
S
E

C
T

IO
N

 H
E

A
D

E
R

 G
O

E
S

 H
E

R
E

1Vol. 13 No. 2 2007

ສະບັບທີ 13 ເຫຼັ້ມທີ 2 ປີ 2007 (ພິມໃໝ່ 2011) ISSN  1394-4444

ແນວທາງການດຳເນີນວິຖີຊີວິດທາງເພດ 
(Sexuality) ມີຢູ່່ຫຼາກຫຼາຍດ້ວຍກັນ. ບັນດາ 
ແນວທາງທ່ີໃຊ້ຫຼາຍທ່ີສຸດແງ່ຂະຫຍາຍຕົວ 
ດ້ານ “ສຸຂະພາບ” ແລະ “ການປ້ອງກັນການ 
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ” , ຊ່ືງຖືກຢືນຢັນແລ້ວວ່າເປັນ 
ຈຸດເລ່ີມຕ້ົນ  ທ່ີເປັນປະໂຫຍດໃນການປະຕິບັດ
ວຽກງານດ້ານວິຖີຊີວິດທາງເພດ ແລະ ເປັນ 
ເລ່ືອງ ຂັດແຍ່ງໃນສັງຄົມອະນຸລັກນິຍົມຫຼາຍ 
ແຫ່ງ. ແຕ່ວ່າຍ້ອນບັນດາແນວທາງທັງສອງ 
ນ້ັນມີເປ້ົາໝາຍທ່ີສະເພາະເຈາະຈົງເພ່ືອສ່ົງ
ເສີມສຸຂະພາບຫືຼເພ່ືອປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງ 
ຊ່ືງມີຂ້ໍຈຳກັດແລະບ່ໍສາມາດຄາດຫວັງທ່ີຈະລົງ 
ເລິກກັບທຸກປະເດັນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບວິຖີຊີວິດ 
ທາງເພດ. ດ່ັງນ້ັນ, ເຮົາຈ່່ຶງຕ້ອງການແນວທາງ 
ທ່ີເນ້ັນໃສ່ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ (affirm) ວິຖີຊີວິດທາງເພດໃນທາງ 
ບວກ ແລະ ຮອບດ້ານ.

	 ເປັນຫຍັງແນວທາງທເນນໃສ່ດ້ານສຸຂະພາບ	 ແລະ	 ການ				
ປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຈງມີຂຈຳກັດ?

 ແນວທາງທ່ີເນ້ັນໃສ່ສຸຂະພາບແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະຫຸຼດ 
ຜ່ອນ ວິຖີຊີວິດທາງເພດດ້ານຊີວະວິທະຍາເທ່ົານ້ັນ. ເນ່ືອງຈາກວ່າແນວ
ຄິດດ່ັງກ່າວແມ່ນເນ້ັນໃສ່ດ້ານສຸຂະພາບເປັນຫັຼກ ຈ່ຶງລະເລີຍດ້ານອ່ືນໆ 
ທ່ີບ່ໍແມ່ນເລ່ືອງຊີວະວິທະຍາ ຫືຼ ທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ລະເລີຍແງ່ມຸມ 
ອ່ືນໆຂອງວິຖີຊີວິດທາງເພດເຊ່ັນ ຄວາມປາດຖະໜາ ແລະ ຈິນຕະ 
ນາການ, ລວມໄປເຖິງບົດບາດຍິງຊາຍ (gender) ແລະ ເຊ່ັນດຽວ 
ກັນຫືຼບ່ໍ ແມ່ນການສະແດງອອກທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ດ້ານວິຖີຊີວິດ 
ທາງເພດອ່ືນໆເຊ່ັນ ບັນດາຄວາມມຸ້ງຫວັງ ແລະ ຄວາມເພ້ີຝັນ, 
ເຊ່ັນ ດຽວກັນກັບຄວາມສຳພັນດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ອຳນາດ 
ທ່ີຄວບຄຸມການສະແດງອອກທາງເພດ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ. ມັນ 
ບ່ໍໄດ້ບອກວ່າຮ່າງກາຍບ່ໍສຳຄັນ, ແຕ່ໃຫ້ເຫັນວ່າ “ວິຖີຊີວິດທາງເພດ” 
ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍກວ່າເລ່ືອງເພດ “Sex”.

 ແນວທາງການເຮັດວຽກບົນພ້ືນຖານ ການປ້ອງກັນການ 
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງນ້ັນແມ່ນເນ້ັນໃສ່ພຽງແຕ່ດ້ານລົບຂອງວິຖີຊີ 

ວິດທາງເພດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທ່ີປົກປ້ອງ 
ແມ່ຍິງຫຼາຍເກີນໄປ. ແທນທ່ີຈະຄຸ້ມຄອງ ສິດທິ 
ຂອງແມ່ຍິງ ແນວທາງນ້ີມັກຈະຈົບລົງດ້ວຍ 
ການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງແມ່ຍິງ ແລະ ປະຕິບັດ 
ຕ່ໍກັບແມ່ຍິງຄືກັບວ່າ ພວກເຂົາບ່ໍມີອຳນາດ 
ເປັນຂອງຕົນເອງ1 . ແຕ່ຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ມັນມີ 
ຄວາມສຳຄັນທ່ີເຮົາຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າຂະບວນການ 
ເຄ່ືອນໄຫວຂອງແມ່ຍິງໃນຫຼາຍປະເທດໄດ້   
ເລ່ີມຕ້ົນລົງເລິກບັນດາປະເດັນ    ກ່ຽວກັບວິຖີຊີ
ວິດທາງເພດ ວຽກງານປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມ 
ຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ.

 ແລ້ວແມ່ນຫຍັງຄືທາງເລືອກ?  ກອບ  
ແນວຄິດສະໜັບສະໜູນແບບຮອບດ້ານ 

(affirmative framework) ເລ່ືອງວິຖີຊີວິດທາງ ເພດຈະມີມຸມມອງຕ່ໍ 
ເລ່ືອງວິຖີທາງເພດໃນດ້ານບວກວ່າເປັນສ່ວນໜ່ືງຂອງວິທີທ່ີສາມາດ
ໃຫ້້ຄວາມມ່ວນຊ່ືນ ແລະ ຕ່ືນເຕ້ັນ, ຄວາມສຸກ, ການຜ່ອນຄາຍ, ກ່ໍ 
ໃຫ້ເກີດຄວາມສະນິດສະໜົມ ແລະ ຄວາມສຸກທຸກຮູບແບບທ່ີວິຖີຊີວິດ 
ທາງເພດໃຫ້ໄດ້.       ແຕ່ຕ່ໍເນ່ືອງຈາກວິຖີຊີວິດທາງ  ເພດກ່ໍມີດ້ານລົບ, 
ແລະ ກອບແນວຄິດດ່ັງກ່າວແມ່ນປ້ອງກັນ ແລະ ເນ້ັນໜັກບັນຫາຕ່າງໆ  
ເຊ່ັນ: ການຈຳແນກລັງກຽດ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທ່ີເປັນສະ 
ພາບພົບເຫັນໄດ້ຈິງໃນຊີວິດທາງເພດຂອງ ຫຼາຍໆຄົນເຊ່ັນ: ຄົນທ່ີບ່ໍປະ
ຕິບັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີທາງບົດບາດຍິງຊາຍ   ແລະ   ບັນທັດຖານ
ທາງເພດ, ຜູ້ຖືກກະທຳຄວາມຮຸນແຮງ ທາງເພດ, ຜູ້ຂາຍບໍລິການທາງ 
ເພດ.  ແນວທາງເຊ່ີງສະໜັບສະໜູນ ວິຖີຊີວິດທາງເພດ ເປັນສ່ວນໜ່ືງ 
ແລະ ມີຄຸນຄ່າຕ່ໍຊີວິດມະນຸດແມ່ນຮຽກຮ້ອງຊີວິດມະນຸດ:  ສິດທິແມ່ຍິງ 
ແລະ ສິດທິສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແມ່ນສິດທິມະນຸດ. ດ່ັງນ້ັນ, ສິດທິທາງ 
ເພດກ່ໍຄວນຈະຖືວ່າເປັນສິດທິມະນຸດ ເຊ່ັນດຽວກັນ. ອັນນສະທ້ອນໃຫ້
ເຫັນຜ່ານການສະແດງອອກທາງດ້ານສິດທິທາງເພດ ຊ່ຶງລວມສິດທິທ່ີ
ປາດສະຈາກການຖືກຈຳແນກ ລັງກຽດ,ຖືກບັງຄັບຂູ່ເຂັນ ແລະ ການ 
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ  ແລະ  ສິດທິຢູ່ບົນພ້ືນຖານຫັຼກຈັນຍາທຳດ້ານບວກ
ເຊ່ັນ: ເລ່ືອງຄວາມເປັນອັນໜ່ືງອັນດຽວກັນຂອງຮ່າງກາຍ (bodily 
integrity) ທ່ີຖືວ່າຮ່າງ ກາຍຂ້ອຍເປັນຂອງຂ້ອຍ  (my  body  is  
mine),  ຄວາມເປັນບຸກຄົນ (personhood), ເຊ່ີງຖືວ່າທຸກຄົນມີສິດ
ໃນການຕັດສິນໃຈເລືອກ ດ້ວຍຕົວເອງ, ຄວາມເທ່ົາທຽມກັນລະຫ

ເປັນຫຍັງຈງຕ້ອງສະໜັບສະໜູນວິຖີຊີວິດທາງເພດ
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ຈັດພິມໂດຍ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ວິໄຈເພື່ອແມ່ຍິງແຫ່ງ ອາຊີ ປາຊີຟິກ (ARROW) ແລະ ຄະນະຫຼັງມະຫາວິທະຍາໄລ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ 
(ARROW ເວັບໄຊ: www.arrow.org.my., ຄະນະຫຼັງມະຫາວິທະຍາໄລ ເວັບໄຊ: www.psr.edu.la)
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ວ່າງໃນກຸ່ມຂອງຜູ້ຊາຍ-ແມ່ຍິງ ແລະ ຄົນຂ້າມເພດ (transgender) 
ຮ່ວມທັງການເຄົາລົບໃນຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ (ໃນເງ່ືອນໄຂວັດ
ທະນະທຳໂດຍທ່ີຫັຼກການສາມ ປະການທຳອິດບ່ໍໄດ້ ຖືກລະເມີດ)2,3.

ກອບແນວຄິດຄວາມສະໜັບສະໜູນແບບຮອບດ້ານ ໃຊ້ຫັຼກການຍິນ 
ຍອມໃນການຕັດສິນວ່າພຶດຕິກຳທາງເພດທ່ີຍອມຮັບໄດ້ເປັນແນວ
ໃດ ຫຼາຍກວ່າເລ່ືອງການແຕ່ງງານ ຫືຼ ໃຫ້ກຳເນີດລູກ. ໂດຍເວ້ົາງ່າຍໆ 
ການຍິນຍອມ ໝາຍເຖີງການເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳໃດໜ່ືງດ້ວຍ 
ຄວາມເຕັມໃຈ ໂດຍມີອິດສະຫຼະໃນການເລືອກດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ 
ຮູ້ເຖີງຜົນຮັບທ່ີຈະເກີດຂ້ືນ. ກອບແນວຄິດຍັງມີມຸມມອງວ່າຄົນເຮົາ
ແຕ່ລະຄົນນ້ັນຕ່າງໃຫ້ຄວມໝາຍຂອງຕົນເອງຕ່ໍກິດຈະກຳທາງເພດ 
ຕ່າງໆ ບາງຄົນອາດຄິດວ່າເປັນເລ່ືອງຄວາມມ່ວນຊ່ືນທາງເພດ, ແຕ່
ບາງຄົນເບ່ີງວ່າເປັນເລ່ືອງທ່ີໜ້າລັງກຽດຫຼາຍ4 . ອັນນ້ີໝາຍຄວາມວ່າ 
ທັດສະນະຄະຕິແບບຕັດສິນວ່າ ຖືກຜິດຕ່ໍບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ 
ການສະແດງອອກທາງເພດ ທ່ີເປັນການປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມສະ
ໝັກໃຈນ້ັນ ເປັນຄວມຮຸນແຮງໃນຕົວຂອງມັນເອງ ແລະ ນ້ັນເອງກ່ໍ 
ເປັນຄວາມຮຸນແຮງອີກຮູບແບບໜ່ືງ. ເນ່ືອງຈາກມຸມມອງນ້ີເຫັນວ່າ 
ການຍິນຍອມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ເປັນທາງເລືອກຂອງໝົດທຸກຄົນ,  
ມັນບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ຄົນຈຳນວນໜ້ອຍໜ່ືງ, ຊ່ຶງກະຕຸ້ນພວກເຮົາໃຫ້
ມີການເຮັດວຽກກັບກຸ່ມຄົນຕ່າງໆ ທ່ີໃນເມ່ືອກ່ອນຖືກລະເລີຍເຊ່ັນ:           
ພວກເຮົາຍອມຮັບວ່າຜູ້ພິການນ້ັນກ່ໍມີຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພດ ເຮົາກ່ໍໄດ້
ເອົາເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາມາໃນໂຄງການເພດສຶກສາ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ 
ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ. ຖ້າວ່າເຮົາເຫັນໄດ້ເຖີງຄວາມແຕກຕ່າງ 
ລະຫວ່າງການຂາຍບໍລິການທາງເພດ ກັບການຄ້າມະນຸດ ເພ່ືອການ 
ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ ແລະ ເຊ່ືອວ່າ ການຂາຍ 
ບໍລິການທາງເພດແມ່ນວຽກໜ່ືງ ແລະ ບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງແມ່ນເລ່ືອງການ 
ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ. ພວກເຮົາຄົງບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງສະ 
ລະເຫ່ືອແຮງໄປກັບຄວາມພະຍາຍາມ “ຊ່ວຍເຫືຼອ” ຜູ້ຂາຍບໍລິການ 
ທາງເພດ ແລະ “ຟ້ືນຟູ” ເຂົາເຈ້ົາແບບບ່ໍມີຄວາມໝາຍ ແລະ ດູໝ່ິນ 
ແທນທ່ີຈະເຮັດສີງເຫ່ົຼານ້ີ ເຮົາຈະເຮັດເພ່ືອຮຽກຮ້ອງສິດທິ ຂອງຜູ້ຂາຍບໍ
ລິການທາງເພດ  ແລະ  ຖ້າຫາກພວກເຮົາໃຊ້ເລ່ືອງຄວມຍິນຍອມເປັນ
ເກນຕັດສິນວ່າສ່ີງໃດເປັນເລ່ືອງທ່ີຍອມຮັບໄດ້  ເຮົາກ່ໍສາມາດເຮັດວຽກ
ນຳ ແລະ ເຮັດວຽກກັບບຸກຄົນທ່ີມັກເພດດຽວກັນ. ແມ່ຍິງທ່ີແຕ່ງງານ 
ແລະ ຖືກຂ່ົມຂືນຈາກຄູ່ສົມລົດຂອງຕົນກ່ໍສາມາດນຳເອົາເອົາເລ່ືອງ 
ນ້ີມາເປັນປະເດັນໄດ້.  ສ່ວນຄົນທ່ີເລືອກຈະເປັນໂສດກ່ໍສາມາດເລືອກ 
ວິຖີຊີວິດທາງເພດຂອງຕົນເອງໄດ້ລວມເຖີງກັບການນຳເອົາແນວທາງ 
ນ້ີໃຊ້ກັບກຸ່ມອ່ືນໆດ້ວຍເຊ່ັນກັນ.

 ເຮົາຈະເອົາກອບແນວຄິດສະໜັບສະໜູນຮອບດ້ານ	
ມາໃຊ້ໃນການວິໄຈ,	ການກຳນົດນະໂຍບາຍ,	ການໃຫ້ບໍລິການ	ແລະ	
ການດຳເນີນໂຄງການໃນພາກພນອາຊີ	ປາຊີຟິກແນວໃດ?

 ຕົວຜັນແປຕ່າງໆເຊ່ັນ ການສະແດງອອກທາງບົດບາດຍິງ 
ຊາຍ, ສະຖານະພາບສົມລົດ, ລົດນິຍົມທາງເພດ, ອາຍຸ, ສະຖາ 
ນະພາບທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ, ເຊ້ືອຊາດ, ຊົນເຜ່ົາ, 
ຄວາມທຸກຍາກ, ຊົນຊ້ັນ ແລະ ສາສະໜາຕ່າງກ່ໍເປັນປັດໄຈທ່ີກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບການມີສິດ ແລະ ການຈຳແນກລັງກຽດ, ຊ່ືງມີຄວາມເຊ່ືອມ 

ໂຍງເຊ່ີງກັນແລະກັນ ແລະ ພົວພັນກັບຊີວິດທາງເພດ. ໃນກອບແນວ 
ຄິດສະໜັບສະໜູນຮອບດ້ານຕ່ໍວິຖີຊີວິດທາງເພດຕ້ອງຈຳເປັນຄຳ
ນືງ ເຖີງວ່າຄົນມີຊີວິດຢູ່ໃນຫຼາຍມິຕິເຊ່ັນ ໃນດ້ານໜ່ືງເຂົາອາດມີສິດທິ 
ແຕ່ໃນດ້ານອ່ືນເຂົາອາດຖືກເອົາປຽບ ຫືຼ ເຂົາອາດດ້ອຍໂອກາດໃນ 
ຫຼາຍໆດ້ານເຊ່ັນ: ເຍົາວະຊົນທ່ີເປັນຍິງ ຮັກກັບຍິງຄົນໜ່ືງມາຈາກ 
ກຸ່ມຖືສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍນ້ັນ ອາດຈະເປັນຄົນດ້ອຍໂອກາດຍ້ອນອາຍຸ, 
ລົດນິຍົມທາງເພດ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ສະຖານະພາບສົມລົດ ແລະ 
ສາສະໜາຂອງຕົນ ແລະ ອາດບ່ໍສາມາດເຂ້ົາເຖີງການບໍລິການສຸຂະ 
ພາບທາງເພດ     ແບບດຽວກັນກັບກຸ່ມແມ່ຍິງທ່ີແຕ່ງງານແລ້ວມາຈາກ 
ກຸ່ມໃຫ່ຍທ່ີຖືສາສະໜາຫັຼກທ່ີໄດ້ຮັບດ່ັງທ່ີກ່າວມາແລ້ວແນວທາງສະ   
ໜັບສະໜູນແບບຮອບດ້ານນ້ັນຢູ່ບົນພ້ືນຖານຂອງຫັຼກ ສ່ີງສຳຄັນ ເລ່ືອງ 
ດ້ານຄວາມສົມບູນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມເປັນບຸກຄົນ, ຄວາມ
ສະເໝີພາບແລະການເຄົາລົບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. ແນວທາງນ້ີເຫັນວ່າ 
ການສະແດງອອກທາງເພດ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍມີຫຼາຍຮູບແບບຈ່ືງ 
ເປັນແນວທາງທ່ີລວມເອົາໝົດທຸກຄົນ. ໃນພາກພ້ືນຂອງເຮົາມີວິທີ  
ການສະແດງອອກທາງບົດບາດ ຍິງຊາຍ ແລະ ເອກະລັກທາງເພດໃນ 
ລັກສະນະທ່ີໜ້າຕ່ືນຕາ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ ຢ່າງຍ່ີງ ເປັນວິທີການທ່ີເຮັດ 
ໃຫ້ການຈັດລຽງຄົນແບບງ່າຍ ດາຍ ວ່າຊາຍຍິງ ຫືຼ ຄົນຮັກເພດດຽວກັນ-
ຄົນຮັກຕ່າງເພດຢ່າງທ່ີເປັນຢູ່ ຕົວຢ່າງ: ໂດຍຈະເຫັນໄດ້ຈາກຄຳວ່າ 
‘warias’ ໃນອິນໂດເນເຊຍ ‘metis’ ໃນເນປານ ‘kothis’, ‘aravanis’ 
ຫືຼ ‘hijras’ ໃນອິນເດຍ ‘baklas’ ໃນຟີລິບປິນ ແລະ ‘mak nyahs’ 
ໃນມາເລເຊຍ5 . ແລະ ເອກະລັກໃນຄວາມເປັນທອມ-ດ້ີ ທ່ີມີຮາກເລິກ 
ມາດົນໃນກຸ່ມ ແມ່ຍິງທ່ີມີຄວາມປາດຖະໜາໃນເພດດຽວກັນໃນປະ 
ເທດຈີນ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຟີລິບປິນ.

 ອີກຕົວຢ່າງໜ່ືງຄື ປະເດັນດ້ານອາຍຸ ເຊ່ີງໃນກອບແນວຄິດ 
ສະໜັບສະໜູນຮອບດ້ານນ້ັນຈະເບ່ີງວ່າບ່ໍພຽງແຕ່ໃນສະເພາະໃນໄວ 
ຈະເລີນພັນເທ່ົາທ່ີຄວນ ມີໂອກາດເຂ້ົາເຖີງການບໍລິການ, ການສຶກສາ
ຫືຼບັນດາການໂຄສະນາດ້ານລົງປະຕິບັດການ, ດ້ວຍເຫດນ້ີ ການວິໄຈ
ຈະຕ້ອງມີວິທີການເບ່ີງປະເດັນ ວິຖີຊີວິດທາງເພດຮອບດ້ານຫຼາຍກວ່າ
ເລ່ືອງຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດຢ່າງທ່ີປະຕິ 
ບັດກັນຢູ່. ຍົກຕົວຢ່າງເຊ່ັນ ໃນໂຄງການວິໄຈເລ່ືອງ “The save 
Passages to Adulthood”6 (ການຜ່ານໄປເປັນຜູ້ໃຫ່ຍຢ່າງປອດໄພ)  
ຊ່ືງເປັນໂຄງການດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດຂອງຊາວໜຸ່ມໃນປະເທດ
ທຸກຍາກໄດ້ມີການພິຈາລະນາປັດໄຈຕ່າງໆ ທ່ີມີອິດທິພົນຕ່ໍສຸຂະພາບ 
ທາງເພດຂອງຊາວໜຸ່ມລວມເຖີງປັດໄຈຕ່າງໆທ່ີຖືໄດ້ວ່າເປັນຈຸດແຂງ7 

ຂອງຊາວໜຸ່ມດ້ວຍ.

