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ผู้เขียนได้

ติดตามการรายงานข่าวถึงสถานการณ์ ว่ามีผู้เสียชีวิตถึง 20 คน และบาดเจ็บอีกประมาณ 130 คน [1] รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ใน
บริเวณโดยรอบ เช่น รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ที่จอดติดไฟแดง ได้รับแรงระเบิดเสียหายหลายคัน รวมถึ งกระจกบริเวณ
โรงแรมไฮแอทเอราวัณได้รับความเสียหายหลายชั้นจากเหตุระเบิดครั้งนี้ด้วย เห็นได้ชัดว่าภัยจากการระเบิด ทั้งต่อชีวิต, ทรัพย์สิน
และอาคารบ้านเรือน ได้เข้ามาใกล้ตัวของทุกคนมากขึ้นแล้ว
ทัง้ นี้ผู้เขียนซึ่งเป็นวิศวกรโยธา และเป็นอาจารย์ ที่ศูนย์เทคโนโลยีการก่อสร้างและบารุงรักษา, สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ใช้ประสบการณ์ที่มี มาวิเคราะห์ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับการ
วิเคราะห์ทางไฟไนต์อิลีเมนต์ โดยจุดประสงค์ของการวิเคราะห์ คานวณครั้งนี้ เป็นไปเพื่อที่จะวิเคราะห์ย้อนกลับว่าระเบิดที่เกิดขึ้น
น่าจะเกิดจากระเบิดชนิดไหน น้าหนักของดินระเบิด และรัศมีการทาลายมีค่าเท่าไร จึงก่อให้เกิดความเสียหายตามที่ได้เห็นตาม
หน้าข่าวจากสื่อสานักพิมพ์ต่างๆ ซึ่งการวิเคราะห์ในบทความนี้ก็เพื่อช่วยให้มีข้อมูล ที่ได้มาจากการคานวณทางวิศวกรรม สาหรับ
เป็นข้อมูล เพิ่มเติม ให้กับเจ้า หน้าที่ฯในการสืบสวนหาสาเหตุในการระเบิดต่ อไป ซึ่งหลักการเหล่านี้ก็ส อดคล้องกั บหลักของ
Forensic Engineering หรือการใช้หลักการทางวิศวกรรมเพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นได้
จา ก ค วา ม เ สี ย ห า ยในบ ริ เ วณ ศ า ล ท้ า วม ห า พร ห ม ที่ ร า ย งา นออกม า ทา งสื่ อฯต่ า งๆ ดั งแ ส ด งใน
รูปที่ 1และ รูปที่ 2 นั้น เห็นได้ว่าความเสียหายทีช่ ัดเจนที่สดุ เกิดขึ้นกับเสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลฯ รวมถึงเหล็กรั้วที่เกิด
การแอ่นตัว และฉีกขาด และพื้นคอนกรีตที่เกิดการแตกหลุดร่อนออกมาเป็นวงกว้าง ในแนวทิศทางของแรงดันระเบิด และระดับ
ความเสียหายเหล่านี้เป็นข้อมูลสาคัญ ที่สามารถนามาใช้วิเคราะห์ถึงปริมาณน้าหนักดินระเบิดที่คนร้ายใช้ก่อเหตุได้ ดังนั้นผู้เขียนได้
ท าการวิ เ คราะห์ ไ ฟไนต์ อิ ลี เ มนต์ โดยการจ าลองเสารั้ ว และพื้ น คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก เพื่ อ จ าลองเสา และพื้ น ดั ง ที่ เ ห็ น ใน
รูปที่ 1 และ รูปที่ 2 ขึ้นมา โดยที่ขนาดเสาคอนกรีต และขนาดเหล็กเส้นหลัก และเหล็กปลอก เหล็กรั้ว รวมถึงระยะต่างๆที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงคุณสมบัติของวัสดุเหล่านี้ ผู้เขียนได้ประมาณโดยใช้ประสบการณ์ และรูปภาพที่ออกมาตามสื่อ ฯ มาทาการ
วิเคราะห์ โดยทีแ่ บบจาลองที่ใช้ในการวิเคราะห์สมมติให้เสามีขนาดหน้าตัดดังแสดงใน รูปที่ 3

โดยแบบจาลองที่วิเคราะห์มีทั้งหมด 3 รูปแบบ โดยแตกต่างกันที่น้าหนักของดินระเบิด โดยในขั้นต้นนี้ ขอใช้
สมมติฐานเบื้องต้นก่อนว่า ดินระเบิดที่ใช้เป็นระเบิด TNT ซึง่ เป็นดินระเบิดมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงในการคานวณการออกแบบ
โครงสร้างที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิด ตามมาตรฐาน UFC 3-340-02 [2] โดยผลการวิเคราะห์ในที่นี้จะแสดงให้เห็นในแง่
ของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นบริเวณที่เกิดการระเบิดเท่านั้น

รูปที่ 1 ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรั้วบริเวณศาลท้าวมหาพรหม (จากสื่ออินเตอร์เนต)

รูปที่ 2ความเสียหายของพื้นคอนกรีตบริเวณที่มีการระเบิด (จากสื่ออินเตอร์เนต)

เสา
2-RB9
RB6@250mm
2-RB9

150
150

ขอบรั้ว 75200 mm
พื้นหนา 0 mm

รูปที่ 3 แบบจาลองเสา คสล.ขนาด 150150 mm, ขอบรั้ว 75200 mm

รูปที่ 4 แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของแรงดันระเบิด (blast pressure) ที่เกิดขึ้นจากการระเบิด ความรุนแรงของการ
ระเบิดในแต่ละครั้งนั้น จะขึ้นอยู่กบั ปริมาณน้าหนักดินระเบิด, ชนิดดินระเบิด, วิธีการบรรจุดินระเบิดโดยเฉพาะภาชนะบรรจุ และ
ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางการระเบิด ถึงจุดเป้าหมาย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและเวลา ดัง
แสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 ค่า blast pressure ที่เปลี่ยนไปตามเวลา [2]

2kg of TNT

3kg of TNT

4kg of TNT

รูปที่ 5การจาลองความเสียหายของเสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของ TNT น้าหนักตั้งแต่ 2 kg,
3kg และ 4 kg

