດອອກເມື່ອຄິດເຖິງສິ່ງຂອງ, ກິດຈະກຳ, ບົດບາດຢູ່ໃນບັດ
 ຄຳ, ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງຄິດເຖິງພາບດັ່ງກ່າວ?
●	 ຖາມວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຄີຍຮູ້ຈັກໃຜທີ່ມີບົດບາດອາຊີບໃນບັດຄໍານີ້ ແລະ ບົດບາດນີ້ມີ
 ການປ່ຽນແປງໃນສັງຄົມຫຼືບໍ່.
●	 ໃນຕອນຍັງໜຸ່ມ ພວກເຂົາເຄີຍຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ບໍ່ຢາກ ຫຼື ຢາກເຮັດອາຊີບໃດຫຼືບໍ່ ແລະ 
 ພວກເຂົາຄິດວ່ານັ້ນເປັນຍ້ອນເພດຂອງພວກເຂົາຫຼືບໍ່. 
●	 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດເຮັດກິດຈະກຳໃດທີ່ຄິດວ່າເປັນກິດຈະກຳຂອງເພດອື່ນຫຼືບໍ່ ເຊັ່ນ: 
 ຜູ້ຊາຍສາມາດເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຫິຍບແສ່ວໄດ້ຫືຼບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງຄິດແນວນັ້ນ?
●	 ໃນຕອນທີ່ພວກເຂົາຍັງນ້ອຍ ພວກເຂົາເຄີຍໄດ້ເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ເປັນໂຕແທນເພດຕ່າງໆ 
 ເຊັ່ນ: ລົດເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ຕຸກກະຕາຫຼືບໍ່?

4. ຄໍາຖາມທັງໝົດນີ້ແມ່ນອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເລີ່ມຕັ້ງຄໍາຖາມ
ກ່ຽວກັບການຫຼໍ່ຫຼອມສັງຄົມດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ມ້ວນທ້າຍບົດນີ້ໂດຍການເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕັ້ງຄໍາຖາມ.
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ບົດທີສອງ:

ພຶດຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຜົນສະທ້ອນ
ຕາມມາ 

ເປົ້າໝາຍ: ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງວ່າ ລັກສະນະ, ອາລົມ ແລະ ພຶດຕິກຳ ທີ່ຖືກກຳນົດໃຫ້ແຕ່ລະ
ເພດເປັນແນວໃດ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້:
ເມື່ອສິ້ນສຸດບົດຮຽນນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດ...

●	 ຍົກຕົວຢ່າງໄດ້ສາມຂໍ້ວ່າ ລັກສະນະ, ອາລົມ ແລະ ພຶດຕິກຳ ທີ່ຖືກກຳນົດໃຫ້ແຕ່ລະເພດ
 ເປັນແນວໃດ.

●	 ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ ມັນສົ່ງຜົນຕໍ່ພຶດຕິກຳຕ່າງກັນແນວໃດໃນແຕ່ລະເພດ ຢ່າງໜ້ອຍສາມຂໍ້.

●	 ໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບວ່າ ພຶດຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຜົນສະທ້ອນ
 ຕາມມາ ປ່ຽນແປງຕາມການເວລາຫຼືບໍ່ ແລະ ປ່ຽນແປງແນວໃດ.   

ເວລາ: 90 ນາທ ີ 

ລາຍລະອຽດອຸປະກອນ

ບົດນຳສະເໜີ 

1.2.1 ຊຸດກິດຈະກຳກ່ຽວກັບລັກສະ
ນະ, ອາລົມ ແລະ  ພຶດຕິກຳ ທີ່ຖືກກຳ 
ນົດໃຫ້ແຕ່ລະເພດ

ຊຸດຄໍາຖາມທົບທວນຄືນ ແລະ ສາມ
ກໍລະນີສຶກສາ

ພິມອອກມາໃຫ້ກຸ່ມລະຊຸດ

ຄຳແນະນຳສຳລັບການກະກຽມ
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ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
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ພາບລວມຂອງບົດຮຽນ

ກິດຈະກຳ ເວລາ

ລັກສະນະ, ອາລົມ
ແລະ ພຶດຕິກຳທີ່ຖືກ
ກຳນົດໃຫ້ແຕ່ລະເພດ
ແລະ ຜົນສະທ້ອນ
ຕາມມາ

90 ນາທີເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການແບ່ງບົດບາດທາງເພດ
ໃນສັງຄົມ

ຈຸດປະສົງ

ກິດຈະກຳ: ລັກສະນະ, ອາລົມ ແລະ ພຶດຕິກຳ ທີ່ຖືກກຳນົດໃຫ້ແຕ່ລະເພດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນ
ຕາມມາ
ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການແບ່ງບົດບາດທາງເພດໃນສັງຄົມ

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄູຝຶກ

1.1 ບົດຝຶກຫັດກຸ່ມ (45 ນາທີ)

1. ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນກຸ່ມນ້ອຍ.
2. ຢາຍເອກະສານທີ 1.2.1 ລັກສະນະ, ອາລົມ ແລະ ພຶດຕິກຳ ທີ່ຖືກກຳນົດໃຫ້ແຕ່ລະເພດ

ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ. ອະທິບາຍວ່າແຕ່ລະຊຸດມີກໍລະນີສຶກສາ 3 ກໍລະນີ ເຊິ່ງມີຄໍາຖາມສຳລັບ
ແຕ່ລະກໍລະນີ. ຢາຍເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ສອງແຜ່ນໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ.

3. ອະທິບາຍວ່າກິດຈະກຳນີ້ມີສອງສ່ວນທີ່ຕ້ອງເຮັດຄູ່ຂະໜານກັນ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ການອ່ານ 
ແລະ ວິເຄາະກໍລະນີສຶກສາດ້ວຍເຫດນີ້ແຕ່ລະກຸ່ມຈຶ່ງໄດ້ຮັບເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ສອງໃບ:



ບົດຝຶກຫັດ
ພາກທີໜຶ່ງ: ລາຍການຄໍາບ�ນລະຍາຍຄຸນລ�ກສະນະກ�ຽວກ�ບເ�ດຊາຍ �ື ເ�ດຍິງ

ພາກທີສອງ: ຕອບຄໍາຖາມແ��ລະກໍລະນີສຶກສາ (ເ��ງໝາຍເ�ດສໍາລ�ບຄູຝຶກ)

ຈ�ງຕອບຄໍາຖາມຕ�ໄ�ນ�ໂ�ຍອີງໃ��ແ��ລະກໍລະນີສຶກສາ:

• ທ�ານຄິດວ�າຕ�ວລະຄອນໃ�ກໍລະນີສຶກສາເ�ັນເ�ດຊາຍ �ື ເ�ດຍິງ? ອະທິບາຍຄໍາຕອບຂອງທ�ານ.

•

•

• ທ�ານຄິດວ�າຜ�ນສະທ�ອນທ�ເ�ີດຂ�ນຈະຕ�າງກ�ນບ�ລະ��າງມ�ນ�ກ�ບຕອນທ�ພ�ແ�� �ື ພ�ເ��າແ��ເ��າຂອງທ�ານຍ�ງໜຸ�ມກວ�ານ�?

ຜ�ນທ�ອາດເ�ີດຂ�ນຈາກການກະທຳທ�ກ�ຽວຂ�ອງໃ�ກໍລະນີສຶກສາ, ລວມທ�ງປະຕິກິລິຍາຈາກຄອບຄ�ວ ແ�ະ ຊ�ມຊ�ນ 
ແ�ະ ຜ�ນສະທ�ອນທາງກ�ດໝາຍ, ເ�ດຖະກິດ �ື ຜ�ນກະທ�ບໃ�ໄ�ຍະຍາວມີ��ງແ��?

ຜ�ນສະທ�ອນນ�ຕ�າງກ�ນ�ືບ�ລະ��າງຜູ�ກະທຳທ�ເ�ັນເ�ດຊາຍ ແ�ະ ເ�ດຍິງ? ຖ�າຕ�າງກ�ນ, 
ຕ�າງກ�ນຄືແ�ວໃ�?  

ໝາຍເຫດສຳລັບຄູຝຶກ

ພາກທີໜຶ່ງຂອງກິດຈະກຳ 

1. ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ້ມເສັ້ນ ເພື່ອແບ່ງເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ເປັນສອງສ່ວນ ແລະ ຂຽນໃສ່
ເບື້ອງເທິງວ່າ ‘ເພດຊາຍ’’ ແລະ ‘ເພດຍິງ’ ໃນແຕ່ລະຫ້ອງ.

2. ອະທິບາຍວ່າພວກເຂົາຕ້ອງອ່ານກໍລະນີສຶກສາແຕ່ລະກໍລະນີ, ແລະ ກໍານົດຄໍາສັບ (ຄໍາ
ສັບເພື່ອອະທິບາຍ) ໃສ່ຫ້ອງທີ່ພວກເຂົາຄິດວ່າເໝາະສົມທີ່ສຸດ, ຕົວຢ່າງ ຖ້າກໍລະນີສຶກ
ສາໜຶ່ງມີຄໍາວ່າ ‘ອ່ອນໄຫວ’ ພວກເຂົາຄິດວ່າຄວນຈະໃສ່ຫ້ອງເພດຊາຍ ຫຼື ເພດຍິງ? 
ພວກເຂົາບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງບັນທຶກວ່າຄໍາສັບໃດມາຈາກກໍລະນີສຶກສາບົດໃດ ສິ່ງທີ່ສໍາ
ຄັນກໍຄື ບັນດາຄໍາສັບເຫຼົ່ານັ້ນຖືກຈັດຢູ່ພາຍໃຕ້ຄຸນລັກສະນະຂອງເພດໃດ.

3. ຫັຼງຈາກການເຮັດວຽກຂອງກຸ່ມເປັນເວລາ 45 ນາທີສໍາເລັດລົງ, ແຕ່ລະກຸ່ມຈະແຂວນປ້າຍ
ລາຍການຄໍາສັບຂອງພວກເຂົາໄວ້ເທິງຝາ.

ພາກທີສອງຂອງກິດຈະກຳ

1. ແຕ່ລະຊຸດຄໍາຖາມນີ້ແມ່ນຄໍາຖາມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ທົບທວນຄືນ ໂດຍການວິເຄາະແຕ່ 
ລະກໍລະນີສຶກສາ, ຄໍາຖາມມີດັ່ງນີ້:
● ທ່ານຄິດວ່າຕົວລະຄອນໃນກໍລະນີສຶກສາເປັນເພດຊາຍ ຫຼື ເພດຍິງ? ອະທິບາຍຄໍາ

ຕອບຂອງທ່ານ.
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ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
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● ຜົນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກການກະທຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກໍລະນີສຶກສາ, ລວມທັງປະຕິກິລິ 
ຍາຈາກຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ ແລະ ຜົນສະທ້ອນທາງກົດໝາຍ, ເສດຖະກິດ ຫຼື ຜົນ
ກະທົບໃນໄລຍະຍາວມີຫຍັງແດ່?

● ຜົນສະທ້ອນນີ້ຕ່າງກັນຫຼືບໍ່ ລະຫວ່າງຜູ້ກະທຳທີ່ເປັນເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ? ຖ້າ
ຕ່າງກັນ, ຕ່າງກັນຄືແນວໃດ?  

● ທ່ານຄິດວ່າຜົນສະທ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈະຕ່າງກັນບໍ່ ລະຫວ່າງມື້ນີ້ກັບຕອນທີ່ພໍ່ແມ່ ຫຼື 
ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າຂອງທ່ານຍັງໜຸ່ມກວ່ານີ້?

ໃຫ້ເວລາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 45 ນາທີ ເພື່ອເຮັດກິດຈະກໍາທັງສອງໃຫ້ສໍາເລັດ.

1.2 ການປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃນກຸ່ມໃຫຍ່ (45 ນາທີ)

1. ພາຍຫັຼງທີ່ປ້າຍລາຍການຄໍາສັບຂອງກຸ່ມໄດ້ຖືກຫ້ອຍໄວ້ເທິງຝາລຽງກັນເປັນແຖວແລ້ວ 
(ຈະມີການຄົ້ນຄວ້າຄືນໃນພາຍຫຼັງ), ບອກໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບມາລວມໃນກຸ່ມໃຫຍ່ເພື່ອ
ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບກໍລະນີສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ:
●	 ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງໃຫ້ຈັດກຸ່ມແຕ່ລະກໍລະນີສຶກສາເປັນເພດຊາຍ ຫຼື ເພດຍິງ?
●	 ລັກສະນະຜົນສະທ້ອນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ ແລະ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງ

ແຕກຕ່າງກັນ?
○	 ຜົນສະທ້ອນນັ້ນແຕກຕ່າງກັນອີງຕາມໄລຍະເວລາຫືຼບໍ່/ແຕກຕ່າງກັນຄືແນວ
 ໃດ? ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ບອກຫຍັງເຮົາແນ່? (ການຮັບຮູ້ເລື່ອງບົດບາດ
 ຍິງ-ຊາຍປ່ຽນແປງຕາມການເວລາ)

2. ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເບິ່ງເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ທີ່ມີຄໍາສັບທີ່ພວກເຂົາໄດ້ກຳນົດທີ່ຕິດຢູ່ຝາ. ໃຫ້ພວກ
 ເຂົາທົບທວນຄືນແຕ່ລະປະເພດຄໍາສັບສໍາລັບແຕ່ລະເພດ. ຕັ້ງຄໍາຖາມເພີ່ມ ເຊັ່ນ:

● ທ່ານຈະອະທິບາຍປະເພດຂອງຄໍາເວົ້າທີ່ຢູ່ໃນແຕ່ລະຫ້ອງແນວໃດ?
●	 ຖ້າທ່ານພັນລະນາໃຜຜູ້ໜຶ່ງດ້ວຍຄໍາສັບເຫຼົ່ານີ້, ຄິດວ່າພວກເຂົາຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ?  
 (ຮູ້ສຶກມີພະລັງ, ບໍ່ມີພະລັງ, ໆລໆ)
● ໃຫ້ຕົວຢ່າງທີ່ທ່ານຄິດວ່າ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ສະແດງພຶດຕິກຳຕ່າງກັນ, ຕົວຢ່າງ:

○	 ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງທາງວັດທະນະທຳ/ສາດສະໜາ
○	 ໃນທ້າຍອາທິດ
○	 ໃນຕອນເປັນໄວໜຸ່ມ 



ອະທິບາຍວ່າກິດຈະກຳໃນຕອນເຊົ້ານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່
ເກີດຂຶ້ນໂດຍທາງຊີວະສາດ, ແຕ່ເປັນການກໍານົດຂຶ້ນຂອງສັງຄົມ ເຊິ່ງປ່ຽນແປງຕາມການເວລາ.
ກິດຈະກໍາສຸດທ້າຍ ເນັ້ນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງໃນພຶດຕະກໍາທີ່ຖືກຄາດຫວັງຈາກ ຫຼື ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນບົດຕໍ່ໆໄປຈະຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຊ່ວຍໃນການ ກໍາ
ນົດບົດບາດຂອງເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ, ການຮັບຮູ້ ແລະ ອື່ນໆ ແບບເລິກເຊິ່ງກວ່າ.
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ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ເປົ້າໝາຍ: ເພື່ອລະບຸວ່າບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຖືກສ້າງ ແລະ ກຳນົດໂດຍສັງຄົມຄືແນວໃດ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ:້
ເມື່ອສິ້ນສຸດບົດຮຽນນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້...

● ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງຄໍາສຸພາສິດ ໃນການສ້າງມາດຕະຖານບົດບາດ
 ຍິງ-ຊາຍ
● ກຳນົດໄດ້ເຖິງຄວາມເປັນຜູ້ຊາຍ ແລະ ຄວາມເປັນແມ່ຍິງໃນເງື່ອນໄຂທາງວັດທະ 
 ນະທຳ  

ເວລາ: 90 minutes 
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ລາຍລະອຽດອຸປະກອນ

ບົດນໍາສະເໜີ 

ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ (ກຸ່ມລະສອງ
ສາມແຜ່ນ)

ຄັດເລືອກເອົາຕົວຢ່າງຄໍາສຸພາສິດດັ້ງເດີມຈໍານວນ
ໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍໂດຍສະເພາະ, 
ຕົວຢ່າງ, “ລູກຜູ້ຊາຍຕ້ອງບໍ່ໄຫ້”, “ບ່ອນຂອງແມ່ຍິງ
ແມ່ນຢູ່ເຮືອນ ຄົວ”.

ຄຳແນະນຳສຳລັບການກະກຽມ

ບົດທີສາມ
ການຫຼໍ່ຫຼອມສັງຄົມດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ພາບລວມຂອງບົດຮຽນ

ກິດຈະກຳ ເວລາຈຸດປະສົງ

ຄໍາສຸພາສິດພື້ນເມືອງ 90 ນາທີເພື່ອແນະນໍາການຫຼໍ່ຫຼອມສັງຄົມດ້ານບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ  ຜ່ານຄໍາສຸພາສິດພື້ນເມືອງ



ຮູບພາບ: UNODC/ UN Women

ກິດຈະກຳ : ຄໍາສຸພາສິດພື້ນເມືອງ 

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອແນະນໍາການຫຼໍ່ຫຼອມສັງຄົມດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຜ່ານຄໍາສຸພາສິດພື້ນ
ເມືອງ 

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄູຝຶກ

1.1 ຈຳແນກຄຳສຸພາສິດ (20 ນາທີ) 

1. ຄູຝຶກຄວນກຽມຕົວຢ່າງຄໍາສຸພາສິດທີ່ມີລັກສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ສອງສາມອັນ ເຊັ່ນ: 
“ເປັນຜູ້ຊາຍຕ້ອງບໍ່ໄຫ້”, “ບ່ອນຂອງແມ່ຍິງແມ່ນຢູ່ເຮືອນຄົວ”.  

2. ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເບິ່ງສຸພາສິດພື້ນເມືອງ ແລ້ວຖາມວ່າພວກເຂົາຮູ້ສຸພາສິດເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່. 
3. ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ຢາຍເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ. ໃຫ້ແຕ່ລະ

ກຸ່ມຂຽນຄໍາສຸພາສິດດັ້ງເດີມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍສະເພາະ ເຊິ່ງພວກເຂົາຈື່
ໄດ້ຈາກວັດທະນາທໍາຂອງພວກເຂົາ ລົງໃນເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່. 

4. ໃຫ້ເວລາກຸ່ມເຮັດວຽກ 20 ນາທີ ຫຼັງຈາກນັ້ນສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມແລກປ່ຽນທັດສະນະກ່ຽວກັບ
ຄໍາສຸພາສິດທີ່ພວກເຂົາຂຽນໄວ້. ໃຫ້ກຸ່ມຂຽນຄໍາສຸພາສິດທີ່ຖືກນໍາມາເວົ້າ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້

 ຖືກຂຽນລົງໃນເຈ້ຍ.
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ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
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1.2 ວິເຄາະຄຳສຸພາສິດ (40 ນາທີ)

1. ເອົາເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາແບ່ງເຈ້ຍເປັນສອງຫ້ອງ, ທາງເທິງ
ຂອງຫ້ອງໜຶ່ງ ຂຽນຄໍາວ່າເພດຊາຍ ແລະ ອີກຫ້ອງໜຶ່ງຂຽນຄໍາວ່າ ເພດຍິງ.  

2. ອະທິບາຍວ່າພວກເຂົາຄວນອ່ານ ຄໍາສຸພາສິດທັງໝົດ ແລະ ສະຫຼຸບຄວາມໝາຍເປັນປະ
 ໂຫຍກ ຫຼື ຄໍາສັບສອງສາມຄໍາ ແລະ ຂຽນໃສ່ຫ້ອງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຕົວຢ່າງ ຈາກຄໍາສຸພາສິດ:  

● “ເປັນຜູ້ຊາຍຕ້ອງບໍ່ໄຫ້”, ໃນຖັນເພດຊາຍ, ຄວນຂຽນວ່າ - ຜູ້ຊາຍບໍ່ຄວນສະແດງອາ
 ລົມຄວາມຮູ້ສຶກ.  
●	 “ບ່ອນຂອງແມ່ຍິງແມ່ນຢູ່ເຮືອນຄົວ”, ໃນຖັນເພດຍິງ, ຄວນຂຽນວ່າ - ບົດບາດຂອງ

ແມ່ຍິງແມ່ນເບິ່ງແຍງເຮືອນຊານ.
ບອກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າ ພວກເຂົາມີເວລາ 20 ນາທີ ສໍາລັບບົດຝຶກຫັດນີ້.
3. ຫຼັງຈາກ 20 ນາທີ ໃຫ້ດຶງຄວາມສົນໃຈຂອງກຸ່ມ, ແລະ ອະທິບາຍວ່າໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ

ແມ່ນຈະໄດ້ອ່ານບົດສະຫຼຸບ ແລະ ເຮັດລາຍການຄຸນລັກສະນະທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ຜູ້ຊາຍ 
ແລະ ແມ່ຍິງ. ເພື່ອເຮັດແນວນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄວນອ່ານບົດສະຫຼຸບ, ລະບຸປະເພດຂອງຄໍາ
ສຸພາສິດ ແລະ ນັບເບິ່ງວ່າມີການລື້ມຄືນຈັກເທື່ອ. ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ຊາຍບໍ່ຄວນສະແດງອອກ
ທາງອາລົມ ເຊິ່ງອາດຈະໄດ້ມາຈາກສຸພາສິດຈໍານວນໜຶ່ງ. ດັ່ງນັ້ນຄໍາສຸພາສິດນີ້ຄວນວາງ
ໄວ້ເບື້ອງເທິງໃນຫ້ອງເພດຊາຍ. ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍແມ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລາຍການທີ່ບອກ
ຄຸນລັກສະນະຂອງເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ. 

1.3 ການປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃນກຸ່ມໃຫຍ່ (30 ນາທີ) 

1. ດຶງຄວາມສົນໃຈຈາກແຕ່ລະກຸ່ມ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ກັບລາຍການ
ຂອງພວກເຂົາ. ສ້າງລາຍການລວມສອງລາຍການໄວ້ຢູ່ໜ້າກະດານ ເຊິ່ງເປັນລາຍການ
ກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງເພດຊາຍ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງເພດຍິງ. 

2. ຖາມຄໍາຖາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:  
● ທ່ານເຫັນດີກັບຄຸນລັກສະນະຂອງເພດຊາຍ/ເພດຍິງ ທີ່ຖືກກໍານົດໃນສັງຄົມຂອງ

ທ່ານຫຼືບໍ່?
●	 ມີຄຸນລັກສະນະ/ພຶດຕິກໍາໃດແດ່ທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້ສະເພາະສໍາລັບເພດຊາຍ/ເພດຍິງ? 
●	 ມີຄໍາສຸພາສິດກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃດທີ່ທ່ານບໍ່ມັກບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?
●	 ມີຄຸນລັກສະນະ/ພຶດຕິກໍາໃດແດ່ທີ່ຖືກກຳນົດວ່າເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້

ເພດຊາຍ/ເພດຍິງ? 
●	 ມີຄໍາສຸພາສິດກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃດທີ່ທ່ານມັກບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?
●	 ມີຄໍາສຸພາສິດໃດທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເພດໃດໜຶ່ງ ປະພຶດໂຕໃນທາງລົບຕໍ່ອີກເພດໜຶ່ງບໍ່?  



ຄໍາສຸພາສິດມີອໍານາດຫຼາຍປານໃດຈົນເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນປະເພນີ ແລະ ຝັງເລິກໃນຄວາມຄິດຂອງ
ເຮົາມາຫຼາຍຊົ່ວອາຍຸຄົນ.

ຄູຝຶກຕ້ອງເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາໃນກິດຈະກຳນີ້ດ້ວຍວິທີການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຄິດທົບທວນຄືນ ເຖິງ
ຜົນກະທົບຈາກຄໍາສຸພາສິດຕໍ່ທັດສະນະຄະຕິໃນເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນບາດກ້າວຂອງການວິ
ເຄາະລວມ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເລີ່ມສັງເກດເຫັນຜົນຮ້າຍຂອງລະບອບບິດາທິລາດ ເຊັ່ນ: 

● ບໍ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຊາຍສະແດງອອກທາງອາລົມ (ຄວາມອ່ອນແອ)
● ເພດຍິງຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ສຸມໃສ່ວຽກເຮືອນ ແລະ ຄອບຄົວ ຫຼາຍກວ່າໜ້າທີ່ການງານ  
● ແມ່ຍິງຖືເປັນວັດຖຸ ໂດຍຜ່ານຮູບຮ່າງພາຍນອກຂອງພວກເຂົາ 
● ຜູ້ຊາຍຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ເປັນຜູ້

ສະໜອງ 

ໝາຍເຫດສຳລັບຄູຝຶກ

ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄໍານຶງ ແລະ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຫຼໍ່ຫຼອມສັງຄົມດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຮູ້
ວ່າມາດຕະຖານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຖືກຝັງເລິກ ແລະ ຖືກເສີມຂະຫຍາຍໄດ້ແນວໃດ, ເນື່ອງ
ຈາກວ່າຄົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ເຄີຍຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມາກ່ອນ. ການຄໍານຶງເຖິງການຫຼໍ່ຫຼອມ
ສັງຄົມດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມ່ນບາດກ້າວທຳອິດໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫົວຂໍ້ທີ່ຈະຮຽນໃນພາກອື່ນໆ. 
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ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
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ເປົ້າໝາຍ: ເພື່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງແນວທາງທີ່ສັງຄົມໄດ້ກຳນົດ ແລະ ຫຼໍ່ຫຼອມກ່ຽວກັບບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້:
ເມື່ອສິ້ນສຸດບົດຮຽນນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດ...

