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พื้นที่ชีวิตของผู้หญิง (Living Space of Women)  

ประสบการณ์การเผชิญสถานการณ์ (ปัญหา) ของผู้หญิงกับบุคคลในครอบครัวที่ดื่มสุรา 
(Living Space of Women Facing Problem of Drunkards in Family of Women) 

 ได้รับทุนสนับสนุนโดย แผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุรานอกจากส่งผลกระทบต่อผู้ดื่มเองแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืนอีกด้วย หนึ่งในกลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบเมื่อคนในครอบครัวดื่มสุราก็คือ ผู้หญิง ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในครอบครัวของผู้ดื่มสุรา โดยมักได้รับผลกระทบและต้อง
พบเจอสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ชีวิตแทบทุกด้าน ทั้งปัญหาโดยฉับพลันและปัญหาเร้ือรงั ส่งผลให้ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
กลายเป็นประชากรที่เปราะบาง อ่อนแอ และเข้าถึงยากในบางบุคคล เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาที่ต้องเผชิญในปฏิบัติการ
ประจ าวันในพื้นที่ชีวิต คณะวิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาถึงผลกระทบดังกล่าว เพราะเสียงเพรียกของคนในสังคมทุก
เสียงมีความหมายและเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าแม้เป็นเสียงของคนตัวเล็กที่เป็นกลุ่มเปราะบางในสังคม แต่ทว่าสถานการณ์จริง
ในพื้นที่ชีวิตของผู้หญิงเหล่านี้ก็ไม่เป็นรองต่อผู้ดื่มสุราที่มักมีโอกาสกุมพลังอ านาจเสมอไป ยังมีการต่อรองและผลัดกันเป็นผู้กุม
อ านาจบนพื้นที่ชีวิตในปฏิบัติการชีวิตประจ าวัน นับเป็นกลยุทธ์การดิ้นรนต่อสู้ที่ควรตีแผ่เพื่อเป็นประสบการณ์ให้แก่ผู้คนในสังคม  

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาพื้นที่ชีวิตของผู้หญิง (Living Space of Women) ประสบการณ์การเผชิญสถานการณ์ 
(ปัญหา) ของผู้หญิงกับบุคคลในครอบครัวที่ดื่มสุรา โดยการเก็บข้อมูลจากผู้หญิงที่มีคนในครอบครัวดื่มสุราในพื้นที่จังหวัดสตูล
จ านวน 15 คน และบุคคลแวดล้อมผู้หญิงซึ่งประกอบด้วยคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน หรือผู้น ากลุ่มต่าง ๆ ที่แวดล้อมผู้หญิง
จ านวน 15 คน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้และการให้ความหมายต่อพฤติกรรมของผู้ดื่มสุราของผู้หญิงที่มี
สมาชิกในครอบครัวดื่มสุรา 2) ศึกษาประสบการณ์ของผู้หญิงจากการได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราของสมาชิกในครอบครัวที่ดื่ม
สุรา และ 3) ศึกษาบริบทพื้นที่ชีวิต (living space) ปฏิบัติการประจ าวัน และกลไกในการเผชิญและรับมือกับปัญหาผลกระทบ 
(coping mechanism) ของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะประเด็นสัมพันธภาพกับผู้
ดื่มสุรา จากการศึกษาพบข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ผลการศึกษาการรับรู้และการให้ความหมายต่อพฤติกรรมของผู้ดื่มสุราของผู้หญิงที่มีสมาชิกในครอบครัวดื่มสุรา 
1. การรับรู้และการให้ความหมายต่อสาเหตุการดื่มสุราของคนในครอบครัวพบว่า มีสาเหตุจากสิ่งแวดล้อม/สถาบันต่าง ๆ 

ที่เป็นจุดเร่ิมต้นในการถ่ายทอดพฤติกรรมการดื่ม ได้แก่ การถ่ายทอดพฤติกรรมการดื่มจากสถาบันครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น จากพ่อสู่
ลูก จากปู่สู่หลาน สถาบันการศึกษาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จากเพื่อนสู่เพื่อน สถานที่ท างานจากหัวหน้าสู่ลูกน้อง โดยพบว่าพฤติกรรม
การดื่มและการชักชวนของคนในครอบครัว เพื่อนนับเป็นจุดเร่ิมต้นหนึ่งที่น าไปสู่พฤติกรรมการดื่มสุรา ส่วนวิธีการได้มาของสุราคือ 
การมอบให้โดยคนในครอบครัวในช่วงสังสรรค์ในเทศกาลต่าง ๆ การหาซื้อด้วยการรวมเงินกับเพื่อนหรือคนในสังคม ซึ่งแสดงให้
ทราบว่า ครอบครัว เพื่อน และสังคมล้วนมีผลต่อการดื่มสุราของบุคคลทั้งสิ้น 
             2. การรับรู้และการให้ความหมายต่อพฤติกรรมของผู้ดื่มสุรายามเม่ือเมาสุรา ผู้หญิงได้สะท้อนถึงพฤติกรรมผู้ดื่มสุราว่ามัก
ส่งเสียงดังรบกวน ใช้ค าพูดหยาบคาย สร้างความร าคาญ ความอับอายให้แก่ผู้หญิง สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน มีการฉก ชิง ลัก
ขโมยเงินหรือทรัพย์สินที่มีค่า นอกจากนี้ ยังท าร้ายร่างกายผู้หญิงหรือกลุ่มเปราะบางในบ้าน ทั้งผู้หญิง เด็ก และคนชรา ส าหรับ
พฤติกรรมของผู้ดื่มสุราเมื่อไม่ได้ดื่ม/เมาสุราก็มีทั้งเหมือนและแตกต่างกันไป โดยพบว่า ผู้ดื่มสุรามักท าบุญ ปฏิบัติศาสนกิจ อยู่ใน
กรอบของศาสนา ใจเย็น และแสดงออกถึงลักษณะที่ดี บางกลุ่มอาจเก็บตัวเงียบไม่สุงสิงกับใครในยามที่ไม่เมา หรือบางกลุ่มใช้ชีวิต
ปกติ ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคมด้วยมารยาทที่ดีแตกต่างจากยามเมาสุราอย่างสิ้นเชิง  