 ໃນດ້ານນະໂຍບາຍນ້ັນ,ກອບແນວຄິດສະໜັບສະໜູນ       
ຮອບດ້ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໝ້ັນໃຈໄດ້ວ່າບັນດານະໂຍບາຍຈະສາ 
ມາດສ່ົງເສີມສິດທິຂອງປະຊາຊົນໄດ້. ສຳຫັຼບສ່ີງນ້ີຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍ 
ຈະຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ສຶກໄວຕ່ໍການສະແດງອອກທາເພດ ແລະ ບົດບາດ 
ຍິງຊາຍ. ຕົວຢ່າງປະເທດອິນເດຍ ແລະ ອີກ 7 ປະເທດໃນພູມມິພາກນ້ີ
ຍັງມີກົດໝາຍມາດ ຕາ  377  ຊ່ືງຕົກທອດ  ມາຈາກ ສະໄໝອານານິຄົມທ່ີ
ຖືວ່າ “ການຮ່ວມ ເພດ ແບບຜິດທຳມະຊາດ” ເປັນການກະທຳທ່ີຜິດ 
ກົດໝາຍ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍນ້ີເຮັດໃຫ້ ‘Hijras’ ແລະ ຊາຍ 
ຮັກຊາຍຖືກຄຸກ ຄາມ ແລະກົດຂ່ີ8 . ‘Voices Againts 377’ (ບັນດາສຽງ 
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ຕ່ໍຕ້ານ 377) ຊ່ືງເປັນເຄືອຂ່າຍການຮ່ວມມືຂອງກຸ່ມ ຕ່າງໆ ໃນກຸງນິວ 
ເດລີກຳລັງເຄ່ືອນໄຫວກົດດັນໃຫ້ມີການປັບປ່ຽນກົດໝາຍນ ສວນການ 
ປ່ຽນແປງທາງນະໂຍບາຍ  ໃນລະດັບພາກພ້ືນທ່ີພໍຈະເປັນຄວາມຫວັງ
ໄດ້ນ້ັນເກີດຂ້ືນທ່ີ ຮ່ອງກົງ ໃນເດືອນສີງຫາ ປີ 200610  ໂດຍການ 
ຫຸຼດອາຍຸຂອງຊາຍຮັກຊາຍ  ຫືຼ  ຍິງຮັກຍິງ ໃນກົດໝາຍອານຸຍາດໃຫ້ມີ
ເພດສຳພັນແບບຍິນຍອມພ້ອມໃຈໄດ້. ໃນປີ 2005   willium    leung,
ຊ່ືງເປັນຊາຍຮັກຊາຍໃນຮ່ອງກົງ     ໄດ້ທ້າທາຍກົດໝາຍທ່ີເກີດຂ້ືນມາ
ຈາກຄວາມຍິນຍອມລະຫວ່າງຊາຍກັບຊາຍອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 16  ປີຂ້ືນ
ໄປແຕ່ບ່ໍເຖີງ   21  ປີ  ເປັນຄວາມຜິດໃນຂະນະທ່ີອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຮັກ
ຕ່າງເພດອາຍຸແຕ່ 16 ປີ ຂ້ືນໄປມີເພດສຳພັນກັນໄດ້. ກົດໝາຍ 
ພ້ືນຖານ (Basic law) ຂອງຮ່ອງກົງລະບຸວ່າປະຊາຊົນທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ 
ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເທ່ົາທຽມກັນຕາມກົດໝາຍ   ແລະ  ມີສິດໄດ້ຮັບ 
ການຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍ   ໂດຍປາດສະຈາກການເລືອກປະຕິບັດ.
ດ່ັງນ້ັນ, ປະເດັນນ້ີຈ່ືງບ່ໍມີ ແຕ່ເລ່ືອງຊາຍຮັກຊາຍ ຫືຼ ສິດທິທ່ີຈະມີເພດ 
ສຳພັນ  ຫາກຍັງເປັນເລ່ືອງຂອງສິດທິຂ້ັນພ້ືນຖານຂອງປະຊາຊົນ ໃນ 
ຄວາມເທ່ົາທຽມກັນ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. 

 ແລ້ວແນວຄິດນ້ີມີຄວາມໝາຍແນວໃດ    ຕ່ໍການບໍລິການທ່ີ
ເຮັດຢູ່. ເຮົາຈະປ່ຽນແນວຄິດນ້ີໄປສູ່ການກະທຳໄດ້ຢ່າງໃດ? ມີບາງ 
ຕົວຢ່າງດ້ານໂຄງການ ວິຖີຊີວິດທາງເພດທ່ີເຮັດວຽກຕາມແນວທາງ 
ການຮັບຮອງ ແລະ  ສະໜັບສະໜູນສິດທິໃນອາຊີໃຕ້   ແລະ  ອາຊີຕາ
ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຫຼາຍເຊ່ັນ: ໂຄງການ Aahung ໃນປາກີສະຖານ, 
ມູນນິທິເອັມພາວເວີ ໃນປະເທດໄທ, Likhaan ແລະສະມາຄົມ ລະ
ຄອນເວທີເພ່ືອການສຶກສາແຫ່ງປະເທດຟີລິບປິນ (Philippines 
Educational Theater Association)   ໃນປະເທດຟີລິບປິນ, The Pink 
Triangle Foundation ແລະ Sister in Islam ໃນປະເທດມາເລເຊຍ 
Yayasa kesejahteraan Fatayat ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ11 . ອົງ
ການເຫ່ົຼານ້ີເຮັດວຽກກັບກຸ່ມຄົນຕ່າງໆ ແລະດຳເນີນງານຫຼາຍດ້ານ 
ທັງເບ່ີງແຍງສຸຂະພາບ, ການຕີຄວາມໝາຍຫັຼກຄຳສອນທາງສາສະ 
ໜາ, ການເຮັດກິດຈະກຳກຸ່ມ, ລະຄອນ, ການສຶກສາ, ການໂຄສະນາ 
ແລະ ກິດຈະກຳເຂ້ົາເຖີງກຸ່ມເປ້ົາໝາຍ.

  ສະນ້ັນຍັງມີຫຼາຍຢ່າງທ່ີຕ້ອງເຮັດ. ເຮົາຕ້ອງມີການບໍລິການ  
ຫຼາຍຂ້ືນໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມທ່ີຖືກລະເລີຍ, ຍິງຮັກຍິງ ແລະ ກຸ່ມຄົນ 
ທ່ີປາດຖະໜາເພດດຽວກັນອ່ືນໆ ຊ່ືງອາດຍັງບ່ໍມີຊ່ືເອ້ີນໃຫ້ຕົນເອງ,
ສຳຫັຼບຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ ແລະ ແມ່ຍິງຊົນນະບົດ, ຜູ້ພິການ, ລວມ 
ທັງຄົນຮັກຕ່າງເພດທ່ົວໆໄປ ຊ່ືງມັກຖືກລະເລີຍ ແລະ ບ່ໍໄດ້ເປັນກຸ່ມ 
ເປ້ົາໝາຍຂອງການປ້ອງກັນການຕິດເຊ້ືອ HIV ເພາະຖືກເບ່ີງວ່າ 
ເປັນ ‘ປົກກະຕິ’ ຊ່ືງບ່ໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເລ່ືອງແງ່ມຸມຄວາມສຸກຂອງຊີວິດ 
ທາງເພດ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກນ້ີ ເພາະການສະໜັບສະ ໜູນວິຖີ
ຊີວິດທາງເພດແບບຮອບດ້ານໝາຍເຖີງການເຮັດ ເພ່ືອໝົດທຸກຄົນບ່ໍ 
ແມ່ນສະເພາະບາງຄົນທ່ີຖືກເລືອກມາເທ່ົານ້ັນ.
  
  ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທ່ານໜ່ືງໃນກອງປະຊຸມການສະໜັບສະໜູນວິຖີ
ຊີວິດທາງເພດແບບຮອບດ້ານ ເປັນເຈ້ົາພາບໂດຍສູນຂ້ໍມູນຂ່າວສານ
ດ້ານວິຖີຊີວິດທາງເພດຂອງອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 
ໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2007 ໄດ້ສະຫຸຼບກ່ຽວກັບປະເດັນນ້ີໄວ້ຢ່າງສົມ

ບູນ: “ການສະໜັບສະໜູນວິຖີຊິວດທາງເພດແບບຮອບດ້ານເທ່ົາ
ກັບການສະໜັບສະໜູນຊີວິດ” ຕ້ອງການຄຳຢືນຢັນຫຼາຍກ່ວານ້ີບ່ໍ?

ເອກະສານອ້າງອີງ

1.  Miller,   Alice  M.  2004.  “Sexuality,  violence  against  
     women and human rights: Women make demands and    
  adies get protection.” Health and Human Rights. Vol.7,  
     No.2, pp.17-47. 
2.  Correa, S.; Petchesky, R. 1994. “Reproductive and sexual 
      rights: A feminist perspective.” In Sen, G.;  Germain,  A.; 
      Chen, L.C. (Eds.). Population Policies Reconsidered: 
      Health, Empowerment and Rights.  Boston, U.S.A.: 
      Harvard University Press. pp.107-123. 313p.
3. Miller, Alice M. 2000.“Sexual but not reproductive:
      Exploring the junction and disjunction of sexual and 
      reproductive rights.” Health and Human Rights.
      Vol.4, No.2, pp.69-109.
4.  Rubin, Gayle. 1999. “Thinking sex: Notes for a radical  
      theory of the politics of sexuality. In Parker, R. & Aggleton,  
      P. (Eds.). Culture, Society and Sexuality: A Reader. UK: 
      UCL Press. pp.143-178. 
5.  ເອກະລັກ/ການສະແດງອອກທາງເພດຂອງຄົນພ້ືນເມືອງເດີມ
     ຫຼາຍຄົນອາດມີເພດສຳພັນກັບຜູ້ຊາຍ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ເບ່ີງວ່າຕົນເອງ
     ເປັນຄົນຂ້າມເພດ ຫືຼ ຮັກເພດດຽວກັນ ກວກເຂົາບ່ໍອາເປັນໄປ 
     ຕາມການຈຳແນກ ແລະ ເພດພາວະແບບສອງຂ້ົວທຳມະດາ
6.  Chandiramani, R. [et al.] 2002. Sexuality and Sexual 
      Behaviour: A Critical Review of Selected  Studies 
      (1990-2000). New Delhi: CREA. 33p.
7.  www.safepassages.soton.ac.uk 
8.   In Plainspeak. 2006.“Did you know.” Issue 1. www.
      asiasrc.org/inplainspeak/issue1_2006/sex_law.phps
9.   www.voicesagainst377.org/component/option, com_
      frontpage/Itemid,1/
10.  www.thestandard.com.hk/ stdn/std/Metro/ GH29Ak02.
       html 
11.  ເບ່ີງການອະທິບາຍລາຍລະອຽດການວິເຄາະຂອງອົງການເຫ່ົຼາ
       ນ້ີ Misra, G. & Chandiramani, R. (Eds.). 2005. 
        Sexuality, Gender and Rights: Exploring Theory and
        Practice in South and Southeast Asia. New  Delhi/
        Thousand Oaks/London: SAGE Publications. 



4 Vol. 13 No. 2 2007

S
E

C
T

IO
N

 H
E

A
D

E
R

 G
O

E
S

 H
E

R
E

ເລື່
ອງ
ເດັ່
ນ

 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ. ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ 
ປະຊາຊົນ ລາວ (ສປປລາວ ຫລື ລາວ) ມີໂຄງສ້າງດ້ານປະຊາກອນທ່ີ
ເປັນຄົນໝຸ່ມມີອາຍຸຕຳກ່ວາ 20 ປີ ເຖິງ 54% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ 
5.6 ລ້ານຄົນ, ແລະ 23.7% ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມອາຍຸລະຫວ່າງ 10-24 ປີ1. 
ອັນນ້ີແມ່ນປະເດັນທ່ີສຳຄັນທ່ີສຸດທ່ີພົວພັນເຖິງໄວໜຸ່ມ ແລະ ຄົນລຸ້ນ 
ໜຸ່ມຊ່ຶງລວມທັງດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ.   
ມີຫຼາຍປັດໄຈທ່ີກະທົບຕ່ໍການໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລິ 
ການສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ 
ໃນ ສປປ ລາວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນປີ 1991  ຄວາມສະເໝີພາບທາງ 
ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໄດ້ຖືກຮັບປະກັນດ້ວຍລັດຖະທຳມະນູຸນ  ແລະ    
ໄດ້ຖືກສ່ົງເສີມ ໃນປີ 2004 ດ້ວຍກົດໝາຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາ 
ແລະ ການປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າເພດຍິງປະກອບດ້ວຍ 
50.2% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ແລະ 31% ຂອງປະຊາກອນທ່ີຢູ່ 
ໃນໄວໜຸ່ມ, ຄວາມສະໝີພາບທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ2 . ຍັງເປັນ 
ປະເດັນໃນປະເທດ3. ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຢູ່ໃນປະເທດດ້ອຍ 
ພັດທະນາ, ຊ່ຶງ 26% ຂອງປະຊາກອນ ອາໃສຢູ່ຕ່ຳກວ່າເສ້ັນຂອງ 
ຄວາມທຸກຈົນ4.  ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດມີປະສົບການໃນການຈະເລີນ 
ເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດສູງໃນທົດສະວັດຜ່ານມາ ແລະ ພະຍາ 
ຍາມແກ້ໄຂຄວາມທຸກຈົນ. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທ່ີຫຼາກຫຼາຍ 
ຊົນເຜ່ົາ ແລະ ມີຄວາມເຊ່ືອ ແລະ ການປະຕິບັດທາງດ້ານວັດທະນະທຳ 
ສັງຄົມຢູ່ໃນກຸ່ມ 49 ຊົນເຜ່ົາ, ສົມທົບກັບອຸປະສັກທາງໂຄງສ້າງດ້ານພູ
ມີປະເທດ ແລະ ການເງິນ ແລະ ກ່ຽວພັນເຖິງໂຄງສ້າງສາທາລະນະສຸກ 
ທ່ີຍັງບ່ໍທັນເຂ້ັມແຂງມີຜົນກະທົບຕ່ໍສຸຂະພາບ. 

 ບົດຄວາມນ້ີມີຈຸດປະສົງພັນລະນາເຖີງສະພາວະສຸຂະ 
ພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງໄວໜຸ່ມສະຖານະພາບ 

ຂອງການປະເຊີນບັນຫາ ແລະ ໃຫ້ເຫັນບັນດາຕົວຢ່າງຂອງການປະຕິ
ບັດໂຄງການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດທ່ີດີສຳ 
ລັບຄົນລຸ້ນໜຸ່ມໃນ ສປປ ລາວ.

 ວິຖີຊີວິດທາງເພດຂອງໄວໜຸ່ມ, ໄວໜຸ່ມລາວສ່ວນຫຼາຍລິ 
ເລ້ີມຊອກຄ້ົນຫາວິຖີຊີວິດທາງເພດ ແລະ ມີປະສົບປະການແຕ່ອາຍຸ 
ຍັງນ້ອຍ. ການສຳຫຼວດສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນ ປີ 20005  ໄວລຸ້ນມີ
ເພດສຳພັນກ່ອນແຕ່ງງານເພ້ີມຂ້ືນ ແລະ ພວກເຂົາທັງຫຼາຍຊອກຫາ 
ທາງເລືອກໃນການລຸລູກທ່ີບ່ໍປອດໄພ ແລະ ການຕິດເຊ້ືອ (ພຕພ). 
ນອກຈາກນ້ັນ,  ການດ່ືມເຫລ້ົາ ແລະ ການໃຊ້ສານເສບຕິດ  ໂດຍສະ 
ເພາະຢາບ້າ ແມ່ນເພ້ີມຂ້ືນ. ເຊ່ັນດຽວກັນ,ການປະເມີນສຸຂະພາບ 
ຈະເລີນພັນ6 ພົບວ່າ ກິດຈະກຳທາງເພດ ແມ່ນມີຫຼາຍນຳໄວໜຸ່ມກ່ອນ 
ແຕ່ງງານ, ແລະ ຊາວໜຸ່ມມີພຶດຕິກຳສ່ຽງທາງເພດ. ໄວໜຸ່ມຊາຍລາຍ 
ງານວ່າມີກິດຈະກຳທາງເພດນອກບ້ານເພ້ີມຂ້ືນ, ພວກເຂົາອາດມີຄູ່   
ຮ່ວມເພດຫຼາຍຄົນກ່ອນແຕ່ງງານເພ້ີມຂ້ືນ. 

 ມີຫຼາຍການສຶກສາທ່ີໄດ້ໃຫ້ຂ້ໍມູນຄ້າຍໆກັນ, ການສຶກສາ 
ຜ່ານມາ7  ພົບວ່າໄວໜຸ່ມເພດຊາຍທ່ີບ່ໍທັນແຕ່ງງານ (45%) ມີເພດສຳ 
ພັນຫຼາຍກວ່າເພດຍິງ (19%). ໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມທ່ີມີປະສົບປະການມີ 
ເພດສຳພັນ, 74% ຂອງເພດຊາຍ ແລະ 84% ຂອງເພດຍິງເຫັນດີ 
ກັບຄວາມເວ້ົາທ່ີວ່າ:   “ໂດຍທ່ົວໄປຂ້ອຍບ່ໍໄດ້ວາງແຜນໃນການມີເພດ         
ສຳພັນ, ແຕ່ການມີເພດສຳພັນເກີດຂ້ືນເອງ. “ຍ່ິງໄປກ່ວານ້ັນ, 17% 
ຂອງການຜູ້ທ່ີມີປະສົບການທາງເພດສຳພັນໃນເພດຊາຍແມ່ນມີຄູ່ 
ນອນ ຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ. ເກືອບເຄ່ິງໜ່ືງ 
ຂອງພວກເຂົາ (48%) ບ່ໍເຄີຍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ. 

ARROWs	ເພື່ອການປ່ຽນແປງສະບັບເພີ້ມເຕີ້ມໃສ່ສະບັບທີ	13	ເຫຼັ້ມທີ	2	
“ເປັນຫຍັງຈື່ງຕ້ອງສະໜັບສະໜູນວິຖີຊີວິດທາງເພດ”ສະພາວະສຸຂະພາບທາງເພດ	 ແລະ	 ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງໄວໜຸຸ່ມ	 ແລະ	
ໂຄງການ	ໃນ	ສປປ	ລາວ:	ບັນດາສ່ິງທ້າທາຍ	ແລະ	ບາງຂ້ໍສະເໜີແນະ ຮູບ
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 ການແຕ່ງງານ	 ແລະ	 ການຖືພາແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ການ 
ແຕ່ງງານໃນໝູ່ໄວໜຸ່ມໄດ້ເລ້ີມ ແຕ່ຍັງນ້ອຍ ໃນໄວອາຍຸ 15 ປີ ມີ 6.6% 
ຂອງຈຳນວນ ທັງໝົດທ່ີແຕ່ງງານ. ສ່ວນໃຫຍ່ອາຍຸການແຕ່ງງານ 
ແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ທ່ີມີຄ່າສະເລ່ຍອາຍຸແຕ່ງງານແມ່ນ 19.4 
ປີ, ໃນອາຍຸ 18 ປີ ເກືອບເຄ່ິງໜ່ືງຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາແມ່ນໄດ້ແຕ່ງງານ3

ນອກນ້ີ, ການປະເມີນສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນລາວ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າການ 
ແຕ່ງງານແຕ່ ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະ ການຖືພາໃນໄວໜຸ່ມແມ່ນເປັນທ່ີຍອ
ມຮັບໃນ ລາວ, ຊ່ຶງສ່ົງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ 
ເດັກສູງ5. ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງການແຕ່ງງານ   ສຳລັບແມ່ຍິງໜຸ່ມໃນເຂດ
ອ້ອມຕົວເມືອງ ແມ່ນປະມານ 17 -18 ປີ, ສູງກວ່າເຫລັກນ້ອຍເມ່ືອ 
ສົມທຽບກັບຊຸມຊົນລາວລຸ່ມທ່ີຢູ່ຊົນນະບົດ (15-17 ປີ) ແລະ ຊົນເຜ່ົາ 
ໃນລາວ (ຜູ້ຍິງ ຊົນເຜ່ົາສ່ວນຫຼາຍແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸ 14 ປີ). ຈາກນ້ັນ 
ເຮັດໃຫ້ມີລູກໄວຫັຼງຈາກແຕ່ງງານ.

 ການລຸລູກ	 ແລະ,	 ການຄຸມກຳເນີດ, ການສຶກສາທ່ີຜ່ານມາ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລະດັບການໃຊ້ວິທີຄຸມກຳເນີດຕ່ຳ ແລະ ສັດສ່ວນ 
ຂອງແມ່ຍິງທ່ີລຸລູກແມ່ນມີຫຼາຍ8,9.  ໃນ ສປປລາວ ການລຸລູກແມ່ນຜິດ 
ກົດໝາຍ ແລະ ການລຸລູກແມ່ນໄດ້ອະນຸຍາດພຽງແຕ່ເພ່ືອຮັກສາຊີວິດ
ຂອງແມ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂ້ໍມູນໃນລາວທ່ີມີຢູ່ຈຳກັດນ້ັນໄດ້ບ່ົງ 
ບອກຄວາມຊຸກຊຸມໃນການລຸລູກທ່ີບ່ໍປອດໄພແມ່ນແຜ່ຫຼາຍ, ແລະ 
ກ່ໍໃຫ້ເກິດອັນຕະລາຍສ່ວນ ໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະໄຕຼມາດທ່ີສອງ. 
ສະຖານະການດັ່ງກ່າວແມ່ນເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ໄວລຸ້ນຕົກຢູ່ໃນ 
ຄວາມສ່ຽງສູງຂອງການທ່ີມີອາການສົນອັນຮ້າຍແຮງ ເຊ່ັນ: ເລືອດ 
ໄຫຼ, ການຊຶມເຊ້ືອເລືອດ, ພາວະການມີລູກຍາກ ແລະ ລວມທັງ 
ການເສຍຊີວິດ15. ໃນການສຶກສາແບບພັນລະນາໃນໂຮງໝໍກ່ຽວກັບ 
ການເຮັດແທ້ງພົບວ່າ 40% ຂອງຜູ້ຍິງທ່ີໄດ້ລຸລູກທັງໝົດ 336 ຄົນ 
ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 20 - 24 ປີ.  70% ຂອງຄົນເຈັບເລ່ົານ້ີແມ່ນໄດ້ໃຊ້ຢາ 
ເພ່ືອລຸລູກ (ຢາຈີນຊ່ຶງແມ່ນຢາປະສົມ Mifepristone ແລະ 
Misoprostol)10.    

 ໃນການສຳຫຼວດສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແຫ່ງຊາດຜູ້ຕອບສຳ
ພາດຫຼາຍກວ່າ 2/3 (70%)    ເວ້ົາວ່າການຖືພາທ່ີບ່ໍໄດ້ແຕ່ງງານແມ່ນ 
ບ່ໍຖືກຍອມຮັບຈາກສັງຄົມ4. ໃນການສຶກສາຄຸນນະພາບ ໂດຍການສົນ
ທະນາກຸ່ມໝູ່ນັກສຶກສາເກືອບທັງໝົດເວ້ົາວ່າ ຜູ້ຍິງຄົນໜ່ຶງທ່ີພົບວ່າຕົວ 
ເອງຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການດັ່ງກ່າວຕ້ອງເຮັດການລຸລູກ11. ຄວາມລ້ົມ 
ເຫຼວທ່ີໄດ້ຮັບ ແລະ ໃຊ້ຢາຄຸມກຳເນີດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ໃຊ້ເປັນ 
ປະຈຳຂອງຊາວໜຸ່ມ, ການຈຳແນກລັງກຽດໃນສັງຄົມແມ່ນພົວພັນກັບ 
ການຖືພາກ່ອນແຕ່ງງານ, ແລະ ການຂາດການໃຫ້ຄຳປຶກສາທ່ີເໝາະ 
ສົມແມ່ນຄິດວ່າ ເປັນປັດໄຈຫັຼກທ່ີພາໃຫ້ອັດຕາການລຸລູກສູງໃນກຸ່ມ
ຊາວໜຸ່ມ. ປະມານ 3.1% ຂອງຊາວໜຸ່ມອາຍຸລະຫວ່າງ 15-24 ປີ 
ເຄີຍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ. ຢູ່ຫຼາຍພ້ືນທີໃນທ່ົວປະເທດການເຂ້ົາເຖິງຖົງ 
ຢາງອະນາໄມຍັງຈຳກັດ12. 