● ທວນຄືນລັກສະນະແນວຄິດ ການຫຼໍ່ຫຼອມສັງຄົມດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
● ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ‘ລະບອບບິດາທິລາດ’
● ລະບຸປັດໃຈຕ່າງໆໃນສັງຄົມທີ່ມິອິດທິພົນ ແລະ ປູກຝັງຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຕໍ່
 ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ເວລາ : 90 ນາທີ 

ລາຍລະອຽດອຸປະກອນ

ບົດນໍາສະເໜີ 

ລະບອບບິດາທິລາດ, 
ກິດຈະກໍາ1.4.1
ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ສໍາລັບແຕ່ລະກຸ່ມ
ຊຸດບັດຄໍາທີ່ສິ່ງທີ່ມີອິດທິພົນ ສໍາ
ລັບແຕ່ລະກຸ່ມ
ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ສໍາລັບແຕ່ລະກຸ່ມ
ຊຸດບັດຄໍາທີ່ສິ່ງທີ່ມີອິດທິພົນ ສໍາ
ລັບແຕ່ລະກຸ່ມ

1.4.1 ບັດຄໍາສິ່ງທີ່ມີອິດທິພົນ: ສໍາລັບບົດຝຶກຫັດນີ້,
ຄູຝຶກຄວນເລືອກເອົາຮູບ ແລະ ພາບປະກອບທີ່ມີ
ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານວັດທະນາທໍາໃນເງື່ອນໄຂ
ຂອງປະເທດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຄຳແນະນຳສຳລັບການກະກຽມ

ບົດທີສີ່
ການຫຼໍ່ຫຼອມສັງຄົມດ້ານບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລະບອບບິດາທິລາດ



ກິດຈະກຳ: ການຫຼໍ່ຫຼອມສັງຄົມດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລະບອບບິດາທິລາດ 
ຈຸດປະສົງ: ແນະນໍາລະບອບບິດາທິລາດ ແລະ ຜົນຮ້າຍຂອງຄວາມເປັນຊາຍ ແລະ ສຳຫຼວດເພີ່ມ
ຕື່ມກ່ຽວກັບການຫຼໍ່ຫຼອມສັງຄົມດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄູຝຶກ

1.1 ບົດນຳສະເໜີ (15 ນາທີ)

1. ອະທິບາຍວ່າໃນບົດນີ້ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ຈາກບົດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງວ່າມາດຕະ 
ຖານທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດຜ່ານຄໍາສຸພາສິດຄືແນວໃດ. 

2. ສາຍສະໄລ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເບິ່ງ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາສົນທະນາ:

ພາບລວມຂອງບົດຮຽນ

ເວລາຈຸດປະສົງ

90 ນາທີແນະນໍາລະບອບບິດາທິລາດ ແລະ ຜົນຮ້າຍ
ຂອງຄວາມເປັນຊາຍ ແລະ ສຳຫຼວດເພີ່ມຕື່ມ
ກ່ຽວກັບການຫຼໍ່ຫຼອມສັງຄົມດ້ານບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ.
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ກິດຈະກຳ

ການຫຼໍ່ຫຼອມສັງຄົມ
ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ແລະ ລະບອບບິດາທິ
ລາດ  

ສະໄລ້: ສົນທະນາ

“ຄວາມໝາຍຂອງການອມ

ສ�ງຄ�ມດານບ�ດບາດຍິງ-ຊາຍ

ແ�ນ��ງ?”



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

4 https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/what-is-gender-socialization-and-why-does-it-matter/.
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3. ເຊື້ອເຊີນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ລວມເຂົ້າໃນສະໄລ້ການຫຼໍ່ຫຼອມສັງຄົມ
ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 

4. ຈາກນັ້ນສາຍສະໄລ້ກ່ຽວກັບລະບອບບິດາທິລາດ ແລະ ອະທິບາຍແນວຄິດນີ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າ
 ຮ່ວມຟັງ: 

ລະບອບບິດາທິລາດ
ຄໍາສ�ບນ�ໝາຍເ�ິງຮູບແ�ບການຈ�ດຕ�ງທາງສ�ງຄ�ມຕາມປະເ�ນີ ທ�ເ�ັນຮາກເ��າຂອງຄວາມບ�ສະເ�ີພາບລະ��າງ

ຍິງ-ຊາຍ. ອີງຕາມລະບ�ບສ�ງຄ�ມປະເ�ດນ�, ຜູ�ຊາຍ �ື ມ�ກຈະເ��ນວ�າຄວາມເ�ັນຜູ�ຊາຍ, ໄ��ຮ�ບຄວາມສຳຄ�ນກວ�າ 

ເ�ດຍິງ, �ື ມ�ກເ��ນວ�າຄວາມເ�ັນແ��ຍິງ. ໂ�ຍປະເ�ນີແ��ວ, ສ�ວນໃ��ສ�ງຄ�ມແ�ບນ�ມີການຈ�ດຕ�ງໂ�ຍຜູ�ຊາຍ ບ�ວ�າ

ຈະເ�ັນຊ�ບສິນ, ທ�ຢູ� ແ�ະ ການສືບເ��ອສາຍ ລວມທ�ງການຕ�ດສິນໃ�ຕ�າງໆກ�ຽວກ�ບຊີວິດ ເ��ງມ�ກຈະອີງຕາມຮູບຮ�າງ

ພາຍນອກຕາມສະລີ ລະຮ�າງກາຍ ໂ�ຍໃ��ເ�ດຜ�ນວ�າ (ແ��ຍິງໂ�ຍທຳມະຊາດແ��ວເ�າະສ�ມກ�ບການເ�ັນຜູ�ເ��ງແ�ງ

�າຍກວ�າ) ແ�ະ ສືບຕ�ເ�ັດໃ��ມີການຈຳແ�ກທາງເ�ດອີກ�າຍປະເ�ດ.

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=P&sortkey=&sortorder=

“ແມ່ນຂ້ັນຕອນທ່ີແຕ່ລະບຸກຄົນໄດ້ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະຮຽນຮູ້ 

ທ່ີຈະປະຕິບັດບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໂດຍການຍອມຮັບເອົາຮີດຄອງ

ເດີມດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ບົດບາດທາງເພດ 

ພາຍໃນໂຕເຮົາເອງຈາກການມີປະຕິສຳພັນກັບໜ່ວຍງານ

ທາງສັງຄົມຕ້ົນຕໍ ເຊັ່ນ: ຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ, ເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ 

ແລະ ສະຖາບັນທາງສັງຄົມອື່ນໆ”. 

https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/what-is-gender-socialization-and-why-does-it-matter/.

ການຫຼໍ່ຫຼອມ
ສັງຄົມດ້ານບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ



5 https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=P&sortkey=&sortorder=

5. ລະບອບສັງຄົມບິດາທິລາດຈະຄົງຢູ່ໄດ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບມາດຕະຖານບົດບາດຍິງ-ຊາຍທີ່
ຖືກກໍານົດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົງຢູ່ຄືແນວໃດ, ດັ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຄົ້ນຄວ້າໃນບົດທີ່ຜ່ານມາ (ບົດທີ
ສາມ) ຜ່ານຄໍາສຸພາສິດທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນມີຄວາມໝາຍຕໍ່ແມ່ຍິງ/ຜູ້ຊາຍໃນ
ສັງຄົມນີ້ແນວໃດ. 

6. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມຕື່ມໃນບົດຝຶກຫັດກຸ່ມ. 

1.2 ບົດຝຶກຫັດກຸ່ມ: ບັດຄຳສິ່ງທີ່ມີອິດທິພົນ (50 ນາທີ)

ສ້າງອຸປະກອນຝຶກອົບຮົມ

ອຸປະກອນທີ 1.4.1 ແມ່ນບັດຄໍາສິ່ງທີ່ມີອິດທິພົນ ເຊິ່ງຄູຝຶກຄວນເປັນຜູ້ສ້າງຂຶ້ນກ່ອນການຝຶກອົບ
ຮົມໂດຍໃຊ້ຮູບພາບທີ່ສື່ເຖິງວັດທະນະທຳ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ກິດຈະກຳນີ້
ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍບໍ່ໃຊ້ບັດຄໍາສິ່ງທີ່ມີອິດທິພົນ, ແຕ່ສາມາດໃຊ້ຮູບພາບທີ່ສື່ເຖິງວັດທະນະທຳ 
ເພື່ອໃຫ້ມີການສົນທະນາໃນກຸ່ມ.5

1.4.1 ບັດຄໍາສິ່ງທີ່ມີອິດທິພົນ ຄວນປະກອບມີ:

1. ບັດຂະໜາດ A4 ໜຶ່ງກັບ, ແຕ່ລະໃບຄວນມີຄໍາສັບສິ່ງທີ່ມີອິດທິພົນໜຶ່ງຄໍາກ່ຽວກັບ: 
● ສາດສະໜາ
●	 ການເມືອງ
●	 ການສຶກສາ 
●	 ໜ້າທີ່ການງານ  
●	 ສື່/ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ໌  

2. ນອກຈາກຄໍາສັບ ‘ສິ່ງທີ່ມີອິດທິພົນ’ ແລ້ວ, ແນະນໍາໃຫ້ຄູຝຶກຕື່ມຮູບພາບໃສ່ໃນບັດແຕ່
ລະຊຸດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເກີດການສົນທະນາກ່ຽວກັບລະບອບບິດາທິລາດ ແລະ ຜົນເສຍ
ຂອງຄວາມເປັນຜູ້ຊາຍ. ຄູຝຶກສາມາດຄັດລອກເອົາຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຈາກອິນເຕີເນັດ. ບາງ
ຕົວຢ່າງທີ່ຈະເອົາມາເຮັດບັດຄໍາສິ່ງທີ່ມີອິດທິພົນມີດັ່ງນີ້:  
● ສາດສະໜາ: ກົດລະບຽບ, ຮູບນັກບວດເພດຊາຍ (ບໍ່ເອົາຮູບເພດຍິງ), ການແຕ່ງ 

ກາຍຕາມສາດສະໜາ.
●	 ການເມືອງ: ຕົວເລກສະຖິຕິຜູ້ແທນທີ່ເປັນເພດຍິງ ຫຼື ເພດຊາຍ, ຮູບພາບ, ຫົວຂໍ້ຂ່າວ

ໃນໜ້າໜັງສືພິມ.
● ການສຶກສາ: ເຄື່ອງແບບ, ຮູບພາບການສອບເສັງ, ສະຖິຕິການສຶກສາ. 
●	 ໜ້າທີ່ການງານ: ຕົວເລກສະຖິຕິຜູ້ນໍາທີ່ເປັນເພດຍິງ ຫຼື ເພດຊາຍ, ຮູບພາບ, ຫົວຂໍ້

ໜັງສືພິມ.
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● ສື່/ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ:໌ ຕົວແທນຂອງ ‘ຮ່າງກາຍທີ່ສົມບູນແບບ’, ມີການກັ່ນຕອງ, 
ຈາກແຕ່ລະເວັບໄຊ໌ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ໌ທີ່ຕ່າງກັນ, ຮູບພາບໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນ
ໃດໜຶ່ງທີ່ມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕ່າງເພດ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ຄວາມທີ່ຢູ່ໃນໂຄສະນາ
ນັ້ນ.  

ໝາຍເຫດສໍາລັບຄູຝຶກ

1. ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ເອົາເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ແລະ ໃຫ້
ພວກເຂົາກ່າຍແຜນວາດໄຍແມງມຸມຕາມທີ່ສະແດງໃນສະໄລ້.

2. ອະທິບາຍວ່າໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສົນທະນາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມີອິດທິພົນທັງຫ້າປະເພດ, ໂດຍຕອບ
ຄໍາຖາມດັ່ງລຸ່ມນີ້ ແລະ ຂຽນຄໍາຕອບໃສ່ໃນແຜນວາດໄຍແມງມຸມຕາມຕົວຢ່າງສາດສະໜາ

● ‘ສິ່ງທີ່ມີອິດທິພົນ’ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຄາດຫັວງຕໍ່ເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງຄືແນວໃດ?
●	 ມີ ກົດລະບຽບໃດ (ທີ່ເປັນຜົນສະທ້ອນທາງວັດທະນະທຳ ຫຼື ການເມືອງ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບສິ່ງທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ມີຜົນຕໍ່ແຕ່ລະເພດຕ່າງກັນ? (ຕົວຢ່າງ: ກົດໝາຍຫ້າມບໍ່ໃຫ້ແມ່
 ຍິງຂັບລົດ)

ລະບອບສັງຄົມບິດາທິລາດ
• ອະທິບາຍວ�າໃ��ແ��ລະກຸ�ມສ�ນທະນາກ�ຽວກ�ບສ�ງທ�ມີອິດທິພ�ນທ�ງຫ�າປະເ�ດ, ໂ�ຍຕອບຄໍາຖາມດ�ງລຸ�ມນ� ແ�ະ 

ຂຽນຄໍາຕອບໃ��ໃ�ແ�ນວາດໄ�ແ�ງມຸມຕາມຕ�ວຢ�າງສາດສະໜາ.

• ‘ສ�ງທ�ມີອິດທິພ�ນ’ ເ�ັດໃ��ເ�ີດຄວາມຄາດ��ງຕ�ເ�ດຊາຍ ແ�ະ ເ�ດຍິງຄືແ�ວໃ�?

• ມີກ�ດລະບຽບໃ� (ທ�ເ�ັນຜ�ນສະທ�ອນທາງວ�ດທະນະທຳ �ື ການເ�ືອງ) ທ�ກ�ຽວຂ�ອງກ�ບສ�ງທ�ມີອິດທິພ�ນທ�ມີຜ�ນ
ຕ�ແ��ລະເ�ດຕ�າງກ�ນ? (ຕ�ວຢ�າງ: ກ�ດໝາຍຫ�າມບ�ໃ��ແ��ຍິງຂ�ບລ�ດ)

• ແ��ລະກຸ�ມຄວນໃ��ເ�ລາ 10 ນາທີ ສໍາລ�ບສ�ງທ�ມີອິດທິພ�ນແ��ລະປະເ�ດ ເ��ອຕອບຄໍາຖາມໃ�ແ��ລະເ��ອນໄ� 
ແ��ວຂຽນແ�ວຄິດໃ��ແ�ນວາດໄ�ແ�ງມຸມ.



6ເບິ່ງຕົວຢ່າງໄດ້ທີ່.http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/03/women-in-politics-2019-
map  

ແຕ່ລະກຸ່ມຄວນໃຊ້ເວລາ 10 ນາທີ ສໍາລັບສິ່ງທີ່ມີອິດທິພົນແຕ່ລະປະເພດ ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມ
ໃນແຕ່ລະເງື່ອນໄຂ ແລ້ວຂຽນແນວຄິດໃສ່ແຜນວາດໄຍແມງມຸມ.

1.3 ການປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃນກຸ່ມໃຫ່ຍ (25 ນາທີ)
1. ອຳນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອໃຫ້ມີການສົນທະນາໃນຈຸດສໍາຄັນທີ່ມາຈາກສິ່ງທີ່ມີອິດທິ
 ພົນແຕ່ລະປະເພດຈາກການສົນທະນາກຸ່ມ. ຍົກຕົວຢ່າງຈໍານວນໜຶ່ງ: 

ສາດສະໜາ:  
● ມີຂໍ້ກຳນົດໃນການນຸ່ງຖືໃນພິທີກຳທາງສາດສະໜາທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ
● ແຕ່ລະເພດຖືກຄາດຫວັງຕ່າງກັນຜ່ານລະບຽບການແຕ່ງດອງ  
● ແຕ່ລະເພດຖືກຄາດຫວັງຕ່າງກັນທາງດ້ານພິທີກຳ ເຊັ່ນ: ການຕັດແຕ່ງອະໄວຍະວະເພດ

ຍິງ (FGM), ການຖືສິນອົດ, ແລະ ການແຍກໃຫ້ແມ່ຍິງຢູ່ຕ່າງຫາກໃນລະຫວ່າງມີປະຈຳ
ເດືອນ ໆລໆ.

● ແມ່ຍິງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ມີບາງບົດບາດໃນທາງສາດສະໜາ ເຊັ່ນ: ເປັນຜູ້ນໍາທາງ
ສາດສະໜາ 

● ພາສາທີ່ໃຊ້ໃນຫຼັກສອນທາງສາດສະໜາມັກມີລັກສະນະບິດາທິລາດ ເຊັ່ນ: ມັກໃຊ້ຄໍາວ່າ
  ‘ລາວ’ (ທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍ) ເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່. 

ການເມືອງ
● ຕົວແທນທາງການເມືອງທີ່ເປັນເພດຍິງຍັງມີໜ້ອຍ, ໂດຍສະເພາະໃນບົດບາດການຕັດ 

ສິນໃຈ 6 
●	 ໃນບາງວັດທະນະທຳຍັງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈທາງການ

ເມືອງ 
ໜ້າທີ່ການງານ

● ສໍາລັບແມ່ຍິງແມ່ນຍາກທີ່ຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າໄປຈົນຮອດຕຳແໜ່ງຂັ້ນນໍາ 
● ບາງອາຊີບຖືກຮັກສາໄວ້ໃຫ້ເພດໃດເພດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ຕົວຢ່າງ: ແມ່ຍິງມັກຈະມີບົດບາດ

ໃນວິຊາຊີບກ່ຽວກັບການດູແລ ແລະ ຜູ້ຊາຍມັກຈະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງ
● ຄວາມສົມດຸນທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນວຽກງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
● ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຂົາຈໍາເປັນຕ້ອງເລືອກອັນໃດອັນໜຶ່ງລະຫວ່າງ ອາຊີບ 

ແລະ ພັນທະທາງຄອບຄົວ
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ສື່/ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ໌ 
● ຮູບພາບທີ່ບົ່ງບອກເຖິງລັກສະນະສະເພາະຂອງເພດ
● ການກັ່ນຕອງຮບູພາບໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ໌ ຢໍ້າໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະສະເພາະຂອງເພດ 
● ພາສາທີ່ເຮັດໃຫ້ມີອາລົມ/ສ້າງຄວາມແຕກແຍກ 
● ຄວາມກົດດັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຄາດຫວັງກ່ຽວກັບພາບລັກຂອງແຕ່ລະເພດ ເຊັ່ນ:ການ
 ນໍາສະເໜີຊີວິດທີ່ສົມບູນແບບ’
● ການເຂົ້າເຖິງສື່ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຍ້ອນເຕັກໂນໂລຢີ 

ການສຶກສາ  
● ຂໍ້ຄວາມໃນຫຼັກສູດການສຶກສາທີ່ກໍານົດລັກສະນະສະເພາະຂອງເພດ 
● ລະບົບຄວາມເຊື່ອຂອງຄູແຕ່ລະຄົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຄາດຫວັງທາງດ້ານພຶດຕິກຳ ແລະ 

ມີຜົນຕໍ່ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ - ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທີ່ຖືກຄາດຫວັງ7 

● ເດັກຍິງມັກຖືກບັງຄັບໃຫ້ປະລະການຮຽນໄວກວ່າເດັກຊາຍ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ມີລະ 
ດັບຄວາມທຸກຍາກສູງ 

● ບາງວິຊາມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍສະເພາະສຳລັບເດັກຍິງ ຫຼື ເດັກຊາຍ ເຊັ່ນ: ວິຊາການເຮືອນແມ່ນ
ມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍເປັນເດັກຍິງ

ຄູຝຶກຄວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຄິດທົບທວນຄືນເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການທ້າທາຍ
ແລະ ປ່ຽນຄວາມຄິດທາງດ້ານລັກສະນະສະເພາະຂອງເພດ ແລະ ພຶດຕິກຳການຈຳແນກເພດ, 
ກ່າວເຖິງສົນທິສັນຍາສາກົນ ເຊິ່ງຈະລົງລາຍລະອຽດໃນບົດຕໍ່ໄປ. .

7https://www.duq.edu/about/centers-and-institutes/center-for-teaching-excellence/teaching-and-learning/
pygmalion

ຮູບພາບ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng



ເປົ້າໝາຍ: ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຣົດສະນິຍົມທາງເພດ ແລະ  ການກຳນົດເພດ

ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້:
ເມື່ອສິ້ນສຸດບົດຮຽນນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະ...

● ສາມາດໃຫ້ນິຍາມຄໍາສັບສະເພາະກ່ຽວກັບກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ (LGBTI)
● ໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບກົດໝາຍ, ທັດສະນະທາງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳຕໍ່ກຸ່ມ LGBTI 
 ໃນເງື່ອນໄຂຂອງພາກພື້ນ/ປະເທດ

ເວລາ: 90 ນາທີ 

ລາຍລະອຽດອຸປະກອນ

ບົດນໍາສະເໜີ 

2.4.1: ຄໍານິຍາມກ່ຽວກັບ
 LGBTI 
ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່

ພິມໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄູ່ລະໃບ

ຄຳແນະນຳສຳລັບການກະກຽມ

ບົດທີໜຶ່ງ
ຣົດສະນິຍົມທາງເພດ ແລະ 
ການກຳນົດເພດ

ມື້ທີສອງ
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ພາບລວມຂອງບົດຮຽນ

ເວລາຈຸດປະສົງ

90 ນາທີເພື່ອກໍານົດຄໍາສັບກ່ຽວກັບກຸ່ມ LGBTI ແລະ ນໍາ
ສະເໜີ ກ່ຽວກັບກຸ່ມ LGBTI ໃນເງື່ອນໄຂຂອງພາກ
ພື້ນ/ປະເທດ.

ກິດຈະກຳ

ຄໍານິຍາມກ່ຽວກັບ 
LGBTI
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ໝາຍເຫດສຳລັບຄູຝຶກ:

ຫົວຂໍ້ນີ້ຕ້ອງນໍາສະເໜີດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ; ວິທີການໃນພາກນີ້ຖືກຂຽນຂຶ້ນເພື່ອເປັນແນວ
ທາງສຳລັບຄູຝຶກເທົ່ານັ້ນ. ການສົນທະນາຄວນເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມເປັນກາງຕາມຂໍ້ເທັດຈິງແບບ
ພາວະວິໄສ ຫຼາຍກວ່າການສຳຫຼວດແນວຄິດແບບອັດຕະວິໄສ.

ໃນເງື່ອນໄຂຂອງບາງປະເທດອາດຈະບໍ່ຕ້ອງນໍາສະເໜີບົດນີ້ກໍໄດ້, ຄູຝຶກຄວນສົນທະນາບັນຫາ
ນີ້ກັບຜູ້ຈັດການໂຄງການ/ຄູ່ຮ່ວມງານກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ.

ກິດຈະກຳ: ຄຳນິຍາມກ່ຽວກັບ LGBTI 
ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອກໍານົດຄໍາສັບກ່ຽວກັບກຸ່ມ LGBTI ແລະ ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບກຸ່ມ LGBTI ໃນ
ເງື່ອນໄຂຂອງພາກພື້ນ/ປະເທດ.

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄູຝຶກ 

1.1 ບົດຝຶກຫັດຄູ່: ນິຍາມຄຳສັບ (15 ນາທີ)

ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອອກເປັນຄູ່ ແລະ ຢາຍຊຸດອຸປະກອນ 2.1.1: ຄໍານິຍາມ LGBTI ໃຫ້ແຕ່ລະຄູ່ 

ອະທິບາຍວ່າພວກເຂົາມີເວລາ 15 ນາທີ ເພື່ອຈັບຄູ່ຄໍາສັບ ແລະ ນິຍາມໃຫ້ຖືກກັນ.

ຄໍານິຍາມແມ່ນຄັດຈ້ອນມາຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອ້າງອີງໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້.



