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บทความวิจั ย เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่อ ภาวะสุ ข ภาพของเกษตรกรในเขตอาเภอเมือ ง
จั ง หวั ด ล าพู น ประสบปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพมานานสื บ เนื่ อ งจากสารเคมี แ ละของเสี ย จากนิ ค ม
อุตสาหกรรม รวมทั้งจากการทาเกษตรเคมีโดยเฉพาะการปลูกลาไย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะ
ศึกษาปัจจัย 5 ด้านที่ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของเกษตรกร ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ปัจจัยทาง
จิตสังคม 3) ปัจจัยทางพฤติกรรม 4) ปัจจัยสนับสนุน และ 5) ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภาวะ
สุขภาพ 5 ด้านเช่นกันคือ 1) สุขภาพกาย 2) สุขภาพจิต 3) การเรียนรู้ด้านการดาเนินชีวิต 4) ความ
เพียงพอของปัจจัยดารงชีวิต และ 5) ความปลอดภัยของชุมชน โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่อาศัย
หรือประกอบอาชีพเกษตรกรรมใกล้เคียงกับเขตนิคมอุตสาหกรรมลาพูน และเกษตรกรที่ผลิตลาไย
ด้วยวิธีเกษตรเคมี จานวน 300 รายใน 15 ตาบล อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ด้วยแบบสัมภาษณ์
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน
ผลการวิจั ย พบว่า เกษตรกรมากกว่าครึ่งเป็นเพศชาย (ร้อยละ 67.00) มีอายุเฉลี่ ย
43.50 ปี เกษตรกรหนี่งในสาม (ร้อยละ34.30) จบการศึกษาในระดับประถม 4 และมีรายได้เฉลี่ย
103,600 บาทต่อปี จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ ภาวะสุขภาพของเกษตรกร พบว่า ปัจจัยทาง
พฤติกรรม (พฤติกรรมสุขภาพ) ส่งผลต่อภาวะสุขภาพกาย และอายุส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิต การ
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เรียนรู้ในการดาเนินชีวิต และความเพียงพอของปัจจัยดารงชีวิตของเกษตรกร ในขณะที่ไม่มีปัจจัยใด
ส่งผลในด้านความปลอดภัยของชุมชน สาหรับปัญหาต่อการรักษาภาวะสุขภาพที่ดีของเกษตรกรนั้น
เกี่ยวข้องกับอายุของเกษตรกรที่มากขึ้น และมีโรคประจาตัวที่เกิดจากการใช้สารเคมี และผลกระทบ
จากสารเคมีที่ปนเปื่อนมากับน้าที่ใช้อุปโภคและบริโภค
คาสาคัญ: ภาวะสุขภาพ, สุขภาพจิต, สุขภาพกาย, การเรียนรู้ในการดาเนินชีวิต, ความเพียงพอของ
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ABSTRACT
Farmers in Maung District, Lampun Province has been affected health
problem due to chemical and waste from Lampun Industrial Estate. Moreover,
chemical farming and its effect especially from longan orchard. Therefore, this
study aimed to investigate 5 factors effecting farmers’ health as followed: 1)
personal factors 2) psychosocial factors 3) behavior factors 4) supporting factors and
5) environmental factors. Five health factors also reviewed as followed: 1) physical
health 2) mental health 3) learning for living 4) adequate of living and 5)
community security. Interview schedule was applied for data collection from 300
farmers in 15 sub-district, of Muang District, Lampun Province who were living
nearby Lumpun Industrial Estate and implemented chemical farming. Obtained
data were analyzed by using descriptive and inferential statistics. The results
revealed that, two-thirds (67.00%) of farmers were male and having an average age
of 43.50 years old. More than one-third of them (34.30%) were fourth year
elementary graduated and had an average income of 103,600 Bath per year. In
terms of factors effecting farmers’ good health, behavior factor (health behavior)
had effected to the physical health. On the other hand, age was the main factor
effecting mental health, learning for living and adequate of living. By the way of
contrast, there were no any factors effecting farmers’ health in terms of community
security. Most of farmers facing problem of their age and congenital diseases from
chemical using in agricultural activities.

