
มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

1 
 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  
 ปัจจุบันพลาสติก (Plastic) ได้เข้ามามีบทบาททั้งในชีวิตประจ าวันของมนุษย์เพ่ิมมากขึ้น 
รวมทั้งในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากการพัฒนาพลาสติกซึ่งเป็นสารผสมระหว่างโพลิเมอร์ 
(Polymer) และสารเติมแต่งต่าง ๆ (Additives) เช่น สี สารเสริมสภาพ และสารคงสภาพ ให้มีความ
ความเหมาะสมตามลักษณะของการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนท าให้
พลาสติกมีคุณสมบัติเด่นหลายประการ ทั้งคุณสมบัติทางกายภาพที่มีความแข็งแรง ทนทาน เหนียว 
ยืดหยุ่น น้ าหนักเบา หรือคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เป็นฉนวนไฟฟ้า น าไปใช้งานได้หลากหลาย และ
คุณสมบัติทางเคมี ที่มีความทนต่อกรด ด่าง และสารเคมีอ่ืน  ๆ อีกทั้งพลาสติกสามารถท าให้ 
มีคุณสมบัติตามที่ต้องการได้ โดยขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วัตถุดิบ และการเติมสารเติมแต่ง พลาสติกจึง
เป็นวัสดุที่มีประโยชน์และถูกน าไปใช้งานอย่างหลากหลายและมีปริมาณการใช้งานเพ่ิมมากขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง เช่น ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร ของเล่นเด็ก เฟอร์นิเจอร์ (ศุลีพร แสงกระจ่าง 
และคณะ, 2556) แต่ในขณะเดียวกันก็น ามาซึ่งปัญหาจากขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก และเกิดการ
สะสมในสิ่งแวดล้อม 
  ขยะพลาสติกที่มีปริมาณมากและขาดการคัดแยกท าให้เกิดปัญหาขยะตกค้างจ านวนมาก เกิด
เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ก่อมลภาวะทั้งด้านทัศนียภาพและกลิ่น รวมทั้งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิด 
น้ าท่วมขังเพราะขยะไปอุดตันท่อระบายน้ า นอกจากนี้ขยะพลาสติกที่ปะปนลงไปในแหล่งน้ า 
ยังก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า ท าให้น้ าเน่าเสียส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตใต้น้ า ท าลายระบบนิเวศ โดยเป็นสาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้สัตว์ทะเล เช่น วาฬ โลมา เต่าทะเล และสัตว์อ่ืน ๆ ตายเนื่องจากกินขยะพลาสติกและ
เกิดการตกค้างในระบบทางเดินอาหาร ขยะพลาสติกยังมีผลกระทบต่อการน าน้ ามาใช้ประโยชน์ 
ของมนุษย์ ทั้งด้านการอุปโภคบริโภค และนันทนาการ อีกหนึ่งปัญหาที่ส าคัญคือบ่อขยะซึ่งเป็นที่รวม
ขยะไว้ปริมาณมาก ก่อให้เกิดมลพิษมีสารปนเปื้อนสะสมในดิน น้ า และอากาศ โดยปัจจุบันปริมาณ
ขยะเฉลี่ยในประเทศไทยที่ผลิตขึ้นต่อคนต่อวันเท่ากับ 1.14 กิโลกรัม หรือคิดรวมทั้ งหมด 
ของประเทศไทย อยู่ที่ 7.4 ตันต่อวัน เท่ากับในระยะเวลา 1 ปี ประเทศไทยได้ผลิตขยะ 27 ล้านตัน 
แต่ความสามารถในการจัดการขยะ ไม่ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนขยะทั้งหมด ท าให้เกิดการตกค้าง 
ในระบบการก าจัด (สุณี ปิยะพันธุ์พงศ์, 2561)  
 ปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นท าให้มีการน าขยะพลาสติกไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง  ๆ เช่น 
การรีไซเคิลขยะประเภทถุงพลาสติกเป็นบล็อกปูพ้ืนเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการปูพ้ืนผิวต่าง ๆ หรือ
น ามารีไซเคิลหรือขึ้นรูปใหม่ด้วยการหลอมด้วยความร้อนเป็นวัสดุทดแทน เช่น การท าถนนรีไซเคิล 
โดยการน าถุงพลาสติกผสมกับหินเกล็ด และยางมะตอยด้วยความร้อน (วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ และ
คณะ, 2558) หรือการน าพลาสติกผสมกับวัสดุมวลรวมละเอียดผ่านความร้อนที่สามารถขึ้นรูปได้ 
เมื่อพลาสติกละลายเกิดการผสมเป็นเนื้อเดียวกัน นอกจากนี้สามารถน ามาต่อยอดเป็นนวัตกรรมวัสดุ
ก่อสร้างทดแทนแอสฟัลต์คอนกรีตเป็นการยืดอายุการใช้งานถุงพลาสติกให้นานขึ้นหรือใช้ประโยชน์ 
ได้มากขึ้น เป็นการแก้ปัญหาขยะพลาสติกภายในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยังรักษาคุณภาพ 
ของสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมต่อการด ารงคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่เป็นภัยคุกคาม 
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ต่อระบบนิเวศ (เวชสวรรค์ หล้ากาศ, 2557)  
 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าขยะถุงพลาสติก ซึ่งเป็นพลาสติกประเภทหนึ่งที่
มีการใช้งานมากที่สุดในชีวิตประจ าวันของมนุษย์โดยการน ากลับมาใช้ประโยชน์ ด้วยการรีไซเคิล
ถุงพลาสติกเพ่ือผลิตบล็อกปูพื้น ทีส่ามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นแนวทางในการลดปริมาณ
ขยะก่อนเข้ากระบวนการก าจั ดมูลฝอย เพ่ือลดปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่ เกิดจากขยะพลาสติก 
และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
   
