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บทคัดยอ
การศึกษาภาระในชีวิตประจํ าวันกับรูปแบบการเผชิญภาวะเจ็บปวดทางรางกายของผูหญิง
ชนบทภาคใตในครอบครัวเศรษฐานะยากจน มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สะทอนภาระงานในชีวิตประจําวัน
ภาวะเจ็บปวดทางรางกาย และรูปแบบการเผชิญภาวะเจ็บปวดของผูหญิง 2) เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของ
แนวคิดความเปนหญิงชายที่มีตอการใหความหมายภาระในชีวิตประจําวัน 3) เพื่อศึกษาถึงภาระในชีวิต
ประจําวันที่มีตอรูปแบบการเผชิญภาวะเจ็บปวด โดยศึกษาในประชากรผูหญิงที่เปนแมบานของครอบ
ครัวเศรษฐานะยากจนของ 2 หมูบานใน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดใชแนวคิดความเปนหญิง-ชาย แนว
คิดมานุษยวิทยาการแพทยเรื่อง การระลึกรูและแนวคิดมานุษยวิทยาวาดวยความเจ็บปวด เปนแนวคิด
หลักในการศึกษาและใชวิธีการทางชาติพันธุวรรณาทําการศึกษาภาคสนาม
ผลการศึกษาพบวา ผูห ญิงชนบทภาคใตในครอบครัวเศรษฐานะยากจนรับภาระหนักในแตละวัน
โดยภาระงานครอบคลุมบทบาท “แม” “แมบานและภรรยา” และ “ผูรวมรับผิดชอบครอบครัว” การแบง
งานระหวางหญิง-ชาย และการให “คุณคาผูหญิง” ปรากฏชัดเจนในชนบทภาคใต ความยากจนและการ
สืบทอดแนวคิดความเปนหญิง-ชายทํ าใหผูหญิงถูกปดกั้นโอกาสทางการศึกษาและการเขาถึงงานที่ดี
ภาระงานในชีวิตประจําวันไดถูกเชื่อมโยงเขากับการรับรูและการอธิบายภาวะเจ็บปวด และมีอิทธิพลใน
การกําหนดรูปแบบการเผชิญภาวะเจ็บปวดของผูหญิง โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุการเจ็บปวดที่เกี่ยว
กับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในวัยเด็ก อิริยาบทในการทํางาน และโรคภัยไขเจ็บตามที่แพทยบอก และ
ที่เชื่อวาเกิดขึ้นเฉพาะกับผูหญิง เพื่อเปนเหตุผลวาภาวะเจ็บปวดนั้นแกไขไดยากหรือเปนเรื่องปกติ ระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติภาระงานที่สรางรายไดแกครอบครัวถูกใชเปนเกณฑวัดระดับความรุนแรง
ของภาวะเจ็บปวดและมีอิทธิพลตอการเลือกวิธีการแกไข การแกปญหาภาวะเจ็บปวดเปนไปเพื่อยกระดับ
สุขภาวะของผูหญิงใหสามารถทํางานไดมากกวาที่จะมุงแกไขสาเหตุที่แทจริง
คําสําคัญ : ภาระในชีวิตประจําวัน / ความเจ็บปวด / ผูหญิงชนบทภาคใต / ครอบครัวยากจน
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ABSTRACT
The thesis was designed to (1) investigate the daily household duties
undertaken by women in low-income families in southern Thailand, their physical
pain situation and patterns of confrontation with pain; (2) study the influence of
gender perspective on the constructed meaning of women’s duties; and (3) examine
the effects of daily duties on the physical pain and patterns of confrontation with
pain. Two villages in Nakorn Srithammarat Province were designated as study sites.
The study population was chosen from women in low-income families on the
recommendation of key informants. All the women met eligibility criteria, and were
willing to participate in the study. The principal approaches of the study were guided
by gender, cognitive and medical anthropological perspectives of pain. Ethnography
was employed in fieldwork.
The results showed that rural southern Thai women in low-income families
carry a heavy burden of daily responsibilities as mother, housewife, spouse, and
responsible participant in family activities. Division of labour between men and
women, and social construction of “valuation of being a woman” play important
roles in the rural southern communities. Furthermore, poverty and gender
perspective prevent women from gaining high education and well-paid employment.
Daily household duties have significant effects on their cognition and explanation of
pain feeling, and their choice of strategies for dealing with pain. Many beliefs also
influence their decision in this regard: pain is the result of an accident while working
when they were young; pain is caused by a certain working behaviour and gesture;
pain is due to an illness diagnosed by the physician; pain is associated with the
sickness which occurs only among women. These beliefs give rise to the perception
that pain is part of the normal experience of women, and that it is impossible to solve
pain problems. The level of severity of pain experienced by the women is defined in
terms of the limitation of their ability to continue to work to earn family income.
Consequently the women seek pain reduction only to prolong their ability to
continue working but do not attempt to solve the real causes of pain.
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