


โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยโีครงสร้างงานถนนเพื่อลดขยะพลาสตกิในชุมชน 2

ประเทศไทย ในช่วง 10 ปี  ที่ ผ่านมา มีขยะ

พลาสติกเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ ปีละ 2 ล้านตัน โดยมีการน ากลับไปใช้

ประโยชน์ประมาณ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน เป็นพลาสติกแบบใช้คร้ัง

เดียวทิ้ง (Single Use Plastic) โดยไม่มีการน ากลับไปใช้ประโยชน์เข้าสู่ระบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียน ใน พ.ศ. 2561 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 28.7 ล้านตัน 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3) โดยขยะมูลฝอยจะถูกคัดแยกจากต้นทาง และน า

กลับไปใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ จ านวน 12.6ล้านตัน (ร้อยละ 44) (ส่วน

ใหญ่เป็นขยะรีไซเคิล และท าปุ๋ยอินทรีย์ ) และก าจัดอย่างถูกต้อง 10.3 ล้านตัน 

(ร้อยละ 36) โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกจัดการดังที่กล่าวมาข้างต้นมีสัดส่วนที่

มีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 11 สาเหตุที่ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิม

ขึ้นมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรแฝง

จากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทย การส่งเสริมการท่องเที่ยว และ

พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนท่ีนิยมความสะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะ

การส่งสินค้าจากบริการสั่งซื้อออนไลน์สินค้าและบริการสั่งอาหาร ท าให้เกิด

ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น
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เมื่อพิจารณาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) พบว่าพ้ืนท่ีเขตเมืองต่างๆ ทั้งกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ 

ต่างก็มีปริมาณขยะรวมลดลง  โดย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลดลงจาก

ปกติ 10,560 ตันต่อวัน เป็น 9,370 ตันต่อวัน (ลดลง 11 %)  ภูเก็ต ลดลงจาก 

970 ตันต่อวัน เป็น 840 ตันต่อวัน (ลด 13 %) นครราชสีมา ลดลงจาก 240 

ตันต่อวัน เป็น 195 ตันต่อวัน (ลดลง 19 %) เมืองพัทยา จาก 850 ตันต่อวัน 

เป็น 380 ตันต่อวัน (ลด 55 %)  เป็นต้น



เป็นที่น่าสังเกตุโดยรวมสัดส่วนขยะพลาสติกเพ่ิมขึ้นในเกือบทุกเมือง 

โดยเฉพาะจากการสั่งอาหารรูปแบบเดลิเวอร่ี (Food delivery) ส่งถึงที่บ้าน

หรือที่ท างาน ซึ่งมีหลายจังหวัดในประเทศไทย ท าให้ขยะพลาสติก เพ่ิมขึ้น

กว่า 60 % ในเขตกรุงเทพมหานคร และ เพ่ิมขึ้นกว่า 30 % ในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะถุงพลาสติกที่เป็นหนึ่งในปริมาณขยะ

มูลฝอยที่ถูกทิ้งตกค้างสะสมอยู่ในประเทศเป็นจ านวนมากเพราะไม่สามารถ

ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ 
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ถุงพลาสติก ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกที่ ใช้ เพลิงเชื้อฟอสซิลเป็น

วัตถุดิบ ซึ่งการสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ในปริมาณมาก และด้วยต้นทุนที่

ต่ า เมื่อน ามาใช้จะมีอายุการใช้งานสั้น และส่วนใหญ่เป็นการใช้เพียงคร้ังเดียว 

แล้วพร้อมที่จะกลายเป็นขยะได้ในทันที ยิ่งถุงที่มีขนาดเล็กและบางเบาหรือ

ถุงที่ผ่านการใช้งานแล้วจะถูกทิ้งเป็นภาระในการจัดเก็บและขนทิ้งเป็นอย่าง

มาก เนื่องจากคุณลักษณะที่เบาบาง และมีปริมาณมากจึงปะปนกับมูลฝอย

ประเภทอื่น ๆ ท าให้การย่อยสลายมูลฝอยเป็นไปได้ยากมากและต้องใช้พ้ืนที่

เยอะในการฝังกลบ
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โดยเฉลีย่คนไทยใชถุ้งพลาสตกิประมาณ 8 ถุง /คน /วัน

ขยะพลาสติก เกิดขึ้นในประเทศไทยประมาณปีละ 2.7 ล้านตัน 

ในจ านวนนี้เป็นถุงพลาสติกถึงร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวัน 

