
Technology Transfer of Recycle Paving Blocks

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

บล็อกปูถนนรีไซเคิล

คู่มือองค์ความรู้



ปัจจุบันปัญหาขยะพลาสติก

จ า ก ค รั ว เ รื อ น แ ล ะ

ภาคอุตสาหกรรมที่ถูกทิ้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ยังคงเป็นปัญหาที่ต้อง

รีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล จากข้อมูล

ของกรมควบคุมมลพิษในปี พ.ศ. 2559 พบว่า มีขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 

ประมาณ 74,225 ตัน/วัน สามารถก าจัดแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ

ได้ 32,376 ตัน/วัน และน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้15,385 ตัน/วัน ที่

เหลือเป็นขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถก าจัดได้ถูกทิ้งไว้ในสถานที่ต่างๆเป็น

ขยะตกค้างสะสมในประเทศรอการก าจัดต่อไป

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกปูถนนรีไซเคิล
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ความส าคัญและทีม่า



ขยะพลาสติกจากชุมชนและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นหนึ่งใน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งตกค้างสะสมอยู่ในประเทศเป็นจ านวน

มากเพราะขยะพลาสติกเหล่านี้ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตาม

ธรรมชาติเป็นปัญหาท่ีต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทย มีขยะพลาสติกประมาณปีละ 2.7 

ล้านตันแต่สามารถน าไปรีไซเคิลได้เพียง 0.2 ล้านตันเท่านั้น ที่เหลือ

จะน าไปท าลายโดยการฝังและเผา ในจ านวนนี้เป็นถุงพลาสติกถึง

ร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตัน/วัน 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกปูถนนรีไซเคิล
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โดยเฉลี่ยคนไทยใช้ถุงพลาสติกประมาณ 8 ถุง/คน/วัน



ถุงพลาสติกที่เราใช้บรรจุอาหารและสินค้าทุกวัน ที่ผลิตจาก

เม็ดพลาสติกท่ีใช้เพลิงเชื้อฟอสซิลเป็นวัตถุดิบ ซึ่งการสามารถท าได้อย่าง

รวดเร็ว ในปริมาณมาก และด้วยต้นทุนที่ต่ า เมื่อน ามาใช้จะมีอายุการใช้

งานสั้น และส่วนใหญ่เป็นการใช้เพียงครั้งเดียว แล้วพร้อมท่ีจะกลายเป็น

ขยะได้ในทันที ยิ่งถุงพลาสติกที่มีขนาดเล็ก และบางเบาหรือถุงที่ผ่าน

การใช้งานแล้วจะถูกทิ้งเป็นภาระในการจัดเก็บและขนทิ้งเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากคุณลักษณะที่เบาบาง และมีปริมาณมากจึงปะปนกับมูลฝอย

ประเภทอื่นๆ ท าให้การย่อยสลายมูลฝอยเป็นไปได้ยากมากและต้องใช้

พื้นที่เยอะในการฝังกลบ อีกทั้งใช้เวลาย่อยสลายนาน มากกว่า 400 -

500 ปี ท าให้พื้นที่ในบริเวณนั้น ไม่สามารถท าการเกษตรได้อีกเลย แต่

ถ้าน าไปเผาจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นก๊าซเรือนกระจก มี

คุณสมบัติอมความร้อน ไปปกคลุมอยู่รอบโลก ท าให้โลกร้อนขึ้น

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกปูถนนรีไซเคิล

3



โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกปูถนนรีไซเคิล

4

วิธีที่การลดอัตราการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไป

สู่ชั้นบรรยากาศคือการสร้าง

แหล่งกักเก็บคาร์บอน 

Carbon Sink

ซึ่งสามารถท าได้โดยการปลูกต้นไม้เพื่อกักคาร์บอน หรือ หาแหล่งเพื่อ

กักเก็บวัสดุที่มีสารคาร์บอนเอาไว้เช่น การน าเอาขยะถุงพลาสติกมา

ผสมกับทรายโดยใช้ความร้อนแล้วน าไปท าบล็อกปูถนน เอาไว้ใช้ส าหรับ

สร้างลานกิจกรรมหรือถนนส าหรับสัญจรทั่วไป เปรียบเสมือนการฝัง

กลบขยะถุงพลาสติกลงบนพื้นที่ท่ีไม่ใช้ประโยชน์ทางด้านกสิกรรม 

และไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ปล่อยออกมา อีกทั้งยังเป็นการแก้ไข

ปัญหาขยะพลาสติกภายในชุมชนอย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

Carbon Capture Paving Blocks 
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การที่ใช้ขยะถุงพลาสติกผสมกับทรายโดยใช้ความร้อนเพื่อ

