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แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้ของ ทบ. 

 

1.  ชื่อโครงการ: การปรับปรุงการผลิตอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก 

      ประเภทโครงการ    โครงการใหม่ 

2.  หน่วย:  กวค.สกศ. รร.จปร. 

3.  ชื่อกลุ่ม/สมาชิกกลุ่ม      

    3.1 ชื่อกลุ่ม:   กองวิศวกรรมเครื่องกล 

    3.2 สมาชิกกลุ่ม                                     

     3.2.1 ผู้จัดท าโครงการ 

พ.อ.บุญอนันต์   อนันต์เสาวภาคย์ อจ.สกศ.รร.จปร. เบอร์โทร 089-446-9968 
ร.ท.ปริญญา   เกียรติภาชัย  รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. เบอร์โทร 083-446-6099 
ร.ต.หญิง ปพิชญา พันธุระ   รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. เบอร์โทร 086-835-6255 

3.2.2  ที่ปรึกษาโครงการ (KM Team)  

พ.อ.อโณทัย  สุขแสงพนมรุ้ง  ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร. เบอร์โทร 081-875-9469 

4. ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ 

เนื่องจากในปัจจุบันมีปัญหาของขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจ านวนมาก ทั้งที่พบเห็นภายในกวค.ฯ 
บ้านพักข้าราชการ และอาคารส านักงานส่วนต่างๆภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุ ลจอมเกล้า โดยส่วนใหญ่   
การทิ้งขยะไม่ได้มีการแยกประเภทของขยะอย่างชัดเจน หรือหากมีการแยกขยะแล้ว หน่วยงานที่ด าเนินการ
เก็บขยะได้น าขยะเทปนรวมกัน ทั้งนี้ จากข้อมูลรายงานของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นทั่วประเทศไทย ปี 2561 ประมาณ 27.80 ล้านตัน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร 
การขยายตัวของชุมชนเมือง พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ตลอดจนการท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวกว่า 
30 ล้านคนในปีดังกล่าว โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคน 1.13 กิโลกรัม/คน/วัน มีการน ากลับมาใช้
ประโยชน์ (Recycle) 9.58 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 34.0 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด ส่วนใหญ่กว่า
ร้อยละ 84.0 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ยังคงเป็นการคัดแยกจากต้นทางตั้งแต่
บ้านเรือน และซื้อขายขยะมูลฝอยประเภทที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่มีมูลค่า ส่วนมากเป็นประเภท 
แก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก และอะลูมิเนียม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การรับซื้อของเก่าหรือซาเล้ง ธนาคาร
ขยะ และส่งไปยังโรงงานแปรรูปเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง บางส่วนอาจถูกน ากลับมาใช้ซ้ าอีกครั้ง เช่น      
การท าสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล การใช้ถุงพลาสติกซ้ า เป็นต้น 

 

x 
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นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติได้จัดอันดับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 จาก 192 ประเทศ       
ทั่วโลก ที่มีขยะทะเลเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก เกิดเหตุการณ์ปัญหาขยะทะเลลอยเกลื่อนชายหาดท่องเที่ยว    
การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากที่ตายจากการกินขยะที่ไม่ย่อยสลาย เช่น พลาสติก หรือขยะอวนแหไป
เกี่ยวพันตามตัวของสัตว์ทะเล เมื่อพลาสติกที่ลอยในน้ าเป็นระยะเวลานาน จะเกิดการสลายตัวกลายเป็นเศษ
พลาสติกขนาดลดลงเรื่อยๆ จนเข้าสู่ระดับไมโครพลาสติก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และสายใย
อาหาร โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ขยะพลาสติก เกิดขึ้นประมาณร้อยละ 12 ของปริมาณขยะทั้งหมด หรือ
ประมาณปีละ 2 ล้านตัน สามารน ากลับไปใช้ประโยชน์ได้ปีละ 0.5 ล้านตัน โดยพลาสติกท่ีใช้แล้วมักถูกทิ้งเป็น
ขยะพลาสติก ซึ่งการก าจัดขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมจัดว่าเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจากมีความสามารถใน       
การย่อยสลายทางชีวภาพต่ าและมีปริมาณมาก โดยพลาสติกส่วนหนึ่งจะมีการน ากลับมาน ากลับมาหมุนเวียน
หรือรีไซเคิลได้ เช่น พลาสติกประเภทโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: 
HDPE) ได้แก่ ขวดบรรจุนม บรรจุภัณฑ์ส าหรับน้ ายาท าความสะอาด พลาสติกประเภทโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต
(Polyethylene Terephthalate: PET) ได้แก่ ขวดบรรจุน้ าดื่ม น้ ามันพืช เป็นต้น และอีกส่วนหนึ่งถูกน าไป
ก าจัดทิ้งโดยวิธีการต่างๆ การน าขยะพลาสติกไปก าจัดทิ้ง โดยการฝังกลบ เป็นวิธีที่สะดวก แต่มีผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพราะโดยธรรมชาติ พลาสติกถูกย่อยสลายได้ยาก จึงทับถมอยู่ในดิน และนับวันยิ่ งมีปริมาณ
มากข้ึน ตามปริมาณการใช้พลาสติก ส่วนการเผาขยะพลาสติกก็ก่อให้เกิดมลภาวะ และเป็นอันตรายอย่างมาก
วิธีการแก้ปัญหาขยะพลาสติก ที่ได้ผลดีที่สุดคือ การน าขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