รูปที่ 5 แสดงให้เห็นถึงระดับความเสียหายต่างๆ ไล่เพิ่มมาตั้งแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อการระเบิดเกิดจากดิน
ระเบิด TNT น้าหนัก 2kg ,3kg และ 4kg โดยในแบบจาลองการวิเคราะห์นั้น ผู้เขียนสมมติว่าตาแหน่งที่เกิดการระเบิ ดอยู่ห่างจาก
เสารั้วเท่ากับ 0.5m จะเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงใน รูปที่ 1 และ รูปที่ 2 เปรียบเทียบความเสียหายที่ได้
จากการวิเคราะห์ (รูปที่ 5) พบว่าน้าหนักดินระเบิดที่น่าจะใช้ในการก่อเหตุครั้งนี้น่าจะประมาณ 3 kg สาหรับดินระเบิด TNT ทั้งนี้
ผู้เขียนขอย้าอีกครั้งว่าผลการวิเคราะห์นี้อยู่บนพื้นฐานของการประมาณขนาด, เหล็กเสริม, กาลังวัสดุของทั้งคอนกรีต และเหล็ก
เสริม รวมไปทั้งระยะห่างจากจุดศูนย์กลางการระเบิดถึงเสารั้ว ซึ่งถ้าปัจจัยเหล่านี้เปลี่ยนไป ย่อมส่งผลถึงรูปแบบ และระดับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างทีว่ ิเคราะห์
การวิเคราะห์จากโมเดลนี้ เป็นการวิเคราะห์แรงระเบิดที่เกิดจาก bare charge หรือ ดินระเบิดที่ไม่ได้ถูกบรรจุอยู่
ในภาชนะใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ได้มีการรายงาน [3] จาก ผกก.กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด หรือ EOD ว่าระเบิดที่คนร้ายใช้เป็นระเบิด
แสวงเครื่องบรรจุในท่อ-ประปาเหล็กชุบกัลวาไนซ์มีฝาปิด 2 ด้าน รูปแบบเดียวกับ pipe bomb ซึ่งค่า blast pressure ที่เกิดขึ้น
จากการระเบิดของ pipe bomb จะแตกต่างจากการระเบิดของ bare charge ดังนั้นผู้เขียนจึงทาการวิเคราะห์ต่อไปเพื่อที่จะ
เทียบเคียงว่าน้าหนักดินระเบิดที่บรรจุอยู่ในท่อเหล็กควรจะมีค่าเท่าไร ถึงจะก่อให้เกิด blast pressure ในระดับเดียวกับที่เกิดจาก
การระเบิดของ bare charge 3 kg TNT
ในการคานวณเปรียบเทียบ bare charge และ charge ที่บรรจุอยู่ใน casing หรือ pipe bomb นั้น ผู้เขียนขอ
อ้างอิงถึง Crowley A. [4] ซึ่งระบุว่าโดยทั่วไปแล้ว เพื่อที่จะให้ blast pressure อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงระหว่าง 2 กรณีนี้ ปริมาณ
ดินระเบิดใน pipe bomb จะต้องมากกว่าปริมาณดินระเบิด bare charge ทั้งนี้จากขนาดของท่อประปาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ที่มี
ขายในท้องตลาดนั้น ผู้เขียนได้ลองมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ว่าขนาดที่มีขาย สอดคล้องกับปริมาณดินระเบิดที่ใช้ รวมถึงขนาด
ของเป้ที่คนร้ายใช้สะพายบรรจุ pipe bomb มาที่เกิดเหตุได้หรือไม่ จากรูปที่ 6 จะเห็นได้ว่าขนาดของเป้ที่คนร้ายสะพายมานั้น
สามารถที่จะบรรจุท่อเหล็กความยาวไม่น่าเกิน 20-30 cm. ในที่นี้ผู้เขียนประมาณความยาวท่อเหล็กไว้เท่ากับ 25 cm. และ
คานวณน้าหนักดินระเบิด TNT และ C4 ที่มีความหนาแน่นเท่ากับ 1,630 และ 1,600 kg/m3 ตามลาดับ [5] ที่บรรจุในท่อเหล็ก
ขนาด 3 นิ้ว, 4 นิ้ว และ 5นิ้ว ซึ่งน่าจะเป็นขนาดท่อที่น่าจะบรรจุมาในเป้ได้ จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าขนาดท่อ 3 นิ้ว, 4 นิ้ว
และ 5นิ้ว สามารถบรรจุ TNT ได้ 2.17 kg, 3.64 kg และ 5.45 kg ตามลาดับ อย่างไรก็ตามในกรณี pipe bomb ที่บรรจุดิน
ระเบิด TNT ปริมาณเหล่านี้ เมือ่ นามาแปลงเป็นน้าหนัก bare charge [4] จะได้เท่ากับ 1.38 kg, 2.37 kg และ 3.48 kg
ตามลาดับดังแสดงในตารางที่ 2

รูปที่ 6 คนร้ายสะพายเป้ทบี่ รรจุ pipe bomb เข้ามาในที่เกิดเหตุ (จากสื่ออินเตอร์เนต)

ตารางที่ 1 ขนาดท่อเหล็ก และปริมาณดินระเบิดที่บรรจุได้
ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง
inch mm นอก (mm)
3
4
5

80
100
125

88.7
113.9
140.6

ความ
หนา
(mm)
3.2
3.6
5

น้าหนักดินระเบิด TNT หรือ C4 ที่บรรจุได้ (kg)
2.17 หรือ 2.13
3.64 หรือ 3.58
5.45 หรือ 5.35

ตารางที่ 2 กรณีที่ใช้ดินระเบิด TNT ในการก่อเหตุ
ขนาดท่อ (inch)
3
4
5

น้าหนักดินระเบิด
เทียบเท่ากับ
TNT ที่บรรจุได้ใน น้าหนักของ bare
ท่อเหล็ก (kg) charge TNT (kg)
2.17
1.38
3.64
2.37
5.45
3.48

ตารางที่ 3 กรณีที่ใช้ดินระเบิด C4 ในการก่อเหตุ
ขนาดท่อ (inch)
3
4
5

น้าหนักดินระเบิด
เทียบเท่ากับ
C4 ที่บรรจุได้ใน น้าหนักของ bare
ท่อเหล็ก (kg) charge TNT (kg)
2.13
1.94
3.58
3.33
5.35
4.88