แต่สามารถน าไปรีไซเคิลได้เพียง 0.2 ล้านตันเท่าน้ัน ที่เหลือนั้นจะ

น าไปท าลายโดยการฝังและเผา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถุงพลาสติกที่

เราใช้บรรจุอาหารและสินค้าทุกวัน 
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ขยะพลาสติก ที่พบมากที่สุดในทะเลคือถุงพลาสติก 

รองลงมาคือหลอดดูด (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง , 2558) 

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างสัตว์ทะเลหายากและ

ใกล้สูญพันธุ์ หรือเกิดเป็นไมโครพลาสติกซึ่งอาจถูกสัตว์ทะเลที่อยู่ในห่วง

โซ่อาหารระดับต้นๆ กินเข้าไปแล้วถูกสัตว์ทะเลขนาดใหญ่กว่ากินเป็นอาหาร

ต่อกันเป็นทอดๆ จนมาถึงมนุษย์



พ้ืนที่ในบริเวณที่ฝังกลบขยะถุงพลาสติกนั้นจะไม่สามารถท าการเกษตรได้

อีกเลยในระยะเวลา 400 – 500 ปี ถ้าน าไปเผาจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่

เป็นก๊าซเรือนกระจก มีคุณสมบัติอมความร้อน ไปปกคลุมอยู่รอบโลก ท าให้

โลกร้อนขึ้น วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการชะลอหรือลดอัตราการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ไปสู่ชั้นบรรยากาศ คือการสร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอน

(Carbon Sink) ซึ่งสามารถท าได้โดยการปลูกต้นไม้เพ่ือกักคาร์บอน หรือหา

แหล่งกักเก็บวัสดุที่มีสารคาร์บอนไว้ เช่น การน าเอามาท า เป็นถนนรีไซเคิล

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยโีครงสร้างงานถนนเพื่อลดขยะพลาสตกิในชุมชน 8



โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยโีครงสร้างงานถนนเพื่อลดขยะพลาสตกิในชุมชน 9

แนวทางการแก้ปัญหาขยะถุงพลาสติกที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือ การน าเอาขยะ

ถุงพลาสติกมาผสมกับยางแอสฟัลตส์ าหรับลาดยางผิวถนนแล้วสร้างเป็นถนน

ส าหรับสัญจรทั่วไป (Recycle Road) เนื่องจากถุงพลาสติกและยางแอสฟัลต์นั้น

มาจากแหล่งก าเนิดที่เดียวกันคืออุตสาหกรรมปิโตรเคมี อีกทั้งถุงพลาสติกยัง

เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติทั้งเคมีคล้ายกับยางแอสฟัลต์ ดังนั้นการใส่ถุงพลาสติก

ลงไปในยางแอสฟัลต์จึงมีโอกาสที่จะเท่ากับเพิ่มความสามารถในการยึดเหนี่ยว

และความคงทนถาวรให้กับยางมากยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนการฝังกลบขยะ

ถุงพลาสติกลงบนพ้ืนที่  ๆ  ไม่ ใช้ประโยชน์ทางด้านกสิกรรม และไม่มีก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยออกมา (Carbon Sink) อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาขยะ

พลาสติกภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด



1) เพ่ือสร้างถนนรีไซเคิลจากขยะพลาสติกต้นแบบในประเทศไทย

2) เพ่ือน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมถนนรีไซเคิลจากขยะพลาสติกเผยแพร่สู่

กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ 

3) สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนสู่การพัฒนาโครงสร้างงานถนนเพ่ือ

ลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์
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โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงสร้างชั้นทางเพ่ือลดขยะพลาสติกใน

ชุมชน ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือการน าเอาขยะพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือลดปัญหาขยะพลาสติกจ านวนมาก และ

ใช้ระยะเวลาอันรวดเร็ว เป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดมาจากถนนรีไซเคิลเพ่ือ

ลดขยะพลาสติกใน 4 ภูมิภาค และ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกปูถนนรี

ไซเคิล ซึ่งทั้ง 2 โครงการมีจุดด้อยคือ ถนนรีไซเคิลสามารถลดปริมาณขยะ

พลาสติกได้อย่างรวดเร็ว แต่ได้ปริมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบต่อ 1 ตร.ม. ส่วน

บล็อกปูถนนรีไซเคิลสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกได้จ านวนมาก เมื่อ

