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บทคดัย่อ 
การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา 1) ชนิด และปรมิาณการใชส้ารเคม ี2) ชนิด และปรมิาณการเกดิ

ซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตร  3) ความรู้และพฤติกรรมการจดัการซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรของ
เกษตรกรบา้นเกษตรพฒันาเหนือและบา้นเกษตรสามคัค ีต าบลค าขวาง อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี เกบ็
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบส ารวจและแบบสอบถามกบัตวัแทนครวัเรอืนของเกษตรกรทีม่อีาชพีการปลูกผกั จ านวน 
110 ครวัเรอืน วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ จ านวนและรอ้ยละ  

ผลการศกึษาพบว่า ชนิดสารเคมทีางการเกษตรทีเ่กษตรกรใชใ้นการเพาะปลกูเป็นกลุ่มอะบาเมก็ตนิ รอ้ย
ละ 89.10 เป็นชนิดน ้า 1-5 ลติร รอ้ยละ 72.40 ซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรทีเ่กดิขึน้เป็นประเภทแกว้ รอ้ยละ 
94.50 และก าจัดโดยใช้วิธีการฝงักลบ ร้อยละ 72.70 ส่วนความรู้เกี่ยวกับการจัดการซากบรรจุภัณฑ์เคมีทาง
การเกษตรของเกษตรกร อยู่ในระดบัด ีรอ้ยละ 83.60 เรื่องทีเ่กษตรกรยงัมคีวามรูท้ีย่งัไม่ถูกต้องเกีย่วกบัการจดัการ
ซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตร คอื กระสอบ ลงั ทีใ่ชบ้รรจุสารเคมทีางการเกษตรสมารถใชบ้รรจุผกัหรอืพชืผล
ทางการเกษตรหลงัเกบ็เกีย่วได ้เพราะไมส่มัผสักบัสารเคมโีดยตรงจงึไมม่สีารพษิตกคา้ง รอ้ยละ 39.10  

ส าหรบัพฤตกิรรมการจดัการซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรของเกษตรกรสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 
2 กลุ่ม คอืกลุ่มจดัการซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรโดยวธิฝีงักลบ ผ่านการประเมนิอยู่ในระดบัปานกลาง รอ้ย
ละ 72.09 โดยมพีฤตกิรรมไม่ผ่านเกณฑ์ประเมนิ คอืการติดป้ายขอ้ความ “อนัตราย” และล้อมรัว้แสดงเขตพื้นที่ฝงั
กลบซากบรรจุภณัฑเ์คมทีางการเกษตร รอ้ยละ 100.00 ส่วนกลุ่มจดัการซากบรรจุภณัฑเ์คมทีางการเกษตรโดยวธิไีม่
ฝงักลบ ผ่านการประเมนิอยู่ในระดบัด ีรอ้ยละ 54.17 โดยมพีฤตกิรรมไม่ผ่านเกณฑ์ประเมนิ คอืการก าจดัซากบรรจุ
ภณัฑเ์คมทีางการเกษตรโดยการทิง้ลงถงัขยะเทศบาล รอ้ยละ 100.00 

ดงันัน้เกษตรจงัหวดัหรอืสาธารณสุขจงัหวดัควรมกีารส่งเสริมและให้ความรู้ที่เกี่ยวกบั อันตรายและ
ผลกระทบจากการจดัการซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรทีไ่ม่ถูกวธิแีก่เกษตรกร ก าหนดแนวทางในการจดัการ
ซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรอย่างเหมาะสมปลอดภยั และเทศบาลต าบลค าขวาง ควรมกีารจดัถังขยะเพื่อ
รองรบัซากบรรจุภณัฑเ์คมทีางการเกษตรโดยเฉพาะใหม้คีวามปลอดภยัทัง้ต่อสุขภาพ และสิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้ 
 

ค าส าคญั : การจดัการซากบรรจุภณัฑเ์คมทีางการเกษตร สารเคมทีางการเกษตร พฤตกิรรม 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study 1) types and quantities of chemicals used 2) types and 

quantities of agrochemical packaging waste 3) farmers’ knowledge and behavior in regard to agrochemical 
packaging waste management of farmers Ban Kasetpattana Nue and Ban Kasetsamakkee, Tumbon 
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Kumkwang, Ampher Warinchumrab, Ubon Ratchathani province. Data were collected by surveys of and 
questionnaires completed by representatives of 110 farmers’ households and analyzed by the use of 
frequencies and percentages.  

The study found 89.10% of farmers used Abamectin group in planting and 72.40% used chemicals in 
a liquid form with the quantities ranging from one to five liters. The agrochemical packaging waste was of a 
glass type (94.50%), and disposal was by landfill (72.70%). Knowledge about agrochemical packaging 
waste management was at a good level (83.60%). Some farmers (39.10%) misunderstood were that sacks 
and boxes were able to be reused for storing vegetables because they did not have direct contact with 
chemicals. Agrochemical packaging waste management behavior was divided into two groups, landfill and 
not landfill. Farmers’ behavior regarding landfill was found to be at the middle level (72.09%). This study 
suggests that the Ubon Ratchathani Provincial Agriculture or Ubon Ratchathani Provincial Public Health 
should educate farmers about the dangers and effects of misunderstandings about agrochemical packaging 
waste management and establish appropriate procedures for agrochemical packaging waste management. 
The study also believes that for health and environmental reasons, Kumkwang Municipality should provide 
specific bins which safe for agrochemical packaging waste. 

 

Keywords: Agrochemical packaging waste management; Agricultural chemicals: Behavior 
 

บทน า 
 ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยซึ่ง
เป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งมแีนวโน้มพึ่งพาสารเคมี
ก าจดัศตัรูพชืมากขึ้น จากขอ้มลูปรมิาณการน าเขา้สาร
ก าจัดศัตรูพืชของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ปี 2555-2557 มี
ปรมิาณการน าเขา้สารก าจดัศตัรูพชื 117,698,164,383 
และ 134,377 ตัน ตามล าดับ [1]  โดยเกษตรกรใช้
สารเคมทีางการเกษตรจะมปีระโยชน์ต่อการควบคุมการ
ระบาดของโรคและแมลงศตัรพูชืได ้แต่กม็คีวามเป็นพษิ
ต่อสิง่มชีวีติอื่นๆเช่นกนั  เนื่องจากการใช้สารเคมทีี่ไม่
ถูกต้องของเกษตรกรและการใชท้ีม่ากเกนิความจ าเป็น 
รวมทัง้การใช้โดยปราศจากนโยบายและมาตรการทาง
กฎหมายทีค่วบคุมอย่างเขม้งวด จงึส่งผลกระทบใหเ้กดิ
ปญัหาต่อสุขภาพเกษตรกรและผู้บริโภคเกิดปญัหา
สิง่แวดล้อมรวมทัง้เป็นปจัจยัที่ท าให้เกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกจิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว [2]  