ดังนั้น กองวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร. ได้มีแนวคิดในการน าขยะพลาสติกมาเป็นมวลรวมผสม
ในอิฐบล็อกมวลเบาเพ่ือทดแทนวัสดุก่อสร้างประเภทอิฐมอญ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ และเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันได้ 

5. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

5.1 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเป็นทางเลือกในการน าขวดน้ าพลาสติกกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งโดยการน ามาเป็นวัสดุ
ทดแทน 

2) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกในการผสม
ลงในอิฐมวลเบา 

3) เพ่ือแยกประเภทขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ได้ออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป 

5.2 ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 

ในการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ “การปรับปรุงการผลิตอิฐมวลเบาจาก
การผสมขยะพลาสติก” ได้น าการประเมินความคุ้มค่าใน 3 มิติ ได้แก่ 1) มิติคุณภาพด้านประสิทธิผล               
2) มิติคุณภาพด้านประสิทธิภาพ และ 3) มิติคุณภาพด้านความทนทาน เพ่ือน ามาใช้ในการประเมินความส าเร็จ
ของโครงการ รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการในมิติคุณภาพด้านประสิทธิผล 

1. มิติคุณภาพด้านประสิทธิผล 
ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1.1 การบรรลุวัตถุประสงค์: การปรับปรุงการผลิตอิฐมวลเบาจากการผสมขยะ

พลาสติกสามารถน าไปใช้งานได้จริง เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ในการ
ใช้งาน โดยสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ หรือเรียกว่า ประประสิทธิผล
ของค่าใช้จ่าย (Cost-effectiveness)  

> 75% 

1.2  ความพึงพอใจ: ความพึงพอใจของผู้ที่น าอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก
ไปใช้ทั้งในด้านคุณภาพและการใช้ประโยชน์ 

> 75% 

 

ตารางท่ี 2 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการในมิติคุณภาพด้านประสิทธิภาพ 

2. มิติคุณภาพด้านประสิทธิภาพ 
ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2.1  ประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวม: การปรับปรุงการผลิตอิฐมวลเบาจากการ

ผสมขยะพลาสติกใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าต้นทุนการใช้อิฐมวลเบาทั่วไปตาม
ท้องตลาด 

> 75% 

2.2  ระบบการปฏิบัติงาน: การจัดท าคู่มือกระบวนการ “การปรับปรุงการผลิตอิฐ
มวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก” 

1 ครั้ง 

2.3 สิ่งแวดล้อมในการท างาน: การเห็นความส าคัญของประสิทธิภาพในการการ
ปรับปรุงการผลิตอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก การมีความเชื่อถือได้ 

> 75% 

 

ตารางท่ี 3 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการในมิติคุณภาพด้านความทนทาน 

3. มิติคุณภาพด้านความทนทาน 
ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
3.1  อายุการใช้งานของอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติกเทียบเท่ากับการใช้อิฐ

มวลเบาที่มีขายในท้องตลาดทั่วไป 
> 75% 
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6.  สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  

6.1 การหาสาเหตุของปัญหาโดยการใช้เครื่องมือแผนภูมิก้างปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนภูมิก้างปลาแสดงการหาสาเหตุของปัญหา 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยการอธิบายแผนภูมิก้างปลา 