อย่างไรก็ตามในอีกความเป็นไปได้หนึ่งคือ คนร้ายได้ใช้ระเบิด C4 ซึ่งมีความรุนแรงกว่า TNT โดยที่ C4 มีค่า TNT
equivalency เท่ากับ 1.37 หรือหมายความว่า ต้องใช้ TNT น้าหนัก 1.37 kg จึงจะทาให้เกิด blast pressure ได้เท่ากับ C4
น้าหนัก 1 kg นั่นหมายความว่าดินระเบิดC4 ที่บรรจุใน pipe bomb ขนาดท่อ 3 นิ้ว, 4 นิ้ว และ 5นิ้ว น้าหนัก 2.13kg, 3.58 kg
และ 5.35 kg ตามลาดับ (ตารางที่ 1) จะมีความรุนแรงเทียบเท่ากับ TNT น้าหนัก 2.92 kg, 4.91 kg และ 7.33 kg ตามลาดับ
อย่างไรก็ตามน้าหนักเหล่านี้เป็นน้าหนักเทียบเท่าของ TNT ที่บรรจุอยู่ในท่อเหล็ก ซึ่งในการที่จะเปรียบเทียบน้าหนักดินระเบิดที่
ได้จากการวิเคราะห์ไฟไนต์อิลีเมนต์ จะต้องแปลงเป็นน้าหนัก bare charge ของ TNT ก่อน จากการคานวณพบว่าน้าหนัก
เทียบเท่าของ bare charge TNT ในกรณีที่คนร้ายใช้ C4 จะมีค่าเท่ากับ 1.94 kg, 3.33 kg และ 4.88 kg สาหรับท่อเหล็กขนาด
3 นิ้ว, 4 นิ้ว และ 5 นิ้ว ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 3
จากการวิเคราะห์ที่กล่าวมา ผู้เขียนเห็นว่า ถ้าดินระเบิดที่คนร้ายใช้เป็น TNT คนร้ายก็จะต้องใช้ท่อขนาด 4 นิ้ว
หรือ 5 นิ้ว ความยาวประมาณ 25 cm โดยที่น้าหนักรวมดินระเบิดและท่อเหล็กเท่ากับ 6.07 kg (ท่อเหล็ก 2.43 kg + ดินระเบิด
3.64 kg) อานุภาพความรุนแรงเทียบเท่าระเบิด bare charge TNT 2.37 kg สาหรับท่อขนาด 4 นิ้ว และน้าหนักรวมดินระเบิด
และท่อเหล็กเท่ากับ 9.6 kg (ท่อเหล็ก 4.15 kg + ดินระเบิด 5.45 kg) อานุภาพความรุนแรงเทียบเท่าระเบิด bare charge TNT
3.48 kg สาหรับท่อขนาด 5 นิ้ว
ในขณะที่ถ้าคนร้ายใช้ระเบิด C4 ก็น่าจะเลือกใช้ท่อเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความยาวประมาณ 25 cm โดยที่น้าหนัก
รวมดินระเบิดและท่อเหล็กจะประมาณ 6 kg (ท่อเหล็ก 2.43 kg + ดินระเบิด 3.58 kg) โดยที่อานุภาพความรุนแรงเทียบเท่ากับ
bare charge TNT 3.33 kg
นอกเหนือจากการวิเคราะห์จากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเสารั้ว และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าวแล้ว
ผู้เขียนได้วิเคราะห์ต่อไปถึงการบาดเจ็บ และการสูญเสียชีวิตของบุคคลที่อยู่ในบริเวณสถานที่เกิดเหตุ ทั้งนี้อานุภาพของการ

ระเบิดที่ส่งผลต่อการสูญเสียนั้น เป็นผลมาจากสาเหตุหลักๆ 3 ประการ นั่นคือ 1. แรงดันระเบิด, 2. สะเก็ดระเบิด, 3. ไฟไหม้
ที่เกิดตามมาจากการระเบิด ทั้งนี้ในบทความนี้ ผู้เขียนขอกล่าวถึงแค่ปัจจัยแรก คือแรงดันระเบิด

ตารางที่ 4 ขนาดแรงดันระเบิดที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บ และเสียชีวิต [2]
การบาดเจ็บ และเสียชีวิต
ขนาดแรงดันระเบิดทีส่ ่งผล (kPa)
สูญเสียการได้ยินจากแก้วหูฉีกขาด
เริ่มเป็นไปได้ที่จะเกิด
35
ความเป็นไปได้ 50% ที่จะเกิด
100
ปอดฉีกขาด
เริ่มเป็นไปได้ที่จะเกิด
205-275
ความเป็นไปได้ 50% ที่จะเกิด
550
เสียชีวิต
เริ่มเป็นไปได้ที่จะเกิด
690-1,380
ความเป็นไปได้ 50% ที่จะเกิด
900-1,240
เกิดขึ้นแน่นอน
1,380-1,724
จากมาตราฐาน UFC 3-340-02 [2] ได้แสดงค่าแรงดันระเบิดที่ส่งผลต่อระดับการบาดเจ็บของบุคคล ไปจนถึงการ
เสียชีวิต ดังแสดงในตารางที่ 4 จากการวิเคราะห์ในส่วนแรก ผู้เขียนได้วิเคราะห์ต่อเนื่องถึงแรงดันระเบิดที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้

Incident blast pressure (kPa)

โดยคานวณตามโปรแกรม ConWep (Conventional Weapons Effects) [6]
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รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันระเบิดและเวลา ที่ระยะห่างตั้งแต่ 1.5 m ถึง 7 m จากการระเบิดของ bare charge
TNT น้าหนัก 3 kg