ผลการศึกษาประสบการณ์ (ปัญหา) ของผู้หญิงจากการได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราของสมาชิกในครอบครัวที่ดื่ม
สุรา สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ (ปัญหา) โดยตรงต่อผู้หญิง ทั้งด้านคุณภาพชีวิตของผู้หญิงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  1) ด้าน
สุขภาพกาย (Physical Domain) โดยพบว่า ผู้หญิงประสบปัญหาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย โดยมีสาเหตุหลักมาจากการโดนผู้
ดื่มสุราท าร้ายร่างกายอย่างรุนแรง ทั้งตบตี เตะ ต่อย หรือใช้เท้ากระทืบบนร่างกายอย่างสม่ าเสมอ บางคนโดนท าร้ายร่างกายทุกวัน
จนท าให้มีความเจ็บปวดทางกายยาวนานถึงขั้นไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติ ซึ่งสิ่งที่ผู้ดื่มสุราแสดงออกควบคู่กับการท าร้าย
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ร่างกายก็คือ การใช้ค าพูดที่เป็นการด่าทอ ดูถูก เหยียดหยาม ด้อยค่า ด้วยการตะคอกเสียงดังอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ผู้หญิงยัง
ต้องดูแลผู้ดื่มสุราที่ประสบอุบัติเหตุจนต้องเข้าโรงพยาบาล หรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งสถานการณ์ที่ต้อง
เผชิญเหล่านี้ ท าให้ผู้หญิงต้องท าหน้าที่เป็นเสาหลักของครอบครัวต้องท างานหนักมากขึ้น อีกทั้งการดูแลสุขภาพของผู้ดื่มสุรา ส่งผล
ให้ผู้หญิงพักผ่อนไม่เพียงพอและเกิดความเครียด กังวล จนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย อย่างไรก็ตาม แม้จะประสบปัญหา
ด้านสุขภาพกาย แต่กลับพบว่า ผู้หญิงบางคนสามารถใช้สถานการณ์เหล่านี้ไปต่อรองกับผู้ดื่มสุรา สามารถช่วงชิงอ านาจจนเป็นผู้กุม
อ านาจและต่อรองกับผู้ดื่มสุราได้ในยามที่ผู้ดื่มสุราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ผู้หญิงสามารถวาง
เงือ่นไขให้ผู้ดื่มสุราได้ลด ละ เลิกสุราได้ในขณะหนึ่ง และบางคนลด ละ เลิกสุราได้เป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ยังพบว่า การโดน
ท าลายคุณภาพชีวิตด้านร่างกายด้วยการท ารา้ยร่างกายจนมีบุคคลรอบข้างรับรู้และแสดงตนเพื่อปกป้องผู้หญิง ก็จะช่วยให้ผู้หญิงมี
อ านาจต่อรอง โดยมีผู้รับรู้ต่อพฤติกรรมของผู้ดื่มสุราช่วยในการเสริมสร้างพลังอ านาจให้แก่ผู้หญิงจนสามารถช่วงชิงพลังอ านาจได้
เช่นกัน 2) ด้านจิตใจ (Psychological Domain) พบว่า ผู้หญิงหวาดผวาจากการต้องเผชิญหน้ากับผู้เมาสุรา กลัวว่าผู้ดื่มสุราที่เมา
สุราจะท าร้ายร่างกาย หรือบางคนก็โดนท าร้ายร่างกายจนหวาดกลัวกลายเป็นภาพจ าที่ไม่สามารถลบออกจากความทรงจ าได้ ยังคง
หวาดกลัวการเผชิญหน้ากับผู้ดื่มสุรา แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่า ผู้หญิงมีความกังวลและห่วงใยผู้ดื่มสุรา เนื่องจากความรัก ความ
เป็นห่วง รวมทั้งเมื่อได้รับรู้พฤติกรรมข้อดีของผู้ดื่มสุรายามเม่ือไม่ได้เมาสุรา ก็ส่งผลให้ผู้หญิงกังวล และเห็นใจผู้ดื่มสุราที่ไม่ได้รับการ
ยอมรับจากคนในสังคม ซึ่งเป็นสถานการณ์ในพื้นที่ชีวิตที่พลิกผันไปมาตามช่วงจังหวะในปฏิบัติการชีวิตประจ าวัน ซึ่งล้วนส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจของผู้หญิงทั้งสิ้น 3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationships) พบว่า ผู้หญิงขาดความสัมพันธ์
ทางสังคม ซึ่งมักมีจุดเริ่มต้นจากความรู้สึกอับอายที่มีบุคคลในครอบครัวดื่มสุรา กังวลว่าคนในสังคมจะรู้สึกอย่างไร ผู้หญิงอยาก
ปกป้องตัวเอง โดยหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คน เพื่อที่จะต้องไม่รู้หรือรับฟังเกี่ยวกับผู้ดื่มสุรา นอกจากนี้  ผู้หญิงบางกลุ่มยังรู้สึกว่า 
การแสดงออกในเชิงเห็นใจจากสังคมก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้หญิงกังวล เนื่องจากเกิดความไม่มั่นใจว่าคือความรู้สึกที่แท้จริงจากสังคมหรือไม่ 
นอกจากนี้ ผู้หญิงบางกลุ่มยังเลี่ยงความสัมพันธ์ทางสังคมเนื่องจากผู้ดื่มสุราไม่ชอบให้มีการพบปะกับบุคคลในสังคม ส่งผลให้ผู้ดื่ม
สุราแสดงอาการไม่สุภาพต่อบุคคลในสังคมของผู้หญิง เพื่อหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ปัญหาที่กังวล ส่งผลให้ผู้หญิงขาดคุณภาพชีวิต
ด้านสังคมในที่สุด และ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) พบว่า ผู้หญิงมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพฤติกรรมของผู้ดื่มสุรา
ที่ไร้ความสะอาด ท าลายสิ่งของต่าง ๆ เมื่อเมาสุรา ผู้หญิงจึงต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความสกปรก ไม่เป็นระเบียบ มีมลภาวะทั้งทาง
เสียงและกลิ่นรบกวน  

2. ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเงินของครอบครัว โดยพบว่า ผู้ดื่มสุราไม่ท างาน/ไม่สามารถท างานได้ ครอบครัวขาด
รายได้อันเนื่องมาจากการไร้ความรับผิดชอบและภาวะสุขภาพของผู้ดื่มสุรา และผู้ดื่มสุรายังเป็นภาระด้านการเงิน เนื่องจากต้องใช้
เงินในการรักษาพยาบาลที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ/ความเจ็บป่วยเนื่องจากการดื่มสุรา ครอบครัวเกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจจากการ
สูญเสียทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางการจราจรขณะเมาสุรา หรือการขาย จ านองทรัพย์สินเนื่องจากต้องการเงินมาใช้ในการซื้อสุรา 
เป็นหนี้เนื่องจากดื่มสุรา ครอบครัวไร้เงินออมส าหรับอนาคต  

3. ส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวของผู้หญิงที่มีบุคคลในครอบครัวดื่มสุรา ทั้งผลกระทบต่อเด็ก/เยาวชน โดยเกิด
ความรุนแรงต่อเด็ก/เยาวชน รวมทั้งท าให้เด็ก/เยาวชนไร้โอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพตามวัย และไร้แบบอย่างที่ดี
ที่เด็ก/เยาวชนจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต เกิดผลกระทบต่อคนชรา บุพการีของผู้หญิง/ผู้ดื่มสุราเอง โดยเกิดความ
รุนแรงต่อคนชรา/บุพการี สร้างความทุกข์ใจ อับอาย และเกิดผลกระทบต่อทุกคนในครอบครัว โดยท าลายความมั่นใจในการเข้า
สังคม หวาดกลัว ระแวง ไม่อยากเชื่อมความสัมพันธ์ร่วมกับผู้ดื่มสุราซึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ครอบครัวโดยภาพรวม และน าไปสู่การไร้ซึ่งเวลาคุณภาพของครอบครัวในที่สุด  

ประเด็นที่ 3 ผลการศึกษาบริบทพื้นที่ชีวิต (living space) ปฏิบัติการชีวิตประจ าวัน และกลไกในการเผชิญและ
รับมือกับปัญหาผลกระทบ (coping mechanism) ของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราของสมาชิกในครอบครัวที่ติด
สุรา โดยเฉพาะประเด็นสัมพันธภาพกับผู้ติดสุรา  

