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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความชุกของอาการปวดหลงัส่วนล่างในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการยศาสตร์กับอาการปวดหลงัส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไย 
ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2556 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2556   
ผลการวเิคราะห์น าเสนอขอ้มูลเป็น 3 ส่วน คือ  
  ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรสวนล าไย 
  ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลอาการปวดหลงัส่วนล่างในรอบ 1 ปี และอตัราความชุกของอาการปวดหลงั
ส่วนล่าง 
  ส่วนท่ี 3   ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสัมผสัปัจจยัดา้นการยศาสตร์กบัอาการปวดหลงัส่วนล่าง 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

        กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัคร้ังน้ีเป็นเกษตรกรสวนล าไยในต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา จงัหวดั
ล าพูน ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน จ านวน 334 ราย ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานะภาพการท างาน จ านวนปีของการประกอบอาชีพท าสวนล าไย ระดบัการศึกษา และโรคประจ าตวั 
ดงัตารางท่ี 4.1 - 4.5  
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ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง แจกแจงตามเพศและอาย ุ(n=334) 

 
ข้อมูลทัว่ไป 

อาการปวดหลงัส่วนล่างในรอบ 1 ปี ทีผ่่านมา 

ปวด 
คน (ร้อยละ) 

ไม่ปวด 
คน (ร้อยละ) 

รวม 
คน  

(ร้อยละ) 

P-value 

เพศ     0.162 
 ชาย 

หญิง 
100 (54.3) 
70 (46.7) 

84 (45.7) 
80 (53.3) 

184 (55.1) 
150 (44.9) 

 

อายุ (ปี)    0.322 
 31 - 35  ปี 

36 - 40  ปี 
41 - 45  ปี 
46 - 50  ปี 
51 - 55  ปี 
56 - 60  ปี 
61 - 65  ปี 
อายตุ  ่าสุด (ปี) 
อายสูุงสุด (ปี) 
อายเุฉล่ีย  (ปี) 
S.D. (ปี) 

12 (41.4) 
16 (61.5) 
24 (55.8) 
27 (44.3) 
48 (59.3) 
25 (45.5) 
18 (46.2) 

 

17 (58.6) 
10 (38.5) 
19 (44.2) 
34 (55.7) 
33 (40.7) 
30 (54.5) 
21 (53.8) 

29 (8.7) 
26 (7.8) 

43 (12.9) 
61 (18.3) 
81 (24.3) 
55 (16.5) 
39 (11.7) 

31 
65 

50.08 
8.89 

 

 ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งโดยแจกแจงตามเพศและอายุ เกษตรกร
สวนล าไยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย กลุ่มตวัอยา่งมากกวา่คร่ึงหน่ึงมีอายุอยูใ่นช่วง 41 - 55 ปี โดยช่วงอายุ
ท่ีท าสวนล าไยมากท่ีสุด คือ 51 - 55 ปี รองลงมา คือ ช่วงอายุ 46 - 50 ปี และยงัพบการท าสวนล าไยใน
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปี ซ่ึงเป็นเกษตรกรวยัสูงอาย ุค่าเฉล่ียของอายุกลุ่มตวัอยา่ง คือ 50.08 ปี 
สอดคลอ้งกบัช่วงอายุท่ีพบว่าท าสวนล าไยมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบว่า ร้อยละของอายุการท าสวน
ล าไยเพิ่มข้ึนตั้งแต่ช่วงอาย ุ36 - 40 ปี และลดลงเม่ือเขา้สู่ช่วงอาย ุ56 - 60 ปี   
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ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  แจกแจงตามสถานะภาพการท างานและจ านวนปี
ของการประกอบอาชีพท าสวนล าไย (n=334) 

 
ข้อมูลทัว่ไป 

อาการปวดหลงัส่วนล่างในรอบ 1 ปี ทีผ่่านมา 

ปวด 
คน (ร้อยละ) 

ไม่ปวด 
คน (ร้อยละ) 

รวม 
คน (ร้อย
ละ) 

P-value 

สถานะภาพการท างาน     0.006 
 เจา้ของสวนล าไย 

รับจา้งท าสวนล าไย 
150 (54.3) 
20 (34.5) 

126 (45.7) 
38 (65.5) 

276 (82.6) 
58 (17.4) 

 

จ านวนปีของการประกอบอาชีพท าสวน
ล าไย 

   0.669 

 นอ้ยกวา่ 5 ปี 
5 - 10   ปี 
11 - 15 ปี 
16 - 20 ปี 
21 - 30 ปี 
มากกวา่ 30 ปี 

24 (52.2) 
48 (53.9) 
22 (51.2) 
16 (42.1) 
42 (55.3) 
18 (42.9) 

22 (47.8) 
41 (46.1) 
21 (48.8) 
22 (57.9) 
34 (44.7) 
24 (57.1) 

46 (13.8) 
89 (26.6) 
43 (12.9) 
38 (11.4) 
76 (22.8) 
42 (12.6) 

 

 

 ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างโดยแจกแจงตามตามสถานะภาพการ
ท างานและจ านวนปีของการประกอบอาชีพท าสวนล าไย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเจา้ของสวนล าไย 
คิดเป็นร้อยละ 82.6 กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 40.4 ประกอบอาชีพท าสวนล าไยไม่เกิน 10 ปี จ  านวนปีท่ีมี
การประกอบอาชีพท าสวนล าไยมากท่ีสุดคือ 5 - 10 ปี นอกจากน้ียงัพบว่า สถานะภาพการท างานมี
ความสัมพันธ์กับอาการปวดหลังส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-
value<0.05) 
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ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง แจกแจงตามระดบัการศึกษา (n=334) 

 ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
 ไม่ไดรั้บการศึกษา 

ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
สูงกวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 

2 
198 
45 
56 
33 

0.6 
59.3 
13.5 
16.8 
9.9 

  

ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งโดยแจกแจงตามระดบัการศึกษา กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 59.3 มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีจบการศึกษา
ในระดบัสูงกวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย  

ตารางที ่4.4  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง แจกแจงตามระดบัของดชันีมวลกาย (n=334) 

 
ข้อมูลทัว่ไป 

อาการปวดหลงัส่วนล่างในรอบ 1 ปี ทีผ่่านมา 

ปวด 
คน (ร้อยละ) 

ไม่ปวด 
คน (ร้อยละ) 

รวม 
คน  

(ร้อยละ) 

P-value 

ดัชนีมวลกาย (kg/m2)    0.602 
 <18.5           (ต ่ากวา่เกณฑป์กติ) 

18.5 - 22.9   (ปกติ) 
23.0 - 27.4   (เกินเกณฑป์กติ) 
≥27.5          (อว้น) 
ดชันีมวลกายต ่าสุด (kg/m2) 
ดชันีมวลกายสูงสุด (kg/m2) 
ดชันีมวลกายเฉล่ีย (kg/m2) 
S.D. (kg/m2) 

16 (64.0) 
84 (50.0) 
62 (49.6) 
8 (50.0) 