เปรียบเทียบต่อ 1 ตร.ม. แต่ใช้เวลาผลิตนาน ดังนั้นคณะท างานวิจัยจึงได้

บูรณาการทั้ง 2 โครงการเพ่ือน าจุดเด่นของแต่ละโครงการมาใช้ในงาน

โครงสร้างชั้นทาง ซึ่งจะท าให้ถนนที่สร้างขึ้นมาจากขยะถุงพลาสติกมีความ

เสถียรภาพ และลดปัญหาขยะพลาสติกในชุมชนมากยิ่งขึ้น
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ผลจากการศึกษา พบว่าการผสมขยะถุงพลาสติกลงไปใน

แอสฟัลต์คอนกรีต ท าให้ความเสถียรภาพของแอสฟัลต์คอนกรีตมี

แนวโน้มสูงขึ้น  โดยมีค่ าสูงที่สุดเท่ ากับ 25. 1  kNในปริมาณขยะ

ถุงพลาสติกที่ 25 % ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวง

แห่งประเทศไทยประมาณ 3 เท่า (300%)
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ศูนย์วิจัยและบริการจุลทรรศนศาสตร์อิ เล็กตรอน (ม .

เชียงใหม)่ น าชิ้นส่วนของก้อนตัวอย่างถนนรีไซเคิลที่มีคุณสมบัติทาง

วิศวกรรมการทางแล้วผ่านมาตรฐานก าหนดมาตรวจสอบดู

โครงสร้างภายในของวัสดุที่ ศูนย์วิจัยและบริการจุลทรรศนศาสตร์

อิเล็กตรอน พบว่าชิ้นส่วนของก้อนตัวอย่างถนนรีไซเคิล มีการ

รวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneous) ไม่มีเศษขยะถุงพลาสติก

หลงเหลืออยู่ 
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โครงสร้างงานทางเพ่ือลดขยะพลาสติกในชุมชน คือ ถนนแอสฟัลต์

คอนกรีตผสมขยะถุงพลาสติก ในอัตราส่วน 10 – 20% โดยน้ าหนัก สามารถ

ประยุกต์ให้ได้กับงานก่อสร้างถนนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องใช้

เคร่ืองมือเคร่ืองจักรหนักที่ยุ่งยากซับซ้อน ตัวอย่างเช่นการเสริมไหล่ทาง

หรือการซ่อมแซมผิวถนน มีขั้นตอนการก่อสร้างเหมือนกับถนนแอสฟัลต์

คอนกรีตทุกอย่าง เร่ิมตั้งแต่งานปรับระดับ และบดอัดชั้นดินเดิม จนถึงงาน

ไพรมโคท (Prime Coat) แต่จะแตกต่างกันที่ขั้นตอนงานผิวทาง (Surface 

Course) และงานชั้นพ้ืนทาง (Base Course) ซึ่งต้องผสมขยะถุงพลาสติกที่

ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ  5 - 10 mm. (วัสดุโครงสร้างงานทาง) ลงไปใน

ปริมาณที่ออกแบบทดลองไว้ในห้องปฏิบัติการ เท่านั้น

โครงสร้างงานทางถนนรีไซเคิล
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1) การก่อสร้างถนนรีไซเคิลโดยการใช้เทคโนโลยีโครงสร้างงานทาง เร่ิมจาก

การปรับเตรียมพ้ืนที่ช้ันดินเดิมให้ได้ตามที่ออกแบบไว้ระดับ และความลาดตาม

รูปแบบที่ก าหนด ก่อนท าชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับ กรณีที่รองพื้นทาง

หรือพ้ืนทางหรือไหล่ทางมีความเสียหายเป็นคลื่น เป็นหลุมบ่อมีจุดอ่อนตัว 

หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนโดยได้รับความเห็นชอบจาก

นายช่างผู้ควบคุมงาน  จากนั้นท าการบดอัดชั้นดินเดิมให้มีความหนาแน่นตาม

มาตรฐานก่อนที่จะมีด าเนินการก่อสร้างงานชั้นพ้ืนทาง (Base Course)

ขั้นตอนการก่อสร้างถนนรีไซเคลิ
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2) ก่อสร้างงานชั้นรองพื้นทาง (Sub-base Course) ให้ได้รูปร่าง และระดับ ด้วย

วัสดุดินลูกรัง กรวด หินบด หรือหินคลุก เกลี่ยแต่งชั้นรองพ้ืนทางจนได้ระดับ

ให้ท าการบดทับทันทีด้วยรถบดล้อยาง บดทับทั่วผิวหน้าอย่างสม่ าเสมอจนได้

ให้มีความหนาแน่นตามมาตรฐานที่ก าหนด การบดทับให้ได้ความแน่นแห้ง

สม่ าเสมอตลอด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 ของความแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จากการ