Keywords: Health, Mental Health, Physical Health, Learning for Living, Adequate of
Living, and Community Security

1. บทนา
ประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในการกาหนดทิศทางของประเทศ จากเดิมซึ่ง
มุ่งเน้นกลไกหลัก คือ ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เป็นกาหนดให้ “คนคือศูนย์กลางของการ
พัฒนา” พร้อมทั้งยังได้น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่
9 มาเป็ น แนวทางชี้ น าประเทศให้ เ ป็ น ไปในทางสายกลาง ดั ง นั้ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบายตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 จนถึงปัจจุบันจึงมองที่การพัฒนาอย่างเป็นองค์
รวม หรื อ บู ร ณาการทุ กภาคส่ ว นมากกว่า เฉพาะเจาะจงเป็ นเรื่อ งๆ เหมือ นในอดีต (ส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.), 2554) จากแนวคิดดังกล่าว “สุขภาพ
หรือ สุขภาวะ หรือ ภาวะสุขภาพ” ของ “คน” จึงถูกกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์หลักใน
การพัฒนาทางสาธารณสุข โดยให้ความสาคัญกับการดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างอยู่เย็น
เป็ น สุ ข บนพื้น ฐานของ “ระบบสุ ข ภาพแบบพอเพี ยง” ซึ่ งเป็ นกระบวนการพัฒ นาสุ ขภาพของ
ประชาชนให้ไปสู่การมีสุขภาพทั้งมิติทางกาย จิต สังคม และปัญญา โดยมีระบบบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน เข้มแข็งเพียงพอ และเข้าถึงได้สะดวก ตอบสนองต่อ ปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนบนต้นทุนที่เหมาะสม ตามแผนการพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ฉบับที่ 11
(Office of Policy and Strategy Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public
Health, 2007) และฉบับที่ 12 ในปัจจุบันอีกด้วย
สาหรับภาคเหนือตอนบน มีรายงานเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ว่า กาลังประสบ
กับปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข เฝ้าระวัง และส่งเสริมภาวะสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กแรก
เกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ เนื่องจากพบปัญหาทางสุขภาพหลายประการ (Department of Health,
2013) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดซึ่งมีขนาดเล็กที่สุด ของภูมิภาค คือ จังหวัดลาพูน พบว่า
หลายปัญหามีความซับซ้อน รุ นแรง และยาวนานกว่าจังหวัดอื่น ๆ ดังเช่นการฆ่าตัวตายที่มีสถิติ
รายงานว่าจังหวัดลาพูนมีอัตราการฆ่าตัวตายของประชาชนสูงที่สุด ในประเทศในรอบ 10 ปี (25452554) ยกเว้นเพียงปี 2552 เท่านั้น (Department of Health, 2012) นอกจากนี้ ในปี 25472551 ยังมีอัตราการเกิดของประชากรต่าที่สุดจนทาให้อัตราการเพิ่มนั้นติดลบ เมื่อเปรียบเทียบกับ
จังหวัดอื่นๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน (Ministry of Public Health, 1997)
จากการศึกษาเบื้ องต้น พบว่า จังหวัดล าพูนมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม กล่าวคือ การสร้างนิคมอุตสาหกรรมในเขต