ຄຳສັບ

ເກ 

ເລສບ້ຽນ

ຂ້າມເພດ*

ມັກເພດດຽວກັນ 

ໝາຍເຖິງຜູ້ຊາຍທີ່ມີອາລົມຄວາມຮັກ ແລະ/ຫຼື ຣົດສະນິຍົມທາງ
ເພດຕໍ່ຜູ້ຊາຍ. ນອກຈາກນີ້ຍັງໝາຍເຖິງເລສບ້ຽນ, ແມ່ຍິງບາງ
ຄົນມັກໃຫ້ເອີ້ນຕົນເອງວ່າເກ ຫຼາຍກວ່າ ເລສບ້ຽນ 

ໝາຍເຖິງແມ່ຍິງທີ່ມີອາລົມຄວາມຮັກ ແລະ/ຫຼື ຣົດສະນິຍົມທາງ
ເພດຕໍ່ແມ່ຍິງ

ການຂ້າມເພດ (ບາງເທື່ອເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ “ທຣານ”) ແມ່ນຄໍາສັບທີ່
ໃຊ້ອະທິບາຍໃນລັກສະນະກວ້າງໆເຖິງລັກສະນະພາຍນອກ
ແລະ ລັກສະນະນິໄສ ທີ່ຜິດກັບເພດຕົ້ນກຳເນີດ ເຊິ່ງລວມມີທັງ
ພວກຂ້າມເພດ ແລະ ແຕ່ງກາຍຂ້າມເພດ, ແລະ ຜູ້ທີ່ເອີ້ນຕົນ
ເອງວ່າເປັນເພດທີສາມ. ແມ່ຍິງຂ້າມເພດ ແມ່ນຜູ້ທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າ
ແມ່ຍິງ ແຕ່ຕອນເກີດເປັນຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຊາຍຂ້າມເພດ ແມ່ນຜູ້ທີ່ຖືກ
ເອີ້ນວ່າຜູ້ຊາຍ ແຕ່ຕອນເກີດເປັນແມ່ຍິງ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ຄົນ
ຂ້າມເພດບາງຄົນບໍ່ກຳນົດຕົນເອງເປັນເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍເລີຍຄົນ
ຂ້າມເພດບາງຄົນໃຊ້ການຜ່າຕັດ ຫຼື ກິນໂຮໂມນເພື່ອໃຫ້ໄດ້
ຮ່າງກາຍຄືເພດທີ່ຕົນຕ້ອງການ, ບາງຄົນກໍບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍ 

ອາດຈະເປັນຄໍາສັບທີ່ໃຊ້ໃນທາງການແພດ ເພື່ອອະທິບາຍຜູ້ທີ່
ມີຄວາມຮູ້ສຶກຮັກ ແລະ/ຫຼື ມີຣົດສະນິຍົມທາງເພດຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີເພດ
ດຽວກັນ. ດຽວນີ້ມັກໃຊ້ຄໍາວ່າ ‘ເກ’ ຫຼາຍກວ່າ

ນິຍາມ
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ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ຄຳສັບ ນິຍາມ
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1.2 ການປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃນກຸ່ມໃຫຍ່ (15 ນາທີ)

ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄໍາຕອບ ແລະ ຄໍາຖາມຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, “ຣົດສະນິຍົມທາງເພດ ແລະ ການ
ກຳນົດເພດຕ່າງກັນແນວໃດ?” 

ມັກຕ່າງເພດ 

ສອງເພດ**

ໝາຍເຖິງຜູ້ຊາຍ ຜູ້ທີ່ມີອາລົມຄວາມຮັກ ແລະ/ຫຼື ມີຣົດສະນິຍົມທາງ
ເພດຕໍ່ແມ່ຍິງ ຫຼື ແມ່ຍິງ ຜູ້ທີ່ມີອາລົມຄວາມຮັກ ແລະ/ຫຼື ຣົດສະນິຍົມ
ທາງເພດຕໍ່ຜູ້ຊາຍ

ຜູ້ມີສອງເພດແມ່ນຜູ້ທີ່ເກີດມາມີຮ່າງກາຍ ແລະ ລັກສະນະສະລີລະ, 
ເຊັ່ນ ມີອະໄວຍະວະສືບພັນ, ຮູບແບບໂຮໂມນ ແລະ/ຫຼື ໂຄໂມໂຊມທີ່
ບໍ່ເຂົ້າກັບ ນິຍາມເພດຍິງ ຫຼື ເພດຊາຍ, ລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ອາດປະກົດ
ໃຫ້ເຫັນຕັ້ງແຕ່ເກີດ ຫຼື ພາຍຫຼັງ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊ່ວງແຕກໜຸ່ມ/
ແຕກສາວ. ຄົນສອງເພດສາມາດມີຣົດສະນິຍົມທາງເພດ ຫຼື ຖືກກຳ
ນົດເປັນເພດໃດກໍໄດ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: See https://www.stonewall.org.uk/help-advice/glossary-terms
*https://www.unfe.org/definitions/
**https://www.unfe.org/definitions/



ຄໍາຖາມ
ສ�ນທະນາກ�ຽວກ�ບຄໍາຖາມລຸ�ມນ� 

• ສ�ງຄ�ມຄິດແ�ວໃ�ກ�ບຄວາມສຳພ�ນທາງເ�ດຂອງຜູ�ທ�ມີເ�ດດຽວກ�ນ? (ຕ�າງກ�ນໃ�ແ��ລະພາກພ�ນ, 
ສາດສະໜາ/ຊ�ນເ��າ?)

• ມີກ�ດໝາຍຕ�ຕ�ານການຈຳແ�ກ ເ��ອປ�ກປ�ອງສະມາຊິກໃ�ກຸ�ມ LGBTI �ືບ�?
• ໃ�ປະເ�ດເ�ົາການປ�ຽນເ�ດເ�ັນເ��ອງຖືກກ�ດໝາຍບ�?
• ເ�ັນ��ງເ��າໜ�າທ�ບ�ງຄ�ບໃ��ກ�ດໝາຍຈ�ງຈໍາເ�ັນຕ�ອງຮູ�ຄໍານິຍາມຕ�າງໆທ�ເ�ົາໄ��ສ�ນທະນາຜ�ານມາ?
• ມ�ນຈະຊ�ວຍວຽກງານຂອງໜ�ວຍງານບ�ງຄ�ບໃ��ກ�ດໝາຍໄ��ຄືແ�ວໃ�?

1.3 ສົນທະນາ (30 ນາທີ)

ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນກຸ່ມນ້ອຍ. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາມີເວລາ 30 ນາທີ ສໍາລັບການ
ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາຄໍາຖາມໃນສະໄລ້: 

1.4 ການປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃນກຸ່ມໃຫຍ່ (30 ນາທີ) 

ໃຫ້ທຸກຄົນກັບມາລວມກັນ ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄໍາຕອບຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງເມື່ອເວົ້່າເຖິງ
ວ່າ ເປັນຫຍັງການມີສະຕິຈຶ່ງສຳຄັນສຳລັບໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ມັນຈະຊ່ວຍໃນ
ວຽກງານຂອງພວກເຂົາຄືແນວໃດ ແມ່ນໃຫ້ຂຽນຄໍາຕອບໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ໜ້າກະດານ, 
ແລະ ປຸກລະດົມແນວຄິດກ່ຽວກັບວ່າ ເຮົາຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ສັງຄົມຍອມຮັບ ແລະ ເປີດໃຈຕໍ່ຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍນີ້ໄດ້ແນວໃດ.

ໝາຍເຫດສຳລັບຄູຝຶກ: 

ຈຸດປະສົງຫັຼກຂອງບົດນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນ
ຄໍານິຍາມຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອໃຊ້ເປັນແນວທາງພື້ນຖານໃນການວິເຄາະຄວາມ
ຕ້ອງການ. ການພິຈາລະນາອາດລວມເຖິງວິທີການສື່ສານກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ 
ຊຸມຊົນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄໍາສັບທີ່ໃຊ້ເພື່ອເອີ້ນບຸກຄົນໜຶ່ງໃນເວລາສື່ສານ, ພ້ອມທັງຄວາມ
ຕ້ອງການອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຜະລິດຕະພັນການຮັກສາຄວາມສະອາດສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງ. ຈະ
ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຫົວຂໍ້ນີ້ເພີ່ມຕື່ມໃນບົດທີ 2. 
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ລາຍລະອຽດອຸປະກອນ

ບົດນໍາສະເໜີ  

ບົດທີສອງ: ຄວາມຊັບຊ້ອນ
ຈາກຫຼາຍປະເດັນ ແລະ ບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍ 

2.2.1: ຊຸດກິດຈະກໍາບັດ
ຕົວລະຄອນ

2.2.2 ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍ 

ພິມ ແລະ ຕັດແຍກບັດຕົວລະຄອນອອກຈາກກັນ
(ກະກຽມຊຸດບັດຄໍາໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອມີບັດຕົວລະ
ຄອນສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ).

ພິມໜຶ່ງສະບັບສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ

ຄຳແນະນຳສຳລັບການກະກຽມ

ບົດທີສອງ

ຄວາມຊັບຊ້ອນຈາກຫຼາຍປະເດັນ 
ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ເປົ້າໝາຍ: ເພື່ອນໍາສະເໜີຄວາມຊັບຊ້ອນຈາກຫຼາຍປະເດັນ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຜ່ານ

ກິດຈະກຳທີ່ເນັ້ນໃສ່ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈກັນ 

ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້:
ເມື່ອສິ້ນສຸດບົດຮຽນນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້

● ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄວາມຊັບຊ້ອນຈາກຫຼາຍປະເດັນຕໍ່ກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ເວລາ: 90 ນາທີ



ກິດຈະກຳທີໜຶ່: ຄວາມຊັບຊ້ອນຈາກຫຼາຍປະເດັນຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອເປັນຕົວແບບຂອງຄວາມຊັບຊ້ອນຈາກຫຼາຍປະເດັນຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 

ເວລາ: 30 ນາທີ

1.1 ການຍ່າງຢ່າງມີພະລັງ (30 ນາທີ)

1. ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມລຽນແຖວຢູ່ເບື້ອງໜຶ່ງຂອງຫ້ອງຝຶກອົບຮົມໂດຍໃຫ້ບ່າຂອງແຕ່ລະຄົນ
ລຽນກັນ ແລະ ປິ່ນຫຼັງໃສ່ຝາ. ທາງໜ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄວນມີພື້ນທີ່ພໍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍ່າງໄປ
ທາງໜ້າໄດ້ 10 ກ້າວ.  

2. ຢາຍບັດຕົວລະຄອນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄົນລະໃບ (ຈາກເອກະສານ 2.2.1 ບັດຕົວລະຄອນ). 
ບອກໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັກສາບັດຕົວລະຄອນໄວ້ກັບພວກເຂົາ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາຈໍາ
ເປັນຕ້ອງໃຊ້ໃນກິດຈະກໍາຕໍ່ໄປ.

3. ບອກພວກເຂົາວ່າ ທ່ານຈະອ່ານຊຸດປະໂຫຍກໃຫ້ພວກເຂົາຟັງ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເປັນ
ຄົນຕອບ, ອີງຕາມຕົວລະຄອນໃນບັດທີ່ໄດ້ຮັບ. ຖ້າປະໂຫຍກທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຍິນເຂົ້າກັບ
ບົດບາດຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນໃຫ້ກ້າວອອກມາທາງໜ້າໜຶ່ງກ້າວ, ຫາກບໍ່ແມ່ນໃຫ້ຢືນຢູ່
ບ່ອນເກົ່າ.  

4. ອ່ານແຕ່ລະປະໂຫຍກຕໍ່ໄປນີ້ຊ້າໆ, ໂດຍເວັ້ນໄລຍະເວລາໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ກ້າວອອກມາ
ທາງໜ້າ ຖ້າຫາກມັນຖືກກັບບົດບາດຂອງພວກເຂົາ.  

ພາບລວມຂອງບົດຮຽນ

ກິດຈະກຳ ເວລາຈຸດປະສົງ

1. ຄວາມຊັບຊ້ອນ
ຈາກຫຼາຍປະເດັນຕໍ່
ກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

2. ການທວນຄືນຢ່າງ
ເຂົ້າອົກເຂົ້າ ໃຈ

30 ນາທີ

60 ນາທີ

ເພື່ອເປັນຕົວແບບຂອງຄວາມຊັບຊ້ອນຈາກຫຼາຍ
ປະເດັນຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບການຖືກ
ຈຳແນກໂດຍການທວນຄືນ
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  ປະໂຫຍກ
●	 ຂ້ອຍສາມາດອ່ານ
●	 ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນໜັງສື 
●	 ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນໃນຂັ້ນມັດທະຍົມ 
●	 ຄົນອາຍຸເທົ່າຂ້ອຍມີໂອກາດໄດ້ເຮັດວຽກ 
●	 ຂ້ອຍມີວຽກເຮັດທີ່ໄດ້ຄ່າແຮງ 
●	 ຖ້າຂ້ອຍຫິວຂ້ອຍສາມາດໄປຊື້ອາຫານກິນໄດ ້
●	 ຂ້ອຍມີເງິນທ້ອນພຽງພໍທີ່ຈະຊື້ສິ່ງຂອງໃນຍາມສຸກເສີນ ຫຼື ສິ່ງຂອງຟຸມເຟືອຍເລັກ 

ນ້ອຍ
●	 ຂ້ອຍມີວຽກເຮັດທີ່ຂ້ອຍມັກ ແລະ ໄດ້ເງິນເດືອນດີ ແລະ ຂ້ອຍສາມາດກ້າວໄປຢູ່ໃນ

ຕຳແໜ່ງຜູ້ນໍາໄດ້ ຖ້າຂ້ອຍຕ້ອງການ
●	 ຂ້ອຍມີບ່ອນຢູ່ທີ່ປອດໄພ  
●	 ບາງຊ່ວງຂອງຊີວິດ ຂ້ອຍເຄີຍຖືກກະທໍາຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ
●	 ຖ້າມີຄົນທຳຮ້າຍຂ້ອຍ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກປອດໄພທີ່ຈະລາຍງານເຫດການນີ້ 
●	 ຂ້ອຍມີເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ສະໜັບສະໜູນຂ້ອຍ 
●	 ຂ້ອຍມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າສັງຄົມ ແລະ ພົບເພື່ອນໃໝ່
●	 ຂ້ອຍຮູ້ສຶກມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງອາລົມ
●	 ຂ້ອຍບໍ່ມີປະຫວັດປ່ວຍທາງຈິດ 
● ສັງຄົມຍອມຮັບໄດ້ ຖ້າຂ້ອຍຢ່າຮ້າງ 
●	 ໃນທາງວັດທະນະທຳແລ້ວຄົນຍອມຮັບໄດ້ ຖ້າຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຂ້ອຍຈະມີຄູ່ຄອງ

ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຄົນ
●	 ຂ້ອຍແຂງແຮງພໍທີ່ຈະຊ່ວຍເຫືຼອຕົນເອງຕາມຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານໂດຍບໍ່ຕ້ອງ

ອາໄສຜູ້ອື່ນ
●	 ຂ້ອຍສາມາດສື່ສານກັບຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສໃນພື້ນທີ່ດຽວກັບຂ້ອຍ 
●	 ຂ້ອຍແຂງແຮງພໍທີ່ຈະອອກຈາກບ້ານ ແລະ ເດີນທາງໃນໝູ່ບ້ານ/ເມືອງຂອງຂ້ອຍ

ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອາໄສຜູ້ອື່ນ 
●	 ຂ້ອຍແຂງແຮງພໍທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຕຶກອາຄານ ລວມທັງອາຄານທີ່ມີຂັ້ນໄດ

5. ຫຼັງຈາກອ່ານປະໂຫຍກເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢືນຢູ່ຈຸດທີ່ພວກເຂົາຢຸດຢູ່ ຈາກນັ້ນ
ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນປ່ຽນຜຽນກັນບອກຕົວລະຄອນທີ່ຕົນເອງໄດ້ຮັບ. ບົດຝຶກຫັດນີ້ໜ້າສົນ 
ໃຈຢູ່ບ່ອນວ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕົວລະຄອນຄືກັນຈະຢືນຢູ່ບ່ອນດຽວກັນ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ຖາມຄໍາຖາມ
ເຈາະຈິ້ມຕໍ່ໄປນີ້:



● ຄໍາຖາມປະເພດໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ແລະ ຄໍາຖາມປະເພດໃດທີ່ເຮັດ 
 ໃຫ້ທ່ານຢຸດຢູ່ບ່ອນເກົ່າ? (ເມື່ອຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບອກເຫດຜົນວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນອຸປະ
 ສັກໃນການກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຂອງພວກເຂົາ, ໃຫ້ຂຽນແຕ່ລະແນວຄິດໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນ

ໃຫຍ່.)  
●	 ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດເມື່ອບໍ່ສາມາດກ້າວໄປທາງໜ້າໄດ້? (ໃຫ້ຂຽນແນວຄິດໃສ່ເຈ້ຍ

ແຜ່ນໜຶ່ງຕ່າງຫາກ)
6. ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບໄປນັ່ງບ່ອນຂອງຕົນ. ອະທິບາຍວ່າພວກເຮົາຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດ

ຝຶກຫັດນີ້ໃນບົດຕໍ່ໄປ.

ກິດຈະກຳທີສອງ : ການທວນຄືນຢ່າງເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ 
ຈຸດປະສົງ : ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບການຖືກຈຳແນກໂດຍການທວນຄືນ 

ເວລາ : 60 ນາທີ 

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄູຝຶກ: 

2.1 ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍ (20 ນາທີ)

1. ແຈກຢາຍເອກະສານເພື່ອການທວນຄືນຂໍ້ 2.2.2 ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ແລະ ອະທິບາຍວ່າ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງບອກສິ່ງທີ່ຕົນເອງຂຽນ ນອກຈາກວ່າພວກເຂົາຢາກບອກ. 

2. ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທວນເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາຄືນ ເປັນເວລາ 20 ນາທີ ແລະ ເຮັດບົດ
ຝຶກຫັດການຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃຫ້ສໍາເລັດ.
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ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
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2.2 ການຈິນຕະນາການເປັນຮູບພາບ ພ້ອມຄຳແນະນຳ (10 ນາທີ)  

ສໍາລັບການຈິນຕະນາການເປັນຮູບພາບຕໍ່ໄປນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະນໍາໃຊ້ບັດຕົວລະຄອນທີ່ຕົນໄດ້
ຮັບໃນກິດຈະກໍາທີ່ຜ່ານມາ. 

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ຄູຝຶກຕ້ອງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈຕົວລະຄອນທີ່ໄດ້ຮັບໃຫ້ໄດ້
ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ອະທິບາຍເປົ້າໝາຍໃນຕອນນີ້. ເປົ້າໝາຍແມ່ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈິນຕະນາ
ການຄວາມຮູ້ສຶກຕ່າງໆທີ່ຕົວລະຄອນອາດມີ ທັງຮູ້ສຶກມີພະລັງ ແລະ ຮູ້ສຶກບໍ່ມີອຳນາດ.

ນໍາພາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈິນຕະນາການເປັນຮູບພາບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 

1. ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຫັນໜ້າໃສ່ກະດານ. ພວກເຂົາອາດຕ້ອງຍ້າຍຕັ່ງຂອງຕົນ, ຖ້າຈໍາ
ເປັນ. 

2. ໃຫ້ພວກເຂົາຜ່ອນຄາຍແລ້ວຫຼັບຕາວາງມືໄວ້ເທິງຕັກ.  
3. ບອກໃຫ້ພວກເຂົາຫາຍໃຈແບບຜ່ອນຄາຍ ໃຫ້ລົມເຂົ້າທ້ອງແລ້ວຫາຍໃຈອອກ, ຫຼື ໃຫ້

ຫາຍໃຈເຂົ້າ ນັບ 1 ຮອດ 3 ແລະ ຫາຍໃຈອອກ ນັບ 1 ຮອດ 3, ເຮັດຊໍ້າອີກສອງສາມ
ເທື່ອຈົນຮູ້ສຶກວ່າໃນຫ້ອງມີຄວາມຜ່ອນຄາຍ.  

4. ບອກພວກເຂົາວ່າທ່ານຈະໃຫ້ພວກເຂົາລອງຈິນຕະນາການຕາມລັກສະນະຂອງ
ຕົວລະຄອນໃນບັດຄຳຂອງພວກເຂົາ ແລະ ໃຫ້ວາດພາບຕາມລັກສະນະຂອງຕົວລະຄອນ
ທີ່ໄດ້ຮັບໃຫ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດໄດ້ແນວນັ້ນທ່ານຕ້ອງຕັ້ງຄໍາຖາມທີ່
ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສຳນຶກພາບອອກ. ອ່ານຄໍາຖາມຂ້າງລຸ່ມນີ້ຊ້າໆ: 
● ຕົວລະຄອນຂອງເຈົ້າມີລັກສະນະແນວໃດ (ສູງ, ເຕ້ຍ, ໃຫຍ່, ນ້ອຍ, ຜົມສີຫຍັງ, 

ນຸ່ງເຄື່ອງແບບໃດ)
●	 ອາຍຸເທົ່າໃດ?
●	 ອາໄສຢູ່ໄສ?
●	 ພັກຢູ່ກັບໃຜ?
●	 ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ກັບບຸກຄົນນີ້ທ່ານຈະເປັນແນວໃດ?
●	 ຄົນນີ້ມີໄວເດັກທີ່ມີຄວາມສຸກບໍ່? (ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ມີ?)
●	 ທ່ານຄິດວ່າແຕ່ລະມື້ຄົນຜູ້ນີ້ຈະເປັນແນວໃດ?

○	 ພວກເຂົາໄດ້ອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ນອກຫຼືບໍ່? 
○	 ພວກເຂົາເຮັດຫຍັງ?  
○	 ເຈົ້າມັກສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຮັດບໍ່?  
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○	 ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານບໍ່? (ຄວາມປອດໄພ, ອາຫານ ແລະ
ອື່ນໆ?)
●  ພວກເຂົາຮູ້ສຶກແນວໃດກັບຊີວິດຂອງພວກເຂົາ?  
●	 	ພວກເຂົາຮູ້ສຶກແນວໃດກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ, ຍ້ອນຫຍັງ? 

5. ຫຼັງຈາກທວນຄືນປະມານສອງສາມນາທີ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄ່ອຍໆມືນຕາ. ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ໄດ້ຍ້າຍຕັ່ງຂອງພວກເຂົາ, ບອກໃຫ້ພວກເຂົາຍ້າຍຕັ່ງກັບຄືນມາບ່ອນເກົ່າ.

2.3 ຖ້າຂ້ອຍເປັນເຈົ້າ (15 ນາທີ) 

ໝາຍເຫດສໍາລັບຄູຝຶກ
ບົດຝຶກຫັດນີ້ຄວນຈະເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີປະສົບການທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນທາງອາລົມ
ແລະ ການທວນຄືນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບາງຄົນຈະຮູ້ສຶກເຖິງການບໍ່ມີອຳນາດຜ່ານສາຍຕາຂອງຕົວລະ
ຄອນ ຫຼື ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວເຂົາອາດຈະຮູ້ສຶກຄືກັນເມື່ອພວກເຂົາທວນຄືນຄວາມສາມາດ
ຂອງພວກເຂົາໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງຕົນເອງ. ບາງຄົນອາດຮູ້ສຶກເຖິງການເສີມສ້າງອຳນາດ
ຜ່ານສາຍຕາຂອງຕົນເອງ ຫຼື ສາຍຕາຂອງຕົວລະຄອນ.  

ເປົ້າໝາຍຂອງບົດຝຶກຫັດນີ້ແມ່ນເພື່ອຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງໃນການມີອຳນາດ ແລະ
ການບໍ່ມີອຳນາດ ແລະ ຄວາມຊັບຊ້ອນທີ່ເກີດຈາກໂຕປ່ຽນທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບຸກຄົນ. ສິ່ງນີ້
ຈະກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບບົດຕໍ່ໄປເມື່ອເວົ້າເຖິງຄໍານິຍາມການຈຳແນກ.  

1. ບອກໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພິຈາລະນາເບິ່ງຄໍາຖາມສະທ້ອນກັບທີ່ພວກເຂົາຫາກໍ່ເຮັດສໍາເລັດ
ເປົ້າໝາຍຂອງພວກຂົາ. ບອກໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອ່ານຄືນເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ໃນ
ເວລານີ້ ພວກເຂົາຕ້ອງຈິນຕະນາການວ່າ ພວກເຂົາກໍາລັງສວມບົດບາດຕາມທີ່ພວກ
ເຂົາຫາກໍ່ວາດພາບໄປຫວ່າງກີ້ນີ້. 

2. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງຈິນຕະນາການວ່າ ເຖິງວ່າພວກເຂົາຈະກໍາລັງສວມບົດບາມຕາມຕົວລະ 
ຄອນໃນບັດຕົວລະຄອນຂອງພວກເຂົາຢູ່ກໍຕາມ ແຕ່ພວກເຂົາຍັງຄົງມີເປົ້າໝາຍດຽວກັນ
ກັບທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຂຽນໄວ້ກ່ອນແລ້ວ.  

3. ບອກໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອ່ານເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາຜ່ານສາຍຕາຂອງຕົວລະຄອນທີ່ພວກ
ເຂົາສວມບົດບາດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ພວກເຂົາຕອບຄໍາຖາມໃນສະໄລ້ສໍາລັບແຕ່ລະ
ເປົ້າໝາຍ: 



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
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2.4 ການປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃນກຸ່ມໃຫຍ ່(15 ນາທີ)  

1. ໃຫ້ທຸກຄົນມາລວມກັນເພື່ອປະກອບຄໍາເຫັນ. ຖາມສະເພາະຜູ້ທີ່ສະດວກໃຈທີ່ຈະເວົ້າ 
ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາຄິດຄືນ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມລຸ່ມນີ້:  
a. ມີເຄື່ອງມື ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຍັງທີ່ທ່ານກຳນົດໄດ້ສຳລັບເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ, ແລະ 

ທ່ານຮູ້ສຶກແນວ ໃດ?
b. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງຄືແນວໃດ ເມື່ອທ່ານເບິ່ງເປົ້າໝາຍຜ່ານສາຍຕາຂອງ

ຕົວລະຄອນ? ແລະ ມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດ? 
c. ແມ່ນຫຍັງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງ? 

2. ອະທິບາຍຕື່ມວ່າ ໃນບົດຕໍ່ໄປເຮົາຈະກັບມາສົນທະນາເລື່ອງນີ້ຄືນ. 

ບົດຝຶກຫັດ: ຖ້າຂ້ອຍແມ່ນເຈົ້າ…
• ທ�ານຮູ�ສຶກໝ�ນໃ�ຊ�າໃ�ວ�າຈະສາມາດບ�ນລຸເ��າໝາຍໄ��?
• ທ�ານຈະນໍາໃ��ເ��ອງມືໃ� (ຄວາມຮູ�, ທ�ກສະ, ປະສ�ບການ, ການພ�ວພ�ນ ໆລໆ) ທ�ມີຢູ� ເ��ອໃ��ສາມາດບ�ນລຸເ��າໝາຍໄ��? 