9 (36.0) 
84 (50.0) 
63 (50.4) 
8 (50.0) 

25 (75.0) 
168 (50.3) 
125 (37.4) 

16 (4.8) 
14.84 
38.20 
22.41 
3.04 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างโดยแจกแจงตามระดบัของดชันีมวล
กาย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าดชันีมวลกายอยูใ่นเกณฑ์ปกติ แต่ยงัพบวา่มีกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 4.8 ท่ี
มีภาวะอว้น ค่าดชันีมวลกายเฉล่ียท่ีค านวณไดอ้ยูใ่นเกณฑป์กติ คือ 22.41 kg/m2 และอยูใ่นช่วงเดียวกนั
กบัค่าดชันีมวลกายของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 
 

ตารางที ่4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง แจกแจงตามโรคประจ าตวัท่ีท าใหเ้กิดอาการ 
   ปวดหลงั  (n=334) 

 

 ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งโดยแจกแจงตามโรคประจ าตวัท่ีท าให้
เกิดอาการปวดหลงั มีกลุ่มตวัอย่างเพียงส่วนน้อยท่ีมีโรคประจ าตวัโดยท่ีแต่ละชนิดไม่ถึงร้อยละ 5    
โรคประจ าตวัท่ีไม่พบในกลุ่มตวัอยา่ง คือ วณัโรค   ส่วนโรคประจ าตวัชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ กระดูก
สันหลงัคดหรือโก่ง โดยพบจ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.3 

 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรสวนล าไย มีร้อยละของเพศชายและเพศหญิงใกลเ้คียง
กนั พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 - 55 ปี และเป็นเจา้ของสวนล าไยท่ีท าสวนล าไยเอง ประกอบ
อาชีพท าสวนล าไยมาแลว้อยา่งนอ้ย 5 - 10 ปี มากกว่าคร่ึงหน่ึงจบการศึกษาในชั้นประถมศึกษาแต่มี
บางส่วนท่ีจบการศึกษาในระดบัสูงกว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย ค่าดชันีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ พบ
เพียงส่วนนอ้ยท่ีมีโรคประจ าตวัท่ีท าใหเ้กิดอาการปวดหลงั 

 ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

โรคประจ าตัว    
 โรคไต 

มดลูกอกัเสบ 
ต่อมลูกหมากโต 
โรคท่ีเก่ียวกบัตบั ตบัอ่อน ล าไส้ 
โรคหลอดเลือดแดงโป่งพอง 
กระดูกสันหลงัคดหรือโก่ง 
กระดูกสันหลงัเคล่ือน 
วณัโรค 
หมองรองกระดูกสันหลงัปล้ิน 
กระดูกสันหลงัเส่ือมกดทบัเส้นประสาท 
อ่ืนๆระบุ 

5 
4 
2 
6 
1 

11 
6 
- 
1 
6 
- 

1.5 
1.2 
0.6 
1.8 
0.3 
3.3 
1.8 
- 

0.3 
1.8 
- 
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ส่วนที ่2  ข้อมูลอาการปวดหลงัส่วนล่างในรอบ 1 ปี  และอตัราความชุกของอาการปวดหลงัส่วนล่าง  
 

 ประกอบดว้ย ขอ้มูลเก่ียวกบัอาการปวดหลงัส่วนล่าง ลกัษณะอาการปวดหลงัส่วนล่าง อาการ
ปวดหลังส่วนล่างภายหลังจากการท ากิจกรรมต่างๆ วิธีการบรรเทาอาการปวด ความแตกต่างของ
อาการปวดหลังส่วนล่างระหว่างช่วงท่ีท าสวนล าไยกับช่วงท่ีหยุดงาน และความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีต่ออาการปวดหลงัส่วนล่างกบัการท าสวนล าไย 
 

ตารางที ่4.6  จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่ง แจกแจงตำมขอ้มูลเก่ียวกบัอำกำรปวดหลงัส่วนล่ำง 
       (n=334)  
 

 ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

การประสบอุบัติเหตุบริเวณหลงัหรือได้รับการผ่าตัด 
กระดูกสันหลงั 

  

 ไม่เคย 
เคย 

310 
24 

92.8 
7.2 

อาการปวดหลงัส่วนล่าง  ในรอบ 1 ปี ทีผ่่านมา   
 ไม่เคย 

เคย 
164 
170 

49.1 
50.9 

  

 ตำรำงท่ี 4.6 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่ำงโดยแจกแจงตำมขอ้มูลเก่ียวกบัอำกำร
ปวดหลังส่วนล่ำง กลุ่มตวัอย่ำงส่วนมำกไม่เคยประสบอุบัติเหตุบริเวณหลังหรือได้รับกำรผ่ำตัด
กระดูกสันหลงัส่วนอำกำรปวดหลงัส่วนล่ำงในระยะเวลำ 1 ปี ท่ีผำ่นมำ มีทั้งกลุ่มตวัอยำ่งท่ีเคยและไม่
เคยมีอำกำรปวดล่ำงส่วนล่ำง โดยมีร้อยละของทั้งสองกลุ่มใกลเ้คียงกนั ส ำหรับกลุ่มตวัอยำ่งท่ีไม่เคยมี
อำกำรปวดหลงัส่วนล่ำงในรอบ 1 ปี ท่ีผำ่นมำ จ ำนวน 164 คน ให้ส้ินสุดกำรตอบแบบสัมภำษณ์เพียง
เท่ำน้ี ส่วนกลุ่มตวัอยำ่งท่ีเหลือ 170 คน ใหต้อบแบบสัมภำษณ์ในขอ้ต่อไป 
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ตารางที ่4.7  จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่ง แจกแจงตำมระดบัควำมรุนแรงของอำกำรปวดหลงั- 
       ส่วนล่ำง (n=170) 
 

 ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

ความรุนแรงของอาการปวดหลงัส่วนล่าง   
 รู้สึกสบำยดี (0-1) 

ปวดพอร ำคำญ (2-3) 
ปวดพอประมำณ (4-5) 
ปวดมำกพอสมควร (6-7) 
ปวดเป็นอยำ่งมำก (8-9) 
ปวดสุดจะทน (10)  

- 
71 
74 
21 
3 
1 

- 
41.8 
43.5 
12.4 
1.8 
0.6 

  

 ตำรำงท่ี 4.7 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งโดยแจกแจงตำมระดบัควำมรุนแรงของ
อำกำรปวดหลังส่วนล่ำง จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 170 คน ท่ีมีเคยมีอำกำรปวดหลังส่วนล่ำงใน
ระยะเวลำ 1 ปี ท่ีผำ่นมำ พบวำ่ มำกกวำ่ร้อยละ 80 มีอำกำรปวดระดบัปวดพอร ำคำญ ถึง ปวดพอประมำณ 
และร้อยละของอำกำรปวดหลงัส่วนล่ำงลดลงในระดบัควำมรุนแรงของอำกำรปวดท่ีมำกข้ึน จำก
ตำรำงน้ี กลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีควำมรุนแรงของอำกำรปวดหลงัส่วนล่ำงน้อยกว่ำหรือเท่ำกบั 2 จ ำนวน 19 
คน ให้ส้ินสุดกำรตอบแบบสัมภำษณ์เพียงเท่ำน้ี ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงท่ีเหลือ 151 คน ให้ตอบแบบ
สัมภำษณ์ต่อไปจนส้ินสุดกำรตอบแบบสัมภำษณ์ 
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ตารางที ่4.8  จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่ง แจกแจงตำมลกัษณะของอำกำรปวดหลงัส่วนล่ำง             
       (n=151) 
 

 ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

ลกัษณะอำกำรปวดหลงัส่วนล่ำง   
 
 
 
 
 
 
 

อำกำรปวดเกิดข้ึนอยำ่งฉบัพลนัและยดืเยื้อไม่เกิน 3 
เดือน  
อำกำรปวดเกิดข้ึนอยำ่งชำ้ๆ ทีละเล็กทีละนอ้ยและนำน 
ไม่เกิน 3 เดือน 
ปวดเร้ือรังนำนเกิน 3 เดือน อำกำรปวดอำจจะเกิดข้ึน
ฉบัพลนัหรือค่อยๆ เกิดทีละเล็กละนอ้ย 
อำกำรปวดไม่ไดติ้ดต่อกนัเร่ือยไป คือ มีช่วงท่ีหำยปวด
แลว้กลบัมำปวดใหม่ 
 

19 
 

36 
 

12 
 

84 
 
 
 

23 
19 
57 
26 
6 

17 
3 

12.6 
 

23.8 
 

7.9 
 

55.6 
 
 
 

15.2 
12.6 
37.7 
17.2 
4.0 

11.3 
2.0 

ช่วงเวลำท่ีมีอำกำรปวดมำกท่ีสุด 

 ต่ืนนอนตอนเชำ้ 
เม่ือท ำงำนแลว้เล็กนอ้ย 
ขณะท ำงำน 
ภำยหลงัเลิกงำน 
ตลอดเวลำ 
ขณะนอนหลบัตอนกลำงคืน 
อ่ืนๆ 

 

 ตำรำงท่ี 4.8 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งโดยแจกแจงตำมลกัษณะของอำกำรปวด
หลงัส่วนล่ำง กลุ่มตวัอยำ่งส่วนมำกมีลกัษณะอำกำรปวดไม่ไดติ้ดต่อกนัเร่ือยไป คือ มีช่วงท่ีหำยปวด
แลว้กลบัมำปวดใหม่ โดยช่วงเวลำท่ีมีอำกำรปวดมำกท่ีสุดเก่ียวขอ้งกบัช่วงเวลำระหว่ำงกำรท ำสวน
ล ำไย คือ เม่ือท ำงำนแลว้เล็กนอ้ย ขณะท ำงำน และภำยหลงัเลิกงำน  
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ตารางที ่4.9  จ  ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่ง แจกแจงตำมอำกำรปวดหลงัส่วนล่ำงภำยหลงัจำก 
       กำรอยูใ่นอิริยำบถต่ำงๆและวธีิกำรบรรเทำอำกำรปวด (n=151) 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

อาการปวดหลงัส่วนล่างหลังจากการอยู่ในอริิยาบถต่างๆ   
 
 
 
 
 
 

ยนืนำนๆ 
เดินนำนๆ 
นัง่นำนๆ 
นอนนำนๆ 
ไอหรือจำม 
อ่ืนๆ 
จ ำนวนผูท่ี้ตอบ 1 อิริยำบถ 
จ ำนวนผูท่ี้ตอบมำกกวำ่ 1 อิริยำบถ 
 

28 
17 
55 
13 
3 

13 
129 
22 

 
 

25 
28 
54 
11 
29 
27 
21 
1 

113 
38 

21.7 
13.2 
42.6 
10.1 
2.3 

10.1 
- 
- 
 
 

16.6 
18.5 
35.8 
7.3 

19.2 
17.9 
13.9 
0.7 
- 
- 

วธีิการบรรเทาอาการปวด 

 พบแพทย ์
ซ้ือยำทำ 
รับประทำนยำ 
รับประทำนยำสมุนไพร 
ปรับปรุงสภำพกำรท ำงำน 
ปล่อยไวเ้ฉยๆ 
บริหำรร่ำงกำย นวด ประคบสมุนไพร 
อ่ืนๆ 
จ ำนวนผูท่ี้ตอบ 1 วธีิ 
จ ำนวนผูท่ี้ตอบมำกกวำ่ 1 วธีิ 

หมำยเหตุ * กลุ่มตวัอยำ่ง 1 คน  เลือกไดม้ำกกวำ่ 1 ค ำตอบ 
 

 ตำรำงท่ี 4.9 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งโดยแจกแจงตำมอำกำรปวดหลงัส่วนล่ำง
ภำยหลงัจำกกำรอยูใ่นอิริยำบถต่ำงๆ และวธีิกำรบรรเทำอำกำรปวด กลุ่มตวัอยำ่งส่วนมำกมีอำกำรปวด
หลงัส่วนล่ำงหลงัจำกกำรนั่งนำนๆ และยงัพบว่ำมีกลุ่มตวัอย่ำงบำงส่วนมีอำกำรปวดหลงัส่วนล่ำง
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หลงัจำกกำรอยู่ในอิริยำบถต่ำงๆ มำกกว่ำ 1 อิริยำบถ วิธีกำรบรรเทำอำกำรปวด กลุ่มตวัอยำ่งเลือกใช้
วธีิท่ีหลำกหลำยแตกต่ำงกนัไป แต่วธีิท่ีพบมำกท่ีสุด คือ กำรรับประทำนยำ ซ่ึงมีทั้งยำแผนปัจจุบนัและ
ยำสมุนไพร นอกจำกน้ียงัมีกลุ่มตวัอย่ำงบำงส่วนเลือกใช้วิธีกำรบรรเทำอำกำรปวดหลงัส่วนล่ำง
มำกกวำ่ 1 วธีิ 
 

ตารางที ่4.10   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง แจกแจงตามความแตกต่างของอาการปวดหลงั
ส่วนล่าง ระหวา่งช่วงท่ีท าสวนล าไยกบัช่วงท่ีหยดุงานและการรับรู้ความเส่ียงของ
อาการปวดหลงัส่วนล่างกบัการท าสวนล าไย (n=151) 

 

 ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

ความแตกต่างของอาการปวดหลงัส่วนล่างระหว่างช่วงที่ไปท าสวนล าไยกบัช่วงทีห่ยุดงาน 
 ไม่แตกต่าง 