อาเภอเมือง อีกทั้งประชาชนหันมาใช้สารเคมีและสารกาจัดศัตรูพืชกันอย่างแพร่หลาย จึงมีความ
เป็นไปได้ที่ประชาชนต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการศีกษาถึงภาวะสุขภาพ
ของเกษตรกรใน 5 ด้าน คือ 1) สุขภาพกาย 2) สุขภาพจิต 3) การเรียนรู้ด้านการดาเนินชีวิต 4)
ความเพียงพอของปัจจัยดารงชีวิต และ 5) ความปลอดภัยของชุมชน และค้นหาปัจจัยที่ มีอิทธิพล
อย่างมีนัยสาคัญต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกรใน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ปัจจัยทาง
จิตสังคม 3) ปัจจัยทางพฤติกรรม 4) ปัจจัยสนับสนุน และ 5) ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเรื่อง
สาคัญและเป็นประโยชน์สาหรับการวางแผนควบคุมตัวกาหนดภาวะสุขภาพของเกษตรกรในท้องที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการปัญหา ตลอดจนการสร้าง
เสริมสุขภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิตในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนนักวิชาการ และสังคมในลักษณะภาคีเครือข่ายตามแผนการวิจัยในระยะ
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยของเกษตรกร 5 ปัจจัย คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางจิตสังคม
ปัจจัยทางพฤติกรรม ปัจจัยสนับสนุน และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของเกษตรกร
2.2 เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพของเกษตรกรใน 5 ด้าน คือ สุขภาพกาย สุขภาพจิตการเรียนรู้
ด้านการดาเนินชีวิต ความเพียงพอของปัจจัยดารงชีวิต และความปลอดภัยของชุมชน
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพัน ธ์ร ะหว่างปัจจัยทั้ง 5 กับภาวะสุขภาพ 5 ด้านของเกษตรกร
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงสารวจครั้งนี้ได้กาหนดประชากรในการศึกษา คือ เกษตรกรในอาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจานวนทั้งสิ้น 1,203 คน สาหรับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จาก
การคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร Taro Yamane (1973 อ้างใน จักรพงษ์ พวงงามชื่น
และคณะ, 2556) และคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรใน 15 ตาบล ซึ่ง
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 300 คน จากสูตร Slovin’s formula (Gintingsugtihen, 1993 อ้าง
ใน Poung-ngamchuen J. and et.al., 2015) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสัมภาษณ์ แบ่ง
ออกเป็น 6 ตอน คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ปัจจัยทางจิตสังคม 3) ปัจจัยทางพฤติกรรม 4) ปัจจัย
สนับสนุน 5) ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม และ 6) สภาวะสุขภาพของเกษตรกรใน 5 ด้าน คือ สุขภาพกาย
สุขภาพจิต การเรียนรู้ด้านการดาเนินชีวิต ความเพียงพอของปัจจัยดารงชีวิต และความปลอดภัย

ของชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ ตารา บทความ รายงานวิจัยต่างๆ ศึกษาข้อมูล
ภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติสาหรับข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ ปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยทางจิตสั งคม ปัจจัยทางพฤติกรรม ปัจจ้ยสนับสนุน ปั จจัยสิ่งแวดล้อม และภาวะ
สุ ขภาพของเกษตรกร วิ เคราะห์ ข้ อมู ล ด้ วยสถิ ติ ค่ าร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติ ไคสแควร์ (Chi-square) เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกร อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน

4. ผลการวิจัย
4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกร
จากผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างสองในสาม (ร้อยละ 67.00) เป็นเพศชาย มี
อายุเฉลี่ย 43.50 ปี โดยเกษตรกรประมาณครี่งหนึ่ง (ร้อยละ 50.60) มีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี
และเกษตรกรประมาณหนึ่งในสาม (ร้อยละ 34.30) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยมีเพียง 2
ราย (ร้อยละ 0.70) ที่ไม่ได้รับการศึกษา และมีเพียง 5 ราย (ร้อยละ 1.70) ที่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุด เกษตรกรมากกว่าสามในสี่ (ร้อยละ 76.30) สมรสแล้ว และมี
รายได้เฉลี่ยต่อปี 103,600 บาท โดยเกษตรกรเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 42.60) มีรายได้ในภาค
การเกษตรอยู่ระหว่าง 50,000 – 100,000 บาท
4.2 ปัจจัยทางจิตสังคม
ปัจจัยทางจิตสังคมประกอบด้วย (1) ค่านิยมด้านสุขภาพ ผลการศึกษา พบว่า ค่านิยม
ด้านสุขภาพของเกษตรกรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.41) และรายละเอียดทุกประเด็น
ของค่ า นิ ย มด้ า นสุ ข ภาพอยู่ ใ นระดั บ มากเช่ น กั น คื อ การมี ค วามสุ ข และความพึ ง พอใจในชี วิ ต
(ค่าเฉลี่ย 2.35) ความสามารถในการจัดการกับความเครียดและปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้น (ค่าเฉลี่ย 2.27)
ความภูมิใจในตนเอง (ค่าเฉลี่ย 2.54) ความเป็นคนมองโลกในแง่ดี (ค่าเฉลี่ย 2.52) และการไปพบ
แพทย์ทุกครั้งที่ไม่สบาย (ค่าเฉลี่ย 2.39) (2) ความเชื่อด้านสุขภาพ ผลการศึกษา พบว่า ความเชื่อ
ด้านสุขภาพในภาพรวมของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.58) โดยเกือบทุกประเด็นด้าน
ความเชื่อ ด้ านสุ ขภาพอยู่ ใ นระดั บ มากเช่น กั น ได้แ ก่ ความเชื่ อ ด้า นการรับ ประทานอาหารที่ มี
ประโยชน์ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีแข็งแรง (ค่าเฉลี่ย 2.76) ความเชื่อว่าสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมา
จากสภาพแวดล้อมชุมชนที่ดี (ค่าเฉลี่ย 2.77) ความเชื่อว่าสุขภาพที่ดีย่อมเกิดจากการมีสุขภาพจิตที่
ดี (ค่าเฉลี่ย 2.72) ความเชื่อเรื่องการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง (ค่าเฉลี่ย 2.70) ในขณะที่
ความเชื่อด้านการรักษาอาการป่วยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 2.03) อยู่ในระดับปานกลาง
(ตารางที่ 1)