 ການປະເຊີນໜ້າຂອງຊາວໜຸ່ມ ຕ່ໍກັບການລະບາດຂອງ 
HIV. ສປປ ລາວ ຍັງຖືວ່າເປັນປະເທດທ່ີມີຄວາມຊຸກຊຸມຂອງ HIV/ 
AIDS ຕ່ຳປະມານ 0.2% ໃນປີ 2007, ສົມທຽບກັບບັນດາປະເທດ 
ລຸມແມ່ນ້ຳ ຂອງ13.  ໃນປະຈຸບັນຕົວເລກສະສົມຂອງຜູ້ຕິດ ເຊ້ືອ HIV 

ໃນ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 1990-2010 ແມ່ນເພ້ີມຂ້ືນເຖິງ 4,272 ກໍລະນີ, 
ໃນນ້ັນເພດຊາຍກວມເຖິງ 55%, ກໍລະນີເປັນເອດສເພ້ີມຂ້ືນເຖິງ 
2,376 ກໍລະນີ ແລະ 1,170 ກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຍ້ອນພະ ຍາດເອດສ. 
ກຸ່ມທ່ີມີຄວາມສ່ຽງສູງຕ່ໍການຕິດເຊ້ືອ HIV ແມ່ນສາວບໍລິການ, ກຸ່ມ 
ຊາຍທ່ີມີເພດສຳພັນກັບຊາຍ ແລະ ກຸ່ມໃຊ້ສານເສບຕິດຊະນິດສັກ 
ເຂ້ົາທາງເສ້ັນເລືອດ14. 

 ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ມັນມີທ່າອ່ຽງທ່ີຈະເພ້ີມຂ້ືນໃນຕ່ໍໜ້າໃນ 
ເມ່ືອປະເທດລາວ ແມ່ນມີຊາຍແດນຕິດກັບ 5 ປະເທດທ່ີມີການລະ 
ບາດ. ເນ່ືອງຈາກຍັງມີຄວາມທຸກຈົນ, ຊາວໜຸ່ມແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງ 
ຕ່ໍການຕິດເຊ້ືອ HIV ໂດຍການເຄ່ືອນຍ້າຍແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ 
ນອກປະເທດ. ໃນນ້ີສະເພາະແມ່ນພ້ືນທ່ີແມ່ນ້ຳຂອງທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ,   
ຊ່ຶງເປັນບ່ອນທ່ີມີກຸ່ມຜູ້ອ່ອນແອໜາແໜ້ນ15. 

 ລັດຖະບານໄດ້ລິເລ້ີມຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະ 
ຕິບັດປີ 2006 -2010 ສຳລັບ HIV/AIDS ເພ່ືອຈຳກັດອັດຕາຊຸກຊຸມ 
ຂອງການຕິດເຊ້ືອ HIV ໃນກຸ່ມທ່ີມີຄວາມສ່ຽງສູງໃຫ້ຕຳ່ກວ່າ 5% ແລະ 
ກຸ່ມຄົນທ່ົວໄປໃຫ້ຕຳ່ກວ່າ 1%. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ເນ່ືອງຈາກຂ້ໍຈຳກັດ 
ທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ງົບປະມານ, ໃນປະຈຸບັນ ໃນ ສປປລາວ 
ມີສູນປ່ີນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານໄວຣັດສເອດສພຽງແຕ່ 5 ແຫ່ງ (ທ່ີສາມາດ 
ກວດ CD4) ແລະ ຄີຼນິກ 3 ແຫ່ງ (ທ່ີສາມາດໃຫ້ບໍລິການຢາຕ້ານໄວຣັດ
ເອດສ ແຕ່ວ່າບ່ໍສາມາດກວດ CD4 ໄດ້). ໃນການລິເລ້ີມດັ່ງກ່າວແມ່ນ 
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນໂລກຕ້ານພະຍາດ 
ເອດສ, ວັນນະໂລກ ແລະ ພະຍາດໄຂ້ຍຸງ (GFATM), ຄາດຄະ 
ເນອັດຕາການປົກຄຸມຂອງການປ່ິນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານໄວຣັດສ 
ເອດສແມ່ນຕ້ອງຫຼາຍກວ່າ 95% ຕົວເລກສະສົມຂອງຜູ້ຕິດເຊ້ືອ 
HIV ທ່ີໄດ້ຮັບຢາຕ້ານໄວຣັດສເອດສແມ່ນ 1,690 ຄົນ ແຕ່ປີ 
2003-2009 ໃນນ້ີ 1,573 ກໍລະນີເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ  117 ກໍລະນີ 
ແມ່ນ ເປັນເດັກນ້ອຍ, ປະຈຸບັນມີ 15 ກໍລະນີທ່ີໄດ້ຮັບຊຸດການປ່ີນປົວ 
ຂ້ັນສອງ. ດ່ັງນັ້ນອັດຕາການກິນຢາຕ່ໍເນ່ືອງ ແລະ ສະໝຳສະເໝີ 
ແມ່ນຍັງບ່ໍທັນແຈ້ງ, ອັດຕາການຕົກເຮ່ຍມີ 9% (ຊ່ຶງມີກໍລະນີສູນຫາຍ 
ຫລື ຢຸດຢາ)13. ໃນປະຈຸບັນມີກິດຈະກຳປະຕິບັດການຫຼາຍຢ່າງຈາກ 
ພາກລັດ ແລະ ອົງການທ່ີບ່ໍຂ້ືນກັບລັດຖະບານຕ່ໍກັບການປ້ອງກັນ 
HIV, ແຕ່ວ່າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເໜ້ັນໜັກໃສ່ກຸ່ມຄົນທ່ີມີພຶດຕິກຳສ່ຽງບາງ
ໂຄງການແມ່ນກຳລັງປະຕິບັດໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ເຊ່ັນ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມ 
ສ່ຽງໃນການຕິດເຊ້ືອ HIV ຂອງຊາວໜຸ່ມໃນ ສປປລາວ ໂດຍສະຖາ 
ບັນເບີເນັດ, ໂຄງການເພ່ືອນສອນເພ່ືອນຂອງສະພາກາແດງລາວ, 
ໂຄງການໃຫ້ສຸຂະສຶກສາສຳລັບຊາວໜຸ່ມໂດຍຊາວໜຸ່ມອາສາເພ່ືອສຸ 
ຂະພາບ (LYAP).

 ພາບລວມໃນການຂ້າມຜ່ານ, ການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ 
ທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນລາວ ແມ່ນມີຜົນກະທົບອັນສຳຄັນຕ່ໍພຶດຕິ 
ກຳທາງເພດ ຂອງຊາວໜຸ່ມ. ປັດໄຈດ່ັງກ່າວໄດ້ແກ່ການເຄ່ືອນຍ້າຍ 
ພາຍໃນປະເທດຈາກຊົນນະບົດໄປສູ່ຕົວເມືອງ ແລະ ການເຄ່ືອນຍ້າຍ 
ອອກນອກປະເທດ ແມ່ນສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍຢູ່ບໍລິເວນຊາຍແດນ (ລາວ-
ມີຊາຍແດນກັບ ກຳປູເຈ້ັຍ, ຈີນ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ), ຊ່ຶງ     
ມັນເພ້ີມຄວາມສ່ຽງຂອງການມີເພດສຳພັນແບບບ່ໍປ້ອງກັນໃນກຸ່ມ 
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ຊາວໜຸ່ມ. ການເພ້ີມຂ້ືນຂອງຊາວໜຸ່ມຍິງໃນການເຮັດວຽກບໍລິການ 
ທາງເພດ16.  ຊາວໜຸ່ມໃນ ສປປລາວແມ່ນສ່ຽງຕ່ໍ HIV ເນ່ືອງຈາກການ 
ມີເພດສຳພັນທ່ີບ່ໍປອດໄພ, ຄວາມຊຸກຊຸມຂອງການຕິດເຊ້ືອ HIV 
ເພ້ີມຂ້ືນ, ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕ່ຳໃນກຸ່ມຜູ້ອ່ອນແອ ແລະ 
ຊາວໜຸ່ມ, ລະດັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ພຕພ ແລະ HIV/AIDS ຍັງຕ່ຳ, 
ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບຈະ 
ເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດຍັງຕ່ຳ17.  

 ເພດສຶກສາ. ເພດສຶກສາແມ່ນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ  ຄ້ັງທຳອິດໃນ
ປີ 2001 ໃນ 5 ແຂວງ, ແລະ ຂະຫຍາຍໃນປີ   2007   ໃນ 11 ແຂວງ,     
ໂດຍສະເພາະໃນແຂວງທ່ີຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳຂອງຕິດກັບປະເທດເພ່ືອນ 
ບ້ານ, ຊ່ຶງມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ HIV ແລະ AIDS. ໃນປະ ຈຸບັນ ແມ່ນກວມ 
ເອົາ 24% ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ 80% ຂອງໂຮງຮຽນມັດ ທະຍົມ. 
ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ຍັງບ່ໍທັນມີວິຊາສະເພາະກ່ຽວກັບເພດສຶກສາ, ມີ
ແຕ່ເຊ່ືອມສານເຂ້ົາກັບວິຊາຕ່າງໆ18.  ນອກຈາກນ້ັນ, ການປະເມີນ 
ແຜນງານສຸຂະສຶກສາ ແລະ ຫັຼກສູດພົບວ່າມີບັນຫາກ່ຽວກັບ ຄຸນນະ 
ພາບ ຂອງການອົບຮົມ, ທັກສະໃນການ ດຳລົງຊີວິດ, ອຸປະກອນການ 
ສິດສອນ, ເນ້ີອໃນການສິດສອນ, ແລະ ຄ່ານິຍົມຂອງອາຈານ. ຕົວ ຢ່າງ, 
ຊາວໜຸ່ມບ່ໍມີການພັດທະນາທັກ ສະທ່ີຈຳເປັນສຳລັບທັກສະໃນການ 
ດຳລົງຊີວິດເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາສຸຂະພາບຈະ 
ເລີນພັນທ່ີໄດ້ກ່າວມາຂ້າງຕ້ົນ19.

 ຂ້ໍຈຳກັດ ໃນການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນ 
ພັນສຳລັບຊາວໜຸ່ມ.  ສະພາບການທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນເຖິງການຂາດການບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະ
ພາບທາງເພດອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການແຕ່ວ່າ, ການບໍລິ ການສຸຂະ 
ພາບຈະເລີນພັນ  ແລະ  ສຸຂະພາບທາງເພດຍັງບ່ໍທັນພັດທະນາເທ່ົາທ່ີ             
ຄວນໃນ ສປປ ລາວ. ອັນນ້ີສາມາດອະທິບາຍການບໍລິການສຸຂະພາບ
ທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ທ່ີມີຢູ່ຂ້ອນຂ້າງຕ່ຳ, ລວມ 
ທັງການບໍລິການພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ການໃຊ້ບໍລິການສຸຂະ 
ພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດຂອງຊາວໜຸ່ມເລ້ືອຍໆ 
ແມ່ນພົວພັນກັບວ່າຊາວໜຸ່ມເຂົາເຈ້ົາຮັບຮູ້ການບໍລິການທ່ີມີຢູ່ ແລະ 
ທັງທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຄືແນວໃດ. ໃນຂະ 
ນະທ່ີມີການບໍລິການວາງແຜນຄອບຄົວທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະ 
ຊົນ, ແຕ່ວ່າການເຂ້ົາເຖິງວິທີຄຸມກຳເນີດຍັງຕ່ຳ ໂດຍສະເພາະຊາວ 
ໜຸ່ມທ່ີບ່ໍທັນແຕ່ງງານ20.  ການເຂ້ົາເຖິງສຸຂະສຶກສາ ແລະ ຂ້ໍມູນຂ່າວ 
ສານກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແມ່ນບ່ໍໄດ້ດີ5. ນະໂຍບາຍແຫ່ງ 
ຊາດກ່ຽວກັບສຸະພາບຈະເລີນພັນ ແມ່ນເວ້ົາເຖິງການຈັດຫາການບໍລິ
ການວິທີຄຸມກຳເນີດແບບທັນສະໄໝໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ ໂດຍບ່ໍຈຳແນກ  
ສະຖານະພາບສົມລົດ. ແຕ່ວ່າ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນຂະແໜງແມ່ແລະ 
ເດັກຍັງບ່ໍທັນມີນະໂຍບາຍສຳລັບຊາວໜຸ່ມ ຫືຼ ຊາວໜຸ່ມທ່ີຍັງບ່ໍທັນ 
ແຕ່ງງານຄຶດເອົາເອງວ່າເຂົາເຈ້ົາແມ່ນບ່ໍຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ການບໍ
ລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ. ການບ່ໍໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ 
ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ການບໍລິການຄຸມ 
ກຳເນີດໃນພະແນກແມ່ ແລະ ເດັກ21.  ການສຶກສາຢູ່ສະຖານທ່ີ ອ່ືນ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມລັບແມ່ນປັດໄຈ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊອກຫາການປ່ິນປົວສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ 
ສຸຂະພາບທາງເພດ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບຊາວໜຸ່ມ22.  ໂຄງການ 

ການລິເລ້ີມສຸຂະພາບຈະເລີນພັນສຳລັບຊາວໜຸ່ມໃນອາຊີ ພົບວ່າ 
ຊາວໜຸ່ມອາຍ ແລະ ບ່ໍກ້າມາໃຊ້ບໍລິການສຸຂະພາບຈະ ເລີນພັນ ແລະ 
ສຸຂະພາບທາງເພດ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ 
ຍິງຊາຍໃນການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸ 
ຂະພາບທາງເພດ15.   

 ອຸປະສັກອີກອັນໜ່ຶງໃນການນຳໃຊ້ການບໍລິການສຸຂະພາບ 
ຈະເລີນພັນໃນພາກລັດ ແມ່ນການສ່ືສານ ແລະ ການພົວພັນລະຫວ່າງ 
ຄົນເຈັບ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ໃນກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ,ພາສາກໍເປັນອຸປະສັກອີກ
ອັນໜ່ຶງທ່ີສຳຄັນສຳລັບການບ່ໍໃຊ້ບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ 
ສຸຂະພາບ ທາງເພດ. ຍັງມີພະນັກງານຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜ້ອຍໜ່ຶງທ່ີໄດ້ຮັບ
ໜ້າທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ໃນລະບົບສາທາລະນະສຸກ, ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ໃຊ້
ບໍລິການບ່ໍສາ ມາດສ່ືສານກັບເຂົາເຈ້ົາໄດ້ໂດຍກົງ.

 ແຜນງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງ 
ເພດຂອງຊາວໜຸ່ມ. ເພ່ືອເປັນການໂຕ້ຕອບສະພາບການທ່ີກ່າວມາ 
ຂ້າງເທິງນ້ັນ,  ມີຫຼາຍອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນໄດ້ຮັບເອົາແຜນງານການບໍ
ລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດຂອງຊາວໜຸ່ມ 
ແບບເປັນກັນເອງ   ຊ່ຶງລວມທັງການຈັດຫາ    ການອົບຮົມເພ່ືອນສອນ 
ເພ່ືອນ, ການຈັດຫາຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, 
ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ການຈັດຫາວິທີຄຸມກຳເນີດ, ການທົດສອບ ແລະ 
ການປ່ິນປົວ ພຕພ ແລະ ໂລກເອດສ. ເຊ່ັນດຽວ ກັນ, ລັດຖະບານ ລາວ
ໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກຳຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຊາວໜຸ່ມກ່ຽວກັບ 
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ    ແລະ  ສຸຂະພາບທາງເພດ, ແຜນງານອົບຮົມ
ເພ່ືອນສອນເພ່ືອນ, ສ້າງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ສູນຊາວໜຸ່ມ, ຈັດ 
ຫາ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການ ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມແບບເພ່ືອນມິດເປັນ 
ກັນເອງ ແລະ ສ້າງການສະໜັບສະໜູນຈາກຊຸມຊົນກ່ຽວກັບສຸຂະ 
ພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດສຳລັບຊາວໜຸ່ມ.

 ຕາຕະລາງ 1 ສັງລວມເອົາການວິເຄາະກິດຈະກຳສຸຂະ 
ພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດສຳລັບຊາວໜຸ່ມໃນ 
ສປປ ລາວ. ມີບາງອົງການຈັດຕ້ັງຊ່ຶງນຳໂດຍຊາວໜຸ່ມ, ສ່ວນຫຼາຍ 
ແມ່ນອົງການທ່ີຮັບໃຊ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຊາວໜຸ່ມ, ຊ່ຶງສະໜັບສະ 
ໜູນການລະດົມການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຊາວໜຸ່ມນຳໂດຍຊາວໜຸ່ມ. 
ກົນໄກການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ ລວມມີແຜນງານສະໜັບສະໜູນ 
ໂດຍອົງການຈັດຕ້ັງຊາວໜຸ່ມລາວ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ການມີສ່ວນ 
ຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມໃນການໃຫ້ບໍລິການຊາວໜຸ່ມແບບເພ່ືອນມິດເປັນ
ກັນເອງ, ການອົບຮົມເພ່ືອນສອນເພ່ືອນ, ສະນັບສະໜູນໂດຍອົງການ 
ສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທ່ີບ່ໍຂ້ືນກັບລັດຖະບານ, 
ແລະ ເຄ່ືອຄ່າຍຂອງໂລກເອດສ ແລະ ເອດສໄອວີ. ປະຈຸບັນນ້ີມີໜ້ອຍ
ໂຄງການທ່ີເໜ້ັນໃສ່ແມ່ຍິງ (ເຖິງແມ່ນວ່າ ບາງໂຄງການແມ່ນເນ້ັນໃສ່
ຄວາມເທ່ົາທຽມທາງດ້ານ ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ຊົນເຜ່ົາ). 
ຕົວຢ່າງມີໜ່ຶງໂຄງການໄດ້ເໜ້ັນໜັກໃສ່ຄວາມຫລາກຫຼາຍທາງດ້ານ 
ບັນຫາທາງເພດ. 
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ຕາຕະລາງ 1: ການວິເຄາະ ການປະຕິບັດທີ່ດີ ຂອງກິດຈະກຳຊາວໜຸ່ມ
ຊ່ືຂອງກິດຈະກຳ	ແລະ	
ໄລຍະເວລາ

ອົງການທ່ີຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ

ແຫ່ຼງທຶນ ກຸ່ມເປ້ົາໝາຍ ວັດຖຸປະສົງ	ແລະ	ກິດ
ຈະກຳຂອງໂຄງການ

ອົງປະກອບທ່ີເຮັດໃຫ້ເປັນ	
ພາກປະຕິບັດທ່ີດີ

ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ
ຊາວໜຸ່ມ  (2008 
ຈົນຮອດປະຈຸບັນ)

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
ລາວ
ສູນຊາວໜຸ່ມ

ອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດສຳລັບກອງທຶນ
ເພ່ືອປະຊາກອນ

ຊາວໜຸ່ມ      
(15-24 ປີ)

ສ່ົງເສີມ ສພຈ, ປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ,ບ່ົງມະຕິ 
ແລະ ປ່ິນປົວ ພຕພ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງ 
ໂທລະ ສັບກ່ຽວກັບ ສພຈ, ເຄ່ືອຄ່າຍ 
ການສ່ົງຕ່ໍ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ

ໃຫ້ບໍລິການແບບເພ່ືອນມິດ; 
ສະເໝີພາບບົດບາດຍິງຊາຍ

ຍົກສູງ ຄວາມຮູ້ ສຸຂະ 
ພາບຈະເລີນພັນໃນ 
ກຸ່ມເຄ່ືອນຍ້າຍໃນຫໍພັກ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
ລາວ
ສູນຊາວໜຸ່ມ

Oxfam Novib ຊາວໜຸ່ມ 
ເຄ່ືອນຍ້າຍຢູ່ຫໍ 
ພັກ(15-24ປີ)

ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ສພຈ ແກ່ຊາວໜຸ່ມເຄ່ືອນ 
ຍ້າຍຢູ່ຫໍພັກ ອົມຮົມເພ່ືອນສອນເພ່ືອນ

ໃຫ້ບໍລິການແບບເພ່ືອນມິດ

ສ່ົງເສີມສຸຂະພາບຈະ
ເລີນ ພັນຂອງຊາວໜຸ່ມ
2007-2010

ພະແນກຂ້ໍຂ່າວ 
ສານຊາວໜຸ່ມ 
ລາວສູນກາງຊາວ 
ໜຸ່ມລາວ

ອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດສຳລັບກອງທຶນ
ເພ່ືອປະຊາກອນ
UNFPA

ຊາວໜຸ່ມໃນ 
ໂຮງຮຽນ ແລະ 
ນອກໂຮງຮຽນ

ສ່ີ (ຄູ່ມື, ປ້ຶມ, ໜັວສືພິມ, ວິທະຍຸ ແລະ 
ໂທລະທັດ) ກ່ຽວກັບ ສພຈ, ທັກສະຊີວິດ, 
ການປ້ອງກັນຜັນກະທົບຂອງ HIV/AIDS, 
ຢາ ແລະ ບັນຫາສັງຄົມອ່ືນໆ, ຊ່ຶງມີຜົນ 
ກະທົບຕ່ໍຊາວໜຸ່ມ. 

ອົງການຈັດຕ້ັງນຳພາໂດຍ
ຊາວໜຸ່ມ; ຊາວໜູ່ມມີສ່ວນ 
ຮ່ວມ

ໂຄງການຊາວໜຸ່ມອາ 
ສາເພ່ືອສຸຂະພາບ
(2000-2014)

ອົງການຈັດຕ້ັງ 
ທາງສັງຄົມ

ອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດສຳລັບກອງທຶນ
ເພ່ືອ ເດັກນ້ອຍ ທຶນ 
ທະນາຄານໂລກ
UNICEF
Global Fund

ຊາວໜຸ່ມຜູ້ຕິດ 
ເຊ້ືອ PLWHA

ວິທີການແບບຄົບວົງຈອນ; ແຜນງານ ເຂ້ົາ 
ເຖິງກຸ່ມເປ້ົາໝາຍເກ; ທັງສອງປະເພດ 
ແລະ ກະເທີຍ;   ການໃຫ້ຄຳປຶກສາເພ່ືອນ
ສອນເພ່ືອນ; ການສະໜັບສະໜູນຜູ້ຕິດ 
ເຊ້ືອເອດສ

ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ້ຊາວ 
ໜຸ່ມ; ສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ 
ຊາຍ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ທາງເພດ; ອົງການຈັດຕ້ັງຮັບ 
ໃຊ້ຊາວໜຸ່ມ.