วนัหยดุงานอาการดีข้ึน 
วนัหยดุงานอาการแยล่ง 
ไม่ทราบ 
ไม่แน่ใจ 
 

18 
112 

3 
4 

14 

11.9 
74.2 

2 
2.6 
9.3 

การรับรู้ความเส่ียงของอาการปวดหลงัส่วนล่างกบัการท าสวนล าไย 
 ใช่ 

ไม่ใช่ 
ไม่แน่ใจ 

86 
24 
41 

57.0 
15.9 
27.2 

  
 ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างโดยแจกแจงตามความแตกต่างของ
อาการปวดหลงัส่วนล่างระหวา่งช่วงท่ีท าสวนล าไยกบัช่วงท่ีหยุดงาน และสาเหตุของอาการปวดหลงั
ส่วนล่างจากการท าสวนล าไย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาการปวดหลงัส่วนล่างดีข้ึนในวนัท่ีไม่ไดท้  า
สวนล าไย และยงัมีบางส่วนท่ีรู้สึกวา่ไม่มีความแตกต่างของอาการปวดหลงัส่วนล่างระหว่างวนัท่ีท า
สวนล าไยและวนัท่ีหยดุงาน โดยสรุปกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ร้อยละ 50 คิดวา่อาการปวดหลงัส่วนล่างมี
สาเหตุมาจากการท าสวนล าไย 

 ขอ้มูลอาการปวดหลงัส่วนล่างในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมา ร้อยละ 50 ของกลุ่มตวัอย่างเคยมีอาการ
ปวดหลงัส่วนล่าง โดยท่ีมากกวา่ร้อยละ 90 ไม่เคยมีประวติัการประสบอุบติัเหตุหรือไดรั้บการผ่าตดั
กระดูกสันหลงั ความรุนแรงของอาการปวดอยูใ่นระดบัปวดพอร าคาญถึงปวดพอประมาณ ลกัษณะ
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อาการปวดไม่ไดติ้ดต่อกนัเร่ือยไป คือ มีช่วงท่ีหายปวดแลว้กลบัมาปวดใหม่ มีช่วงเวลาท่ีปวดมาก
ท่ีสุดขณะท างานและหลงัจากการอยู่ในอิริยาบถนั่งต่อเน่ืองกนันาน กลุ่มตวัอย่างส่วนมากเลือกใช้
วิธีการบรรเทาอาการปวดโดยการรับประทานยา พบว่า ในวนัท่ีไม่ไดท้  าสวนล าไยอาการปวดหลงั
ส่วนล่างดีข้ึน  

ส่วนที ่ 3  ความชุกและสภาพการท างานทีม่ีความสัมพนัธ์กบัอาการปวดหลงัส่วนล่างจากข้ันตอนการ
ท าสวนล าไย 

 ความชุกของอาการปวดหลังส่วนล่างจากขั้นตอนการท าสวนล าไย  ได้จากการใช้แบบ
สัมภาษณ์อาการปวดหลงัส่วนล่างในรอบ 1 ปี ก่อนการศึกษา ของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 334 คน พบวา่
กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 170 คน ท่ีเคยมีอาการปวดหลงัส่วนล่าง ในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมา (ร้อยละ 50.90) 
ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างอีก 164 คน (ร้อยละ 49.10) ไม่เคยมีอาการปวดหลังส่วนล่างในระยะเวลา
ดงักล่าว สามารถค านวณอตัราความชุกของอาการปวดหลงัส่วนล่างได ้ ดงัน้ี 
  ความชุกของอาการปวดหลงัส่วนล่างในรอบ 1 ปี 

=        จ านวนผูท่ี้มีอาการปวดหลงัส่วนล่างในจุดเวลาท่ีก าหนด  x  100 
                จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเส่ียงทั้งหมดท่ีจุดเวลานั้น 
     =        170/334 x 100 
    =        50.90  ต่อ  100 
  ดงันั้น  ความชุกของอาการปวดหลงัส่วนล่างในรอบ 1 ปี ของเกษตรกรสวนล าไย เท่ากบั
ร้อยละ 50.90 
 

ตารางที ่4.11  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง แจกแจงตามอาการปวดหลงัส่วนล่างในรอบ 1 ปี   
             แยกตามขั้นตอนการท าสวนล าไย (n = 151) 

 
ขั้นตอนการท าสวนล าไย * 

อาการปวดหลงัส่วนล่าง  
รวม ปวด ไม่ปวด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ใชค้ราดเกล่ียใบไม ้
ใชจ้อบเกล่ียดิน  
แบกหรือสะพายเคร่ืองตดัหญา้ 
ดึงและลากสายยาง 
ถือหวัพน่และเดินฉีดพน่สารเคมี 

80 
73 
66 
75 
50 

83.3 
81.1 
89.2 
80.6 
74.6 

16 
17 
8 

18 
17 

16.7 
18.9 
10.8 
19.4 
25.4 

96 
90 
74 
93 
67 
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ตารางที ่4.11  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง แจกแจงตามอาการปวดหลงัส่วนล่างในรอบ 1 ปี   
             แยกตามขั้นตอนการท าสวนล าไย (n = 151) (ต่อ) 

 
ขั้นตอนการท าสวนล าไย * 

อาการปวดหลงัส่วนล่าง  
รวม ปวด ไม่ปวด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
กม้ๆ เงยๆ ต่อท่อน ้าพีวซีี 
ยนืเกร็ง บิด หรือเอ้ียวตวัขณะเก็บล าไย 
แบกตะกร้าใส่ล าไย 
นัง่คดัล าไย 
ยกตะกร้าล าไย 
ตดัแต่งก่ิงตน้ล าไย 

86 
41 
48 
51 
48 
47 

87.8 
91.1 
96.0 
94.4 
88.9 
88.7 

12 
4 
2 
3 
6 
6 

12.2 
8.9 
4.0 
5.6 

11.1 
11.3 

98 
45 
50 
54 
54 
53  

หมายเหตุ * กลุ่มตวัอยา่ง 1 คน อาจท าสวนล าไยไดม้ากกวา่ 1 ขั้นตอน 
  

 ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยแจกแจงตามอาการปวดหลัง
ส่วนล่างในรอบ 1 ปี แยกตามขั้นตอนการท าสวนล าไย กลุ่มตวัอยา่งมีอาการปวดหลงัส่วนล่างจากการ
ท าสวนล าไยในแต่ละขั้นตอนอยู่ระหว่างร้อยละ 70 - 90 ขั้นตอนท่ีมีร้อยละของอาการปวดหลัง
ส่วนล่างมากท่ีสุด คือ ขั้นตอนการแบกตะกร้าใส่ล าไย แต่ขั้นตอนท่ีพบวา่มีร้อยละของอาการปวดหลงั
ส่วนล่างนอ้ยท่ีสุด คือ การถือหวัพ่นและเดินฉีดพ่นสารเคมี โดยท่ีแต่ละขั้นตอนยงัมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่
มีอาการปวดหลงัส่วนล่างจากการท าสวนล าไย  
 

ตารางที ่4.12   ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาการท าสวนล าไยใน 1 วนั ของแต่ละขั้นตอนกบัอาการ
ปวด หลงัส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไย (n = 151) 

 

 
ขั้นตอนการท าสวนล าไย 

อาการปวดหลงัส่วนล่างของระยะเวลาการท างาน  
P-value 

 
< 8 ช่ัวโมง 
คน (ร้อยละ) 

