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บทที ่ 5 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวจัิย 

  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความชุกของอาการปวดหลงั
ส่วนล่างในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมาและศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการยศาสตร์กบัอาการปวด
หลงัส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไย ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน กลุ่มตวัอย่างเป็น
เกษตรกรสวนล าไยท่ีมีอายุระหวา่ง 31 - 65 ปี จ  านวน 334 คน ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้าก
ความชุกของความผิดปกติบริเวณหลงัส่วนล่างในอาชีพท านา ช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา พบวา่ มีร้อยละ 
73.31 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูล ระหวา่ง เดือนมิถุนายน 2556 
ถึง เดือนพฤศจิกายน 2556 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ ท่ีสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
และทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือกบัผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกายภาพบ าบดั 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นงานส่งเสริมสุขภาพ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชีวอนามยั หาความเช่ือมัน่โดย การหาค่า
ดรรชนีความตรงของเน้ือหา (CVI) เท่ากบั 1.0 จากนั้นน าไปทดลองใชใ้นเกษตรกรสวนล าไย ต าบล
ทากาศ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัประชากรท่ีตอ้งการศึกษา จ านวน 10 ราย เพื่อปรับปรุงเน้ือหาและความ
เหมาะสมดา้นภาษา แลว้จึงน าไปใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่ง  

 ผลการวิจยัปัจจยัดา้นการยศาสตร์กบัอาการปวดหลงัส่วนล่างในเกษตรกรสวนล าไย ต าบลทา
ขุมเงิน อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความชุกของอาการปวดหลังส่วนล่างใน
ระยะเวลา 1 ปี ท่ีผา่นมา ร้อยละ 50.9 โดยกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเห็นวา่อาการปวดหลงัส่วนล่างมีสาเหตุ
มาจากการท าสวนล าไย คิดเป็นร้อยละ 57.0 ความแตกต่างของอาการปวดหลงัส่วนล่างระหวา่งช่วงท่ี
ท าสวนล าไยกบัช่วงท่ีหยุดงาน ร้อยละ 74.2 ในวนัหยุดงานอาการดีข้ึน ซ่ึงหมายถึง กลุ่มตวัอย่างมี
อาการปวดหลงัส่วนล่างลดลงในวนัท่ีไม่ไดท้  าสวนล าไย ความรุนแรงของอาการปวดหลงัส่วนล่าง  
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาการปวดพอประมาณและปวดพอร าคาญ คิดเป็นร้อยละ 43.0 และ 42.4 
ตามล าดบั มีลกัษณะของอาการปวดไม่ไดติ้ดต่อกนัเร่ือยไป คือ มีช่วงท่ีหายปวดแลว้กลบัมาปวดใหม่ 
(Recurrent pain) เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 55.6 ช่วงเวลาท่ีมีอาการปวดหลงัส่วนล่างมากท่ีสุด คือ 



 

44 

ขณะท างาน รองลงมาคือ ภายหลงัเลิกงานและช่วงต่ืนนอนตอนเช้า คิดเป็นร้อยละ 37.7, 17.2 และ 
