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บทคัดยอ 

การประยุกตใชถนนแอสฟลตคอนกรีตเพื่อลดปญหาขยะพลาสติกในชุมชนเปนการศึกษากระบวนการสรางถนนแอสฟลต

คอนกรีตดวยขยะพลาสติกที่ไดจากการคัดแยกภายในชุมชนวัดแมสาหลวงและพ้ืนที่ขางเคียง เพื่อนํามาออกแบบและกําหนดสวนผสม

เฉพาะงาน (Job Mix Formula) โดยใชขยะถุงพลาสติกที่ไดจากการคัดแยกมาผสมกับวัสดุมวลรวมคละและยางแอสฟลตซีเมนต (AC 

60 – 70) แลวนําไปทําเปนกอนตัวอยางเพื่อทดสอบหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมในหองปฏิบัติการโดยวิธีมารแชลล (Marshall Test) 

แลวนําสวนผสมที่เหมาะสมที่สุดตามเกณฑมาตรฐานของกรมทางหลวงที่ ทล.-ม. 408/2532 ไปใชในการกําหนดสวนผสมของวัสดุที่ใช

ในการกอสรางถนนทางเขาวัดแมสาหลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม จากผลการทดลองพบวาขยะถุงพลาสติกสามารถเพิ่มคา

เสถียรภาพของถนนแอสฟลตคอนกรีตไดสูงถึง 21.8 kN มากกวาถนนแอสฟลตคอนกรีตแบบธรรมดาท่ีมีคาเสถียรภาพเพียง 10.8 kN 

และสูงกวาเกณฑมาตรฐานของกรมทางหลวง ที่กําหนดคาเสถียรภาพไวตองไมนอยกวา 8.0 kN สามารถนํากอสรางถนนที่มีความยาว

ประมาณ 150 เมตร พ้ืนท่ีประมาณ 600 ตร.ม. และมีความหนา 5 ซม. ภายในชุมชนไดและที่สําคัญยังทําใหชุมชนในพ้ืนท่ีเปาหมาย

กําจัดปริมาณขยะถุงพลาสติกไดมากถึง 540 kg. 
 

ABSTRACT 

An application of asphaltic concrete pavement to reduce plastic waste problems in a local community 

was aimed at investigating asphaltic concrete pavement construction process using plastic wastes collected from 

Wat Mae Sa Luang Community and its neighborhood as an additive.  A Job Mix Formula for a regular mixture was 

established and used as a basis for the design of modified asphaltic concrete samples in which different amounts 

of plastic wastes were added. The Marshall Method was used to determine strength and deformation properties of 

the samples.  The specified requirements of Thailand’ s Department of Highways were used as a benchmark.  The 

obtained optimum plastic waste content was selected and implemented on a road construction at the road leading 
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to Wat Mae Sa Luang Community, Mae Rim District, Chiang Mai Province. The study results have shown that adding 

an appropriate amount of plastic wastes to the mixture is capable of increasing the stability value of the pavement 

to 21. 8 kN compared to those of 10. 8 kN from the regular mixture and 8. 0 kN from the standards of Thailand’ s 

Department of Highways.  An implementation to construct a 5- cm thick, 150-m long road ( 600 sq.  m. )  at the 

community has also indicated that adding plastic wastes to asphaltic concrete mixture was able to reduce plastic 

wastes in the community by as much as 540 kg.  
 

คําสําคัญ: แอสฟลตคอนกรีต  ขยะถุงพลาสติก  ยางมะตอย  การออกแบบโครงสรางทาง 

Keywords: Asphaltic concrete, Waste plastic bags, Bitumen, Pavement design 
 

บทนํา 

ปริมาณขยะมูลฝอยจํานวนมากที่เกิดขึ้นในชุมชนยังคง

เปนปญหาใหญท่ีตองรีบแกไขอยางเรงดวนท้ังในระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศและระดับสากล จากการสํารวจปริมาณขยะมูล

ฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศของกรมควบคุมมลพิษ (2559) พบวามี

ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นประมาณ 74,073 ตัน/วัน แตสามารถกําจัด

แบบถูกตองตามหลักวิชาการได 32,376 ตัน/วัน และนํากลับมา

ใชประโยชนไดเพียง 15,385 ตัน/วัน ในจํานวนนั้นเปนขยะ

พลาสติกไดถึง 2.7 ลานตัน และนําไปรีไซเคิลไดเพียง 0.2 ลานตนั 

เทาน้ัน โดยแยกเปนขยะถุงพลาสติกถึงรอยละ 80 หรือ 5,300 

ตันตอวัน (โดยเฉลี่ยประมาณ 3-5 ถุง/คน/วัน) จากขอมูลสํารวจ

ยังพบอีกวาถุงพลาสติกที่เราใชบรรจุอาหารและสินคาทุกวัน ผลิต

จากเม็ดพลาสติกที่ใชเพลิงเช้ือฟอสซิลเปนวัตถุดิบ สามารถผลิต

ไดอยางรวดเร็ว ในปริมาณมากดวยตนทุนที่ต่ํา แตเมื่อนํามาใชจะ

มีอายุการใชงานที่สั้น สวนใหญเปนการใชเพียงครั้งเดียวแลวทิง้

กลายเปนขยะไดในทันทีและมีแนวโนมในการใชเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ป 