จากรูปที่ 7 จะเห็นได้ว่าแรงดันระเบิด หรือ blast pressure จะลดลงไปตามระยะห่างจากจุดศูนย์กลางการระเบิด
และเวลาที่ผ่านไป โดยที่แรงดันระเบิดสูงสุด ที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของ bare charge TNT น้าหนัก 3 kg ที่ระยะห่าง 1.5m,
2m, 3m, 4m, 5m, 6m และ 7m นั้นมีค่าเท่ากับ 1248 kPa, 659 kPa, 259 kPa, 137 kPa, 86 kPa, 60 kPa และ 46 kPa
ตามลาดับ โดยที่ค่าแรงดันระเบิดเหล่านี้เป็นค่า incident blast pressure หรือแรงดันระเบิดที่มีทิศทางขนานกับเป้าหมาย
จากเกณฑ์ของขนาดแรงดันระเบิด ต่อการบาดเจ็บในตารางที่ 4 และแรงดันระเบิดที่ระยะทางต่างๆในรูปที่ 7
สามารถที่จะหาค่าระยะห่างจากจุดศูนย์กลางการระเบิดที่จะทาให้เกิดการบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิต จากการระเบิดของ bare
charge TNT น้าหนัก 3 kg ได้ดังแสดงในรูปที่ 8 จะเห็นได้ว่าใครก็ตามที่อยู่ในระยะห่างจากจุดศูนย์กลางการระเบิดไม่เกิน 2 เมตร
จะเสียชีวิตแน่นอน ในขณะที่ถ้าอยู่ห่างออกไปเกิน 2 เมตร แต่ไม่ถึง 3.45 เมตร ก็จะบาดเจ็บจากการที่ปอดฉีกขาด และถ้าอยู่ไกล
กว่า 3.45 เมตร แต่ไม่เกิน 8.5 เมตร ก็จะบาดเจ็บจากแก้วหูฉีกขาด อย่างไรก็ตามระยะทางเหล่านี้ได้มาจากการคานวณ และ
ข้อมูลจาก [2] และ [6] ซึ่งในความเป็นจริงยังมีปัจจัยด้านอื่นๆเข้ามาส่งผลอีกมากมาย ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นใน
การประเมินเท่านั้น และขอเน้นย้าว่า ระยะเหล่านี้เป็นเกณฑ์การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากแรงระเบิดเพียงเท่านั้น ยังไม่ได้ครอบคลุมถึง

Incident blast pressure (kPa)

การบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากสะเก็ดระเบิด
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รูปที่ 8 ระดับการบาดเจ็บของบุคคลที่ระยะต่างๆ

กล่าวโดยสรุปบทความนี้ได้แสดงให้เห็นถึงหลักการวิเคราะห์ คานวณ เพื่อที่จะวิเคราะห์ย้อนกลับเพื่อหาความ
เป็นไปได้ของปริมาณ และชนิดของระเบิดที่น่าจะนามาใช้ในเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 58 โดยในการ
วิเคราะห์นั้นยังอยู่บนพื้นฐานที่ต้องสมมติข้อมูลต่างๆขึ้นมาเช่นขนาด และเหล็กเสริมของเสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก , กาลังอัดของ

คอนกรีตของเสารั้ว และพื้นในบริเวณศาลท้าวมหาพรหม รวมไปถึงระยะห่างจากจุดศูนย์กลางการรระเบิดถึงเสารั้วที่ทาการ
วิเ คราะห์ ต่อ มาผู้เ ขี ย นได้ แ สดงถึ งระยะอั น ตรายที่จ ะท าให้ เ กิ ดการบาดเจ็ บ และสูญ เสี ย ชีวิ ต จากแรงระเบิ ด ซึ่ งเมื่อ น าไป
เปรียบเทียบกับข้อมูลการบาดเจ็บของผู้คนที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุฯ ก็จะช่วยให้ทราบปริมาณ และชนิดของระเบิดที่น่าจะนามาใช้
ในเหตุระเบิดครั้งนี้ได้
จากบทความนี้ ได้แสดงให้เห็นว่า องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และการประเมินความเสียหายทุกประเภท ที่
เกี่ยวข้องกับภัยจากการระเบิดนั้น รวมถึงแนวทางการลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น มีความสาคัญอย่างยิ่งกับ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลายๆด้าน เช่น หน่วยงานด้านความมั่นคง, หน่วยงานสืบสวนสอบสวน รวมไปถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานใน
การออกแบบองค์อาคาร และโครงสร้างต่างๆ ทั้งโครงสร้างบ้านเรื อนทั่วไป, โครงสร้างอาคารสูง, โรงงานอุตสาหกรรม และ
โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructures) ของประเทศ
ในต่างประเทศนั้น ได้เริ่มมีการศึกษา, วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อที่จะลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัย
พิ บั ติ จ ากการระเบิ ด รวมทั้ ง การวางแผนเพื่ อ ที่ จ ะลดภั ย ที่ เ กิ ด จากการก่ อ การร้ า ย รวมไปถึ ง มี ก ารเรี ย นการสอนในคณะ
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1. จีโอโพลิเมอร์คืออะไร
จี โ อโพลิ เ มอร์ เ ป็ น วั ส ดุ สั ง เคราะห์ ช นิ ด อนิ น ทรี ย์ โ พลิ เ มอร์ ที่ ส ามารถสั ง เคราะห์ ไ ด้ จ ากวั ส ดุ ที่ มี
องค์ป ระกอบของซิลิกาและอะลู มิน าที่อยู่ในรูปอสั ณฐานมาทาปฏิกิริยาทางเคมีกับสารละลายอัล คาไลน์ ไฮดรอกไซด์เพื่อให้เกิดการชะละลายของซิลิกอนไอออน (Si4+) และอะลูมิเนียมไอออน (Al3+) จากวัสดุตั้งต้น
เมื่อระบบมีไอออนดังกล่าวเพียงพอจะเกิดการเคลื่อนที่ของไอออนและเกิดการจัดเรียงตัวเป็นโครงสร้างใหม่
และมีการเติมสารละลายอัลคาไลน์ซิลิเกตเพื่อเพิ่มปริมาณซิลิกอนไอออนที่พร้อมต่อการเกิดปฏิกิริยาให้ระบบ
ของจีโอโพลิเมอร์ และทาหน้าที่เป็นตัวประสานให้เกิดการเชื่อมต่อกันของโครงสร้ าง โดยในช่วงต้นของการ
เกิดปฏิกิริย าจะได้โครงสร้างกึ่งเสถียร (Meta-stable) ที่มีองค์ประกอบของอะลูมินามาก เมื่อเวลาการ
เกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นโครงสร้างดังกล่าวจะมีองค์ประกอบของซิลิกาเพิ่มขึ้น เนื่องจากอะลูมินามีความสามารถใน
การเกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับซิลิกาทาให้ช่วงต้นของปฏิกิริยามีองค์ประกอบของอะลูมินามาก โดยที่
อะลูมินามีมากกว่าซิลิกาในช่วงต้นของการเกิดปฏิกิริยาเนื่องจากพันธะของ Al-O มีความแข็งแรงน้อยกว่า
Si-O ทาให้พันธะถูกทาลายด้วยสารละลายด่างได้ง่ายกว่า (Fernandez-Jimenez, Palomo, 2005) ซึ่งแต่ละ
โมเลกุลจะทาปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อเนื่องกันให้ได้โมเลกุลมีการเชื่อมขวางกันมากขึ้น โครงสร้างโมเลกุลที่ได้หลังจาก
ปฏิกิริยาจึงมีความหนาแน่นขึ้นและสามารถรับแรงได้ ซึง่ วัสดุจีโอโพลิเมอร์สามารถเตรียมได้ที่อุณหภูมิห้องหรือ
ใช้ความร้อนไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส เพื่อเร่งการเกิดปฏิกิริยา (Khale, Chaudhary, 2007)
ลักษณะโครงสร้างของจีโพลิเมอร์ประกอบด้วยโมเลกุลลูกโซ่โพลิเมอร์ของโครงสร้างซิลิเกตเททระฮีดรอน (Si(OH)4) และอะลูมิเนตเททระฮีดรอน ((Al(OH)4)-) เชื่อมต่อกันเป็นสายยาวและก่อตัวรวมกันเป็น
โครงข่ า ยสามมิ ติ โ ดยมี ห น่ ว ยหลั ก ของโครงสร้ า งที่ เ รี ย กว่ า ไซอะเลต (Sialate, -Si-O-Al-O-) และมี โ ลหะ
อัลคาไลน์ เช่น Li+, Na+, K+ หรือโลหะอัลคาไลน์เอิร์ท เช่น Ca2+, Mg2+ ทาหน้าที่ปรับสมดุล ณ ตาแหน่งของ
อะลูมิเนียมในโครงสร้างอะลูมิเนตเททระฮีดรอน และลักษณะโครงสร้างหลักสามมิติของวัสดุจีโ อโพลิเมอร์
ประกอบด้วยพีระมิดสามเหลี่ยมด้านเท่าสี่ด้าน (หรือเททระฮีดรอน) จานวนสอง สาม และสี่หน่วย
2. วัสดุที่ใช้ในการสังเคราะห์วัสดุจีโอโพลิเมอร์
1) วัสดุตั้งต้น (Starting materials) วัสดุตั้งต้นควรมีความว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมีหรือว่องไวต่อ
การถูกละลาย โดยสารตั้งต้นอาจจะผ่านการกระตุ้นด้วยความร้อน (Heat treatment or calcination)