15.2 ตามล าดบั การนั่งต่อเน่ืองกนัเป็นเวลานานท าให้มีอาการปวดหลงัส่วนล่าง ร้อยละ 45.0 มีวิธี
บรรเทาอาการปวดโดยการรับประทานยา ร้อยละ 35.8 และปรับปรุงสภาพการท างาน ร้อยละ 19.2   
ความสัมพนัธ์ของขั้นตอนการท าสวนล าไยกบัอาการปวดหลงัส่วนล่าง คือ ขั้นตอนการแบกตะกร้าใส่
ล าไย ปวดหลงัส่วนล่าง ร้อยละ 96.0 ระยะเวลาการท าสวนล าไยใน 1 วนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าสวนล าไย
มากกวา่ วนัละ 8 ชัว่โมง มีอาการปวดหลงัส่วนล่าง ร้อยละ 100.0 รวม 6 ขั้นตอน จากการท าสวนล าไย
ทั้งหมด 11 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การใช้จอบเกล่ียดิน การดึงและลากสายยาง การถือหัวพ่นและเดินฉีดพ่น
สารเคมี การยืนเกร็ง บิดหรือเอ้ียวตวัขณะเก็บล าไย การแบกตะกร้าใส่ล าไย และการนั่งคดัล าไย  
ระยะเวลาพกัต่อคร้ังใน 1 วนั กลุ่มตวัอย่างท่ีท าสวนล าไยต่อเน่ืองกนัมากกว่า 4 ชั่วโมงแล้วพกั มี
อาการปวดหลงัส่วนล่าง ร้อยละ 100.0 มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การแบกหรือสะพายเคร่ืองตดัหญา้  
การดึงและลากสายยาง การถือหวัพ่นและเดินฉีดพ่นสารเคมี การกม้ๆเงยๆต่อท่อน ้ าพีวีซี การยนืเกร็ง 
บิดหรือเอ้ียวตวัขณะเก็บล าไย การแบกตะกร้าใส่ล าไย และการยกตะกร้าล าไย จากการวิจยั พบว่า 
ปัจจยัดา้นการยศาสตร์ในเกษตรกรสวนล าไยท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอาการปวดหลงัส่วนล่าง ท่ีระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 คือ ระยะเวลาในการพกัต่อคร้ังของขั้นตอนการนั่งคดัล าไย มีค่า P-value 
เท่ากบั 0.046 และ จ านวนตน้ล าไยท่ีเกล่ียดินต่อวนั มีค่า P-value เท่ากบั 0.034  

 ผลการวิจยัพบว่า ขั้นตอนการท าสวนล าไยกับอาการปวดหลงัส่วนล่าง มีความเก่ียวขอ้งกับ
ปัจจยัดา้นการยศาสตร์ ดงัน้ี 
     1. ท่าทางการท างานท่ีไม่เหมาะสม การกม้-เงยต่อท่อน ้ าพีวีซี ขั้นตอนน้ีกลุ่มตวัอย่างตอ้ง
เปล่ียนและวางท่อน ้ าพีวีซีบริเวณโคนตน้ล าไย ลกัษณะการท างานมีการกม้หลงัโคง้ล าตวัไปขา้งหน้า
เพื่อยกและเปล่ียนท่อน ้ าพีวีซีจากบริเวณหน่ึงไปอีกบริเวณหน่ึง เน่ืองจากก่ิงของตน้ล าไยบางตน้อยูใ่น
ระดบัต ่ากวา่ความสูงของกลุ่มตวัอยา่ง ท าให้กลุ่มตวัอยา่งตอ้งกม้หรือเงยต่อเน่ืองกนั การนัง่คดัล าไย 
หลงัจากเก็บล าไยจากตน้มาแล้วจะตอ้งคดัล าไยใส่ตะกร้าตามขนาดท่ีตอ้งการแลว้ชัง่น ้ าหนัก กลุ่ม
ตวัอย่างใช้วิธีการนั่งคดับนเก้าอ้ีขนาดเล็ก ในขณะท่ีล าไยวางอยู่บนพื้นราบซ่ึงอยู่ต  ่ากว่าเก้าอ้ีท่ีนั่ง  
ลกัษณะของการท างานท าให้บริเวณหลงัส่วนล่างอยูใ่นท่าท่ีโคง้งอและกม้ไปขา้งหนา้ เพื่อเอ้ือมหยิบ
ล าไยจากพื้นมาคดัใส่ตะกร้า การยกตะกร้าล าไย ส่วนใหญ่ใช้วิธีการกม้ล าตวับริเวณบั้นเอวแลว้ยก
ตะกร้าข้ึนดว้ยมือทั้งสองขา้ง แลว้จึงเดินไปท่ีรถส่งล าไย การท างานมีลกัษณะกม้และเงยสลบักบัการ
เดินไป-มา การตดัแต่งก่ิงตน้ล าไย ขั้นตอนน้ีมีการปีนข้ึนและลงตน้ล าไยหรือปีนระหวา่งก่ิงตน้ล าไย
ในตน้เดียวกนั ขณะอยูบ่นตน้ล าไยจะตอ้งเกร็งหลงัเพื่อการทรงตวัและมีการเบนล าตวัออกดา้นขา้ง  