8 ช่ัวโมง 
คน (ร้อยละ) 

> 8 ช่ัวโมง 
คน (ร้อยละ) 

ไม่แน่นอน 
คน (ร้อยละ) 

ใชค้ราดเกล่ียใบไม ้ 
ใชจ้อบเกล่ียดิน  
แบกหรือสะพายเคร่ืองตดัหญา้ 
ดึงและลากสายยาง 
ถือหวัพน่และเดินฉีดพน่สารเคมี 
กม้ๆ เงยๆ ต่อท่อน ้ าพีวซีี 

32 (82.1) 
33 (82.5) 
28 (84.8) 
36 (75.0) 
30 (73.2) 
32 (86.5) 

9 (81.8) 
7 (63.6) 
6 (100.0)  
5 (100.0) 
5 (100.0) 
13 (92.9) 

7 (87.5) 
3 (100.0) 
6 (75.0) 
8 (100.0) 
4 (100.0) 
13 (81.3) 

32 (84.2) 
30 (83.3) 
26 (96.3) 
26 (81.3) 
11 (64.7) 
28 (90.3) 

1.000 
0.465 
0.190 
0.329 
0.346 
0.76 
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ตารางที ่4.12   ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาการท าสวนล าไยใน 1 วนั ของแต่ละขั้นตอนกบัอาการ
ปวด หลงัส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไย (n = 151) (ต่อ) 

 

 
ขั้นตอนการท าสวนล าไย 

อาการปวดหลงัส่วนล่างของระยะเวลาการท างาน  
P-value 

 
< 8 ช่ัวโมง 
คน (ร้อยละ) 

8 ช่ัวโมง 
คน (ร้อยละ) 

> 8 ช่ัวโมง 
คน (ร้อยละ) 

ไม่แน่นอน 
คน (ร้อยละ) 

ยนืเกร็ง บิด หรือเอ้ียวตวัขณะ
เก็บล าไย 
แบกตะกร้าใส่ล าไย 
นัง่คดัล าไย 
ยกตะกร้าล าไย 
ตดัแต่งก่ิงตน้ล าไย 

13 (100.0) 
 

14 (100.0) 
8 (88.9) 
21 (87.5) 
17 (94.4) 

11 (91.7) 
 

10 (90.9) 
16 (94.1) 
6 (100.0) 
14 (93.3) 

6 (100.0) 
 

3 (100.0) 
5 (100.0) 
1 (50.0) 
2 (66.7) 

11 (78.6) 
 

21 (95.5) 
22 (95.7) 
20 (90.9) 
14 (82.4) 

0.249 
 

0.749 
0.827 
0.367 
0.321 

 

 ตารางท่ี 4.1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาการท าสวนล าไยใน 1 วนั ของแต่ละขั้นตอน
กบัอาการปวดหลงัส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไย พบวา่ ระยะเวลาของการท าสวนล าไยใน 1 วนั ไม่
มีความสัมพนัธ์กบัอาการปวดหลงัส่วนล่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P-value>0.05)  กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนมากท าสวนล าไยต่อเน่ืองกนันอ้ยกวา่ 8 ชัว่โมง และมีระยะเวลาการท าสวนล าไยท่ีไม่แน่นอน พบ
จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งลดลงตามชัว่โมงการท าสวนล าไยท่ีมากข้ึน ยกเวน้ขั้นตอนการนัง่คดัล าไยท่ีมี
จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งมากข้ึนจากระยะเวลาการนัง่คดัล าไยนอ้ยกวา่ 8 ชัว่โมงไปถึงระยะเวลา 8 ชัว่โมง 

 

ตารางที ่4.13  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาในการพกัต่อคร้ังของการท าสวนล าไยแต่ละขั้นตอน
ใน 1 วนักบัอาการปวดหลงัส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไย (n = 151) 

 
ขั้นตอนการท าสวนล าไย 

อาการปวดหลงัส่วนล่างของระยะเวลาการท างาน  
P-value 

 
2 ช่ัวโมง 
แล้วพกั 

คน (ร้อยละ) 

4 ช่ัวโมง 
แล้วพกั 

คน (ร้อยละ) 

> 4 ช่ัวโมง 
แล้วพกั 

คน (ร้อยละ) 

ไม่แน่นอน 
 

คน (ร้อยละ) 
ใชค้ราดเกล่ียใบไม ้ 
ใชจ้อบเกล่ียดิน  
แบกหรือสะพายเคร่ืองตดัหญา้ 
ดึงและลากสายยาง 
ถือหวัพน่และเดินฉีดพน่สารเคมี 
กม้ๆ เงยๆ ต่อท่อน ้ าพีวซีี 
 

24 (82.8) 
23 (74.2) 
19 (79.2) 
26 (74.3) 
24 (80.0) 
25 (83.3) 

 

7 (70.0) 
4 (66.7) 
1 (100.0) 
5 (71.4) 
5 (83.3) 
10 (76.9) 

 

1 (100.0) 
0 (0.0) 

1 (100.0) 
2 (100.0) 
1 (100.0) 
3 (100.0) 

 

48 (85.7) 
46 (86.8) 
45 (93.8) 
42 (85.7) 
20 (66.7) 
48 (92.3) 

 

0.530 
0.196 
0.291 
0.455 
0.654 
0.303 
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ตารางที ่4.13  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาในการพกัต่อคร้ังของการท าสวนล าไยแต่ละขั้นตอน
ใน 1 วนักบัอาการปวดหลงัส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไย (n = 151) (ต่อ) 

 
ขั้นตอนการท าสวนล าไย 

อาการปวดหลงัส่วนล่างของระยะเวลาการท างาน  
P-value 

 
2 ช่ัวโมง 
แล้วพกั 

คน (ร้อยละ) 

4 ช่ัวโมง 
แล้วพกั 

คน (ร้อยละ) 

> 4 ช่ัวโมง 
แล้วพกั 

คน (ร้อยละ) 

ไม่แน่นอน 
 

คน (ร้อยละ) 
ยนืเกร็ง บิด หรือเอ้ียวตวัขณะเก็บ
ล าไย 
แบกตะกร้าใส่ล าไย 
นัง่คดัล าไย 
ยกตะกร้าล าไย 
ตดัแต่งก่ิงตน้ล าไย 

8 (80.0) 
 

8 (88.9) 
7 (77.8) 
11 (84.6) 
13 (81.3) 

5 (71.4) 
 

5 (83.3) 
14 (93.3) 
6 (100.0) 
4 (100.0) 

3 (100.0) 
 

1 (100.0) 
0 (0.0) 

1 (100.0) 
0 (0.0) 

25 (92.6) 
 

34 (100.0) 
29 (100.0) 
30 (88.2) 
30 (90.9) 

0.297 
 

0.126 
0.046* 

1.000 
0.621 

 