4.3 ปัจจัยทางพฤติกรรม
ปัจจัยทางพฤติกรรมประกอบด้วย (1) พฤติกรรมสุขภาพ ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรมี
พฤติกรรมด้านสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.86) โดยมี 2 ประเด็นที่อยู่ใน
ระดับปานกลางเช่นกัน คือ พฤติกรรมการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ทั้ง 3 มื้อ (ค่าเฉลี่ย 2.18)
และพฤติกรรมการออกกาลังกาย (ค่าเฉลี่ย 1.90) ส่วนพฤติกรรมการรับประทานอาหารดิบ กึ่งสุกกึ่ง
ดิบ (ค่าเฉลี่ย 1.51) และพฤติกรรมนอนดึกหรือประมาณเที่ยงคืน (ค่าเฉลี่ย 1.37) อยู่ในระด้บน้อย
ในขณะที่มีเพียงประเด็นเดียวที่อยู่ในระดับมากคือ พฤติกรรมการทาความสะอาดที่อยู่อาศัยเพื่อ
สุขลักษณะที่ดี (ค่าเฉลี่ย 2.42) (2) พฤติกรรมเสี่ยง ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีพฤติกรรมเสี่ยง
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (เฉลี่ย 1.99) โดยมี 1ประเด็นในพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ในระดับปาน
กลางช่นกันคือ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อ (ค่าเฉลี่ย 2.31) ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงในการ
รับประทานอาหารโดยไม่มีช้อนกลางร่วมกับผู้อื่น (ค่าเฉลี่ย 1.51) พฤติกรรมไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา
(ค่าเฉลี่ย 1.63) อยู่ในระดับน้อย ในขณะที่มี 2 ประเด็นที่อยู่ในระดับมาก คือ พฤติกรรมการใช้และ
สั มผั ส กับ ยาฆ่าแมลงหรื อยาฆ่าหญ้า ที่เป็ น สารเคมี และพฤติ กรรมการทาความสะอาดร่างกาย
หลังจากสัมผัสสารเคมี (ค่าเฉลี่ย 2.48) (ตารางที่ 1)
4.4 ปัจจัยสนับสนุน
ปัจจัยสนับสนุนได้แก่ การบริการทางสาธารณสุข โดยผลการศึกษา พบว่า การบริการด้าน
สาธารณสุขของเกษตรกรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.85) โดยมี 3 ประเด็นอยู่ใน
ระดัย น้ อย คือ ความห่ างไกลจากสถานพยาบาล (ค่าเฉลี่ ย 1.51) การได้รับ การบริ การทาง
สาธารณสุขของทั้งภาครัฐและเอกชน (ค่าเฉลี่ย 1.63) และการได้รับความรู้ด้านสาธารณสุขจากการ
เข้าอบรมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ค่าเฉลี่ย 1.39) ในขณะที่การได้รับบริการฉีดวัคซีนฟรี (ค่าเฉลี่ย
2.10) อยู่ในระดับปานกลาง และการได้รับการบริการจากผู้นาชุมชนด้านการสาธารณสุขอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 2.62) (ตารางที่ 1)
4.5 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย (1) สภาพครัวเรือน ผลการศึกษา พบว่า สภาพ
ครัวเรือนของเกษตรกรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.12) โดยมี 3 ประเด็นที่อยู่ใน
ระดับปานกลางเช่นกัน คือ ความสะดวกสบายในการใช้งานของห้องน้า (ค่าเฉลี่ย 1.91) การถ่ายเท
อากาศของพื้นที่ในบ้าน (ค่าเฉลี่ย1.77) การแบ่งสัดส่วนของห้องและพื้นที่ใช้สอยอย่างชัดเจนภายใน
บ้าน (ค่าเฉลี่ย 2.27) ในขณะที่ 2 ประเด็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความแน่นหนา คงทนถาวร
ปลอดภัยของบ้าน (ค่าเฉลี่ย 2.48) และสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานภายในบ้าน (ค่าเฉลี่ย 2.66)