รวมถึงการกม้-เงยของหลงัส่วนบั้นเอว การยืนเก็บล าไยบนตน้ล าไย ส่วนใหญ่ใชท้่าทางบิดหรือเอ้ียว
ล าตวั ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งยนืเกร็งล าตวับนบนัไดเก็บล าไย 
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   2. การออกแรงมาก รวมถึงการยก ผลกัดึง ในขั้นตอนการดึงและลากสายยางท่ีใช้ฉีดพ่น
สารเคมี ปุ๋ยหรือฮอร์โมน เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งออกแรงดึงต่อเน่ืองกนัตลอดทั้งวนั โดยกลุ่มตวัอย่าง
จะตอ้งดึงสายยางเดินตามเกษตรกรท่ีถือหัวพ่นสารเคมี ซ่ึงเกษตรกรจะใช้เวลาฉีดพ่นสารเคมีท่ีตน้
ล าไยต่อตน้ประมาณ 4 - 5 นาที และตอ้งเดินวนฉีดพน่สารเคมีรอบตน้ล าไย จึงตอ้งดึงและลากสายยาง
ทุกระยะท่ีเดิน จากนั้นจึงเดินไปฉีดพน่สารเคมีท่ีตน้ล าไยตน้ถดัไป การแบกหรือสะพายเคร่ืองตดัหญา้ 
ลกัษณะของเคร่ืองตดัหญา้ชนิดสะพายหลงัมีน ้ าหนกัประมาณ 15 กิโลกรัม ประกอบดว้ยอุปกรณ์ 2 
ส่วน คือ ส่วนดา้นใบมีดตดัหญา้และส่วนของมอเตอร์หรือเคร่ืองยนต์ กลุ่มตวัอย่างตอ้งออกแรงรับ
น ้ าหนกัเคร่ืองตดัหญา้ไวก้บัตวัตลอดการท างาน ลกัษณะงานในขั้นตอนน้ีจึงเป็นการเดินต่อเน่ืองกนั
โดยท่ีมีน ้ าหนกัของเคร่ืองตดัหญา้สะพายไวท่ี้หลงั การแบกตะกร้าใส่ล าไย ขั้นตอนน้ีกลุ่มตวัอยา่งท า
หนา้ท่ีเคล่ือนยา้ยตะกร้าล าไยจากตน้ล าไยมาเทท่ีพื้น ซ่ึงจะอยูห่่างออกไปจากตน้ล าไยอีกบริเวณหน่ึง  
มีอุปกรณ์ท่ีใช ้คือ ไมค้านส าหรับสอดรับน ้ าหนกัตะกร้าล าไยท่ีปลายทั้งสองดา้นซ่ึงมีตะกร้าหรือเข่ง
ล าไย จากนั้น ใช้วิธีหาบตะกร้าล าไยไวบ้นไหล่ขา้งใดขา้งหน่ึง น ้ าหนกัรวมของตะกร้าท่ีแบกแต่ละ
คร้ังน้อยกว่า 25 กิโลกรัม การยกตะกร้าล าไย เม่ือคดัล าไยใส่ตะกร้าเสร็จเรียบร้อยไดน้ ้ าหนักตามท่ี
ตอ้งการแลว้  จึงเคล่ือนยา้ยตะกร้าล าไยโดยการยกข้ึนรถเพื่อส่งจ าหน่าย โดยทัว่ไปตะกร้าล าไยมี 2 
ขนาด คือ 3 กิโลกรัม และ 12 กิโลกรัม กลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิยกตะกร้าล าไยพร้อมกนัคร้ังละมากกวา่หน่ึง
ตะกร้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการท างาน ส่วนมากการยกตะกร้าล าไยแต่ละคร้ังมีน ้ าหนกัรวม
มากกวา่ 20 กิโลกรัม  
  3. การกระท าซ ้ าๆ การใช้คราดเกล่ียใบไมแ้ละการใช้จอบเกล่ียดิน เป็นลกัษณะงานท่ีใช้
ความถ่ีของการออกแรงแขนในการยกคราดและจอบ และใชแ้รงจากกลา้มเน้ือหลงัเพื่อออกแรงเกล่ีย
ใบไมแ้ละดิน แต่มีความถ่ีของการออกแรงแตกต่างกนั คือ การใชค้ราดเกล่ียใบไมมี้ความถ่ีของจ านวน
คร้ัง 60 คร้ังต่อนาที เน่ืองจากคราดมีน ้าหนกัเบากวา่จอบและการเกล่ียใบไมอ้อกแรงนอ้ยกวา่การเกล่ีย
ดิน ในขณะท่ีการใช้จอบเกล่ียดินใช้ความถ่ีของจ านวนคร้ัง 30 คร้ังต่อนาที การยืนเก็บล าไยบนตน้
ล าไย ส่วนใหญ่ใช้ท่าทางการบิดหรือเอ้ียวตวัของหลงัส่วนล่าง ใชค้วามถ่ีของการบิดหรือเอ้ียวตวั 30 
คร้ังต่อนาที ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระยะห่างของช่อล าไยในแต่ละตน้ การนัง่คดัล าไย มีลกัษณะของการกม้และ
