


การสรางอตัลักษณใหม

ของผูชายเลิกเหลา 

เพื่อลดความรนุแรงตอผูหญงิและเด็ก 



ตนตอของปญหามาจากตนตอของปญหามาจาก

รากฐานที่ไมเทาเทียมกันระหวางหญิงรากฐานที่ไมเทาเทียมกันระหวางหญิง--ชายชาย

ในสังคมไทยกอใหเกิดปญหาความรุนแรงในสังคมไทยกอใหเกิดปญหาความรุนแรง

ตอผูหญงิและเด็กตอผูหญงิและเด็ก



1.แนวคิด “ระบบชายเปนใหญ”

หมายถึง ผูชายมีอิทธิพลเปนศนูยกลางของอํานาจใน

การกําหนดและตัดสินใจเหนือกวาผูหญิง เชน 

เศรษฐกจิ กฎหมาย ประเพณี วัฒนธรรม การบริหาร 

การตัดสินใจ หรือแมแตการเลือกคูครอง อัน

เนื่องมาจากความเชื่อ คานิยม ทัศนคติของสงัคมที่

บอกวาผูชายดีกวา ฉลาดกวา มีบทบาทมากกวาผูหญิง   



กระบวนการสงผานระบบชายเปนใหญกระบวนการสงผานระบบชายเปนใหญ

โดยสงผานความเปนหญิงโดยสงผานความเปนหญิง--ชายของสถาบนัตางๆชายของสถาบนัตางๆ  ทางสังคมทางสังคม  

ซึ่งมีสวนหลอหลอมความเปนหญิงซึ่งมีสวนหลอหลอมความเปนหญิง--ชายชาย  โดยผานความคิดโดยผานความคิด  

ทัศนคติทัศนคติ  ความเชื่อความเชื่อ  คานิยมวาสิ่งใดที่หญิงคานิยมวาสิ่งใดที่หญิง--ชายชาย  ทําไดทําได  ––ทําทํา

ไมไดไมได ความคาดหวังในสิ่งที่ผูหญิงและผูชายควรเปนและ

ปฏิบตัิตาม



1. สถาบันครอบครัว 

ใหคุณคาลูกชายมากกวาลูกหญิง การอบรมลูกหญิง-

ชายที่แตกตางกัน เชน ลูกหญิงตองทํางานบานสวนลูก

ชายตองเปนผูนํา เปนชายชาตรี เปนผูทีป่กปองผูที่

ออนแอกวา หรือลกูผูชายตองพิสูจนความเปนชาย เชน 

การกินเหลา เที่ยวผูหญิง

สถาบันในการสงผานความเปนหญิง ความเปนชาย



2. โรงเรียน /สถาบนัการศึกษา

เนื้อหาหลักสูตรการเรียน การสอน ยงัไมพูดถึงความ
เทาเทียมกันระหวางหญิง – ชาย ยังกําหนดวาผูหญิงตอง
เปนแมบาน ผูชายตองเปนผูนาํ แข็งแรงกวา บางสถาบันยงั
ไมรับผูหญิงเขาศึกษา เชน โรงเรียนนายรอยทั้งตํารวจและ
ทหาร

3. สื่อมวลชน

การเสนอภาพซ้ําของผูหญิงแตเรื่องสวยงาม โป เปลือย 
การมีบทบาทแคเปนภรรยา แม รวมทัง้ภาพจากละครที่
ผูหญิงตองตบตกีันเพื่อแยงผูชาย นางเอกตองเปนของ
พระเอกเพียงคนเดียว ภาพขาว โฆษณา ที่ใชผูหญิงและจุด
ขายดานสรีระรางกายเพียงอยางเดียวฯลฯ



4. ประเพณี / วัฒนธรรม / คานิยม /ทศันคติ

ของสังคม

การใหคณุคาผูหญิงดอยกวาผูชาย ผูหญิงเปน

สมบัติของผูชาย การปฏิบัตติอสามี เชนการกราบ 

ตื่นกอนนอนทีหลัง ฯลฯ

5. ศาสนา

บทบาทผูหญิงเปนเพียงผูรับใช ผูตาม พระใน

ศาสนาลวนเปนผูชาย 



2. แนวคิดวัฒนธรรมการดื่มสุรา

ลูกผูชายตัวจริงตองดื่มเหลา ดื่มเหลาเพื่อเขาสังคมเพือ่

สรางมิตรภาพ ดื่มเหลาเคลานารี วัฒนเหลานี้นําไปสู

ปญหาและเปนปจจัยกระตุนทําใหเกิดปญหาความ

รุนแรงตอผูหญิงและเด็ก



ทําไมมูลนิธิเพื่อนหญิงทําไมมูลนิธิเพื่อนหญิง

มองวามองวา  ““เหลาหรอืเครื่องดื่มเหลาหรอืเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลแอลกอฮอล””  เปนปจจัยรวมการเกิดเปนปจจัยรวมการเกิด

