
บทที่ 5 
สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 อภิปรายผล 

ชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านทุ่ง ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ และพ้ืนที่ข้างเคียงมีลักษณะ
โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจที่เอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะใกล้แหล่งท่องเที่ยว
ที่ส าคัญที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น หาดอ่าวนาง หาดนพรัตน์ธารา และ
หาดไร่เลย์ เป็นศูนย์รวมที่ตั้งของหน่วยงานบริการประชาชนหลายแห่งด้วยกันเช่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอ่าวนาง, มัสยิด, วัด และโรงเรียนสังกัด อบต.อ่าวนาง 2 แห่ง จึงท าให้เกิดปริมาณขยะมูล
ฝอยในอัตราการเฉลี่ยประมาณ 1.69 กก./คน/วัน ซึ่งจะสูงกว่าอัตราการเกิดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
ซึ่งจะมีค่าเฉลี่ยประมาณ 1.14 กก./คน/วัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ดังนั้น อบต.อ่าวนาง จึงมีการ
จัดโครงการ “อ่าวนาง เมืองสวย น้ าใส” Big Cleaning Day เพ่ือรณรงค์และปลูกฝังการสร้างจิตส านึก
ของผู้ประกอบการ, ประชาชนและเยาวชน ในการรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะในพ้ืนที่
ชุมชนเป้าหมายทุกเดือนดังแสดงในรูปที่ 5.1  
 

 
 

รูปที่ 5.1 กิจกรรมโครงการ“อ่าวนาง เมืองสวย น้ าใส” Big Cleaning Day 
ขยะที่ได้จากการท ากิจกรรมดังกล่าวนอกเหนือจากขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล  และขยะมูล

ฝอยทั่วไปที่ต้องน าไปก าจัดทิ้งแล้ว ชุมชนยังพบว่าสามารถแยกเอาขยะถุงพลาสติกออกมาได้อีก คิด
เป็นปริมาณ 1.83% ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งสามารถน าเอาไปใช้ในการปรับปรุงคุณสมบัติ
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ของยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตให้มีค่าความเสถียรภาพสูงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นโดยตลอด ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Vasudevan et al. (2012) ที่ผสมขยะพลาสติกจ าพวก PE, PP and 
PS ลงไปในยางแอสฟัลต์คอนกรีตท าให้ค่าเสถียรภาพสูงขึ้น 18–20 kN ส่วนคุณสมบัติด้านความ
หนาแน่น (Density) พบว่าในการออกแบบ (Job Mix Formula) ของยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
แบบธรรมดาค่าความหนาแน่นมีแนวโน้นที่จะสูงขึ้นเมื่อผสมยางพาราเพ่ิมมากขึ้นแต่เมื่อผสมขยะ
ถุงพลาสติกลงไปค่าความหนาแน่นจะลดลงต่ ากว่ายางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตแบบธรรมดา ทั้งนี้
เพราะการที่น าขยะถุงพลาสติกประเภท LDPE ที่มีความหนาแน่นประมาณ 0.92-0.94 ผสมลงใน
ยางพาราแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่มีความหนาแน่นประมาณ 1.00 – 1.05 จึงท าให้ค่าหนาแน่นของวัสดุผิว
ทางมีแนวโน้มที่จะลดลง ค่าช่องอากาศว่าง (Air Void) เป็นอีกค่าหนึ่งที่ได้ผลตรงกันข้ามกับยางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีตแบบธรรมดาซึ่งโดยปกติแนวโน้นที่จะต่ าลงเมื่อผสมยางพาราเพ่ิมมากขึ้นแต่เมื่อ
ผสมขยะถุงพลาสติกลงไปค่าช่องอากาศว่างวัสดุผิวทางมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ความหนาแน่นที่ลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนค่าการไหล (Flow Values) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทางวิศวกรรมการทาง หากเติมขยะถุงพลาสติกเข้าไปไม่เกิน 20% จากตารางที่ 5.1 พบว่าปริมาณ
ขยะถุงพลาสติกที่สามารถเติมลงไปได้ในยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสูงสุดโดยไม่ท าให้คุณสมบัติทาง
วิศวกรรมการทางเปลี่ยนแปลงไป คือ 14% โดยน้ าหนักของยางพาราแอสฟัลต์ซีเมนต์ หากเติมไปใน
ปริมาณมากเกินกว่าคุณสมบัติประการแรกที่จะเปลี่ยนแปลงคือ ค่าช่องอากาศว่าง (Air Void) ที่จะมี
ค่าเกิน 5% ส่งผลให้ถนนมีช่องว่างเกินกว่าที่ก าหนดมีโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการซึม
ผ่านของน้ าลงไปท าลายชั้นรองพ้ืนทางและท าให้ผิวถนนเกิดความเสียหายตามมา และคุณสมบัติ
ประการที่สองที่จะเปลี่ยนแปลงตามมาคือ ค่าการไหลที่เกินกว่า 4.24 mm. ส่งผลให้ถนนเกิดการ
สูญเสียรูปร่างอย่างถาวรและไม่คืนตัวกลับที่เดิมเมื่อมีน้ าหนักบรรทุกจากการจราจรมากดทับ ใน
ระยะเวลานานจะเกิดเป็นร่องล้อและเกิดความเสียหายกับพ้ืนผิวถนนตามมา 
 