ทางกล (Mechanical) หรือทางเคมี (Chemical) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสามอย่างมาก่อนเพื่อให้เกิด
การละลายได้ ง่ า ย และมี อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ข องซิ ลิ ก าและอะลู มิ น าที่ อ ยู่ ใ นส่ ว นของอสั ณ ฐาน ได้ แ ก่
วัสดุปฐมภูมิ (Primary source) และวัสดุทุติยภูมิ (Secondary source) ซึ่งวัสดุปฐมภูมิจะต้องผ่านเผา
เพื่อ ปรั บ เปลี่ ย นลั กษณะทางโครงสร้ างให้ กับ วัส ดุ ตั้ง ต้น ก่อนจึง จะสามารถนามาใช้ เป็น วัส ดุตั้ งต้น ในการ
สังเคราะห์วัสดุจีโอโพลิเมอร์ได้ เช่น ดินขาวเกาลิน (Kaolin, Al2O3.2SiO2.2H2O) มีโครงสร้างที่เสถียร
เมื่อน าไปเผาแคลไซน์ จะได้ดินขาวเผาหรื อเมตาเกาลิ น (Metakaolin, Al2O3.2SiO2) ซึ่งโมเลกุลของน้า
2 โมเลกุล ในโครงสร้างอะลู มิเนี ยมออกตะฮีดรอน ((Al(OH)6)3+) หลุดออกไปและเปลี่ ยนเป็น โครงสร้า ง
อะลู มิเนี ย มเททระฮีดรอน ((Al(OH)4)- ) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีมากขึ้น
กล่าวคือ อะลูมิเนียมไอออน (Al3+) ในโครงสร้างเททระฮีดรอนมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยามากกว่า
อะลูมิเนียมไอออนในโครงสร้างออกตะฮีดรอน ขณะที่วัสดุทุติยภูมิ (Secondary source) หรือวัสดุพลอยได้
(By-product) เช่น เถ้าลอย เถ้าหนัก ตะกรันจากเตาถลุงเหล็ก (Blast furnace slag) และเถ้าแกลบ
(Rice husk ash) วัสดุดังกล่าวได้ผ่านการให้ความร้อนจากกระบวนการผลิตมาแล้วจึงสามารถนามาใช้เป็นวัสดุ
ตั้งต้นได้
2) สารละลายอัลคาไลน์ไฮดรอกไซด์ (Alkali hydroxide) สารละลายอัลคาไลน์ไฮดรอกไซด์ที่นิยมใช้
ได้แก่ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และสารละลายโพแทสไฮดรอกไซด์ (KOH) ซึ่งสารประกอบ
ไฮดรอกไซด์ของโลหะหมู่ 1 และ 2 มีความเป็นด่างแก่ที่สามารถแตกตัวเป็นไอออนได้ทั้งหมดในตัวทาละลาย
ที่เป็ นน้า สารละลายอัลคาไลน์ไฮดรอกไซด์ทาหน้าที่ชะละลายซิลิกอนและอะลู มิเนียมไอออนจากส่ว น
อสัณฐานของวัสดุตั้งต้น เนื่องด้วยอะตอมที่ต้องการละลายออกมาอยู่ในรูปไอออนบวกที่มีความเป็นกรดสูง
(Acidic cation) คือ ซิลิ กอนและอะลูมิเนียมไอออนจึงจาเป็นต้องใช้สารละลายที่มีความเป็นด่างสู ง
(Basic cation) คือ โซเดียมและโพแทสเซียมไอออนในการชะละลาย ซึ่งความสามารถในการละลายของ
ไอออนจากวัสดุตั้งต้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์สูงกว่าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เนื่องจากขนาด
อะตอมของโซเดียมไอออนมีขนาดเล็กกว่าจึงง่ายต่อการเกิดปฏิกิริยากับซิลิ เกตมอนอเมอร์และซิลิเกตไดเมอร์
ของวัสดุตั้งต้น (Xu, Van Deventer, 2000)
3) สารละลายอัลคาไลน์ซิลิเกต (Alkali silicate) สารละลายอัลคาไลน์ซิลิเกตที่นิยมใช้ คือ สารละลาย
โซเดียมซิลิเกต (Sodium silicate, Na2O.n(SiO2)) ประกอบด้วยโซเดียมออกไซด์และซิลิกาโดยมีสัดส่วน
แตกต่างกันแล้วแต่ชนิดและการนาไปใช้ประโยชน์ เช่น สารละลายโซเดียมซิลิเกต หรือน้าแก้ว เป็นสารละลาย
ใส สามารถละลายได้ในน้า และมีฤทธิ์เป็นด่าง เกิดจากการหลอมส่ วนผสมระหว่างโซเดียมคาร์บอเนต
(Na2CO3) หรือโซดาแอชกับทรายแก้ว เมื่อหลอมเพื่อทาให้เกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วจะได้โซเดียมซิลิเกตและ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และสารละลายอัลคาไลน์ซิลิเกตอีกชนิดที่นิยมใช้ คือ สารละลายโพแทสเซียมซิลิเกต
(K2SiO3) โดยในระบบจีโอโพลิเมอร์สารละลายอัลคาไลน์ซิลิเกตมีหน้าที่เพิ่มปริมาณซิลิกอนไอออนที่พร้อมต่อ
ปฏิกิริยาให้ระบบและช่วยในการก่อตัวของวัสดุจีโอโพลิเมอร์
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์วัสดุจีโอโพลิเมอร์
1) วัสดุตั้งต้น การเลือกวัสดุตั้งต้นควรคานึงถึงองค์ประกอบทางเคมี คือ มีซิลิกาและอะลูมินาเป็น
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบทางแร่จากผลวิเคราะห์รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ควรมีส่วนอสัณฐาน
โดยซิลิเกตมอนอเมอร์ทาหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ และอะลูมิเนตมอนอเมอร์ทาหน้าที่