ซึ่ ง สอดคล อ งกั บข อมู ล ของสมาคมพลาสติ กแห งยุ โ รป 

(PlasticsEurope, 2016) ที่พบวากําลังการผลิตของอุตสาหกรรม

พลาสติกในป 2558 เพ่ิมข้ึน 322 ลานตันซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเดิมรอย

ละ 3.4 เมื่อเทียบกับป 2557 และมีแนวโนมที่จะเพ่ิมขึ้นรอยละ 

3-4 ของทุก ๆ ป ทําใหมีปริมาณขยะพลาสติกท่ีใชแลวหลงเหลือ

อยูเปนจํานวนมาก กอใหเกิดปญหามลภาวะใหกับสิ่งแวดลอม

อยางตอเนื่องอยูเสมอ  

แนวทางการกําจัดขยะพลาสติกที่เหลือจากการรีไซเคิล

ในปจจุบันมีเพียง 2 วิธีเทานั้น คือ วิธีการเผาและวิธีการฝงกลบ

ทั้ง 2 วิธีลวนแตกอใหเกิดกาซเรือนกระจกที่มีคุณสมบัติอมความ

รอนไปปกคลุมอยูรอบโลก ทําใหภาวะโลกรอนดังที่เปนกําลัง

เผชิญอยู วิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในในแกปญหา คือ การชะลอหรือ 

ลดอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไปสูชั้นบรรยากาศ 

การสรางแหลงกักเก็บคารบอน (Carbon Sink) เอาไว ซึ่งสามารถ

ทําไดโดยการปลูกตนไมเพ่ือกักคารบอนหรือหาแหลงเพ่ือกักเก็บ

วัสดุที่มีสารคารบอนไวอยางเชนการนําเอาขยะถุงพลาสติกมา

ผสมกับยางแอสฟลตสําหรับลาดยางผิวถนนแลวสรางเปนถนน

สําหรับสัญจรทั่ วไป (Carbon Capture Road) เนื่องจากนี้

ถุงพลาสติกและยางแอสฟลตนั้นมาจากแหลงกําเนิดที่เดียวกันคือ

อุตสาหกรรมปโตรเคมี อีกทั้งถุงพลาสตกิยังเปนวสัดุที่มีคุณสมบัติ

ทางเคมีคลายกับยางแอสฟลตซีเมนต ดังนั้นการใสถุงพลาสติกลง

ไป ในยางแอสฟ ลต ซี เ มนต จึ งมี โ อกาส ท่ีจะ เท า กั บ เ พิ่ ม

ความสามารถในการยึดเหนี่ยวและความคงทนถาวรใหกับยาง

แอสฟลตคอนกรีตที่เปนผิวถนนมากยิ่งข้ึน  

จากผลการวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศที่มี

การศึกษาการนําเอาขยะพลาสติก หรือยางรถยนตเกามาผสมกับ

ยางแอสฟลตคอนกรีตเพ่ือปรับปรุงคณุสมบัติเชิงกลใหดีข้ึน ดังจะ

เห็นไดจากงานวิจัยของนิรชร นกแกว (2549) ที่ไดนําเอาผาใบ

ไทรคอรดที่ไดจากยางรถยนตเกามายอยใหละเอียดแลวนําไปผสม

กับยางยางแอสฟลตคอนกรีตโดยใชปริมาณผาใบไทรคอรดเกาที่

เหมาะสมเทากับ 0.2 เปอรเซ็นตโดยมวลของวัสดุมวลรวมสงผล

ทําใหคุณสมบัติของยางแอสฟลตคอนกรีต สอดคลองเกณฑที่

กําหนดและผาใบไทรคอรดเกามีสวนชวยเสริมคาเสถียรภาพใน

ยางแอสฟลตคอนกรีตเพิ่มมากข้ึนกวายางแอสฟลตคอนกรีต

ธรรมดา หรือผลจากการวิจัยโดยนําเอาขยะพลาสติกจําพวก  

โพลิเอทธิลีน (PE), โพลิโพรไพลีน (PP) และโพลีสไตรีน (PS) หรือ

ขยะพลาสติกที่เหลือใชจากการแพทย มาผสมยางแอสฟลต

คอนกรีตในปริมาณ 10 – 25 % โดยน้ําหนักของวัสดุมวลรวม

คละขนาด หรือในปริมาณ 3 – 5% โดยน้ําหนักของยางแอสฟลต

ซีเมนต ในอุณหภูมิความรอนสูง 160 - 180 องศาเซลเซียส  
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จนพลาสติกจะหลอมละลายรวมเขาเปนเนื้อเดียวกัน จะทําใหคา

เสถียรภาพของยางแอสฟลตคอนกรีตที่ไดเพ่ิมสูงข้ึนกวายาง

แอสฟลตคอนกรีตธรรมดาและคุณสมบัติ อ่ืนๆ เปนไปตาม

มาตรฐานของวศิวกรรมการทาง (Ahmad, 2010; Verma, 2008; 