 1 ) เพ่ื อหาอัตราส่ วนที่ เหมาะสมในการผลิตบล็อกปู พ้ื น  โดยใช้ ขยะถุ งพลาสติ ก 
และทรายละเอียดเป็นวัสดุผสม 
 2) เพ่ือศึกษาความแข็งแรงของบล็อกปูพ้ืนที่ผลิตได้ทางกายภาพ 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 
 1.3.1 ขอบเขตด้ำนกำรศึกษำ 

การศึกษาครั้งนี้จะท าการผลิตบล็อกปูพ้ืนจากขยะถุงพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน
ความหนาแน่นสู ง (High density polyethylene: HDPE) โดยการขึ้นรูปด้วยทรายละเอียด 
กับถุงพลาสติก ในอัตราส่วนต่าง ๆ โดยใช้แม่พิมพ์ในการขึ้นรูปขนาด 4.5 × 4.5 × 4.5 เซนติเมตร 
จากนั้นจะน ามาท าการทดสอบความแข็งแรงของบล็อกปูพ้ืนทางกายภาพด้วยการทดสอบหาค่า 
ความต้านการอัดและทดสอบหาค่าการดูดซึมน้ า 
 1.3.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

1) ศึกษาการผลิตบล็อกปู พ้ืนด้วยอัตราส่วนของทรายและขยะถุงพลาสติก 
ที่อัตราส่วนที่ต่างกัน  

2) อั ต ร าส่ ว น คื อ  ท ร าย ต่ อพ ล าส ติ ก เท่ า กั บ  50 ต่ อ  20, 50 ต่ อ  25 แ ล ะ  
50 ต่อ 30 กรัม 

3) ทดสอบความแข็งแรงของบล็อกปูพื้นด้านการต้านแรงอัดและด้านการดูดซึมน้ าของ
บล็อกปูพื้น 
 1.3.3 ของเขตด้ำนระยะเวลำ 

ระยะเวลาในการทดลองตั้ งแต่ เดือนมกราคม  พ .ศ. 2562 – เดือนสิ งหาคม  
พ.ศ. 2563 
 
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
  
 1) เป็นแนวทางในการลดปริมาณขยะถุงพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง 
โดยการน ามาใช้ใหม่ 
 2) สามารถน าไปพัฒนาเป็นวัสดุทดแทนคอนกรีต เช่น หิน หรือปูนซีเมนต์ 
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1.5 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 

                                                ขยะถุงพลาสติก 
 
 

                                                      
                                              การผลิตบล็อกปูพื้น 

 
 

  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภำพที่ 1 แผนผังกรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรายต่อพลาสติก 
50 ต่อ 20 

ทรายต่อพลาสติก 
50 ต่อ 25 

ทรายต่อพลาสติก 
50 ต่อ 30 

ค่าความต้านแรงอัด ค่าการดูดซึมน้ า 

อัตราส่วนที่เหมาะสมของวัตถุดิบในการข้ึนรูป 

การทดสอบความแข็งแรง 