• ທ�ານຮູ�ສຶກແ�ວໃ�ເ��ອທ�ານຄິດເ�ິງເ��ອງມືເ��ານ�?
• ອ�ນໃ�ທ�ເ�ັນສ�ງທ�າທາຍທ�ຈະຂ�ດຂວາງເ��ນທາງຂອງທ�ານ? 

• ທ�ານຮູ�ສຶກແ�ວໃ�ເ��ອຄິດເ�ິງສ�ງທ�າທາຍເ��ານ�? 
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ເປົ້າໝາຍ: ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າແນວຄິດກ່ຽວກັບການຈຳແນກທາງເພດ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງທາງ
ດ້ານສິດອຳນາດໃນລະບອບສັງຄົມບິດາທິລາດ ແລະ ຄວາມຊັບຊ້ອນຈາກຫຼາຍປະເດັນຕໍ່ບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍທີ່ມີຕາມທໍາມະຊາດ.  

ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້:
ເມື່ອສິ້ນສຸດບົດຮຽນນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະ...

● ສາມາດນິຍາມຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຊັບຊ້ອນຈາກຫຼາຍປະເດັນຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
● ວິເຄາະຕົວຢ່າງຂອງການຈຳແນກ 

ເວລາ: 90 ນາທີ 

ບົດທີສາມ
ການຈຳແນກທາງເພດ 

ລາຍລະອຽດອຸປະກອນ

ບົດນໍາສະເໜີ 

ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ 

ຄຳແນະນຳສຳລັບການກະກຽມ

ພາບລວມຂອງບົດຮຽນ

ກິດຈະກຳ ເວລາຈຸດປະສົງ

1. ການຈໍາແນກ

2. ເລື່ອງຂອງການ
ຈຳແນກ

30 ນາທີ

60 ນາທີ

ເພື່ອແນະນໍາແນວຄິດທາງທິດສະດີກ່ຽວກັບ
ຄວາມຊັບຊ້ອນຈາກຫຼາຍປະເດັນຕໍ່ບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການຈຳແນກ

ເພື່ອສຳຫຼວດການຈຳແນກປະເພດຕ່າງໆທີ່ເກີດ
ຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນປະສົບການສ່ວນຕົວຂອງແຕ່ລະຄົນ.



63

ກິດຈະກຳທີໜຶ່: ການຈຳແນກ 
ຈຸດປະສົງ : ເພື່ອແນະນໍາແນວຄິດທາງທິດສະດີກ່ຽວກັບຄວາມຊັບຊ້ອນຈາກຫຼາຍປະເດັນຕໍ່ບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການຈຳແນກ  

ເວລາ: 30 ນາທີ 

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄູຝຶກ

1.1 ບົດນຳສະເໜີ (30 ນາທີ)

ໝາຍເຫດສຳລັບຄູຝຶກ: 

ນໍາໃຊ້ສະໄລ້ຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອເຊື່ອມກັບບົດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ແນະນໍາແນວຄິດທີ່ຕິດພັນກັບກິດຈະກຳ. 

ຄວາມຊັບຊ້ອນຈາກຫຼາຍປະເດັນຕ່ໍບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ແ�ວຄິດທ�ວ�າຄ�ນເ�ົາບ�ໄ��ຖືກນິຍາມໂ�ຍບ�ດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງເ�ົາເ��ານ�ນ ແ��ແ��ນການປະສ�ມປະສານຂອງ
ທຸກໆສ�ງຈາກສ�ງຄ�ມທ�ເ�ົາຢູ� ເ��ນ: ກຸ�ມອາຍຸ, ຊ�ນເ��າ, ລະດ�ບການສຶກສາ, ການກຳນ�ດເ�ດ, ລາຍຮ�ບ, ໆລໆ. 



8   https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm

Minimum Height 
Requirement

1m60

ການຈຳແນກໂດຍກົງ 

ການຈຳແນກໂດຍກົງຕ່ໍເດັກຍິງ ແ�ະ ແ��ຍິງ ໂ�ຍທ�ວໄ�ແ��ວແ��ກ�ອນ

ອາດຈະສ�ງເ�ດເ�ັນການຈຳແ�ກໄ��ງ�າຍ. ຕ�ວຢ�າງ: ໃ�ບາງປະເ�ດ

ຕາມກ�ດໝາຍແ��ຍິງບ�ສາມາດເ�ັນເ��າຂອງຊ�ບສິນ, ກ�ດໝາຍຫ�າມ

ບ�ໃ��ພວກເ�ົາເ�ັດວຽກບາງປະເ�ດ �ື ມີບາງປະເ�ນີໃ�ຊ�ມຊ�ນ

ທ�ບ�ອະນຸຍາດໃ��ເ�ັກຍິງໄ��ຮ�ບການສຶກສາຊ�ນສູງ.

(UN WOMEN)
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ການຈຳແນກຕ່ໍເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ
‘ການຈຳແ�ກຕ�ແ��ຍິງໝາຍເ�ິງຄວາມແ�ກຕ�າງ, ການລະເ��ນ 

�ື ຈໍາກ�ດ ໂ�ຍພ�ນຖານທາງເ�ດ ເ��ງມີຜ�ນ �ື ມີຈຸດປະສ�ງ 

ເ��ອໃ��ເ��ອມເ�ຍ �ື ລຶບລ�າງການຮ�ບຮູ�, ຄວາມສຸກ �ື 

ການປະຕິບ�ດຂອງແ��ຍິງ, ການບ�ເ�ົາລ�ບຕ�ສະຖານະພາບ

ການແ��ງດອງ, ສິດທິມະນຸດ ແ�ະ ເ�ລີພາບພ�ນຖານຂອງ

ພວກເ�ົາທ�ງໃ�ດ�ານການເ�ືອງ, ເ�ດຖະກິດ, ສ�ງຄ�ມ, 

ວ�ດທະນະທໍາ, ສິດທິພ�ນລະເ�ືອນ �ື ດ�ານອ�ນໆ’ 8 (CEDAW)

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm

ການຈຳແນກ

ການທ�ຄ�ນເ�ົາຖືກປະຕິບ�ດຢ�າງບ�ຍຸຕິທຳ
ຍ�ອນຕ�ວຕ�ນ �ື ຄຸນລ�ກສະນະຂອງພວກ
ເ�ົາ ເ��ນ: ກຸ�ມອາຍຸ, ຊ�ນເ��າ, ລະດ�ບ
ການສຶກສາ, ການກຳນ�ດເ�ດ, ລາຍ
ຮ�ບ, ໆລໆ. 



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
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ການຈຳແນກທາງອ້ອມ

ການຈຳແນກທາງອ້ອມຕໍ່ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ ອາດຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ຍາກ. 

ມັນໝາຍເຖິງສະຖານະການທ່ີບ່ໍແມ່ນອະຄະຕິ ແຕ່ສ່ົງຜົນໃນການປະຕິບັດ

ຕ່ໍເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ. ຕົວຢ່າງ: ສຳລັບອາຊີບຕຳຫຼວດອາດກຳນົດໃຫ້ມີ

ຄວາມສູງ ຫຼື ນ້ຳໜັກຂ້ັນຕໍ່າໃນເກນໃດໜຶ່ງເຊິ່ງເປັນເລ່ືອງຍາກທ່ີແມ່ຍິງ

ຈະເຮັດໄດ້, ດ່ັງນ້ັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງບ່ໍສາມາດເປັນຕໍາຫຼວດໄດ້. 

(UN WOMEN)

ໝາຍເຫດສຳລັບຄູຝຶກ

ເປົ້າໝາຍຂອງບົດຝຶກຫັດນີ້ແມ່ນຕ້ອງການເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນເຮົາມາຈາກຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ແລະ ຄົນ
ເຮົາກໍອາດຈະຖືກຈຳແນກຈາກຫຼາຍສາເຫດ. ດັ້ງນັ້ນ ແມ່ຍິງສອງຄົນຈາກປະເທດດຽວກັນອາດບໍ່
ຈຳເປັນມີບັນຫາການຖືກຈຳແນກແບບດຽວກັນ.  

ກິດຈະກຳທີສອງ : ເລື່ອງຂອງການຈຳແນກ 
ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າການຈຳແນກປະເພດຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນປະສົບການສ່ວນຕົວ
ຂອງແຕ່ລະຄົນ.

ເວລາ: 60 ນາທີ 

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄູຝຶກ: 

2.1 ການແບ່ງປັນປະສົບການ (20 ນາທີ) 

1. ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດບົດຝຶກຫັດຄູ່ໃນກິດຈະກຳນີ້.
2. ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລືກັບຄູ່ຂອງຕົນກ່ຽວກັບທຸກໆຕົວຢ່າງບໍ່ວ່າໃນເວລາໃດກໍຕາມ 

ທີ່ພວກເຂົາເຄີຍມີປະສົບການກັບໂຕເອງ ຫຼື ທີ່ເຄີຍເຫັນ ກ່ຽວກັບການຈໍາແນກ ຫຼື ການ
ເລືອກປະຕິບັດຕໍ່ກັບບົດບາດບິງ-ຊາຍ. 
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3. ໃຫ້ເວລາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 15 ນາທີ ໃນການສົນທະນາ ແລ້ວໃຫ້ທຸກຄົນມາລວມກັນໃນ 5 
ນາທີ ທີ່ເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາຍົກຕົວຢ່າງສອງສາມຂໍ້ (ບໍ່ຟ້າວໃຫ້ພວກເຂົາອະທິບາຍ
ເຖິງລາຍລະອຽດຫຼາຍ ເພາະພວກເຂົາຈະມີໂອກາດໄດ້ອະທິບາຍເພີ່ມຕື່ມໃນພາກຕໍ່ໄປ
ຂອງກິດຈະກຳນີ້). 

4. ກິດຈະກໍານີ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສະທ້ອນກັບຕໍ່ການຈໍາແນກ ຫຼື ການເລືອກ
ປະຕິບັດທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນສະພາບທ້ອງຖີ່ນ. ບັນດາແນວຄວາມຄິດທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນໃນ
ກິດຈະກໍານີ້ ຈະຖືກນໍາເຂົ້າສູ່ການຝຶກອົບຮົມ ມື້ທີ 3, ບົດທີ 3 ໃນເວລາທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະ
ຖືກສະເໜີໃຫ້ນໍາໃຊ້ຮູບແບບປະຕິບັດບົນພື້ນຖານດ້ານສິດທິມະນຸດ. 

2.2 ວິເຄາະປະສົບການໃນເງື່ອນໄຂທາງສັງຄົມ-ການເມືອງ (20 ນາທີ) 

ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄິດກ່ຽວກັບຕົວຢ່າງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ສົນທະນາໃນກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ກຳນົດ
ວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນສາເຫດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຈຳແນກ. ຄູຝຶກສາມາດຍົກຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ:
ພວກເຂົາສາມາດໃຊ້ປະສົບການທີ່ພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງປັນໃນກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ອະທິບາຍ
ວ່າ ເນື່ອງຈາກຫຼາຍສາເຫດປະສົມກັນ ເຊັ່ນວ່າການຂາດການປົກປ້ອງຈາກກົດໝາຍ ແລະ ນະ
ໂຍບາຍຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ເປັນສາເຫດໃຫ້ຄົນໜຶ່ງສະແດງອອກທາງດ້ານພຶດຕິກຳສະເພາະ
ໃດໜຶ່ງໄດ້ຄືແນວໃດ. 

2.3 ການປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃນກຸ່ມໃຫຍ່ (20 ນາທີ) 

ໃຫ້ກຸ່ມໄດ້ສະແດງຄໍາເຫັນ ແລະ ຂຽນເນື້ອຫາສຳຄັນໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່. ອະທິບາຍວ່າຫົວຂໍ້ເຫຼົ່າ
ນີ້ຈະຖືກກ່າວເຖິງອີກຄັ້ງໃນມື້ທີ 3. 

ຮູບພາບ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng



ໂມດູນ 1
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ເປົ້າໝາຍ: ເພື່ອສຳຫຼວດຄວາມໝາຍຂອງການຈຳແນກທາງເພດ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງທາງ
ດ້ານສິດອຳນາດໃນເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດ

ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້:
ເມື່ອສິ້ນສຸດບົດຮຽນນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້...

● ສົນທະນາໂດຍການຍົກຕົວຢ່າງສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບການຈຳແນກພາຍໃນປະເທດຂອງ
 ພວກເຂົາ 
● ກຳນົດ ‘ຈຸດກົດດັນ’ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ເປີດໃຫ້ມີການຈຳແນກທາງເພດໃນສາຍອາຊີບຂອງ
 ຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ເວລາ: 90 ນາທີ 

ລາຍລະອຽດອຸປະກອນ

ບົດນໍາສະເໜີ 

ຄຳແນະນຳສຳລັບການກະກຽມ

ບົດທີສີ່

ການຈຳແນກໂດຍມີເງື່ອນໄຂ 

ພາບລວມຂອງບົດຮຽນ

ກິດຈະກຳ ເວລາຈຸດປະສົງ

1. ການຈໍາແນກໂດຍ
ມີເງື່ອນໄຂ

90 ນາທີເພື່ອຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການຈຳແນກທາງເພດ ແລະ
ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສິດອຳນາດໃນເງື່ອນໄຂ
ຂອງປະເທດ
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ກິດຈະກຳ:  ການຈຳແນກໂດຍມີເງື່ອນໄຂ 

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການຈຳແນກທາງເພດ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສິດອຳ
ນາດໃນເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດ

ເວລາ: 90 ນາທີ 

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄູຝຶກ

1.1 ສະຖິຕິ (20 ນາທີ)

ກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ, ຄູຝຶກຕ້ອງກະກຽມຂໍ້ມູນສະຖິຕິຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈໍາແນກ
ທາງເພດໃນເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄວນຈະຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຜ່ານສະ
ໄລ້ ໂດຍນໍາສະເໜີພຽງແຕ່ຕົວເລກເທົ່ານັ້ນ. ຄູຝຶກຄວນຈະອ່ານຕົວຊີ້ວັດໃນທາງສະຖິຕິ (ເຊັ່ນ: 
“ຈໍານວນຄະດີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວຕໍ່ປີ”) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວເລກໃນສະໄລ້. ຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມຄວນຈະຄາດເດົາວ່າ ຕົວເລກສະຖິຕິໃດ ທີ່ກົງກັບເນື້ອໃນຂອງແຕ່ລະຕົວຊີ້ວັດໃນທາງ
ສະຖິຕິ.

1.2 ການລະບຸ ‘ຈຸດກົດດັນ’ (40 ນາທີ)

1. ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ແລ້ວຢາຍເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ແລະ ບິກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ.
2. ເລີ່ມກິດຈະກຳໂດຍອະທິບາຍວ່າ ທີ່ຜ່ານມາໃນວຽກງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສ່ວນ

ຫຼາຍແມ່ນມີແຕ່ຜູ້ຊາຍ ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການເພີ່ມຈຳນວນແມ່ຍິງໃນ
ສາຍອາຊີບນີ້ (ລວມການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້), ແຕ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມຕໍ່ໄປອີກຫຼາຍ. ດັ່ງ
ຕົວຢ່າງການຈຳແນກທາງເພດທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນບົດທີ່ຜ່ານ
ມາ. ໃນກິດຈະກຳນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ກຳນົດ ‘ຈຸດກົດດັນ’ ທີ່ອາດມີໃນລະບົບທີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້
ມີການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະສັກ/ສິ່ງຖ່ວງດຶງບໍ່ໃຫ້ແມ່ຍິງສາມາດເຂົ້າມາ

 ເຮັດວຽກໃນສາຍອາຊີບນີ້ໄດ້. ຍົກຕົວຢ່າງ: 
 

● ມີຂໍ້ຈຳກັດສູງສຳລັບບາງຕຳແໜ່ງ
●	 ເຈົ້າໜ້າເພດຍິງຕ້ອງໄດ້ນຸ່ງເຄື່ອງແບບທີ່ເປັນສິ້ນ/ກະໂປ່ງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງ 

ຍາກໃນການເຄື່ອນ ໄຫວ
●	 ບໍ່ມີນະໂຍບາຍລາພັກເພື່ອເກີດລູກ 
● ຄ່າຈ້າງທີ່ບໍ່ເປັນທຳ
●	 ຜົນກະທົບດ້ານລົບຈາກຄວາມເປັນຊາຍທີ່ປະກົດໃນໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຊັບຊ້ອນວຽກ ແລະ/ຫຼື ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນທີມງານ. 
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1.3 ການປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃນກຸ່ມໃຫ່ຍ (30 ນາທີ) 

1. ໃຫ້ທຸກຄົນມາລວມກັນ ແລະ ຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ກັນຟັງ.
2. ສົນທະນາກ່ຽວກັບແນວຄິດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຈາກການສັງເກດເບິ່ງຈຸດກົດດັນທີ່ສາມາດນໍາ

ໄປສູ່ການສ້າງຍຸດທະສາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຈໍາແນກທາງເພດ. ເຮົາຈະກັບມາສົນທະ 
ນາຫົວຂໍ້ນີ້ເພີ່ມຕື່ມໃນມື້ທີ 3, ບົດທີ 3. 

3. ຕິດບົດຝຶກຫັດກຸ່ມໃສ່ຝາຫ້ອງຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນມື້ທີ 3.

ໝາຍເຫດສຳລັບຄູຝຶກ

ຕົວຢ່າງແມ່ນຂຶ້ນກັບນະໂຍບາຍ, ການປະຕິບັດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ໃນເງື່ອນໄຂຂອງແຕ່
ລະປະເທດ/ສັງຄົມ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແນະນໍາໃຫ້ຄູຝຶກກະກຽມຕົວຢ່າງທີ່ເຂົ້າກັບສະພາບຂອງ
ສັງຄົມດັ່ງກ່າວໄວ້ລ່ວງໜ້າ. 

ຮູບພາບ: UNODC/ UN Women



*ອະທິບາຍວ່າໃນໂມດູນ 2: ການດຳເນີນການສອບສວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ແລະ/ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງໂດຍຄຳນຶງເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ: ການປະຕິບັດສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້
ກົດໝາຍ, ແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ວິທີການສືບສວນທີ່ຄຳນຶງເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ບົດນີ້ແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ການເຂົ້າໃຈ
ຄວາມໝາຍຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງມັນ. 

ລາຍລະອຽດອຸປະກອນ

ບົດນໍາສະເໜີ

3.1.1 ປະເພດການໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງເພດ 

ກະກຽມສອງຊຸດ. ພິມອອກ ແລະ ຕັດອອກຈາກກັນ. 

ຄຳແນະນຳສຳລັບການກະກຽມ

ມື້ທີສາມ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 
ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ 

ມື້ທີສາມ
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ເປົ້າໝາຍ: ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຂົ້າໃຈການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດ

ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້:
ເມື່ອສິ້ນສຸດບົດຮຽນນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດ…

●	 ໃຫ້ນິຍາມການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ
●	 ຍົກຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຢ່າງໜ້ອຍ
 ສາມຂໍ້

ເວລາ : 90 ນາທີ
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ພາບລວມຂອງບົດຮຽນ

ກິດຈະກຳ ເວລາຈຸດປະສົງ

1. ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່...

2. ການນໍາໃຊ້
ກົດໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂ 
ຈໍານວນຂອງບັນຫາ

ເພື່ອສຳຫຼວດແນວຄິດກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງເພດ.

ເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງບັນຫາ
ແລະ  ເຮດັໃຫ້ເກີດການສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດບາດ
ຂອງໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ.

50 ນາທີ

40 ນາທີ

ກິດຈະກຳທີໜຶ່ງ : ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່...
ຈຸດປະສົງ : ເພື່ອສຳຫຼວດແນວຄິດກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ.

ເວລາ: 50 ນາທີ 

ຄໍາແນະນໍາສຳລັບຄູຝຶກ

1.1 ບົດຝຶກຫັດກຸ່ມ (20 ນາທີ) 

ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອອກເປັນສອງກຸ່ມ ແລະ ຢາຍຊຸດເອກະສານ 3.1.1 ປະເພດຂອງຄວາມຮຸນແຮງ
ທາງເພດໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ.

ອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າ ພວກເຂົາຈະຈັດລຽງຈິກຊໍປິດສະໜາໃສ່ພື້ນຫ້ອງ. ສາຍສະໄລ້ກິດຈະກຳ
ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເບິ່ງ: 



ແຕ່ລະກຸ່ມຈະໄດ້ຮັບຊຸດບັດຄໍາກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ 
ເພື່ອຈັດລຽງໃສ່ຫ້ອງທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ. 

1.2 ການປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃນກຸ່ມໃຫຍ່ (30 ນາທີ) 

ດຶງຄວາມສົນໃຈຂອງກຸ່ມ ແລະ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສັງເກດເບິ່ງວ່າ ກຸ່ມອື່ນໄດ້ລຽງບັດຄໍາແນວໃດ. ຊຸກ 
ຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແລກປ່ຽນແນວຄິດ ແລະ ຕັ້ງຄຳຖາມ.

ເລືອກເອົາກຸ່ມໜຶ່ງ ແລ້ວໃຫ້ພວກເຂົາຢືນຢູ່ໃກ້ຕາຕະລາງຂອງຕົນເອງ, ເລືອກເອົາຕົວຢ່າງການ
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ຕັ້ງຄໍາຖາມເພີ່ມຕື່ມ ເຊັ່ນ: 

●	 ຄວາມຮຸນແຮງນີ້ແມ່ນຄວາມຮຸນແຮງປະເພດໃດ? ມີຫຍັງແນ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮຸນ 
 ແຮງປະເພດນີ້? 
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ຜູ້ຊາຍ ແມ່ຍິງ ທັງສອງ

ປະກອບບັດຄຳຈາກຊຸດກິດຈະກຳ 3.1.1 ໃສ່ພື້ນຫ້ອງ. ສ້າງຕາຕະລາງຄືຕົວຢ່າງນີ້: 

ບົດຝຶກຫັດ
1. ປະກອບບັດຄໍາຈາກຊຸດກິດຈະກໍາ 

2. ໃສ່ພື້ນຫ້ອງ. ສ້າງຕາຕະລາງຄືຕົວຢ່າງນີ້:

ຜູ້ຊາຍ ແມ່ຍິງ ທັງສອງ



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
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●	 ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ກະທຳຄວາມຜິດ/ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍແມ່ນໃຜ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງ?
●	 ປະເພດຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ທີ່ເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຕ່າງກັນຫຼື
 ບໍ່? 
●	 ທ່ານຄິດວ່າຄວາມຮຸນແຮງປະເພດໃດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກຸ່ມ LGBTI ຫຼາຍທີ່ສຸດ 
 ແລະ ຍ້ອນຫຍັງ? 

ໝາຍເຫດສຳລັບຄູຝຶກ  

ຄູຝຶກສາມາດໃຊ້ວິດີໂອທີ່ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມເພື່ອສະໜັບສະໜູນສະໄລ້ນີ້.10

9   https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence
10   http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women

ນິຍາມ: ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ
ຄວາມຮຸນແ�ງທາງເ�ດແ��ນປະກ�ດການທ�ຝ�ງເ�ິກໃ�ຄວາມບ�ເ��າທຽມທາງເ�ດ, ແ�ະ ສືບຕ�ເ�ັນການລະເ�ີດ

ສິດທິມະນຸດທ�ເ�ັນໄ���າຍທ�ສຸດໃ�ທຸກສ�ງຄ�ມ. ຄວາມຮຸນແ�ງທາງເ�ດແ��ນການກະທຳຕ�ບຸກຄ�ນໂ�ຍກ�ງ

ອີງຕາມເ�ດຂອງພວກເ�ົາ. ທ�ງແ��ຍິງ ແ�ະ ຜູ�ຊາຍລ�ວນແ��ປະສ�ບກ�ບຄວາມຮຸນແ�ງທາງເ�ດ ແ��ສ�ວນ�າຍແ��ວ

ແ��ນແ��ຍິງ ແ�ະ ເ�ັກຍິງທ�ມ�ກຈະເ�ັນຜູ�ຖືກເ�າະຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແ�ງນ�.9 

https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence



ວິທີການທີ່ມັກໃຊ້ໂດຍຜູ້ທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບຄູ່ຄອງ
• ທາງດ�ານຈິດໃ�

o ໄ�ຂ�ມຂູ�

o ການລ�ວງລະເ�ີດທາງຈິດວິທະຍາ  

o ເ�ມຈິດຕະສາດ

• ທາງດ�ານການເ�ິນ 

o ລະງ�ບການເ��າເ�ິງການເ�ິນ  

o ນໍາເ�ິນຂອງຜູ�ຖືກເ�າະຮ�າຍໄ�ໃ��ຈ�າຍຈ�ນໝ�ດ 

o ການທໍາລາຍຄວາມໜ�າເ��ອຖື

• ທາງດ�ານເ�ດ  

o ການມີເ�ດສໍາພ�ນແ�ບບ�ງຄ�ບ 

o ຄວາມຮຸນແ�ງທາງເ�ດ  

o ຄວບຄຸມການຄຸມກໍາເ�ີດ  

• ທາງດ�ານຮ�າງກາຍ 

o ຄວາມຮຸນແ�ງທາງຮ�າງກາຍ

o ເ�ັດໃ��ຕ�ກຢູ�ໃ�ອ�ນຕະລາຍທາງຮ�າງກາຍ 

ວິທີການທີ່ມັກໃຊ້ໂດຍຜູ້ທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບຄູ່ຄອງ
• ການແ�ກປ�ຽວ

o ຫ�າມ/ຈໍາກ�ດການຕິດຕ�ກ�ບຄອບຄ�ວ 

ແ�ະ ໝູ�ເ��ອນ

• ກ�ດໝາຍ

o ການບ�ເ��າຄວາມຈິງຕ�ລະບ�ບຍຸຕິທໍາກ�ຽວກ�ບຜູ�ຖືກ

ເ�າະຮ�າຍ

• ເ�ັກນ�ອຍ

o ປະຕິເ�ດການເ��າເ�ິງ

o �ອກລວງເ�ັກນ�ອຍເ��ອແ�ກແ�ກພວກເ�ົາ

o ຂ�ມຂູ� �ື ທໍາຮ�າຍເ�ັກ

• ການກ�ກວນ

o ການກ�ກວນໃ��ລໍາຄານທາງຮ�າງກາຍ ແ�ະ ຈິດໃ�

• ຄວາມສໍາພ�ນ

o ການໃ��ຮ�າຍຜູ�ອ�ນ

o ການປະຕິເ�ດການເ��າເ�ິງ

• ຊ�ບສິນ ແ�ະ ສ�ດລ�ຽງ

• ການທໍາຮ�າຍ �ື ການປະຕິເ�ດການເ��າເ�ິງ
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ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ

ແ��ງຂ�ມູນ: ມາດຕາ 1 ແ�ະ 2 ຈາກຄະນະສະພາສະຫະປະຊາຊາດ, ສ�ນທິສ�ນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແ�ງຕ�ແ�� ຍິງ. ກອງປະຊ�ມໃ��ຄ�ງທີ 85. ວ�ນທີ 20 ທ�ນວາ 1993. 
ເ�ເ�ວາ, ສະວິດເ�ີແ�ນ; 1993.