Ahmadinia, 2011; Bhageerathy et al., 2014) สามารถนําเอา

ไปสรางเปนถนนสําหรับการสัญจรไดตามปกติทั่วไป อีกทั้งยังเปน

การแก ไ ขปญหาขยะพลาสติ กภาย ใน ชุมชนได อย า งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดมากกวาการฝงกลบที่ทําให

เกิดปญหาพื้นที่ทางการเกษตร หรือเผาในที่โลงแจงที่ทําใหเกิด

กาซคารบอนไดออกไซดปลอยออกมา และยังเปนถนนเชิงอนุรกัษ

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมโดยคนในชุมชนมีสวนรวมในการ

กอสรางทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็งและมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

งานวิจัยนี้มุงเนนการศึกษากระบวนการสรางถนน

แอสฟลตคอนกรีตดวยขยะพลาสติกท่ีมีขั้นตอนที่เหมาะสมและ

งายตอการปฏิบัติงานจริง โดยใชขยะถุงพลาสติกที่ไดจากการคัด

แยกโดยประชาชนในชุมชนวัดแมสาหลวง อําเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหมและพื้นที่ขางเคียงมาใชเปนสวนผสมเพ่ิมในการผลิตยาง

แอสฟลตคอนกรีตสําหรับลาดยางผิวถนนตนแบบบริเวณทางเขา

วัดแมสาหลวง ใหมีความสามารถในการรับน้ําหนักไดตาม

มาตรฐานของกรมทางหลวงและงายตอการปฏิบัติงานจริง โดยมี

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาดังน้ีคือ 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก  

- ขยะถุงพลาสติกประเภท LEDP ที่ไดจากการคัดแยก 

ในชุมชนวัดแมสาหลวงและพ้ืนท่ีขางเคียง อําเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหม 

- ยางแอสฟลต (Asphalt) ใชยางเกรด AC 60/70 ซึ่ง

เปนเกรดที่ใชงานของกรมทางหลวงแหงประเทศไทย และเปน

ยางที่เหมาะสําหรับภูมิอากาศแบบประเทศไทย 

- หินยอย (Aggregates) เปนวัสดุมวลรวมคละเรียง

ขนาดจากพ้ืนที่ใน จ.เชียงใหม มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานที่

ใชงานของกรมทางหลวงแหงประเทศไทย  

2.  ตั ว แ ป ร ต า ม  ไ ด แ ก  คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง เ ชิ ง ก ล 

(Mechanical Properties) ทางดานวิศวกรรมการทาง และมี

สมมติฐานของงานวิจัยอยู 2 ขอ คือ 

- ขยะถุงพลาสติกสามารถเพ่ิมคาเสถียรภาพใหกับถนน

แอสฟลตคอนกรีต 

- ขยะถุงพลาสติก สามารถนําไปใชในการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีตในงานทางไดจริง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงประยุกตเพ่ือนําผลที่ไดจาก

การทดลองไปแกปญหาขยะพลาสติกในชุมชนเปาหมายอยาง

ยั่งยนื โดยมีรายละเอียดวิธีและขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี ้

1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด

ที่เกิดข้ึนในชุมชนเปาหมาย (วัดแมสาหลวง) และพ้ืนที่ขางเคียง 

จากนั้นคัดแยกเอาขยะถุงพลาสติกออกจากปริมาณขยะมูลฝอย

ทั้งหมด เพ่ือนําไปทําเปนวัสดุผสมเพ่ิมคาเสถียรภาพในการสราง

ถนนแอสฟลตคอนกรีตดวยขยะพลาสติก 

2. ออกแบบอัตราสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตของสูตร

สวนผสมเฉพาะงาน (Job Mix Formula) โดยวิธีมารแชลล  

(Marshall Test) ตามมาตรฐานการทดสอบ ที่ ทล.ท.604/2517 

และใชเกณฑกําหนดสําหรับชั้น Wearing Course ขนาด 9.5 

มิลลิเมตร โดยออกแบบสวนผสมสําหรับแอสฟลตคอนกรีต

ธรรมดากอนเพ่ือหาอัตราสวนระหวางวัสดุมวลรวมคละเรียง

ขนาดกับยางแอสฟลตซีเมนตที่เหมาะสม โดยใชกอนตัวอยาง

ทดสอบทรงกลมเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้วและขนาดสูง 2.5 นิ้ว 