จากการศึกษาพบว่า ปฏิบัติการชีวิตประจ าวันและกลไกในการเผชิญและรับมือกับปัญหาผลกระทบ  (coping 
mechanism) ในพื้นที่ชีวิตภายใต้สถานการณ์ (ปัญหา) ที่ต้องเผชิญแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ปัญหาที่เข้ามาในพื้นที่ชีวิตด้วย
วิธีการแตกต่างกันไปตามจังหวะสถานการณ์ในพื้นที่ชีวิต ได้แก่  

1. การรับมือกับผลกระทบด้วยการดิ้นรน ต่อสู้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้ดื่มสุรา โดยพบว่า เป็นวิธีการรับมือที่ผู้หญิงมีโอกาส
ใช้น้อยที่สุด นั่นเป็นเพราะความเป็นรองในด้านต่าง ๆ บนพื้นที่ชีวิต ทั้งทางด้านพละก าลัง การช่วงชิงพื้นที่ และพลังอ านาจในการ
รับมือ พบว่า ผู้หญิงที่สามารถใช้วิธีการรับมือด้วยการดิ้นรนและต่อสู้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้ดื่มสุรามักเป็นผู้หญิงที่มีพลังอ านาจ
เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ชีวิตที่มีบุคคลรายล้อมซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือ และสามารถปกป้องได้ในกรณีที่ผู้หญิงไม่สามารถปกป้อง
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ตัวเองได้ ซึ่งผู้หญิงจะใช้กลยุทธ์ในการดิ้นรนต่อสู้กับผู้ดื่มสุราได้ก็ต่อเมื่อ ผู้หญิงมีผู้ที่ช่วยเสริมสร้างพลังอ านาจจากทุกหน่วยที่ราย
ล้อมผู้หญิง ทั้งบุคคลในครอบครัว เพื่อนบ้าน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ในสังคม ที่พร้อมแสดงบทบาทของตนอย่างเต็มที่เมื่อ
ผู้หญิงต้องเผชิญสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว การตระหนักรู้ของบุคคลกลุ่มนี้ จะเป็นตัวช่วยเสริมพลังอ านาจของผู้หญิงให้สามารถ
ต่อรองกับผู้ดื่มสุราได้มากขึ้น จนน าไปสู่การมีโอกาสในการกุมพลังอ านาจในที่สุด อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงไม่ได้เป็นผู้กุมอ านาจเสมอไป 
แต่ทุกคร้ังที่เพลี่ยงพล้ าในการต่อรองและเจอสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ชวีิต การไม่เพิกเฉยของผู้คนในสังคมคือกลไกส าคัญที่จะช่วย
ให้ผู้หญิงสามารถข้ามผ่านสถานการณ์อย่างไม่โดดเดี่ยวในพื้นที่ชีวิตที่มีคนในครอบครัวดื่มสุรา 

2. ด้วยการต่อรอง แลกเปลี่ยนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้ดื่มสุรา เป็นวิธีที่ผู้หญิงมักใช้ในล าดับต่อมา หลังจากที่ใช้วิธีการต่อสู้
ในการเผชิญหน้ากับผู้ดื่มสุราแล้วไม่ส าเร็จ และบุคคลแวดล้อมอาจไม่ได้มีส่วนร่วมในการต่อรองกับผู้ดื่มสุราอย่างเต็มที่ ส่งผลให้
ผู้หญิงกังวล หวาดกลัวหากต้องเผชิญหน้ากับผู้ดื่มสุราโดยตรง ผนวกกับสถานการณ์ปัญหาเข้ามารุมเร้าในพื้นที่ชีวิต ผู้หญิงเป็นรอง
ในการเผชิญหน้าและเสี่ยงต่อการโดนท าร้ายร่างกาย แต่ยังเหลือโอกาสให้ผู้หญิงได้ต่อรอง ซึ่งแม้จะไม่ได้เป็นผู้ที่ก าหนดพื้นที่ชีวิต
โดยเบ็ดเสร็จ แต่กลับพบว่า เม่ือมีการต่อรองกันเกิดขึ้น ก็ยังมีช่องทางให้ปฏิบัติการชีวิตประจ าวันได้ด าเนินไปในรูปแบบที่ดีขึ้นกว่า 
ไม่ท าอะไรเลยในมุมมองของผู้หญิง “บางครั งไม่ให้เขาไปกินเหล้า เราก็ยอมให้เขากินน ้ากระท่อม จะได้หลับ ๆ ไป ไม่มาท้าร้าย
ร่างกายเรา ไม่ต้องเสียงดังให้เหนื่อย” นั่นคือการต่อรองที่ผู้หญิงบางคนบอกว่าตัวเองก็สามารถช่วงชิงพลังอ านาจได้ชั่วขณะหนึ่ง แม้
ในอีกมุมหนึ่งคือการส่งเสริมให้ผู้ดื่มสุราไปใช้ยาเสพติดชนิดอ่ืน แต่ส าหรับผู้หญิงที่ต้องเผชิญสถานการณ์ปัญหาจากการที่มีคนใน
ครอบครัวดื่มสุรา ก็นับเป็นการดิ้นรนต่อสู้ให้พื้นที่ชีวิตของตนเองได้ด าเนินต่อไปได้โดยมีสถานการณ์ปัญหาที่ไม่หนักหน่วงจนเกินไป 