ท าเป็นบล็อกรีไซเคิลส าหรับสร้างลานกิจกรรมหรือถนนเป็นเพียง

แนวทางหนึ่งที่สนองตอบนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 

ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) โดยใช้หลัก 3R คือ ลดการใช้ (Reduce) 

ที่แหล่งก าเนิด การใช้ซ้ า (Reuse) ให้มากที่สุด และการน ามาแปรรูป

ใช้ใหม่ (Recycle)

เป็นการด าเนินแผนจัดการขยะถุงพลาสติกอย่างบูรณาการ

โดยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อส่งเสริม

ให้เกิดการสร้างงานและอาชีพในกลุ่มชุมชนเป้าหมาย รวมถึงการ

จัดการขยะให้กับชุมชนท้องถิ่นในระดับประเทศท่ีสามารถแสดงให้เห็น

ผลลัพธ์ท่ีออกมาในรูปธรรมท่ีจับต้องได้ 



การพฒันาบลอ็กรไีซเคลิ

การใช้เพียงครั้งเดียวของถุงพลาสติกแล้วพร้อมที่จะกลายเป็นขยะ

ได้ในทันที เป็นภาระในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมาก การใช้

ประโยชน์เพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้น ๆ ของถุงพลาสติก ท าให้เกิดโทษ

ต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้อย่าง ต่อเนื่อง และ กว้างขวาง 

เป็นระยะเวลายาวนาน แต่เราสามารถลดปัญหาเหล่านั้นได้โดยการ

น าเอาขยะถุงพลาสติกมาเพิ่มมูลค่าในเชิงพานิชย์ เช่น การน าเอามา

สร้างเป็นบล็อกปูถนนส าหรับงานลานกิจกรรมหรืองานถนนส าหรับ

สัญจรทั่วไป 
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จากความส าคัญของการน าขยะพลาสติกและวัสดุรีไซเคิลไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ในด้านของเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทั้งในและ

ต่างประเทศท่ีผ่านมาท าให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวชสวรรค์  หล้ากาศ

และคณะวิจัยได้พัฒนาผลงานวิจัยเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากขยะ

ถุงพลาสติกในบล็อกปูถนน” อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 -

2557 โดยน าเอาขยะถุงพลาสติก ทีต่ัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 10% 

โดยน้ าหนัก แอสฟัลติกคอนกรีต มาผสมจนเข้ากันท่ีอุณหภูมิ

ประมาณ 170 °C ถึง 190 °C 

นานประมาณ 1 นาทีจากน้ัน

น าส่วนผสมท่ีเข้ากันไดด้ีเทลงใน

แบบหล่อเหล็ก กระทุ้งด้วยค้อนเหล็ก

ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วน าออกไปใชง้าน

เหมือนบล็อกปูถนนปกติทั่วไป



ผลจากการวิจั ยพบว่ าบล็อกปูถนนที่ ผลิตมาจากขยะ

ถุงพลาสติกผสมยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสามารถรับน้ าหนักได้ตาม

มาตรฐานวิศวกรรมการทางทุกประการและยังมีต้นทุนในการผลิตที่ถูก

กว่าบล็อกปูถนนทั่วไป คณะวิจัยได้น าผลการวิจัยไปบริการวิชาการ

ให้แก่ชุมชน วัดแม่สาหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  โดยมุ่งเน้นในการ

จัดการขยะที่เกิดจากชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและท าเป็น

ทางเดินภายในวัดร่วมกับชาวบ้านในชุมชนดังกล่าว

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกปูถนนรีไซเคิล
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จากนั้นในปี พ.ศ. 2558 – 2559 คณะวิจัยได้พัฒนาต่อยอดจาก

งานเดิมจากการน าเอาขยะถุงพลาสติกมาผสมยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

แล้วน าไปสร้างเป็นบล็อกปูถนนเป็น “การใช้ประโยชน์จากขยะ

ถุงพลาสติกในบล็อกรีไซเคิล” เป็นการผลิตบล็อกปูถนนรีไซเคิลที่ท าจาก

ขยะถุงพลาสติกกับทรายหยาบและความร้อนเท่านั้น (ตัดส่วนผสมที่เป็น

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์และหินออกไป) โดยน าเอาขยะถุงพลาสติกมาตัดเป็น

ชิ้นเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 3-5 มม. ผสมกับวัสดุมวลคละ (ทรายหยาบ) 

ในอัตราส่วน 1 : 3 โดยน้ าหนัก แล้วเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปในภาชนะ

ส าหรับผสมท าการคั่วจนเข้ากันที่อุณหภูมิประมาณ 180 °C ถึง 200 °C 

นานประมาณ 5 – 8 นาที จากนั้นน าส่วนผสมที่เข้ากันเทลงในแบบหล่อ

เหล็ก กระทุ้งด้วยค้อนเหล็กหนัก ประมาณ  4 – 5 kg. ประมาณ 50 

ครั้ง ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วน าออกไปใช้งานเหมือนบล็อกปูถนนปกติทั่วไป
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จากผลการวิจัยพบว่าบล็อกปูถนนที่ผลิตมาจากขยะ