ກິດຈະກຳປ່ຽນແປງພືດ 
ຕິກຳ ແລະ ການຕະ 
ຫຼາດກ່ຽວກັບ ພ ຕ ພ 
ແລະ ໂລກເອດສ ແລະ 
ສພ (2006-2014)

(PSIs) USAID, 
Global fund
ທຶນທະນາຄານໂລກ

ກຸ່ມສ່ຽງ (ສາວ 
ບໍລິການ, ພຊພ 
ແລະ ກະເທີຍ) 
ແລະ ລູກຄ້າ, 
ກຸ່ມເຄ່ືອນຍ້າຍ

ເຂ້ົາເຖິງ ການບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນ
ພັນທ່ີມີຄຸນນະພາບ, ລວມທັງ ປ່ິນປົວ 
ພຕພ ກັບຊຸດປ່ິນປົວ ພຕພ; ການເຂ້ົາ 
ເຖິງກຸ່ມເພ່ືອນສອນເພ່ືອ; ສ່ືມວນຊົນ ແລະ 
ຍຸດທະສາດ ການສ່ືສານລະຫວ່າງບຸກຄົນ 
ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງອ່ືນ; ການຕະລາດຖົງ 
ຢາງອະນາໄມ

ອົງການຈັດຕ້ັງຮັບໃຊ້ 
ຊາວໜຸ່ມ;
ຊາວໜຸ່ມມີສ່ວນຮ່ວມ

ອົມຮົມເພ່ືອສອນເພ່ືອນ 
ຊາຍ
 (2007-2011)

ສະຖາບັນເບີເນັດ PACT/USAID ຊາຍມີເພດສຳ 
ພັນກັບຊາຍ

ເພ້ີມການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ຢ່າງຖືກ 
ຕ້ອງ ແລະ ເປັນປະຈຳໃນຊາຍໜຸ່ມຊາຍ, 
ໂດຍສະເພາະ ພຊພ ສະໜັບສະໜູນ 
ພຶດຕິກຳ ຊອກຫາການປ່ິນປົວໃນ ພຊພ.
ຢ້ຽມຢາມ ພຕພ ກີຼນິກ;ກິດຈະກຳແລກ 
ປ່ຽນເພ່ືອນສອນເພ່ືອນ, ບຳລຸງຮັກສາ 
ຫ້ອງສຳລັບຊາວໜຸ່ມ

ອົງການຈັດຕ້ັງຮັບໃຊ້ຊາວ 
ໜຸ່ມ; ຊາວໜຸ່ມ ມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຫັຼກຖານອ້າງອີງ

ຫັຼກສູດເພດສາດສິກສາ
(2001 ແລະ ສືບຕ່ໍຮອດ 
ປະຈຸບັນ)

ກົມສຶກສາທ່ົວໄປ,  
ກະຊວງສຶກສາ 
ທິການ

UNFPA ຊາວໜຸ່ມ ພັດທະນາຫລັກສູດເພດສຶກສາສຳລັບ ນັກ 
ຮຽນ: ລວມທັງຄວາມຮູ້ດ້ານປະຊາກອນ 
ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ເອດສເອວີ 
ແລະ ທັກສະຊີວິດ

ທັກສະຊີວິດ; ຄວາມະເໝີພາບ 
ບົດບາດຍິງຊາຍ; ອົງການຈັດ 
ຕ້ັງຮັບໃຊ້ຊາວ ໜຸ່ມ; ຊາວໜຸ່ມ 
ມີສ່ວນຮ່ວມ

ຍົກສູງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ 
ເກມ ແລະ ກິດຈະກຳ 
ການເຂ້ົາເຖິງການບໍ 
ລິການສຸຂະພາບຈະ
ເລີນພັນ (2007-2011)

ສາທານະຄອນ 
ຫຼວງ

FHI ສາວບໍລິການ ສຸຂະສຶກສາ ສາວບໍລິການທ່ີມີລາຍຮັບຕ່ຳ 
ກ່ຽວ ກັບ ເອດສເອວີ, ພຕພ ຈັດຫາ 
ການບໍລິການ ສ ພ ຈ

ໃຫ້ບໍລິການແບບເພ່ືອມິດສຳ 
ລັບສາບໍລິການ; ອົງການຈັດ 
ຕ້ັງ ຮັບໃຊ້ຊາວໜຸ່ມ; ຊາວໜຸ່ມ 
ມີສ່ວນຮ່ວມ

ໂຄສະນາ ສຈພ ແລະ 
ການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນຂ່າວ 
ສານ ແລະການບໍລິການ 
ສຈພ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
(2010-2012)

ຄະນະຫັຼງມະຫາ 
ວິທະຍາໄລ

ໂຄງການ    
WHRAP-SEA

ແມ່ຍິງຊົນເຜ່ົາ ອົບຮົມເພ່ືອນສອນເພ່ືອນກ່ຽວກັບເພດສຶກ
ສາແບບຄົບຖ້ວນ ໂຄສະນາໃຫ້ອຳນາດ 
ການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ສຈພ ແລະ ການ 
ເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລິ 
ການ ສຈພ

ທັກສະຊີວິດ; ສ້າງຄວາມເຂ້ັມ 
ແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ ຊາວໜຸ່ມມີ 
ສ່ວນຮ່ວມການໂຄສະນາ

ສ່ິງທ້າທາຍ.   ການປັບປຸງກ່ຽວກັບວຽກສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ  ສຸ ຂະພາບ 
ທາງເພດຂອງຊາວໜຸ່ມໃນ ສປປ ລາວ ເປັນສ່ິງທ້າທາຍ.  ປັດໄຈສ່ຽງສ່ວນຫຼາຍ 
ສຳລັບສະພາບບັນຫາສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນ ຊາວໜຸ່ມເປັນຜົນມາຈາກ:     
ການປະຕິບັດທາງຮີດຄອງປະເພນທີ່ີສ່ົງເສີມການແຕ່ງງານ ແລະ ການຖືພາ 
ແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ພ່ໍແມ່ບ່ໍໄດ້ໂອ້ລົມກັບລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ 
ຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະ ພາບທາງເພດ, ພຶດຕິກຳສ່ຽງທາງເພດສູງແມ່ນພົບ
ເລ້ືອຍ ແລະ ຫຼາຍ ກວ່າການຖືກຍອມຮັບຈາກຊຸມຊົນ  ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ; 
ສະຖາ ນະພາບທາງສັງຄົມຂອງແມ່ຍິງແມ່ນຕ່ຳທຽບກັບຜູ້ຊາຍ ໂດຍສະເພາະ 
ໃນກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ, ພາລະແບກຫາບສຳລັບຊາວໜຸ່ມຍິງ ແລະ  ຊາຍ, ຄວາມແຕກ 

ຕ່າງລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມຍິງຊາຍ, ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນ ນະບົດໃນການເຂ້ົາ 
ເຖິງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະ ພາບຈະເລີນພັນ.  ບັນຫາສຸຂະ
ພາບຈະເລີນພັນທ່ີເປັນຫ່ວງແມ່ນການມີເພດສຳພັນທ່ີບ່ໍປອດໄພ, ຊ່ຶງນຳໄປ 
ເຖິງການຖືພາໂດຍບ່ໍຕ້ັງໃຈ, ການ ເຮັດລຸລູກທ່ີບ່ໍປອດໄພ, ພຕພ/ HIV/
AIDS ແລະ ການ ເຂ້ົາເຖິງ ການ ບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນສຳລັບຊາວ
ໜຸ່ມທ່ີບ່ໍທັນແຕ່ງງານແມ່ນຈຳກັດ.
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ຂ້ໍສະເໜີແນະ: ບາງບັນດາທິດທາງສຳຫັຼບການກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ມີດ່ັງ 
ລຸ່ມນ້ີ:
• ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງວາງແຜນ ຫລື ພັດທະນານະໂຍບາຍສຸຂະ 

ພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດສຳລັບຊາວໜຸ່ມ.
• ທົບທວນຄືນຫລັກສູດເພດສຶກສາ ເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນສົມ  

ບູນລວມມີການພັດທະນາທັກສະການດຳລົງຊີວິດທ່ີສະເພາະ           
ເພ່ືອໂຕ້ຕອບກັບຄວາມທ້າທາຍ ຂອງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ 
ໃນ ສປປ ລາວ: ການມີເພດສຳພັນບ່ໍປອດໄພ, ການຖືພາ 
ໃນຊາວໜຸ່ມ ແລະ ການລຸລູກ, ແລະ ພຕພ ໃນກຸ່ມຊາວ ໜຸ່ມ 
ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ. ຄວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການນັບຖື 
ສິດທິທາງເພດ, ຄວາມສະເມີພາບ ທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 
ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ 
ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ເພ່ືອພັດທະນາທັກສະການ ຄຶດແບບມີເຫດມີຜົນ.  
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ການປົກຄຸມ ຄວນຖືກປັບປຸງ ແລະ ມີ
ຄວາມຈຳເປັນໃຫ້ມີການອົບຮົມໃຫ້ອາຈານຢ່າງເຂ້ັມແຂງ ແລະ 
ໃຫ້ຄຸນຄ່າໂຄງການຈະແຈ້ງ..

• ຄວນຂະຫຍາຍໂຄງການທ່ີມີພາກປະຕິບັດທ່ີດີ ກ່ຽວກັບກິດ 
ຈະກຳສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງຊາວໜຸ່ມໃຫ້ກ້ວາງອອກໃນ 
ທ່ົວປະເທດ.ແຜນງານຂອງຊາວໜຸ່ມຄວນສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການພັດທະນາ 
ທາງ ຮ່າງກາຍຂອງຊາວໜຸ່ມ; ຄວນມີຫລັກຖານອ້າງອີງ; ມີມຸມ 
ມອງບົດບາດຍິງຊາຍ; ສິດທິ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບວັດທະນະທຳ.

• ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສັງຄົມ ແລະ ເປັນຂົວຕ່ໍຂອງຊ່ອງຫວ່າງບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍ, ສ່ົງຂ້ໍມູນ ຂ່າວສານກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນ 
ພັນ ແລະ ສຸຂະພາບ ທາງເພດໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມພ້ອມດ້ວຍການ 
ຈັດຫາການບໍລິການທ່ີ ຈຳເປັນໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາ, ຊ່ຶງມີຄວາມອ່ອນໄຫວ 
ທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ. ໃນຄະນະດຽວ 
ກັນ, ຄວນປົກປ້ອງ ສິດທິ ຂອງຊາວໜຸ່ມ.

• ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ພາວະເປັນຜູ້ນຳ 
ຂອງຊາວໜຸ່ມ, ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ 
ແລະ ສະຖາບັນກ່ຽວກັບ ສຖຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງຊາວໜຸ່ມ.

• ຮັບປະກັນລະດົມແຫ່ຼງທຶນ ໂດຍການພັດທະນາສະຖາບັນການ
ລິເລ້ີມຂອງຊາວໜຸ່ມ, ຊ່ຶງແມ່ນຍຸດທະສາດເພ່ືອສະໜັບສະນູນ 
ເຄ່ືອຄ່າຍຂອງຊາວໜຸ່ມ, ຊ່ຶງສາມາດບັນລຸໄດ້ຈາກການສະໜັບ 
ສະໜູນຄູ່ຮ່ວມງານລະຫວ່າງ ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່.
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  ວັດທະນະທຳ, ສາສະໜາ, ພໍ່ແມ່, ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ສື່ຕ່າງໆກໍ່ 
ເປັນປັດໄຈທີ່ມີອິທິພົນຕໍ່ວິຖີຊີວິດທາງເພດ ຂອງໄວລຸ້ນຍິງ. ບົດ     
ຄວາມນີ້ຈະນຳສະເໜີລັກສະນະສຳຄັນຂອງຊີວິດທາງເພດ ຂອງກຸ່ມ 
ຍິງ, ໄວລຸ້ນຮັກຕ່າງເພດທີ່ເກີດຈາກການວິໄຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ 
ຕັດສິນ ໃຈ ທາງເພດ ໃນບໍລິບົດຂອງ HIV/AIDS ໃນຊູວາ.1

  ຊູວາ

  ຊູວາຫຼືຖືກຂະໜານນາມວ່າ ‘ນິວຢອກ’ ແຫ່ງປາຊີຟິກ ເມືອງ
ຫຼວງຂອງປະເທດຟິຈິ ສູນກາງຂອງອົງກອນແຫ່ງທຸລະກິດຕ່າງໆ 
ໃນພາກພື້ນ, ຊື່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງສ້າງສັງຄົມແບບຊາຍເປັນໃຫ່ຍ, ປະ
ຫວັດແບບອານານິຄົມ ແລະ ຈຳແນກເຊື້ອຊາດ ແລະ ຄວາມແຕກ 
ຕ່າງ ທາງຊົນຊັ້ນທ່ີນັບມື້ຈະເພີ່ມຂື້ນ,  ທັງໝົ້ດ ເປັນສີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງ 
ຄວາມຄັດແຍ່ງທີ່ເປັນຈິງ,   ລະຫວ່າງຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ຄວາມ 
ທັນສະໄໝໃນສັງຄົມທີ່ມີຫຼາຍຊົເຜົ່າ. ຟີຈິເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີເຖີງການເກີດ  
ລັດຖະປະຫານເຖີງ 4 ຄັ້ງໃນປະຫວັດສາດສັ້ນໆ ຂອງຄວາມເປັນເອ
ກະລາດຕັ້ງແຕ່ປີ 1970. ປະຈຸບັນ ສັງຄົມປະເທດຟິຈິແບ່ງອອກ ລະ
ຫວງກຸ່ມນັກທຸລະກິດທີ່ຮັ່ງມີ,ຊາວຟີຈຽນພື້ນເມືອງດັ້ງເດີມ ແລະການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງຊາວ ເມືອງຊູວາເຂດໃນເມືອງ ແລະນອກເມືອງ. 
ປະຊາກອນເກືອບເຄີ່ງ ໜື່ງໃນຟີຈິເປັນຊາວອິນໂດ-ຟີຈຽນທີ່ສືບເຊື້ອ
ສາຍມາຈາກແຮງງານພັນທະສັນຍາ ທີ່ຖືກເກນມາເຮັດວຽກຢູ່ສວນ 
ອ້ອຍອານານິຄົມ.ນອກຈາກນີ້ຍັງມີເຜົ່າອື່ນໆໄດ້ແກ່ຊາວຈີນ,   ຊາວ
ເອີລົບ ແລະ ຊາວໝູ່ເກາະ ຟີຈິທີ່ມີເລືອດປະສົມ ການລັດຖະປະຫານ 
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການແບ່ງເຊື້ອຊາດ, ລວມທັງຄວາມຄັດແຍ້ງ ແລະ 
ຄວາມຮຸນແຮງໃນປະເທດມີຫຼາຍຂື້ນ ອີກທັງເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະສະ 
ໝອງໄຫຼ ແລ ະ ການສູນເສຍຜະລິດຕະພາບທາງເສດຖະກິດ.

  ຊີວິດໃນຊູວາມີຄວາມລື່ນໄຫຼ ແລະ ຄັດແຍ້ງ, ສາສະໜາ
ຄຼິສໄດ້ຄັດຄ້ານສິດໃນການແຕ່ງງານຂອງຊາຍຮັກຊາຍ (ໃນຕ່າງ 
ປະເທດ) ການຮ່ວມເພດທາງຮູທະວານ ຖືວ່າເປັນສີ່ງຜິດກົດໝາຍ.

ແຕ່ໃນຊູານີ້ເອງໄດ້ເຄີຍມີຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດລະດັບສູງທ່ານໜື່ງ
ກ່າວວ່າ “ການເປັນຊາຍຮັກຊາຍບໍ່ແມ່ນການເຮັດຜິດ ຕຳຫຼວດເອງ 
ຍັງມີວຽກສຳຄັນກວ່າເລື່ອງນີ້ລໍຖ້າຢູ່” ແລະ ມີອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ 
ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃໝ່ເຊັ່ນ: Equal Ground Pacific ເພື່ອເຮັດວຽກທີ່ 
ເນັ້ນສະເພາະດ້ານສິດທິທາງເພດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊູວາ ແມ່ນສະຖານທີ່ 
ຊື່ງມີ ‘ການສຳສ່ອນທາງເພດ’ ຫຼາຍເທົ່າໆ ກັບທີ່ມີການສັ່ງສອນ 
ທາງສິນທຳ (moralism) ຂື້ນມາຕໍ່ຕ້ານ.

  ການວິໄຈ

  ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈກັນວ່າ ‘ວິຖີຊີວິດທາງເພດ’ ແມ່ນຄຸນລັກສະ 
ນະຂອງທຸກແງ່ມຸມທທີ່ພົວພັນກັບເລື່ອງເພດ2  ທີ່ສັງຄົມສ້າງຂື້ນ. ໄດ້
ໄດ້ມີການເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກການສຳພາດຊາວໜຸ່ມໜ້າຕໍ່ໜ້າ 20 
ຄົນໃນຊູວາ    ໂດຍເນັ້ນທີ່ປະເດັນການຕັດສິນໃຈໃນເລື່ອງເພດຂອງ
ຄົນຮັກຕ່າງເພດ.   ຂໍ້ມູນຈາກການສຳພາດໄດ້ຖືກນຳມາວິເຄາະເພື່ອ
ໄຈ້ແຍກຫາປັດໄຈທີ່ພົວພັນກັບການຕັດສິນໃຈຮ່ວມ ໂດຍອີງໃສ່ຖາ
ນະທາງເສດຖະກິດ, ລະດັບການສຶກສາ, ຊີວິດໃນຄອບຄົວ ແລະ ຊີ
ວິດທາງວັດທະນະທຳຂອງພວກເຂົາເນື່ອງຈາກການທົບທວນເອກະ 
ສານພົບວ່າ ປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ 
ຕິດ ເຊື້ອ HIV ໃນແມ່ຍິງຢ່າງມີຄວາມສຳຄັນ. 

  ວິຖີຊີວິດທາງເພດ

  ຊາວໜຸ່ມຍິງ  ຕ້ອງສູ້ກັບແນວຄິດກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດທາງເພດ
ເພດແບບດັ້ງເດີມ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດທາງເພດ. ອັນນີ້ 
ລວມທັງແນວຄິດກ່ຽວກັບ ‘ພົມມະຈາລີ’ ແລະ ‘ຄວາມບໍລິສຸດ’: 
“ພໍ່ນ້ອງເປັນຄົນເຂັ້ມງວດຫຼາຍ...ທ່ານບໍ່ເຄີຍໃຫ້ນ້ອງມີແຟນ.. ນ້ອງ 
ຕ້ອງຢູ່ໃນເຮືອນຕະຫຼອດ ພໍ່ເປັນຄົນຊາມົວ  ແລະ ນີ້ເປັນລັກສະນະ 
ວັດທະນະທຳອິນໂດຟີຈຽນ (Puda ຫຼື ການຄວບຄຸມການເດີນທາງ 
ເຄື່ອນໄຫວຂອງແມ່ຍິງ).   
  ແມ່ຍິງໄວໜຸ່ມ ສ່ວນໃຫ່ຍປະສົບບັນຫາໃນການສ້າງຄຸນ 
ລັກສະນະທາງເພດຂອງຄົນ ເນື່ອງຈາກການຕີລາຄາ ແລະ ປະຕິ 
ເສດຂອງໄວລຸ້ນຍິງແບບທົ່ວໆໄປ “ຖ້າເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງເພດ 
ໃນໂຮງຮຽນມັທະຍົມ (ທີ່ນ້ອງເອງກໍ່ເວົ້າຄືກັນ) ພວກເຂົາຈະຄິດ 
ໂດຍທັນທີວ່ານ້ອງເປັນຄົນສຳສ່ອນ”. ຂໍ້ຫ້າມທາງເພດຍັງເຮັດ ໃຫ້ 
ການເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບການຄຸມກຳເນີດ, ການເອົາລູກອອກ ແລະ 
ການເຂົ້າເຖີງການບໍລິການສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບ 
ຈະເລີນພັນເປັນໄປຢ່າງລຳບາກ “ແນ່ນນອນນ້ອງຮູ້ຈັກຖົງຢາງອະ 
ນາໄມ ແລະ ເລື່ອງຕ່າງໆ ແຕ່ນ້ອງກໍ່ຮູ້ຈັກອາຍຫຼາຍຮູ້ບໍ່... ແລ້ວ 
ຜູ້ຄົນ ສ່ວນໃຫ່ຍກໍ່ອາຍຫຼາຍທີຈະຍ່າງເຂົ້າໄປຊື້ຖົງຢາງອະນາໄມ
ໃນຮ້ານຂາຍຢາທຸກຄົນໃນທີ່ນີ້ຮູ້ຈັກກັນໝົດ ແລະ ບາງຄົນອາດຮູ້ 
ຈັກກັບແມ່ຂອງນ້ອງອີກດ້ວຍ”. ແມ່ ແລະ ພີ່ນ້ອງທີ່ເປັນແມ່ຍິງຄື 

ການສຳຫຼວດວິຖີຊີວິດທາງເພດຂອງກຸມຊາວໜຸມຍິງໃນຊູວາ
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ແບບຢ່າງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ມີອິດທິພົນຕໍ່ວິຖີຊີວິດ ທາງເພດຂອງແມ່ 
ຍິງໄວໜຸ່ມ ທັງຍັງມີບົດບາດໃນການຕັດສິນໃຈໃນເລື່ອງເພດຂອງ 
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງເລິກເຊີ່ງ ໂດຍຢູ່ເໜືອຄ່ານິຍາມ ແລະ ອິດທິ 
ພົນອື່ນໆລວມທັງສື່ມວນຊົນດ້ວຍ.
  
  ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈວ່າ   ແມ່ຍິງໄວໜຸ່ມເອງກໍ່ໄດ້ເນັ້ນເຖີງລັກ
ສະນະທີ່ຄັດແຍ້ງທາງຄວາມຄິດ  ກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດາທາງເພດຂອງ
ຕົນ ຍກົຕວົຢ່າງເຊັນ່: ແມຍ່ງິໄວໜຸ່ມອາຍຸ  17  ປີຄົນໜືງ່ໄດ້ອະທິ ບາຍ
ຄວາມຄິດຂອງຕົນກ່ຽວກັບເພດສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ວ່າ   “ພວກເຂົາ 
ສອນເລື່ອງການຄຸມກຳເນີດ ແລະ ການບໍ່ມີເພດສຳພັນ” ວ່າໄປ 
ແລ້ວມັນກໍ່ແມ່ນການ “ຫ້າມມີເພດສຳພັນ”. ແຕ່ມັນຝືນທຳມະ 
ຊາດທີ່ເປັນຈິງເພາະຫຼາຍຄົນ ແລະຊາວໜຸ່ມຈຳນວນຫຼາຍມີເພດ 
ສຳພັນກັນພວກເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ຢາກປິດບັງ ແລະ ເຊື່ອງຊ້ອນມັນ 
ເອົາໄວ້ຄືກັບວ່າການ ບໍ່ສົນໃຈແມ່ນເປັນເລື່ອງດີນັ້ນເອງ.