ການກະທຳຄວາມຮຸນແ�ງທາງເ�ດມີຜ�ນຕ�, �ື ມີແ�ວໂ��ມຈະມີຜ�ນຮ�າຍຕ�ຮ�າງກາຍ, ເ�ດ �ື ຈິດໃ� �ື ເ�ັດໃ��ແ��ຍິງ
ທຸກທໍລະມານ, ລວມເ�ິງການຂ�ມຂູ�ວ�າຈະກະທຳຄວາມຮຸນແ�ງ, ການຈຳກ�ດ �ື ��ດຜ�ອນສິດເ�ລີພາບທ�ງທ�ເ�ີດຂ�ນ
ໃ�ຊີວິດສ�ວນຕ�ວ �ື ສາທາລະນະ. ຄວາມຮຸນແ�ງຕ�ແ��ຍິງຄວນຖືກເ��າໃ�ວ�າກ�ຽວຂ�ອງ, ແ��ບ�ຈໍາກ�ດສະເ�າະ
ແ��ສ�ງຕ�າງໆຕ�ໄ�ນ�:
ຄວາມຮຸນແ�ງທາງຮ�າງກາຍ, ເ�ດ ແ�ະ ຈິດໃ� ທ�ເ�ີດຂ�ນໃ�ຄອບຄ�ວ ລວມມີການທຸບຕີ, ການລ�ວງລະເ�ີດທາງເ�ດ ຕ�ແ��ຍິງ 
ແ�ະ ເ�ັກນ�ອຍພາຍໃ�ຄອບຄ�ວ, ຄວາມຮຸນແ�ງທ�ກ�ຽວຂ�ອງກ�ບຄ�າດອງ, ການຂ�ມຂືນຄູ�ສ�ມຣ�ດ, ການຕ�ດແ��ງອະໄ�ຍະວະເ�ດ
ຍິງ ແ�ະ/�ື ການກະທຳຕາມປະເ�ນີທ�ເ�ັນອ�ນຕະລາຍຕ�ແ��ຍິງ, ຄວາມຮຸນແ�ງຕ�ຄູ�ຊີວິດ, ຄວາມຮຸນແ�ງຕ�ຜູ�ທ�ບ�ແ��ນຄູ�ຊີວິດ
ແ�ະ ຄວາມຮຸນແ�ງທ�ກ�ຽວຂ�ອງກ�ບການສະແ�ງຫາປະໂ�ດ; ຄວາມຮຸນແ�ງທາງຮ�າງກາຍ, ເ�ດ ແ�ະ ຈິດໃ� ທ�ເ�ີດຂ�ນ
ໃ�ຊ�ມຊ�ນໂ�ຍທ�ວໄ�, ລວມທ�ງ ການຂ�ມຂືນ, ການລ�ວງລະເ�ີດທາງເ�ດໃ�ທ�ສາທະລະນະ ແ�ະ ການລ�ວງລະເ�ີດ ແ�ະ
ການຂ�ມຂູ�ທາງເ�ດໃ�ບ�ອນເ�ັດວຽກ, ສະຖາບ�ນການສຶກສາ ແ�ະ ບ�ອນອ�ນໆ, ການຄ�າແ��ຍິງ ແ�ະ ບ�ງ ຄ�ບໃ��ເ�ັນໂ�ເ�ນີ; 
ຄວາມຮຸນແ�ງທາງຮ�າງກາຍ, ເ�ດ ແ�ະ ຈິດໃ� ທ�ກະທຳຜິດ �ື ຖືກຕ�ດສິນວ�າກະທຳຜິດໂ�ຍລ�ດ, ບ�ວ�າຈະເ�ີດຂ�ນຢູ�ບ�ອນໃ�
ກໍຕາມ.
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ກິດຈະກຳທີສອງ: ການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂຈໍານວນຂອງບັນຫາ
ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງບັນຫາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການສົນທະນາ
ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ. 

ເວລາ: 40 ນາທີ 

ໝາຍເຫດສຳລັບຄູຝຶກ

ກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ ຄູຝຶກຄວນເລືອກເອົາສະຖິຕິທີ່ສໍາຄັນຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ 
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ, ທີ່ລວມມີທັງສະຖິຕິໃນປະເທດ ແລະ ສະຖິຕິໃນລະດັບສາກົນ. 

ສາມາດນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ສຳລັບສະຖິຕິລະດັບສາກົນ:
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/
facts-and-figures

ຄູຝຶກຄວນຈະສະແດງພຽງແຕ່ລາຍການຕົວເລກໃນສະໄລ້ ແລະ ຮັກສາລາຍການຕົວຊີ້ວັດໄວ້ໃນ
ບັນທຶກໝາຍເຫດສໍາລັບຕົນເອງ. 

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄູຝຶກ

1. ອະທິບາຍຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າ ທ່ານຈະອ່ານຕົວຊີ້ວັດຈໍານວນໜຶ່ງໃຫ້ພວກເຂົາ ແລະ ພວກ
ເຂົາຕ້ອງຄາດເດົາວ່າ ຕົວເລກໃດໃນສະໄລ້ທີ່ກົງກັບຕົວຊີ້ວັດທີ່ທ່ານອ່ານ.  

2. ຄູຝຶກຄວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການສົນທະນາກ່ຽວກັບສະຖິຕິ ໂດຍຕັ້ງຄໍາຖາມດັ່ງນີ້: 
● ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານມີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ

ປະເພດໃດຫຼາຍເປັນພິເສດ?

●	 ບັນຫາທາງດ້ານສັງຄົມ-ວັດທະນະທຳໃນປະເທດຂອງພວກເຂົາມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ມີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເພີ່ມຂຶ້ນ?

●	 ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຖືວ່າເປັນພຶດຕິກຳ ‘ປົກກະຕິ’ 
 ໃນບາງຊຸມຊົນບໍ່?

● ເປັນຫຍັງເຫດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຈຶ່ງບໍ່ມັກຖືກ
ລາຍງານຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ?

ຊຸກຍູ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ເລົ່າປະສົບການຂອງພວກເຂົາໃນການຈັດການກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.
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ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າແມ່ນໃຜມີຕົວຢ່າງການປະຕິບັດທີ່ດີສຸດສຳລັບໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
ໃນການເຮັດວຽກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດບໍ່. 

ໝາຍເຫດສຳລັບຄູຝຶກ 

ແນະນໍາວ່າ ຄູຝຶກຄວນກະກຽມບາງຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດທີ່ດີໄວ້ລ່ວງໜ້າ ເພື່ອແບ່ງປັນ
ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ອນຈະເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນ. ຖ້າສາມາດຊອກຫາຮູບພາບ ຫຼື ວີດີໂອ ເພື່ອເປັນຕົວ 
ຢ່າງຈະເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ. 

ຮູບພາບ: UNODC/ UN Women/ Pathuumporn Thongking



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ເປົ້າໝາຍ: ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈຕໍ່ຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ

ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້:

ເມື່ອສິ້ນສຸດບົດຮຽນນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້…

●	 ສຳຫຼວດແນວຄິດກ່ຽວກັບອຳນາດ ແລະ ການຄວບຄຸມ 
● ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມທ້າທາຍທີ່ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການ

ລ່ວງລະເມີດທາງເພດໃນການລາຍງານເຫດການດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້
ກົດໝາຍ 

ເວລາ: 90 ນາທ ີ

ລາຍລະອຽດອຸປະກອນ

ບົດນໍາສະເໜີ

3.2.1 ບົດຝຶກຫັດອຳນາດ ແລະ  
ການຄວບຄຸມ 

ກະກຽມສາມຕົວຢ່າງໄວ້, ຄາດວ່າບົດຝຶກຫັດແຕ່ລະອັນ
ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 10 ນາທີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ, 
ພ້ອມທັງຂໍ້ແນະນໍາທີ່ຂຽນໄວ້ສໍາລັບໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຕິ
ບັດຕາມ. ກະກຽມອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ໃຫ້ພຽງ
ພໍ ເພື່ອວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນຈະສາມາດເຮັດສໍາ
ເລັດບົດຝຶກຫັດທັງສາມ.

ຄຳແນະນຳສຳລັບການກະກຽມ

ບົດທີສອງ
ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານສິດອຳນາດ
ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍເຮັດໃຫ້ມີການ
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງ
ລະເມີດທາງເພດ
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ກິດຈະກຳ: ອຳນາດ ແລະ ການຄວບຄຸມ

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອສໍາຫຼວດຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານສິດອໍານາດ ແລະ ການຄວບຄຸມທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ
ຄວາມສຳພັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. 

ເວລາ: 60 ນາທີ 

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄູຝຶກ

1.1 ບົດຝຶກຫັດກຸ່ມ (45 ນາທີ)

ການກະກຽມ

ຄູຝຶກຄວນກະກຽມສາມ ‘ກິດຈະກໍາ’ ໄວ້ລ່ວງໜ້າ ເຊິ່ງຄວນເປັນກິດຈະກໍາທີ່ງ່າຍ ແລະ ສາມາດ
ເຮັດໄດ້. ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບທີ່ປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເປັນກິດຈະກໍາທີ່ຕ້ອງໃຊ້ສະມາທິ. 
ແຕ່ລະກິດຈະກໍາຄວນໃຊ້ເວລາປະມານ 10 ນາທີ. ຄູຝຶກຄວນກະກຽມ/ພິມເອກະສານຄໍາແນະ
ນໍາຈາກອິນເຕີເນັດ, ຕົວຢ່າງ:

1. ພັບຍົນເຈ້ຍ
2. ມັດສິ່ງຂອງສອງຢ່າງເຂົ້າກັນໂດຍໃຊ້ຂອດເຊືອກພິເສດ
3. ພັບເຈ້ຍເປັນຮູບສັດ
4. ເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາເພື່ອສ້າງບາງສິ່ງຈາກໂຕຕໍ່ (Lego) ຫຼື ດິນນໍ້າມັນ.

ພາບລວມຂອງບົດຮຽນ

ກິດຈະກຳ ເວລາຈຸດປະສົງ

1. ອໍານາດ ແລະ ການ
ຄວບຄຸມ

2. ຄູຝຶກນໍາພາສະເໜີ
ບົດ ແລະ ປະກອບຄໍາ
ຄິດເຫັນໃນກຸ່ມໃຫຍ່

60 ນາທີ

 

30 ນາທີ

ເພື່ອສໍາຫຼວດຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານສິດອໍານາດ
ແລະ ການຄວບຄຸມທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຄວາມສຳພັນທີ່
ເຮັດໃຫ້ເກີດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການ
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.

ເພື່ອສົນທະນາກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ
ຂອງອຳນາດ ແລະ ການຄວບຄຸມທີ່ຜູ້ກະທຳຜິດໃຊ້.
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ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ຄູຝຶກຈະເອົາຄໍາແນະນໍາສໍາລັບແຕ່ລະກິດຈະກໍາໃສ່ຊອງໄວ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ສາມາດອ່ານໄດ້ຈົນກວ່າຈະເຖິງຜຽນຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະເຮັດກິດຈະກໍາໃຫ້ສຳເລັດ.
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Dragon

Dragon
Designed by Jo Nakashima

Date: 20/Feb/2015
Difficulty Level: low intermediate
Time to fold it: 30 minutes
Video: http://youtu.be/kUsxMXwCW8A

Standard paper
Tissue foil
Wet folding

Paper: 20cm x 20cm

http://jonakashima.com.br

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

http://youtube.com/jonakashima

Dragon

10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17.

8-12

18. 19. 20. 21.

22. 23. 24.

22-23

Dragon

25. 26. 27.

28. 29. 30.

31. 32. 33.

34. 35. 36.

25-28

34

Pleat-fold under the wings

Dragon

37. 38. 39.

40. 41. 42.

43. 44. 45.

46. 47. 48.

46-47

Release the trapped layers

Dragon

49. 50. 51.

52. 53. 54.

55. 56.

80



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

1
2

3

65

4

7
8

10

9

11 12

13
14

ພ�ບເ��ງໃ��ເ�ັນຮອຍພ�ບ ພ�ບເ��າຕາມຮອຍພ�ບ

ເ�ີດອອກ

ແ��ມວ�ງມ�ນສີດຳ

ພ�ບເ��າຕາມຮອຍພ�ບ

ພ�ບເ��າຕາມຮອຍພ�ບ

ພ�ບເ��າຕາມຮອຍພ�ບ
ພ�ບເ��າຕາມຮອຍພ�ບ

ພ�ບເ��າຕາມຮອຍພ�ບ 
ແ�ະ ປ�ນກ�ບຄືນ

ກ�ບດ�ານ

ກ�ບດ�ານ
ສໍາເລັດ

Print both sides and flirt the eyes
THE BLINKING EYE

Copyright: Fumiaki Shingu

ພ�ບໄ�ທາງໜ�າ

ພ�ບເ��າ
ຕາມຮອຍພ�ບ

ວິທີການ
ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອອກເປັນກຸ່ມລະສາມຄົນ. ຢາຍເອກະສານ 3.2.1 ອຳນາດ ແລະ ການຄວບຄຸມ.
ອະທິບາຍວ່າມັນມີທັງໝົດສາມບົດບາດ, ແລະ ພວກເຂົາຈະປ່ຽນຜຽນກັນອີງຕາມບົດບາດທີ່ໄດ້
ຮັບ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂົາຈະເຮັດກິດຈະກໍານີ້ສາມຄັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະຄົນມີໂອກາດຫຼິ້ນ
ບົດບາດສົມມຸດໄດ້ທຸກບົດບາດ.
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ບົດບາດຕ່າງໆມີດັ່ງນີ້:

1. ຜູ້ລອດຊີວິດ/ຜູ້ຖືກເຄາຮ້າຍ: ເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດກິດຈະກໍາ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນບົດບາດນີ້ຈະເຮັດຕາມ
ຄໍາແນະນໍາທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

2. ຜູ້ກະທຳຜິດ: ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນບົດບາດນີ້ຈະໃຊ້ເວລາ 7 ນາທີ ເພື່ອເວົ້າສິ່ງບໍ່ດີໃສ່ຜູ້ລອດຊີວິດ/ຜູ້
ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ 3 ນາທີ ເພື່ອເວົ້າສິ່ງທີ່ດີ ເພື່ອເປັນການໃຫ້ກຳລັງໃຈ.

3. ຜູ້ສັງເກດການ: ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນບົດບາດນີ້ຈະເບິ່ງປະຕິສຳພັນລະຫວ່າງຜູ້ລອດຊີວິດ/ຜູ້ຖືກເຄາະ
ຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ກະທຳຜິດ ແລະ ສັງເກດປະຕິສຳພັນ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກໃນລະຫວ່າງທີ່ເບິ່ງ
ປະຕິສຳພັນນັ້ນ.

ການຫຼິ້ນບົດບາດສົມມຸດແຕ່ລະຄັ້ງໃຊ້ເວລາ 10 ນາທີ, ຄູຝຶກຄວນຈັບເວລາ ແລະ ໃຫ້ສັນຍານແກ່ 
‘ຜູ້ກະທຳຜິດ’’ວ່າເວລາໃດທີ່ຄວນປ່ຽນຈາກເວົ້າແນວບໍ່ດີມາເວົ້າສິ່ງທີ່ດີ.

ອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ວ່າກິດຈະກຳນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ, ເພື່ອ
ໃຫ້ກິດຈະກໍາໄດ້ຮັບຜົນດີ ພວກເຂົາຕ້ອງຄິດວ່າຕົນເອງຢູ່ໃນບົດບາດນັ້ນແທ້ໆ.

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ, ເອົາຊຸດຂອງສາມຄໍາແນະນໍາທີ່ຢູ່ໃນຊອງໃຫ້ແເຕ່ລະກຸ່ມ ແລະ ອະທິບາຍວ່າພວກ
ເຂົາບໍ່ຄວນເປີດຊອງຈົນກວ່າຈະບອກໃຫ້ເປີດ ແລະ ໃນເວລາຮອດຜຽນທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງສະແດງ
ບົດບາດເປັນຜູ້ລອດຊີວິດ/ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເທົ່ານັ້ນ. 

ເຮັດກິດຈະກຳ 3 ຄັ້ງ, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສວມບົດບາດຄົບທັງສາມບົດບາດ.

1.2 ສົນທະນາ (15 ນາທີ)

ເມື່ອສຳເລັດກິດຈະກໍາຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ສາຍສະໄລ້ ແລະ ໃຫ້ເວລາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 10 ນາທີ ເພື່ອ
ສົນທະນາຖາມຕອບກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ.

ໃນ 5 ນາທີ ທີ່ຍັງເຫຼືອ, ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ. 
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ໝາຍເຫດສຳລັບຄູຝຶກ 

ເປົ້າໝາຍຂອງກິດຈະກຳນີ້ແມ່ນເພື່ອສຳຫຼວດຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານສິດອໍານາດ ແລະ ການຄວບ 
ຄຸມໃນສະຖານະການ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. 

ສ່ວນຫຼາຍ ຄົນເຮົາຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງຍອມຢູ່ໃນຄວາມສຳພັນທີ່ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, 
ເຫດຜົນມັນຊັບຊ້ອນ ແລະ ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຄວ້າຕາມສະໄລ້ທີ່ຈະສາຍໃຫ້ເບິ່ງ, ແຕ່ເປົ້າໝາຍ
ສໍາລັບກິດຈະກໍານີ້ແມ່ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄິດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ທີ່ມີຕໍ່ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ. ອະທິບາຍວ່າຖ້າໃຜຜູ້ໜຶ່ງ
ຖືກບອກວ່າເຂົາບໍ່ດີຢູ່ເລື້ອຍໆ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເຂົາກໍຈະເລີ່ມເຊື່ອວ່າເຂົາເປັນແນວນັ້ນ. ຖ້າເຂົາ
ຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການຢ້ານກົວຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງມັນກໍຈະເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການເບິ່ງໂຕ
ເຂົາເອງ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຜູ້ອື່ນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງໂຕເຂົາ. ເຊິ່ງມັນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມ
ສາມາດຂອງເຂົາໃນການເຂົ້າຫາໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ.  

ກິດຈະກຳທີສອງ: ຄູຝຶກນຳພາສະເໜີບົດ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃນກຸ່ມໃຫຍ່

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອສົນທະນາກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດຂອງອຳນາດ ແລະ ການຄວບຄຸມ
ທີ່ຜູ້ກະທຳຜິດໃຊ້.

ເວລາ: 30 ນາທີ 

ສົນທະນາ
ຮູ�ສຶກແ�ວໃ�ເ��ອເ�ັນຜູ�ລອດຊີວິດ/ຜູ�ຖືກເ�າະຮ�າຍ?
a. ຮູ�ສຶກແ�ວໃ�ເ��ອຜູ�ອ�ນເ��າສ�ງບ�ດີໃ��?
b. ຮູ�ສຶກແ�ວໃ�ເ��ອຜູ�ອ�ນເ��າສ�ງທ�ດີໃ��?

• ຮູ�ສຶກແ�ວໃ�ທ�ເ�ັນຜູ�ກະທຳຜິດ?
• ຮູ�ສຶກແ�ວໃ�ເ��ອເ�ັນຜູ�ສ�ງເ�ດການ?

c. ທ�ານສ�ງເ�ດເ�ັນ��ງກ�ຽວກ�ບປະຕິສຳພ�ນລະ��າງສອງຕ�ວລະຄອນ?
d. ທ�ານຮູ�ສຶກແ�ວໃ�ເ��ອເ��ງພວກເ�ົາໃ�ຖານະຜູ�ສ�ງເ�ດການ?
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄູຝຶກ  

2.1 ບົດນຳສະເໜີອຳນາດ ແລະ ການຄວບຄຸມ (15 ນາທີ) 
ນໍາໃຊ້ສະໄລ້ເພື່ອສົນທະນາກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດຕ່າງໆທີ່ຜູ້ກະທຳຜິດນໍາໃຊ້ ເພື່ອ
ໃຊ້ອຳນາດ ແລະ ການຄວບຄຸມໃຫ້ຢູ່ເໜືອຜູ້ລອດຊີວິດ/ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ. 

2.2 ການປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃນກຸ່ມໃຫຍ ່(15 ນາທີ)

1. ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດກ່ຽວກັບອຸປະສັກທີ່ຜູ້ລອດຊີວິດ/ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍປະເຊີນ ທີ່ອາດ
ເປັນສາເຫດທີ່ຢັບຢັ້ງພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້ໄປພົບໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ເພື່ອທີ່ຈະຂໍ
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. 

2. ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ພວກເຂົາຄິດວ່າຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອຸປະສັກ ແລະ ສ້າງອິດທິພົນດ້ານບວກທາງວັດທະນະທຳທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ຜູ້ລອດຊີວິດ/ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຮູ້ສຶກຢາກມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.  

3. ຄູຝຶກຄວນກຽມຕົວຢ່າງໂຄງການຈາກປະເທດໃດໜຶ່ງສະເພາະ ທີ່ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້
ກົດໝາຍເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ເກີດອິດທິພົນດ້ານບວກທາງວັດທະນະທຳທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ລອດ
ຊີວິດ/ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຮູ້ສຶກຢາກມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ຕົວຢ່າງ: 
●	 ໂຄງການສຶກສາຊຸມຊົນທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງ 
 ລະເມີດທາງເພດ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆສໍາລັບຜູ້ລອດຊີວິດ.
●	 ການໂຄສະນາຜ່ານສື່
●	 ການເຮັດວຽກກັບຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ

ອຳນາດ ແລະ ການຄວບຄຸມ
• ນໍາໃ��ການຂ�ມຂູ� (ການນາບຂູ�, ບ�ງຄ�ບ �ື ສະແ�ງຄວາມຮຸນແ�ງ)
• ນໍາໃ��ການແ�ກປ�ຽວ 
• ��ດຜ�ອນ �ື ປະຕິເ�ດການລ�ວງລະເ�ີດ 
• ຕໍານິ/ຕ�ວ�າຜູ�ຖືກເ�າະຮ�າຍສໍາລ�ບການລ�ວງລະເ�ີດ 
• ການນໍາໃ��ເ�ັກນ�ອຍ ເ��ອເ�ັດໃ��ຜູ�ຖືກເ�າະຮ�າຍຮູ�ສຶກຜິດ 
• ການນໍາໃ��ເ�ກະສິດຂອງຜູ�ຊາຍເ��ອສະແ�ງໂ�ວ�າເ�ັນ “ຜູ�ມີສິດອໍານາດໃ�ເ�ືອນ” 
• ນໍາໃ��ການລ�ວງລະເ�ີດທາງເ�ດຖະກິດ 



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
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ບົດນໍາສະເໜີ

3.3.1 ເອກະສານ CEDAW  ພິມໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄົນລະຊຸດ

ບົດທີສາມ
ກອບກົດໝາຍ ແລະ ຮູບແບບ
ປະຕິບັດບົນພື້ນຖານດ້ານສິດທິ
ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບດ້ານ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 

ເປົ້າໝາຍ: ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄຸ້ນເຄີຍກັບກອບກົດໝາຍ ແລະ ຮູບແບບປະຕິບັດບົນພື້ນຖານ
ດ້ານສິດທິ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 

ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້:
ເມື່ອສິ້ນສຸດບົດຮຽນນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດ...