กอนตัวอยางจํานวน 5 ชุด ๆ ละ 3 กอน แตละชุดประกอบดวย

วัสดุมวลรวมคละขนาด 3/4”, 1/2”, 3/8” และหินฝุน ในสัดสวน

เทากับ 45 : 25 : 14 : 16 โดยน้ําหนัก ที่เทากัน แตมีปริมาณ

แอสฟลตในอัตราสวนที่ตางกันไปในแตละชุด คือ 4.5, 5.0, 5.5, 

6.0, 6.5% โดยน้ําหนักของหิน ซึ่งการเตรียมกอนตัวอยางและ

การทดสอบไดดําเนินการตามมาตรฐานที่ ทล.ม. 408/2532 ที่

กําหนดโดย กรมทางหลวงแหงประเทศไทย  

3. นําเอาอัตราสวนของวัสดุมวลรวมคละและปริมาณ

ยางแอสฟลตซีเมนตที่เหมาะสมจากการทดสอบโดยวิธีมารแชลล 

ตามหัวขอท่ี 2. มาออกแบบสวนผสมสําหรับแอสฟลตคอนกรีต

ผสมขยะถุงพลาสติกโดยการนําขยะถุงพลาสติกที่ตัดเปนช้ินเล็ก 

ๆ ประมาณ 5 mm. มาผสมลงไปในแอสฟลตคอนกรตีที่มีปรมิาณ

วัสดุมวลรวมคละและแอสฟลตคอนกรีตท่ีเทากัน แตจะมีปริมาณ

ขยะถุงพลาสติกตางกันไปในแตละชุดกอนตัวอยาง คือ 0, 5, 10, 

15, 20 และ 25% ตามน้ําหนักของยางแอสฟลตซีเมนต จํานวน 

6 ชุด ๆ ละ 3 กอน  
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4.  นํ าก อนตั วอย า งแอสฟ ลตคอนกรี ตผสมขยะ

ถุงพลาสติกทั้งหมดไปทดสอบหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมใน

หองปฏิบัติการ ไดแก คาความแนน (Density), คาชองอากาศวาง 

(Air Void), คาเสถียรภาพ (Marshall Stability) และ คาการไหล 

(Flow Values) เพื่อนําผลที่ไดไปคํานวณหาปริมาณอัตราสวน

ของขยะถุงพลาสติกท่ีเหมาะสมที่สุด โดยยังคงคุณสมบัติทาง

วิศวกรรมการทางไวตามเกณฑมาตรฐานของกรมทางหลวง 

5. นําอัตราสวนผสมระหวางขยะถุงพลาสติกและ

แอสฟลตคอนกรีตที่ไดจากการทดลองในขอท่ี 4. ไปใชในการ

กอสรางถนนตนแบบจริง คือ ทางเขาวัดแมสาหลวง อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม โดยนําขยะถุงพลาสติกท่ีคัดแยกไดจากชุมชน

เปาหมายในขอที่ 1. มาตัดในเครื่องจักรใหเปนชิ้นเล็ก ๆ  ประมาณ 

5 mm. แลวผสมลงไปในแอสฟลตคอนกรีตขณะท่ีเครื่องจักร

กําลังปูผิวถนน 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลจากการศึกษาการประยุกต ใช ถนนแอสฟลต

คอนกรีตเพื่อลดปญหาขยะพลาสติกในชุมชนวัดแมสาหลวงและ

พ้ืนที่ขางเคียง โดยใชถนนทางเขาวัดแมสาหลวง อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหมเปนกรณีศึกษา สามารถวิเคราะหแยกตาม

ประเด็นที่ศึกษาไดดังนี้ 1) ปริมาณขยะถุงพลาสติกที่เกิดข้ึนใน

ชุมชนในชวงเวลาศึกษา 2) การเปรียบเทียบคุณสมบัตทิางดาน

วิศวกรรมการทางของแอสฟลตคอนกรีตธรรมดากับแอสฟลต

คอนกรีตผสมขยะถุงพลาสติก และ 3) การสรางถนนแอสฟลต

คอนกรีตดวยขยะถุงพลาสติกในพ้ืนที่ชุมชนเปาหมาย 

 

 

1. ปริมาณขยะถุงพลาสตกิท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 

ชุมชนวัดแมสาหลวงและพื้นที่ขางเคียงซึ่งตั้งอยูในเขต

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 

2,865 คน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นประมาณ 1,318 

กิโลกรัม/วัน ซึ่งแยกออกเปน ขยะสดหรือขยะเปยก (Garbage) 

จําพวกเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภค เศษผักและผลไมท่ี

สามารถนําไปเปนอาหารสัตวหรือปุยหมัก ประมาณ 46% ขยะ

แหง (Rubbish) ที่ยอยสลายไมไดหรือยอยสลายยากและไมคุมคา

กับการนํ าไปรี ไซ เคิล เชน ถุ งขนม ซองบะหมี่ สํ า เร็จรูป 

ถุงพลาสติก ประมาณ 3% ขยะที่สามารถรีไซเคิลได (Recyclable 

waste) หรือนําไปขายได จําพวกกระดาษ แกว โลหะ หรือขวด

น้ําพลาสติก ประมาณ 42% และที่เหลืออีก 9% เปนขยะอันตราย 

(Hazardous waste) ตอมนุษยและสิ่งแวดลอม เชน ไฟแช็กแกส 

กระปองสเปรย ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ หรือหลอดไฟฟา 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในชุมชนวัดแมสาหลวง

และพื้นที่ขางเคียงไดดําเนินการบริหารจัดการขยะอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการโดยคนในชุมชุนและองคกรสวนทองถิ่นที่