  ຄ່ານິຍົມທາງເພດຂອງແມ່ຍິງໄວໜຸ່ມແຕ່ລະຄົນທີ່ສຳພາດ 
ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ: ສ່ວນໃຫ່ຍເຫັນວ່າການມີເພດສຳພັນ 
ເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ຖ້າຫາກຈະມີແຜນແຕ່ງງານກັບແຟນ ຫຼື ການ 
ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອບໍ່ມີຄວາມຄິດແບບດັ້ງເດີມ 
ເຊັ່ນ: “ໃນກຸ່ມຂອງນ້ອງຖ້າມີໃຜບໍລິສຸດຈະຖືກເຍີ້ຍຫົວຂວັນ”. ແຕ່
ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມມີພຽງຍິງສາວບໍ່ເທົ່າໃດຄົນ ທີ່ໃຊ້ເລື່ອງຄວາມ 
ສຸກທາງເພດເປັນປະເດັນສຳຄັນໃນການຕັດສິນໃຈ, ຊື່ງສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າຊາວໜຸ່ມແມ່ຍິງສ່ວນໃຫ່ຍຂາດ ‘ຕົວຕົນທາງເພດ’ 
(sexual-self ) ແລະ ປັດໄຈພາຍນອກມີອິດທິພົນຕໍ່ການຕັດສິນ
ໃຈໃນເລື່ອງເພດ. “ການບໍ່ປະກອບສ້າງ (unconstructedness)” 
ວິຖີຊີວິດທາງເພດໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ແມ່ຍິງນີ້ລວມທັງອຸປະສັກທີ່ 
ກ່າວມາ ເປັນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນໃນການຂັດຂວາງອຳນາດແຫ່ງຕົນ 
(agency) ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ເລືອກຄວາມເພິງພໍໃຈໃນເລື່ອງ 
ວິຖີຊີວິດທາງເພດໄດ້ແນ່ນອນ ເຊີ່ງເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ສຳຄັນໃນ 
ການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ HIV.

           		ສະຫຸຼບ:
             
             ການເບ່ີງເຂ້ົາໄປໃນວິຖີຊີວິດທາງເພດໃນຊາວໜຸ່ແມ່ຍິງ 
ໃນຊູວາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມຂັດແຍ້ງຫຼາຍຢ່າງທ່ີປະ 
ກົດຂ້ືນພ້ອມກັນ. ຊາວໜຸ່ມແມ່ຍິງກຳລັງຕ່ໍລອງກັບຮີດຄອງປະເພ
ນີແບບດ້ັງເດີມ, ແນວຄິດອະນຸລັກນິຍົມ, ແນວຄິດທາງສາສະໜາ 
ແລະ ແບບຜູ້ຊາຍເປັນໃຫ່ຍກ່ຽວກັບຄວາມບໍລິສຸດຂອງແມ່ຍິງ, 
ເຊ່ັນດຽວກັນກັບແນວໂນ້ມ ແລະ ຄ່ານິຍົມທ່ີມາຈາກຮູບເງົາ, 
ສ່ືຕ່າງປະເທດ ແລະ ແຮງກົດດັນຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕົນເອງໃນເງ່ືອນໄຂທາງສັງຄົມ, ການເມືອງ 
ແລະເສດຖະກິດທ່ີສັບສົນວຸ້ນວາຍ ຊ່ືງໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກ 
ຄວາມທຸກຍາກຂອງອານານິຄົມ, ໂລກາວິວັດຕາມແບບເສລີນິ 
ຍົມແນວທາງໃໝ່ ແລະຄວາມເປັນສັງຄົມຫຼາຍເຊ້ືອຊາດມີຜົນ 
ກະທົບຕ່ໍຊີວິດ
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  ນັບແຕ່ປະເທດຈີນບັງຄັບໃຊ້ນະໂຍບາຍ ເປີດປະເທດ 
(Open door policy) ໃນທ້າຍປີ 19701 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການ 
ປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ໃນເລື່ອງວິຖີຊີວິດທາງເພດ ໂດຍມີນະ 
ໂຍບາຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກົດໝາຍແຕ່ງງານສະບັບໃໝ່ ແລະ ນະ 
ໂຍບາຍການມີລູກພຽງຄົນດຽວ2  ຮ່ວມທັງອິດທິພົນທາງວັດທະ 
ນະທຳຈາກຮູບເງົາຮໍລີວູດ ແລະ ຮ່ອງກົງ ເປັນຕົວກະຕຸ້ນໃຫ້ 
ເກີດ ມີການປ່ຽນແປງໃນຄວາມຮັກ, ຄອບຄົວ, ການແຕ່ງງານ, 
ເພດ ແລະ ເລື່ອງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເລີ່ມມີການເວົ້າເຖີງປະເດັນ 
ດ້ານວິຖີຊີວິດທາງເພດ ໃນກຸ່ມນັກວິທະຍາສາດ, ທະນາຍຄວາມ, 
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ, ນັກວິຊາການຕະຫຼອດເຖີງນັກເຄື່ອນ 
ໄຫວສິດທິຂອງຊາຍຮັກຊາຍ ເລີ້ມນຳປະເດັນເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າສູ່ນະໂຍ 
ບາຍສາທາລະນະ. ບັນດາປະເດັນດ້ານສິດທິຂອງຜູ້ຂາຍບໍລິການ
ທາງເພດ ແລະກຸ່ມຄົນຮັກເພດດຽວກັນນັ້ນກຳລັງເຂົ້າສູ່ການອະພິ 
ປາຍສາທາລະນະ ແລະ ດ້ານບັນດານະໂຍບາຍ ໂດຍທີ່ລັດບານ 
ເອງກໍ່ຍອມຮັບຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວວ່າ ມີກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນ
ສັງຄົມຈີນ. ບັນດາໂຄງການແລະ ງານວິໄຈເພື່ອສົ່ງເສີມວິຖີຊີວິດ 
ທາງເພດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບັນດາໂຄງການດ້ານເພດສຶກສາທີ່ໄດ້ 
ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານຈີນ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງ
ສາກົນທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານລະຫວ່າງຊາດກໍ່ເພີ່ມຂື້ນດ້ວຍ.

  ກອງປະຊຸມນານາຊາດເລື່ອງວິຖີຊີວິດທາງເພດ
  ຄວາມປ່ຽນແປງທັງຫຼາຍທີ່ໄດ້ກ່າວມາ ລວມທັງຄວາມສົນ 
ໃຈທີ່ມີຕໍ່ເລື່ອງວິຖີຊີວົດທາງເພດເພີ່ມຂື້ນ   ເປັນແຮງພັກດັນທີ່ເຮັດ
ໃຫສ້ະຖາບັນທ່ີບຸກເບີກການວໄິຈດ້ານນ້ີໃນຈນີເຊ່ັນ:  The Institute   
of Sexuality and Gender3  ຈັດການປະຊຸມນານາຊາດວ່າດ້ວຍ 
ວິຖີຊີວິດທາງເພດໃນປະເທດຈີນ International Conference 
of Sexualities in China ເປັນປະຈຳທຸກປີ ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ປີ 1996 
ເປັນຕົ້ນມາ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງລ່າສຸດຈັດຂື້ນໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 
2007 ທ່ີມະຫາວິທະຍາໄລເຣນມິນ ໃນປະເທດຈີນ (Renmin 
University of China) ມີການປະຊຸມຄັ້ງນີ້  ມີຜູ້ຄົນຈາກຫຼາຍເຊອ
ຊາດ ແລະ ປະຫວັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນປະມານ 50  ຄົນ ມາອະ 
ທິບາຍ ຖົກຖຽງໃນປະເດັນ ກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດທາງເພດ ແລະ 
ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຟັງກວ່າ 1000 ຄົນ4. ຈຸດປະສົງຂອງການປະຊຸມ 
ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ງານວິໄຈດ້ານວິຊາການຂອງພາຍໃນ  
ແລະ ລະຫວ່າງຊາດກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດທາງເພດໃນສະພາບ ເງື່ອນ 
ໄຂຂອງຈີນ; ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກວິຊາການຫັນມາທຸ້ມເທ ແກ່ງານ 
ດ້ານນີ້ ແລະ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ເກີດມຸມມອງທາງບວກ  
ແລະ ແນວຄິດກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ວິຖີຊີວິດທາງເພດ 
ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂື້ນ. ຄາດຫວັງວ່າຈະເຮັດໃຫ້ວິຖີຊີວິດທາງ 
ເພດມີການຍອມຮັບໃນສາທາລະນະຫຼາຍຂື້ນ, ລວມທັງໃຫ້ສັງ 
ຄົມເຂົ້າໃຈເຖີງເລື່ອງ xing (ເພດໃນພາສາຈີນ) ແລະ ກ້າວ 

ບັນດາແງ່ຂະຫຍາຍຕົວ:
ການກ້າວສູ່ຄວາມຄິດໃນການສະໜັບສະໜູນສິດທິຂອງ	“Xing”	ຂອງສັງຄົມຈີນຮ່ວມສະໄໝ
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ແມ່ຍິງແຕ່ຢ່າງໃດ.

  ຫົວຂໍ້ທີ່ສາມ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປຄື: ‘ບົດຄວາມທີ່ວ່າດວ້ຍ	
ການປະຕິວັດທາງເພດ’6 ບົດຄວາມນີ້ຖືກພັກດັນໂດຍນັກວິຊາ 
ການ ແລະ ສື່ມວນຊົນ  ໂດຍໄດ້ປ່ຽນຈາກການເບີ່ງເລື່ອງເພດໃນ ແງ່ 
ການຈະເລີນພັນມາສູ່ແນວຄິດແບບໃໝ່ ເລື່ອງຄວາມຜ່ອນຄາຍ 
ແລະຄວາມສຸກ; ມີການປ່ຽນແປງຂະໜາດໃຫ່ຍ ໃນເລື່ອງພຶດຕິກຳ
ທາງເພດຂອງບຸກຄົນ, ແບບແຜນການປະຕິບັດ ແລະ ຮູບຄວາມ 
ສຳພັນສ່ວນບຸກຄົນ,   ມີການຖົກຖຽງປະເດັນທາງເພດຢູ່ສາທາລະ
ແລະ ວິຊາການກ່ຽວກັບຫົວຂທາງເພດ ແລະ ຄຳສັບໃໝ່ໆ ແລະ 
ແນວຄິດທິ່ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ; ແລະ ການປ່ຽນແປງວິຖີ 
ຊີວິດທາງເພດຂອງແມ່ຍິງເຊັ່ນ: ມີການຮັບຮູ້ດ້ານວິຖີຊີວິດທາງ 
ເພດໃນທາງບວກຫຼາຍຂື້ນ ມີແບບແຜນການປະຕິບັດທາງເພດ 
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ການມີເພດສຳພັນກ່ອນແຕ່ງງານ ແລະ 
ເພດ ສຳພັນນອກການແຕ່ງງານມີຫຼາຍຂື້ນ7 . ເຖີງຢ່າງ ໃດກໍ່ຕາມ, 
ບົດຄວາມວ່າດ້ວຍການປະຕິວັດທາງເພດນີ້  ຖືກບິດເບືອນດ້ວຍສື່
ມວນຊົນໃຫ້ເປັນໄປຕາມພາບທີ່ວ່າຈີນເປັນ “ສະຫວັນຂອງວິຖີ 
ຊີວິດທາງເພດ” ຫຼື “ເປັນແດນເສລີ” ຊື່ງຖືກປຽບກັບ “ການເຮັດ 
ໃຫ້ເປັນຕາເວັນຕົກ” ຊື່ງກໍ່ໄຫ້ເກີດການ ຕໍ່ຕ້ານສາທາລະນະຊົນ 
ຫຼາຍຂື້ນໃນບໍ່ເທົ່າໃດປີຜ່ານມາ.

  ນອກຈາກນີ້ຍັງມີບົດຄວາມທ່ີວ່າດ້ວຍ “ການຄວບຄຸມ 
ຕົນເອງ (Self control)” ແລະ “ການເຄົາລົບຕົນເອງ (Self 
respect)” ຊື່ງມີບົດບາດໃນການຟື້ນ “ຮີດຄອງປະເພນີ”, ຊື່ງເປັນ 
ວິທີຕໍ່ຕ້ານຜົນສະທ້ອນທາງລົບຂອງການ “ເປັນແບບຕາເວັນຕົກ”  
ຈາກທັດສະນະຄະຕິ, ພຶດຕິກຳ ແລະ ການປະຕິບັດທາງເພດ ຊື່ງ 
ຕາມຈິນຕະນາການການຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ຄົນ. ການເຮັດວຽຂອງຜູ້ຂຽນ 
ທີ່ຜ່ານມາໃນໂຄງການ HIV/AIDS ແລະ ການໂຕ້ຖຽງໃນສັງ 
ຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄຳຂວັນນີ້ເປັນສ່ວນສຳ 
ຄັນໃນໂຄງການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ເພດສຶກສາທີ່ເນັ້ນໃສ່ 
ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມຈີນ. ແນວຄິດແບບນີ້ເນັ້ນອຸດົມການ “ດັ້ງເດີມ” 
ເລື່ອງການປະພຶດຕົນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງຄວາມຮັກ ແລະ 
ເພດສຳພັນ “ກ່ອນໄວອັນຄວນ” ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນກຸ່ມ 
ເພດຍິງ. ຄຳຂວັນນີ້ຖືກນຳໄປໃຊ້ໂດຍບໍ່ມີການວິເຄາະຂໍ້ມູນກ່ຽວ 
ກັບວິຖີຊີວິດທາງເພດຂອງກຸ່ມຊາວໜຸ່ມພຽງພໍ ແລະ ຂາດຄວາມ 
ເຄົາລົບໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ 
ຍັງຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບົດບາດຍິງຊາຍ ແບບທີ່ເຄີຍເປັນ “gender 
tereo type” ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ໃນທຳນອງດຽວກັນຄົນບາງ ກຸ່ມ 
ໄດ້ພະຍາຍາມເນັ້ນນະໂຍບາຍ ABC ວ່າດ້ວຍ (ການຫັກ ຫ້າມໃຈ, 
ຄວາມສື່ສັດ ແລະ ການໃຊ້ຖົງຢາອະນາໄມ) ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ 
ການຄວບຄຸມທາງສິນທຳດ້ານຊີວິດທາງເພດ ເພື່ອປ້ອງກັນພະ 
ຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ແລະ HIV/AIDS.

  ໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດປີຜ່ານມາ, ການລະບາດຂອງ HIV/
AIDS ໃນທົ່ວໂລກໄດ້ເປີດພື້ນທີ່ໃນການວິໄຈ ແລະ ບັນດາໂຄງ 
ການດ້ານວິຖີຊີວິດທາງເພດໃນປະເທດຈີນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ອັນນີ້ 
ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດພັນທະສັນຍາ ໃນການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະ 

ເຂົ້າສູ່ແນວທາງຫຼາກຫຼາຍ, ບົດບາດຍິງຊາຍແລະຢູ່ບົນພື້ນຖານ 
ຂອງສິດທິກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດທາງເພດ. ຫົວຂໍ້ທີ່ນຳສະເໜີປົກຄຸມ 
ປະເດັນຕ່າງໆ ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: ວິຖີຊີວິດທາງເພດຂອງຊາຍຮັກ 
ຊາຍ ແລະ ຍິງຮັກຍິງ, ວິຖີຊີວິດທາງເພດຂອງ ແມ່ຍິງ ແລະ ອິ
ນເຕີເນັດກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດທາງເພດ, ການນຳສະເໜີທັງໝົດໄດ້ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ທັດສະນະຄະຕິທ່ີແຕກຕ່າງຂອງສັງຄົມທີ່ມີຕໍ່ປະ 
ເດັນວິຖີຊີວິດທາງເພດ, ແລະ ສະທ້ອນພາບທີ່ຊັດເຈນຂອງການ 
ວິໄຈ ແລະ ບັນດາໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິຖີຊີວິດທາງເພດຂອງ 
ຈີໃນປະຈຸບັນ.

  ຫົວຂການສົນທະນາດ້ານວິຖີຊີວິດທາງເພດໃນປະຈຸບັນ

  ມັນມີຢ່າງໜ້ອຍງານວິໄຈ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິຖີຊີວິດທາງ 
ເພດ 4 ປະເພດ ແລະ ບັນດາໂຄງການຊື່ງດຳເນີນງານດ້ວຍກຸ່ມ 
ຕ່າງໆ  ໃນຈີນລວມສະໄໝເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນທົ່ວໄປບາງບົດຄວາມທີ່
ສຳຄັນ ແລະ ເປັນສຽງສ່ວນໃຫ່ຍ5ໄດ້ແກ່ ‘ບົດຄວາມທາງການ	
ແພດ	 ແລະ	 ວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບເພດ	 (medicalized and 
sexological discourse)’ ແມ່ນຫົວຂໍ້ທີ່ເດັ່ນ. ງານວິໄຈກ່ຽວກັບ 
ເພດໃນປະທດຈີນ   ມີຄວາມໂດດເດັ່ນຂື້ນມາກາງຊ່ວງທົດສະວັດ
1980 ເຖີງຕົ້ນສະຕະວັດ 1990, ຊື່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖີງການ 
ສຶກສາທີ່ເປີດມຸມມອງໃໝ່ໆຂອງ Fangfu Ruan ເຊັ່ນ:  ປື້ມຄວາມ
ຮູ້ຄູ່ມືກ່ຽວກັບເພດ (Sex Knowledge Handbook) (1985) 
ແລະ ເພດໃນຈີນ (Sex in China) (1992) ລວມເຖີງການ 
ແພດກ່ຽວກັບເພດ (Sex Medicine) (1984) ຂອງ Wu 
Jieping ແລະ ວັດທະນະທຳເພດໃນຈີນຍຸກໃໝ່ (Sex Culture 
in Modern China) (1991) ຂອງ Liu Dalin’s. ບົດຄວາມ                
ທາງການແພດ ຖືເປັນຫະເດັນທີ່ໄດ້ຮັບການເຄື່ອນໄຫວ ໂດຍນັກ 
ເພດສຶກສາ, ບັນດາທ່ານໝໍນັກວິຊາການເລື່ອງເພດສຶກ ສາບາງ 
ຄົນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າ. ຕັ້ງແຕ່ເດີມມັນຖືກເບີ່ງວ່າ
ເປັນທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ ແລະ ເປັນທາງບວກຕໍ່ເລື່ອງເພດ ແລະ 
ກົງກັນຂ້າມກັບໃນຍຸກເໝົາ ເຊຕຸງ ແມ່ນວັດທະນະທຳທີ່ບໍ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບເພດ (asexual), ແຕ່ນັກເພດສາດໄດ້ເນັ້ນຄວາມຮູ້ທາງ 
ເພດແບບ ‘ແບບວິທະຍາສາດ’, ສຸຂະພາບທາງເພດ ‘ແບບ ວິທະ 
ຍາສາດ’ ແລະ ພຶດຕິກຳທາງເພດ ‘ແບບວິທະຍາສາດ’ ຂອງນັກ 
ເພດສາດ ຕອນນີ້ຖືກເບີ່ງວ່າເປັນການເຮັດໃຫ້ສະລີລະທາງເພດ 
ປ່ຽນໄປໃນທາງການຄ້າ ແລະ ການແພດ.

  ຫົວຂໍ້ທີ່ສອງເປັນເລື່ອງວ່າດ້ວຍ “ຄວາມເປັນຮອງ	 ແລະ	
ການກົດຂີ່ຮ່າງກາຍ	ແລະ	ວິຖີຊີວິດທາງເພດຂອງແມ່ຍິງ	ື	ຄວາມ
ງຽບໃນວິຖີຊີວິດທາງເພດໃນການສຶກສາແມ່ຍິງ”. ບົດຄວາມນີ້ສຶກ  
ສາໂດຍກຸ່ມແມ່ຍິງໃນປະເທດຈີນເປັນຫຼັກ ໂດຍເນັ້ນປະເດັນເລື່ອງ 
ສະຖານະພາບຂອງແມ່ຍິງຈີນ ທີ່ຕົກເປັນເບ້ຍລ່າງ ເມື່ອທຽບກັບ 
ສະຖານະພາບຂອງຜູ້ຊາຍຈີນ, ເຖີງແມ່ນວ່າການສຶກສານັ້ນຈະມີ
ຄວາມສຳຄັນຢ່າງຊັດເຈນ ແຕ່ວຽກດ່ັງກ່າວກໍ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະໃຫ້ແມ່ 
ຍິງໃນຖານະຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ,  ຊື່ງບໍ່ສະດວກຕໍ່ພາບຕົວຕົນທາງ 
ບວກຂອງຄວາມເປັນອິດສະລະ ແລະ ວິຖີຊີວິດທາງເພດຂອງ
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ວິຖີຊີວິດທາງເພດ, ບົດຄວາມເຫ່ົຼານີ້ຕ່າງເວົ້າຊ້ຳທັດສະນະຄະຕິ 
ທາງລົບຕໍ່ຊີວິດທາງເພດ.

  ໃນດ້ານກົງກັນຂ້າມບົດຄວາມອື່ນໆເຊັ່ນ: ການເຄົາລົບ 
ໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ, ທັດສະນະຄະຕິທາງບວກຕໍ່ສຸຂະ 
ພາບ ແລະ ຮ່າງກາຍທາງເພດ, ການຮຽກຮ້ອງຄວາມເຂົ້າໃຈບົນ 
ພື້ນຖານຂອງເລື່ອງສິດໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການສະໜັບ 
ສະໜູນຮອບດ້ານຕໍ່ວິຖີຊີວິດທາງເພດແງ່ຂະຫຍາຍຕົວນີ້ ແມ່ນ 
ເນັ້ນໜັກໃສ່ ‘ບຸກຄົນ’ ແລະເນັ້ນຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມ 
ການວິໄຈ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ. ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ກັນ 
ວ່າວິຖີຊີວິດທາງເພດ ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດຢູ່ສະເພາະເລື່ອງເພດເທົ່ານັ້ນ 
ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ, 
ການຖືພາໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈຫຼືຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງ 
ເປັນເລື່ອງຂອງຄວາມເພິງພໍໃຈ, ຄວາມສຸກທາງເພດ ແລະ ການ
ເຄົາລົບສິດທິຂອງທຸກຄົນທີ່ມີການສະແດງອອກທາງເພດ ແລະ 
ບົດບາດຍິງຊາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ.