เมือ่มกีารใชส้ารเคมมีากขึน้ย่อมส่งผลใหเ้กดิซาก
บรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรมากขึน้เช่นเดยีวกนั  ซึ่ง
ของเสยีทีเ่กดิจากสารป้องกนัก าจดัศตัรูพชืและสตัว์และ
สารก าจดัวชัพืช จดัเป็นวตัถุอนัตรายชนิดที่ 3 หมวด
ของเสียเคมีว ัตถุล าดับที่ 47 บัญชี ข ท้ายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบญัชีรายชื่อวตัถุอนัตราย 

พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่22 กนัยายน 2546 การผลติน าเขา้-
ส่งออกและมไีว้ครอบครองต้องได้รบัอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม [3] ถงึแมจ้ะมกีารประกาศดงักล่าว
แลว้ แต่ก็ยงัมกีารจดัการซากบรรจุภณัฑ์บางชนิดทีไ่ม่
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ ไดแ้ก่ การเผาหรอื ทิง้ในไร่นา
หรือที่สาธารณะอื่นๆ ซึ่งสารเคมีทางการเกษตรนัน้
จดัเป็นวตัถุอนัตรายทีจ่ าเป็นจะต้องมกีารก าจดัอย่างถูก
วธิ ี คือการเผาในเตาเผาอุณหภูมสิูง และการฝงักลบ
อย่างถูกหลกัสุขาภบิาลเท่านัน้ ซึ่งการเผาในทีโ่ล่งอาจ
ก่อ ให้ เกิดสารพิษที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชนทัง้ในบริเวณใกล้เคียงและในพื้นที่ห่างไกล
ออกไปได ้นอกจากนี้การทิ้งไวใ้นสถานทีท่ีไ่มเ่หมาะสม 
เช่น ใกล้แหล่งน ้าอาจส่งผลให้เกิดการปนเป้ือนลงใน
แหล่งน ้ า ซึ่งสุดท้ายอันตรายที่จะเกิดขึ้นยังคงส่งผล
กระทบต่อสุขภาพประชาชนทัง้ในบรเิวณดงักล่าวและ
บริเวณอื่นๆ ที่มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้ านั ้น
เช่นกนั [3]  

จงัหวดัอุบลราชธานีมปีระชากรทัง้สิ้น 1,441,907 
คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ได้แก่  การท านา ปลูกผัก และท าสวน ซึ่ งการท า
การเกษตรของเกษตรกรในปจัจุบนัมกีารใชส้ารเคมทีาง
การเกษตรอย่างแพร่หลาย โดยอ าเภอวารินช าราบ 
เกษ ต รก รมีก ารปลู กผัก เพื่ อ ส่ งข าย ต ล าดแล ะ
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หา้งสรรพสนิคา้ในจงัหวดัอุบลราชธานี  โดยเฉพาะบา้น
เกษตรพัฒนาเหนือและบ้านเกษตรสามัคคี  ต าบล              
ค าขวาง  เป็นชุมชนทีป่ระชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพี
ปลูกผัก  จ านวน 110 ครัวเรือน  (ร้อยละ 70 ของ
ครวัเรอืนทัง้หมด) และจากการสอบถามเบื้องต้นพบว่า
มกีารใชส้ารเคมทีางการเกษตรทุกครวัเรอืน 

ดังนัน้ผู้ว ิจ ัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการจดัการ
ซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรของเกษตรกรบ้าน
เกษตรพัฒนาเหนือและบ้านเกษตรสามคัคี ต าบลค า
ขวาง อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้ให้หน่วยงานด้านการเกษตร เช่น กรม
วิชาการเกษตร มีการส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องการ
จดัการซากบรรจุภณัฑท์างการเกษตรแก่เกษตรกร และ
สร้างความตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบต่อ
สุขภาพของการจดัการซากบรรจุภณัฑ์ทางการเกษตร 
ต่อไป 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อศกึษาชนิดและปรมิาณการใชส้ารเคมทีาง

การเกษตรของเกษตรกร 
2. เพื่อศกึษาชนิดและปรมิาณการเกดิซากบรรจุ

ภณัฑเ์คมทีางการเกษตรของเกษตรกร 
3. เพือ่ศกึษาความรูใ้นการจดัการซากบรรจุภณัฑ์

เคมทีางการเกษตรของเกษตรกร 
4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการซากบรรจุ

ภณัฑเ์คมทีางการเกษตรของเกษตรกร 
 

วิธีด าเนินการ 
1) รปูแบบการศึกษา 
 การวิจยั เรื่อง การศึกษาการจดัการซาก

บรรจุภณัฑเ์คมทีางการเกษตรของเกษตรกรบา้นเกษตร
พัฒนาเหนือและบ้านเกษตรสามัคคี ต าบลค าขวาง 
อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นการศกึษา
เชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional 
descriptive research)  

2) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาครัง้นี้  คือ 

ตวัแทนครวัเรอืนของเกษตรกรที่ปลูกผกัเศรษฐกจิทุก
ครวัเรือน ในพื้นที่บ้านเกษตรพัฒนาเหนือ และบ้าน
เกษตรสามัคคี ต าบลค าขวาง อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวดัอุบลราชธานี แบ่งเป็นบ้านเกษตรพฒันาเหนือ 

จ านวน 50 ครวัเรอืน และบ้านเกษตรสามคัคี จ านวน 
60 ครัวเรือน รวมทัง้สิ้น  110 ครัวเรือน ซึ่ งผู้ ตอบ
แบบสอบถามจะต้องเต็มใจให้ขอ้มูลโดยสมคัรใจและมี
คุณสมบตัิตรงตามเงื่อนไข คอื มอีายุ 18 ปีขึน้ไป และ
เป็นผู้ประกอบอาชีพ เกษตรกรที่ ใช้สารเคมีทาง
การเกษตรในการเพาะปลกู 
 

3) เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมอืทีใ่ชร้วบรวมขอ้มลูในการวจิยัครัง้นี้ ม ี2 

ชนิด ไดแ้ก่  
1. แบบส ารวจชนิดและปริมาณการใช้สารเคมี 

ทางการเกษตรและชนิดและปรมิาณการเกดิซากบรรจุ-
ภณัฑ์เคมทีางการเกษตรของเกษตรกร ซึ่งโครงสร้าง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื  

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป เกีย่วกบั เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา ประวตัิการใชส้ารเคมทีางการเกษตรในการ
ปลูกผัก และการได้รบัข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการ
จดัการซากบรรจุภณัฑเ์คม ี