●	 ຮັບຮູ້ເນື້ອໃນຫຼັກໃນສົນທິສັນຍາ ແລະ ກອບກົດໝາຍທີ່ສະໜັບສະໜູນຄວາມສະເໝີ 
 ພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
●	 ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຮູບແບບການປະຕິບັດບົນພື້ນຖານສິດທິມະນຸດ
●	 ຄິດທວນຄືນເນື້ອໃນສົນທິສັນຍາ CEDAW ຢ່າງໜ້ອຍສາມມາດຕາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໃນ
ເງື່ອນໄຂຂອງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ 

ເວລາ: 90 ນາທີ

ລາຍລະອຽດອຸປະກອນ ຄຳແນະນຳສຳລັບການກະກຽມ
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ພາບລວມຂອງບົດຮຽນ

ກິດຈະກຳ ເວລາຈຸດປະສົງ

1. ພາບລວມຂອງ
ກອບກົດໝາຍ

2. ການນໍາໃຊ້ຮູບ
ແບບການປະຕິບັດ
ບົນພື້ນຖານສິດທິ
ມະນຸດຜ່ານ 
CEDAW 

30 ນາທີ
 

60 ນາທີ

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ຈັກພາບລວມຂອງກອບກົດ
ໝາຍທີ່ໃຊ້ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ.

ເພື່ອສ້າງແນວຄິດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຮູບແບບການ
ປະຕິບັດບົນພື້ນຖານສິດທິມະນຸດຜ່ານ CEDAW 
ໃນເງື່ອນໄຂຂອງໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ 

ກິດຈະກຳທີໜຶ່ງ: ພາບລວມຂອງກອບກົດໝາຍ

ຈຸດປະສົງ:ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ຈັກພາບລວມຂອງກອບກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບ
ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ເວລາ: 30 ນາທີ
ຄຳແນະນຳສຳລັບຄູຝຶກ  

1.1 ບົດນຳສະເໜ ີ(30 ນາທີ) 
ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຖິງຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ ‘ສິດທິມະນຸດ’.



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
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ສິດທິມະນຸດ
• ກ�ດໝາຍສິດທິມະນຸດສາກ�ນ (ຖະແ�ງການສາກ�ນວ�າດ�ວຍສິດທິມະນຸດ, ອະນຸສ�ນຍາທີສອງ)

• ສ�ນທິສ�ນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບແ�ບການຈຳແ�ກຕ�ແ��ຍິງ (1979)

• ສ�ນທິສ�ນຍາວ�າດ�ວຍສິດທິເ�ັກ (1989)

• ກ�ດໝາຍວ�າດ�ວຍຜູ�ອ�ບພະຍ�ບ

• ສ�ນທິສ�ນຍາວ�າດ�ວຍສິດທິຂອງຄ�ນພິການ (2006)

• ສ�ນທິສ�ນຍາວ�າດ�ວຍສິດຂອງແ�ງງານເ��ອນຍ�າຍ

ໝາຍເຫດສຳລັບຄູຝຶກ: 

ອະທິບາຍວ່າຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນໝາກຫົວໃຈຂອງສິດທິມະນຸດ, ໃນ
ກົດໝາຍສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ‘ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງມີສິດສະເໝີພາບ
ກັນ’. 

ທຸກສົນທິສັນຍາທີ່ມີຕໍ່ໆມາ ຕ່າງກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນການຝຶກອົບຮົມທີ່ຜ່ານມາແລ້ວວ່າ ຍ້ອນການປະຕິບັດ
ທີ່ຝັງເລິກຈົນເປັນວັດທະນະທຳ ແລະ ສັງຄົມທີ່ບໍ່ຍຸຕິທໍາ ເຮັດໃຫ້ບາງຄັ້ງແມ່ຍິງຍັງຖືກຈຳແນກ 
ແລະ ຖືກລະເມີດສິດຂອງພວກເຂົາ. 

ຕົວຢ່າງ:

●	 ຢ່າງໜ້ອຍ 30% ຂອງແມ່ຍິງທົ່ວໂລກ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
 ທາງເພດ11

ແລະ ໃນບາງປະເທດ:

● ມີກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຫ້າມແມ່ຍິງໃນການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ, ຊັບສົມບັດ ແລະ ເຮືອນ
 ຊານ ຢ່າງເທົ່າທຽມ
● ການຈຳແນກທາງເສດຖະກິດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ແມ່ຍິງມີທາງເລືອກສຳລັບຊີວິດໜ້ອຍລົງ ເຮັດ
 ໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກຄ້າມະນຸດ

11   https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/WRGSIndex.aspx.
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● ແມ່ຍິງຖືກປະຕິເສດຈາກສິດທິທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ
● ນັກຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິມະນຸດຂອງແມ່ຍິງມັກພົບອຸປະສັກພາຍໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາເອງ 
 ແລະ ມັກຖືກເຫັນວ່າເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ສາດສະໜາ, ກຽດສັກສີ  ຫຼື ວັດທະນະທໍາ
● ແມ່ຍິງທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພມັກຖືກເບິ່ງຂ້າມ, 
 ແລະ ມັກມີຄວາມສ່ຽງສະເພາະທີ່ຕ້ອງປະເຊີນໃນສະຖານະການແຫ່ງຄວາມຂັດແຍ່ງ
● ນອກຈາກນີ້ ແມ່ຍິງບາງກຸ່ມຍັງປະເຊີນກັບການຈຳແນກຫຼາຍຮູບແບບຮວມກັນ - ຍ້ອນ
 ປັດໃຈທີ່ນອກເໜືອຈາກຄວາມແຕກຕ່າງທາງເພດຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ອາຍຸ, ຊົນເຜົ່າ, ຄວາມ
 ພິການ, ສະຖານະທາງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຫຼື ຣົດສະນິຍົມທາງເພດ.
● ການຮັບປະກັນເຖິງປະສິດທິພາບຂອງສິດທິມະນຸດຂອງແມ່ຍິງ ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນຕ້ອງ
 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຮອບດ້ານກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງທາງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມແຕກ
 ຕ່າງດ້ານສິດອໍານາດລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນທາງກົດໝາຍ ແລະ ການເມືອງ
 ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ລວມເຖິງເສດຖະກິດ, ການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ, ຊີວິດຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມ
 ຊົນ. 
● ການສ້າງລັກສະນະສະເພາະຂອງເພດແບບອັນຕະລາຍຕ້ອງຖືກທຳລາຍ, ເພື່ອໃຫ້ແມ່
 ຍິງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ແນວຄິດທີ່ວ່າ ແມ່ຍິງ ‘ຄວນ’ ເຮັດຫຍັງ ແຕ່ຄວນຖືກເບິ່ງວ່າ
 ພວກເຂົາແມ່ນໃຜໃນຖານະທີ່ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ 
 ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາຂອງຕົນເອງ.

ສົນທະນາ
ຄວາມສະເ�ີພາບ 

ແ�ະ ຄວາມເ��າທຽມຕ�າງກ�ນແ�ວໃ�? 



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມເທ່ົາທຽມ

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121145

“ຄວາມສະເ�ີພາບດ�ານບ�ດບາດຍິງ-ຊາຍ, ແ��ນຄວາມສະເ�ີພາບລະ��າງຜູ�ຊາຍ ແ�ະ ແ��ຍິງ. 
ແ��ບ�ໄ��ໝາຍຄວາມວ�າ ແ��ຍິງ ແ�ະ ຜູ�ຊາຍຈະຕ�ອງຄືກ�ນ, ແ��ສິດ, ຄວາມຮ�ບຜິດຊອບ ແ�ະ ໂ�ກາດ
ຂອງພວກເ�ົາຕ�ອງບ�ຂ�ນກ�ບວ�າພວກເ�ົາເ�ີດມາເ�ັນເ�ດຊາຍ �ື ເ�ດຍິງ. ຄວາມເ��າທຽມລະ��າງຍິງ
ຊາຍ ແ��ນການປະຕິບ�ດຕ�ຜູ�ຊາຍ ແ�ະ ແ��ຍິງ ຢ�າງເ�ັນທຳ ອີງຕາມຄວາມຕ�ອງການຂອງພວກເ�ົາ. 
ນ�ອາດໝາຍເ�ິງທ�ງການປະຕິບ�ດທ�ສະເ�ີພາບ�ື ການປະຕິບ�ດແ�ກຕ�າງກ�ນ ແ��ພິຈາ ລະນາເ�ິງຄວາມ
ເ��າທຽມໃ�ດ�ານສິດ, ຜ�ນປະໂ�ດ, ພ�ນທະ ແ�ະ ໂ�ກາດ” 12

ອ�ງການສະຫະປະຊາຊາດ ເ��ອການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແ�ະ ວ�ດທະນະທຳ (UNESDOC) 

12   https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121145.
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ຄວາມສະເໝີພາບທີ່ແທ້ຈິງ 
• ແ��ນການເ�ັນໄ��ວ�າບ�ແ��ນທຸກຄ�ນຈະໄ��ຮ�ບຜ�ນປະໂ�ດຄືກ�ນຈາກຜ�ນຂອງການໄ��ຮ�ບ

ໂ�ກາດທ�ຄືກ�ນ ເ��ນ: ການເ��ມການແ��ງຂ�ນດ�ວຍຄວາມບ�ເ��າກ�ນ, ຕ�ວຢ�າງ: ມາຈາກຊ�ຸມ

ຊ�ນດ�ອຍໂ�ກາດ �ື ມີຄວາມພິການທາງຮ�າງກາຍ

• ຄວາມສະເ�ີພາບທ�ແ��ຈິງແ��ນຕ�ອງຮູ�ວ�າ ອາດຈຳເ�ັນຕ�ອງມີມາດຕະການສະເ�າະ 

ເ��ອແ��ໄ�ຄວາມບ�ດຸ�ນດ�ຽງໃ�ລະບ�ບ ເ��ອໃ��ທຸກຄ�ນໄ��ມີໂ�ກາດຄືກ�ນ ແ�ະ ມີໂ�ກາດ

ເ��າກ�ນໃ�ການບ�ນລຸຜ�ນຮ�ບທ�ຄືກ�ນ. 



13  http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw.

CEDAW 
ໂດຍການລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາ ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າ... 13

• ຈະນໍາ��ກການຄວາມສະເ�ີພາບລະ��າງຜູ�ຊາຍ ແ�ະ ແ��ຍິງ ເ��າໃ�ລະບ�ບກ�ດໝາຍ, 
ກຳຈ�ດກ�ດໝາຍທ�ມີລ�ກສະນະຈຳແ�ກ ແ�ະ ຮ�ບເ�ົາກ�ດໝາຍທ�ເ�າະສ�ມ ເ��ອຫ�າມບ�ໃ��ມີການ
ຈຳແ�ກຕ�ແ��ຍິງ;

1. ຈ�ດຕ�ງສານ ແ�ະ ສະຖາບ�ນສາທາລະນະອ�ນໆ ເ��ອຮ�ບປະກ�ນການປ�ກປ�ອງແ��ຍິງ
ຈາກການຈຳແ�ກຢ�າງມີປະສິດທິພາບ; ແ�ະ

2. ຮ�ບປະກ�ນການລຶບລ�າງທຸກການກະທຳທ�ເ�ັນການຈຳແ�ກຕ�ແ��ຍິງ ໂ�ຍບຸກຄ�ນ, 
ອ�ງການຈ�ດຕ�ງ �ື ຫ�ວໜ�ວຍທຸລະກິດ.

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw
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CEDAW 
ສ�ນທິສ�ນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບແ�ບການຈຳແ�ກຕ�ແ��ຍິງ 
ສ�າງຂ�ນປີ 1979 
ອະທິບາຍກ�ດໝາຍສາກ�ນວ�າດ�ວຍສິດທິແ��ຍິງ 
ລວມມີ 30 ມາດຕາ 

ນິຍາມການຈຳແນກ:

“...ຄວາມແ�ກຕ�າງ, 

ການລະເ��ນ �ື ຈໍາກ�ດ ໂ�ຍພ�ນຖານທາງເ�ດ ເ��ງມີຜ�ນ �ື ຈຸດມີປະສ�ງ ເ��ອໃ��ເ��ອມເ�ຍ �ື ລຶບ ລ�າງການຮ�ບຮູ�, 

ຄວາມສຸກ �ື ການປະຕິບ�ດຂອງແ��ຍິງ, ການບ�ເ�ົາລ�ບຕ�ສະຖານະພາບການແ��ງດອງ, ສິດທິມະນຸດ ແ�ະ 

ເ�ລີພາບພ�ນຖານຂອງພວກເ�ົາທ�ງໃ�ດ�ານການເ�ືອງ, ເ�ດຖະກິດ, ສ�ງຄ�ມ, ວ�ດທະນະທໍາ, ສິດທິພ�ນລະເ�ືອນ �ື ດ�ານ ອ�ນໆ”.



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ອິນໂດເນເຊຍ

ມາເລເຊຍ

ມຽນມ້າ

ໄທ

ຫວຽດນາມ

ມາດຕາ 29 (1)

ໂດຍທົ່ວໄປ: ຖ້າ “ບໍ່ຂັດແຍ່ງກັບທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ
ກົດໝາຍອິສະລາມ” ແລະ ລັດຖະທຳມະນູນ
ມາດຕາ 5 (a)
ມາດຕາ 7 (b)
ມາດຕາ 9 (2)
ມາດຕາ 16 (1) (a)(c)(f)(g)
+ ມາດຕາ 11 ຖືກແປເປັນ “ການຫ້າມການ
ຈຳແນກອີງຕາມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ
ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ເທົ່ານັ້ນ”

ມາດຕາ 29

ມາດຕາ 29 (1)

ມາດຕາ 29 (1)
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ໝາຍເຫດສຳລັບຄູຝຶກ 

ລັດຖະບານທຸກປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້
ມີຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ລຶບລ້າງການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ຜ່ານ
ການໃຫ້ສັດຕະຍະບັນໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບແບບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ 
(CEDAW), ແລະ ປະເທດກຳປູເຈຍ, ຟິລິບປິນ, ໄທ ແລະ ຕີມໍເລສເຕ້ ຍັງມີຄວາມຄືບໜ້າຂຶ້ນໄປ
ຕື່ມອີກ ໂດຍການໃຫ້ສັດຕະຍະບັນ ຫຼື ລົງນາມໃນອະນຸສັນຍາທາງເລືອກຂອງ CEDAW. 

ແຕ່ກໍຍັງມີບາງປະເທດທີ່ສະຫງວນບາງມາດຕາຂອງ CEDAW, ເຊັ່ນ: 



ໝາຍເຫດສຳລັບຄູຝຶກ

ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈກອບກົດໝາຍນີ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນການຝຶກອົບຮົມນີ້. 
ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອແນະນໍາກ່ຽວກັບກອບກົດໝາຍ ແລະ ໃຫ້ເຫັນພາບລວມຂອງເງື່ອນໄຂ, ເນື້ອ
ໃນ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງກົດໝາຍຕ່າງໆ, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຮູ້ວ່າໂຕຂັບເຄື່ອນ ເພື່ອໃຫ້ເກີດ
ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ລະດັບປະເທດ. ທ້າຍທີ່ສຸດ
ແລ້ວແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃຫ້ດຳເນີນວຽກງານຂອງພວກເຂົາໂດຍຄຳນຶງ
ເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ໂດຍການຮັບຮູ້ເຖິງຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະ ສ້າງແຮງ
ຈູງໃຈທາງດ້ານຄຸນນະທຳ ແລະ ຈິດໃຈ. ໃນແຕ່ລະບົດຂອງການຝຶກອົບຮົມຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ແຮງຈູງໃຈນີ້ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. 

ດັ່ງນັ້ນຄູຝຶກຕ້ອງເຂົ້າໃຈກອບກົດໝາຍທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນພາບລວມຂອງເງື່ອນໄຂ, ເນື້ອໃນ ແລະ 
ຈຸດປະສົງຂອງກົດໝາຍໄດ້. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທັງໝົດແມ່ນຢູ່ທ້າຍເອກະສານນີ້. 

14   https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
15   http://www.peacewomen.org/why-WPS/solutions/resolutions
16   https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
17   https://www.agipp.org/en/issuesthataffectwomensparti/national-strategic-plan-advancement-women
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ກອບກົດໝາຍສາກົນ
• ແ�ນປະຕິບ�ດງານປ�ກກ�ງ14 

• ມະຕິສະພາຄວາມໝ�ນຄ�ງ ແ��ງ ສະຫະປະຊາຊາດ ຂ� 1325 ແ�ະ 182015

• ເ��າໝາຍການພ�ດທະນາແ�ບຍືນຍ�ງ16

• ແ�ນຍຸດທະສາດແ��ງຊາດເ��ອຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແ��ຍິງ (NSPAW)17

https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
http://www.peacewomen.org/why-WPS/solutions/resolutions
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

https://www.agipp.org/en/issuesthataffectwomensparti/national-strategic-plan-advancement-women



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ໝາຍເຫດສຳລັບຄູຝຶກ

ເຖິງວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນບົດບາດທີ່ສາມາດຕັດສິນບັນຫາໃນດ້ານນະໂຍບາຍ 
ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແລະ ເຖິງວ່າຈະມີບົດບາດໃນດ້ານນັ້ນ, ການສົ່ງເສີມການພັດທະນາ
ຮູບແບບການປະຕິບັດບົນພື້ນຖານສິດທິມະນຸດໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມີການພັດທະນາດ້ານຂີດຄວາມສາມາດຫຼາຍກວ່າການໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ສາມມື້ໃນການຝຶກ
ອົບຮົມ. ເປົ້າໝາຍຂອງກິດຈະກຳນີ້ແມ່ນເພື່ອແນະນໍາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ຮູ້ຈັກແນວຄິດຂອງຮູບແບບ
ການປະຕິບັດບົນພື້ນຖານສິດທິມະນຸດ ແລະ ຄວນໃຊ້ສິດທິມະນຸດເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການ
ວາງຍຸດທະສາດ. ຄູຝຶກຄວນເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນຄວາມເປັນຈິງການພັດທະນາຮູບແບບການປະຕິ
 ບັດບົນພື້ນຖານສິດທິມະນຸດເປັນວິທີການທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ເພາະຕ້ອງໄດ້ມີການວິເຄາະ ແລະ
ເຂົ້າໃຈປັດໃຈທາງສັງຄົມ - ການເມືອງ ໃນແຕ່ລະປະເທດທີ່ວິທີການດັ່ງກ່າວຖືກສ້າງຂຶ້ນມາ.19 

ກິດຈະກຳໃນບົດນີ້ຈະໃຊ້ວິທີການງ່າຍໆໃນການແນະນໍາແນວຄິດກ່ຽວກັບຮູບແບບການປະຕິບັດ
ບົນພື້ນຖານສິດທິມະນຸດ. 

18   https://www.unicef.org/policyanalysis/rights/index_62012.html.
19   https://www.un.org/womenwatch/daw/news/savitri.htm.
20   http://www.scottishhumanrights.com/media/1409/shrc_hrba_leaflet.pdf.
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ຮູບແ�ບການປະຕິບ�ດບ�ນພ�ນຖານສິດທິມະນຸດແ��ນແ�ວຄິດການເ�ັດວຽກເ��ອການພ�ດທະນາມະນຸດ

ທ�ອີງໃ��ມາດຕະຖານສິດທິມະນຸດສາກ�ນ ເ��ງເ�ັດວຽກໂ�ຍກ�ງເ��ອສ�ງເ�ີມ ແ�ະ ປ�ກປ�ອງສິດທິມະນຸດ. 

ເ�ັນວິທີໃ�ການຊອກຫາ ແ�ະ ວິເ�າະຄວາມບ�ເ��າທຽມກ�ນທ�່ເ�ັນຫ�ວໃ�ຂອງບ�ນຫາການພ�ດທະນາ

ທ�ເ�ັດໃ��ເ�ີດການຈຳແ�ກ ແ�ະ ການກະຈາຍອຳນາດທ�ບ�ເ��າທຽມກ�ນໃ�ຂ�ນຕອນການພ�ດທະນາ.18

ຮູບແບບການປະຕິບັດບົນພື້ນຖານສິດທິມະນຸດ (HRBA) ແມ່ນຫຍັງ?

https://www.unicef.org/policyanalysis/rights/index_62012.html.



ກິດຈະກຳທີສອງ: ການນຳໃຊ້ຮບູແບບການປະຕິບັດບົນພື້ນຖານສິດທິມະນຸດຜ່ານ CEDAW  
ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອສ້າງແນວຄິດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຮູບແບບການປະຕິບັດບົນພື້ນຖານສິດທິມະນຸດ
ຜ່ານ CEDAW ໃນເງື່ອນໄຂຂອງໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ. 

ເວລາ: 60 ນາທີ 

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄູຝຶກ:

2.1 ບົດຝຶກຫັດ: ການນຳໃຊ້ CEDAW (30 ນາທີ) 

ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອອກເປັນຫຼາຍກຸ່ມ ແລະ ແຕ່ລະກຸ່ມຈະໄດ້ຮັບເອກະສານ 3.3.1 CEDAW (ເບິ່ງ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ) ເພື່ອອ່ານ, ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ແລະ ບິກ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ສາຍສະໄລ້.
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ຫຼັກການ PANEL ຂອງຮູບແບບການປະຕິບັດບົນພື້ນຖານສິດທິມະນຸດ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ທຸກຄ�ນຄວນມີສ�ວນຮ�ວມໃ�ການຕ�ດສິນບ�ນຫາທ�ກະທ�ບຕ�ສິດຂອງພວກເ�ົາ.20

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ການບໍ່ຈຳແນກ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ
ຫ�າມ, ປ�ອງກ�ນ, ແ�ະ ລຶບລ�າງທຸກຮູບແ�ບການຈໍາແ�ກ. ຄວນໃ��ບຸລິມະສິດແ��ຜູ�ທ�ພ�ບກ�ບອຸປະສ�ກທ�ໃ��ທ�ສຸດໄ��ຮ�ບຮູ�ສິດຂອຕ�ນເ�ງ
ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ທຸກຄ�ນຄວນເ��າໃ�ສິດຂອງຕ�ນເ�ງ, ແ�ະ ໄ��ຮ�ບການສ�ງເ�ີມຢ�າງເ�ັມທ� ເ��ອເ��າຮ�ວມໃ�ການສ�າງນະໂ�ບາຍ ແ�ະ ການປະຕິບ�ດ
ທ�ສ�ງຜ�ນຕ�ຊີວິດຂອງພວກເ�ົາ.
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
��ກການນ�ຕ�ອງສ�າງຂ�ນບ�ນພ�ນຖານສິດທາງກ�ດໝາຍ ພາຍໃ��ກ�ດໝາຍພາຍໃ�ປະເ�ດ ແ�ະ ກ�ດໝາຍສາກ�ນ.

http://www.scottishhumanrights.com/media/1409/shrc_hrba_leaflet.pdf

ຄວນມີການຕິດຕາມວ�າສິດທິຂອງປະຊາຊ�ນໄ��ສ�ງຜ�ນຕ�ຊີວິດຂອງພວກເ�ົາຄືແ�ວໃ�, ລວມທ�ງວິທີທາງແ��ໄ�ເ��ອເ�ີດຂ�ຜິດພາດ.



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ບົດຝຶກຫັດ CEDAW 
ອ�ານບ�ດສະ��ບເ��ອໃ� CEDAW ແ�ະ ສ�ນທະນາກ�ນພາຍໃ�ກຸ�ມຕາມຄໍາຖາມດ�ງລຸ�ມນ�:

• ມາດຕາໃ�ທ�ກ�ຽວຂ�ອງກ�ບວຽກງານຂອງໜ�ວຍງານບ�ງຄ�ບໃ��ກ�ດໝາຍ?

• ມາດຕາດ�ງກ�າວສາມາດເ�ັນທິດຊ�ນໍາໃ�ວຽກງານຂອງທ�ານຄືແ�ວໃ�?

• ມາດຕາໃ�ທ�ສາມາດນໍາໃ��ໄ��ໃ�ທີມງານຜູ�ບ�ງຄ�ບໃ��ກ�ດໝາຍໃ�ຖານະເ�ັນນາຍຈ�າງ?

• ມາດຕາດ�ງກ�າວສາມາດເ�ັນທິດຊ�ນໍາໃ�ວຽກງານຂອງທ�ານຄືແ�ວໃ�?

ມາດຕາ 

3. ການຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບພື້ນ
ຖານ
ລັດຖະບານຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທຸກຂະແໜງການ
ທັງໃນດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ແລະ 
ວັດທະນະທຳ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ
ສາມາດນໍາໃຊ້ສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບພື້ນຖານ.

5. ບົດບາດທີ່ອີງຕາມການສ້າງລັກສະນະສະເພາະ
ທາງເພດ 
ລັດຖະບານຕ້ອງເຮັດວຽກເພື່ອປ່ຽນແນວຄິດທີ່ມີລັກ
ສະນະສະເພາະທາງເພດກ່ຽວກັບເດັກຍິງ ແລະ ແມ່
ຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ແລະ ຜູ້ຊາຍ, ໂດຍສະເພາະຖ້າ
ບົດບາດເຫຼົ່ານັ້ນເຊື່ອວ່າເດັກຊາຍ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ເຮັດ
ໄດ້ດີກວ່າແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ.

ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເປັນ
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການກຳກັບວ່າ
ສິດນັ້ນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມ ແລະ
ປະຕິບັດ, ທັງໂດຍພົນລະເມືອງ 
ແລະ ໃນໜ່ວຍງານເອງ. 