(2) มลพิษในชุมชน ผลการศึกษา พบว่า มลพิษในชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
2.31) โดยมี 3 ประเด็นที่อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน คือ การใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรในบริเวณ
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 1.91) การปนเปื้อนสารเคมีของแหล่งน้าในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 1.77) อยู่ในระดับน้อย
การประสบปัญหาหมอกควันจากการเผาของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 2.27) ในขณะที่ ความบริสุทธิ์ของ
อากาศภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 2.48) และภาพรวมปัญหามลพิษทางน้า อากาศ ดิน เสียง ภายใน
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 2.66) อยู่ในระดับมากทั้ง 2 ประเด็น (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ปัจจัยด้านต่างๆ ของเกษตรกร อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ
ปัจจัยทางจิตสังคม
ค่านิยมด้านสุขภาพ
ความเชื่อด้านสุขภาะ
ปัจจัยทางพฤติกรรม
พฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมเสี่ยง
ปัจจัยสนับสนุน
การบริการทางสาธารณสุข
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
สภาพครัวเรือน
มลพิษในชุมชน
เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
2.36
2.41
2.58
1.93
1.86
1.99
1.85
1.85
2.21
2.12
2.31
2.08

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.12
1.04
1.22
0.81
0.93
0.94
0.84
0.84
1.01
1.02
1.07
0.98

แปลผล
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4.6 ภาวะสุขภาพของเกษตรกร
ภาวะสุขภาพของเกษตรกร เขตอาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ประกอบด้วย สุขภาพกาย
สุขภาพจิต การเรียนรู้สาหรับการดาเนินชีวิต ความเพียงพอของปัจจัยดารงชีวิต และความปลอดภัย
ของชุมชน ผลการศึกษา พบว่า สุขภาพกายของเกษตรกร การเรียนรู้สาหรับการดาเนินชีวิต และ
ความปลอดภัยของชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.42 3.02 และ 3.19
ตามล าดั บ ) โดยเกษตรกรสามารถท างานติ ด ต่ อ กั น ได้ และช่ ว ยเหลื อ ตนเองในการท ากิ จ วั ต ร
ประจาวันได้ในระดับดี ในขณะที่ สุขภาพจิต และความเพียงพอของปัจจัยในการดาเนินชีวิตใน

ภาพรวมของเกษตรกรอยู่ในระดับดี โดยเกษตรกรมีความภาคภูมิใจในตนเอง (ค่าเฉลี่ย 3.99) มี
อาหารเพื่อบริ โภคที่เพียงพอ มีเสื้ อผ้ าเครื่ องนุ่งห่มที่เหมาะสมกับฤดูกาล มีรายได้ที่พอเพียงกับ
รายจ่ายสาหรับการดารงชีวิต มีอาชีพที่มั่นคงสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว และความสามารถ
เข้าถึงสถานพยาบาลเวลาเจ็บป่วยได้อย่างสะดวกสบาย (ค่าเฉลี่ย 3.85 4.10 3.26 3.53 และ 3.85
ตามลาดับ) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ภาวะสุขภาพของเกษตรกร 5 ด้าน
สภาวะสุขภาพของเกษตรกร