 
 
ตารางท่ี 5.1 เปรียบเทียบปริมาณขยะถุงพลาสติกกับข้อก าหนดมาตรฐานยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 

 

Waste Plastic Bags 0% 5% 10% 15% 20% 25% 
Density > 98%        

% Air  Void 3% - 5%       
Marshall Stability (kN) > 9.8 kN       
Flow 0.25 mm. (0.01") 2.25– 4.25        

VMA (%) > 15%       
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5.2 สรุปผลการวิจัย 

การคัดแยกขยะถุงพลาสติกในชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านทุ่ง ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ และ
พ้ืนที่ข้างเคียงที่จากเดิมเป็นขยะปนเปื้อนไปกับขยะมูลฝอยทั่วไปเพ่ือรอการน าไปก าจัด แต่ปัจจุบัน
สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมความเสถียรภาพให้กับถนนยางพาราได้โดยน าไปสร้างเป็น
ถนนต้นแบบโดยรอบลานกิจกรรมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง พ้ืนที่ 334 ตร.ม. และมี
ความหนา 5 ซม. (จากพ้ืนที่ทั้งหมด 1,200 ตร.ม.) ซึ่งชุมชนเป้าหมายได้ใช้เวลาคัดแยกเป็นระยะเวลา 
4 เดือน สามารถคัดแยกขยะถุงพลาสติกออกมาจากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดเป็นจ านวน 200 
กิโลกรัม คิดเป็นปริมาณ 1.83% ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด การน าขยะถุงพลาสติกมาใช้ในการ
สร้างถนนต้นแบบพบว่าสามารถท าได้ง่ายและไม่มีขั้นตอนหรือเทคโนโลยีที่ซับซ้อน เพียงน าขยะ
ถุงพลาสติกมาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 5 mm. ลงไปในยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ปริมาณ 10% 
โดยน้ าหนักของยางพาราแอสฟัลต์ซีเมนต์ แต่ต้องให้อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 140 °C เพ่ือให้มีปริมาณความ
ร้อนเพียงพอที่จะหลอมละลายขยะถุงพลาสติกได้ การใส่ขยะถุงพลาสติกสามารถใส่ได้ในน้ ายางพารา
แอสฟัลต์ซีเมนต์ หรือใส่ในยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตในโรงงาน หรือในหน้างานก่อสร้างได้ขึ้นอยู่กับ
ขนาดและปริมาณของงานก่อสร้าง ซึ่งจะท าให้ค่าความเสถียรภาพของถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตผสมขยะถุงพลาสติกสูงขึ้นถึง 13.7 kN สูงกว่ายางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตแบบธรรมดาที่มีค่า
เสถียรภาพเพียง 12.7 kN และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบของกรมทางหลวงที่ก าหนดไว้ต้องมี
ค่ามากกว่า  9.8 kN เป็นไปตามสมมติฐานทั้ง 2 ข้อ คือ ขยะถุงพลาสติกสามารถเพ่ิมค่าความ
เสถียรภาพให้กับยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตได้และการสร้างถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยขยะ
พลาสติกสามารถลดปริมาณขยะถุงพลาสติกในชุมชนได้ เมื่อพิจารณาจากกราฟรูปที่ 4.6 ถึง รูปที่ 
4.10 จะเห็นได้ว่าสามารถใส่ขยะถุงพลาสติกเพ่ิมเข้าไปได้อีกสูงถึง 12.5%โดยน้ าหนักของยางพารา
แอสฟัลต์ซีเมนต์ แต่ค่าการไหล (Flow Values) และค่าช่องอากาศว่าง (Air Void) มีแนวโน้มจะเกิน
ข้อก าหนดของกรมทางหลวงแห่งประเทศไทยที่ก าหนดไว้ อาจท าถนนมีความแข็งแต่เปราะและเกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างถาวรขณะใช้งาน ซึ่งจะส่งผลท าถนนเกิดความเสียหายก่อนหมดอายุการ
ใช้งานได ้