  ເປັນການໃຫກຳລັງໃຈ, ພວກເຮົາໄດເຫັນບັນຫາ ຕົວຢາງ 
ຂອງການວິໄຈທນຳໃຊແງຂະຫຍາຍຕົວ ການສະໜັບສະໜູນ 
ຮອບດານ. ການສຶກສາມໆນໄດສະໜອງຄຳອະທິບາຍໃນທາງ 
ບວກທກຽວກັບການເບງ ແລະ ປະຕິບັດຕວິຖີຊີວິດທາງເພດ ແລະ 
ຮາງກາຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງແມຍິງຈີນ8. ມີການເນນເຖີງ    
ຄວາມຈຳເປັນທຕອງສຳວດທົບທວນຄຳສັບ ໃນພາສາຈີນທສະ 
ແດງໃຫເຫັນເຖີງຄວາມເຂມແຂງຂອງແມຍິງ ແລະ ການຄວບ 
ຄຸມໃນເລອງວິຖີຊີວິດທາງເພດເຊນ: ຄຳເວາທວາແມຍິງໄວ 30 
ຄືກັບໝາປາ, ແມຍິງໄວ 40 ຄືກັບເສືອ, ແມຍິງໄວ 50 ມີພະລັງ 
ດຶງດູດແມກະທງຝຸນ ເປັນທຍອມຮັບແລວໃນປະຈຸບັນ9. ຫົນທາງ 
ຂາງໜ້າຍັງອີກຍາວໄກ, ແຕກນັບເປັນຈຸດເລມຕນທດີ ທແງຂະ 
ຫຍາຍຕົວການສະໜັບສະໜູນຮອບດານ      ໄດຮັບການຕອບສະ
ໜອງໃນກອງປະຊຸມກຽວກັບວິຖີຊີວິດທາງເພດໃນປີ 2007 ແລະ 
ໃນໂຄງການ ແລະ ງານວິໄຈຕາງໆໃນຕາງປະເທດ.
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  ໂຄງການ “The Pleasure Project” ຈັດຂະບວນການປະຊຸມ 
ແບບ ປະຕິບັດການໃນກອງປະຊຸມນາໆຊາດຄ້ັງທີ 8 ວ່າດ້ວຍເລ່ືອງ 
ເອດສ ໃນອາຊີ ແລະ  ປາຊີຟິກ (The 8th International Congress 
on AIDS in Asia and the Pacific) ຊ່ຶງຈັດຂ້ືນຢູ່ກຸງໂຄລົມໂບໃນ 
ປະເທດສີລັງກາ ລະຫວ່າງວັນທີ 19-23 ສິງຫາ ປີ 2007  ກອງປະ 
ຊຸມແບບປະຕິບັດການທັງສອງ ໃນຫົວຂ້ໍ “ຄວາມສຸກໃນ ເພດສຳພັນ 
ທ່ີປອດໄພຢູ່ໃສ (Where is Pleasure safer sex?)”, ຊ່ຶງສ້າງທັກສະ 
ຂອງຜູ້ປະຕິບັດວຽກງານດ້ານ HIV ໃນການສ່ົງເສີມເພດສຳພັນ 
ທ່ີປອດໄພ ກິດຈະກຳນ້ີແມ່ນຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການປ້ອງ 
ກັນໂລກເອດສໄດ້ສົນທະນາ ເລ່ືອງເພດໃນທາງບວກກ່ຽວກັບການໃຊ້ 
ຖົງຢາງອະນາໄມ ແລະ ກິດຈະກຳທາງເພດຕ່າງໆທ່ີປອດໄພ ແລະ 
ມີຄວາມສຸກ.

 ກະແສຕອບຮັບໃນເລ່ືອງນ້ີເປັນໄປຢ່າງເໜືອຄວາມຄາດໝາຍແຕ່ 
ເດີມຄາດວ່າຈະມີຄົນເຂ້ົາຮ່ວມສົນທະນາ ໃນບັນຍາກາດແບບສະບາຍ 
ປະມານ 15-20 ຄົນ, ແຕ່ປະກົດວ່າມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກວ່າ 60 ຄົນ 
ໃນການປະຊຸມຊ່ວງທຳອິດ. ຈົນກະທ້ັງມີການປະຊຸມແບບປະຕິບັດ
ການຈັດຂ້ືນອີກຄ້ັງ ແລະ ຍັງປະຕິເສດຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມບາງສ່ວນ. ຈຸດເດ່ັນ
ຂອງການປະຊຸມຄ້ັງນ້ີແມ່ນຄຳຊົມເຊີຍ ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມ. 
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທ່ານໜ່ືງຊ່ຶງມາຈາກປະເທດອູການດາ ກ່າວກັບ 
ຜູ້ຈັດການກອງປະຊຸມວ່າ: ໃນປະເທດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດຜິດມາ 
ຕະຫລອດ ຜູ້ຄົນເຊ່ືອມໂຍງເລ່ືອງການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມເຂ້ົາກັບ 
ເລ່ືອງພະຍາດ ແລະ ໂລກເອດສ, ແຕ່ຕອນນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ແລ້ວວ່າມັນ 
ມີຄວາມໝາຍຫລາຍກວ່ານ້ັນ  ແລະ Mary Selinta ແມ່ນຊີຄາໂຕລິກ 
ຈາກປະເທດສີລັງກາ, ເຊ່ິງເຮັດໜ້າທ່ີໃຫ້ຄຳປຶກສາ ຄູ່ບ່າວສາວທ່ີຈະເຂ້ົາ 
ພິທີແຕ່ງງານກາວວ່າ:       ນັບເປັນເວທີທ່ີດີທ່ີສຸດໃນການປະຊຸມຄ້ັງນ້ີ. 
The Pleasure project ເປັນອົງກອນທາງການສຶກສາທ່ີສ່ົງເສີມແນວ 
ທາງການເຮັດວຽກທາງເພດດ້ານບວກ ເພ່ືອປ້ອງກັນການຊຶມເຊ້ືອທ່ີຕິດ 
ຕ່ໍທາງເພດສຳພັນລວມທັງ  HIV.   ໂຄງການນ້ີບ່ໍໄດ້ຮັບແຫລ່ງທຶນສະໜັບ 
ສະໜູນໃດໆ ຫາກແຕ່ດຳເນີນງານດ້ວຍອາສາສະໝັກ ແລະ ເຮັດ 
ດ້ວຍໃຈ.

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: Revati Chawla
ສຳລັບລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕີມຕິດຕ່ໍ Anne Philpott ທ່ີ anne@
thepleasurepro ect.org. www. The pleasure project.org. 
Website: www. The pleasure project.org

 ການຄ້ົນຄວ້າເລ່ືອງວິຖີຊີວິດທາງເພດ ແບບທ່ີບ່ໍເປັນໄປຕາມບັນທັດ 
ຖານທ່ົວໄປ (non-normative sexualities) ໄດ້ດຳເນີນເມ່ືອໄວໆນ້ີ 
ໃນປະເທດອິນເດຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ໂດຍ Kartini Network for 
Women’s/Gender studies in Asia ໄດ້ສະຫລຸບເຖິງການວິໄຈ ແລະ 
ແນວທາງປະຕິບັດພຶດຕິກຳທາງເພດ ແບບທ່ີບ່ໍເປັນໄປຕາມແບບ ບັ
ນທັດຖານໄດ້ວິເຄາະໃນຄົນສາມກຸ່ມໄດ້ແກ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຂາຍບໍລິ 
ການທາງເພດ ໄດ້ຕ້ັງປະເດັນສຶກສາກ່ຽວກັບເພດ, ຄວາມຮັກ, ການ 
ປະຕິເສດວິຖີຊີວິດທາງເພດຂອງແມ່ຍິງໃນແງ່ມຸມຂອງສິດທິມະນຸດຊົນ 
ແລະ ສິດທິແມ່ຍິງ/ສິດທາງເພດ    ການວິເຄາະວິຖີຊີວິດທາງເພດແບບ 
ເຂດແດນ ແລະ ວິທີຄູ່ຂະໜານຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວນຈະມີຍຸດທະສາດ 
ໃນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ (empowerment) ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຄົນເຫລ່ົາ 

ນ້ີໃນຂະນະດຽວກັນ ການສຶກສາ “ເຂດແດນ” ຂອງລະບອບເພດ 
(sexual regimes) ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດເຂ້ົາໃຈກົນໄກຄວບຄຸມ ແລະ 
ການປະຕິເສດໂອກາດໃນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງແມ່ຍິງໃຕ້ລະ 
ບອບເພດເຊ່ັນນ້ັນໄດ້. ໂຄງການວິໄຈນ້ີຍັງໄດ້ດຳ ເນີນການວິໄຈແບບ 
ປະຫວັດສາດກ່ຽວກັບລະບອບເພດກ່ອນຍຸກອານານິຄົມ ແລະ ການວິ
ເຄາະສ່ືມາເພ້ີມເຕີມໃຫ້ສົມບູນຍ່ິງຂ້ືນ. 

  ຜົນການວິໄຈໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ ແລກປ່ຽນໃນກຸ່ມນັກວິຊາ 
ການ,  ນັກເຄ່ືອນໄຫວ, ສ່ື ແລະ ຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍທ່ົວປະເທດອິນໂດ
ເນເຊຍ ແລະ ໃນກຸງນິວເດລີ, ປະເທດອິນເດຍ, ການວິໄຈ ໄດ້ຮັບການ
ຕີພີມເປັນສາບາຮາຊາອິນໂດເນເຊຍດ້ວຍ. ນອກຈາກນ້ີຍັງໄດ້ເຮັດໜັງ
ສືຄູ່ມືອົບຮົມ ແລະ ຄູ່ມືເລ່ືອງວິຖີຊີວິດທາງເພດ ແບບທ່ີບ່ໍເປັນໄປຕາມ 
ບັນທັດຖານທ່ົວໄປຂອງແມ່ຍິງ.

  ໃນໄລຍະຕ່ໍໄປ, ຈະມີການຈັດພິມສ່ິງພິມທາງວິຊາການ, ຈະມີ
ການຈັດພິມສ່ິງພິມທາງວິຊາການ ແລະ ຂະຫຍາຍການວິໄຈໄປສູ່ປະ 
ເທດອ່ືນໆ ໃນອາຊີ ແລະ ປີ 2009 ຈະມີການຈັດອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີວິ 
ໄຈທາງການສຶກສາແມ່ຍິງ ໃນປະເດັນວິຖີຊີວິດທາງເພດດ້ວຍ.
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: Nursyahbani Katjasungjkana, Kartini Network 
Email:nur_dpr@yahoo.com  
  ສູນຂ້ໍມູນຂ່າວສານວິຖີຊີວິດທາງເພດແຫ່ງອາຊີໃຕ້ ແລະ 
ອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (The South and Southeast Asia 
Resource Center on Sexuality) (ສູນຂ້ໍມູນຂ່າວສານ Resource 
Center) ເປັນເຈ້ົາພາບໂດຍ TARSHI (Talking About 
Reproductive and Sexual Health Issues ເວ້ົາເລ່ືອງປະເດັນ 
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ 
ຊາເຕີໄລທ່ີມີວັດຖຸປະສົງ ເພ່ືອວິເຄາະບັນດາປະເດັນໃໝ່ໆ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບເລ່ືອງຄວາມສຸກທາງເພດ 
ໃນງານປະຊຸມພາກພ້ືນອາຊີປາຊິຟິກ ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ສິດ 
ທິທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຄ້ັງທ່ີ 4 (The 4th Asia Pacific 
Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights), 
ຊ່ຶງໄດ້ຈັດຂ້ືນໃນເມືອງໄຮເດີຣາບັດ ປະເທດອິນເດຍລະຫວ່າງວັນທີ 
29-31 ຕຸລາ, ປີ 2007.  
  ຫົວຂ້ໍຂ້ອງການປະຊຸມ “ຍ່ິງກວ່າຄວາມສຸກ“ ບັນດາປະເດັນ 
ໃໝ່ໆ ໃນການສະໜັບສະໜູນວິຖີຊີວິດທາງເພດແບບຮອບດ້ານໃນອາ 
ຊີ (More than Pleasure: New Issues in Affirming Sexuality in 
Asia) ໄດ້ແກ່ Dede Oetomo (The Gaya) Nusantara Foundation) 
ຈາກອິນໂດເນເຊຍ Dinh Thai Son (The Institute for Social 
Development Studies) (ສະຖາບັນເພ່ືອການພັດທະນາສັງຄົມສຶກ  
ສາ) ຈາກຫວຽດນາມ ແລະ Sumit Baudh (Resource Center) 
Oetomo ໄດ້ເນ້ັນປະເດັນ ວ່າດ້ວຍການເປັນຊາຍທ່ີມີເພດສຳພັນກັບ      
ຊາຍ (Men who have sex with men MSM) ອາດຈະລວມເຖິງ ຫລື 
ບ່ໍໄດ້ລວມເຖິງຊາຍຮັກຊາຍ (Gay men) ແລະ ຊຸມຊົນຊາຍຮັກຊາຍ 
ກ່ໍໄດ້ປະເດັນນ້ີ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນທ່ີຕ້ອງມີໂຄງການຈັດປະ 
ເພດ ຄົນຂ້າມເພດໄວ້ເປັນກອງໆ ທ່ີຈັດການບໍລິການໄດ້ງ່າຍ ເຊ່ັນ: 
ກຸ່ມ MSM. Dinh ເນ້ັນວ່າ ການຂາຍບໍລິການທາງເພດ ຂອງຜູ້ຊາຍ 
ມັກເປັນພຽງພ້ືນທ່ີດຽວທ່ີກຸ່ມຊາຍຮັກຊາຍ ສາມາດສະແດງອອກ 
ແລະ ສະໜັບສະໜູນສິດທິຄວາມເພິງພໍໃຈທາງເພດ ແລະ 

ຕິດຕາມກິດຈະກຳໃນແຕ່ລະປະເທດ

ກິດຈະກຳໃນລະດັບພາກພນ

ຕິດ
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ມກິ
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ຄວາມມັກທາງເພດຂອງຕົນ.   
  ສ່ວນ   Baudh  ກ່າວວ່າການມີບົດລົງໂທດຄົນທີ່ມີເພດສຳ
ສຳພັນກັບຄົນເພດດຽວ ທີ່ຈະເກີດຂື້ນດ້ວຍຄວາມຍິນຍອມພ້ອມ 
ໃຈ ໃນພ້ືນທີສ່່ວນຕົວເຮດັໃຫຄົ້ນກຸ່ມໃຫຍ່ ຕອ້ງໃຊຊ້ວີດິແບບປິດບັງ 
ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປິດບັງ ແລະ ທຳລາຍຄວາມພາກພູມໃຈໃນ 
ໂຕເອງຂອງພວກເຂົາ    ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບຫລັກການ
ຂອງການສະໜັບສະໜູນສິດທິດ້ານວິຖີຊີວິດທາງເພດ. ໃນການ 
ປະຊຸມນີ້ Radhika Chandi Ramani ເປັນປະທານ ແລະ Sushma 
Luthra ຈາກສນູຂ້ໍມນູຂາ່ວສານ ເປນັຜູສ້ະຫລບຸລາຍງານວຽກນີໄ້ດ ້
ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫລາຍຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮ່ວມ
ກັນອະທິບາຍກັນຢ່າງຄຶກຄັກ ແລະ ຕ່າງສະແດງຄວາມເສັຍດາຍ 
ທີ່ບໍ່ມີການນຳປະເດັນເລື່ອງສິດທິຂອງຄົນຂ້າມເພດ     ເຂົ້າໄວ້ໃນ
ໂຄງການ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆກ່ຽວກັບສິດທິ ແລະສຸຂະ 
ພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ (Sexual  and 
Reproductive Health and Rights SRHR) ແລະ ສະເໜີໃຫ້ມີການ 
ນຳປະເດັນ ກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນວິຖີຊີວິດທາງເພດຮອບດ້ານ 
າຍຂ້ືນມາໂຮມໄວ້ດ້ວຍ.

  ສູນຂ້ໍມູນຂ່າວສານມີຈຸດໝາຍທ່ີພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມເປັນວິຊາການໃນປະເດັນວິຖີຊີວິດທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບ 
ໃນອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ອີກທັງຍັງຮ່ວມມືກັບ 
TARSHI ໃນການຈັດອົບຮົມລະດັບພາກພ້ືນ ກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດ 
ທາງເພດ, ສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ 
(Regional Training on Sexuality, Sexual and Reproductive 
Health and Right).

ແຫ່ຼງທ່ີມາ:  Arpita Das ເຈ້ົາໜ້າທີໂຄງການສູນຂ້ໍມູນເລ່ືອງວິຖີຊີວິດ 
ທາງເພດ ແຫ່ງອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້  (The South 
and Southeast Asia Resource). 
Email: arpita@tarshi.net Website: asiasrc.org.

ປະເທດຟີລິບປິນ
  Got Pride? ຫລື ການເດີນຂະບວນ Pride (ແປວ່າຄວາມ 
ພາກພູມໃຈ) ໃນປີ 2007 ຈັດຂ້ືນເມ່ືອວັນທີ 8 ທັນວາ 2007 
ທ່ີກຸງມະນີລາ ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງອາທິດສິດທິມະນຸດຊົນ. ກິດຈະກຳ 
ນ້ີສະໜັບສະໜູນການຕ່ໍສູ້ ແລະ ຫລຸດການຈຳແນກລັງກຽດຍິງຮັກ ຍິງ, 
ຊາຍຮັກຊາຍ, ຄົນຮັກສອງເພດ ແລະ ຄົນຂ້າມເພດ (Lesbian, gay, 
bisexual and transgender LGBT) ໂດຍຫວັງຈະມີສ່ວນພັກດັນຄວາມ 
ພະຍາຍາມໃນສະພາໃຫ້ມີການລົງໂທດໃນການຈຳແນກລັງກຽດຕ່ໍກຸ່ມ
ຄົນ LGBT ເປັນການກະທຳທ່ີຜິດກົດໝາຍ. ການສະເີມສະອງ 
ນ້ີໄດ້ຢືນຢັນເຖິງສິດທິມະນຸດ ແລະ ສິດເສລີ ພາບ ແລະ ຄວາມເປັນ 
ອັນໜ່ຶງອັນດຽວພາຍໃນ ແລະ ໃນລະຫວ່າງກຸ່ມຄົນທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ. ນັບ
ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຊຸມຊົນທ່ີມີ ຮາກຖານ ຢູ່ໃນຄວາມມຸ້ງຫວັງ
ທ່ີຈະສ້າງທັດສະນະຄະຕິທາງບວກຕ່ໍ ກັບ ຊຸມຊົນ LGBT.

  ງານເດີນຂະບວນນ້ີ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກສ່ືມວນຊົນ 
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ມີຄົນປະມານ 5.000 ຄົນ ຄົນເຂ້ົາຮ່ວມການເດີນ 
ຂະບວນຕາມຖະໜົນຕ່າງໆ ໃນກຸງມະນີລາ ແລະ ຜູ້ຊົມາຍພັນ 

ຄົນ. ງານນ້ີກ່ໍໃຫ້ເກີດການມີສ່ວນຮ່ວມາຍຂ້ືນຈາກອົງການຂອງ 
ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການທ່ີບ່ໍຂ້ືນກັບລັດຖະບານລວມທັງບໍລິສັດ 
ເອກະຊົນທ່ີສະໜັບສະໜູນປະເດັນນ້ີ.

  Task Force Pride (TFP) ຄະນະກຳມະການເດີນຂະບວນ 
ໃນກຸງມະນີລາ, ປະເທດຟີລິບປິນຢ່າງເປັນທາງການຕ້ັງແຕ່ ປີ 1999 
ຜູ້ນຳຂອງ TFP ປະກອບໄປດ້ວຍອົງການຕ່າງໆ ເຊ່ັນ Akbayan 
partylist, Ang Ladlad, Idigo Philippines, STRAP (Social of 
transgenders in the Philippine), the Library Foundation, UP 
BABAYLAN ແລະ ບຸກຄົນຕ່າງໆ.

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: Eva Callueg ຜູ້ປະສານງານ TEF, ການເດີນ 
ພາເລດປະຈຳປີ 2007. ໂທ: +932-4269-438: 
Email:  tfpmanil@yahoo.com

ປະເທດໄທ
  ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມສົນໃຈຕ່ໍການສຶກສາ ວິຖີຊີວິດທາງເພດ 
ໃນສັງຄົມໄທຈະມີຫລາຍຂ້ືນໃນປະຈຸບັນ, ແຕ່ການພັດທະນາແນວ 
ຄິດທິດສະດີ ແລະ ວິທີການຄ້ົນຄວ້າໃນການສຶກສາວິຖີຊີວິດທາງ 
ເພດໃນປະເທດໄທ ຍັງບ່ໍຕອບສະໜອງໃນສະຖານະການຕົວຈິງ 
ທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ສັງຄົມໄທ. ອີກທັງຍັງມີຄວາມທ້າທາຍ   
ຄວາມເຊ່ືອຖືທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບເລ່ືອງວິຖີຊີວິດທາງເພດ ຢູ່ທັງໃນ 
ການປະກອບສ້າງທາງສັງຄົມ ເລ່ືອງວິຖີຊີວິດທາງເພດຂອງໄທ 
ແລະ ໃນຂົງເຂດວິຊາການ. ທ່ີຜ່ານມາການສຶກສາວິຖີຊີວິດທາງ 
ເພດໃນສັງຄົມໄທສ່ວນາຍຈະເຮັດໂດຍນັກວິຊາການ ໂດຍບໍມີ 
ສ່ວນຮ່ວມຈາກສັງຄົມເລີຍ.ຊ່ອງຫວ່າງດັ່ງກ່າວເປັນອຸປະສັກຕ່ໍການ 
ພັດທະນາການສຶກສາວິຖີຊີວິດທາງເພດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບ່ໍມີການວິ 
ເຄາະແບບວິຈານທ່ີຈະປ່ຽນແປງຂະບວນການແບບເກ່ົາໆໄດ້.

  ດ້ວຍເຫດນ້ີຈ່ຶງມີການຈັດປະຊຸມປະຈຳປີ ເລ່ືອງວິຖີຊີວິດ 
ທາງເພດສຶກສາໃນສັງຄົມໄທ ຄ້ັງທ່ີ 1 ຂ້ືນລະຫວ່າງວັນທີ 7-8 
ມັງກອນ ປີ 2008 ທ່ີກຸງເທບ. ຫົວຂ້ໍັກຂອງການປະຊຸມຄືເລ່ືອງການ 
“ວິຈານອົງຄວາມຮູ້ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີເລ່ືອງວິຖີຊີວິດທາງ 
ເພດໃນສັງຄົມໄທ“ ໂດຍມຸ້ງຫວັງທ່ີຈະເປີດພ້ືນທີ ແລະ ໂອກາດ 
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມປະຊຸມໄດ້ແລກປ່ຽນ ສົນທະນາແບບວິຈານໂຕ້ 
ຖຽງ ໃນປະເດັນດັ່ງກ່າວ ຕະຫລອດຈົນແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້, ປະ ສົບ 
ການ, ມຸມມອງ ແລະ ລະບຽບວິທີການຄ້ົນຄວ້າທ່ີຈະສ້າງສັນສ່ິງ 
ໃໝ່ໆ ແລະ ສ່ົງເສີມໃຫ້ເກີດການພັດທະນາການວິໄຈ ແລະ ແນວ 
ຄິດ ທິດ ສະດີດ້ານ ວິຖີຊີວິດທາງເພດ ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຕ່ໍໄປ. ກອງ 
ປະຊຸມປະຈຳປີຄ້ັງນ້ີ ຍັງມຸ້ງຫວັງທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນໄດ້ 
ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບເລ່ືອງວິຖີຊີວິດທາງເພດໃຫ້າຍຂ້ືນອັນ
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຜັກດັນ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ
ສຸຂະພາບທາງເພດໃນລະດັບປະເທດຕ່ໍໄປອີກດ້ວຍ.

  ກອງປະຊຸມຄ້ັງນ້ີແມ່ນປະສົບຜົນສຳເລັດ ໂດຍມີນັກເຄ່ືອນ 
ໄຫວຜູ້ປະຕິບັດການ, ນັກວິໄຈ, ນັກວິຊາການ ແລະ ນັກສຶກສາເຖິງ 
300 ຄົນ ເຂ້ົາຮ່ວມແລກປ່ຽນ ແລະ ນຳສະເໜີໃນຫົວຂ້ໍຕ່າງໆ ນັບ 
ຕ້ັງແຕ່ເລ່ືອງເພດສຳພັນທາງໂທລະສັບ (Phone Sex) ຈົນເຖິງ 
ໂປຼແກມ Camfrog ກັບວິຖີຊີວິດທາງເພດຂອງໄວລຸ້ນ. ໜ່ວຍງານ
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Chandiramani, R.; Das, A. 