 ตารางท่ี 4.13 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาในการพกัต่อคร้ังของการท าสวนล าไย      
แต่ละขั้นตอนใน 1 วนั กบัอาการปวดหลงัส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไย พบว่า มีความสัมพนัธ์
ระหว่างระยะเวลาในการพกัต่อคร้ังกบัอาการปวดหลงัส่วนล่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติเฉพาะใน
ขั้นตอนการนัง่คดัล าไย (P-value<0.05) โดยไดค้่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.046 ส าหรับการท าสวนล าไย
ขั้นตอนอ่ืนๆกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาพกัท่ีไม่แน่นอน และมีกลุ่มตวัอย่างเพียงส่วนน้อยท่ี
ท างานต่อเน่ืองกนัมากกวา่ 4 ชัว่โมงแลว้จึงพกั 
 

ตารางที ่4.14   ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งจ ำนวนวนัของกำรท ำสวนล ำไยแต่ละขั้นตอนกบัอำกำรปวดหลงั    
    ส่วนล่ำงของเกษตรกรสวนล ำไย (n=151)  
 

 
ขั้นตอนการท าสวนล าไย 

อาการปวดหลงัส่วนล่างของจ านวนวนัท าสวนล าไย  
P-value 

 
1-7  วนั 

คน (ร้อยละ) 
8-14  วนั 

คน (ร้อยละ) 
15-21  วนั 
คน (ร้อยละ) 

22 วนั ขึน้ไป 
คน (ร้อยละ) 

ใชค้รำดเกล่ียใบไม ้ 
ใชจ้อบเกล่ียดิน  
แบกหรือสะพำยเคร่ืองตดัหญำ้ 
ดึงและลำกสำยยำง 
ถือหวัพน่และเดินฉีดพน่สำรเคมี 
กม้ๆเงยๆตอ่ท่อน ้ ำพีวซีี 
ยนืเกร็ง บิด หรือเอ้ียวตวัขณะเก็บ
ล ำไย 

76 (82.6) 
63 (78.8) 
65 (89.0) 
75 (80.6) 
50 (74.6) 
84 (87.5) 
29 (87.9) 

4 (100.0) 
10 (100.0) 
1 (100.0) 

- 
- 
- 

7 (100.0) 

- 
- 
- 
- 
- 

2 (100.0) 
5 (100.0) 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1.000 
0.198 
1.000 

.a 

.a 
1.000 
1.000 
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ตารางที ่4.14   ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งจ ำนวนวนัของกำรท ำสวนล ำไยแต่ละขั้นตอนกบัอำกำรปวดหลงั    
    ส่วนล่ำงของเกษตรกรสวนล ำไย (n=151) (ต่อ) 
 
 

ขั้นตอนการท าสวนล าไย 
อาการปวดหลงัส่วนล่างของจ านวนวนัท าสวนล าไย  

P-value 
 

1-7  วนั 
คน (ร้อยละ) 

8-14  วนั 
คน (ร้อยละ) 

15-21  วนั 
คน (ร้อยละ) 

22 วนั ขึน้ไป 
คน (ร้อยละ) 

ใชค้รำดเกล่ียใบไม ้ 
ใชจ้อบเกล่ียดิน  
แบกหรือสะพำยเคร่ืองตดัหญำ้ 
ดึงและลำกสำยยำง 
ถือหวัพน่และเดินฉีดพน่สำรเคมี 
กม้ๆเงยๆตอ่ท่อน ้ ำพีวซีี 
ยนืเกร็ง บิด หรือเอ้ียวตวัขณะเก็บ
ล ำไย 
แบกตะกร้ำใส่ล ำไย 
นัง่คดัล ำไย 
ยกตะกร้ำล ำไย 
ตดัแต่งก่ิงตน้ล ำไย 

76 (82.6) 
63 (78.8) 
65 (89.0) 
75 (80.6) 
50 (74.6) 
84 (87.5) 
29 (87.9) 

 
33 (94.3) 
32 (97.0) 
36 (90.0) 
39 (88.6) 

4 (100.0) 
10 (100.0) 
1 (100.0) 

- 
- 
- 

7 (100.0) 
 

10 (100.0) 
12 (92.3) 
8 (80.0) 
8 (88.9) 

- 
- 
- 
- 
- 

2 (100.0) 
5 (100.0) 

 
5 (100.0) 
6 (85.7) 
4 (100.0) 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

1 (100.0) 
- 
- 

1.000 
0.198 
1.000 

.a 

.a 
1.000 
1.000 

 
1.000 
0.354  
0.745 
1.000 

 
 ตำรำงท่ี 4.14 แสดงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงจ ำนวนวนัของกำรท ำสวนล ำไยแต่ละขั้นตอนกับ
อำกำรปวดหลงัส่วนล่ำงของเกษตรกรสวนล ำไย ไม่พบควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงจ ำนวนวนัของกำรท ำ
สวนล ำไยกบัอำกำรปวดหลงัส่วนล่ำงอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P-value>0.05) ขั้นตอนท่ีมีจ ำนวนวนั
ของกำรท ำสวนล ำไยต่อเน่ืองกันนำนมำกท่ีสุด คือ ขั้นตอนกำรนั่งคดัท ำไย ในขณะท่ีขั้นตอนท่ีมี
จ ำนวนวนัของกำรท ำสวนล ำไยนอ้ยท่ีสุด คือ กำรดึงและลำกสำยยำง และกำรถือหวัพน่และเดินฉีดพ่น
สำรเคมี โดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยำ่งมีจ ำนวนวนัของกำรท ำสวนล ำไยต่อเน่ืองกนัระหวำ่ง 1 - 2 สัปดำห์  
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ตารางที ่4.15    ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งจ ำนวนตน้ล ำไยท่ีเกษตรกรสวนล ำไยท ำกิจกรรมใน 1 วนั กบั  
    อำกำรปวดหลงัส่วนล่ำงของเกษตรกรสวนล ำไย (n=151) 
 

 
ขั้นตอนการท าสวนล าไย 

จ านวนและร้อยละของเกษตรกรสวนล าไย
ทีม่ีอาการปวดหลงัส่วนล่าง 

 
P-value 

 0-100  ต้น 
คน (ร้อยละ) 

101-200  ต้น 
คน (ร้อยละ) 

ใชค้รำดเกล่ียใบไม ้ 
ใชจ้อบเกล่ียดิน  
ดึงและลำกสำยยำง 
ถือหวัพน่และเดินฉีดพน่สำรเคมี 
กม้ๆเงยๆต่อท่อน ้ำพีวซีี 
ยนืเกร็ง บิด หรือเอ้ียวตวัขณะเก็บล ำไย 
แบกตะกร้ำใส่ล ำไย 
ตดัแต่งก่ิงตน้ล ำไย 

80 (83.3) 
73 (81.1) 
62 (83.8) 
41 (77.4) 
69 (87.3) 
39 (90.7) 
48 (96.0) 
46 (88.5) 

- 
- 

13 (68.4) 
9 (64.3) 

4 (100.0) 
2 (100.0) 

- 
- 

.a 

.a 
0.190 
0.322 
1.000 
1.000 

.a 

.a  
a =  No statistics are computed because it is a constant. 
 

