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บทคดัย่อ 

 
           การศึกษาเชิงพรรณนาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความชุกและความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ด้านการยศาสตร์กับอาการปวดหลงัส่วนล่างในเกษตรกรสวนล าไยท่ีมีอายุระหว่าง 31 - 65 ปี ซ่ึง
ประกอบอาชีพท าสวนล าไยในต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน จ านวน 334 คน เคร่ืองมือท่ี
ใช้เก็บขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสัมภาษณ์ท่ีพฒันามาจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวบรวม
ขอ้มูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2556 วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและ
ใช้สถิติทดสอบฟิชเชอร์ (Fisher’s Exact)ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผสัปัจจัยด้าน         
การยศาสตร์กบัอาการปวดหลงัส่วนล่าง ผลการศึกษา พบวา่ ความชุกของอาการปวดหลงัส่วนล่างใน
รอบ 1 ปีท่ีผ่านมาของเกษตรกรสวนล าไย คิดเป็นร้อยละ 50.90 ส่วนปัจจยัด้านการยศาสตร์ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัอาการปวดหลงัส่วนล่างในเกษตรกรสวนล าไยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ พบว่ามี 2 
ปัจจยั คือ ระยะเวลาในการพกัต่อคร้ังของขั้นตอนการนัง่คดัล าไย (P-value = 0.046) โดยเกษตรสวน
ล าไยท่ีนัง่คดัล าไยต่อเน่ืองกนั 2 ชัว่โมง และ 4 ชัว่โมง แลว้พกั มีร้อยละของอาการปวดหลงัส่วนล่าง 
เท่ากบั 77.8 และ 93.3 ตามล าดบั  และจ านวนตน้ล าไยท่ีใช้จอบเกล่ียดินใน 1 วนั (P-value = 0.034)  
เกษตรกรสวนล าไยใชจ้อบเกล่ียดินใตต้น้ล าไยต่อวนัไดใ้นจ านวน 1 - 50 ตน้ มีร้อยละของอาการปวด
หลงัส่วนล่าง เท่ากบั 83.0   

 การศึกษาน้ีช้ีให้เห็นวา่ ระยะเวลาในการพกัระหวา่งวนัของการท าสวนล าไยมีความสัมพนัธ์กบั
อาการปวดหลงัส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไย โดยเฉพาะในขั้นตอนของการนัง่คดัล าไยท่ีเกษตรกร
อยูใ่นอิริยาบถท่านัง่ต่อเน่ืองกนัเป็นเวลานานตลอดทั้งวนั เน่ืองจากการจ าหน่ายล าไยเป็นรายไดห้ลกั
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ของเกษตรกร นอกจากน้ียงัพบวา่ ขั้นตอนการท าสวนล าไยท่ีอยูใ่นช่วงฤดูกาลเก็บผลไยมีร้อยละของ
อาการปวดหลงัส่วนล่างสูง ดงันั้น จึงควรศึกษาต่อในประเด็นน้ีและเก็บขอ้มูลในฤดูกาลเก็บผลล าไย
ต่อไป 
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ABSTRACT 

 
 This descriptive study was aimed to find out the prevalence and relationship between 
ergonomic factors and low back pain among longan farmers in Thakhumnguen Subdistrict Mae- 
Tha District of Lamphun province.  The samples were 334 longan farmers. They were interviewed 
based on the structured questionnaire developed by the researcher. The data was collected from June 
2013 to November 2013 and analyzed by descriptive statistics. The relationship between ergonomic 
factors and low back pain was analyzed by Fisher’s Exact Test. 

 The ergonomic factors that related statistically to low back pain in longan farmers were found 
2 factors. One was the relaxing time during choosing longan process by sitting (P-value=0.046).  
The farmers sit continuously to choose longan size 2 hours and 4 hours. The percentage of low back 
pain was 77.8 and 93.3 respectively. In the farmers who had unusual relaxing time, it was found that 
everyone had low back pain. The number of longan trees in spread out process per day (P-
value=0.034). The farmers used hoe to spread out soil amount 1-50 longan trees. The percentage of 
low back pain was 83.0. 

 The study indicated that the relaxing time during day related with low back pain of longan 
farmers. Particular of choosing longan process by sitting, the farmers was in the position sitting all 
day. Because of longan-sale is the most important income for the farmers. Moreover, it was also 
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found that the processes in harvest had high percentage of low back pain. This point should be 
researched continuously and collected data in the harvesting period. 