สาเหตุหลัก  สาเหตุ  
1. บุคลากร  1.1 ขาดความตระหนักในการแยกประเภทขยะ 

1.2 ขาดความรู้ในการน าขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 
นอกเหนือจากการขายให้กับร้านขายของเก่า 

1.3 เน้นความสะดวกสบาย ทิ้งขยะพลาสติกลงใน     
ถังขยะรวมที่ผ่านหรือใกล้ที่สุด 

2. เครื่องมือ  2.1 ขาดถังแยกประเภทขยะ 
2.2 ใช้พลาสติกในการท ากิจกรรมต่างๆ ฟุ่มเฟือย  

ไม่มีการใช้ซ้ า เช่น การใช้ถุงพลาสติกใส่ของ 
แก้วพลาสติกใส่เครื่องดื่ม เป็นต้น 

2.3 ภาชนะใส่น้ าดื่มไม่เพียงพอ และไม่ถูกสุขลักษณะ 
เช่น บริเวณอาคารเรียนรวม หรือตามกองวิชา 
ท าให้นักเรียนนายร้อย หรือ บุคลากรต้องซื้อน้ าดื่ม 
หรือ เครื่องดื่มเสมอ 

3. กระบวนการ  3.1 เจ้าหน้าที่เก็บขยะน าขยะที่แยกประเภทแล้วไป
ทิง้ผสมรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป 

3.2 ขาดการติดตามตรวจสอบ 
4. เทคโนโลยี  4.1 ขาดการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่ความรู้  

ขยะพลาสติกมี
จ านวนมาก และ
ไม่ตระหนักถึงการ
แยกประเภทขยะ 

ขาดความรู้ในการน า
ขยะพลาสติกกลับมา

ใช้ประโยชน์ 
นอกเหนือจากการขาย
ให้กับร้านขายของเก่า 

บุคลากร 

เครื่องมือ 

ผู้ใช้ประโยชน์ 

กระบวนการ 

เน้นความสะดวก 

ขาดความตระหนัก
ในการแยกประเภท

ขยะ 

ใช้พลาสติกในการท า
กิจกรรมต่างๆ 

ฟุ่มเฟือย ไม่มีการใช้ซ้ า 

ขาดเทคโนโลยีและการ
เผยแพร่ความรู ้

เจ้าหน้าที่เกบ็ขยะน า
ขยะทีแ่ยกประเภทแล้ว

ไปผสมรวมกับขยะ        
มูลฝอยทั่วไป 

ขาดถังแยก
ประเภทขยะ 

ขาดการตดิตาม
ตรวจสอบ 

ภาชนะใส่น้ าดืม่ไม่
เพียงพอ และไม่ถูก

สุขลักษณะ เช่น บรเิวณ 
อาคารเรยีนรวม 
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7. สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ด าเนินการ  

รายละเอียดมาตรการและแนวทางในการแก้ปัญหาจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ดังแสดงในตารางที่ 5  

ตารางท่ี 5 มาตรการและแนวทางในการแก้ปัญหาจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
การก าหนดมาตรการ/แนวทางแก้ปัญหา จากสาเหตุของปัญหา 

สาเหตุหลัก สาเหตุ มาตรการ/แนวทางการแก้ปัญหา 
1. บุคลากร  1.1 ขาดความตระหนักในการ

แยกประเภทขยะ 
- การจัดท าคู่มือและอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “ข้อมูลการลด คัด
แยก และการใช้ประโยชน์จาก
ขยะ” ให้แก่ก าลังพลและผู้ที่สนใจ 

1.2 ขาดความรู้ ในการน าขยะ
พลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 
นอกเหนือจากการขายให้กับ
ร้านขายของเก่า 

- การจัดท าคู่มือและอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การปรับปรุงการ
ผลิตอิฐมวลเบาจากการผสม
ขยะพลาสติก” ให้แก่ก าลังพล
และผู้ที่สนใจ 

1.3  เ น้ น ค ว ามสะดวกสบาย        
ทิ้งขยะพลาสติกลงใน ถังขยะ
รวมที่ผ่านหรือใกล้ที่สุด 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
สร้างจิตส านึกให้แก่ก าลังพล 
และผู้ที่สนใจ 