ทดลองตัวอย่างหินคลุกเก็บจากหน้างานในสนาม จากนั้นท าการก่อสร้างชั้น

พ้ืนทาง (Base Course) ต่อไป

ขั้นตอนการก่อสร้างถนนรีไซเคลิ
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4) เตรียมวัสดุโครงสร้างงานถนนชั้นพ้ืนทาง (Base Course) ที่ท าจากขยะ

ถุงพลาสติกที่ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 5 - 10 mm. ผสมกับทราย หรือเศษ

แก้ว ในอัตราส่วน 1 : 1 โดยน้ าหนัก ใช้ความร้อนระหว่างผสมให้เข้ากันที่ 

อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส น าส่วนผสมที่ได้ไปปูทับบนชั้นรองพ้ืนทาง

(Sub-base Course) หรือใส่ลงในแม่พิมพ์เหล็กปรับระดับ และรูปร่าง ให้ได้

ตามที่ออกแบบไว้ จากนั้นน าไปปูในชั้นพื้นทาง แล้วจึงบดอัดให้มีความหนาแน่น

ตามมาตรฐาน ก่อนท าการก่อสร้างชั้น Prime Coat ต่อไป

ขั้นตอนการก่อสร้างถนนรีไซเคลิ
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5) เตรียมวัสดุโครงสร้างงานถนน ชั้นผิวทาง (Surface Course) ที่ท าจาก

ขยะถุงพลาสติกที่ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 5 - 10 mm. ผสมกับทราย 

หรือเศษแก้ว ในอัตราส่วน 1 : 1 โดยน้ าหนัก ใช้ความร้อนระหว่างผสมให้เข้า

กันที่ อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส จากนั้นน าไปอัดรีดผ่านรูขนาด 5 มม. 

แล้วน าไปบดย่อยให้ละเอียดเพ่ือเตรียมไว้ผสมลงแอสฟัลต์คอนกรีต ใน

โรงงานผสมต่อไป

ขั้นตอนการก่อสร้างถนนรีไซเคลิ
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6) ลาดยางแอสฟัลต์ Prime Coatพ่น คือ การลาดแอสฟัลด์ชนิดเหลว (CSS-1) 

ลงบนพื้นทางที่เตรียมไว้ และได้ตกแต่งปรับปรุงถูกต้องแล้วเพ่ือให้แอสฟัลต์ซึม

ลงไปในช่องว่างของพื้นทางท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้ความชื้น และเป็นตัวยึดเหนี่ยว

ให้พ้ืนทางเชื่อมต่อกับผิวทางเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากลาดแอสฟัลต์แล้วต้อง

ปิดการจราจรอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ส าหรับภาวะอากาศที่ดี หรือ 48 ชั่วโมง 

ส าหรับภาวะอากาศที่เลว และหลังจากปิดการจราจรจนครบก าหนดแล้ว จึงจะ

ท าผิวถนนสีเขียวได้ได้ และต้องท าผิวภายใน 1 เดือน

ขั้นตอนการก่อสร้างถนนรีไซเคลิ
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7) ผสมวัสดุโครงสร้างงานถนน (Green Materials) ลงในแอสฟัลต์คอนกรีต 

ขณะท าอยู่ในโรงงานผสมในขั้นตอนก่อนปล่อยยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ (AC 

60/70) ลงไปผสมลงในหินร้อน ในอัตราส่วน 10% โดยน้ าหนักแอสฟัลต์

คอนกรีต ผสมจะต้องให้ความร้อนจนได้อุณหภูมิ 159  + 8 องศาเซลเซียส (318 

+15 องศาฟาเรนไฮด์) หรือมีอุณหภูมิที่แอสฟัลต์มีความหนืด 170 + 20 เซนติส

โตกส์ (Centistokes) จากนั้นขนส่งแอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะถุงพลาสติกไป

ยังสถานที่ก่อสร้างเพ่ือปูลงบนชั้นพ้ืนทาง (Base Course) ที่ท าการลาดยาง

แอสฟัลต์ Prime Coatพ่น  เตรียมไว้

ขั้นตอนการก่อสร้างถนนรีไซเคลิ
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ขั้นตอนการก่อสร้างถนนรีไซเคลิ
8) ก่อสร้างงานชั้นผิวทาง (Surface Course) ด้วยวัสดุโครงสร้างงานถนน 