ปญหาความรุนแรงในครอบครัวปญหาความรุนแรงในครอบครัว



การศึกษาวิจัย

“ผลกระทบของสุราในฐานะปจจยัรวมการเกิด

ปญหาความรุนแรงในครอบครัว”



✗ พบวา 70-80 % ของกลุมตัวอยางผูดื่มเหลายอมรับวา

เมื่อดื่มเหลาแลวมีอารมณรุนแรงติดตามมาจนยับยั้งความ

โกรธไดลําบาก และเคยมีประสบการณใชความรุนแรงกับ

คนใกลชิดมากที่สุด คือ ภรรยาและลูก รวมถึงการขมขืน 

กระทําชําเราบุคคลในครอบครัวและผูอื่น



✗ นอกจากนี้ ยังมีปญหายกพวกตีกนั พูดจา

หยาบคาย เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งพฤตกิรรมการดื่ม

เหลายังสงผลมาจากครอบครัวที่มีการดื่มเหลา

และเห็นวา “การดื่มเหลาเปนเรื่องปกติ”



ปญหาความรุนแรงที่เกดิขึ้นตอผูหญิงและเด็ก ที่มีรากฐาน
มาจากแนวคิดระบบชายเปนใหญ และปจจัยกระตุนวัฒนา
ธรรมการดื่มเหลาของผูชาย นํามาสู แนวทางแกไขที่ทาง
มูลนิธเิพื่อนหญิง โดยการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทําใหเกิดแผนงาน
เลิกเหลา ลดความรุนแรงตอผูหญิงและเดก็ โดยมีชุมชนนํา
รองที่จะยกตัวอยาง 2 กรณีศึกษา ดงันี้



รูปแบบเครือขายชุมชนตางจังหวัดรูปแบบเครือขายชุมชนตางจังหวัด

• เครือขายศูนยประสานการชวยเหลือผูหญิง

และเด็กอํานาจเจริญ 
• พื้นที่ดําเนินการ หมูบานคํากลาง ตําบลโนน
หนามแทง อ.เมอืง จ.อํานาจเจริญ 



1. การทํางานความคดิกับผูนํา

2. การสรางความตระหนักถึงปญหาความรนุแรงทีม่ีสาเหตุจากการดื่มเหลา

3. การสรางแกนนําผูชายเลิกเหลาและผูหญิงผานพน
4. การสรางแกนนําตนแบบลด ละ เลิกเหลา

5. การติดตั้งระบบคดิ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ประเด็นหญิงชาย

6. การติดตั้งแนวคิดงานเลี้ยงไมมีเหลา 

7. การเปดพื้นที่เพื่อรุกสรางพื้นที่ทางความคิด 

8. การสรางกลไก ขอตกลงในการปองกัน 
แกไขปญหาความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก



รูปแบบเครือขายในเขตเมืองรูปแบบเครือขายในเขตเมือง 

เครือขายศูนยชวยเหลือผูหญิงและเด็กชุมชนคน

ไทยเกรยีง จ.สมุทรปราการ

พื้นที่ดําเนินการเทศบาลเมืองลัดหลวง       
จ.สมุทรปราการ 



4. การทํางานเชิงรุก
ขยายพื้นที่

การทํางานความคิดกับผูนํา แกนนํา อาสาสมัคร                     
และปรับเปลี่ยนทัศนคติประเด็นหญิงชาย

1. การลงเยี่ยมครอบครัวผูชาย
ที่ดืม่เหลาใชความรุนแรง

2. การสรางตนแบบ
ผูชายเลิกเหลา 

ครอบครัวเลิกเหลา 
ผูหญิงผานพน

3. การประชมุกลุม
เพื่อนชวยเพื่อน

(Group 
Support)