3. ด้วยการนิ่งเงียบ จ ายอม และหลีกหนี โดยพบว่า พื้นที่ชีวิตของผู้หญิงส่วนใหญ่ยั งอยู่ในสภาวะที่ต้องจ ายอม หลีกหนี 
หรือนิ่งเงียบ ยามเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้ดื่มสุราในครอบครัว โดยการเงียบของผู้หญิงเป็นความเงียบที่ไร้เสียงเพรียก ไม่มีการส่ง
เสียง แต่มีนัยยะและความหมายที่แตกต่างกันออกไป ทั้งเงียบเพราะความจ าเป็น หวาดกลัว ต้องเฝ้าระวังความปลอดภัยของตนเอง
และบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัว ห่วงใยความรู้สึกของผู้ดื่มสุราที่อยู่ในฐานะของความเป็นพ่อหรือบุคคลส าคัญในความรู้สึก หรือเงียบ 
ไม่มีเสียงเพรียก ไร้การส่งเสียงเพราะห่วงใยความรู้สึกของบุคคล/หรือกลุ่มเปราะบางอ่ืน ๆ ในครอบครัว โดยพบว่า แม้จะเงียบงัน
ที่สุด แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็สะท้อนให้ทราบว่า เป็นวิธีการที่เจ็บปวดที่สุดในพื้นที่ชีวิตของพวกเธอ เพราะเป็นภาวะที่ไร้เสียงเพรียกที่
เอ่ยออกมาเป็นถ้อยค า การละเลยจากผู้คนและสังคมแวดล้อมคือกลไกส าคัญที่ท าให้ผู้หญิงต้องเผชิญภาวะดังกล่าว สถานการณ์
ปัญหาที่เข้ามาในพื้นที่ชีวิต จึงไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลง ยังคงอยู่ในพื้นที่ชีวิต และที่ต้องเผชิญสถานการณ์ปัญหาเนื่องจากคนใน
ครอบครัวดื่มสุราในปฏิบัติการชีวิตประจ าวัน 

จากข้อค้นพบข้างต้นที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า พื้นที่ชีวิตของผู้คนมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันไปในทุกแง่มุม ผู้ที่
อ่อนแอกว่าทั้งด้านพละก าลังและความพร้อมในด้านอ่ืน ๆ มักไม่มีโอกาสต่อรองในปฏิบัติการชีวิตประจ าวันมากนัก ดังที่          
จารุวรรณ ข าเพชร และคณะ (2555: 39-40) ได้ระบุไว้ว่า พื้นที่ชีวิตเป็นพื้นฐานของรูปแบบต่าง ๆ  ในการอยู่รวมกันของมนุษย์ 
(fundamental) ภายใต้บริบทพื้นที่แตกต่างกัน โดยการต่อสู้ดิ้นรนและการต่อรองความสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้คนเพื่อช่วงชิงพืน้ที่ 
หรือแสดงตัวตนของผู้คนหรือสังคม รวมทั้งความทรงจ า พื้นที่ทางความคิด ความรู้สึก การรับรู้ การให้ความหมาย การจินตนาการ 
การต่อสู้ดิ้นรน ซึ่งล้วนส่งผลต่อปฏิบัติการในชีวิตประจ าวันที่ผู้อ่อนแอเปราะบางในสังคมมักเป็นผู้ที่ไร้อ านาจในการต่อรอง อย่างไร
ก็ตามกลับพบว่า เมื่อบุคคลแวดล้อมในสังคมรับรู้ถึงพฤติกรรมของคนในครอบครัวที่ดื่มสุรา และแสดงออกถึงความพร้อมและมีการ
รวมตัวเพื่อแสดงพลังอ านาจที่เหนือกว่าผู้ดื่มสุราเพื่อปกป้องผู้หญิง ครอบครัว และชุมชนที่เข้มแข็ง มีความชัดเจนและมีแนวปฏิบัติ
ไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ หากมีการท าร้ายร่างกาย หรือการทะเลาะกันระหว่างผู้หญิงและผู้ดื่มสุราอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็น
ห่วง ทุกคนแวดล้อมพร้อมเข้ามาให้ความช่วยเหลือและกล้าที่จะแสดงบทบาทของตน ทั้งครอบครัวที่พร้อมจะปกป้อง ชุมชนที่ไม่
ละเลยและเฝ้าระวัง ผู้น าที่มีระบบการจัดการอย่างชัดเจน ก็จะช่วยให้ผู้หญิงมีพลังอ านาจในพื้นที่ชีวิตมากข้ึนจนน าไปสู่การมีโอกาส
ต่อรอง และดิ้นรนต่อสู้ได้ส าเร็จ ดั่งค ากล่าวของอัญชลิตา สุวรรณะชฎ (ออนไลน์) ที่ได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่องพื้นที่ปฏิบัติการ
ชีวิตประจ าวัน นับเป็นแนวทางหนึ่งในการศึกษาเชิงสังคมวิทยา ซึ่งในปัจจุบันได้หันมาให้ความส าคัญกับโครงสร้างขนาดเล็ก ซึ่งอาจ
เป็นพื้นที่ของคนธรรมดาในสังคม และน าไปสู่การตีความ การวิเคราะห์ทางด้านวัฒนธรรม หรือเป็นเร่ืองเก่ี ยวกับการแย่งชิงและ
ต่อรองความสัมพันธ์เชิงอ านาจ (power relation) ซึ่งอ านาจและการต่อต้านไม่ได้แยกออกจากกัน แต่คือการเปิดโอกาสให้
ชีวิตประจ าวันได้แสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองโดย “ชีวิตประจ าวัน” ค ากล่าวนี้สอดคล้องกับสันต์ สุวัจฉ
ราภินันท์ (2552: 112) และสุธาริน คูณผล (2550: 140) ที่ได้กล่าวว่า เพราะแท้จริงแล้วชีวิตประจ าวันไม่ได้ปลอดจากการต่อรอง 
การแข่งขัน และการควบคุมอ านาจ ซึ่งเป็นสถานการณ์ปกติในพื้นที่ชีวิตของผู้คน ซึ่งนับเป็นการต่อสู้ ดิ้นรน เพื่อให้ปฏิบัติการ
ชีวิตประจ าวันของตนเองขับเคลื่อนไปได้ ท่ามกลางสถานการณ์ในพื้นที่ชีวิตของผู้หญิงที่มีบุคคลในครอบครัวดื่มสุรา ที่ทุกเสียง
เพรียกของผู้หญิงเหล่านี้มีความหมายที่ผู้คนในสังคมไม่อาจละเลย การตระหนักรู้ในสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ชีวิตของผู้หญิงเหล่านี้
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พรก้ารไม่นิ่งเฉย พร้อมที่จะแสดงบทบาทในการช่วยเหลือคือปัจจัยแห่งพลังอ านาจที่ส าคัญซึ่งช่วยให้พื้นที่ชีวิตของผู้หญิงได้หลุดพ้น
จากสถานการณ์ปัญหาที่มีคนในครอบครัวดื่มสุรา 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
การแก้ไขสถานการณ์ปัญหาผลกระทบจากสุรานั้นไม่สามารถขับเคลื่อนได้โดยผู้ก าหนดนโยบายหรือหน่วยงาน