ส่วนที่ 2 ชนิดและปรมิาณการใช้สารเคมทีาง
การเกษตร เกี่ยวกบั วตัถุประสงค์ของการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร กลุ่มของสารเคมทีางการเกษตรที่ใช ้
ประเภทของบรรจุภัณฑ์เคมทีางการเกษตร ปริมาณ
สารเคมีทางการเกษตรที่ใช้ต่อ 1 รอบการเพาะปลูก 
ปรมิาณสารเคมทีางการเกษตรที่ใชต่้อครัง้ และความถี่
ในการใช้สารเคมีทางการเกษตรต่อ 1 รอบการ
เพาะปลกู 

ส่วนที่ 3 ชนิดและปรมิาณการเกิดซากบรรจุ
ภณัฑ์เคมทีางการเกษตร เกี่ยวกบั ชนิดของผกัที่ปลูก 
ประเภทบรรจุภัณฑ์ เคมีทางการเกษตรที่ เกิดขึ้น 
ปริมาณการเกิดซากบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตร 
วธิกีารจดัการซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตร และ
ความถีใ่นการจดัการซากบรรจุภณัฑท์างการเกษตร 

2. ความรูแ้ละพฤติกรรมการจดัการซากบรรจุ
ภณัฑ์เคมทีางการเกษตรของเกษตรกร ซึ่งโครงสร้าง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที่ 1 ความรูเ้กี่ยวกบัการจดัการซากบรรจุ
ภณัฑ์เคมทีางการเกษตร ลกัษณะของขอ้ค าถาม เป็น
แบบเลอืกตอบ ใช่ ไม่ใช่ และไม่แน่ใจ จ านวน 15 ข้อ 
เป็นค าถามเชิงบวก 12 ข้อ และค าถามเชิงลบ 3 ข้อ 
โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนเพือ่น ามาวเิคราะหด์งันี้ 
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ค าถามเชงิบวก        ค าถามเชงิลบ 
ใช่      1    0   คะแนน    
ไมใ่ช่      0    1   คะแนน 
ไมแ่น่ใจ  0    0   คะแนน 
 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการจดัการซากบรรจุ
ภณัฑ์เคมทีางการเกษตร ลกัษณะของขอ้ค าถาม เป็น
การประเมิน แบบผ่านและไม่ผ่าน โดยประเมนิ ผ่าน 
หลงัขอ้ค าถามหากผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบตัิถูกต้อง
ครบถ้วนทุกรายการ และประเมิน ไม่ผ่าน หลังข้อ
ค าถาม หากผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติถูกต้อง ไม่
ครบถ้วนทุกรายการ หรอื ไม่ปฏบิตัโิดยมเีกณฑ์การให้
คะแนนเพือ่นามาวเิคราะหด์งันี้ 

ประเมนิ ผ่าน ได ้1 คะแนน 
ประเมนิ ไมผ่่าน ได ้0 คะแนน 

การตรวจสอบเครื่องมอืแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
ไดผ้่านการตรวจสอบเครือ่งมอื ดงันี้ 

1)  ก ารห าค ว าม ต รงข อ งเนื้ อ ห า  (Content 
validity) โดยน าแบบสอบถามไปใหผู้ท้รงคุณวุฒจิ านวน 
3 ท่าน ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ จากนั ้นน า
ข้อเสนอแนะมาปรบัปรุงแก้ไขให้มีความชัดเจนด้าน
เนื้ อ ห าและความ เหม าะสมข อ งภ าษ า เพื่ อ ให้
แบบสอบถามครอบคลุมเนื้อหาทีต่อ้งการวดั 

2) ตรวจสอบความ เชื่ อมัน่  (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยการน าแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
และผ่านการปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ ไป
ทดลองใช้  (Try out) กับกลุ่ ม เกษตรกรที่มีความ
คล้ายคลงึกนักบักลุ่มประชากรจ านวน 30 คน ซึ่งเป็น
เกษตรกรบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 15 ต าบลหัวเรือ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี วเิคราะหค์่าความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามโดยวิธีค านวณค่าสัมประสิทธิแ์อลฟา
ของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผล
วเิคราะหไ์ดค้่าความเทีย่ง ดงันี้ 

ด้านความรู้ในการจดัการซากบรรจุภณัฑ์
เคมทีางการเกษตรของเกษตรกร เท่ากบั 0.732 

ดา้นพฤติกรรมการจดัการซากบรรจุภณัฑ์
เคมทีางการเกษตรของเกษตรกร เท่ากบั 0.708 

 

4) วิธีการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้  

1. จดัเตรยีมเครื่องมอืหรอืแบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลให้ครบตามขนาดตวัอย่างที่ค านวณ
ไว ้ 

2. ขอหนงัสอืเพือ่ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู 
3. การลงพื้นทีเ่กบ็ขอ้มลูกบัตวัแทนครวัเรอืนของ

เกษตรกรที่ปลูกผัก จ านวน 110 คน โดยอธิบาย
วตัถุประสงค์ของการศกึษาและขอความร่วมมอืในการ
ตอบแบบสอบถาม  

4. ผู้ว ิจ ัยรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง และ
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในการตรวจ
แบบสอบถาม 

5. รวบรวมข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามวธิกีารทางสถติ ิ 

 

5) การวิเคราะหข้์อมลู 
 การวิ เค ราะห์ ข้อมู ล โดย ใช้ สถิติพ รรณ น า 
(Descriptive statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่ม
ศกึษา ดงันี้ 

1. แบบส ารวจชนิดและปริมาณการใช้
สารเคมทีางการเกษตร และ ชนิดและปรมิาณการเกิด
ซากบรรจุภัณฑ์ เคมีทางการเกษตรของเกษตรกร 
วเิคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่จ านวน และ
รอ้ยละ  

 2. แบบสอบถามความรู ้และพฤตกิรรมการ
จดัการซากบรรจุภณัฑเ์คมทีางการเกษตรของเกษตรกร 
วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใช้การวเิคราะห์สถิติเชงิพรรณนา 
ไดแ้ก่ การแจกแจงความถีแ่ละรอ้ยละ 
 

ผลการศึกษา 
ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าเป็น

เพศหญงิ รอ้ยละ 55.50 อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี รอ้ยละ 
50.90 จบการศึกษาระดบัประถมศกึษา ร้อยละ 66.40 
ระยะเวลาในการใช้สารเคมทีางการเกษตรในการปลูก
ผกัอยู่ในช่วง 10-20 ปี รอ้ยละ 39.09 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดือนที่ได้รบัต่อเดือนจากการท าเกษตรกรรม 5,001-
10,000 บาท ร้อยละ 45.46 มรีายจ่ายเฉลี่ยในการซื้อ
สารเคมีทางการเกษตรต่อเดือน ต ่ากว่า 1,000 บาท 
ร้อยละ 50.90 เคยได้รบัข้อมูลเกี่ยวกบัอันตราย/โทษ
จากการจดัการซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรที่ไม่
ถูกตอ้งจากเกษตรจงัหวดั รอ้ยละ 78.20 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชส้ารเคมแีละการเกดิซากบรรจุภณัฑเ์คมทีางการเกษตรของเกษตรกร (N=110) 
 