ถุงพลาสติกกับทรายหยาบสามารถรับน้ าหนักได้ตามมาตรฐาน

วิศวกรรมการทางทุกประการ และที่ส าคัญเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้นทุนต่ า ไม่ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน สามารถ

ส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพให้กับชุมชนได้

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกปูถนนรีไซเคิล
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วัสด ุอุปกรณ ์และวธิีท า
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วัสดุ

1) ขยะถุงพลาสติกมาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 1–2 ซม. …….(1 ส่วนโดยน้ าหนัก)

2) ทรายหยาบหรือทรายละเอียด…………………………………………………(3 ส่วนโดยน้ าหนัก)

3) แก๊สหุงต้ม หรือ เตาแก๊สชีวมวล



อุปกรณ์

1) ภาชนะส าหรับคั่วผสม หรือ เครื่องผสมร้อน

2) แบบหล่อเหล็กตามขนาดรูปทรงของบล็อก

3) ค้อนเหล็กกระทุ้งแน่นหนักประมาณ  4 – 5 kg

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกปูถนนรีไซเคิล
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วัสด ุอุปกรณ ์และวธิีท า



1) เตรียมขยะถุงพลาสติกและทราย

หยาบหรือทรายละเอียดใน

อัตราส่วนที่ 1 : 3 โดยน้ าหนักของ

วัสดุรวมทั้งหมด

2) น าทรายหยาบมาล้างท าความ

สะอาด ก าจัดวัชพืช เศษดิน เศษ

กิ่งไม้ออกให้ หมด เพราะจะเป็น

สาเหตุท าให้เกิดควันเป็นจ านวน

มาก จากนั้นน าไปผึ่งแดด ให้แห้ง

สนิท

3) น าเอาขยะถุงพลาสติกมาล้างท า

ความสะอาด แล้วตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ 

ขนาดประมาณ 5-10 มม.จากนั้น

น าไปผึ่งแดดให้แห้งสนิท

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกปูถนนรีไซเคิล
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วิธีการท าบล็อกปถูนนจากขยะถงุพลาสตกิ



วิธีการท าบลอ็กปถูนนจากขยะถงุพลาสตกิ

4) ชั่งตวงทรายหยาบและขยะถุงพลาสติก

ตามสัดส่วนที่ออกแบบไว้ จากนั้นเริ่ม

ด าเนินการคั่วทรายจนร้อนในอุณหภูมิ 

180 °C ถึง 200 °C โดยใชเ้วลา 15 –

20 นาที

5) เติมขยะถุงพลาสติกลงไปในสัดส่วนท่ี

ต้องการ ค่อยๆคน จนส่วนผสมเข้ากัน

ดี คงอุณหภูมิไว้ในช่วง 190 °C ถึง 210 

°C โดยใช้เวลา 15–20 นาที

6) สังเกตลักษณะของวัสดุจะมีสีเทาจน

เกือบด า เนื้อวัสดุเริ่มเข้ากันดีแล้วจึง

ปิดไฟ 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกปูถนนรีไซเคิล
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7) เทส่วนผสมท่ีได้ลงไปในแบบเหล็ก

บล็อกปูถนน ตามรูปทรงที่ต้องการ

8) กระทุ้งแน่นด้วยค้อนเหล็กหนัก

ประมาณ  4 – 5 kg. ประมาณ 

50 ครั้ง จากนั้นปล่อยท้ิงไว้ให้เย็น

ตามอุณหภูมิปกติ แล้วน าออกไปใช้

งานเหมือนบล็อกปูถนนปกติทั่วไป

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกปูถนนรีไซเคิล
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วิธีการท าบลอ็กปถูนนจากขยะถงุพลาสตกิ





น าบล็อกปูถนนจากขยะถุงพลาสติกไปทดสอบตามส านักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส าหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก

ประสานปูพื้นตาม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 827 – 2531 พบว่า

บล็อกปูถนนจากขยะถุงพลาสติก จะมีคุณสมบัติความ

ต้านทานต่อแรงดึงทางอ้อม (Indirect Tensile) โดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 

40.2 ksc. และมีคุณสมบัติความต้านทานแรงอัด (Compressive 

strength) โดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 364 ksc. 