 ตำรำงท่ี 4.15 แสดงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งจ ำนวนตน้ล ำไยท่ีเกษตรกรสวนล ำไยท ำกิจกรรมใน 1 
วนั กบัอำกำรปวดหลงัส่วนล่ำงของเกษตรกรสวนล ำไย ไม่พบควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งจ ำนวนตน้ล ำไย
กบัอำกำรปวดหลงัส่วนล่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P-value>0.05) กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่ท ำสวน
ล ำไยต่อวนัน้อยกว่ำหรือเท่ำกบั 100 ตน้ แต่มีในบำงขั้นตอนท่ีมีกำรท ำสวนล ำไยต่อวนัมำกกวำ่ 100 
ตน้ พบในขั้นตอนกำรดึงและลำกสำยยำง กำรถือหวัพน่และเดินฉีดพน่สำรเคมี กำรกม้ๆเงยๆต่อท่อน ้ ำ
พี่วซีี และ กำรยนืเกร็ง บิด หรือเอ้ียวตวัขณะเก็บล ำไย 
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ตารางที ่4.16   ความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนตน้ล าไยท่ีเกษตรกรสวนล าไยท ากิจกรรมใน 1 วนั กบั 
         อาการปวดหลงัส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไย (n=151) 
 

 
ขั้นตอนการท าสวนล าไย 

จ านวนและร้อยละของเกษตรกรสวนล าไย 
ทีป่วดหลงัส่วนล่าง 

 
P-value 

 0-50 ต้น 
คน (ร้อยละ) 

51-100 ต้น 
คน (ร้อยละ) 

101-150 ต้น 
คน (ร้อยละ) 

151-200 ต้น 
คน (ร้อยละ) 

ใชค้ราดเกล่ียใบไม ้ 
ใชจ้อบเกล่ียดิน  
ดึงและลากสายยาง 
ถือหวัพน่และเดินฉีดพน่สารเคมี 
กม้ๆ เงยๆ ต่อท่อน ้ าพีวซีี 
ยนืเกร็ง บิด หรือเอ้ียวตวัขณะเก็บ
ล าไย 
แบกตะกร้าใส่ล าไย 
ตดัแต่งก่ิงตน้ล าไย  

77 (83.7) 
73 (83.0) 
33 (89.8) 
20 (80.0) 
69 (87.3) 
39 (90.7) 

 
48 (96.0) 
47 (88.7) 

5 (75.0) 
0 (0.0) 

29 (78.4) 
21 (75.0) 
13 (86.7) 

- 
 
- 
- 

- 
- 

10 (66.7) 
4 (44.4) 
4 (100.0) 
2 (100.0) 

 
- 
- 

- 
- 

3 (75.0) 
5 (100.0) 

- 
- 
 
- 
- 

0.524 
0.034* 

0.211 
0.119 
1.000  
1.000 

 
.a 
.a 

a =  No statistics are computed because it is a constant. 
 

 ตารางท่ี 4.16 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนตน้ล าไยท่ีเกษตรกรสวนล าไยท ากิจกรรมใน 1 
วนั กบัอาการปวดหลงัส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไย พบความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนตน้ล าไยท่ี
เกษตรกรสวนล าไยท ากิจกรรมใน 1 วนั กบัอาการปวดหลงัส่วนล่างเฉพาะขั้นตอนการใช้จอบเกล่ีย
ดินอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P-value<0.05) ในขณะท่ีไม่พบความสัมพนัธ์ดงักล่าวในการท าสวน
ล าไยขั้นตอนอ่ืนๆ ขั้นตอนท่ีพบวา่มีจ านวนตนัล าไยท่ีเกษตรกรท าสวนล าไยต่อวนัมากท่ีสุด คือ การ
ดึงและลากสายยาง และการถือหวัพน่และเดินฉีดพน่สารเคมี โดยท่ีในแต่ละวนัมีตน้ล าไยอยา่งนอ้ย 50 
ตน้ท่ีเกษตรสามารถท ากิจกรรมได ้
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ตารางที ่4.17  ความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนพื้นท่ีตน้ล าไยท่ีเกษตรกรสวนล าไยท ากิจกรรมใน 1 วนั  
    กบัอาการปวดหลงัส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไย (n=151) 
 

 
ขั้นตอนการท าสวนล าไย 

จ านวนและร้อยละของเกษตรกรสวนล าไย
ทีม่ีอาการปวดหลงัส่วนล่าง 

 
P-value 

 1-5  ไร่ 
คน (ร้อยละ) 

6-10  ไร่ 
คน (ร้อยละ) 

ใชค้ราดเกล่ียใบไม ้ 
ใชจ้อบเกล่ียดิน  
แบกหรือสะพายเคร่ืองตดัหญา้ 
ดึงและลากสายยาง 
ถือหวัพน่และเดินฉีดพน่สารเคมี 
กม้ๆเงยๆต่อท่อน ้าพีวซีี 
ยนืเกร็ง บิด หรือเอ้ียวตวัขณะเก็บล าไย 
ตดัแต่งก่ิงตน้ล าไย 

78 (83.9) 
73 (81.1) 
66 (89.2) 
60 (81.1) 
39 (73.6) 
79 (87.8) 
41 (91.1) 
47 (88.7) 

2 (66.7) 
- 
- 

15 (78.9) 
11 (78.6) 
7 (87.5) 

- 
- 

0.425 
.a 
.a 

1.000 
1.000 
1.000  

.a 

.a 
 

 ตารางท่ี 4.17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนพื้นท่ีต้นล าไยท่ีเกษตรกรสวนล าไยท า
กิจกรรมใน 1 วนั กบัอาการปวดหลงัส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไย ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่าง
จ านวนพื้นท่ีต้นล าไยกับอาการปวดหลังส่วนล่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value>0.05) กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ท าสวนล าไยต่อวนัพื้นท่ี 1 - 5 ไร่ และมีบางขั้นตอนท่ีกลุ่มตวัอย่างท าสวนล าไย
มากกวา่ 5 ไร่ต่อวนั คือ การใชค้ราดเกล่ียใบไม ้การดึงและลากสายยาง การถือหัวพ่นและเดินฉีดพ่น
สารเคมี และการกม้ๆ เงยๆ ต่อท่อน ้าพีวซีี 
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ตารางที ่4.18  ความสัมพนัธ์ระหวา่งชนิดของเคร่ืองตดัหญา้กบัอาการปวดหลงัส่วนล่างของเกษตรกร 
สวนล าไย (n=74)  

 

 
ขั้นตอนการท าสวนล าไย 

จ านวนและร้อยละของเกษตรกรสวนล าไย 
ทีม่ีอาการปวดหลงัส่วนล่าง 

 
P-value 

 ชนิดสะพายหลงั 
คน (ร้อยละ) 

รถตัดหญ้า 
คน (ร้อยละ) 