(Eds.). In Plainspeak: 
Talking About Sexuality 
in South and Southeast 
Asia. New Delhi, India: 
South and Southeast 
Asia Resource Centre on 
Sexuality. Volumes 2005-
2008. v.p. ດາວໂດໄດທ :              
www.asiasrc.org/plSpk/
inplainspeak.asp  

Tel.: +91-11-2437-9070/9071

   ຈາກຊ່ືຂອງ ວາລະສານເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າວາລະສານສະບັບ  
ນ້ີໄດ້ນຳສະເໜີການອະທິບາຍແບບເປີດກວ້າງໃນປະເດັນ ເລ່ືອງວິ 
ຖີຊີວິດທາງເພດ ຊ່ຶງມັກເປັນຫົວຂ້ໍທ່ີບ່ໍໄດ້ມີການເວ້ົາຢ່າງເປີດເຜີຍ.    
ນອກຈາກບົດຄວາມ ທ່ີເນ້ັນເລ່ືອງການປ່ຽນແປງດ້ານນະໂຍບາຍ, 
ໂຄງການໃໝ່ໆ  ແລະ ປະສົບການສ່ວນບຸກຄົນໃນແບບທ່ີເຮົາຄຸ້ນ 
ເຄີຍກັນແລ້ວ ຍັງມີເນ້ືອຫາອ່ືນໆ ລວມເຂ້ົາໄວ້ນຳເຊ່ັນ ງານສິນ 
ລະປະ, ຮູບຖ່າຍ, ບົດສຳພາດ ແລະ ຮູບເງົາ ຕະອດ ຈົນງານວິ 
ຈານວັນນະກຳ. ການມີເນ້ືອຫາາກາຍ ບ່ໍພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ວາ
ລະສານໃຫ້ຂ້ໍມູນຄວາມຮູ້ຕ່ໍຜູ້ອ່ານ ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ອ່ານງ່າຍຂ້ືນ. 
ນອກຈາກນ້ັນ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າບຸກຄົນ ແລະ ສັງຄົມໃນ 
ອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຮັບຮູ້ ແລະ ສະແດງອອກ
ທາງວິຖີຊີວິດທາງເພດຢ່າງໃດ ຊ່ຶງເຮົາຈະບ່ໍສາມາດພົບໄດ້ໃນວິຊາ 
ການແບບລ້ວນໆ. ວາລະສານສະບັບ້າສຸດ (ປີ 2007 ເຫ້ັຼມ 4) 
ໄດ້ສະເໜີບົດສຳພາດ Rodelyn Marte ຜູ້ຈັດການໂຄງການຂອງ 
ARROW ກ່ຽວກັບການເດີນທາງເສ້ັນທາງເທິງສາຍສະຕີນິຍົມ 
ແລະ ຄວາມທ້າທາຍໃນການນຳປະເດັນເລ້ືອງວິຖີຊີວິດທາງເພດ 
ດ້ານບອກເຊ້ົາໃນວຽກງານສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ.
       

Datta, Bishakka. 2007. 
Work in Progress: Building 
Sexuality into Programs 
on Reproductive Health, 
Human Rights, HIV/
AIDS and Women’s Rights. 
New Delhi, India: CREA. 
52p.      Tel.: +91-11-2437-
7707/8700/8701. 

Fax.: +91-11-2437-7708. Emails: crea@creaworld.org & 
mailcrea@verizon.net

  ໜັງສືເຫ້ັຼມນ້ີນຳສະເໜີ 8 ກໍລະນີສຶກສາຈາກການສຳພາດ 
ໂຄງການທ່ີມີຊ່ືສຽງ ຄື CARE Human Rights Watch, ອົງການ 
ອະນາໄມໂລກ (world Health Organi zation), Guttmacher 
Institute, Open Society Institute, Amnesty International and 
International Centre for Reseach on Women. ຜູ້ໃຫ້ສຳພາດ 
ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍ   ເຖິງວິທີການເບ່ີງເພດວິຖີໃນຖານະທ່ີເປັນສ່ວນ 
ໜ່ຶງຂອງປະເດັນວຽກງານຂອງອົງການ ລວມທັງການເຮັດວຽກກັບ 
ປະເດັນທ່ີມັກເບ່ີງຂ້າມ. ໜັງສືເຫ້ັຼມນ້ີອາດສ້າງແຮງບັນດານໃຈ 
ແລະ ແນວຕິດສຳຫັຼບຜູ້ທ່ີຮູ້ສຶກວ່າວິຖີຊີວິດທາງເພດສົມຄວນເປັນ
ຕົວແທນດີໃນບັນດາໂຄງການສຸຂະພາບ, ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ 
ສິດທິໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານ້ີ

Institute of Development Studies (IDS). 2007. BRIDGE 
Cutting Edge Pack on Gender and Sexuality. Brighton, UK: 
IDS. v.p. Available at www.bridge.ids.ac.uk 
Fax.: +44-0-127362-1202.

  ວິຖີຊີວິດທາງເພດ ໄດ້ເວ້ົາເຖິງສະເພາະໃນແງ່ສຸຂະພາບໜັງ        
ສືເຫ້ັຼມນ້ີສະເໜີວ່າ ສຸຂະພາບຈະເປັນສ່ິງສຳຄັນ ແຕ່ຄວາມສຳຄັນ 
ຂອງວິຖີຊີວິດທາງເພດ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍຂອງຄົນເຮົາໄປໄກ 
ກວ່າເລ່ືອງສຸຂພາບ. ດັ່ງນ້ັນ, ເຮົາຈ່ຶງຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ 
ເລ່ືອງສິດທິທາງເພດ ໃນຖານະທ່ີເປັນວິທີທາງໜ່ຶງໃນການທ້າທາຍ 
ອຸດົມຄະຕິຫລັກໃນດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ທ່ີມີຕ່ໍວິຖີຊີວິດທາງເພດ.   
ກອບການເຮັດວຽກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດທິທາງເພດ ແລະ ການເຮັດ        
ວຽກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດທິທາງເພດພາຍ 
ໃຕ້ການເມືອງປະຈຸບັນ ດັ່ງທ່ີສະທ້ອງໃນໜັງສື.  ໜັງສືເ້ັມນ້ີ 
ໄດ້ຄ້ົນຫາແນວຄິດໄໝ່ໆ ທ່ີກ່ຽວກັບສິດທີທາງເພດເຊ່ັນ ການໃຊ້ 
ຄວາມເປັນພັນທະມິດຂອງກຸ່ມຕ່າງໆ ເປັນເຄ່ືອງມືສ້າງຄວາມປ່ຽນ
ແປງຜ່ານແນວທາງການເຮັດວຽກ ດ້ານວິຖີຊີວິດທາງເພດທ່ີມີລັກ 
ສະນະເຊ່ືອມສານຫລາຍຂ້ືນ. ຂ້ໍສະເໜີແນະນຳໄດ້ເປັນ ສອງສ່ວນຄື 
ຮັບຮູ້ຄວາມສຳຄັນຂອງວິຖີຊີດທາງເພດ ແລະ ການເຮັດວຽກໂດຍ 
ໃຊ້ແນວທາງດ້ານບວກຮອບດ້ານ ແລະ ຢູ່ບົນພ້ືນຖານເລ່ືອງບົດ 

ເອກະສານຈາກສູນຂ້ໍມູນ ແລະ ເອກະສານ

ທ່ີຮ່ວມຈັດກອງປະຊຸມນ້ີໄດ້ແກ່ພາຄີຄວາມຮ່ວມມື  ໃນພູູມີພາກອາ
ຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ວິຖີຊີວິດທາງ 
ເພດ, ມູນນິທິສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈເລ່ືອງສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງໂຄງ 
ການຈັດຕ້ັງມູນນິທີອັນຈາລີ, ມະຫາວິທະຍາໄລມະຫິດົນ ແລະ 
ມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ສຸວັນນີ ຫາມຸສິວັດຕະກູນ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການພາຄີ
ຄວາມຮ່ວມມືໃນພູມມີພາກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ດ້ານບົດບາ
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ບາດຍິງຊາຍ.

Jolly, Susie. 2007. “IDS  working paper no. 283: Why the 
development industry should get over its obsession with bad 
sex and start to think about pleasure.” IDS. 29p. ອ່ານໄດ້ທ່ີ
www.ids.ac.uk/ids/book shop/wp/wp283.pdf  
Tel.: +44-0-1273-678269. Fax: +44-0-1273-621202. 

  ໜັງສືເມນ້ີເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ ການພັດທະນາອຸດສາຫະ 
ກຳພົວພັນກັບປະເດັນວິຖີຊີວິດທາງເພດ ໃນດ້ານບວກແນວໃດ 
ແລະ ສະເໜີແນະນຳວ່າເຮົາຄວນຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາການເບ່ິງວິຖີ 
ຊີວິດທາງເພດໃນດ້ານບວກ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ໃຫ້ຂ້ໍສັງເກດກ່ຽວກັບການ 
ເນ້ັນປະເດັນດ້ານລົບຕ່າງໆ ທ່ີວຽກງານພັດທະນາທ່ີມີຕ່ໍວິຖີຊີວິດ 
ທາງເພດ ເຊ່ັນ ການຄວບຄຸມປະຊາກອນ, ພະຍາດ ແລະ ຄວາມ 
ຮຸນແຮງ ແລະ ການສ້າງພາບລວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ 
ດ້ານເພດທີຮ້າຍແຮງ ທ່ີມັກແຕ້ມຮູບວ່າແມ່ຍິງເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ 
ແລະ ຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ກະທຳ ແລະ ຂະນະດຽວກັນກ່ໍມັກ ຈະລະເລີຍ 
ກຸ່ມຄົນຂ້າມເພດ. ໜັງສືໄດ້ສະເໜີແນະແນວທາງ ໃນການຕ່ໍລອງ 
ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຄວາມສຸກ ແລະ ອັນຕະລາຍໃນວິຖີຊີວິດ 
ທາງເພດ ເຊັ່ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ ແກ້ໄຂບັນຫາ ການກົດຂ່ີ ແລະ 
ຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມ 
ແຂງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມເຖິງການກ້າວຂ້າມແນວຄິດ 
ດ້ານລົບກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດທາງເພດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນເລ່ືອງ 
ຄວາມສຸກທາງເພດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນສິດທິ ແລະ ສິດ 
ອຳນາດ. ຂ້ໍສະເໜີເຫລ່ົານ້ີມາພ້ອມກັບຕົວຢ່າງໂຄງການທ່ີປະສົບ 
ຄວາມສຳເລັດໃນທະວີບອະຟຣີກາ ອາຊີ ແລະ ອາເມລິການໃນ 
ພາບລວມແລ້ວສາລະທ່ີຜູ້ຂຽນຕ້ອງການທ່ີຈະເວ້ົາຄືເພ່ືອໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ໂຄງການທ່ີມຸ້ງເນ້ັນແງ່ມຸມດ້ານບວກຂອງວິຖີຊີວິດທາງເພດ ບ່ໍພຽງ 
ແຕ່ຈະສ່ົງຜົນໃຫ້ມີສຸຂະພາບທ່ີດີຂ້ືນເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້
ຜູ້ຄົນມີຄວາມສຸກທາງເພດຊ່ຶງຖືເປັນ “ສ່ິງວິເສດໃນຕົວເອງ“

Maxwell, J.; Watts Belser, J.; David, D. 2007. “Chapter 7: 
Sexuality.” In A Health Handbook for Women with Disabilities. 

The Hesperian Foundation. Available at www.Hesperian.org/
publications_download_wwd.php 
Tel.:+510-845-1447. Fax.: +510-845-9141.

  ສຳລັບແມ່ຍິງທ່ີມີຄວາມພິການ ວິຖີຊີວິດທາງເພດອາດເປັນ 
ປະເດັນທ່ີມີຄວາມຊັບຊ້ອນາຍ ເນ່ືອງຈາກພວກເຂົາຂາດຂ້ໍມູນ 
ຫລື ຄວາມໝ້ັນໃຈລວມທັງຄວາມເຊ່ືອ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ 
ຂອງຄົນທ່ີເປັນຄູ່ນອນ ຫລື ຄູ່ນອນຄົນປະຈຸບັນ ແລະ ຄອບຄົວ ຫລື 
ສະມາຊິກໃນສັງຄົມ. ບົດຄວາມນ້ີຕ້ອງການກຳຈັດແນວຄວາມຄິດ         
ທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບແມ່ຍິງພິການກັບວິຖີຊີວິດທາງເພດ ແລະ ຊ້ີ 
ແນວທາງທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຄົນເ່ົານ້ີຄ້ົນພົບ ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບ 
ວິຖີຊີວິດທາງເພດຂອງຕົນເອງ. ບົດຄວາມໄດ້ເວ້ົາເຖິງການຮຽນຮູ້ 
ກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດທາງເພດຂອງຕົນເອງ. ບົດຄວາມໄດ້ເວ້ົາເຖິງການ 
ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດທາງເພດ, ການມີເພດສຳພັນແບບຕ່າງໆ 
ແລະ ບັນຫາທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ືນລະຫວ່າງການມີເພດສຳພັນ.  ບົດ 
ຄວາມເນ້ັນໄປທ່ີການເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ມີຄວາມເຄົາລົບໃນຕົນເອງ 
ແລະ ຄາດຫວັງທ່ີຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບຈາກຄູ່ນອນ ແລະ ການ
ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກັບຕົນເອງໃນປະເດັນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບວິຖີຊີວິດທາງເພດ 
ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈແບບມີຂ້ໍມູນພ້ອມ. ປ້ືມເ້ັມນ້ີໄດ້ສະ 
ຸບພ້ອມການໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ຜູ້ຍິງທ່ີມີຄວາມພິການ, ຄອບຄົວ 
ແລະ ຜູ້ເບ່ິງແຍງຊຸມຊົນ ແລະ ຄົນເຮັດວຽກດ້ານສຸຂະພາບ ກ່ຽວກັບ 
ແນວທາງການເຮັດວຽກໃນການປັບປ່ຽນຄວາມເຊ່ືອ ແລະ ທັດສະ 
ນະຄະຕິຂອງຊຸມຊົນເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງ ທ່ີມີຄວາມພິການສາມາດ
ມີຄວາມສຸກທາງເພດໄດ້ງ່າຍຂ້ືນ.

Misra, G.; Chandiramani, R. (Eds.). 2005. Sexuality, 
Gender and Rights: Exploring Theory and Practice in South and 
Southeast Asia. New Delhi: Sage Publications India. 313p. 
Available at web.creaworld.org/items.asp?CatID=1

  ໜັງສືເຫລ້ັມນ້ີ ແມ່ນເວ້ົາເຖິງການຂາດແຄນການບັນທຶກ 
ເລ່ືອງວຽກດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ວິຖີຊີວິດທາງເພດ ໃນອາຊີໃຕ້ 
ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ເນ້ືອຫາແຕ່ລະບົດຄວາມເວ້ົາເຖິງ 
ການໃຊ້ກອບການເຮັດວຽກ ດ້ານສິດທີມະນຸດໃນການເຮັດວຽກ
ວິໄຈດຳເນີນກິດຈະກຳ ຫລື ໃຫ້ການບໍລິການຂອງອົງການຕ່າງໆ.        
ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີເຮັດວຽກໃນດ້ານສິດທິ ເຮັດວຽກໃນຫລາຍຂົງເຂດ 
ເຊ່ັນ ສິດທິຂອງຜູ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ, ການສ່ົງເສີມສິດທິຂອງ 
ຄົນທ່ີ ບ່ໍເຮັດບ່ໍເຮັດຕາມບັນທັດຖານເລ່ືອງຄວາມຮັກຄົນຕ່າງເພດ, 
ການຍົກລະດັບຖານະ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງແມ່ຍິງທ່ີຮັກຄົນຕ່າງ 
ເພດ ແລະ ຄ້ົນຫາວິຖີຊີວິດທາງເພດຖືກນຳສະເໜີໃນສ່ື ແລະ 
ຮູບເງົາຂອງປະເທດອິນເດຍແນວໃດ. ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດຕ່າງໆ
ທ່ີກ່າວເຖິງ (ອິນເດຍ, ຟີລິບປີນ, ມາເລເຊຍ, ຈີນ, ອິນໂດເນເຊຍ, 
ປາກີສະຖານ, ໄທ ແລະ ສີລັງກາ) ຈະແຕກຕ່າງຫລາກຫລາຍ, 
ແຕ່ວ່າປະເດັນປັນຫາກ່ຽວຂ້ອງກັບສາສະໜາ (regigious funda- 
mentalism), ການກວດສອບຄວບຄຸມໂດຍລັດ, ຄ່ານິຍົມໃນຄອບ 
ຄົວ ແລະ ສ່ືໃນກະແສໂລກາພິວັດກ່ໍເປັນປະກົດການທ່ີເກີດຂ້ືນ 
ຄືໆກັນ. 
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Nicole, R.; Marin, M.; Ando, M.M. (Eds.) 2006. Women 

in Action: Queering Social Movements and Feminist Theories. 

Issue 1. Manila, Philippines: Isis International-Manila. 188p. 

ອ່ານໄດ້ທ່ີ isiswomen.org/index.php?option=com_content& 

task=view&id=262&itemid=156 Tel.: +632-928-1956. 

Fax.: +632-924-1065.

  ບົດຄວາມທ່ີນຳສະເໜີໃນໜັງສືເມນ້ີ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ 

ເວ້ົາເຖິງປະເດັນແມ່ຍິງມັກແມ່ຍິງ, ບົດບາດຍິງຊາຍ ຄົນຮັກຄົນ 

ທັງສອງເພດ ແລະ ຄົນຂ້າມເພດ (LGBT). ໜັງສືຍັງໄດ້ສະເໜີ 

ມຸມມອງຈາກປະເທດຕ່າງໆ ໃນພູມມີພາກຄື: ຟີຈີ, ຟີລິບປີນ, ຍ່ີປຸ່ນ 

ແລະ ສິງກະໂປ. ໂດຍສະເພາະຫົວຂ້ໍທ່ີໜ້າສົນໃຈເປັນພິເສດ ໄດ້ແກ່ 

ບົດຄວາມທ່ີອ້າງອີງຂ້ໍມູນຈາກເວຖີທາງ ອິນເຕີເນັດ (eforum) 

ຊ່ຶງ ເວ້ົາເຖິງສິດທິຂອງນັກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຂອງແມ່ຍິງ (The 

women’s Human Rights Defenders Campaign) ເພ່ືອພະຍາ 

ຍາມຄ້ົນຫາວ່າ ວາລະ LGBT ສຳພັນກັບການເຄ່ືອນໄຫວສິດທິ 

ຂອງ ແມ່ຍິງ ແລະ ສິດທິຂອງມະນຸດຢ່າງໃດ ຕະອດຈົນສຳວດ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເດີນຂະບວນ ໃນປະເດັນຄວາມຫຼາກ 

ຫຼາຍທາງເພດເພ່ີມຂ້ືນໃນອານາຄົດ. ບົດຄວາມອ່ືນໆ ທ່ີໜ້າສົນ 

ໃຈໄດ້ແກ່ ບົດຄວາມທ່ີເວ້ົາເຖິງບັນດານະໂຍບາຍ ໃນປະເທດມາ 

ເລເຊຍໂດຍ Zaitun Mohamed Kasim ບົດຄວາມຂອງ Neha 

Patel  ທ່ີໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບພາສາ ແລະ ຄວາມສຸກ ທາງ 

ເພດ ແລະ ບົດຄວາມຂອງ Sonia Correa ຊ່ຶງພະຍາຍາມອະທິ 

ບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງນັກສະຖິຕິນິຍົມ ຈ່ຶງຄວນທ່ີຈະເຂ້ົາຮ່ວມໃນການ

ສ້າງທິດສະດີກ່ຽວກັບຄົນທ່ີຮັກເພດດຽວກັນ.

Parker, A.; Aggleton, P. (Eds.) 2007. Culture, Society 

and Sexuality: A Reader. (2nd ed.) London & New York: 

Routledge. 490p. 

  ໜັງສືນ້ີເປັນສະບັບປັບປຸງຄ້ັງທ່ີສອງ ໃນການລວບລວມວັນ 

ນະກຳ ປະຈຸບັນເປັນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະກອບສ້າງຊີວິດທາງ 

ເພດ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 8 ສ່ວນໄດ້ແກ່ ກອບດ້ານແນວຄວາມຄິດ, 

ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ອຳນາດ, ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ວິຖີຊີວິດ 

ທາງເພດ, ເອກະລັກທາງເພດ/ຊຸມຊົນທາງເພດ, ຄວາມໝາຍ 
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ພາບຈະເລີນພັນໃນພາກພ້ືນ. ໂຄງການຄຳສັບທ່ີສຳຄັນ ໃນພາສາ 
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ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຟີລິບປິນ ມີເປ້ົາໝາຍທ່ີຈະກັບໄປຫາ
ເລ່ືອງພ້ືນຖານ ແລະ ພິຈາລະນາເບ່ິງວ່າຜູ້ຄົນເວ້ົາເຖິງເລ່ືອງເພດ ແລະ 
ວິຖີຊີວິດທາງເພດຄືແນວໃດແດ່ ຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະຕ່າງໆ 
ເຊ່ັນ ຕາມຖະໜົນຫົນທາງໃນບ້ານ ແລະ ສະຖານທ່ີທາງສາສະໜາ. 
ມັນມີເປ້ົາໝາຍເພ່ືອໄຈ້ແຍກ ຄຳສັບສຳຄັນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດຊາດຍິງ
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(Sexual anatomy), ກິດຈະກຳທາງເພດ (Sexual activities) ແລະ 
ວິຖີຊີວິດທາງເພດ (Sexuality) ສຳລັບໂຄງການພາສາວິຖີຊີວິດທາງເພດ 
ໃນສັງຄົມໄທເປັນໂຄງການສຶກສາວິເຄາະຫາຄຳສັບຕ່າງໆ ຕາມປະເດັນ 
ຫລັກໆ 4 ເລ່ືອງໄດ້ແກ່ ວັດທະນະທຳທາງເພດຂອງຕົນເອງ. ຄວາມ 
ແຕກຕ່າງດ້ານວັດທະນະທຳໃນວັດທະນະທຳທາງເພດ, ການປະກອບ 
ສ້າງທາງສັງຄົມຂອງວັດທະນະທຳທາງເພດ, ການປະກອບສ້າງທາງ 
ສັງຄົມ ຂອງວັດທະນະທຳທາງເພດ ແລະ ວິຖີຊີວິດທາງເພດ ແລະ 
ອຳນາດຂອງພາສາໃນການຊຸກຍູ ຫລື ປ່ຽນແປງ ວັດທະນະທຳທາງເພດ. 
ຕົວຢ່າງຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການປະເທດໄທ ສາມາດສະເໜີເປັນ 4 ກຸ່ມ 
ຄູ່ໄດ້ແກ່1  

1.  “ໄດ້ເສຍກັນ” ແລະ ”ເສຍຕົວ” ໄດ້ເສຍກັນ (ເສຍຫລືໄດ້) ໃຊ້ເພ່ືອ 
ໝາຍເຖິງເພດສຳພັນກ່ອນແຕ່ງງານ, ສ່ວນ “ເສຍຕົວ“ (ຫລື ເສຍ 
ຄຸນງາມຄວາມດີ) ໃຊ້ກັບຍິງໂສດທ່ີຍັງສາວເທ່ົານ້ັນ. ແນວຄິດທ່ີ  
ເລ່ືອງການເປັນຜູ້ສູນເສຍ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຈຳນວນຫລາຍຕ້ອງເຂ້ົາ
ສູ່ການບໍລິການທາງເພດ ເນ່ືອງຈາກສັງຄົມເບ່ິງແມ່ຍິງທ່ີ ”ເສຍຕົວ” 
ເປັນບຸກຄະລາກອນທ່ີບ່ໍມີສັກສີ ແລະ ບ່ໍມີຄວາມດີງາມ.