เหยียดกล้ามเน้ือหลังในท่านั่งบนเก้าอ้ี ใช้ความถ่ีของจ านวนคร้ังท่ีก้มและเหยียด 30 คร้ังต่อนาที              
การแบกตะกร้าล าไย ส่วนใหญ่ใชค้วามถ่ีของการแบกตะกร้าล าไย 1-10 คร้ังต่อตน้ล าไย  
  4. ระยะเวลา เกษตรกรสวนล าไยส่วนใหญ่มีจ านวนปีของการประกอบอาชีพอยูร่ะหวา่ง 5 
ถึง 10 ปี จ  านวนพื้นท่ีการท าสวนล าไยต่อวนั 1 - 5 ไร่ ท าสวนล าไยต่อเน่ืองกนัในแต่ละวนัส่วนมาก
น้อยกว่า 8 ชั่วโมง แต่มีระยะเวลาในการพกัต่อคร้ังไม่แน่นอน การท าสวนล าไยแต่ละขั้นตอนมี
จ านวนวนัของการท างานแตกต่างกนั คือ การดึงลากสายยางและการฉีดพ่นสารเคมีก าจดัศตัรูพืช ใช้
เวลา 1 ถึง 7 วนัต่อคร้ัง ซ่ึงแต่ละฤดูของการปลูกล าไยมีการฉีดพ่นสารเคมีก าจดัศตัรูพืช 3 คร้ัง การ
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เกล่ียใบไม-้เกล่ียดินและตดัหญา้ แต่ละฤดูกาล 1 - 2 สัปดาห์ การให้น ้ าล าไยแต่ละคร้ัง 1 - 3 สัปดาห์ 
เป็นขั้นตอนท่ีท าตลอดทั้งฤดูกาลปลูกล าไย การเก็บเก่ียวผลล าไย ไดแ้ก่ การยืนเก็บล าไยบนตน้ล าไย 
การแบกตะกร้าล าไย การนัง่คดัล าไย และการยกตะกร้าล าไย ใช้ระยะเวลา 1 - 3 สัปดาห์ การตดัแต่งก่ิง
ล าไยแต่ละฤดูกาลใช้เวลา 1 - 2 สัปดาห์ ทุกขั้นตอนของการท าสวนล าไยกลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาพกั
ใน 1 วนัไม่แน่นอน 
  5. การสั่นสะเทือน เน่ืองจากการท าสวนล าไยมีขั้นตอนการตดัหญา้ท่ีตอ้งใช้เคร่ืองมือท่ีมี
ความสั่นสะเทือนมาเก่ียวขอ้ง คือ เคร่ืองตดัหญา้ มี 2 ชนิด ทั้งชนิดสะพายหลงัและชนิดรถตดัหญ้า 
กลุ่มตวัอย่างสัมผสัการสั่นสะเทือนแบบเฉพาะท่ีจากการใช้เคร่ืองตดัหญา้ทั้งสองชนิด ชนิดสะพาย
หลงั กลุ่มตวัอยา่งตอ้งแบกน ้าหนกัของเคร่ืองตดัหญา้ไวท่ี้หลงัขณะเดินตดัหญา้ ต่างจากเคร่ืองตดัหญา้
ชนิดรถซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งตอ้งออกแรงเขน็จากแขนและเกร็งท่ีหลงัเพื่อเขน็รถตดัหญา้ไปขา้งหนา้ 

อภิปรายผลการวจัิย 

 ผลการวิจยัความชุกและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยศาสตร์กับอาการปวดหลัง
ส่วนล่างในเกษตรกรสวนล าไย อภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ความชุกของอาการปวดหลงัส่วนล่าง   
     จากการศึกษาเร่ืองความชุกและอาการความผิดปกติของระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือใน
รอบ 1 ปีท่ีผ่านมา พบว่า ในกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมส่ิงทอ(แหอวน) มีความชุกของอาการปวดหลงั
ส่วนล่าง ร้อยละ 76 (เพชรรัตน์ แกว้ดวงดี, 2554) ในขณะท่ีอาชีพท านามีความชุกของอาการปวดหลงั
ส่วนล่าง ร้อยละ 73.31 (รุ้งทิพย ์พนัธุเมธากุล, 2554) งานวิจยัต่างประเทศมีการศึกษาในกลุ่มผูใ้ช้
แรงงานของอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภณัฑ์  มีร้อยละของอาการปวดหลงัส่วนล่างในรอบ 1 ปี เท่ากบั 
55.9 (Yildirim Y et al., 2014) แต่ส าหรับการศึกษาน้ีความชุกของอาการปวดหลังส่วนล่างใน
เกษตรกรสวนล าไยมี ร้อยละ 50.90 เน่ืองจากส่วนใหญ่มีระยะเวลาของการท าสวนล าไยต่อวนัท่ีไม่
แน่นอน บางขั้นตอนใช้ท าเวลาเพียง 1 - 2 ชั่วโมงต่อวนั แต่ขั้นตอนท่ีพบว่าตอ้งท าต่อเน่ืองกนัเป็น