ระดับประเทศเพียงอย่างเดียว เพราะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ชีวิตของคนกลุ่มนี้คือบุคคลหรือองค์กรในชุมชน จึงเสนอแนะวิธีการด าเนินงาน
เพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือผลกระทบจากปัญหาสุราในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานของกลุ่มองค์กรในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการก าหนดนโยบายส าหรับหน่วยงาน องค์กร และผู้ปฏิบัติงาน 
   1.1 หน่วยงานในชุมชนควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ปฏิบัติหน้าที่ในชุมชน เพราะนับเป็นด่านหน้าที่ได้รับรู้

สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ชีวิตผู้หญิงมุสลิม/กลุ่มเปราะบางอ่ืน ๆ เพื่อน าไปสู่ระบบการให้ค าแนะน าและแก้ไขสถานการณ์ปัญหา
อย่างเป็นระบบ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับชุมชนทราบขั้นตอนในการดูแลช่วยเหลือผู้หญิง/กลุ่มเปราะบางในกรณีที่รับรู้ถึง
สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ชีวิตของบุคคลเหล่านี้  

  1.2 โรงพยาบาล/หน่วยงานสาธารณะสุขควรมีช่องทางในการให้ค าปรึกษาที่เอ้ือต่อผู้หญิงมุสลิม/กลุ่มเปราะบางในสังคม 
เช่น การเปิดพื้นที่ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการรับมือต่อสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ชีวิตเนื่องจากผลกระทบจากสุรา มิใช่มุ่งเน้นเก่ียวกับ
ความเครียด วิตกกังวล หรือด้านจิตเวช แต่เป็นการเปิดพื้นที่เพื่อรับฟัง ให้ค าแนะน าในการรับมือกับสถานการณ์ปัญหาที่เผชิญใน
พื้นที่ชีวิตเพราะผลกระทบจากสุรา 