(Green Materials) ที่ท าจากแอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะถุงพลาสติก ปูทับบน

ชั้น Prime Coat ที่เตรียมไว้ แล้วท าการบดอัดทันทีหลังจากการปูส่วนผสม

แอสฟัลตค์อนกรีต และเริ่มบดทับขณะที่ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยังร้อน

อยู่ โดยมีอุณหภูมิระหว่าง 120-150 องศาเซลเซียส เมื่อบดทับแล้วจะต้องได้

ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความหนาแน่นความเรียบสม่ าเสมอได้ระดับและ

ความลาดแบบ ไม่มีรอยแตก รอยเคลื่อนตัวเป็นแอ่ง รอยคลื่น รอยล้อรถบด 

หรือความเสียหายของผิวชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตอื่น ๆ ให้มีความหนาแน่น

ตามมาตรฐาน ก่อนเปิดใช้งานถนนตามปกติ
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การเปรียบเทยีบถนนลาดยางปกตกิับ
โครงสร้างงานถนนรไีซเคิล

รายการ ถนนลาดยาง ถนนรีไซเคิล
ผิวถนน ยางมะตอยผสมกับหิน

ด้วยความร้อน
ยางมะตอยผสมกับหินด้วย
ความร้อนเพ่ิมขยะพลาสติก

แข็งแรงตามมาตรฐานกรม
ทางหลวง

แข็งแรงกว่ามาตรฐานกรม
ทางหลวง 3 เท่า

ซ่อมแซมตามอายุการใช้
งาน

ยืดอายุการซ่อมแซมนานขึ้น

รัฐบาลสร้างให้ชุมชน ชุมชนมีส่วนรวมในการ
ก่อสร้าง

พ้ืนทาง หินคลุกบดอัดแน่น ขยะพลาสติกผสมกรวด
ทราย

ไม่ลดปัญหาขยะพลาสติก ลดปัญหาขยะพลาสติกได้ 40 
กก./ตร.ม.

ปัญหาขยะ
ถุงพลาสติก

ก าจัดโดยเผาหรือฝังกลบ เป็นวัสดุเพ่ิมค่าความ
เสถียรภาพให้ถนน

ราคา 0 – 3 บาท/กก. ราคา 20 - 30 บาท/กก.
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แนว โน้มของธุรกิ จรับ เหมา

เกี่ยวกับงาน โยธา  (ถนน )  สูงขึ้นทุกปี

โ ด ย เ ฉพ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง มี ก า ร โ อ น ถ่ า ย

งบประมาณในการก่อสร้างจากหน่วยงาน

ของรัฐบาลไป สู่องค์กรบริหารระดับ

ท้องถิ่นท าให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดสภาพ

คล่องมากกว่าเมื่อก่อนมาก อีกทั้งมีการ

เ ปิ ด โ อก าส ใน ผู้รั บ เ หม าร าย ให ม่ แ ล ะ

ผู้รับเหมาท้องถิ่นเข้ามาร่วมประมูลงาน

เพื่อให้รายได้กระจายลงสู่ประชาชนใน

ท้องท่ีมากยิ่งขึ้น กอปร สินค้าอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับเม็ดพลาสติกในปี 2560 มีการ

ขยายตัวร้อยละ 5.0 ท าให้มีปริมาณขยะ

พลาสติกที่ใช้แล้วหลงเหลืออยู่เป็นจ านวน

ม ากก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ปัญห ามลภ าว ะ ใ ห้ กั บ

ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ดังนั้น

ถนนรีไซเคิลเพ่ือลดปัญหาขยะในชุมชนจึง

เป็นแนวทางเลือกใหม่ส าหรับผู้ที่ต้องการใน

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
จุดแขง็ (Strength ; S)

1. ถนนรีไซเคิลมีค่าความเสถียรภาพมากกว่า
ถนนลาดยางมะตอยทั่วไป

2. สามารถลดปริมาณขยะถงุพลาสติกให้กับ
ชุมชน

3. ประหยัดต้นทุนในการซ่อมบ ารุงประจ าปี

จุดออ่น (Weakness ; W)

1. ต้องใช้ระยะเวลาในการคัดแยกหรือเก็บ
สะสมขยะถุงพลาสติก

2. ต้องมีความร่วมมือระหว่างชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โอกาส (Opportunity ; O) 

1. เพิ่มโอกาสทางการค้าสูง (กรณีที่เข้าไปช่วย
ชุมชนคัดแยกหรือเกบ็สะสมขยะ
ถุงพลาสติก)