การใช้สารเคมีและการเกิดซากบรรจภุณัฑเ์คมีทาง
การเกษตรของเกษตรกร 

จ านวน ร้อยละ 

ชนิดและปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร   
1. วตัถุประสงคข์องการใชส้ารเคมทีางการเกษตร 
    (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  

 เพือ่ก าจดัแมลง 110 100.00 
 เพือ่ก าจดัวชัพชื 6 5.50 
 เพือ่ก าจดัเชือ้รา 6 5.50 
2. กลุ่มของสารเคมทีางการเกษตรทีใ่ช ้
   (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  

 กลุ่มออรก์าโนฟอสเฟต 12 10.90 
 กลุ่มคลอโรนิโคตนิิล 
 กลุ่มอะบาเมก็ตนิ 

82 
98 

74.54 
89.10 

3. ปรมิาณทีใ่ชต่้อ 1 รอบการเพาะปลกู 
   (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  

 ชนิดผง 24 22.00 
  น้อยกว่า 1 กโิลกรมั 12 11.00 
  1-5 กโิลกรมั 6 5.50 
  มากกว่า 5 กโิลกรมัขึน้ไป 6 5.50 
4. ปรมิาณทีใ่ชต่้อ 1 รอบการเพาะปลกู (ต่อ) 
   (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  

 ชนิดน ้า 104 94.55 
  น้อยกว่า 1 ลติร 12 10.90 
  1-5 ลติร 80 72.40 
  6-10 ลติร 6 5.50 
  11-15 ลติร 6 5.50 
5. ปรมิาณทีใ่ชส้ารเคมทีางการเกษตรต่อครัง้   
 น้อยกว่าทีฉ่ลากระบุ 24 21.80 
 ตามทีฉ่ลากระบุ 68 61.80 
 มากกว่าทีฉ่ลากระบุ 18 16.40 
ชนิดและปริมาณซากบรรจภุณัฑเ์คมีทางการเกษตร   
1. ชนิดและปรมิาณซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรทีเ่กดิต่อ 
1 รอบการเพาะปลกู (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  

 แกว้ 104 94.50 
   1-5 ขวด 78 70.90 
   6-10 ขวด 20 18.20 
  มากกว่า 10 ขวดขึน้ไป 6 5.50 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชส้ารเคมแีละการเกดิซากบรรจุภณัฑเ์คมทีางการเกษตรของเกษตรกร (N=110) 
 

การใช้สารเคมีและการเกิดซากบรรจภุณัฑเ์คมีทาง
การเกษตรของเกษตรกร 

จ านวน ร้อยละ 

 พลาสตกิ 12 10.90 
   1-2 กระปกุ 6 5.50 
   3-4 กระปกุ 6 5.50 
 อลมูเินียมฟอยล ์ 24 21.90 
   1-5 ซอง 12 10.90 
   6-10 ซอง 6 5.50 
  มากกว่า 10 ซองขึน้ไป 6 5.50 
2. วธิกี าจดัซากบรรจุภณัฑเ์คมทีางการเกษตร 
   (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  

 แกว้   
  ทิง้ถงัขยะ 24 21.80 
  ฝงักลบ 80 72.70 

 

จากตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกบัชนิดและปริมาณ
การใช ้พบว่า เกษตรกรมกีารใชส้ารเคมทีางการเกษตร 
เพื่อใช้ในการก าจดัแมลง โดยใช้เป็นกลุ่มอะบาเมก็ติน 
รอ้ยละ 89.10 ปรมิาณทีใ่ชส้ารเคมทีางการเกษตรต่อ 1 
รอบการเพาะปลูก ใช้เป็นสารเคมทีางการเกษตรชนิด
น ้ า ร้อยละ 94.55 โดยใช้ตามปริมาณที่ระบุในฉลาก 
รอ้ยละ 61.80  

ส่วนชนิดและปริมาณซากบรรจุภัณฑ์เคมีทาง
การเกษตรที่เกิด พบว่า ซากบรรจุภัณฑ์ เคมีทาง
การเกษตรทีเ่กดิต่อ 1 รอบการเพาะปลูก เป็นประเภท
แก้ว ร้อยละ 94.50 วิธีการก าจดัซากบรรจุภัณฑ์เคมี
ทางการเกษตรประเภทขวดแก้วที่เกดิขึ้นเกษตรกรใช้
วิธีการฝงักลบ ร้อยละ 72.70 ซึ่งความถี่ในการก าจัด
ซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรที่เกดิขึน้มกีารก าจดั 
1-2 ครัง้/เดอืน และ 1-2 ครัง้/ปี รอ้ยละ 33.60  

 

ตารางท่ี 2 ระดบัความรูใ้นการจดัการซากบรรจุภณัฑเ์คมทีางการเกษตร (N=110) 
 

ระดบัความรู้ จ านวน ร้อยละ 
ด ี
ปานกลาง 

92 
18 

83.60 
16.40 

 
จากตารางที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการซาก

บรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตร พบว่า เกษตรกรมี
ความรูใ้นการจดัการซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตร
อยู่ในระดบัดี ร้อยละ 83.60 ซึ่งขอ้ที่เกษตรกรตอบไม่
ถูกต้อง คือ ซากบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตร เช่น 
กระสอบ ลงั ใช้บรรจุผกัหรอืพชืผลทางการเกษตรหลงั
เก็บเกีย่วได ้เพราะไม่สมัผสักบัสารเคมโีดยตรงจงึไม่มี
สารพษิตกคา้ง รอ้ยละ 39.10  

พฤติกรรมการจดัการซากบรรจุภัณฑ์เคมีทาง
การเกษตรพบว่า พฤตกิรรมการจดัการซากบรรจุภณัฑ์
เคมทีางการเกษตรสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 กลุ่ม 
คอื 1) ก าจดัซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรโดยวธิี
ฝงักลบ จ านวน 86 คน และ 2) เกษตรกรที่ไม่ก าจัด
ซากบรรจุภัณฑ์ เคมีทางการเกษตรโดยวิธีฝงักลบ 
จ านวน 24 คน ดงันี้ 
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ตารางท่ี 3 ระดบัพฤตกิรรมการจดัการซากบรรจุภณัฑเ์คมทีางการเกษตรโดยวธิฝีงักลบ (N=86) 
 