2.  “ຫີ” ແລະ “ຫຳ” “ຫີ” ຄຳນ້ີແມ່ນເປັນພຽງຄຳທ່ີໃຊ້ເປັນພາສາເວ້ົາ, 
ຊ່ຶງໝາຍເຖິງອະໄວຍະວະເພດຍິງ ເປັນຄຳສັບທ່ີຄົນທ່ົວໄປຫີຼກລ້ຽງ 
ແລະ ຖືເປັນພຽງ ”ຄຳທ່ີໃຊ້ດ່າກັນ”. ອະໄວຍະວະເພດຍິງຖືກເບ່ິງ 
ວ່າເປັນພ້ືນທ່ີຊ່ຶງຖືກເຊ່ືອງໄວ້ ແລະ ເປັນພ້ືນທ່ີລັບ. ດັ່ງນ້ັນ, ແມ່ຍິງໄທ 
ມັກຈະໄດ້ຮັບການສັງສອນໃຫ້ປົກປິດອະໄວຍະວະເພດຂອງຕົນບ່ໍ
ພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຮູ້ສຶກອັບອາຍ, ແຕ່ຍັງສ່ົງຜົນ ເຖິງຄວາມ 
ຢ້ານການກວດອະໄວຍະວະເພດ. ສ່ວນ ”ຫຳ” ຫລື ລູກອັນທະມັກ 
ຈະໃຊ້ໃນເພງ ຫລື ຄຳສັບພະນາມ ທ່ີໝາຍເຖິງ ”ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ຊາຍ” 
ຫລື ”ຜູ້ຊາຍ” ໃນພາສາອີສານ. ອີກຄວາມໜ່ຶງທ່ີມີຄວາມໝາຍຄ້າຍ 
ຄືກັນ ”ໄຂ່ນຸ້ຍ”, ຊຶ່ງເປັນພາສາທ້ອງຖ່ີນ ຂອງພາກໃຕ້. ຕົວຢ່າງຄຳ 
ເຫ່ົຼານ້ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສັງຄົມໄທໃຫ້ຄຸນຄ່າອະໄວຍະວະເພດ 

ຄ
ຳນ

ິຍ
າມ

ຊາຍາຍກວ່າອະໄວຍະວະເພດຍິງ

3.  “ແຣດ” ແລະ “ຮັກນວນສະຫງວນຕົວ” “ແຣດ” ໝາຍເຖິງ ຜູ້ຍິງບໍດີ 
ໃນຂະນະທີ “ຮັກນວນສະຫງວນຕົວ” ໝາຍເຖິງຜູ້ຍິງດີ. ຄຳຄູ່ນ້ີມັກ 
ຖືກນຳໄປໃຊ້ສອນໄວລຸ້ນຍັງໃຫ້ຮູ້ຈັກສະຫງວນ ຮ່າງກາຍຕົນເອງ 
ເພ່ືອກ້ອງກັນການຖືພາທ່ີບ່ໍຕ້ອງການ, ການຕິດເຊ້ືອເອດ ແລະ ການ 
ເອົາລູກອອກທ່ີບ່ໍປອດໄພ.

4.  ຈາກ “ຊາຍທ່ີມີເພດສຳພັນກັບຊາຍ” ແລະ ສູ່ “ຊາຍຮັກຊາຍ” (Men 
Who Have Sex with Men MSM). ຄຳນ້ີຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍນັກ 
ເຄ່ືອນໄຫວເພ່ືອສະໜັບສະໜູນສິດທິທາງເພດຂອງກຸ່ມຄົນຮັກເພດ
ດຽວກັນ ແລະ ປ່ຽນແປງການເບ່ິງ MSM ແບບເໝົາລວມ. ຕ່ໍມາ 
ຄຳນ້ີຖືກໃຊ້ຢ່າງແພ່ຫລາຍໃນກຸ່ມຄົນທ່ີເຮັດວຽກເພ່ືອປ້ອງກັນເອດ. 

  ຜົນຂອງການຄ້ົນຄວ້າຫັຼກ ຂອງໂຄງການພາສາເພດໃນສັງຄົມ 
ໄທ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງພາສາທ່ີບ່ໍພຽງແຕ່ສະ 
ທ້ອນຄວາມໝາຍທາງບົດບາດຍິງຊາຍ, ຫາກຍັງມີຄວາມໝາຍຂອງ 
ການບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ. ຄຳສັບບາງຄຳສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ 
ການລະດົມພະລັງໃນການສະທ້ອນພາບລວມ (Stereotype). ຄຳສັບ  
ບາງຄຳສາມາດເສີມສ້າງອຳນາດ ແລະ ການສ້າງສ່ິງປະກອບສ້າງທາງ 
ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳຂ້ືນໄໝ່ ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂະບວນ 
ການຕ່ໍຕ້ານ ແລະ ຕ່ໍລອງຕົວຕົນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ສາທາລະນະຊົນ 
ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈດ້ານບວກ ກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດທາງເພດຫລາຍຂ້ືນ.

ໝາຍເຫດ

1  Boonmongkon, Pimpawun.“Giving it up or getting 
it on: Talk about sexuality in Thailand.” “Why words 
matter: Southeast Asian keywords related to gender and 
sexuality” satellite session. 4th Asia Pacific Conference 
on Reproductive and Sexual Health, 31 October 2007, 
Hyderabad, India.
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ການກວດສອບຄຸນນະພາບແລະຄຸນ	
ຄ່າໃນການວິໄຈດ້ານວິຖີຊີວິດທາງເພດ

  ໃນເງ່ືອນໄຂການລະບາດຂອງໂລກເອດ, ການຮັບຮອງ/ສະໜັບ 
ສະໜູນສິດທິທາງເພດ ແລະ ສິດທິສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນການປະ 
ຊຸມ ຄ້ັງສຳຄັນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ໃນເອກະສານ 
ຕ່າງໆ, ລວມເຖິງພັນທະສັນຍາ. ໃນການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນ 
ຢ່າງ ເປັນຮູບປະທຳໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການວິໄຈດ້ານວິຖີຊີວິດທາງເພດ ຢູ່ອາ 
ຊີປາຊິຟິກ   ແລະ   ທ່ົວໂລກເພ່ີມຫຼາຍຂ້ືນ ໃນທົດສະວັດທ່ີຜ່ານມາດ້ວຍ
ແຮງສະໜັບສະໜູນຈາກຄວາມຈຳເປັນ ທ່ີຈະຕ້ອງຈັດການກັບບັນຫາ 
ເອດສ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍກັບສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບ 
ຈະເລີນພັນອ່ືນໆ ການວິໄຈຈຳນວນຫຼາຍຈະເນ້ັນສຶກສາພຶດຕິກຳທາງ                        
ເພດ ແລະ ການນຳໄປໃຊ້ຕ່ໍສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ຖືກວາງກອບ 
ຕາມແບບຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດ (KAP). 
ການວິໄຈເຫລ່ົານ້ີມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ເຖິງຢ່າງໄດກ່ໍຕາມ, ວິຖີຊີ 
ວິດທາງເພດເປັນຫຼາຍ ກວ່າເລ່ືອງຂອງສຸຂະພາບ ແລະ ພຶດຕິກຳທາງ 
ເພດ. ເພ່ືອເນ້ັນໝັກບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບ 
ຈະເລີນພັນ     ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງເຂ້ົາໃຈເລ່ືອງວິຖີຊີວິດທາງເພດຢ່າງຮອບ
ດ້ານຄືກັນກັບປະສົບການທັງຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະ ຕ້ອງສຶກສາປະ 
ເດັນເລ່ືອງອຳນາດ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍຄວບຄູ່ກັນໄປ.

ແລ້ວຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ການວິໄຈນຳໃຊ້ແງ່ຂະຫຍາຍຕົວດ້ານສະ
ໜັບສະໜູນວິຖີຊີວິດທາງເພດ ມີດັ່ງຕ່ໍໄປນ້ີ: 

  ກ.	ແງ່ຂະຫຍາຍຕົວ

•  ແງ່ມຸມວິຖີຊີວິດທາງເພດ ແມ່ນສ່ິງໜ່ຶງຊ່ຶງບ່ໍອາດຖືກຸດ 
ຜ່ອນໃຫ້ເຫລືອພຽງແຕ່ ເລ່ືອງທາງສະລິລະວິທະຍາ. ຕ້ອງ 
ພະຍາຍາມຄ້ົນຫາບັນດາທິດທາງອ່ືນໆ ຂອງວິຖີຊີວິດ 
ທາງເພດນອກເໜືອຈາກພຶດຕິກຳເຊ່ັນ: ຄວາມຕ້ອງການ, 
ອາລົມ, ຈິນຕະນາການ, ຄວາມສຸກ ແລະ ການເຖິງຈຸດສຸດ 
ຍອດ.1  

•  ອີງຕາມບັນດາັກການສຳຄັນຂອງຄວາມເປັນ ອັນໜ່ຶງ 
ອັນດຽວຂອງຮ່າງກາຍ, ຄວາມເປັນບຸກຄົນ, ຄວາມສະ 
ເໝີພາບ ແລະ ການເຄົາລົບໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຮຽກຮ້ອງ 
ໃຫ້ຖືສິດ ທາງເພດໃຫ້ເປັນສິດທິມະນຸດ.2 

•  ໃຊ້ຫັຼກການຄວາມຍິນຍອມ ຫຼາຍກວ່າຍຶດຖືໃຫ້ກຳເນີດລູກ 
ຫລືແຕ່ງງານ ເພ່ືອກຳນົດອັນໃດແມ່ນພຶດຕິກຳທ່ີຍອມຮັບ 
ໄດ້2. ບ່ໍຖືວ່າມີເພດສຳພັນທ່ີປົກະຕິ ແລະ ດີຄື ເພດສຳພັນ 
ສຳລັບຄົນຕ່າງເພດ, ມີເພດສຳພັນໃນການແຕ່ງງານ. ການ 
ອ້າງສະຖານະພາບສົມລົດຂອງຄົນ ຄວນເຮັດສະເພາະໃນ

ກໍລະນີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເທ່ົານ້ັນ.1

•	 ພາສາທ່ີໃຊ້ຕ້ອງບ່ໍສະທ້ອນອະຄະຕິກ່ຽວກັບຄົນ ແລະ ເພດ 
ສຳພັນ (ເຊ່ັນ ມີເພດສຳພັນກັນບ່ໍແມ່ນປ່ອຍຕົວມີເພດສຳ                   
ພັນ) ແລະ ຕ້ອງບ່ໍສ່ົງຜົນກະທົບແບບລວມໃນກ້ານຮ້າຍ                    
ືມີຄວາມຄາດຫວັງໃນເລ່ືອງບົດບາດຍິງຊາຍ (ເຊ່ັນ ຜູ້ 
ຊາຍມີປະສົບການທາງເພດກ່ອນແຕ່ງງານສ່ວນ ແມ່ຍິງ 
ສູນເສຍພົມມະຈັນ) ລວມເຖິງຕ້ອງບ່ໍເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳ 
ທາງເພດເປັນເລ່ືອງຜິດປົກະຕິ (ເຊ່ັນ “ລັ່ງໄວ” ຫລື “ລ່ັງ 
ຊ້າ”) ຫລືສ້າງການຕີຕາ (ເຊ່ັນ ຄົນທ່ີສຳເລັດຄວາມໄຄ້ ດ້ວ
ຍຕົນເອງແລະຄົນທ່ີບ່ໍສຳເລັດຄວາມໄຄ້ດ້ວຍຕົນເອງ). 1

•  ຮັບຮູ້ວິຖີຊີວິດທາງເພດແມ່ນ “ຖືກສ້າງໂດຍແຮງພັກດັນ 
ທາງສັງຄົມ ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງກັບອຳນາດ ແລະ ບົດບາດ 
ຍິງຊາຍ”. ຄວນພິຈາລະນາລັກສະນະສະເພາະ ແລະ 
ເນ້ືອຫາ, ລວມເຖິງຄວາມຫລາກຫລາຍທາງເພດອີງຕາມ 
ວັດທະນະທຳ, ຊົນເຜ່ົາ, ຊົນຊ້ັນ, ອາຍຸ ແລະ ບັນດາຕົວ 
ຜັນແປທາງ ສັງຄົມອ່ືນໆ.1 ຄວນຄຳນຶງວ່າຄົນອາໃສຢູ່ 
ໃນາຍມິຕິ, ບາງຄົນແມ່ນດ້ອຍໂອກາດໃນມິຕິໜ່ຶງ, ແຕ່ 
ມີສິດ ພິເສດ ໃນມິຕິອ່ືນໆ, ຂະນະດຽວກັນກ່ໍອາດມີກຸ່ມຄົນ
ທ່ີດ້ອຍໂອກາດໃນຫລາຍໆດ້ານ.2

•  ບ່ໍເບ່ິງວ່າວິຖີຊີວິດທາງເພດ “ຖືກກຳນົດໂດຍັກການເຫດ 
ຜົນແບບທາງກົງ”. ຄວນຄ້ົນຫາວ່າ “ປະຫວັດສາດ, ເລ່ືອງ 
ເລ່ົາ ສືບຕ່ໍກັນມາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີແບບດັ່ງເດີມ ແລະ 
ບັນທັດຖານໃນສັງຄົມສະໃໝໃໝ່ ມີອິດທິພົນແນວໃດກັບ 
ການປະກອບສ້າງທາງວິຖີຊີວິດທາງເພດ”.2

•     ເບ່ິງວ່າກຸ່ມທ່ີບ່ໍແມ່ນອາຍຸໄວຈະເລີນພັນ “ສົມຄວນໄດ້ຮັບ 
ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ, ສຸຂະສຶກສາ ແລະ 
ການໂຄສະນາດ້ານນະໂຍບາຍຢ່າງເທ່ົາທຽມກັນ” ແລະ 
ການເຮັດວຽກດ້ານວິໄຈກ່ຽວກັບຄົນເ່ົານ້ີ ກ່ໍມີຄວາມສຳ 
ຄັນເທ່ົາທຽມກັນ.1,2

   ຂ.	ຄວາມເໝາະສົມດ້ານລະບຽບວິທີວິໄຈ

•   ກຳນົດທີມງານວິໄຈ ແລະ ນັກວິໄຈພາກສະໜາມລວມເຖິງ 
ການອົບຮົມ ແລະ ກະກຽມການເກັບຂ້ໍມູນ.1 ຕ້ອງສະແດງຄວາມ
ມັກທາງເພດຂອງນັກວິໄຈ, ແລະ ລວມເຖິງຈຸດຢືນດ້ານທິດສະດີ 
ແລະ ວິຊາຊີບຂອງນັກວິໄຈ (Positionality)3. ພັນລະນາລັກສະ
ນະຂອງຕົວຢ່າງການສຶກສາຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ອະທິບາຍ 
ປະຫວັດ ແລະວິທີການເລືອກຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມສຶກສາໃຫ້ຊັດເຈນ.

•  ກຳຈັດຄວາມແຕກຕ່າງ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນດ້ານອຳນາດລະ
ຫວ່າງຜູ້ວິໄຈ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ຂ້ໍມູນ ແລະ ໃຫ້ຄົນທ່ີບ່ໍມີສຽງໄດ້ສະແດງ 
ຄວາມຄິດເຫັນ. ນັກວິໄຈຄວນຈະມີຄວາມມັກທາງເພດແບບ 
ດຽວກັນກັບຜູ້ໃຫ້ຂ້ໍມູນ ແລະ ຮູ້ສຶກຄືເປັນຄົນພາຍໃນຂອງກຸ່ມຜູ້ 
ໃຫ້ຂ້ໍມູນ (Intersubjectivity).3

ຂໍ້ແ
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•  ລະບຸຂ້ໍຈຳກັດຂອງການວິໄຈ, ລວມທັງ ວິທີການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ຂ້ັນ 
ຕອນການຄັດເລືອກກຸ່ມຕົວຢ່າງໄວ້ໃຊ້ຊັດເຈນ. ຕ້ອງສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າສ່ິງແວດລ້ອມຂອງການວິໄຈ ມີອິດທິພົນຕ່ໍການຕອບຄຳ 
ຖາມຂອງຜູ້ໃຫ້ຂ້ໍມູນແນວໃດ.1 ຮັບຮູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ວິໄຈ 
ໃນການສ້າງຄວາມໝາຍ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການວິໄຈການສະ 
ທອ້ນພາບ (reflexivity) .3 

• ໃຊ້ວິທີການທ່ີເໝາະສົມຕອບຄຳຖາມງານວິໄຈ, ຄວນໃຊ້ວິທີການ 
ອັນາກາຍເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາອັກຄະຕິທ່ີອາດ ມີໃນແຕ່ລະວິທີ 
ການ.1 ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ ການຂຽນບົດບັນທຶກກ່ຽວກັບເລ່ືອງພຶດຕິກຳ 
ທາງເພດ, ການສັງເກດສະຖານທ່ີທີມີການພົວພັນທາງເພດຂ້ືນ 
ແລະ ການສຳພາດແບບບັນລະຍາຍ.3

•  ໃຊ້ຄຳສັບໃນພາສາທ້ອງຖ່ິນໃຫ້ເໝາະສົມ, ແປ ແລະ ແປກັບຄືນ 
ແລະ ທົດສອບກ່ອນນຳໄປໃຊ້ເພ່ືອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງ ເຄ່ືອງ
ມີການວິໄຈໃຊ້ວິທີການອ່ືນໆເຊ່ັນ ການຖອດຄຳ (ສຳລັບການວິໄຈ 
ດ້ານຄຸນຄຸນນະພາບ), ການແປ ແລະ ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ເພ່ືອເພ່ີມຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖື/ຄວາມແມ່ນຍຳໃຫ້ແກ່ສ່ິງທ່ີຄ້ົນພົບຈາກ
ການວິໄຈ1

•  ໃນງານວິໄຈດ້ານຄຸນພາບຕ້ອງໃຊ້ຄຳສັບທ້ອງຖ່ິນ,  ສຳນວນ ແລະ 
ອ້າງຄຳເວ້ົາຈາກຜູ້ຖືກສຳພາດເພ່ືອເປັນຫລັກຖານ ໃນການນຳສະ 
ເໜີຜົນໄດ້ຮັບ “ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ຂ້ໍມູນມີໂອກາດໃຫ້ສະແດງຄວາມຄິດ 
ເຫັນ   ແລະ   ເຮັດໃຫ້ມີຜົນໄດ້ຮັບມີຄວາມຖືກຕ້ອງເປັນຈິງາຍຂ້ືນ”. 
ຜົນໄດ້ຮັບຄວນສະທ້ອນ “ຄວາມຮູ້ສຶກໄວ ແລະ ຄວາມຮ່ັງມີທາງວັດ
ທະນະທຳໃຫ້ຫລາຍຂ້ືນ1”.

•  ໃນງານວິໄຈດ້ານປະລິມານຕ້ອງສະເໜີຜົນການວິເຄາະຂ້ໍມູນພ້ອມ
ທັງຕາຕະລາງຕົວເລກຢ່າງພຽງພໍມີການກຳນົດກອບການວິເຄາະຂ້ໍ
ມູນທ່ີໄດ້ ແລະ ບ່ໍສະຸບຜົນການວິເຄາະແບບກວ້າງເກີນໄປ.1

•  ອ້າງເຖິງສ່ິງທ່ີຂັດແຍ້ງຈາກຜົນການວິໄຈອ່ືນໆ1

•  ພັນລະນາການນຳໃຊ້ຜົນທ່ີໄດ້ຮັບສຳລັບນະໂຍບາຍ, ໂຄງການ 
ແລະ ການບໍລິການ.1

  ງ. ຄວາມເໝາະສົມທາງຈັນຍາທຳ
 
•  ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກຜູ້ໃຫ້ຂ້ໍມູນ1

•  ສ້າງຄວາມໝ້ັນໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ຂ້ໍມູນເລ່ືອງການຮັກສາຂ້ໍມູນເປັນ 
ຄວາມລັບ1 ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ3

•  ບ່ໍໃຫ້ສັນຍາແບບຫລອກໆແກ່ຜູ້ໃຫ້ຂ້ໍມູນຄວນໃຫ້ບາງຢ່າງຕອບ 
ແທນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການຕອບແທນເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ 
(benefit and reciprocity) 1,3

ສະຫຸຼບ:

ວິຖີຊີວິດທາງເພດ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຫ່ຼາຍກ່ວາສຸຂະພາບທາງເພດ 
ແລະ ພຶດຕິກຳທາງເພດ. ການເນ້ັນໜັກໃສ່ບັນຫາສຸຂະພາບທາງເພດ
ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ່າງເຕັມ 
ສ່ວນກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດທາງເພດ ຄືກັນກັບປະສົບປະການຂອງມະນຸດ 
ແລະ ຄວນເນ້ັນໃສ່ບັນຫາຄວາມສະເໜີພາບລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ 
ຊາຍ.

ການຄ້ົນຄວ້າທ່ີໃຊ້ວິທີການສະໜັບສະໜູນ ວິຖີຊີວິດທາງເພດຢ່າງ
ຮອບດ້ານ “ແມ່ນອີງໃສ່ຫັຼກການຕ້ົນຕໍຂອງຄວາມເປັນອັນໜ່ືງອັນ
ດຽວກັນຂອງຮ່າງກາຍ (bodily integrity) ທ່ີຖືວ່າຮ່າງກາຍຂ້ອຍ 
ເປັນຂອງຂ້ອຍ (my        body   is  mine), ຄວາມເປັນບຸກຄົນ  (person -
hood), ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ເຄົາລົບໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງ 
ເພດ” ອັນນ້ີ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຖືສິດທິທາງເພດຄືກັນກັບສິດທິມະນຸດ.
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ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດ 
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ARROW  ເພ່ືອການປ່ຽນແປງ (AFC) ເປັນວາລະສານ ທ່ີອອກ 
ສາມຄ້ັງຕ່ໍປີໃນເບ້ືອງຕ້ົນຈັດເຮັດ ເພ່ືອອົງການທ່ີເຮັດວຽກເພ່ືອອົງ 
ການທ່ີເຮັດວຽກດ້ານແມ່ຍິງ, ຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍດ້ານສຸຂະພາບ 
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ໂດຍສະເພາະສຳລັບສ່ວນ “ແຫລ່ງຂ້ໍມູນ” ແລະ “ຕິດຕາມກິດ 
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