เวลานานตลอดทั้งวนั คือ ขั้นตอนการนัง่คดัล าไย  เน่ืองจากเกษตรกรสวนล าไยตอ้งการคดัล าไยใส่
ตะกร้าต่อวนัให้มากท่ีสุดเพื่อส่งไปจ าหน่ายยงัตลาดรับซ้ือ การนัง่คดัล าไยต่อเน่ืองกนัเป็นเวลานาน
ตลอดทั้งวนัท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาการปวดหลงัส่วนล่างนั้น สอดคลอ้งตามทฤษฎีแพทยแ์ผน
ไทยจากคมัภีร์เวชศึกษา เร่ืองมูลเหตุของโรค 8 ประการ ซ่ึงกล่าวถึงการท างานเกินก าลงัและอิริยาบถ
ว่าเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีท าให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บของผูป่้วย โดยอิริยาบถท่ีกล่าวถึงในคมัภีร์เวชศึกษา 
หมายถึง การไม่เปล่ียนอิริยาบถหรืออยูใ่นอิริยาบถท่ีไม่เหมาะสม มีผลท าให้การเคล่ือนท่ีของธาตุลม
ในร่างกายผิดปกติไป จึงเกิดอาการแสดงออกมาทางธาตุดิน กลา้มเน้ือและเส้นเอ็นบริเวณท่ีธาตุลม
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เคล่ือนท่ีไม่สะดวกจึงเกิดความแข็งเกร็งและมีอาการปวดตามมา อาการท่ีเกิดข้ึนมีการวินิจฉยัโรคทาง
แพทยแ์ผนไทยท่ีเรียกวา่ โรคลมปลายปัตคาต  

2. ปัจจยัดา้นการยศาสตร์ 
        การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการยศาสตร์กบัอาการปวดหลงัส่วนล่างใน
เกษตรกรสวนล าไย ผูว้ิจยัศึกษาโดยใช้การเก็บขอ้มูลจากการใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีพฒันามาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรสวนล าไยมีอาการปวดหลงั
ส่วนล่างจากขั้นตอนการท าสวนล าไย ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการท าสวนล าไยในบาง
ขั้นตอนเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งท าต่อเน่ืองตลอดทั้งปี เช่น การให้น ้าตน้ล าไย และ การฉีดพน่สารเคมีก าจดั
ศตัรูพืช เกษตรกรสวนล าไยส่วนมากมีลกัษณะของอาการปวดไม่ไดติ้ดต่อกนัเร่ือยไป คือ มีช่วงท่ีหาย
ปวดแล้วกลบัมาปวดใหม่ ความรุนแรงของอาการปวดหลงัส่วนล่างอยู่ในระดบัปวดพอร าคาญ ถึง 
ปวดพอประมาณ เกษตรกรสวนล าไยมีช่วงเวลาท่ีปวดหลงัส่วนล่างมากท่ีสุดขณะท างาน เม่ือพิจารณา
อาการปวดหลงัส่วนล่างภายหลงัจากการอยูใ่นอิริยาบถต่างๆ พบวา่ เกษตรกรสวนล าไยส่วนมากปวด
หลงัส่วนล่างหลงัจากการอยูใ่นอิริยาบถท่านัง่ท่ีต่อเน่ืองกนันาน บรรเทาอาการปวดโดยการรับประทาน
ยา และบางรายใช้วิธีการบรรเทาอาการปวดอ่ืนๆ ร่วมกบัการรับประทานยา เช่น ปรับปรุงสภาพการ
ท างาน หรือ ปล่อยให้อาการปวดหายเอง แต่เน่ืองจากเกษตรกรสวนล าไยยงัคงสัมผสักบัปัจจยัดา้น
การยศาสตร์ต่อเน่ืองกนัตลอดทั้งปีจากขั้นตอนการท าสวนล าไย วธีิการบรรเทาอาการปวดจึงเป็นเพียง
การรักษาแบบบรรเทาอาการ เพราะการรับประทานยาเป็นวธีิบรรเทาอาการปวดท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
โดยเฉพาะขั้นตอนการท าสวนล าไยในระยะเก็บเก่ียวผลผลิต ซ่ึงเกษตรกรสวนล าไยใชเ้วลาในการท า
สวนล าไยต่อวนัมากกว่าขั้นตอนในระยะท่ีผา่นมาของการท าสวนล าไย เพื่อท่ีจะเก็บเก่ียวผลผลิตต่อ