จากผลส าเร็จของงานวิจัยนี้สามารถขยายผลไปสู่ชุมชนเป้าหมายอื่น ๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
ได้โดยการประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมความเสถียรภาพให้กับถนนยางพาราในการสร้างถนนให้ชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีประชากรส่วนใหญ่ปลูกยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจและก าลังประสบ
ปัญหาวิกฤติยางพาราตกต่ าอย่างดังสถานการณ์ปัจจุบัน และยังสามารถประยุกต์ใช้กับถนนแอสฟัลต์
คอนกรีตแบบธรรมดาเพ่ือลดปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยให้รัฐบาลหรือองค์กรส่วน
ท้องถิ่นจัดตั้งเป็นนโยบายเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน ลักษณะเป็นโครงการรณรงค์ส่งเสริมหรือสนับสนุน
ให้มีการแข่งขันกันคัดแยกขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน ประจ าเดือน ประจ าปีหรื อตามโอกาสที่
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เหมาะสม เพ่ือน าขยะพลาสติกที่ได้มาสร้างถนนรูปแบบใหม่คือถนนเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติโดยที่คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการท าถนนของตนเอง ท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ดีขึ้น ส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ และแก้ไขปัญหาขยะถุงพลาสติกได้อย่างยั่งยืน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการด าเนินการวิจัยการใช้ขยะถุงพลาสติกเพ่ิมความเสถียรภาพงานแอสฟัลต์คอนกรีต
ผสมยางพารา ผู้วิจัยพบว่ามีจุดที่ต้องมีการพัฒนาและน ามาซึ่งข้อเสนอแนะที่จะใช้ในการปรับปรุง
งานวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1) อุณหภูมิเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้ขยะถุงพลาสติกหลอมละลายรวมเข้าไปในพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกจากระบบหนึ่งไปเป็นอีกระบบหนึ่ง (Allotropy) 
ดังนั้นควรมีการศึกษาเรื่องโครงสร้างผนึกของวัสดุพลาสติกเพ่ิมเติม โดยอาจศึกษาเกี่ยวกับการน าขยะ
ถุงพลาสติกไปผสมในยางพาราแอสฟัลต์ซีเมนต์โดยตรงในช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 

2) เพ่ือเป็นการส่งเสริมการน าขยะถุงพลาสติกมาใช้ประโยชน์ ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมเกิดขึ้น 
เช่น การท าความร่วมมือหรือข้อตกลงระหว่าง ประชาชนในชุมชน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและ 
รัฐบาล ว่าด้วยการก่อสร้างถนน ประชาชนในชุมชนจะต้องเก็บรวบร่วมขยะถุงพลาสติกมาจ านวนหนึ่ง
แล้ว แล้วรัฐบาลจึงจะเพ่ิมเติมส่วนทางใช้เป็นงบประมาณในการสร้างถนนให้ 

3) ปัญหาหลักในการท าวิจัยคือการคัดแยกขยะถุงพลาสติกออกจากขยะมูลฝอยประเภทอ่ืน 
เพราะขยะถุงพลาสติกส่วนใหญ่แล้วจะถูกทิ้งให้ปะปนกับรวมกับขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ หรือถูกใช้
เป็นถุงบรรจุขยะอ่ืนเพ่ือน าไปทิ้งอีกชั้นหนึ่ง ท าให้การคัดแยกขยะถุงพลาสติกออกมาจึงเป็นไปด้วย
ความยากล าบาก ดังนี้หากโครงการวิจัยนี้จะประสบความส าเร็จในด้านการน าไปใช้งานถนนจริงต้องมี
การร่วมมือร่วมใจทั้งทางภาครัฐและประชาชนผู้ปฏิบัติ เป็นนโยบายในการคัดแยกขยะเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

 