ค่าเฉลี่ย

สุขภาพกาย
สุขภาพจิต
การเรียนรู้สาหรับการดาเนินชีวิต
ความเพียงพอของปัจจัยดาเนินชีวติ
ความปลอดภัยของชุมชน
ค่าเฉลี่ย

3.42
3.80
3.02
3.71
3.19
3.40

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน
0.93
1.14
0.66
1.03
0.75
0.81

แปลผล
ภาวะสุขภาพระดับปานกลาง
ภาวะสุขภาพระดับดี
ภาวะสุขภาพระดับปานกลาง
ภาวะสุขภาพระดับดี
ภาวะสุขภาพระดับปานกลาง
ภาวะสุขภาพระดับดี

4.7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกร
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกรจากตัวแปรอิสระจานวน 12
ตัวแปร พบว่า 5 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของเกษตรกร อาเภอเมืองลาพูน จังหวัด
ลาพูน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ คือ ระดับการศึกษา ความเชื่อด้านสุขภาพ ค่านิยมด้านสุขภาพ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ และพฤติ ก รรมเสี่ ย ง โดยพฤติ ก รรมด้ า นสุ ข ภาพ และพฤติ ก รรมเสี่ ย ง มี
ความสัมพันธ์ในระดับสูงกับภาวะสุขภาพของเกษตรกร (Table 3) กล่าวคือ ทั้ง 5 ปัจจัยส่งผลต่อ
ภาวะสุขภาพของเกษตรกร ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเพิ่มเติมจากการใช้สารเคมีทาการเกษตรและการอาศัย
อยู่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมลาพูน ที่ อาจส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกร ในขณะที่ตัวแปร
อื่นๆ อีก 7 ตัวแปร ไม่มีความสัมพันธ์หรื อ ไม่ส่ งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกร คือ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส รายได้ การบริการทางสาธารณสุข สภาพครัวเรือน และมลพิษในชุมชน

5. การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาด้านปัจจัยต่างๆ ที่คาดว่าอาจส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกรจานวน
5 กลุ่มปัจจัย พบว่า การศึกษาขั้นสูงสุดส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกร กล่าวคือ ภาวะสุขภาพ

ของเกษตกรจะผั น แปรไปตามระดั บ การศึ ก ษาขึ้น สู งสุ ด ในทิ ศทางเดีย วกัน หรื ออี ก นัย หนึ่ง คื อ
เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับสูง จะส่งผลต่อภาวะสุขภาพค่อนข้างมากต่อเกษตรกร โดย
เมื่อพิจารณาร่วมกับปัจจัยส่วนบุคคลอื่นๆ ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 43 ปี แสดง
ให้เห็นว่าเกษตรกรเป็นกลุ่มวัยทางานที่มีการศึกษาในระดับดี มีความอาวุโส และประสบการณ์ชีวิต
มีสานึกรั บผิดชอบและมีเวลาที่จะทางานและสามารถทางานบรรลุผ ลที่ตั้งไว้ได้ดี (Jukkaphong
Poungngamchuen,2013) ดั ง นั้ น ระดั บ การศึ ก ษาของเกษตรกรเป็ น ปั จ จั ย ส าคัญ ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ ซึ่งกล่าวได้ว่าเกษตรกรต้องมีสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีหรือมีคุณภาพชีวิตใน
ระดับดี เพื่อการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ (Poung-ngamchuen J. and
et.al., 2015)
ตารางที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกรอาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
Independent Variables
Chi-square
Sig.
sex
2.472
0.212
Age
3.871
0.330
Educational attainment
13.315*
0.050
Marital status
1.250
0.654
Income
6.443
0.998
Health Valued
13.445*
0.050
Health Believed
13.445*
0.044
Health Behavior
15.902**
0.000
Risk Behavior
14.074**
0.000
Public Health Services
5.987
0.433
Household
4.789
0.233
Community Pollution
3.766
0.112
เมื่อพิจารณาถึงภาวะสุขภาพของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีภาวะสุขภาพจิตและความ
เพียงพอของปัจจัยดารงชีวิตอยู่ในระดับดี กล่าวคือ ภาวะสุขภาพจิตที่ดีและความพึงพอใจในสิ่งที่มี
เพื่อดาเนิน ชีวิต มีผลต่อภาวะสุ ขภาพของเกษตรกรที่ดีเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สานักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ (2554) รายงานว่า ประชาชนที่ ป ระกอบอาชีพข้าราชการและ
พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ค ะแนนสุ ข ภาพจิ ต มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ นั ก เรี ย น ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว และ
เกษตรกร แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีสุขภาพจิตที่ดี เนื่องจากป้จจุบันอาชีพเกษตรกรถือว่าเป็ นอาชีพ