วนัให้ไดป้ริมาณมากท่ีสุดและน าส่งเพื่อจ าหน่ายใหเ้ร็วท่ีสุด ดงันั้น จากการสัมภาษณ์เกษตรสวนล าไย
ถึงความแตกต่างของอาการปวดหลงัส่วนล่างระหวา่งช่วงท่ีท าสวนล าไยและช่วงท่ีไม่ไดท้  าสวนล าไย 
พบวา่ วนัท่ีหยุดงานอาการดีข้ึน ซ่ึงหมายถึงวนัท่ีไม่ไดท้  าสวนล าไยมีอาการปวดหลงัส่วนล่างลดลง 
โดยเกษตรกรสวนล าไยส่วนใหญ่รับรู้ว่าอาการปวดหลงัส่วนล่างมีสาเหตุมาจากการท าสวนล าไย 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการยศาสตร์กับอาการปวดหลังส่วนล่างในเกษตรกรสวนล าไย 
ขั้นตอนการแบกตะกร้าล าไยและขั้นตอนการนั่งคดัล าไยมีร้อยละของอาการปวดหลงัส่วนล่างมาก
ท่ีสุด  เน่ืองจากมีอิริยาบถการกม้และยกตะกร้าล าไยท่ีหนกั ส่วนขั้นตอนการนัง่คดัล าไยเป็นขั้นตอนท่ี
มีระยะเวลาการนัง่ต่อเน่ืองกนันานในแต่ละวนั ดา้นระยะเวลาการท าสวนล าไยต่อวนั ไม่พบความสัมพนัธ์
ระหว่างระยะเวลาการท าสวนล าไยต่อวนักับอาการปวดหลังส่วนล่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
เน่ืองจากเกษตรกรสวนล าไยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการสวนล าไยต่อวนัท่ีไม่แน่นนอน แตกต่างกบั
ระยะเวลาในการพกัต่อคร้ังพบวา่ ขั้นตอนการนัง่คดัล าไย ระยะเวลาในการพกัต่อคร้ังของการท าสวน
ล าไยใน 1 วนั มีความสัมพนัธ์กบัอาการปวดหลงัส่วนล่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เน่ืองจากขั้นตอน
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น้ีเกษตรกรสวนล าไยส่วนใหญ่นั่งคดัล าไยต่อเน่ืองกนันาน ท าให้ระยะเวลาในการพกัต่อคร้ังน้อย   
ดา้นจ านวนวนัของการท าสวนล าไย ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนวนัของการท าสวนล าไยกบั
อาการปวดหลงัส่วนล่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  เน่ืองจากมีความแตกต่างกนัมากของจ านวนวนัของ
ขั้นตอนการท าสวนล าไย  ขั้นตอนการดึงและลากสายยาง และ ขั้นตอนการถือหวัพ่นและเดินฉีดพ่น
สารเคมี มีจ านวนวนัของการท าสวนล าไย 1 - 7 วนั ในขณะท่ีขั้นตอนท่ีมีจ านวนวนัของการท าสวน
ล าไยมากท่ีสุด ใชเ้วลา 15 - 21 วนั ดา้นจ านวนตน้ล าไยและจ านวนพื้นท่ีตนัล าไย ไม่พบความสัมพนัธ์
ของตวัแปรทั้งสองกบัอาการปวดหลงัส่วนล่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เน่ืองจากมีความแตกต่างกนั
มากของจ านวนตน้ล าไยส าหรับการท าสวนล าไยแต่ละขั้นตอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของการท าสวน
ล าไยขั้นตอนนั้น ขั้นตอนการดึงและลากสายยาง และขั้นตอนการถือหัวพ่นและเดินฉีดพ่นสารเคมี 
เป็นขั้นตอนท่ีมีความจ าเป็นตอ้งท าให้เสร็จภายในวนัเดียวหรือ 2 วนั เพื่อการกระตุน้ให้ตน้ล าไยออก
ดอกหรือเร่งให้ผลผลิตออกพร้อมกนัทั้งสวน เช่นเดียวกบัพื้นท่ีตน้ล าไยซ่ึงแปรตามจ านวนของตน้
ล าไย ดา้นชนิดของเคร่ืองตดัหญา้ ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งชนิดของเคร่ืองตดัหญา้ท่ีใชก้บัอาการ
ปวดหลงัส่วนล่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  แมว้่าการเกษตรกรสวนล าไยส่วนมากใช้เคร่ืองตดัหญา้