2. เครื่องมือ 2.1 ขาดถังแยกประเภทขยะ - จัดหางบประมาณในการซื้ อ     
ถังขยะเพ่ิมเติมพร้อมทั้งติดป้าย
บอกประเภทขยะให้ชัดเจน 

2.2 ใช้พลาสติกในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ฟุ่มเฟือย ไม่มีการใช้ซ้ า 
เช่น การใช้ถุงพลาสติกใส่ของ 
แก้วพลาสติกใส่ เครื่องดื่ ม 
เป็นต้น 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
สร้างจิตส านึกให้แก่ก าลังพล 
และผู้ที่สนใจ ให้ตระหนักถึงขยะ
พลาสติกที่เพ่ิมมากขึ้นก่อให้เกิด
มลภาวะต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

2.3 ภาชนะใส่น้ าดื่มไม่เพียงพอ 
และไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น 
บริเวณอาคารเรียนรวม หรือ
ตามกองวิชา ท าให้นักเรียน
นายร้อย หรือ บุคลากรต้องซื้อ
น้ าดื่ม หรือ เครื่องดื่มเสมอ 

-  จัดหางบประมาณในการซื้ อ
ภาชนะใส่น้ าดื่มตามอาคารเรียน 
และตึกต่างๆ ภายใน รร.จปร. 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
สร้างจิตส านึกให้แก่ก าลังพล 
และผู้ที่สนใจในการพกแก้วหรือ
ขวดน้ าส่วนตัวมาใช้ 
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ตารางท่ี 5 มาตรการและแนวทางในการแก้ปัญหาจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ต่อ) 
การก าหนดมาตรการ/แนวทางแก้ปัญหา จากสาเหตุของปัญหา 

สาเหตุหลัก สาเหตุ มาตรการ/แนวทางการแก้ปัญหา 
3. กระบวนการ 3.1 เจ้าหน้าที่เก็บขยะน าขยะที่

แยกประเภทแล้วไปทิ้งผสม
รวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป 

- การจัดท าคู่มือและอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ ก า ร  “ข้ อมู ล ก า ร ล ด       
คัดแยก และการใช้ประโยชน์
จ ากขยะ” ให้ แก่ ก า ลั งพลที่
เกี่ยวข้อง 

3.2 ขาดการติดตามตรวจสอบ - ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการ
ติดตามตรวจสอบ 

- ก าหนดวงรอบในการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน หรือ
สุ่มตรวจโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า 
ประเมินผล และรายงานการ
ตรวจสอบ 

4. เทคโนโลยี  4.1 ขาดการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเผยแพร่ความรู้  

- เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ จ า ก คู่ มื อ      
“การปรับปรุงการผลิตอิฐมวล
เบาจากการผสมขยะพลาสติก” 
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้แก่ก าลังพลหรือ     
ผู้ที่สนใจ 

สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ด าเนินการ ในปี 2562 มีดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม และท าการทดลองเพ่ือปรับปรุงเอกสารคู่มือ“การปรับปรุงการผลิต
อิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก” 

2. จัดท างบประมาณเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาในการซื้อถังขยะเพ่ิมเติมเพ่ือแยกประเภทขยะตามจุดต่างๆ 
โดยเริ่มจากที่กองวิชาฯ  

3. แยกขวดบรรจุภัณฑ์น้ าดื่มพลาสติกไว้ต่างหากเพ่ือไม่ให้มีการปนเปื้อนรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไปเพ่ือ
ประหยัดงบประมาณ และเวลาในการล้างขวด หากมีการน าขวดพลาสติกที่แยกไว้ไปใช้ในการการ
ปรับปรุงการผลิตอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก หรือหากไม่ได้ใช้ก้อสามารถน าไปขายได้ง่าย 

8. ผลลัพธ์การด าเนินการ 

จากการด าเนินโครงการ “การปรับปรุงการผลิตอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก” ของ           
กองวิศวกรรมเรื่องกล สกศ.รร.จปร. ได้มีแนวทางการเก็บรวมรวมข้อมูลหลังการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการดัง
แสดงในตารางที่ 6 ซึ่งข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบผลก่อน-หลังการปรับปรุง และเทียบกับค่าเป้าหมาย โดยใช้
วิธีการ 1) การสัมภาษณ์ 2) การใช้แบบสอบถามในการวัดระดับความพึงพอใจ และ 3) ให้ผู้เชี่ยวชาญติดตาม
ตรวจสอบผลการใช้งานจริง 
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ตารางท่ี 6 ตัวช้ีวัดเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ก่อนปรับปรุง ปี 2561 หลังปรับปรุง ปี 2562 
1. ความพึงพอใจของผู้ที่