2. เพิ่มมูลค่าเชิงพานิชย์ให้กับขยะ
ถุงพลาสติก

3. เกิดนโยบายเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน และ 
ระดับประเทศ

อุปสรรค (Threats ; T)

1. ข้อก าหนดหน่วยงานราชการ ในเรื่องวัสดุ
ก่อสร้าง จัดซื้อจัดจ้าง

2. การปรับขึ้นราคาของพลาสติก

3. การไม่คัดแยกขยะถงุพลาสติก
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การพัฒนาทีย่ั่งยืนของโครงการ (3P)

ผลกระทบต่อคนในชุมชน (People) โครงการได้ด าเนินกิจการในทางที่
สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยให้คนในชุมชน
พ้ืนที่เป้าหมาย มีส่วนร่วม ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ี 

ผลกระ ทบต่ อสิ่ ง แ วดล้ อม  ( Planet) ลดอัตราก ารปล่ อยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไปสู่ชั้นบรรยากาศหรือสร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอน 
(Carbon Sink) ไว้ในถนนรีไซเคิล โดยน าเอาขยะถุงพลาสติกมาผสมกับ
ยางแอสฟัลต์ส าหรับลาดยางผิวถนนแล้วสร้างเป็นถนนส าหรับสัญจร
ทั่ว ไป เป็นการแก้ ไขปัญหาขยะพลาสติกภายในชุมชนได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ความยั่งยืนของโครงการ ก าไร (Profit) ลดต้นทุนในการผลิตและลด
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ นก า รบ า รุ ง รั กษ าถนนตามก า หนด เ วล า  ( Periodic 
Maintenance)
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ผลกระทบ (Impact) 
ด้านนโยบายและแผน ข้อ เสนอเชิงนโยบายด้ านการจัดการขยะ
ถุงพลาสติกส าหรับถนนรีไซเคิลฉบับสมบูรณ์ที่บรรจุอยู่ ในแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร กลุ่มจังหวัด หรือระดับประเทศ

ในด้านสังคม ประชาชนในชุมชนเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้เกิดทัศนคติที่ดีกับการท างานเพ่ือ
สังคมและเกิดความปรองดองสมานฉันท์ภายใน

ในด้านสิ่งแวดล้อม ลดพ้ืนที่ในการฝังกลบขยะถุงพลาสติกในบริเวณที่
ท าการเกษตรและลดประมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ท าให้โลกร้อน

ในด้านเศรษฐศาสตร์ เพ่ิมมูลค่าให้ขยะถุงพลาสติกที่ไม่มีค่าในเชิงพานิช
โดยการแปรสภาพเป็นวัสดุผสมเพิ่มในถนนลาดยางแอสฟัลต์แล้วท าให้
ค่าเสถียรภาพของถนนเพิ่มสูงขึ้น
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ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รบั
1) น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะถุงพลาสติกในงานถนน

รีไซเคิลเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์สูงสุด 

2) สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนสู่การพัฒนาด้านบริหารจัดการ ขยะ

มูลฝอยอย่างยั่งยืน 

3) เพิ่มมูลค่าเชิงพานิชย์ให้กับขยะถุงพลาสติก 

4) ลดพื้นที่ในการฝังกลบขยะถุงพลาสติกในบริเวณที่ท าการเกษตร

5) ลดประมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ท าให้โลกร้อน

6) เกิดการสร้างงานและอาชีพจากถนนรีไซเคิล
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“ การน าขยะถุงพลาสตกิมาท าเปน็ถนนรีไซเคลิ
เปรียบเสมอืนการฝังกลบขยะถงุพลาสตกิลงในพืน้ที่ทีไ่ม่ใช้

ประโยชนท์างดา้นกสกิรรมใดๆ และไม่มกีารสง่กา๊ซ
คาร์บอนไดออกไซดป์ลอ่ยออกไปสูช่ัน้บรรยากาศของโลก อีกทั้ง

ยังเปน็การแกไ้ขปญัหาขยะพลาสตกิภายในชมุชนไดอ้ยา่งมี
ประสทิธิภาพและยงัสามารถรกัษาคณุภาพของสิง่แวดลอ้มใหอ้ยู่
ในระดับที่เหมาะสมต่อการด ารงคณุภาพชวีติทีด่แีละไมเ่ปน็ภัย

คุกคามต่อระบบนเิวศอกีดว้ย ”
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