ระดบัพฤติกรรม จ านวน ร้อยละ 
ด ี
ปานกลาง 
ควรปรบัปรุง 

6 
62 
18 

6.98 
72.09 
20.93 

 

จากตารางที่ 3 พบว่าเกษตรกรกลุ่มที่ก าจดัซาก
บรรจุภัณฑ์ เคมีทางการเกษตรโดยวิธีฝ งักลบ มี
พฤติก รรมการจัดการซากบรรจุภัณฑ์ เคมีท าง
การเกษตรอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 72.09 เมื่อ
พจิารณาพฤตกิรรมการจดัการซากบรรจุภณัฑ์เคมทีาง
การเกษตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นรายข้อ 
พบว่า เกษตรกรไม่เจาะท าลาย หรอืทุบ บดละเอียด

ซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรก่อนน าไปฝงักลบ 
ไม่โรยปูนขาวในหลุมฝงักลบซากบรรจุภณัฑ์เคมทีาง
การเกษตรเมื่อท าการฝงักลบ ไม่รองก้นหลุมด้วยปูน
ขาวเพื่อลดความเป็นพษิของสารเคม ีและไม่น าภาชนะ
บรรจุฝงัและโรยปูนขาวสลบัเป็นชัน้ๆความหนาแต่ละ
ชัน้ประมาณ 10-15 เซนตเิมตรรอ้ยละ 93.02 เท่ากนั 

 

ตารางท่ี 5 ระดบัพฤตกิรรมการจดัการซากบรรจุภณัฑเ์คมทีางการเกษตรโดยไมฝ่งักลบ (N=24) 
 

ระดบัพฤติกรรม จ านวน ร้อยละ 
ด ี
ปานกลาง 
ควรปรบัปรุง 

13 
6 
5 

54.17 
25.00 
20.83 

จากตารางที ่5 พบว่าเกษตรกรกลุ่มทีไ่ม่ก าจดั
ซากบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตรโดยวิธีฝงักลบ มี
พฤติก รรมการจัดการซ ากบรรจุภัณฑ์ เคมีท าง
การเกษตรอยู่ในระดับดี ร้อยละ 54.17 เมื่อพิจารณา
พฤติก รรมการจัดการซ ากบรรจุภัณฑ์ เคมีท าง
การเกษตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นรายข้อ 
พบว่า เกษตรกรทัง้หมดมพีฤติกรรมก าจดัซากบรรจุ
ภณัฑ์เคมทีางการเกษตรโดยการทิ้งลงถงัขยะเทศบาล 
รองลงมาคอืไม่ลา้งซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตร
ก่อนน าไปก าจดั ด้วยวธิ ีการล้าง 3 ครัง้ ตามขัน้ตอน
การลา้ง ไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยลา้งแล้วไม่มกีารคว ่า
ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที จนน ้าในภาชนะไหลลงถงัพ่น
จนหมด รอ้ยละ 72.78 และไม่ท าซ ้าอีก 2 ครัง้ รอ้ยละ 
77.7 
 

สรปุและอภิปราย 
1. ขอ้มูลเกีย่วกบัชนิดและปรมิาณการใชส้ารเคมี

ทางการเกษตรของเกษตรกร 
 เกษตรกรทัง้หมดใชส้ารเคมทีางการเกษตรในการ
ปลูกผกั โดยระยะเวลาในการใชส้ารเคมทีางการเกษตร

ในการปลูกผักอยู่ในช่วง 10-20 ปี ร้อยละ 39.09 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ วิชชาดา สิมลา และตัม้ 
บุญรอด [4] ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้สารก าจัด
ศตัรูพชืของเกษตรกรในต าบลแหลมโตนดอ าเภอควน
ขนุน จงัหวดัพทัลุง ว่าเกษตรกรมกีารใช้สารเคมทีาง
การเกษตรในการปลูกผักมาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี
รอ้ยละ 83.65 เนื่องจากชุมชนบ้านเกษตรพฒันาเหนือ 
และบา้นเกษตรสามคัคเีป็นชุมชนเกษตรกรรม มอีาชพี
ปลูกผักส่งขายเป็นอาชีพหลัก จึงท าให้เกษตรกรใช้
สารเคมใีนการเพาะปลูก เพื่อเพิม่ผลผลติให้สูงขึ้น ซึ่ง
วตัถุประสงค์ในการใช้สารเคมนีัน้มกีารใช้สารเคมเีพื่อ
ก าจัดแมลง โดยสารเคมีที่ใช้เป็นกลุ่มอะบาเม็กติน               
ร้อยละ 89.10 เพราะเกษตรกรได้ร ับค าแนะน าจาก
เกษตรจงัหวดั ส่วนปรมิาณทีใ่ชต่้อ 1 รอบการเพาะปลูก 
ใช้เป็นชนิดน ้า ร้อยละ 72.40 และมกีารใช้สารเคมต่ีอ
ครัง้ตามปรมิาณทีร่ะบุในฉลาก รอ้ยละ 61.80 มคีวามถี่
ในการใชส้ารเคมต่ีอ 1 รอบการเพาะปลกู 15 ครัง้ขึน้ไป 
รอ้ยละ 66.20 เพราะเกษตรกรปลูกพรกิ ร้อยละ 44.45 
โดยระยะเวลาในการเพาะปลูกพริก  มีระยะเวลา
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ประมาณ 90-105 วัน ซึ่งเกษตรกรจะมีการฉีดพ่น
สารเคม ีเฉลีย่สปัดาหล์ะ 1 ครัง้โดยประมาณ 
 2. ชนิดและปรมิาณการเกิดซากบรรจุภณัฑ์เคมี
ทางการเกษตรของเกษตรกร 

ซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรทีเ่กดิขึน้ต่อ 1 
รอบการเพาะปลูกนัน้ เป็นประเภทแก้ว รอ้ยละ 94.50 
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษา
แนวทางการจัดการซากบรรจุภัณฑ์ เคมีเกษตรที่
เหมาะสมส าหรบัประเทศไทย [3] ผลการศึกษาพบว่า 
ประเภทซากบรรจุภัณฑ์เคมทีางการเกษตรที่เกิดขึ้น
เป็นประเภทแกว้มากทีสุ่ด เนื่องจากสารเคมทีีเ่กษตรกร
นิยมใช้เป็นชนิดน ้ าที่บรรจุในขวดแก้วสีชา รวมทัง้
เกษตรกรมลีกัษณะในการเลอืกใชส้ารเคมไีปในทศิทาง
เดยีวกนั และเมื่อจ าแนกตามประเภทของบรรจุภณัฑ ์
พบว่า เป็นขวดแก้ว 1-5 ขวด ร้อยละ 70.90 เพราะ
เกษตรกรใช้สารเคมเีป็นชนิดน ้าปรมิาณ 1-5 ลติรมาก
ทีสุ่ด รอ้ยละ 72.40 ซึง่สารเคมทีางการเกษตรทีใ่ชแ้ต่ละ
ขวดมีปรมิาณ 1 ลิตร ส าหรบัวิธีการก าจดัซากบรรจุ
ภณัฑเ์คมทีางการเกษตรทีเ่กดิขึน้ของเกษตรกร ในการ
ก าจดัขวดแก้วใช้วธิกีารก าจดัโดยการฝงักลบ ร้อยละ 
72.70 ส่วนอลูมเินียมฟอยล์ใช้วิธีการก าจดัโดยวิธีฝงั
กลบ รอ้ยละ 21.80 ความถีใ่นการก าจดัซากบรรจุภณัฑ์
เคมีทางการเกษตรที่เกิดขึ้นเมื่อแบ่งตามประเภท 
ประเภทขวดแก้วมกีารก าจดั 1-2 ครัง้/เดือน และ 1-2 
ครัง้/ปีรอ้ยละ 33.60 เท่ากนั 

3. ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการซากบรรจุภณัฑเ์คมี
ทางการเกษตร  
 เกษตรกรส่วนใหญ่มคีวามรู้เกี่ยวกบัการจดัการ
ซากบรรจุภัณฑ์เคมทีางการเกษตรในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 83.60 เนื่องจากการไดร้บัการใหค้วามรู้
จากเกษตรอ าเภอ และจากสือ่ต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการ
ซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตร ส่วนขอ้ทีเ่กษตรกร
ตอบไม่ถูกต้อง คอื ซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตร 
เช่น กระสอบ ลงั ใชบ้รรจุผกัหรอืพชืผลทางการเกษตร
หลงัเกบ็เกีย่วได ้เพราะไม่สมัผสักบัสารเคมโีดยตรงจงึ
ไม่มีสารพิษตกค้าง ร้อยละ  39.10 ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานผลการวจิยัเรื่อง การศกึษาแนวทางการจดัการ
ซากบรรจุภณัฑ์เคมเีกษตรที่เหมาะสมส าหรบัประเทศ
ไทย [3] ทีแ่สดงผลว่า มกีารน าซากบรรจุภณัฑ์เคมทีาง
การเกษตรประเภท กระสอบ ลงั กลบัมาใชใ้หมม่ากกว่า 

รอ้ยละ 50 เนื่องจากเกษตรกรมคีวามเขา้ใจผดิในเรื่อง
ของการน าซากบรรจุภัณฑ์เคมกีลบัมาใช้ใหม่ เพราะ
เห็นว่าในบรรจุภัณฑ์มีการรองพลาสติกระหว่างชัน้
สารเคมกีบัตวับรรจุภณัฑ์ จงึท าใหส้ารเคมไีม่ปนเป้ือน
กับชัน้กระสอบภายนอกจึงมีการน าซากบรรจุภัณฑ์
ดงักล่าวมาใชซ้ ้าอกี 
 4. พฤติกรรมการจดัการซากบรรจุภณัฑ์เคมทีาง
การเกษตร 
 พฤติกรรมการจดัการซากบรรจุภัณฑ์เคมีทาง
การเกษตรสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) 
ก าจดัซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรโดยวธิฝีงักลบ 
จ านวน 86 คน และ 2) ไม่ก าจดัซากบรรจุภัณฑ์เคมี
ทางการเกษตรโดยวธิฝีงักลบ จ านวน 24 คน 
 1) พฤติกรรมการจดัการซากบรรจุภณัฑ์เคมทีาง
การเกษตรโดยวธิฝีงักลบ 
  เกษตรกรกลุ่มที่ก าจดัซากบรรจุภณัฑ์เคมี
ทางการเกษตรโดยวธิฝีงักลบ มพีฤติกรรมการจดัการ
ซากบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตรอยู่ในระดับปาน
กลาง รอ้ยละ 72.09 เมือ่พจิารณาพฤตกิรรมการจดัการ
ซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมนิเป็นรายขอ้ พบว่า มกีารไมเ่จาะท าลาย หรอืทุบ 
บดละเอียดซากบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตรก่อน
น าไปฝงักลบ ไม่โรยปูนขาวในหลุมฝงักลบซากบรรจุ
ภณัฑ์เคมทีางการเกษตรเมือ่ท าการฝงักลบ ไม่รองก้น
หลุมดว้ยปนูขาวเพื่อลดความเป็นพษิของสารเคม ีและ
ไม่น าภาชนะบรรจุฝงัและโรยปูนขาวสลับเป็นชัน้ๆ
ความหนาแต่ละชัน้ประมาณ 10-15 เซนติเมตรร้อยละ 
93.02 เท่ากันทุกข้อจะเห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มี
พฤติก รรมการจัดการซ ากบรรจุภัณฑ์ เคมีท าง
การเกษตรในหวัขอ้การประเมนิที่คลา้ยกนั คอื การใช้
ปนูขาว เมือ่น ามาวเิคราะห์ร่วมกบัความรูใ้นการจดัการ
ซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรของเกษตรกร ซึ่ง
ส่วนมากอยู่ในระดบัดีเป็นรายขอ้ จะพบว่า เกษตรกร
รอ้ยละ 32.07 ไมท่ราบว่าการโรยปนูขาวในหลุมฝงักลบ
ซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตร สามารถลดความ
เป็นพิษของซากบรรจุภณัฑ์ต่อสิง่แวดล้อมได้ โดยมกั
เข้าใจว่าวตัถุประสงค์ของการโรยปูนขาวในดิน เพื่อ
ปรบัปรุงคุณภาพดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูก โดย
นิยมใช้ปูนขาวเพื่อลดค่าความเป็นกรดของดนิลงจาก
สภาพความเป็นด่างของปนูขาว [5] ดงันัน้ ดว้ยเหตุผล
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ดงักล่าว จงึอาจส่งผลต่อพฤตกิรรมในใชป้นูขาวในการ
ฝงักลบซากบรรจุภัณฑ์ เคมีทางการเกษตร ทัง้นี้
พฤตกิรรมดงักล่าวของเกษตรกร อาจมผีลมาจากปจัจยั
อื่นๆร่วมด้วยนอกจากปจัจยัด้านความรู ้ซึ่งผลกระทบ
จากการไม่โรยปูนขาวในหลุมฝงักลบซากบรรจุภณัฑ์
เคมทีางการเกษตร จะท าให้สารเคมทีางการเกษตรที่
ตกคา้งอยู่ในซากบรรจุภณัฑ์เกดิปฏกิริยิาเคม ีท าใหเ้กดิ
การติดไฟ ลุกไหม้ หรือเกิดการระเบิดขึ้นได้ ซึ่งหาก
เกดิขึ้นจะเป็นอันตรายทัง้ต่อสภาพแวดล้อมใกล้เคียง
บรเิวณพื้นทีฝ่งักลบซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตร 
และเป็นอนัตรายต่อสุขภาพจากควนัพษิทีเ่กดิจากการ
เผาไหม้สารเคมทีางการเกษตรที่เป็นพิษ การโรยปูน
ขาวเพื่อลดความเป็นพิษของสารเคมีทางการเกษตร 
นอกจากคุณสมบตัิความเป็นด่างของปูนขาวที่จะช่วย
ลดค่าความเป็นกรดของดนิแลว้ ปนูขาวยงัสามารถช่วย
ในการป้องกนัการลุกติดไฟของสารเคมตีกค้างในหลุม
ฝงักลบได้ โดยเมือ่ปนูขาวถูกสลายด้วยความรอ้น ปูน
ขาวจะเปลี่ยนสภาพเป็นหินปูนและปฏิกิริยาจะท าให้
เกดิก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ท าใหอ้อกซเิจนในหลุมฝงั
ก ลบ ลดล ง ตัด ป ฏิ กิ ริย าก าร เกิด ไฟ  ซึ่ ง ต้ อ งมี
องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ เชื้อเพลิง ความ
รอ้น และออกซเิจน  