เป็นตัวเริ่ม (Precursor) ในการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชันโดยช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อกันระหว่างซิลิเกต
มอนอเมอร์เป็นโครงสร้างสามมิติของจีโอโพลิเมอร์ (Xu, Van Deventer, 2000)
2) ความเข้มข้นสารละลายอัลคาไลน์ เป็นปัจจัยสาคัญต่อความสามารถในการชะละลายซิลิกอนและ
อะลูมิเนียมไอออนจากวัสดุตั้งต้น ที่ความเข้มข้นสารละลายสูงทาให้ความสามารถในการละลายของไอออน
จากวัสดุตั้งต้นเพิ่มขึ้น (Vargas et al., 2011) ทาให้ไอออนดังกล่าวมีโอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยาเพื่อเป็น
วัสดุจีโอโพลิเมอร์มากขึ้น และที่ความเข้มข้นสารละลายสูงทาให้ความหนืดของระบบเพิ่มขึ้น (Rattanasak,
Chindaprasirt, 2009)
3) อุณหภูมิบ่ม เร่งการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชั่น ทาให้วัสดุจีโอโพลิเมอร์สามารถรับกาลังอัดได้
รวดเร็วในเวลาบ่มสั้น เช่น ถ้าบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิสูงด้วยเวลาบ่มสั้น ทาให้สามารถรับกาลังอัดได้ใกล้เคียงกับ
การบ่ มตั ว อย่ างที่ อุ ณหภู มิ ห้ องเป็ น เวลานาน อุ ณหภู มิ ที่ใ ช้ ใ นการบ่ ม ตัว อย่ าง 40-90 องศาเซลเซี ย ส
(Swanepoel, Strydom, 2002)
4) อัตราส่วนโมลของซิลิกาต่อ อะลูมินา (SiO2/Al2O3) อัตราส่วนโมลของซิลิกาต่ออะลูมินาของ
วัสดุตั้งต้นสามารถใช้คาดคะเนผลผลิตที่จะเกิดขึ้นหลังการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชัน และการนาวัสดุนั้นๆ
ไปใช้ประโยชน์ อัตราส่วนซิลิกาต่ออะลูมินาสามารถใช้บ่งบอกความสามารถในการก่อตัวและกาลังรับแรงอั ดได้
เบื้องต้น โดยในระบบจีโอโพลิเมอร์จากดินขาวเผาหรือเถ้าลอยแคลเซียมต่าเมื่อระบบมีอัตราซิลิกาต่ออะลูมินา
มากหรือมีซิลิกามากส่งผลทาให้ระยะเวลาการก่อตัวเพิ่มขึ้น และกรณีที่ระบบมีอะลูมินามากทาให้ระยะเวลา
ก่อตัวสั้นลง (De Silva et al., 2007) วัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่ มีอัตราส่วนซิลิกาต่ออะลูมินาเท่ากับ 3.0-3.8
จะมีความแข็งแรงและมีสมบัติทางกายภาพที่ดี (Duxson et al., 2005) นอกจากนี้ Davidovit (1982)
ได้จดสิ ทธิบัตรเพื่อแนะน าอัตราส่วนโมลแต่ละออกไซด์เพื่อให้ได้วัสดุ จีโอโพลิเมอร์ที่มีส มบัติเหมาะสม คือ
(M2O)/SiO2=0.25-0.28, SiO2/Al2O3=4.0, H2O/(M2O)= 16-17.5, (M2O)/Al2O3=1.0-1.14 และ Khale,
Chaudhary
(2007)
มี ก ารปรั บ ช่ ว งของอั ต ราส่ ว นโมลแต่ ล ะออกไซด์ เ พื่ อ ความเหมาะสม คื อ
(M2O)/SiO2=0.20-0.48, SiO2/Al2O3=3.3-4.5, H2O/(M2O)=10-25, (M2O)/Al2O3=0.8-1.6 เมื่อ M2O คือ
Na2O หรือ K2O
5) อัตราส่วนโมลของโซเดียมออกไซด์ต่อซิลิกา (Na2O/SiO2) หรือโซเดียมออกไซด์ต่ออะลูมินา
(Na2O/Al2O3) อัตราส่วนของสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ผลต่อกาลังรับแรงอัด กล่าวคือ การเพิ่มปริมาณโซเดียมไอออนจากสารละลายโซเดียมซิ ลิเกตทาให้การระเหย
ของน้าและการเกิดโครงสร้างของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ถูกขัดขวาง และถ้าระบบมีอัตราส่วนโซเดียมออกไซด์ต่อ
อะลูมินาเท่ากับ 1 หรือน้อยกว่า (Zhang et al., 2011) ทาให้ได้วัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่ค่อนข้างเสถียรและ
สมบูรณ์
6) อัตราส่วนสารละลายต่อของแข็ง ถ้าอัตราส่วนสารละลายต่อของแข็งมีมากปริมาณน้าส่วนเกินจาก
การทาปฏิกิริ ย าอาจมีผ ลทาให้ เกิดผลึ กของสารประกอบขึ้น ภายในระบบ M2O-Al2O3-SiO2-H2O และ
M2O-CaO-Al2O3-SiO2-H2O ซึ่งอาจเป็นซีโอไลต์หรือสารประกอบที่ทาหน้าที่เชื่อมประสาน เช่น แคลเซียมอะลูมิโนซิลิเกตไฮเดรต (C-A-S-H)