รับผิดชอบ แตยังพบวามีปริมาณขยะถุงพลาสติกจํานวนหนึ่งยัง

ไมไดถูกคัดแยกออกจากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ดังนั้นเพ่ือให

ไดปริมาณขยะถุงพลาสติกท่ีเกิดขึ้นในชุมชนจึงไดมีการจัดตั้งถัง

ขยะเพื่อรับเก็บเฉพาะถุงพลาสติกเพียงอยางเดียวทั่วชุมชนวัดแม

สาหลวงและพ้ืนท่ีขางเคียงตามตําแหนงท่ีกําหนดไว ในชวงเดือน

มกราคม 2559 ถึง มิถุนายน 2559 ทําใหไดขอมูลปริมาณขยะ

ถุงพลาสติกที่สามารถคัดแยกออกมาไดประมาณ 12.84 กิโลกรัม/

วัน คิดเปนปริมาณ 1% ของขยะมูลฝอยทั้งหมดดังแสดงในรูปที่ 

1 

 
 

รูปที่ 1 ปริมาณขยะถุงพลาสติกที่เกิดข้ึนในชุมชนในชวง ม.ค. -  มิ.ย. 2559 

 

 

Garbage, 
46%

Recyclable 
waste, 42%

Hazardous 
waste, 9%

Rubbish, 2% Plastic Bags 
waste, 1%
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2. ผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติของแอสฟลตคอนกรีต

คอนกรีตธรรมดา (AC-Mixed) กับแอสฟลตคอนกรีตผสมขยะ

ถุงพลาสติก (WPB-Mixed) 

 วัสดุท่ีใชในการสรางกอนตัวอยางเพ่ือทําการศึกษา

คุณสมบัติของแอสฟลตคอนกรีตธรรมดาและแอสฟลตคอนกรีต

ผสมขยะถุงพลาสติก มีตัวแปรหลัก ๆ 3 อยางดวยกันคือ ขยะ

ถุงพลาสติก ยางแอสฟลตซีเมนต และวัสดุมวลรวมคละ 

 ผลจากการศึกษาการออกแบบวัสดุแอสฟลตคอนกรีต

ธรรมดาโดยใชยางแอสฟลตซีเมนตชนิด Penetration เกรด  

60 – 70 ที่อุณหภูมิที่ทําใหยางมีความหนืด 170 ± 20 ตาราง

มิลลิเมตรตอวินาที ผสมกับวัสดุมวลรวมคละขนาด 3/4”, 1/2”, 

3/8” และหินฝุน ในสัดสวนเทากับ 45 : 25 : 14 : 16 โดย

น้ําหนัก ท่ีอุณหภูมิประมาณ 170-180 °C พบวาคาชองอากาศ

วาง (Air Void) ของแอสฟลตคอนกรีตที่พิจารณาเลือกคือคา

ก่ึงกลางระหวาง 3 กับ 5 เปอรเซ็นตในการทดลองเลือกท่ี  

4 เปอรเซ็นตตามคําแนะนําในการออกแบบโดยวิธีมารแชลลจะได

ปริมาณแอสฟลตซีเมนตที่ใชงานเทากับ 5.0 เปอรเซ็นต สงผลให

ไดคาเสถียรภาพ (Marshall Stability) ของแอสฟลตคอนกรีต

เทากับ 10.8 kN, คาการไหล (Flow Values) เทากับ 3.20 mm 

และคาความแนน (Density)  เทากับ 2.392 ซึ่งคาที่ไดทั้งหมดอยู

ในเกณฑมาตรฐานที่กรมทางหลวงกําหนดไว จากนั้นนําเอา

อัตราสวนของวัสดุมวลรวมคละกับปริมาณแอสฟลตซีเมนต (5.0 

% โดยน้ําหนัก) ที่ไดมาผสมกับขยะถุงพลาสติกที่ตัดเปนชิ้นเลก็ ๆ 

ประมาณ 5 mm. ในสัดสวนที่แตกตางกันคือ 0, 5, 10, 15, 20 

และ 25% โดยน้ําหนักของยางแอสฟลตซีเมนต จํานวน 6 ชุด ๆ 

ละ 3 กอน ดังแสดงในรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2 การผสมขยะถุงพลาสติกกับแอสฟลตคอนกรตีในหองปฏิบัติการ 
 