ชนิดสะพายหลัง ท าให้สัมผสักับความสั่นสะเทือนโดยตรง แต่เน่ืองจากขั้นตอนการตัดหญ้าใช้
ระยะเวลาการท างานน้อยกว่า 8 ชั่วโมง และไม่มีข้อจ ากดัของจ านวนวนัในขั้นตอนท าสวนล าไย 
เพราะการตดัหญา้เป็นขั้นตอนของการก าจดัวชัพืชให้ตน้ล าไย ดา้นจ านวนคร้ังของการแบกตะกร้า
ล าไยและน ้ าหนักรวมของตะกร้าล าไย ไม่พบความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้งสองกบัอาการปวดหลงั
ส่วนล่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เน่ืองจากขั้นตอนน้ีใชว้ธีิการหาบตะกร้าล าไยไวบ้นบ่า และเดินหาบ
ตะกร้าล าไยระยะทางท่ีใกล้กับบริเวณคัดล าไย ด้านจ านวนตะกร้าล าไยท่ีคัดได้ต่อวนั ไม่พบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนตะกร้าล าไยท่ีคดัไดใ้น 1 วนักบัอาการปวดหลงัส่วนล่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ เน่ืองจากเกษตรกรสวนล าไยบางรายคดัล าไยใส่ตะกร้าทั้งสองแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัฤดูกาล
ออกของผลล าไย ซ่ึงแบ่งเป็นผลล าไยท่ีออกในฤดูกาลและออกนอกฤดูกาล ผลล าไยท่ีออกในฤดูกาล
จะใชต้ะกร้าขนาด 12 กิโลกรัม ส่วนผลล าไยท่ีออกนอกฤดูกาลจะใชต้ะกร้าขนาด 3 กิโลกรัมร่วมดว้ย  
ดา้นน ้ าหนกัของตะกร้าล าไยท่ียก ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้ าหนกัตะกร้าล าไยท่ียกในแต่ละคร้ัง
กบัอาการปวดหลงัส่วนล่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เน่ืองจากการยกตะกร้าล าไยเพื่อข้ึนรถส าหรับ
ขนส่งไปจ าหน่ายเป็นการยกในระยะทางใกล้ เพราะตะกร้าล าไยถูกเคล่ือนยา้ยจากบริเวณคดัล าไย
มายงัรถส่งจ าหน่ายโดยการใชร้ถเขน็  
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

 จากผลการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้ ดงัน้ี 
  1. แกไ้ขปัญหาการยศาสตร์ในขั้นตอนการนัง่คดัล าไยเน่ืองจากปัญหาท่ีพบ คือ เกษตรกรนัง่
คดัล าไยต่อเน่ืองกนันานและมีระยะพกัของการท่าทางการท างานน้อย ท าให้เกิดอาการปวดหลัง
ส่วนล่าง ดงันั้น ควรจดัให้เกษตรกรท่ีนั่งคดัล าไยไดเ้ปล่ียนอิริยาบถระหว่างการนัง่คดัล าไย โดยให้
เกษตรกรเคล่ือนยา้ยตะกร้าล าไยไปยงับริเวณท่ีเตรียมรอการยกตะกร้าล าไยข้ึนรถดว้ยตนเอง ท าได้
โดยเคล่ือนยา้ยตะกร้าล าไยทุก 3 - 5 ตะกร้า แทนการรอเคล่ือนยา้ยคร้ังเดียวในตอนเยน็เม่ือคดัล าไย
เสร็จในแต่ละวนั   
  2. ปรับเปล่ียนเก้าอ้ีให้มีพนักพิงท่ีหลงัและใช้โต๊ะส าหรับวางล าไยท่ีตอ้งการคดั โดยให้
ความสูงของโต๊ะอยูร่ะดบัเอวและสูงกวา่ระดบัเกา้อ้ีท่ีนัง่เล็กนอ้ย เพื่อท่ีจะให้เกษตรกรสามารถนัง่คดั
ล าไยไดโ้ดยไม่ตอ้งกม้และเงยหลงัส่วนล่างสลบักนัไปมาตลอดแบบวธีิเดิม ซ่ึงนัง่คดัล าไยบนเกา้อ้ีเต้ีย  
หรือใชว้ิธีการนัง่บนเกา้อ้ีท่ีไม่มีพนกัพิงแต่ใชผ้า้ผกูล าตวัไวก้บัเสา อาจใชเ้ป็นท่อน ้ าพลาสติกท่ีมีเส้น
ผา่นศูนยก์ลางยาวพอท่ีจะพิงหลงัได ้แต่ยงัคงตอ้งมีโต๊ะหรือแคร่เพื่อวางผลล าไยให้มีความสูงระดบั
เอวและสูงกวา่เกา้อ้ีท่ีนัง่เล็กนอ้ย 
  3. การให้ค  าแนะน าการบริหารกล้ามเน้ือหลงัส่วนล่าง เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับบรรเทา
อาการปวดท่ีเกษตรกรสวนล าไยสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ทั้ งน้ีรวมถึงการให้ค  าแนะน าการ
ประคบความร้อนบริเวณท่ีปวดและการใช้สมุนไพรไพล ซ่ึงเป็นสมุนไพรพื้นบา้นส าหรับใช้เป็นยา
ภายนอกทาบริเวณท่ีมีอาการปวดของกลา้มเน้ือ 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
  1. ศึกษาอาการปวดหลงัส่วนล่างของเกษตรกรสวนล าไยในขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัฤดูกาล
เก็บเก่ียวผลล าไยได้แก่ ขั้นตอนการยืนเก็บล าไย แบกตะกร้าล าไย นั่งคดัล าไย และยกตะกร้าล าไย  
เน่ืองจากในการศึกษาน้ีพบวา่  ขั้นตอนดงักล่าวมีร้อยละของอาการปวดหลงัส่วนล่างสูงกว่าขั้นตอน
อ่ืนๆ ในการท าสวนล าไย จึงควรท าการศึกษาเฉพาะเจาะจงไปในขั้นตอนเหล่าน้ี รวมถึงการเก็บขอ้มูล
การวิจยัก็ควรจะเลือกเก็บข้อมูลเฉพาะในฤดูกาลเก็บผลล าไยเช่นกัน ซ่ึงช่วงเก็บเก่ียวผลล าไยใน
ฤดูกาลจะอยู่ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ในบางปีอาจเก็บผลล าไยยาวนานถึงเดือน
กนัยายน เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีแม่นย  ามากท่ีสุดและป้องกนัตวัแปรกวนจากปัจจยัการประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
เช่น ท านา ปลูกผกัตามฤดูกาล และ อาชีพรับจา้งทัว่ไป ดงันั้น จึงควรเพิ่มขอ้ค าถามในแบบสัมภาษณ์
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เพิ่มเติมเก่ียวกบัการประกอบอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นอาชีพรอง ท่ีกลุ่มตวัอยา่งท าร่วมกบัการประกอบอาชีพ
หลกัจากการท าสวนล าไย 
  2.  ท างานวิจยัในลกัษณะท่ีจดัให้มีทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในเร่ืองของเกา้อ้ีท่ีใช้
ส าหรับนัง่คดัล าไย  โดยกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มท่ีนัง่คดัล าไยแบบทัว่ไป ซ่ึงนัง่คดัล าไยบนเกา้อ้ีเต้ียและ
วางล าไยท่ีคดัไวบ้นท่ีอยูต่  ่ากวา่ระดบัเอว ท าให้เกษตรกรตอ้งกม้และเงยหลงัส่วนล่างตลอดการท างาน 
ส่วนกลุ่มทดลอง คือ กลุ่มท่ีนัง่คดัล าไยบนเกา้อ้ีแบบมีพนกัพิงและวางผลล าไยไวบ้นโต๊ะท่ีอยูใ่นระดบั
เอว โดยท่ีระดบัของโต๊ะจะอยูสู่งกวา่ระดบัของเกา้อ้ีนัง่แบบมีพนกัพิงเล็กนอ้ย เพื่อเปรียบเทียบอาการ
ปวดหลงัส่วนล่างของเกษตรกรทั้งสองกลุ่มจากขั้นตอนการนัง่คดัล าไย 
  3. ศึกษาปัจจยัด้านจิตสังคมและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่ออาการปวดหลังส่วนล่าง   
เน่ืองจากในการศึกษาน้ีพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานะภาพการท างานในความสัมพนัธ์กบัอาการ
ปวดหลงัส่วนล่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และจากการทบทวนวรรณกรรมยงัปัจจยัเส่ียงดา้นอ่ืนๆท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัอาการปวดหลงัส่วนล่าง ไดแ้ก่ ระดบัฐานะ สถานะภาพการท างาน ระดบัการศึกษา 
สถานะทางสังคม รวมถึงภาวะซึมเศร้าและโรคทางจิตวทิยา ยงัเป็นประเด็นท่ีควรมีการศึกษาเพิ่มเติม 

 