4. กลไกการเกิดปฏิกิริยาของระบบที่มีแคลเซียมออกไซด์และไม่มีแคลเซียมออกไซด์
1) ระบบที่ไม่มีแคลเซียมออกไซด์ (Non-calcium based geopolymer) หรือระบบธรรมดา
(Conventional geopolymer) ลักษณะของโครงสร้างเป็นแบบ Na(K)O-Al2O3-SiO2-H2O ซึ่งอัตราส่วนของ
SiO2/Al2O3 เป็นปัจจัยหลักในการกาหนดระยะเวลาการก่อตัวและกาลังรับแรงอัด โดยที่การก่อตัวและการ
พัฒนากาลังรับแรงอัดของวัสดุจีโอโพลิเมอร์เกิดเนื่องจากการเกิดสารประกอบโซเดียมอะลูมิโนซิลิเกตไฮเดรต
เจล (N-A-S-H) โดยการก่ อ ตั ว จะเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ อั ต ราส่ ว น SiO2/Al2O3 เพิ่ ม ขึ้ น และที่ อั ต ราส่ ว นเท่ า กั บ 3.8
จะให้ ค่ า ก าลั ง รั บ แรงอั ด และระยะเวลาก่ อ ตั ว ท้ า ยนานที่ สุ ด และ ที่ อั ต ราส่ ว น SiO2/Al2O3 น้ อ ยกว่ า
3.0 ลักษณะโครงสร้างผลึกของวัสดุจีโ อโพลิเมอร์จะเป็นผลึก ทาให้กาลังรับแรงอัดมีค่า ต่า (De Silva P,
Sagoe-Crentsil K, 2008)
2) ระบบที่มีแคลเซียมออกไซด์ (Calcium based geopolymer) ลักษณะของโครงสร้างเป็นแบบ
Na,K(Ca)O-Al2O3-SiO2-H2O ใช้เวลาในการก่อตัวสั้นเนื่องจากการมีส ารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต
(C-S-H) และแคลเซียมอะลูมิโนซิลิเกตไฮเดรต (C-A-S-H) ในระบบคล้ายกับการก่อตัวในระบบปูนซีเมนต์
ที่อัตราส่วน SiO2/Al2O3ประมาณ 4.0 ให้ค่ากาลังรับแรงอัดสูงที่สุดและใช้ระยะเวลาการก่อตัวนานที่สุด
สารประกอบที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาก าลั ง รั บ แรงอั ด คื อ สารประกอบโซเดี ย มอะลู มิ โ นซิ ลิ เ กตไฮเดรตเจล
(N-A-S-H) กราฟเปรียบเทียบกาลังรับแรงอัดและระยะเวลาการก่อตัวของระบบจีโอโพลิเมอร์ที่เตรียมจาก
เถ้าลอยแคลเซียมสูง ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 กาลังรับแรงอัดและระยะเวลาการก่อตัวของระบบจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูง
(Chindaprasirt, et al., 2012)
ในระบบเถ้ า ลอยแคลเซี ย มสู ง จี โ อโพลิ เ มอร์ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บระยะเวลาก่ อ ตั ว ของส่ ว นผสม
ที่ความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่างกัน พบว่าที่ความเข้มข้นสารละลายอัลคาไลน์ต่า (ปริมาณ
ไฮดรอกไซด์ ไ อออนน้ อ ย) ความสามารถในการชะละลายของซิ ลิ ก อนและอะลู มิ เ นี ย มไอออ นมี น้ อ ย
(Rattanasak et al., 2009) แคลเซียมไอออนถูกชะละลายออกได้มาก (Phair et al., 2000) ทาให้สามารถ
เกิดปฏิกิริยาเป็นสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตหรือสารประกอบแคลเซียมอะลูมิโนซิลิเกตไฮเดรตได้
ส่งผลทาให้ระยะเวลาการก่อตัวสั้น (Alonso, Palomo, 2001; Chindaprasirt et al., 2012) ซึ่งผลของ
แคลเซียมซิลิ เกตไฮเดรต (C-S-H) และแคลเซียมอะลูมิโนซิลิ เกตไฮเดรต (C-A-S-H) ที่มีต่อการก่อตัวให้