ນີ້ສະແດງອອກທາງນະໂຍບາຍ
ການຊັບຊ້ອນເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນໜ່ວຍ
ງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ 

ການນຳໃຊ້ໃນໜ່ວຍງານ
ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ 
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2.2 ການປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃນກຸ່ມໃຫຍ່ (30 ນາທີ)

ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບຄໍາເຫັນ. ສຳລັບຄໍາຖາມສອງຂໍ້ທຳອິດສາມາດຕີຄວາໝາຍໄດ້ຫຼາຍແບບ
ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມນັ້ນ. ຕົວຢ່າງຄໍາຕອບຂອງສອງຄໍາຖາມທຳອິດມີດັ່ງນີ້. 



6. ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ຄ້າປະເວນີ
ລັດຖະບານຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ, ກໍຄືການສ້າງກົດໝາຍ
ໃໝ່ເພື່ອຢຸດຕິການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການຄ້າປະເວນີ
ໃນເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ.

7. ດ້ານການເມືອງ ແລະ ສາທາລະນະ
ແມ່ຍິງມີສິດຄືກັນໃນການລົງຄະແນນ ແລະ ຖືກເລືອກ
ຕັ້ງໃຫ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງໃນລັດຖະບານ. ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່
ຍິງມີສິດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຕັດສິນບັນຫາຂອງ
ລັດຖະບານ ແລະ ວິທີປະຕິບັດການຕັດສິນນັ້ນພວກ
ເຂົາມີສິດເຂົ້າຮ່ວມອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະ
ບານ (NGOs).

11. ການຈ້າງງານ
ແມ່ຍິງມີສິດທີ່ຈະໄດ້ເຮັດວຽກຄືກັນກັບຜູ້ຊາຍ. ພວກ
ເຂົາຄວນສາມາດເຮັດອາຊີບທີ່ພວກເຂົາເລືອກ. ແມ່
ຍິງຕ້ອງມີໂອກາດຄືກັນໃນການຫາວຽກ, ໄດ້ຄ່າຈ້າງ
ເທົ່າກັນ ແລະ ໄດ້ເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ເຂົ້າເຖິງເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ປອດ
ໄພ. ແມ່ຍິງບໍ່ຄວນຖືກຈຳແນກຍ້ອນວ່າພວກເຂົາແຕ່ງ
ດອງ, ຖືພາ, ມີລູກ, ຫຼື ຕ້ອງເບິ່ງແຍງລູກ. ແມ່ຍິງຄວນ
ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກລັດຖະບານເມື່ອກະສຽນ, 
ຫວ່າງງານ, ເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ເຖົ້າແກ່.

ທີມງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເປັນ
ຜູ້ນໍາໃນການຕອບໂຕ້ ແລະ ການ
ສືບສວນ 

ໃນລະຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງ,
ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
ບາງຄັ້ງກໍສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຮັກສາຄວາມສະຫງົບ
ແລະ ຮັບປະກັນວ່າພົນລະເຮືອນ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງບ່ອນເລືອກຕັ້ງ. 

ມັນສະແດງອອກໃນນະໂຍບາຍ
ບຸກຄະລາກອນ, ທັງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດ
ເຈນ ແລະ ບໍ່ຊັດເຈັນ. ເຊັ່ນ: ໃນ
ນະໂຍບາຍຊັບຊ້ອນເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່
ມີຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: 
ຄວາມສູງທີ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນການໄດ້ຮັບຕຳ
ແໜ່ງ? 
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ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

12. ສຸຂະພາບ 
ລັດຖະບານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງບໍ່
ໄດ້ຖືກຈຳແນກໃນດ້ານການເບິ່່ງແຍງສຸຂະພາບເດັກ
ຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ
ດ້ວຍເງື່ອນໄຂດຽວກັນກັບເດັກຊາຍ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. 
ໂດຍສະເພາະ, ແມ່ຍິງມີສິດໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ການຖືພາ

13. ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ 
ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ ມີສິດຄືກັນກັບເດັກຊາຍ ແລະ
ຜູ້ຊາຍໃນທຸກຂົງເຂດທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ,
ເຊັ່ນ: ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງຄອບຄົວ, ໄດ້ຮັບທຶນ
ກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນດ້ານກິ
ລາ ແລະ ວັດທະນະທຳ.

15. ກົດໝາຍ
ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ແລະ ຜູ້ຊາຍມີ
ຄວາມສະເໝີພາບກັນຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ, ລວມທັງກົດ
ໝາຍກ່ຽວກັບສິດເສລີພາບໃນການເດີນທາງໄປບ່ອນ
ທີ່ເລືອກ, ເລືອກບ່ອນຢູ່ອາໄສ, ເຊັນສັນຍາ ແລະ ຊື້
ຂາຍຊັບສົມບັດ. ແມ່ຍິງມີຄວາມສາມາດທາງກົດໝາຍ’ 
ຄືກັນກັບຜູ້ຊາຍ.

ມັນກ່ຽວພັນກັບຄະດີການຄ້າ
ມະນຸດ ແລະ ການເບິ່ງແຍງຜູ້
ຖືກເຄາະຮ້າຍຫຼັງຈາກກໍລະນີດັ່ງ
ກ່າວ. 

ຮັບປະກັນວ່າມີການປະຕິບັດ
ຢ່າງຍຸຕິທໍາໃນວຽກງານ ແລະແມ່
ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ບໍ່ຖືກປະຕິບັດ
ແບບບໍ່ດີ/ການເຮັດວຽກຜິດກົດ
ໝາຍ.

ເປັນສະຖາບັນທີ່ຮັບປະກັນວ່າ
ສິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ
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16. ການແຕ່ງດອງ ແລະ ການສ້າງຄອບຄົວ
ແມ່ຍິງມີສິດຄືກັນກັບຜູ້ຊາຍໃນການເລືອກວ່າຈະແຕ່ງ
ດອງກັບໃຜ, ຈະມີລູກຈັກຄົນ ແລະ ເບິ່ງແຍງພວກເຂົາ
ຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ່ພວກເຂົາເກີດ. ແມ່ຍິງຍັງມີສິດໃນຊັບສິນ
ເທົ່າທຽມກັບສາມີໃນໄລຍະທີ່ແຕ່ງດອງກັນ. ເພື່ອກຳ
ຈັດບັນຫາການແຕ່ງດອງໃນເດັກ, ລັດຖະບານຕ້ອງ
ກໍານົດອາຍຸຕໍ່າສຸດສໍາລັບການແຕ່ງດອງ ແລະ ຮັບປະ
ກັນວ່າກົດໝາຍນັ້ນຖືກບັງຄັບໃຊ້. ການແຕ່ງດອງທັງ
ໝົດຄວນໄດ້ຮັບການລົງທະບຽນ (ບັນທຶກຢ່າງເປັນ
ທາງການຈາກລັດຖະບານ).  

ຄູຝຶກຄວນກະກຽມຕົວຢ່າງທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ ທີ່ສົນທິສັນຍາ CEDAW 
ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານສິດທິມະນຸດອື່ນໆ ໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ເພື່ອຈັດຕັ້ງຮູບແບບການປະຕິ 
ບັດບົນພື້ນຖານສິດທິມະນຸດໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ.  

ເປັນສະຖາບັນທີ່ຮັບປະກັນວ່າ
ສິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສົ່ງ ເສີມ, 
ໂດຍສະເພາະສິດທີ່ກ່ຽວພັນກັບ
ການຄ້າມະນຸດ 
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ມາດຕາ ການນຳໃຊ້ໃນໜ່ວຍງານ
ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ 



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ເປົ້າໝາຍ: ເພື່ອທົບທວນຄືນສິ່ງທີ່ຮຽນມາ ແລະ ສ້າງແຜນດຳເນີນງານເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ

ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້: 
ເມື່ອສິ້ນສຸດບົດນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້...

● ທົບທວນຄືນເນື້ອໃນຂອງໂມດູນ 1
● ຄິດທວນຄືນຈຸດສໍາຄັນທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ 
● ສ້າງແຜນດຳເນີນງານເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ 

ເວລາ: 60 ນາທີ 

ບົດທີສີ່

ການທົບທວນຄືນ ແລະ ການ
ວາງແຜນປະຕິບັດງານ

ອຸປະກອນ 

ທົບທວນຄືນ ໂມດູນ 1

ການປະເມີນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສໍາລັບ
ໂມດູນ 1

3.4.1 ຄໍາຖາມທົບທວນຄືນ
ແຜນປະຕິບັດງານ

ກະກຽມກິດຈະກໍາສໍາລັບທົບທວນຄືນ

ຄູຝຶກອາດຈະນໍາໃຊ້ວິທີການທີ່ຕົນເອງມັກ 

ພິມໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄົນລະໜຶ່ງຊຸດ 

ຄຳແນະນຳສຳລັບການກະກຽມ 
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ກິດຈະກຳທີໜຶ່ງ: ການທົບທວນຄືນ ແລະ ການປະເມີນຜົນ
ຈຸດປະສົງ : ເພື່ອທົບທວນຄືນຈຸດສໍາຄັນທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງແຜນດຳເນີນ
ງານເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ 

ເວລາ: 30 ນາທີ 

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄູຝຶກ:

1.1 ທົບທວນຄືນໂມດູນ 1 (20 ນາທີ )

ມີຫຼາຍວິທີທີ່ຄູຝຶກສາມາດນໍາມາໃຊ້ໃນການທົບທວນບົດຮຽນ, ໜຶ່ງວິທີທີ່ແນະນໍາແມ່ນໃຊ້ຄໍາຖາມ
ຈາກໝວກ, ເຊິ່ງມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້.

ກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ຄູຝຶກຂຽນຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ (ໃຫ້ພໍສຳລັບທຸກຄົນ) ໃສ່ເຈ້ຍນ້ອຍ
ໄວ້ຕ່າງຫາກ, ພັບ ແລະ ເອົາຄໍາຖາມນັ້ນໃສ່ໄວ້ໃນໝວກ ຫຼື ຖ້ວຍ 

ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢືນເປັນວົງມົນ ແລະ ຈົກເອົາຄໍາຖາມຈາກໝວກຜູ້ລະໜຶ່ງຄໍາຖາມ ແລ້ວຕອບຄໍາ
ຖາມດັ່ງກ່າວ. 

ພາບລວມຂອງບົດຮຽນ

ກິດຈະກຳ ເວລາຈຸດປະສົງ

1. ການທົບທວນ
ຄືນ ແລະ ການ
ປະເມີນຜົນ

2. ການວາງແຜນ
ປະຕິບັດງານ

30 ນາທີ
 

30 ນາທີ

ເພື່ອທົບທວນຄືນຈຸດສໍາຄັນທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງແຜນດຳເນີນງານເພື່ອຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ 

ເພື່ອສ້າງແຜນດຳເນີນງານສຳລັບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ 



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
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1.2 ການປະເມີນເມື່ອສິ້ນສຸດຫຼັກສູດ (10 ນາທີ)

ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂມດູນ ຄູຝຶກຄວນຂໍຄໍາຄິດເຫັນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍຜ່ານວິທີການປະເມີນ 
ແລະ ຮູບແບບທີ່ຖືກສະເໜີແນະໂດຍສະຖາບັນຂອງພວກເຂົາ.

ກິດຈະກຳທີສອງ: ການວາງແຜນປະຕິບັດງານ 
ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອສ້າງແຜນດຳເນີນງານສຳລັບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ

ເວລາ: 30  ນາທີ 

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄູຝຶກ: 

2.1 ການວາງແຜນປະຕິບັດງານ (20 ນາທີ)

ຢາຍເອກະສານ 3.4.1 ຄໍາຖາມສໍາລັບທົບທວນແຜນດໍາເນີນງານ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ອະທິບາຍ
ວ່າໃນເອກະສານນັ້ນມີຊຸດຄໍາຖາມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຄິດກ່ຽວກັບແຜນດຳເນີນງານ ແລະ ມີ
ຕາຕະລາງສຳລັບຕື່ມແຜນດຳເນີນງານ.  

ໃຫ້ເວລາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 20 ນາທີ ເພື່ອທົບທວນຄືນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຕື່ມໃສ່ແບບຟອມຕົວຢ່າງ. 

2.2 ການປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃນກຸ່ມໃຫຍ ່(10 ນາທີ)

ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບອກແຜນດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ, ຖ້າມີ. 
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ເອກະສານປະກອບການຝຶກອົບຮົມ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
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1.1.1 ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທຽບກັບ ເພດ 

ເພດ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ແມ່ຍິງມີໂຄໂມໂຊມ  X ສອງອັນ ໃນຂະນະ
ທີ່ຜູ້ຊາຍມີໂຄໂມໂຊມ X ໜຶ່ງອັນ ແລະ Y 
ໜຶ່ງອັນ

ແມ່ຍິງໃຫ້ກໍາເນີດລູກ 

ຜູ້ຊາຍມີລະດັບໂຮໂມນເພດຊາຍສູງກວ່າ
ແມ່ຍິງ

ແມ່ຍິງມີໂຮໂມນເພດຍິງ ແລະ ໂຮໂມນ
ໂປຣເຈສເຕີຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ

ແມ່ຍິງສາມາດໃຫ້ນົມລູກ 

ຜູ້ຊາຍສຽງແຕກເມື່ອແຕກບ່າວ

ແມ່ຍິງເລີ່ມມີປະຈຳເດືອນລະຫ່ວາງແຕກ
ສາວ 

ແມ່ຍິງມີຈິດໃຈອ່ອນໄຫວກວ່າຜູ້ຊາຍ 

ແມ່ຍິງຜົມຍາວກວ່າຜູ້ຊາຍ 

ຜູ້ຊາຍຂັບລົດເກັ່ງກວ່າແມ່ຍິງ 

ແມ່ຍິງຮັບຜິດຊອບໃນການເບິ່ງແຍງລູກ

ຜູ້ຊາຍມີບົດບາດ ແລະ ອຳນາດສູງສຸດໃນ
ລັດຖະບານ

ເດັກຊາຍມັກສີຟ້າ ແລະ ເດັກຍິງມັກສີບົວ 

ແມ່ຍິງເກັ່ງເລື່ອງແຕ່ງກິນ ແລະ ເຮັດອະນາ
ໄມໄດ້ດີ ກວ່າຜູ້ຊາຍ
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1.1.2 ການຈັດແບ່ງສິ່ງຂອງຕ່າງໆ, ກິດຈະກຳ ແລະ ບົດບາດຕາມເພດ

ເພດຍິງ

ເພດຊາຍ 

Cut apart here

Cut apart here



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
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Cut apart here

Cut apart here

1.1.2 ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ

ເຄື່ອງແຕ່ງໜ້າ

ກະເປົາຖື
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ໜັງສືພິມ

ກາລະວັດ

Cut apart here

Cut apart here



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
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Cut apart here

Cut apart here

ໂສ້ງຂາຍາວ

ໝໍ້ກະທະ
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ລໍ້ຍູ້ເດັກນ້ອຍ

ແລັບທັອບ

Cut apart here

Cut apart here



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
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Cut apart here

ລົດ
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ຂັບລົດ

ກໍ່ສ້າງ

1.1.2 ກິດຈະກຳ

Cut apart here

Cut apart here



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
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Cut apart here

Cut apart here

ແຕ່ງກິນ

ຫຼິ້ນກັບລູກໆ
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ທໍາຄວາມສະອາດເຮືອນ

ຫຍິບເຄື່ອງ

Cut apart here

Cut apart here



ໂມດູນ 1
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Cut apart here

Cut apart here

ໃສ່ນໍ້າມັນລົດ

ໄປຊື້ເຄື່ອງ
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ເຕັ້ນລໍາ

Cut apart here



ໂມດູນ 1
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Cut apart here

Cut apart here

1.1.2 ບົດບາດ

ຄູສອນ

ພະຍາບານ
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ນັກການເມືອງ

ຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ

Cut apart here

Cut apart here



ໂມດູນ 1
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Cut apart here

Cut apart here

ດູແລເດັກ

ດູແລຍາດພີ່ນ້ອງທີ່
ແກ່ຊະລາ
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ຊາວນາ

Cut apart here



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

119

ຄົນຂັບລົດໂດຍສານ

ພະນັກງານດັບເພີງ

Cut apart here

Cut apart here
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ຄິດທົບທວນຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອ່ານກໍລະນີສຶກສາໃນຊຸດກິດຈະກໍານີ້.

1. ທ່ານຄິດວ່າຕົວລະຄອນໃນກໍລະນີສຶກສາເປັນເພດຊາຍ ຫຼື ເພດຍິງ? ອະທິບາຍຄໍາຕອບຂອງ
ທ່ານ.

2. ຜົນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກການກະທຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກໍລະນີສຶກສາ, ລວມທັງປະຕິກິລິຍາຈາກ
ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ ແລະ ຜົນສະທ້ອນທາງກົດໝາຍ, ເສດຖະກິດ ຫຼື ຜົນກະທົບໃນໄລຍະ
ຍາວມີຫຍັງແດ່?

3. ຜົນສະທ້ອນນີ້ຕ່າງກັນຫຼືບໍ່ລະຫວ່າງຜູ້ກະທຳທີ່ເປັນເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ? ຖ້າຕ່າງກັນ, 
ຕ່າງກັນຄືແນວໃດ?  

4. ທ່ານຄິດວ່າຜົນສະທ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈະຕ່າງກັນບໍ່ລະຫວ່າງມື້ນີ້ກັບຕອນທີ່ພໍ່ແມ່ ຫຼື ພໍ່ເຖົ້າແມ່ 
ເຖົ້າຂອງທ່ານຍັງໜຸ່ມກວ່ານີ້?

1.2.1 ຄຸນນະສົມບັດ, ອາລົມ ແລະ ພຶດຕິກຳຕາມເພດ 



ໂມດູນ 1
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ກໍລະນີສຶກສາ ກ: ເລື່ອງຈາກຂ່າວ

ຕຳຫຼວດກຳລັງຄົ້ນຫາເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 16 ປີ ສອງຄົນ ຊື່ ແດງ ແລະ ຟ້າ, ທັງສອງຖືກກ່າວຫາວ່າ
ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຫໍປະຈຳຊຸມຊົມ, ແລະ ຢູ່ໃນນັ້ນໝົດຄືນ ແລະ ເຫັນມີແກ້ວເຫຼົ້າເປົ່າ, ແລະ ຊອງ
ຖົງຢາງອະນາໄມຢູ່ໃນນັ້ນນໍາ. 

ປະຊາຊົນແຖວນັ້ນພົບເຫັນທັງສອງຄົນ ແລະ ຖາມວ່າພວກເຂົາມາເຮັດຫຍັງຢູ່ຫັ້ນ. ພວກເຂົາ
ລາຍງານວ່າ ຟ້າເລີ່ມ ອາລະວາດໃສ່ປະຊາຊົນ ຈົນແດງຕ້ອງຂໍຮ້ອງໃຫ້ຢຸດ ແລະ ທັງສອງກໍໜີໄປ

ແດງ ເປັນຜູ້ທີ່ມີລັກສະນະອ່ອນແອ ແລະ ມາຈາກຄອບຄົວທີ່ແຕກແຍກ, ແຕ່ສຳລັບຟ້າ ໂຮງຮຽນ
ຮູ້ສຶກຕົກໃຈທີ່ລາວມີພຶດຕິກຳແນວນັ້ນ ເພາະວ່າລາວເປັນນັກກິລາທີ່ມີພອນສະຫວັນ. 

ກໍລະນີສຶກສາ ຂ : ບົດຄວາມຈາກໜັງສືພິມ

ຜູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງສົງໄສວ່າແມ່ນຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍຖືກຈັບ ຫຼັງຈາກບຸກເຂົ້າໄປໃນຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າ ແລະ 
ຂົ່ມຂູ່ຜູ້ບໍລິສຸດທີ່ມາຊື້ເຄື່ອງໃນຕອນສວາຍວັນເສົາ.  

ພະຍານເລົ່າເຫດການໃຫ້ຟັງວ່າ: “ຂ້ອຍຢ້ານຫຼາຍ, ຂ້ອຍແລ່ນ ແລະ ຮ້ອງເມື່ອຂ້ອຍເຫັນຜູ້ກໍ່
ການຮ້າຍເຂົ້າມາໃນຮ້ານ, ຂ້ອຍໂຊກດີທີ່ມີປ້າຍໃຫຍ່ໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ລີ້ຢູ່ຫຼັງປ້າຍນັ້ນ ພວກເຂົາເລີຍ
ບໍ່ເຫັນຂ້ອຍ”. 

“ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍຖືກຢຸດໂດຍຄົນຂາຍເຄື່ອງທີ່ກ້າຫານ ໂດຍລາວໄດ້ໂຍນໝາກເບສບອນໃສ່ຫົວຜູ້
ກໍ່ການຮ້າຍຈົນສະຫຼົບໄປ”.

ກຸ່ມຄົນທີ່ເປັນໝູ່ກັນ ໄດ້ບອກນັກຂ່າວວ່າພວກເຂົາດີໃຈຫຼາຍທີ່ຄົນຂາຍເຄື່ອງຜູ້ນັ້ນເປັນຄົນກ້າ
ຫານ.

“ພວກເຮົາຢູ່ບາໃນຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າກຳລັງກິນເບຍ ແລະ ເບິ່ງແຕະບານ. ພວກເຮົາຍ່າງອອກ
ມາສູບຢາ ຕອນທີ່ເຫັນຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍກຳລັງແລ່ນມາທາງເຮົາ. ໂຊກດີທີ່ຕອນນັ້ນຄົນຂາຍເຄື່ອງ
ໂຍນໝາກເບສບອນໃສ່ຫົວຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ສະຫຼົບໄປເລີຍ”. 

ກໍລະນີສຶກສາ ຄ: ເລື່ອງຫຍໍ້ຮູບເງົາ

ເລື່ອງຄວາມຮັກ ທີ່ນໍາຄົນສອງຄົນມາພົບກັນ. ຕົວລະຄອນຊື່ ຂຽວ ແລະ ແດງ. 

‘ຂຽວ’ ເປັນຄົນທີ່ລ້ຽງລູກຄົນດຽວ. ລາວໜີອອກຈາກຄວາມສໍາພັນທີ່ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ 
ໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ເມືອງໃໝ່ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່. 
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‘ແດງ’ ເປັນນັກກົດໝາຍທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຄືກັບວ່າລາວມີພ້ອມທຸກຢ່າງໃນຊີວິດ, ແຕ່ຄວາມ
ຈິງແລ້ວ ແດງ ຕ້ອງທົນທຸກກັບຄວາມຢ້ານກົວທາງຈິດໃຈທີ່ເກີດຈາກການທີ່ເຄີຍໃຊ້ຊີວິດໃນພາ
ວະສົງຄາມ, ຄວາມຢ້ານນີ້ເຮັດໃຫ້ລາວຕິດເຫຼົ້າ. 

ທັງສອງຄົນພົບກັນໃນຄືນທີ່ຫິມະຕົກ ໃນຕອນທີ່ຂຽວກັບມາຈາກວຽກ ແລະ ເຫັນແດງກຳລັງສະ 
ດຸດໃນຂະນະທີ່ຢ່າງອອກຈາກບາເຫຼົ້າ ມີອາການເມົາ ແລະ ໄດ້ຖືກໄວລຸ້ນສອງຄົນປຸ້ນເອົາຊັບສິນ. 
ຂຽວເຂົ້າໄປຊ່ວຍໂດຍໃຊ້ໄມ້ທີ່ເກັບໄດ້ຈາກພື້ນ ແລະ ແລ່ນເຂົ້າໃສ່ພວກເຂົາ.

ຫຼັງຈາກຊ່ວຍໃຫ້ຂຽວຊ່ວງຈາກອາການເມົາ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດແຜ ທັງສອງໄດ້ເລີ່ມຄວາມ
ສໍາພັນ ແລະ ນໍາໄປສູ່ຄວາມຮັກ. 



ໂມດູນ 1
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ສາສະໜາ 

1.4.1 ບັດຄຳສິ່ງທີ່ມີອິດທິພົນ

Cut apart here
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ການເມືອງ

Cut apart here



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

125

ການສຶກສາ 

Cut apart here
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ອາຊີບ 

Cut apart here



ໂມດູນ 1
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ສື່/ສື່ສັງຄົມ

Cut apart here



2.1.1 ນິຍາມກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ (LGBTI)
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ຈັບຄູ່ຄໍາສັບຕໍ່ໄປນີ້ ໃສ່ກັບຄໍານິຍາມທີ່ຖືກຕ້ອງໃນຕາຕະລາງ: 
ເກ    ມັກຕ່າງເພດ 
ມັກເພດດຽວກັນ    ຄົນສອງເພດ **
ເລສບ້ຽນ   ຂ້າມເພດ (ບາງຄັ້ງກໍ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ “ທຣານ”)*

ຄຳສັບ ຄຳນິຍາມ

ໝາຍເຖິງຜູ້ຊາຍທີ່ມີອາລົມ, ຄວາມຮັກ ແລະ/ຫຼື ຣົດສະນິຍົມທາງເພດຕໍ່ຜູ້ຊາຍດ້ວຍກັນ. ເຊັ່ນ
ດຽວກັນ, ຄໍານີ້ຍັງໝາຍເຖິງເລສບ້ຽນ (ຍິງຮັກຍິງ) ເຊິ່ງຜູ້ຍິງບາງຄົນມັກຈະລະບຸໂຕເອງວ່າ ເກ
ຫຼາຍກວ່າ ເລສບ້ຽນ

ໝາຍເຖິງຜູ້ຍິງທີ່ມີອາລົມ, ຄວາມຮັກ ແລະ/ຫຼື ຣົດສະນິຍົມທາງເພດຕໍ່ຜູ້ຍິງດ້ວຍກັນ. 