การแบกหรือสะพายเคร่ืองตดัหญา้ 
ขณะเดินตดัหญา้ในสวนล าไย 

61 (89.7) 
 

5 (83.3) 
 

0.510 

 

 ตารางท่ี 4.18 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งชนิดของเคร่ืองตดัหญา้กบัอาการปวดหลงัส่วนล่าง
ของเกษตรกรสวนล าไย ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างชนิดของเคร่ืองตดัหญ้ากับอาการปวดหลัง
ส่วนล่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value>0.05) กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากใชเ้คร่ืองตดัหญา้ชนิดสะพาย
หลงั แต่เม่ือค านวณร้อยละของอาการปวดหลงัส่วนล่าง พบวา่ การใชเ้คร่ืองตดัหญา้ทั้งสองชนิดมีร้อย
ละของอาการปวดหลงัส่วนล่างใกลเ้คียงกนั โดยทั้งสองชนิดกลุ่มตวัอยา่งมีร้อยละของอาการปวดหลงั
ส่วนล่างมากกวา่ร้อยละ 80  
 

ตารางที ่4.19 ความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนคร้ังท่ีแบกตะกร้าล าไยต่อตน้ล าไย 1 ตน้ กบั อาการปวด
หลงั ส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไย (n=50) 

 

 
ขั้นตอนการท าสวนล าไย 

จ านวนและร้อยละของเกษตรกรสวนล าไย 
ทีม่ีอาการปวดหลงัส่วนล่าง 

 
P-value 

 1-10 คร้ัง 
คน (ร้อยละ) 

11-20 คร้ัง 
คน (ร้อยละ) 

จ านวนคร้ังท่ีแบกตะกร้าล าไย 41 (95.3) 
 

7 (100.0) 
 

1.000 

 

  ตารางท่ี 4.19 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนคร้ังท่ีแบกตะกร้าล าไยต่อตน้ล าไย 1 ตน้ กบั 
อาการปวดหลงัส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไย ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนคร้ังของการแบก
ตะกร้าล าไยกับอาการปวดหลังส่วนล่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value>0.05) กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากแบกตะกร้าล าไยไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 คร้ัง แต่มีกลุ่มตวัอยา่งบางส่วนแบกตะกร้าล าไย
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ได้มากกว่า 10 คร้ัง และพบว่าในกลุ่มน้ีมีร้อยละของอาการปวดหลงัส่วนล่างร้อยละ 100 หรือ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีแบกตะกร้าล าไยมากกวา่ 10 คร้ัง ทุกรายมีอาการปวดหลงัส่วนล่าง 
 
ตารางที ่4.20  ความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้าหนกัรวมของตะกร้าล าไยท่ีหาบในแต่ละคร้ังกบัอาการปวด

หลงั ส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไย (n=50) 
 

 
ขั้นตอนการท าสวนล าไย 

จ านวนและร้อยละของเกษตรกรสวนล าไย 
ทีม่ีอาการปวดหลงัส่วนล่าง 

 
P-value 

 ≤ 25 กโิลกรัม 
คน (ร้อยละ) 

> 25 กโิลกรัม 
คน (ร้อยละ) 

น ้าหนกัรวมของตะกร้าล าไย- 
ท่ีหาบในแต่ละคร้ัง 

31 (96.9) 
 

17 (94.4) 
 

1.000 

 

  ตารางท่ี 4.20 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างน ้ าหนกัรวมของตะกร้าล าไยท่ีหาบในแต่ละคร้ังกบั
อาการปวดหลงัส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไย ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้ าหนกัรวมของตะกร้า
ล าไยท่ีหาบแต่ละคร้ังกบัอาการปวดหลงัส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-
value>0.05) กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากหาบตะกร้าล าไยไดค้ร้ังละนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 กิโลกรัม โดยท่ี
กลุ่มอยา่งทั้งสองกลุ่มมีร้อยละของอาการปวดหลงัส่วนล่างมากกวา่ร้อยละ 90  
 

ตารางที ่4.21  ความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนตะกร้าล าไยท่ีคดัไดใ้น 1 วนั กบัอาการปวดหลงัส่วนล่าง
ของ เกษตรกรสวนล าไย (n=54) 

 

 
ขนาดตะกร้าล าไย 

จ านวนและร้อยละของเกษตรกรสวนล าไย 
ทีม่ีอาการปวดหลงัส่วนล่าง 

 
P-value 

 1-25 ตะกร้า 
คน (ร้อยละ) 

26-50 ตะกร้า 
คน (ร้อยละ) 

ตะกร้าขนาดเล็ก 3 กิโลกรัม 
ตะกร้าขนาดใหญ่ 12 กิโลกรัม 

14 (87.5) 
42 (95.5) 

2 (100.0) 
3 (100.0) 

1.000 
1.000 

 

  ตารางท่ี 4.21 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนตะกร้าล าไยท่ีคดัไดใ้น 1 วนั กบั อาการปวด
หลงัส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไย ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนตะกร้าล าไยท่ีคดัไดต่้อวนั
กบัอาการปวดหลงัส่วนล่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value>0.05) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากคดั
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ล าไยได ้1 - 25 ตะกร้าต่อวนั และมีกลุ่มตวัอยา่งบางส่วนท่ีคดัล าไยไดม้ากกวา่ 25 ตะกร้า แต่ในกลุ่มน้ี
ทุกรายมีอาการปวดหลงัส่วนล่างหรือมีร้อยละของอาการปวดหลงัส่วนล่างเท่ากบั 100  
 

ตารางที ่4.22  ความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้าหนกัของตะกร้าล าไยท่ียกในแต่ละคร้ังกบัอาการปวดหลงั 
ส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไย (n=54) 

  
 

น า้หนักตะกร้าล าไย 
จ านวนและร้อยละของเกษตรกรสวนล าไย  

P-value 
 

ปวด 
คน (ร้อยละ) 

ไม่ปวด 
คน (ร้อยละ) 

3 - 10  กิโลกรัม 
10.1 - 10  กิโลกรัม 
มากกวา่ 20 กิโลกรัม 

5 (100.0) 
20 (83.3) 
23 (92.0) 

0 (0.0) 
4 (16.7) 
2 (8.0) 

 
0.685 

 

  ตารางท่ี 4.22 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างน ้ าหนกัของตะกร้าล าไยท่ียกในแต่ละคร้ังกบัอาการ
ปวดหลงัส่วนล่างของเกษตรกรส่วนล าไย ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้ าหนกัตะกร้าท่ียกต่อคร้ังกบั
อาการปวดหลงัส่วนล่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value>0.05) กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีอาการปวด
หลงัส่วนล่างมากกวา่ร้อยละ 80 น ้าหนกัของตะกร้าล าไยท่ียกต่อคร้ังมากกวา่ 10 กิโลกรัม แต่ยงัมีกลุ่ม
ตวัอยา่งบางส่วนท่ีไม่มีอาการปวดหลงัส่วนล่างจากการยกตะกร้าล าไย 
 
 
 
 
 