หนึ่ งที่ มี ความมั่ น คงสู ง เมื่อ เปรี ย บเทีย บกับ อาชี พอื่ น ๆ หลายอาชีพ ทั้ง นี้ แรงกดดั น จากสภาพ
เศรษฐกิจที่ฝื ดเคือง สภาพสั งคมที่ย่าแย่ ส่งผลต่อการเลิ กจ้างงานในหลายๆ อาชีพ แต่ไม่ส่ งผล
กระทบต่ อ อาชี พ เกษตรกร นอกจากนี้ แนวโน้ ม ของโลกในการให้ ค วามส าคั ญ กั บ สุ ข ภาพนั้ น
เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคอาหารที่เหมาะสมซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีผลผลิตทาง
การเกษตรส่ ง ออกมี มู ล ค่ า มหาศาลในแต่ ล ะปี จึ ง มี ผ ลต่ อ ความมั่ น คงทางอาชี พ ของเกษตรกร
ก่อให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจและสุขภาพจิตที่ดีของเกษตรกรเช่นกัน
นอกจากนี้ การพั ฒ นาตั ว แบบคุ ณ ภาพชี วิ ต อย่ า งยั่ ง ยื น ตามแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของ Poung-ngamchuen J. and et al. (2015) แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในเสื้อผ้าที่
มีอยู่ ตลอดจนความเพียงพอของปัจจัยดารงชิวิตของเกษตรกร เกิดจากความมีสุขภาพจิตที่ดี และ
สุขภาพกายที่ดี นาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้
เกษตรกรต้องรู้จักการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตด้วย จักรพงษ์ พวงงามชื่น
และคณะ (2558) กล่าวเพิ่มเติมว่า การมีสุขภาพดีกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นย่อมมีองค์ประกอบที่
สัมพันธ์กัน คือ องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตที่ดีตามทั ศนคติของนักจิตวิทยา ซึ่ง ได้แบ่งคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์ออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านกาย 2) ด้านจิต 3) ด้านสังคม และ 4) ด้านเศรษฐกิจ
สาหรับองค์ประกอบของสุขภาพที่สมบูรณ์ของบุคคลประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) สุขภาพกาย 2)
สุขภาพจิต และ 3) สุขภาพทางสังคม กล่าวโดยสรุปคือ “การมีสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ และสังคม ไม่ใช่เพียงการปราศจากโรคเท่านั้น หากแต่ต้องมีสภาวะทางกาย สภาวะทางจิต
สภาวะทางสังคม และสภาวะทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกันอย่างพอเหมาะ”
ในขณะที่ปัจจัยทางพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ในระดับปาน
กลาง และส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกรในระดับสูง โดยเฉพาะพฤติกรรมการทาความสะอาด
ที่อยู่อาศัย แต่ในทางตรงกันข้าม เกษตรกรมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านการใช้ สัมผัสกับยาฆ่าแมลงหรือยา
ฆ่าหญ้า และพฤติกรรมการทาความสะอาดร่างกายหลังจากสัมผัสสารเคมีแล้ว ทั้งนี้ เมื่อเกษตรกรมี
พฤติกรรมปกป้องสุขภาพจากการทางานที่ถูกต้อง จะทาให้เกิดการบาดเจ็บ หรือโรคภัยไข้เจ็บจาก
การทาการเกษตรลดลง (นภมณ ยารวง และพัชรพร สุคนธสรรพ์, 2559) ตลอดจนพฤติกรรมการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลต่อผลการตรวจเลือดที่ไม่ปลอดภัย เช่น ไม่เคยสวมหมวกที่
ทาจากพลาสติกคลุมศรีษะ ไม่สวมหน้ากาก ไม่สวมเสื้อแขนวาว กางเกงขายาว ซึ่งสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชสามารเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทางคือ ทางปาก ทางเดินหายใจ และทางผิวหนัง (Ngamkamon
K., 2009) พฤติกรรมข้างต้นส่งผลให้เกษตรกรได้ร้บสารพิษจากยาฆ่าแมลง และยาฆ่าหญ้าได้
นอกจากนี้ การศึกษาของ เจี ย ระไน ปาลี (2556) ยังสนับสนุนผลการวิจัยนี้ว่า เกษตรกรได้รับ