 พบวาคาความแนนของแอสฟลตคอนกรีตผสมขยะ

ถุงพลาสติกจะสูงข้ึนมากกวาแอสฟลตคอนกรีตแบบธรรมดา โดย

มีคาความแนนสูงถึง 2.407 ในปริมาณขยะถุงพลาสติกที่ 15% 

โดยน้ําหนักของยางแอสฟลตซีเมนต ซึ่งจะสูงกวาแอสฟลต

คอนกรีตแบบธรรมดา ที่มีคาความแนนเพียง 2.392 เทานั้น  

ดังแสดงในรูปที่ 3 แตเมื่อผสมขยะถุงพลาสติกเพิ่มเขาไปที่

ปริมาณ 20% และ 25% พบวาคาความแนนลดลงเปน 2.406 

และ 2.400 ตามลําดับ ซึ่งจะสอดคลองกับคาชองวางอากาศของ

แอสฟลตคอนกรีตผสมขยะถุงพลาสติกในรูปท่ี 4 ที่จะลดลงต่ํา

กวาแอสฟลตคอนกรีตแบบธรรมดา เมื่อผสมขยะถุงพลาสติกลง

ไปปริมาณ 10 % และ 15% โดยจะมีคาชองอากาศเทากับ 3.6 

และ 3.8 ตามลําดับ ซึ่งเปนชวงที่คาความแนนของตัวอยาง

ทดสอบอยูในจุดสูงสุดจึงทําใหคาชองวางอากาศลดต่ําลงไป  

แตเมื่อผสมขยะถุงพลาสติกเพิ่มลงไปในปริมาณ 20% และ 25% 

คาชองวางอากาศจะปรับตัวสูงขึ้นมาท้ังนี้ เพราะแอสฟลต

คอนกรีตผสมขยะถุงพลาสติกอยูในสภาพหลอมตัวจึงมีคาความ

แนนเกินจุดพอดีไปแลว 
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รูปที่ 3 กราฟแสดงคาความแนนกับปรมิาณขยะถุงพลาสติกทีผ่สมในแอสฟลตคอนกรตี 

 

 
รูปที่ 4 กราฟแสดงคาชองวางอากาศกับปริมาณขยะถุงพลาสติกที่ผสมในแอสฟลตคอนกรีต 

 

 เมื่อพิจารณากราฟแสดงคาเสถียรภาพของแอสฟลต

คอนกรีตผสมขยะถุงพลาสติกในรูปที่ 5 พบวาเมื่อผสมขยะ

ถุงพลาสติกลงในแอสฟลตคอนกรีตปริมาณ 5% – 25% โดย

น้ําหนักของยางแอสฟลตซีเมนต จะทําในคาเสถียรภาพสูงข้ึนถึง 

21.8 kN มากกว าแอสฟ ลตคอนกรีตแบบธรรมดาที่ มี ค า

เสถียรภาพเพียง 10.8 kN และมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นโดยตลอด  

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Vasudevan et al. (2012) ที่

ผสมขยะพลาสติกจําพวก โพลิเอทธิลีน (PE), โพลิโพรไพลีน (PP) 

และโพลีสไตรีน (PS) ลงไปในแอสฟลตคอนกรีตทําใหคา

เสถียรภาพสูงข้ึน 18–20 kN 

 แตเมื่อพิจารณาถึงกราฟแสดงการไหลแลวพบวามี

ความแตกตางอยางเห็นไดชัดเมื่อเพ่ิมปริมาณขยะถุงพลาสติกลง

ไปในแอสฟลตคอนกรีตในปริมาณ 5% – 25% โดยน้ําหนักของ

ยางแอสฟลตซีเมนต จะทําใหคาการไหลมีแนวโนมลดลงอยาง

ตอเนื่องจาก 3.1 mm ไปจนถึง 2.1 mm. ดังแสดงในรูปที่ 6 ซึ่ง

จะแตกตางจากกราฟแสดงการไหลของแอสฟลตคอนกรีตแบบ

ธรรมดาท่ัวไปท่ีคาการไหลมีแนวโนมสูงข้ึนเมื่อมีการเพิ่มปริมาณ

ยางแอสฟลตซีเมนตเขาไป ท้ังนี้เพราะการผสมเพิ่มปริมาณขยะ

ถุงพลาสติกลงไปในแอสฟลตคอนกรีตโดยใชปริมาณความรอน

คงที่ จะปริมาณความรอนไมเพียงพอท่ีจะหลอมละลายขยะ

ถุงพลาสติกเปนเน้ือเดียวกับแอสฟลตคอนกรีต สงผลทําให 

คาความแนนและคาเสถียรภาพมากข้ึน แตคาการไหลลดลง

เน่ืองจากวัสดุมีความเปราะ ซึ่งยงัอยูเกณฑมาตรฐานของกรมทาง

หลวงท่ีกําหนดไวในชวง 2 - 4 mm. 

 

y = -0.0016x2 + 0.0129x + 2.3798
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รูปที่ 5 กราฟแสดงคาเสถียรภาพกับปริมาณขยะถุงพลาสติกทีผ่สมในแอสฟลตคอนกรตี 

 

 
รูปที่ 6 กราฟแสดงคาการไหลกับปริมาณขยะถุงพลาสติกที่ผสมในแอสฟลตคอนกรีต 

 

3. การสรางถนนแอสฟลตคอนกรีตดวยขยะถุงพลาสติกใน

พื้นที่ชุมชนเปาหมาย 

 นําผลการวิจัยที่ไดจากขอ 1) และขอ 2) มาสรางเปน

ถนนวัดแมสาหลวงซึ่งตั้งอยูในเขตอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

ที่มีความยาวประมาณ 150 เมตร พ้ืนที่ประมาณ 600 ตร.ม. และ

มีความหนา 5 ซม. โดยมีวัสดุที่ใชดังน้ี 

- ยางแอสฟลตซีเมนตชนิด AC 60-70 จํานวน 3,600 

kg. (5.0% โดยน้ําหนักของแอสฟลตคอนกรีต) 

- ขยะถุงพลาสติกที่ ไดจากการคัดแยกในชุมชน

เปาหมายจํานวน 540 kg. (15% โดยน้ําหนักของยางแอสฟลต

ซีเมนต) 

- วสัดุมวลคละรอนโดยน้ําหนัก (The Mix Proportion 

Hot Bin = 45 : 25 : 14 : 16)  

 หิน 3/4” จํานวน 32,400 kg. 