เกษตรกรมีก ารไม่ เจาะท าลาย  ห รือทุ บ 
บดละเอียดซากบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตรก่อน
น าไปฝงักลบ เมือ่วเิคราะห์ร่วมกบัความรูใ้นการจดัการ
ซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรของเกษตรกร ซึ่ง
ส่วนมากอยู่ในระดบัดีเป็นรายขอ้ จะพบว่า เกษตรกร
ร้อยละ 94.55 ทราบดีว่า การท าลายซากบรรจุภัณฑ์
เคมีทางการเกษตรก่อนน าไปฝงักลบ เป็นวิธีการ
ป้องกันไม่ให้น าซากบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตร
กลับมาใช้ใหม่  แต่ เกษตรกรร้อยละ 93.02 ก็ยังมี
พฤติกรรมที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในการเจาะ
ท าลายซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรก่อนน าไปฝงั
กลบ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากเกษตรกรมพีฤติกรรมทีด่ใีน
การไม่น าซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรกลบัมาใช้
ใหม่ใช้ซ ้าถึงร้อยละ 79.07 และทราบว่าไม่ควรน าซาก
บรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตรกลับมาใช้ใหม่ใช้ซ ้ า 
เพราะยังมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและต่อ
สิ่งแวดล้อมตกค้างอยู่ในซากบรรจุภัณฑ์ถึงร้อยละ 
78.20 ทัง้นี้พฤติกรรมดงักล่าวของเกษตรกร อาจมผีล

มาจากปจัจยัอื่นๆร่วมด้วยนอกจากปจัจยัด้านความรู ้
ซึ่ งพฤติกรรมการไม่น าซากบรรจุภัณฑ์ เคมีทาง
การเกษตรกลบัมาใช้ใหม่นี้  อาจส่งผลให้เกษตรกรมี
พฤตกิรรมไม่เจาะท าลายซากบรรจุภณัฑ์ก่อนน าไปฝงั
กลบเพื่อป้องกนัการน ากลบัมาใชใ้หม่ใชซ้ ้า อกีทัง้หลุม
ฝงักลบซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรที่เกษตรกร
ใช้ฝงักลบส่วนใหญ่เป็นบ่อน ้าเก่ามคีวามลกึมากกว่า 2 
เมตรขึ้นไป ซึ่งไม่มนี ้ าแล้ว และบ่อน ้าเก่าอยู่ห่างจาก
พื้นที่อยู่อาศยัและพื้นที่ท าเกษตรกรรม เมื่อเกิดซาก
บรรจุภัณฑ์ เคมีทางการเกษตร เกษตรกรจะเก็บ
รวบรวมและทิ้งซากบรรจุภัณฑ์ลงบ่อน ้า เมื่อเต็มบ่อ
แล้วจงึปิดถมบ่อด้วยดินหนามากกว่า 50 เซนติเมตร 
ซึ่ งก ารไม่ เจาะท าล ายซ ากบรรจุภัณ ฑ์ เคมีท าง
การเกษตรก่อนทิ้ง จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการน าซาก
บรรจุภัณฑ์เคมทีางการเกษตรกลบัมาใช้ใหม่จากผู้ที่
รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ เมือ่หยบิจบัโดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ อาจ
ท าใหส้ารเคมทีางการเกษตรทีเ่หลอืตกคา้งอยู่ผ่านเขา้สู่
ร่างกาย หรือเมื่อน ามาใช้เพื่ อบรรจุสารเคมีทาง
การเกษตรชนิดอื่นๆ อาจท าใหเ้กดิปฏกิริยิาเคม ีซึง่อาจ
เพิ่มฤทธิข์องสารเคมีทางการเกษตร ท าให้ฤทธิข์อง
สารเคมเีปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกดิการระคายเคืองต่อ
ผิวหนัง หรือระบบทางเดินหายใจ เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ และอาจเกดิการลุกไหม ้หรอืระเบดิได ้ 
 2) พฤติกรรมการจดัการซากบรรจุภณัฑ์เคมทีาง
การเกษตรโดยไมฝ่งักลบ 