น าอิฐมวลเบาจากการ
ผสมขยะพลาสติกไปใช้
ทั้งในด้านคุณภาพและ
การใช้ประโยชน์ 

> 75% - - 

2. ค่าใช้จ่ายในการผลิตอิฐ
มวลเบาจากการผสม
ขยะพลาสติกมีความ
คุ้มค่าและเหมาะสม 

> 75% - - 

3. อายุการใช้งานของอิฐ
มวลเบาจากการผสม
ขยะพลาสติกเทียบเท่า
กับการใช้อิฐมวลเบาที่มี
ขายในท้องตลาดทั่วไป 

> 75% - - 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ (ทางตรง-ทางอ้อม)  

ประโยชน์ทางตรง  

1. ก าลังพล รร.จปร. และผู้ที่สนใจ มีความรู้ มีความเข้าใจ และสามารถใช้ประโยชน์จากพลาสติก
ประเภทขวดบรรจุภัณฑ์น้ าดื่มพลาสติกมากขึ้นในการผลิตอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก 

2. เพ่ือเป็นทางเลือกและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกประเภทประเภทขวด
บรรจุภัณฑ์น้ าดื่มพลาสติก 

3. มีคู่มือ “การปรับปรุงการผลิตอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก” เพ่ือใช้เป็นทางเลือกในการน า
ขยะพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ รร.จปร. หน่วยทหารใน ทบ. หน่วยงานราชการภายนอก 
และประชาชนทั่วไป 

4. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมผู้จัดท าโครงการการจัดการความรู้ กับผู้ที่สนใจน าไปใช้
ประโยชน์ และผู้บังคับบัญชา ท าให้เกิดความเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้และสามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด 
และทาให้ได้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานในแต่ละปีให้ดียิ่งขึ้นไป 

ประโยชน์ทางอ้อม 

1. ก าลังพล บุคลากร และนักเรียนนายร้อย มีความรู้และความตระหนักถึงความส าคัญของการแยก
ประเภทขยะใน รร.จปร. มากยิ่งขึ้น 

2. สามารถต่อยอดน าไปท างานวิจัยและเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยทหารและ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก ท าให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาต่อไป 
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9. การก าหนดมาตรฐาน 

9.1 สรุปจัดท าเป็นคู่มือ เรื่อง “การปรับปรุงการผลิตอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก” 

10. การขยายผลโครงการ และสิ่งที่จะด าเนินการต่อไป 

10.1 พัฒนาประสิทธิภาพของการผลิตอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก 
10.2 ทดลองการการผลิตอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติกประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากขวด

บรรจุภัณฑ์น้ าดื่มพลาสติกประเภทประเภทโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene 
Terephthalate: PET) 

10.3 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม พร้อมทั้งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือต่อยอดท าเป็นงานวิจัยต่อไป 
 

 
ลงชื่อ ประธานกลุ่ม : 
                   พ.อ. บุญอนันต์ อนันต์เสาวภาคย์ 
                      (บุญอนันต์ อนันต์เสาวภาคย์) 

วันที่ : ……22 ส.ค. 62……. 
 

 
ลงชื่อ ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของหน่วย:    
                         พ.อ. วีระพงศ์  ตั้นเจริญ                               

                 ( วีระพงศ์  ตั้นเจริญ ) 
                        วันที่ : ……22 ส.ค. 62……. 
 