 หิน 1/2” จํานวน 18,000 kg. 

หิน 3/8” จํานวน 10,080 kg. 

 หินฝุน จํานวน 11,520 kg. 

 ในลําดับการสรางถนนแอสฟลตคอนกรีตผสมขยะ

ถุงพลาสติกจะเหมือนกับการกอสรางถนนแบบปกติทุกประการ

ตั้งแตงานปรับระดับดินเดิม งานชั้นพ้ืนทาง งานรองผิวทาง จนถึง

งานไพรมโคท (Prime Coat) จะแตกตางกันที่งานผิวทางซึ่งตอง

ผสมขยะถุงพลาสติกที่ตัดเปนชิ้นเล็กๆ ประมาณ 5 mm. ลงไปใน

ปริมาณที่ออกแบบทดลองไว คือ 15% โดยน้ําหนักของยาง

แอสฟลตซี เมนต  หรือประมาณ 540  kg.  โดยใสลงไปใน

เครื่องจักรปูผิวถนนดังรูปที่ 7 ใหขยะถุงพลาสติกมีการกระจาย

ตัวอยางสม่ําเสมอทั่วถึงและควบคุมอุณหภูมิของแอสฟลต

คอนกรีตขณะดําเนินการกอสรางตองไมต่ํากวา 130 °C เพ่ือใหมี

ปริมาณความรอนเพียงพอท่ีจะหลอมละลายขยะถุงพลาสติกที่

y = 2.12x + 8.6133
R² = 0.9894
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เพ่ิมเติมลงไป แลวปูพื้นผิวถนนดวยความหนา 5 cm. แลวทําการ

บดอัดแนนโดยเครื่องจักรกลงานทาง โดยควบคุมความหนาแนน

ขณะดําเนินการบดอัดใหมีคาไมนอยกวา 98% ของความ

หนาแนนในหองปฏิบัติ ซึ่งในการกอสรางถนนตนแบบทดสอบ

ความหนาแนนขณะการกอสราง 2 จุด มีคาเทากับ 2.411 และ 

2.414  ซึ่งสูงกวาความหนาแนนในหองปฏิบัติการท่ีมีคาเทากับ 

2.407 เมื่อดําเนินการกอสรางเสร็จจึงเปดถนนใชงานตามปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 การผสมขยะถุงพลาสติกลงไปในแอสฟลตคอนกรีตขณะกอสรางถนน 
 

สรุปผลการวิจัย 

ถนนแอสฟลตคอนกรีตผสมขยะถุงพลาสติกท่ีสรางข้ึน

ในชุมชนวัดแมสาหลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เกิดจาก

ประชาชนและผูสนใจความรวมมือกันคัดแยกขยะมูลฝอยภายใน

ชุมชนวัดแมสาหลวงและพื้นที่ขางเคียงเปนระยะเวลา 6 เดือน 

พบวามีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนประมาณ 1,318 กิโลกรัม/วนั 

และมีปริมาณขยะถุงพลาสติกท่ีไมไดถูกคัดแยกออกจะปริมาณ

ขยะมูลฝอยทั้งหมดประมาณ 12.84 กิโลกรัม/วัน คิดเปน 1% 

ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้ งหมดที่ เ กิดขึ้นในชุมชน ซึ่งขยะ