บล็อกปูถนนแบบธรรมดา ที่มีขายตามท้องตลาดจะมี

คุณสมบัติความต้านทานต่อแรงดึงทางอ้อม (Indirect Tensile)โดยเฉลี่ย

อยู่ประมาณ 20.02 ksc. และมีคุณสมบัติความต้านทานแรงอัด 

(Compressive strength) โดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 357 ksc. 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกปูถนนรีไซเคิล
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การเปรยีบเทียบก าลังอัดบลอ็กรไีซเคลิ



บล็อกปูถนนรีไซเคิล บล็อกปูถนนธรรมดา

น้ าหนัก 3.8 kg น้ าหนัก 4.6 kg

ทรายหยาบ+ขยะถุงพลาสติก+ความร้อน ปูนซีเมนต์+ทรายหยาบ+หินเกล็ด+น้ า

ค่าวัสดุ (0.80+1.65+1.75)= 4.20 บาท ค่าวัสดุ(2.43+0.58+1.43+0.01)= 4.45บาท

ค่าแรง 0.66 บาท ค่าแรง 0.82 บาท

รวมราคาต้นทุน 4.86 บาท/ก้อน รวมราคาต้นทุน 5.27 บาท/ก้อน

ราคาขายในท้องตลาด………………บาท/ก้อน ราคาขายในท้องตลาด 10 – 16 บาท/ก้อน

การเปรยีบเทียบราคาบลอ็กรไีซเคลิ

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกปูถนนรีไซเคิล
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(ที่ก าลังการผลิต 1,000 – 2,000 ก้อนตอ่วนั และอยู่ใกล้แหล่งวตัถดุบิ)



การตลาดและการบรหิารจัดการ

แนวโน้มของธุรกิจรับเหมาเกี่ยวกับงานโยธา (ถนน ทางเดินเท้า 

ทางปั่นรถจักรยาน หรือลานกิจกรรมภายในชุมชน) เพิ่มสูงขึ้นทุกปี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการโอนถ่ายงบประมาณในการก่อสร้างจาก 

หน่วยงานของรัฐบาลไปสู่องค์กรบริหารระดับท้องถิ่นท าให้ การจัดซื้อ

จัดจ้างเกิดสภาพคล่องมากกว่าเมื่อก่อนมาก อีกทั้งมีการเปิดโอกาสใน

ผู้รับเหมารายใหม่และผู้รับเหมาท้องถิ่นเข้ามาร่วมประมูลงานเพื่อให้

รายได้กระจายลงสู่ประชาชนในท้องที่มากยิ่งขึ้น ดังนั้นบล็อกปูถนนรี

ไซเคิลเพื่อลดปัญหาขยะในชุมชนจึงเป็นแนวทางเลือกใหม่ส าหรับผู้ที่

ต้องการวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และต้องการ

ความแตกต่างจากคู่แข่งทางการตลาด เพื่อน าไปใช้ในชุมชนที่ต้องการมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยบีล็อกปถูนนรไีซเคลิ
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกปูถนนรีไซเคิล
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จุดแข็ง (Strength ; S)

1. บล็อกปถูนนรีไซเคิลมีค่าความเสถียรภาพมากกว่าบล็อกท่ัวไป

2. สามารถลดปริมาณขยะถุงพลาสติกให้กับชุมชน

3. ราคาถูกกว่า ประหยัดต้นทุนในการซ่อมบ ารงุประจ าปี

จุดอ่อน (Weakness ; W)

1. ต้องใช้ระยะเวลาในการคัดแยกหรือเก็บสะสมขยะถุงพลาสติก

2. ต้องมีความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โอกาส (Opportunity ; O) 

1. เพิ่มโอกาสทางการค้าสูง (กรณีที่เข้าไปช่วยชุมชนคัดแยกหรือเก็บสะสมขยะถุงพลาสติก)

2. เพิ่มมูลค่าเชิงพานิชย์ให้กับขยะถุงพลาสติก

3. เกิดนโยบายเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน และ ระดับประเทศ

อุปสรรค (Threats ; T)

1, ข้อก าหนดหน่วยงานราชการ ในเรื่องวัสดุก่อสร้าง

2. การปรับขึ้นราคาของพลาสติก

3, การไม่คัดแยกขยะถุงพลาสติก



กลยุทธท์างการตลาด

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกปูถนนรีไซเคิล
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ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

น าเสนอค่าความเสถียรภาพ และความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของ

บล็อกปูถนนรีไซเคิลต่อหน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ

ด้านราคา (Price)

ราคาถูกกว่าบล็อกปูถนนท่ัวไป ประหยัดค่าซ่อมบ ารุง 

และช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก

ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Place)

สื่อออนไลน์ ตัวแทนของชุมชนทีไ่ด้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การส่งเสริมการขาย (Promotion)

สื่อออนไลน์ ตัวแทนของชุมชนท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ



แนวทางการออกแบบเครื่องผลิตบล็อกรีไซเคิลใช้พลังเตาชีวมวล

เครื่องผสมร้อน                  ถังอุ่นทราย      ถังบ าบัดควัน       

แนวทางการออกแบบเครือ่งผลติบลอ็ก



ถังอุ่นทราย

ถังบ าบัดควัน
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