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บทคัดย่ อ
บทความเรื่ อง การศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นผูช้ าย กรณี ศึกษา ผูช้ ายเลิกเหล้า : ยุติความรุ นแรงต่อผูห้ ญิงและเด็ก
ชุมชนบ้านคํากลาง อ.โนนหนามแท่ง จ.อํานาจเจริ ญ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความครั้งนี้ เพื่อถอดบทเรี ยนจาก
การปฏิบตั ิการของโครงการเลิกเหล้า : ยุติความรุ นแรงต่อผูห้ ญิง มูลนิ ธิชายก้าวไกล ที่สร้างความเป็ นผูช้ ายเลิกเหล้า สู่
การสร้างวาทกรรมเชิงอํานาจบนความเสมอภาคเพศ โดย พบว่า การสร้างความเป็ นชาย 3 มิติ ได้แก่ วีธีคิด พฤติกรรม
และแบบแผนการดําเนิ นชีวิต ทั้งในระดับปั จเจก ครอบครัว และชุมชน ผ่านกลไกการปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมของ
แกนนําผูช้ ายเลิกเหล้า ที่เข้ามาเป็ นแกนนําหลักของการปฏิบตั ิงานยุติความรุ นแรงต่อผูห้ ญิงและเด็ก โดยการสร้างความ
เป็ นผูช้ ายที่เกิดขึ้น ส่ งผลให้ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อการเสริ มสร้างความเสมอภาคทางเพศเกิดขึ้นจริ งในพื้นที่ชุมชน
บ้านคํากลาง และกําลังขยายพื้นที่ การปฏิ บตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง พร้อมทั้งยกระดับการปฏิบตั ิงานเป็ นองค์กรสาธารณะ
เกี่ยวกับ “การคุม้ ครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว” จนถึงปั จจุบนั
ABSTRACT
This article will discuss masculinity composition learning: a case study of male members who stop drinking
alcohol in order to end violence against women and children in Ban Kham Klang Community, Non Nam Thaeng
District, Amnat Charoen Province. The author’s purpose is to create lessons learnt from Stop Alcohol Project: To End
Violence against Women, Men Progressive Movement Foundation which motivates male members to stop drinking
alcohol and creates a power discourse on gender equality. As a result, it has found a 3-dimensional masculinity which
are the way of thinking, behaving, and lifestyle planning transferred through individual, family and community levels
by the mechanism of participatory action of male leaders to stop drinking alcohol. They have become main persons of
the project to end violence against women and children. By creating an ideal masculinity, it resulted in a movement of
promotion on gender equality in the Ban Kham Klang community area and continuously expanding its operational
area as well as raising the level of performance to a public organization regarding “Protection of Family Welfare”.
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