ถุงพลาสติกดังกลาวสามารถทํามาสรางถนนที่มีคาเสถียรภาพสูง

การถนนแอสฟลตคอนกรีตแบบธรรมดาได จากผลทดสอบใน

หองปฏิบัติการพบวาเมื่อนําเอาขยะถุงพลาสติกมาผสมเพิ่มลงไป

ในแอสฟลตคอนกรีตประมาณ 5 % ถึง 25% ของน้ําหนักยาง

แอสฟลตซีเมนต ทําใหคาเสถียรภาพของแอสฟลตคอนกรีตสูงข้ึน

ตั้งแต 13.2 kN ถึง 21.8 kN สูงกวาแอสฟลตคอนกรีตแบบ

ธรรมดาที่มีคาเสถียรภาพเพียง 10.8 kN และสูงกวาเกณฑ

มาตรฐานของกรมทางหลวงที่กําหนดไวเพียง 8.0 kN นอกจากนี้

ยังพบวาคาความแนนของแอสฟลตคอนกรีตผสมขยะถุงพลาสติก

จะสูงขึ้นมากกวาแอสฟลตคอนกรีตแบบธรรมดา โดยมีคาความ

แนนสูงถึง 2.407 ในปริมาณขยะถุงพลาสติกที่ 15% โดยน้ําหนัก

ของยางแอสฟลตซีเมนต ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 1) คือ

ขยะถุงพลาสติกสามารถเพิ่มคาเสถียรภาพใหกับแอสฟลต

คอนกรีต และขอที่ 2) คือขยะถุงพลาสติกสามารถนําไปใชในการ

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีตในงานทางไดจริงและที่

สําคัญเมื่อนําผลการทดลองท่ีไดจากหองปฏิบัติการมาสรางเปน

ถนนตนแบบจริงในชุมชนพื้นที่เปาหมาย ทําใหชุมชนสามารถ

กําจัดปริมาณขยะถุงพลาสติกไดมากถึง 540 kg. ในชวงเวลาที่

ดําเนินการวิจัย โดยลําดับขั้นตอนในการกอสรางถนนแอสฟลต

คอนกรีตดวยขยะถุงพลาสติกจะเริ่มจากการคัดแยกขยะ

ถุงพลาสติก แลวออกแบบสวนผสมเฉพาะงาน (Job Mix 

Formula) ซึ่งขยะถุงพลาสติกในแตละชุมชนจะมีคุณสมบัติที่

แตกตางกันออกไป ดังนั้นจึงพิจารณาจากผลการทดสอบใน

หองปฏิบัติการรวมกับขอกําหนดเกณฑมาตรฐานของกรมทาง

หลวงเปนสําคัญ โดยเลือกใหปริมาณขยะถุงพลาสติกผสม

แอสฟลตคอนกรีตที่มีคาชองวางอากาศอยูในชวง 3 – 5 % คา

การไหลอยูในชวง 2 - 4 mm. แลวจึงพิจารณาเลือกคาเสถียรภาพ

สูงสุด เพื่อใหไดถนนที่มีประสิทธิภาพสูงและคุณสมบัติทาง

วิศวกรรมการทางอ่ืน ๆ ไมเปลี่ยนแปลง สวนลําดับขั้นตอนในงาน
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กอสรางภาคสนาม จะเหมือนกับการกอสรางถนนแบบปกติทุก

ประการ เริ่มตั้งแตงานปรับระดับดินเดิม งานชั้นพ้ืนทาง งานรอง

ผิวทาง จนถึงงานไพรมโคท ขั้นตอนที่แตกตางจากถนนแอสฟลต

คอนกรีตแบบธรรมดา คือ งานผิวทางที่ตองมีการผสมขยะ

ถุงพลาสติกลงไปในทางปฏิบัติสามารถผสมลงไปได 2 วิธีดวยกัน

คือผสมขยะถุงพลาสติกลงไปขณะเครื่องจักรปูผิวถนนและผสมลง

ไปในนํ้ายางแอสฟลตซีเมนตขณะที่ผลิตแอสฟลตคอนกรีตจาก

โรงงานผสม  

จากความสําเร็จของงานวิจัยครั้งนี้สามารถขยายผลไปสู

ชุมชนเปาหมายท่ีมีศักยภาพในการนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ และรัฐบาลยังสามารถจัดตั้งเปนนโยบาย

เชิงสรางสรรคใหชุมชนไดมีการแขงขันกันในการคัดแยกขยะมูล

ฝอยหรือรักษาความสะอาดในชุมชน เปนกิจกรรมประจําเดือน 

ประจําป หรือตามโอกาสที่เหมาะสม เพ่ือใหชุมชนเกิดความ

เขมแข็ง สามัคคี และรูรักในถิ่นฐานตนกําเนิด นอกจากนี้ยังเปน

การสรางถนนรูปแบบใหมในเชิงอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โดยคนในชุมชนมีสวนรวมในการสราง  
 

ขอเสนอแนะ 

1. อุณหภูมขิองแอสฟลตคอนกรีตเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง

ในการกอสรางถนนแอสฟลตคอนกรีตดวยขยะพลาสติก ขณะ

ดําเนินการกอสรางตองควบคุมอุณหภูมิของแอสฟลตคอนกรีตให

สูงกวา 140 °C เพราะตองใชความรอนจากแอสฟลตคอนกรีตใน

การหลอมละลายขยะถุงพลาสติก 

2. ไมควรดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลตคอนกรีต

ดวยขยะพลาสติกในชวงท่ีมีฝนตกหนักหรือชวงที่มีลมพายุเพราะ

จะทําใหอุณหภูมิของแอสฟลตคอนกรีตลดต่ําลงและทําใหขยะ

ถุงพลาสติกเกิดการฟุงกระจาย 

3. ควบคุมใหมีการกระจายตัวของขยะถุงพลาสติกอยาง

สม่ําเสมอทั่วท่ังถนนที่ดําเนินการกอสรางและแกไขในสวนท่ีมีการ

กระจุกตัวของขยะถุงพลาสติก 

4. ควรมีความรวมมือกันระหวางภาครัฐบาลและ

ประชาชนในดําเนินการคัดแยกขยะพลาสติกในการนํามาสราง

ถนนแอสฟลตคอนกรีตดวยขยะพลาสติก เพื่อลดตนทุนในการ

กอสรางและเกิดความสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน 
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