  1.3 ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด/องค์กรด้านศาสนา เนื่องจากผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมักใช้หลักค า
สอนของศาสนาเป็นวิถีในการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะยามประสบปัญหาในพื้นที่ชีวิต ซึ่งหน่วยงานแรกที่มักระลึกถึงคือองค์กร/
หน่วยงานด้านศาสนา แต่กลับพบว่า หน่วยงานเหล่านี้ยังขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ด้านจิตวิทยาในการให้ค าแนะน า/รับฟังสถานการณ์
ปัญหาในพื้นที่ชีวิตของผู้หญิงมุสลิม ดังนั้น ควรจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านนี้ในหน่วยงาน/องค์กร หรืออาจมีการประสานความ
ร่วมมือหรือส่งต่อที่เป็นระบบระหว่างองค์กรด้านศาสนาและหน่วยงานที่มีบุคคลากรที่เชี่ยวชาญ รวมทั้งควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เป็น
ผู้หญิงในหน่วยงานซึ่งร่วมท าหน้าที่ในการรับฟัง ดูแลกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาเนื่องจากการดื่มสุราของบุคคลในครอบครัว 
เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาบางอย่างที่ผู้หญิงเผชิญอยู่อาจเป็นเร่ืองล าบากใจที่จะถ่ายทอดให้บุคคลต่างเพศรับฟัง 

2. ข้อเสนอแนะในการก าหนดนโยบายเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 
        2.1 ควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการดูแลผู้หญิงหรือกลุ่มเปราะบางกลุ่มอ่ืน ๆ หลังจากรับทราบถึงสถานการณ์ปัญหา
เนื่องจากผู้ดื่มสุราในครั้งแรก รวมทั้งท างานร่วมกับหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม การน าระบบกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมเข้ามาร่วมกันจัดการ ดูแล และเยียวยาผู้หญิงหรือกลุ่มเปราะบางกลุ่มอ่ืน ๆ ทั้งนี้  ควรให้ความส าคัญและ
ค านึงถึงความครอบคลุมในมาตรการเชิงป้องกันปัญหาให้มากขึ้น ตั้งแต่ระดับประเทศ จังหวัด ท้องถิ่น และโดยเฉพาะการออก
มาตรการและป้องกันปัญหาในระดับชมุชนที่ต้องมีกฎหมาย หลักศาสนา และหลักจารีตประเพณีรองรับ เพื่อการจัดการ เข้าถึง และ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างทันเหตุการณ์และยั่งยืน ทั้งนี้ สิ่งที่จะต้องด าเนินการควบคู่กันไปก็คือ การมีฐานข้อมูลของผู้หญิง
ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราของสมาชิกในครอบครัว เพื่อใช้ในการติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ และเฝ้าระวังความปลอดภัย
แก่ผู้หญิงได้อย่างตรงจุดและทันสถานการณ์ 

    2.2 ควรมีหน่วยงาน/องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยตรง มีกลไกและกระบวนการการท างานที่เป็น
ระบบ มีมาตรการเด่นชัดในการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงมุสลิม/กลุ่มเปราะบางอ่ืน ๆ ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง โดยเป็นการ
ประสานความร่วมมือกันของชุมชนกับหน่วงงานของรัฐ และผู้ประสบเหตุความรุนแรง สามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ โดย
ผ่านกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน/ยุ่งยากในการปฏิบัติ ประกอบด้วยคณะท างานที่มีพลังอ านาจในการต่อรองกับผู้ดื่มสุรา ซึ่งมีรูปแบบ
ในการด าเนินงานเชิงรุกด้วยกลไกการด าเนินงานที่เริ่มต้นด้วยความเป็นมิตร เข้าถึงผู้ดื่มสุรา มีการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม 
องค์กรนี้อาจประกอบด้วยผู้น าทางจิตวิญญาณ/ผู้น าศาสนาในชุมชน ผู้น าธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อคนในพื้นที่ เป็นต้น  

   2.3 หน่วยงานข้างต้นควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความส าเร็จและอุปสรรคจากการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่
เป็นเหยื่อจากความรุนแรง ปรับปรุง และพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อเหยื่อจากความรุนแรง ซึ่งในการด าเนินงานระดับพื้นที่ต้องมีพันธมิตรที่หลากหลาย 
ได้แก่ ผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป สตรี เด็กและเยาวชน เพื่อศึกษาข้อมูลและเปิดพื้นที่รับฟังทุกกลุ่ม ให้
ทุกเสียงในพื้นที่มีความหมาย เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาผลกระทบจากสุราอย่างแท้จริง 
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3. ข้อเสนอแนะเพื่อการเผยแพร่ เฝ้าระวังปัญหาจากสุรา 
    3.1 การจัดท าสื่อ ควรจัดท าสื่อ/คู่มือประเด็นเกี่ยวกับการดูแลและการรับมือกับสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ชีวิตของ

กลุ่มเปราะบาง ทั้งกลุ่มผู้หญิง เด็ก และเยาวชนในการรับมือ/ขอความช่วยเหลือ/ให้ความช่วยเหลือเมื่อพบเจอสถานการณ์ปัญหา
ผลกระทบจากการดื่มสุราให้แก่บุคคลหรือกลุ่มต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ปัญหาสุรา ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ 
ในชุมชนอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนที่ชัดเจน 