 
ลงชื่อ ผู้บริหารที่ก ากับดูแล         : พ.อ. มนัส  ธนวานนท์ 
                                                 (มนัส   ธนวานนท์ ) 
                                          วันที่ : ……22 ส.ค. 62…… 

 
หมายเหตุ : ผู้บริหารที่ก ากับดูแล หมายถึง ผู้บังคับหน่วย, ผู้บริหารจัดการความรู้ของหน่วย



 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก
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เอกสารการจัดการความรู้ 
เรื่อง 

การปรับปรุงการผลิตท าอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสตกิ 
 

 

จัดท าเมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

รายชื่อคณะผู้จัดท า 
 
พันเอก บุญอนันต์   อนันต์เสาวภาคย์ 
ร้อยโท ปริญญา   เกียรติภาชัย 
ร้อยตรีหญิง ปพิชญา  พันธุระ 

 

โดย ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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แบบฟอร์มบทสรุปการจัดการความรู้ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ชื่อผลงาน การปรับปรุงการผลิตอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก 
เจ้าของผลงาน กวค.สกศ. รร.จปร. 
ประเภทของผลงาน ความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 
 เป็นคู่มือการการผลิตอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติกอย่างง่าย สามารถผลิตได้ด้วยตัวเอง  
ลักษณะของผลงาน 
 คู่มือการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. วัสดุอุปกรณ์หาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง และไม่ยุ่งยาก 
 ๒. สามารถท าตามได้ทันที 
 ๓. สามารถน าขวดบรรจุภัณฑ์น้ าดื่มพลาสติกมาใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่า 
  
ความภาคภูมิใจ 

๑. การใช้อิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติกอย่างง่ายไปใช้ก่อก าแพงได้เหมือนกับวัสดุอิฐมวล
เบาที่ขายทั่วไปตามท้องตลาด 

 ๒. ประหยัด และลดต้นทุน รวมทั้งเป็นการใช้ขยะพลาสติกให้เกิดคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
  
     ตรวจถูกต้อง 
        ร..ต. หญิง ปพิชญา พันธุระ 
              (ปพิชญา พันธุระ) 
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รายละเอียดการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน 

ขั้นที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ  

  

  

กวค.ฯ ได้ประชุมหารือในเรื่องการคัดเลือกหัวข้อที่จะท าการจัดการความรู้ประจ าปี ๒๕๖๒ 

เรื่อง “การปรับปรุงการผลิตท าอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก” 
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ขั้นที่ ๒ การเตรียมอุปกรณ์ 

  

ขวดบรรจุภัณฑ์น้ าดื่มพลาสติกประเภท  
ประเภทโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต  

(Polyethylene Terephthalate: PET) 

 
อุปกรณ์ตัดขวดพลาสติก 

  

พลาสติกที่ตัดแล้วเป็นเส้นเชือก ตัดเป็นชิ้นส่วน 0.5xx2.5 ซม. 
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ขั้นที่ ๒ การเตรียมอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

  
บล็อกอิฐมวลเบา 10 x 10 x 10 ซม. หิน ปูนซีเมนต์ ทราย 

 

ขั้นที่ ๓ การจัดท าอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก   

 

1. ท าการตัดฉลากที่ขวดบรรจุภัณฑ์น้ าดื่มออกจากนั้นตัดด้านท้ายขวดทิ้ง แล้วใช้อุปกรณ์ตัดขวดพลาสติก     
ดึงพลาสติกออกมาให้เป็นเส้นยาว 
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ขั้นที่ ๓ การจัดท าอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก (ต่อ)  

 

2. พลาสติกที่ตัดโดยท่ีตัดขวดพลาสติกจะได้พลาสติกออกมาเป็นเส้นยาวเหมือนเชือก 

 

3. จากนั้นตัดเป็นชิ้นส่วนขนาด 0.5xx2.5 ซม. 
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ขั้นที่ ๓ การจัดท าอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก (ต่อ) 

 

4. น าพลาสติกที่ตัดแล้วผสมกับหิน ปูนซีเมนต์ ทราย และ น้ า ในอัตราส่วน 1: 3: 1: 3: 1 

 

4. น าส่วนผสมเทใส่บล็อกที่เตรียมไว้ 
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ขั้นที่ ๓ การจัดท าอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก (ต่อ) 

 

5. ท าการบ่มแบบเปียกที่ 28 วัน 

 

6. ใช้ผ้าคลุมและรดน้ าทุกวัน วันละ 1 ครั้ง 
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ขั้นที่ ๓ การจัดท าอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก (ต่อ) 

 
7. อิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก 

 

8. น าไปทดสอบค่าก าลังอัดตามมาตรฐานที่ก าหนดที่กองวิศวกรรมโยธา รร.จปร. มีค่าเท่ากับ 60-80 kg/cm2 



 

 
 

 