ແມ່ນຄໍາສັບທີ່ໃຊ້ອະທິບາຍໃນລັກສະນະກວ້າງໆເຖິງລັກສະນະພາຍນອກ ແລະ ລັກສະນະນິໄສ
ທີ່ຜິດກັບເພດຕົ້ນກຳເນີດ ເຊິ່ງລວມມີທັງພວກຂ້າມເພດ ແລະ ແຕ່ງກາຍຂ້າມເພດ, ແລະ ຜູ້ທີ່
ເອີ້ນຕົນເອງວ່າເປັນເພດທີສາມ. ແມ່ຍິງຂ້າມເພດ ແມ່ນຜູ້ທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າແມ່ຍິງ ແຕ່ຕອນເກີດເປັນ
ຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຊາຍຂ້າມເພດ ແມ່ນຜູ້ທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າຜູ້ຊາຍ ແຕ່ຕອນເກີດເປັນແມ່ຍິງ, ໃນຂະນະດຽວ
ກັນ ຄົນຂ້າມເພດບາງຄົນບໍ່ກຳນົດຕົນເອງເປັນເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍເລີຍ. ຄົນຂ້າມເພດບາງຄົນໃຊ້
ການຜ່າຕັດ ຫຼື ກິນໂຮໂມນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮ່າງກາຍຄືເພດທີ່ຕົນຕ້ອງການ, ບາງຄົນກໍບໍ່ເຮັດຫຍັງ
ເລີຍ

ຄໍາສັບນີ້ ອາດຈະເປັນຄໍາສັບທີ່ໃຊ້ໃນທາງການແພດ ເພື່ອອະທິບາຍຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຮັກ ແລະ/ຫືຼ 
ມີຣົດສະນິຍົມທາງເພດຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີເພດດຽວກັນ.

ໝາຍເຖິງຜູ້ຊາຍ ຜູ້ທີ່ມີອາລົມຄວາມຮັກ ແລະ/ຫຼື ມີຣົດສະນິຍົມທາງເພດຕໍ່ແມ່ຍິງ ຫຼື ແມ່ຍິງ ຜູ້ທີ່ມີ
ອາລົມຄວາມຮັກ ແລະ/ຫຼື ຣົດສະນິຍົມທາງເພດຕໍ່ຜູ້ຊາຍ

ໝາຍເຖິງຜູ້ມີສອງເພດແມ່ນຜູ້ທີ່ເກີດມາມີຮ່າງກາຍ ແລະ ລັກສະນະສະລີລະ, ເຊັ່ນ: ມີອະໄວຍະ
ວະສືບພັນ, ຮູບແບບໂຮໂມນ ແລະ/ຫຼື ໂຄໂມໂຊມ ທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັບ ນິຍາມເພດຍິງ ຫຼື ເພດຊາຍ, 
ລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ອາດປະກົດໃຫ້ເຫັນຕັ້ງແຕ່ເກີດ ຫຼື ພາຍຫຼັງ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊ່ວງແຕກໜຸ່ມ/
ແຕກສາວ. ຄົນສອງເພດສາມາດມີຣົດສະນິຍົມທາງເພດ ຫຼື ຖືກກຳນົດເປັນເພດໃດກໍໄດ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	See	https://www.stonewall.org.uk/help-advice/glossary-terms
*https://www.unfe.org/definitions/
**https://www.unfe.org/definitions/
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2.2.1 ບັດຕົວລະຄອນ 

ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 35 ຕ້ອງໄດ້ນັ່ງລົດ
ເຂັນ ຫຼັງຈາກປະສົບອຸບັດຕິເຫດຈາກ
ການເຮັດວຽກໃນໂຮງງານອຸດສະຫະ
ກຳ (ບໍ່ມີເງິນຊົດເຊຍ, ມີລູກ 5 ຄົນ)

ແມ່ຍິງ, ອາຍຸ 25 ປີ, ມີບັນຫາໃນການ
ໄດ້ຍິນ ແລະ ການຮຽນຮູຢູ່້ໃນຄອບຄົວ
ໃຫຍ່ທີ່ສະໜິດກັນ. 

ເດັກຊາຍ, ອາຍຸ 15 ປີ ເປັນເດັກກໍາ
ພ້າ ທີ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງນ້ອງອີກສອງຄົນ
ຜູ້ໜຶ່ງອາຍຸ 10 ປີ ແລະ ອີກຜູ້ໜຶ່່ງອາ
ຍຸ 8 ປີ. 

ເພດຍິງ, ອາຍຸ 35 ປີ ເປັນນັກການ
ເມືອງ ກຳລັງຖືພາ ແລະ ຫາກໍ່ເປັນ
ໝ້າຍ.

ເພດຊາຍ, ເປັນອຳນວຍການໃຫຍ່
ໃນບໍລິສັດທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານ

ແມ່ຍິງ, ອາຍຸ 18 ຍິງ ເປັນແມ່ບ້ານຢູ່
ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ

ເດັກຍິງ ອາຍຸ 10 ປີ, ເປັນຄົນຊົນເຜົ່າ
ອາໄສຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ
ຫາກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນ້ຳຖ້ວມ
ຮຸນແຮງ. 

ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 45 ປີ, ເປັນຜູ້ອຳ
ນວຍການໃຫຍ່ໃນທຸລະກິດທີ່ປະສົບ
ຜົນສຳເລັດ. ບໍ່ມີຄອບຄົວ ແລະ ມີໝູ່
ແຕ່ສອງສາມຄົນ. 

ເພດຍິງ, ອາຍຸ 25 ເປັນນັກສຶກສາມະ
ຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ຍັງເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍ
ລິການທາງເພດ.

ເພດຍິງ, ອາຍຸ 80 ປີ ເປັນແມ່ໝ້າຍ
 ແລະ ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍກວ່າ $1 ຕໍ່ ມື້. 

ເດັກຍິງ, ອາຍຸ 16 ປີ ທີ່ຖືກຄ້າມະນຸດ
ໃຫ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານອາບອົບນວດ

ແມ່ຍິງມີອາຊີບເປັນຄູ ຖືກຜົວຕີເປັນ
ປະຈໍາ.
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2.2.2 ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍ  

ໃຫ້ຄະແນນຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງ
ທ່ານທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າ  ໝາຍດັ່ງກ່າວ 
1 = ບໍ່ໝັ້ນໃຈເລີຍ
5 = ໝັ້ນໃຈທີ່ສຸດ 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

ທ່ານມີເຄື່ອງມືຫຍັງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້
ບັນລຸຕາມເປົ້າ ໝາຍບໍ່? ແລະ 
ມີອຸປະສັກຫຍັງແດ່?  

ເຄື່ອງມື:

ອຸປະສັກ

ເຄື່ອງມື:

ອຸປະສັກ

ເຄື່ອງມື:

ອຸປະສັກ

ເຄື່ອງມື:

ອຸປະສັກ

ເຄື່ອງມື:

ອຸປະສັກ

ຄໍາອະທິບາຍເປົ້າໝາຍ 

ໃຫ້ລະບຸ 5 ເປົ້າໝາຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການບັນລຸໃນອີກສາມປີຂ້າງໜ້າ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນວ່າທ່ານໝັ້ນໃຈຫຼາຍປານໃດວ່າ
ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນ.  
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ແມ່ຍິງ

ຜູ້ຊາຍ

ທັງສອງ

3.1.1 ປະເພດຂອງຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 

Cut apart here

Cut apart here

Cut apart here
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Cut apart here

Cut apart here

Cut apart here

ໄພຂົ່ມຂູ່

ຄວາມຮຸນແຮງທາງ
ຮ່າງກາຍ

ການລ່ວງລະເມີດທາງຈິດ
ວິທະຍາ
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Cut apart here

Cut apart here

Cut apart here

ເຮັດໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍທາງ
ຮ່າງກາຍ (ຕົວຢ່າງ: ຂັບລົດໄວເກີນ

ໄປ/ຂັບລົດແບບອັນຕະລາຍ)

ເກມຈິດຕະສາດ

ເພດສໍາພັນແບບບັງຄັບ
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Cut apart here

Cut apart here

Cut apart here

ຫ້າມ/ຈໍາກັດການຕິດຕໍ່ກັບ
ຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ 

ລະງັບການເຂົ້າເຖິງ
ການເງິນ

ການບໍ່ເວົ້າຄວາມຈິງຕໍ່
ລະບົບຍຸຕິທໍາກ່ຽວກັບຜູ້ຖືກ

ເຄາະຮ້າຍ 
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Cut apart here

Cut apart here

Cut apart here

ນໍາເງິນຂອງຜູ້ຖືກເຄາະ
ຮ້າຍໄປໃຊ້ຈ່າຍຈົນໝົດ

ປະຕິເສດການເຂົ້າເຖິງ
ເດັກນ້ອຍ

ຫຼອກລວງເດັກນ້ອຍເພື່ອ
ແຕກແຍກພວກເຂົາ
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Cut apart here

Cut apart here

Cut apart here

ການມີເພດສໍາພັນທີ່ໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງ

ຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ທໍາຮ້າຍເດັກ

ຄວບຄຸມການຄຸມກໍາເນີດ
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Cut apart here

Cut apart here

Cut apart here

ການກໍ່ກວນ, ໃຫ້ລໍາຄານ
ທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ 

ການໃສ່ຮ້າຍຜູ້ອື່ນ

ການທໍາລາຍຄວາມໜ້າ
ເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ 

ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
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ການປະຕິເສດການເຂົ້າເຖິງ
ຊັບສິນ ແລະ ສັດລ້ຽງ

ການທໍາລາຍຊັບສິນ ຫຼື
ສັດລ້ຽງ 

Cut apart here

Cut apart here



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

139

ແຕ່ລະຄົນໃນທີມຈະປ່ຽນກັນຫຼິ້ນຕາມບົດບາດສົມມຸດໃນແຕ່ລະບົດບາດ.  

ຜູ້ກະທຳຜິດ
ວຽກຂອງທ່ານແມ່ນໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງວ່າ ຜູ້ລອດຊີວິດ/ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ກໍາລັງເຮັດຫຍັງ. ໃນ 7 ນາ 
ທີທຳອິດທ່ານຄວນເວົ້າສິ່ງບໍ່ດີໃສ່ຜູ້ລອດຊີວິດ/ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ຕົວຢ່າງ:

●	 ຈັ່ງແມ່ນຊ້າເນາະ, ໄວກວ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຫວາ?
●	 ຂ້ອຍບໍ່ມັກວິທີທີ່ເຈົ້າເຮັດ.
●	 ເຮັດດີກວ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ຫວາ?

ຜູ້ລອດຊີວິດ/ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
ທ່ານມີເວລາ 10 ນາທີ ເພື່ອເຮັດວຽກຕາມຄຳສັ່ງໃຫ້ສຳເລັດ. ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້
ກະທຳຜິດທີ່ຈະເຝົ້າເບິ່ງວ່າທ່ານສິເຮັດວຽກຕາມຄໍາສັ່ງແນວໃດ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າທ່ານເຮັດ
ວຽກນັ້ນໄດ້ດີ.

ຜູ້ສັງເກດການ
ບົດບາດຂອງທ່ານແມ່ນສັງເກດການປະຕິສຳພັນລະຫວ່າງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ກະທຳຜິດ, 
ເບິ່ງຄວາມປ່ຽນແປງ ແລະ ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດໃນຖານະຜູ້ສັງເກດການ.

3.2.1 ບົດຝຶກຫັດອຳນາດ ແລະ ການຄວບຄຸມ  
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ບັນດາມາດຕາຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການລຶບລ້າງທຸກຮູບແບບຂອງການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ21

ມາດຕາ ສະຫຼຸບ

ການຈຳແນກຕໍ່ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ ໝາຍເຖິງການປະຕິບັດຕໍ່ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ
ໃນທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກເດັກຊາຍ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ 
ແລະ ເດັກຍິງບໍ່ສາມາດໃຊ້ສິດຂອງພວກເຂົາໄດ້. 

2. ມາດຕະການທາງນະໂຍບາຍ ລັດຖະບານຕ້ອງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຈຳແນກຕໍ່
ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ. ຕ້ອງມີກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຈຳ
ແນກໃດໆ. ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍລະດັບຊາດທັງໝົດຕ້ອງອີງໃສ່ຄວາມສະເໝີ
ພາບລະຫວ່າງເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ຄວນມີການ
ລົງໂທດຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ. 

ລັດຖະບານຕ້ອງເປັນເຈົ້າການໃນການດຳເນີນງານໃນທຸກໆຂະແໜງການ ທັງດ້ານ
ການເມືອງ, ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ແລະ ວັດທະນະທຳ – ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເດັກຍິງ 
ແລະ ແມ່ຍິງ ສາມາດນໍາໃຊ້ສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບພື້ນຖານ. 

ລັດຖະບານຄວນມີມາດຕະການພິເສດ ຫຼື ການດຳເນີນການພິເສດເພື່ອຢຸດຕິການ
ຈຳແນກຕໍ່ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ. ການດຳເນີນການພິເສດຄວນເປັນການໃຫ້ໂອກາດ
ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການຈຳແນກເດັກຊາຍ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ເປັນຕົວເລັ່ງ
ໃຫ້ເກີດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ແລະຜູ້
ຊາຍ. ມາດຕະການພິເສດນີ້ຄວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈົນກວ່າຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຄວາມ
ສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ແລະ ຜູ້ຊາຍ.

ລັດຖະບານຕ້ອງສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງ ໃນການກໍານົດລັກສະນະສະເພາະ ເພດກ່ຽວ
ກັບເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ແລະ ຜູ້ຊາຍ, ໂດຍສະເພາະບົດບາດບົນ
ພື້ນຖານທີ່ເຊື່ອວ່າ ເດັກຊາຍ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ດີກວ່າ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. 

1. ນິຍາມ 

2. ມາດຕະການທາງດ້ານ
ນະໂຍບາຍ

3. ການຮັບປະກັນສິດທິ
ມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບ
ພື້ນຖານ

4. ມາດຕະການພິເສດ

5. ບົດບາດທີ່ອີງຕາມ
ລັກສະນະສະເພາະເພດ

21    www.unicef.org/gender/files/CEDAW_In_Brief_For_Adolescent-Web_Version.pdf.

3.3.1 ສົນທິສັນຍາ CEDAW



ໂມດູນ 1
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນວໜ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
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ລັດຖະບານຕ້ອງເປັນເຈົ້າການໃນການສ້າງກົດໝາຍໃໝ່ ເພື່ອຢຸດຕິການຄ້າມະນຸດ 
ແລະ ການຄ້າປະເວນີໃນເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ.

ແມ່ຍິງມີສິດຄືກັນໃນການລົງຄະແນນ ແລະ ຖືກເລືອກຕັ້ງໃຫ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງໃນລັດຖະ
ບານ. ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງມີສິດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຕັດສິນບັນຫາຂອງລັດຖະ
ບານ ແລະ ວິທີປະຕິບັດການຕັດສິນນັ້ນ. ພວກເຂົາມີສິດເຂົ້າຮ່ວມອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່
ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGOs).

ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງມີສິດທີ່ຈະເປັນໂຕແທນປະເທດໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ເຮັດ
ວຽກໃນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ [ເຊັ່ນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ສະຫະພາບເອີຣົບ, 
ຄະນະກຳມະການກາແດງສາກົນ ແລະ ອື່ນໆ.] 

ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງມີສິດທີ່ຈະມີສັນຊາດ, ແລະ ປ່ຽນສັນຊາດ ຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງ 
ການ, ສັນຊາດຂອງແມ່ຍິງຕ້ອງບໍ່ປ່ຽນໂດຍອັດຕະໂນມັດຍ້ອນການແຕ່ງດອງ ຫຼື
ຍ້ອນສາມີປ່ຽນສັນຊາດ. ເດັກສາມາດໄດ້ສັນ ຊາດຕາມແມ່ ຄືກັນກັບສາມາດໄດ້ສັນ
ຊາດຕາມພໍ່ 

ລັດຖະບານຕ້ອງຢຸດຕິການຈຳແນກຕໍ່ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ ໃນດ້ານການສຶກສາເດັກ
ຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ ມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາ, ຄືກັນກັບເດັກຊາຍ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ເດັກຍິງ
ແລະ ແມ່ຍິງ ຄວນສາມາດເຂົ້າເຖິງການແນະນໍາໃນດ້ານໜ້າທີ່ການງານ ແລະ ການ
ຝຶກອົບຮົມທາງອາຊີບໃນທຸກລະດັບ; ການຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ; ການສອບເສັງຄູ, 
ອາຄານຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນ; ແລະ ໂອກາດໃນການຮັບທຶກການສຶກສາ ແລະ ເງິນ
ທຶນເພື່ອການສຶກສາ ຄືກັນກັບເດັກຊາຍ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງມີສິດໃນ
ການເຂົ້າຮ່ວມກິລາ ແລະ ກາຍະສຶກສາ, ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນສະເພາະເພື່ອຮັບປະກັນ
ສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ມີຊີວິດຄອບຄົວທີ່ດີ. ລັດຖະບານຄວນຮັບປະກັນວ່າ ເດັກຍິງບໍ່
ປະລະການຮຽນ, ລັດຖະບານຄວນຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ປະລະການຮຽນ
ແຕ່ນ້ອຍໃຫ້ສາມາດກັບເຂົ້າມາໂຮງຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດການສຶກສາຂອງພວກເຂົາ.

6. ການຄ້າມະນຸດ ແລະ 
ການຄ້າປະເວນີ

7. ດ້ານການເມືອງ ແລະ 
ສາທາລະນະ 

8. ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ລະດັບສາກົນ

9. ສັນຊາດ

10. ການສຶກສາ 

ມາດຕາ  ສະຫຼຸບ
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ແມ່ຍິງມີສິດທີ່ຈະໄດ້ເຮັດວຽກຄືກັນກັບຜູ້ຊາຍ. ພວກເຂົາຄວນສາມາດເຮັດອາຊີບທີ່
ພວກເຂົາເລືອກ. ແມ່ຍິງຕ້ອງມີໂອກາດຄືກັນໃນການຫາວຽກ, ໄດ້ຄ່າຈ້າງເທົ່າກັນ
ແລະ ໄດ້ເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຂົ້າເຖິງເງື່ອນໄຂການ
ເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ. ແມ່ຍິງບໍ່ຄວນຖືກຈຳແນກຍ້ອນວ່າພວກເຂົາແຕ່ງດອງ, ຖືພາ,
ມີລູກ, ຫຼື ຕ້ອງເບິ່ງແຍງລູກ. ແມ່ຍິງຄວນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານເມື່ອ
ກະສຽນ, ຫວ່າງງານ, ເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ເຖົ້າແກ່.

ລັດຖະບານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງບໍ່ໄດ້ຖືກຈຳແນກໃນດ້ານການ
ເບິ່່ງແຍງທາງສຸຂະພາບ. ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ
ດ້ວຍເງື່ອນໄຂດຽວກັນກັບເດັກຊາຍ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ໂດຍສະເພາະ, ແມ່ຍິງມີສິດໄດ້
ຮັບການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ການຖືພາ

ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ ມີສິດຄືກັນກັບ ເດັກຊາຍ ແລະ ຜູ້ຊາຍໃນທຸກຂົງເຂດທາງ
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ເຊັ່ນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງຄອບຄົວ, ໄດ້ຮັບທຶນກູ້ຢືມ
ຈາກທະນາຄານ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນດ້ານກິລາ ແລະ ວັດທະນະທຳ.

ລັດຖະບານຕ້ອງດຳເນີນການບາງຢ່າງກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່
ອາໄສໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຊ່ວຍພວກເຂົາເບິ່ງແຍງ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້
ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ. ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະ
ໜັບສະໜູນໃນການປະກອບສ່ວນ ແລະ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາຊົນ
ນະບົດ, ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ, ເງິນກູ້ຢືມ, ການສຶກສາ ແລະ ສະພາບການເປັນຢູ່ທີ່
ເໝາະສົມ, ຄືກັນກັບ ເດັກຊາຍ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງໃນຊົນນະບົດມີ
ສິດໃນການຈັດຕັ້ງກຸ່ມ ແລະ ສະມາຄົມຂອງຕົນເອງ. 

ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ມີຄວາມສະເໝີພາບກັນຕໍ່ໜ້າ
ກົດໝາຍ, ລວມທັງກົດໝາຍກ່ຽວກັບສິດເສລີພາບໃນການເດີນທາງໄປບ່ອນທີ່
ເລືອກ, ເລືອກບ່ອນຢູ່ອາໄສ, ເຊັນສັນຍາ ແລະ ຊື້ຂາຍຊັບສົມບັດ. ແມ່ຍິງມີຄວາມ
ສາມາດທາງກົດໝາຍ’ ຄືກັນກັບຜູ້ຊາຍ.

11. ການຈ້າງງານ

12. ສຸຂະພາບ

13. ດ້ານເສດຖະກິດ 
ແລະ ສັງຄົມ 

14. ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ
ໃນເຂດ ຊົນນະບົດ

15. ກົດໝາຍ
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16. ການແຕ່ງດອງ 
ແລະ ການສ້າງຄອບຄົວ

ມາດຕາ 17-22 

ມາດຕາ 23-30 

ແມ່ຍິງມີສິດຄືກັນກັບຜູ້ຊາຍໃນການເລືອກວ່າຈະແຕ່ງດອງກັບໃຜ, ຈະມີລູກຈັກຄົນ
ແລະ ເບິ່ງແຍງພວກເຂົາຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ່ພວກເຂົາເກີດ. ແມ່ຍິງຍັງມີສິດໃນຊັບສິນເທົ່າ
ທຽມກັບສາມີໃນໄລຍະທີ່ແຕ່ງດອງກັນ. ເພື່ອກຳຈັດບັນຫາການແຕ່ງດອງໃນເດັກ, 
ລັດຖະບານຕ້ອງກຳນົດອາຍຸຕ່ຳສຸດສຳລັບການແຕ່ງດອງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າກົດ
ໝາຍນັ້ນຖືກບັງຄັບໃຊ້. ການແຕ່ງດອງທັງໝົດຄວນໄດ້ຮັບການລົງທະບຽນ (ບັນ
ທຶກຢ່າງເປັນທາງການຈາກລັດຖະບານ).  

ມາດຕາເຫຼົ່ານີ້ເວົ້າເຖິງການຈັດຕັ້ງຄະນະກຳມະການເພື່ອຢຸດຕິການຈຳແນກຕໍ່
ແມ່ຍິງ (ຄະນະກຳມະການ CEDAW) ເພື່ອທົບທວນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແຕ່ລະ
ປະເທດ. ມາດຕາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເວົ້າເຖິງໜ້າວຽກຂອງຄະນະກຳມະການ.

ມາດຕາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເວົ້າເຖິງການບໍລິຫານ (ຫຼື ຄຸ້ມຄອງ) ສົນທິສັນຍາ.  ມາດຕາເຫຼົ່າ
ນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງວ່າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ລັດຖະບານຄວນເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສິດຂອງເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ. ມາດຕາ
ເຫຼົ່ານີ້ຍັງເວົ້າເຖິງການແກ້ໄຂການບໍ່ເຫັນດີລະຫ່ວາງລັດຖະບານກ່ຽວກັບບັນຫາສິດ
ຂອງເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ.
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1. ໃຫ້ບອກສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຈະພະຍາຍາມນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃນວຽກງານຂອງທ່ານມາສາມຂໍ້?

 a. 

 b. 

 c. 

2. ທ່ານຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ຕາມທີ່ຕອບຄໍາຖາມຂ້າງເທິງຄືແນວໃດ (ໃຫ້ລະ 
ບຸໄລຍະເວລາ)? 

 a. 

 b. 

 c. 

3. ມີຂົງເຂດໃດທີ່ທ່ານຢາກຮຽນຮູ້ຕື່ມອີກບໍ່? 

4. ທ່ານວາງແຜນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຂົງເຂດທີ່ທ່ານຕອບໃນຄໍາຖາມທີ 3 ຄືແນວໃດ? 

3.4.1 ຄຳຖາມທົບທວນຄືນ  
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ຫ້ອງການພາກພື້ນປະຈຳອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ປາຊີຟິກ
ອາຄານສະຫະປະຊາຊາດ, ຊັ້ນ 3 ບຣັອກ B, ຕຶກເລຂາທິການ, 
ຖະໜົນຣາດສະດຳເນີນນອກ, ບາງກອກ 10200, ປະເທດໄທ
ໂທລະສັບ. (66-2) 288-2100 Fax. (66-2) 281-2129 
ອີເມວ:	unodc-thailandfieldoffice@un.org
ເວັບໄຊ:໌	http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific
Twitter:	@UNODC_SEAP

ຫ້ອງການພາກພື້ນປະຈຳອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ
ອາຄານສະຫະປະຊາຊາດ, ຊັ້ນ 14, ຖະໜົນຣາດສະດຳເນີນນອກ,

ບາງກອກ 10200, ປະເທດໄທ
ໂທລະສັບ: +66 2 288 2093 Fax: +66 2 280 6030

ອີເມວ:	info.bangkok@unwomen.org
ເວັບໄຊ:໌	https://asiapacific.unwomen.org/en

Facebook:	https://www.facebook.com/unwomenasia/
Twitter:	@unwomenasia