ผลเหมือนกับปฏิกิริยาไฮเดรชันในระบบปูนซีเมนต์ ดังนั้นการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยที่มีแคลเซียม
ออกไซด์เป็นองค์ประกอบสูงจึงสัมพันธ์กับปริมาณแคลเซียมออกไซด์ในระบบด้วย (Rattanasak et al., 2011;
Chindaprasirt et al., 2012) และเมื่อใช้ความเข้มข้นสารละลายอัลคาไลน์ ที่สูง พบว่าระบบมีปริมาณ
ไฮดรอกไซด์ไ อออนมากทาให้ ความสามารถในการชะละลายของซิลิ ก อนและอะลู มิ เนี ยมไอออนเพิ่ ม ขึ้ น
แต่การละลายของแคลเซียมไอออนลดลง (Phair et al., 2000) ดังนั้นการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์จึงขึ้นกับ
กระบวนการจีโอโพลิเมอร์ไรเซชัน ทาให้เวลาในการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์เพิ่มขึ้น (De Silva et al., 2007)
ส าหรั บ กาลั งรั บ แรงอัด ของจี โ อโพลิ เมอร์ มีแนวโน้ม เพิ่ มขึ้น ตามความเข้มข้นสารละลายโซเดีย มไฮดรอกไซด์ที่เพิ่มขึ้น (Hanjitsuwan et al., 2014) เนื่องจากการเพิ่มความเข้มข้นสารละลายเป็นการเพิ่ม
ความสามารถในการละลายของไอออนจากวัสดุตั้งต้น ส่งผลให้มีโอกาสเกิดปฏิกิริยาเป็นวัสดุจีโอโพลิเมอร์ มาก
ขึ้น ดังนั้นค่ากาลังรับแรงอัดจึง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (Rattanasak, Chindaprasirt, 2009) ซึ่งความสัมพันธ์
ระหว่างระยะเวลาการก่อตัวและกาลังรับแรงอัดของระบบเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์ ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ระยะเวลาการก่อตัวและกาลังรับแรงอัดของระบบเถ้าลอยแคลเซียมสูง
(Hanjitsuwan, et al., 2014)
5. แนวโน้มการประยุกต์ใช้จีโอโพลิเมอร์ในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
การประยุกต์ใช้จีโอโพลิเมอร์ ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในปัจจุบัน ยังไม่นิยมแพร่หลาย เนื่องจาก
ยังเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่และกาลังพัฒนาเพื่อนามาใช้งาน ปัจจุบันนักวิจัยเริ่มให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีนี้
มากขึ้น โดยคาดกันว่าจีโอโพลิเมอร์จะเข้ามาแทนที่วัสดุก่อสร้างอย่างซีเมนต์และคอนกรีตในอนาคต
ในปั จ จุ บั น งานวิ จั ย เกี่ ย วกับ วัส ดุจี โ อโพลิ เ มอร์ไ ด้มีก ารศึก ษาอย่ างกว้ างขวาง เช่น จี โ อโพลิ เ มอร์
คอนกรีตพรุนเพื่อใช้ในงานถนนหรืองานทางเท้า เนื่องด้วยคอนกรีตพรุนเป็นคอนกรีตที่มีโพรงช่องว่างต่อเนื่อง
ที่ยอมให้น้าไหลซึมผ่านได้ดี สามารถช่วยลดปัญหาการไหลนองของน้าฝนและลดขนาดของระบบระบายน้า
ได้ ขณะที่พื้นที่ด้านล่างใต้ผิวทางสามารถใช้เป็นพื้นที่กักเก็บและชะลอปริมาณน้าฝนได้ นอกจากจะสามารถลด
ขนาดระบบระบายน้าได้แล้วยังสามารถลดปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง ลดการปนเปื้อนของน้าในแหล่งน้าธรรมชาติ
โดยน้าสามารถซึมลงสู่ชั้นดินด้านล่างทาให้คุณภาพของน้าที่ไหลลงสู่ระบบแม่น้าดีขึ้น อีกทั้งสามารถใช้เป็น
พื้นทางบริเวณเขตเมืองร่วมกับการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นพื้นที่สีเขียว

นอกจากนั้ น งานวิ จั ย ด้ า นการประยุ ก ต์ ใ ช้ จี โ อโพลิ เ มอร์ เ ป็ น วั ส ดุ เ ชื่ อ มประสานเป็ น อี ก หนึ่ ง งาน
ที่จีโอโพลิเมอร์สามารถพัฒนาสาหรับใช้งานดังกล่าวได้ เนื่องด้วยจีโอโพลิเมอร์เป็นวัสดุที่มีความสามารถในการ
ยึดเกาะ (Bond) ได้ดีมาก ซึ่งงานวิจัยในด้านนี้ เช่น การทดสอบแรงยึ ดเหนี่ยวด้วยวิธี ทดสอบแบบเฉือน
(Slant shear test) เปรียบเทียบระหว่างจีโอโพลิเมอร์กับวัสดุซ่อมแซมตามท้องตลาด ดังแสดงในรูปที่ 3
ซึ่งจีโอโพลิเมอร์มีการยึดเหนี่ยวใกล้เคียงกับวัสดุซ่อมแซมตามท้องตลาด (Phoo-ngernkham, et al. 2015)
อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบทางด้านราคาแล้วพบว่าจีโอโพลิเมอร์มีราคาต้นทุนที่ถูกกว่าวัสดุซ่อมแซมตามท้องตลาด
มาก (Pacheco-Torgal et al. 2008) นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยศึกษาแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับ
เหล็กเสริมที่มีการใช้จีโอโพลิเมอร์เพสต์เป็นวัสดุเชื่อมประสานเปรียบเทียบกับอีพ็อกซี่ แสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้
จีโอโพลิเมอร์เพสต์เป็นวัสดุประสานระหว่างคอนกรีตกับเหล็กมีแรงยึดเหนี่ยวดีกว่าอีพ็อกซี่ตามท้องตลาด
ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน (Songpiriyakij et al. 2011) จากเหตุผลดังกล่าวการใช้จีโอโพลิเมอร์จึงน่าจะเป็น
หนึ่งในทางเลือกที่มีความเหมาะสมสาหรับการใช้เป็นวัสดุประสาน

Load
GPM or RM
125 mm

45o
PCC substrate

50 mm

รูปที่ 3 การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวด้วยวิธีทดสอบแบบเฉือนอัดระหว่างคอนกรีตกับจีโอโพลิเมอร์
เปรียบเทียบกับอีพ็อกซี่ (Phoo-ngernkham, et al. 2015)
ดังนั้ น เมื่อพิจ ารณาจากคุณ สมบั ติของจีโ อโพลิ เมอร์แล้ ว พบว่าจีโ อโพลิ เมอร์เป็นหนึ่งในวัส ดุใหม่
ที่น่าสนใจสาหรับการพัฒนาเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตามจีโอโพลิเมอร์ยังคงต้องมีการศึกษาและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการในการเลือกใช้
วัสดุจีโอโพลิเมอร์ต่อไป
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