เกษตรกรกลุ่มที่ไม่ก าจดัซากบรรจุภัณฑ์
เคมีทางการเกษตรโดยวิธีฝงักลบ มีพฤติกรรมการ
จดัการซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรอยู่ในระดบัดี 
ร้อยละ 54.17 แต่เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการจัดการ
ซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน เป็น รายข้อ  พบว่า เกษตรกรทั ้งหมดมี
พฤตกิรรมก าจดัซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรโดย
การทิ้งลงถังขยะเทศบาล อาจเนื่องมาจากเกษตรกร
ร้อยละ 33.60 มักก าจัดซากบรรจุภัณฑ์ เคมีทาง
การเกษตรประเภทแกว้เดอืนละ 1-2 ครัง้ สอดคลอ้งกบั
พฤติกรรมการใช้สารเคมทีางการเกษตรที่มกัมกีารใช้
สารเคมทีางการเกษตรเดอืนละ 2 ครัง้ ซึ่งเกษตรกรอาจ
ใช้สารเคมทีางการเกษตรจนหมด แล้วก าจดัโดยวธิทีิ้ง
ลงถงัขยะเทศบาลรวมกบัขยะทัว่ไปซึ่งการทิ้งซากบรรจุ
ภณัฑ์เคมทีางการเกษตรลงถังขยะเทศบาลปะปนกบั
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ขยะทัว่ไป อาจก่อใหเ้กดิปญัหาการตกคา้งของสารเคมี
ในสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อสารเคมทีี่เหลือตกค้างในซาก
บรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรรัว่ซมึออกนอกซากบรรจุ
ภณัฑ ์จะสมัผสักบัขยะมลูฝอยทัว่ไป ซึง่อาจเป็นมลูฝอย
ที่สามารถน ากลบัไปรไีซเคลิได้ ท าให้มูลฝอยทัว่ไปที่
ไดร้บัสมัผสัสารเคมตีกคา้ง เกดิความเป็นพษิ เมือ่เขา้สู่
กระบวนการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อขายโดยผู้ที่
ประกอบอาชพีเก็บของเก่า ก็จะท าให้ผูป้ระกอบอาชพี
เกบ็ของเก่า ไดร้บัสารเคมทีางการเกษตรทีป่นเป้ือนไป
ยงัขยะอื่นๆ ท าใหเ้กดิผลกระทบทางดา้นสุขภาพ อกีทัง้
การทิ้ งขยะอันตรายหรือซากบรรจุภัณฑ์ เคมีทาง
การเกษตรลงถงัขยะเทศบาลยงัผดิหลกัขอ้ปฏบิตัิของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ใหแ้นวปฏบิตัิ
ไว้ว่า ห้ามท าลาย หรือก าจดัซากบรรจุภณัฑ์เคมทีาง
การเกษตร ร่วมกับสิ่งปฏิกูลสาธารณะ เช่น หรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลจะก่อให้เกิดผลกระทบ
เนื่องจากเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับคนสัตว์ และ
สิง่แวดล้อมภายนอกได้ ซึ่งวธิีการก าจดัขยะอนัตราย
หรือของเสียอันตรายที่ดีที่สุด คือ การเผาในเตาเผา
ปนูซเีมนต์ หรอืการฝงักลบอย่างปลอดภยั [6] 

นอกจากนี้ เกษตรกรยงัมกีารลา้งซากบรรจุภณัฑ์
เคมทีางการเกษตรก่อนน าไปก าจดั ดว้ยวธิ ีลา้ง 3 ครัง้ 
ไม่ครบถ้วนตามขัน้ตอนการล้าง โดยล้างแลว้ไม่มกีาร
คว ่าทิ้งไวป้ระมาณ 30 นาท ีจนน ้าในภาชนะไหลลงถงั
พ่นจนหมด รอ้ยละ 72.22  และไม่ท าซ ้าอกี 2 ครัง้ รอ้ย
ละ 77.78 อาจเป็นเพราะวธิกีารก าจดัที่ใช้แล้วทิ้งลงถงั
ขยะเพื่อก าจดัทนัท ีท าให้เกษตรกรไม่ใส่ใจในการล้าง
ท าความสะอาดก่อนทิ้ง โดยการทิ้งซากบรรจุภณัฑ์เคมี
ทางการเกษตรลงถงัขยะเทศบาล เกษตรกรจะห่อซาก
บรรจุภณัฑ์ดว้ยถุงพลาสติกทัว่ไปและทิ้งลงถงัขยะ และ
พฤตกิรรมการลา้งซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมนินี้ เกษตรกรมกัลา้งซากบรรจุ
ภัณฑ์เคมีทางการเกษตรเพราะเสียดายสารเคมีทาง
การเกษตรมากกว่าการล้างเพื่อลดความเป็นพิษของ
สารเคมีที่ตกค้างในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะท าให้ยังเหลือ
สารเคมีตกค้างอยู่ เมื่อน าไปทิ้งรวมกับขยะมูลฝอย
ทัว่ไป ก็จะท าให้เกิดการปนเป้ือนและส่งผลกระทบ
ตามมามากยิง่ขึน้ ดงันัน้ เกษตรกรหรอืผู้ใชส้ารเคมจีงึ
ควรมีการจดัการซากบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตร
อย่างถูกวิธีและปลอดภัย โดยภายหลังใช้สารเคมี

หมดแล้ว ให้ล้าง 3 ครัง้ (Triple Rising) ซึ่งจะสามารถ
ลดปรมิาณสารตกคา้งในบรรจุภณัฑไ์ด ้ช่วยลดอนัตราย
จากการปนเป้ือนของสารเคมทีางการเกษตรต่อมนุษย ์
สตัว์และสิง่แวดล้อม จากนัน้น าน ้าที่ปนเป้ือนสารเคมี
ทางการเกษตรไปฉีดพ่นในแปลงเพาะปลูก บรรจุภณัฑ์
ทีล่า้งตามขัน้ตอนใหน้ าไปเจาะท าลายเพือ่ไมใ่หส้ามารถ
น ากลบัมาใช้ได้อีก และน าไปฝงักลบในดินการก าจดั
ขวดบรรจุภณัฑ์ประเภทพลาสตกิ ตอ้งเจาะท าลาย และ
แยกประเภทก่อนน าไปฝงักลบ ส่วนการจดัการขวด
บรรจุภณัฑท์ีด่ทีีสุ่ด คอื การเผาในเตาเผาปนูซเีมนต์ [7] 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
จากการศกึษาการจดัการซากบรรจุภณัฑ์เคมทีาง

การเกษตร พบว่า เกษตรกรยงัมพีฤติกรรมการจดัการ
ซากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ การทิ้งซากบรรจุ
ภณัฑ์รวมกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป และการฝงักลบซาก
บรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตรของเกษตรกรที่ย ังมี
วธิกีารฝงักลบไม่ถูกต้อง ดงันัน้เทศบาลต าบลค าขวาง 
เกษตรจงัหวดัหรอืสาธารณสุขจงัหวดัและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ควรมกีารก าหนดนโยบายหรอืแนวทางในการ
จดัการซากบรรจุภณัฑเ์คมทีางการเกษตรของเกษตรกร
อย่างเหมาะสมและปลอดภยัต่อไป  
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
1. ควรมกีารศกึษาผลกระทบจากการใช้สารเคมี

ทางการเกษตรของเกษตรกรบ้านเกษตรสามคัคีและ
บา้นเกษตรพฒันา ต าบลค าขวาง อ าเภอวารนิช าราบ 
จงัหวดัอุบลราชธานี ต่อสุขภาพและผลต่อสิง่แวดลอ้มที่
อยู่ในพืน้ทีก่ารเกษตร 

2. ควรมีการศึกษาปริมาณสารเคมีตกค้างจาก
ซากบรรจุภณัฑ์เคมทีางการเกษตรในบรเิวณพื้นที่ฝงั
กลบ และผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเชงินิเวศวทิยา เช่น 
การศึกษ าสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในดิน 
การศึกษาสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในน ้ าใต้ดิน 
เป็นตน้ 
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