    3.2 การจัดอบรม ควรมีการจัดอบรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ในประเด็นการรับมือเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ปัญหา  
การขอความช่วยเหลือจากบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน นอกจากนี้ ควรจัดอบรมให้แก่เยาวชนในพื้นที่ โดยมุ่งเผยแพร่สถานการณ์
ปัญหาจากผลกระทบของสุราให้เยาวชนได้ตระหนักรู้ และพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนักผลิตเนื้อหา มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันปัญหาเนื่องจากสุรา 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. จากข้อค้นพบในการศึกษาครั้งนี้พบว่า นอกจากผู้หญิงแล้ว ยังมีกลุ่มเปราะบางกลุ่มอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการที่มี

คนในครอบครัวดื่มสุราตามมา ดังนั้น ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ชีวิตในประเด็นผลกระทบจากการมีบุคคลในครอบครัวดื่มสุรา
ของกลุ่มเปราะบางอ่ืน ๆ เช่น เด็ก/เยาวชน คนชรา เพื่อได้รับรู้ถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ชีวิตของกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่ม ซึ่ง
จะน าไปสู่การจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 

2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ชีวิตในประเด็นเสียงเพรียกของผู้หญิงหรือกลุ่มเปราะบางอ่ืน ๆ เกี่ยวกับความจ าเป็น 
ความหวัง และความต้องการของผู้หญิงท่ามกลางพื้นที่ชีวิตที่มีบุคคลในครอบครัวดื่มสุรา 

3. จากงานวิจัยพบว่า มีผู้หญิงที่เผชิญหน้าและรับมือกับผู้ดื่มสุราจนมีพลังอ านาจต่อรองในพื้นที่ชีวิตของตนเอง จนน าไปสู่
การรับมือกับสถานการณ์ปัญหา มีระบบในการจัดการที่ดี สร้างพื้นที่ชีวิตที่มีความสุข และข้ามผ่านสถานการณ์ปัญหาได้ ดังนั้น  จึง
ควรศึกษาเก่ียวกับวิธีการรับมือเมื่อพื้นที่ชีวิตต้องเจอสถานการณ์ จากการที่มีบุคคลในครอบครัวดื่มสุรา 

4. จากงานวิจัยพบว่า มีผู้หญิงบางกลุ่ม ได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน หน่วยงาน ที่เข้ามามีบทบาทในการจัดการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้หญิงกลุ่มดังกล่าว และอีกบางกลุ่มก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ดังนั้น ควรมีการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบหรือวิธีการใน
การดูแลผู้หญิงหรือกลุ่มเปราะบางอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสังคมในการดูแลกลุ่มเปราะบางท่ามกลางปัญหาการดื่มสุราใน
ครอบครัวและสังคมต่อไป 

5. ควรมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้รู้ทักษะชีวิต รู้เท่าทันในการป้องกันตนเอง เพื่อที่จะสามารถเผชิญหน้าใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อันเก่ียวข้องกับผู้ดื่มสุรา การวางตัวหรือการใช้ชีวิตทางสังคมร่วมกับผู้คนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการเปิดพื้นที่
ให้ผู้หญิงมีทักษะที่หลากหลาย ทั้งทักษะการประกอบอาชีพเพื่อการดูแลตนเอง ไม่พึ่งพาผู้ดื่มสุราหากเกิดกรณีที่ได้รับผลกระทบจาก
ผู้ดื่มสุราที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาให้สามารถจัดการเรื่องดังกล่าวได้ ซึ่งจะท าให้ผู้หญิงที่มีบุคคลใน
ครอบครัวดื่มสุราสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

6. สิ่งที่น่ากังวลอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยก็คือ วัฒนธรรมและความเชื่อที่ถูกส่งต่อกันมาในกลุ่มผู้ดื่มสุรา ที่เชื่อ
ว่าการฝึกดื่มสุราตั้งแต่อายุยังน้อย “จนคอแข็ง” จะสามารถช่วยให้บุคคลนั้นมีเกราะที่แข็งแรงในการใช้ชีวิตหากต้องข้องเกี่ยวกับ
สุรา จึงมีการ “ยื่นเหล้าให้เด็กดื่ม” เกิดขึ้นในสังคมไทยอยู่เสมอ แม้ผู้หญิงจะรู้สึกกังวลและไม่พึงใจมากแค่ไหน แต่ท่ามกลางบุคคล
รายล้อมในขณะเกิดสถานการณ์ก็ไม่สามารถแสดงบทบาทความเป็นแม่ที่ห่วงใยลูกได้ ดังนั้น จึงควรมีวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก
และเยาวชนให้มีความรู้เกี่ยวกับโทษของสุรา ตลอดจนวิธีการปฏิเสธผู้ใหญ่อย่างถูกวิธี ทั้งนี้พบว่า เด็กและเยาวชนจะให้ความสนใจ
ต่อสื่อต่าง ๆ ดังนั้น ควรมีการวิจัยและพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว อีกทั้งแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนคือ
สถานศึกษา ดังนั้น ควรมีการด าเนินงานเชิงรุกเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว จัดท าสื่อ เรื่องเล่าให้แก่สถานศึกษาได้
เผยแพร่ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นการพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการแก้ปัญหานี้ต่อไป 
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