5. การทําคาย
ครอบครัวลด ละ 

เลิกเหลา

6. แนวคิดงานเลี้ยง 
งานบวชไมเลี้ยงเหลา

ศูนยชวยเหลือผูหญิง

และเด็ก

ชุมชนคนไทยเกรียง



กระบวนการทาํงานใหผูชายลดกระบวนการทาํงานใหผูชายลด  ละละ  เลิกเหลาเลิกเหลา  ลดความลดความ

รุนแรงตอผูหญิงและเด็กรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก  

การใหคําปรึกษา ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน     การพัฒนาศักยภาพ

 ลงเยีย่มบาน โดยใชคนตนแบบ

ระดับชุมชน

-ชุมชนเลิกเหลา ลดความรุนแรงฯ

ระดับจังหวัด

ปจเจก แกนนํา เครือขาย ชุมชน

ผูใหญบาน

กํานัน

อบต.

โรงเรียน วัด

นโยบาย

เทศบาล



ความเปลี่ยนแปลงในระดบัปจเจก

กับผูหญิงที่ประสบปญหาความรุนแรง

กอน

ไฟในอยานําออก ไฟนอกอยา
นําเขา

 ขาดการตอรองกับสามีใน
การมีเพศสัมพันธ

ถูกทํารายรางกาย ดดุา วา
กลาว

 ขาดความมั่นใจในตนเอง ไม
กลาตัดสินใน

หลัง

กลาพูด กลาขอความชวยเหลือ 

 สามารถปฏิเสธสามีไดเมื่อไม
ตองการมีเพศสัมพันธ

 สามีไมมีสิทธิทุบตีภรรยา 
พูดคุยดวยเหตุผล

 มีความมั่นใจในตนเอง กลา
ตัดสินใจ



ความเปลี่ยนแปลงในระดับปจเจกความเปลี่ยนแปลงในระดับปจเจก

กับผูชายที่ดื่มเหลาและใชความรุนแรงกับผูชายที่ดื่มเหลาและใชความรุนแรง

กอน

ลูกผูชายตัวจริงตองกินเหลา 

งานบานเปนหนาที่ของภรรยา

ภรรยาคือสมบัติของสามี จะทํา
อะไรก็ได

เหลาดื่มแลวสนุก กลา
แสดงออก ไดรับการยอมรับ
จากเพื่อน

ดื่มเหลาเพื่อเขาสังคม

ดื่มเหลาเคลานารี 

หลัง

 เกิดผูชายตนแบบเลิกเหลาและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องบทบาท
หญิงชาย

- ลูกผูชายตัวจริงตองไมทุบตีลูกเมีย

- เลิกเหลาแลวชวยภรรยาทํางานบาน

- สามีไมมีสิทธิทุบตีภรรยา ทําราย
ภรรยา

 ทัศนคติเรื่องการดื่มเหลา
เปลี่ยนไปแมไมดื่มเหลาก็สนุก
ได การเขาสังคมไมจําเปนตอง
ดื่มเหลา 



ความเปลี่ยนในระดับเครือขายความเปลี่ยนในระดับเครือขาย

กอน

ยังไมสามารถจัดการองคกรได 

หลัง

สามารถบริหารจัดการองคกร เชน 

วางแผน การทํารายงานการงาน 

รายงานการเงิน

 จัดการประชุมกลุมสนับสนุน 

(Group Support)

ประสานการจัดประชุมสหวิชาชีพ 

(CASE Conference)



การเปลี่ยนแปลงระดับชุมชนการเปลี่ยนแปลงระดับชุมชน

กอน

 การดื่มเหลาเปนเรื่องปกติ

 สามีดื่มเหลาเมาทุบตีภรรยา 
ลูก ลําลายขาวของ มีเรื่อง
ทะเลาะกับเพื่อนบาน

 คานิยมงานเลี้ยงตองมีเหลา

 ผูหญิงและเด็กในชุมชนถูก
ใชความรุนแรง

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไมตระหนักถึงผลกระทบ

หลัง

เกิดกระแสการเลิกเหลาในชุมชน
และจังหวัด

เกิดตนแบบผูชายเลิกเหลา เลิกใช
ความรุนแรงและขยายไปยังผูชายใน
ชุมชน

เกิดตนแบบชุมชนเลิกเหลา 
ครอบครัวเลิกเหลาและขยายไปยัง
ชุมชนอื่น

เกิดคานิยมใหมงานเลี้ยงไมมีเหลา

ความรุนแรงในชุมชนลดลง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สนับสนุนงบประมาณ