ผลกระทบทางสุขภาพกายมากที่สุดจากการใช้สารเคมี คือกลิ่นเหม็นของสารเคมีส่งผลต่อระบบ
ทางเดินหายใจ หายใจไม่ออก เวียนศรีษะและคลื่นไส้อาเจียน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้สารเคมีและการป้องกันโทษจากการใช้สารเคมีที่
ถูกต้อง โดยเฉพาะขณะที่ต้องสัมผัสสารเคมี รวมทั้งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์เพื่อลดปริมาณการใช้
สารเคมี ส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมที่ดีขี้น
เป็นที่น่าสังเกตว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีผลต่อภาวะสุ ขภาพของเกษตรกร ทั้งนี้จาก
การลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรและผู้นาชุมชน พบว่า ชุมชนได้ดาเนินโครงการจัดการป่าชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งผลให้มลพิษในชุมชนลดลงในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การศึกษาของ
Poung-ngamchuen J. and et. al. (2016) รายงานว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าชุมชน
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชน ซึ่งจากการลงพื้นที่สามารถสั งเกตได้ว่า ชาวบ้ าน
เกษตรกร และเยาวชนมีสุขภาพดี จิตใจแจ่มใส มีบุคลิกภาพเป็นมิตรกับผู้อื่น ซึ่งเป็นผลให้สุขภาวะ
ของประชาชนในชุมชนอยู่ในระดับดี ก่อนให้เกิดความปลอดภัยในชุมชน

6. สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกรอาเภอเมือง จังหวัดลาพูน มุ่งหวัง
ที่จะค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ หรือสุขภาพที่ดีของเกษตรกร เขตอาเภอเมือง จังหวัด ลาพูน
ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมลาพูน และประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยใช้สารเคมี โดย
ปัจจัยทั้ง 5 ด้านคือ ปัจจ้ยส่วนบุคคล ป้จจัยทางจิตสังคม ปัจจัยทางพฤติกรรม ปัจจัยสนับสนุน และ
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกรใน 5 ด้านเช่นกัน คือ สุขภาพ
กาย สุ ขภาพจิ ต การเรี ย นรู้ ด้านการดาเนิ นชีวิ ต ความเพีย งพอของปัจ จัยดารงชีวิ ต และความ
ปลอดภั ย ของชุ ม ชน ผลการวิ จั ย พบว่ า 5 ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ภาวะสุ ข ภาพของเกษตรกร ได้ แ ก่
การศึกษาขั้นสูงสุด ค่านิยมด้านสุขภาพ ความเชื่อด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรม
เสี่ ย ง ในภาพอาจมองว่าเกษตรกรที่พัก อาศัยใกล้ เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมล าพูน ตลอดจนใช้
สารเคมีในกิจกรรมทางการเกษตรที่ดาเนินมานาน เป็นเงื่อนไขในการดาเนินชีวิตที่หลีกเลี่ยงยากซึ่ง
ส่งผลต่อสุขภาวะ และสภาวะสุขภาพที่ไม่ดีของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนการดาเนิน
ชีวิ ต ตาม “ตัว แบบคุ ณ ภาพชี วิ ตอย่ า งยั่ ง ยื นตามแนวคิ ดปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง” 9 (Poungngamchuen J. and et.at., 2015) เป็นอีกทางออกหนึ่งที่อาจเสริมสร้างสภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น
ให้แก่เกษตรกร
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