
 

 

 

วสัดุจโีอโพลเิมอร์ ( Geopolymer Material) 

 

New Cement Binder 
เรียบเรียงโดย ศักรินทร์ เหลอืงก ำจร 
วศิวกร นวตักรรมคอนกรีตและบริกำร 

 

 

ในปัจจุบนั ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ถูกน ำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยในวงกำรก่อสร้ำง 
ปูนซิเมนตป์อร์ตแลนดเ์ป็นวสัดุส่วนประกอบท่ีส ำคญัของคอนกรีตและมอร์ตำ้ร์ ซ่ึงไดม้ำจำก
กระบวนกำรเผำสำรซิลิกำ (SiO2) อะลูมินำ (Al2O3) และ แคลเซียมออกไซดเ์ป็นหลกั (CaO) 
โดยน ำไปเผำท่ีอุณหภูมิ ประมำณ 1400 – 1600 องศำเซลเซียส แลว้น ำมำบดใหล้ะเอียดตำม
ควำมตอ้งกำร ปูนซิเมนตป์อร์ตแลนดต์อ้งใชพ้ลงังำนสูงมำกในกระบวนกำรผลิต เร่ิมตั้งแต่กำร
ระ เ บิดวัส ดุต้นแหล่ง  กำรย่อย  กำรล ำ เ ลียง  กำร เผำ  ตลอดจนกำรบดให้ละ เ อียด   
อน่ึงผลกระทบจำกกระบวนกำรผลิตปูนซิเมนต์ปอร์ต แลนด์จะท ำให้เกิดกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ท่ีมีผลท ำใหเ้กิดภำวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ดงันั้นเพื่อ
ลดผลกระทบดงักล่ำวจึงมีกำรน ำวสัดุทดแทนมำใช้ทดแทนปูนซิ เมนตป์อร์ตแลนด์ซ่ึงไดแ้ก่ 
วสัดุปอซโซลำน ท่ีเป็นผลพลอยได ้(By product) จำกอุตสำหกรรมต่ำงๆ มำประยกุตใ์ชร่้วมกบั
ปูนซิเมนตป์อร์ตแลนด ์และยงัสำมำรถปรับปรุงคุณสมบติัของคอนกรีตและมอร์ตำ้ร์ใหดี้ยิง่ข้ึน
อีกดว้ย 



 

 

  
 

                                    
 
                                            Fig. 1 โรงงำนผลิตปูนซิเมนตป์อร์ตแลนด ์

อย่ำงไรก็ตำมนักวิทยำศำสตร์ไดศึ้กษำวิจยัคน้ควำ้เพื่อท่ีจะหำวสัดุทดแทน ท่ีจะ
น ำมำใช้แทนซิเมนต์ให้มำกท่ีสุด โดยมีคุณสมบัติท่ีดีข้ึนหรือไม่แตกต่ำงไปจำกเดิม และ
เน่ืองจำกวสัดุปอซโซลำนต่ำงๆนั้นไม่มีคุณสมบัติในกำรเช่ือมประสำนด้วยตัว มนัเองจึง
น ำมำใช้ทดแทนปูนซิเมนต์ได้แค่เพียงบำงส่วนเท่ำนั้ น ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีมำของกำร
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีเรียกวำ่จีโอโพลิ เมอร์ 

1. จีโอโพลิเมอร์คืออะไร (What is Geopolymer ?) 

จีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer) เป็นวสัดุผสมอลูมิโนซิลิเกตท่ีมีโครงสร้ำง 3 มิติ
แบบอสัณฐำน (Amorphous) หรือเรียกอีกอยำ่งวำ่ สำรประกอบจีโอโพลิเมอริกอนินทรีย ์ซ่ึงถูก
คน้พบคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1950 โดย Dr. Glukhovsky ชำวสหภำพโซเวียต หลงัจำกนั้นต่อมำไม่
นำน ในปี ค.ศ. 1970 นิยำมของจีโอโพลิเมอร์ ถูกก ำหนดข้ึนเป็นคร้ังแรกโดย Prof. Joseph 
Davidovits นักวิทยำศำสตร์เคมีชำวฝร่ังเศส ได้ให้นิยำมของจีโอโพลิเมอร์ดังน้ี   
จีโอโพลิเมอร์ เป็นวสัดุเช่ือมประสำนชนิดหน่ึงท่ีมีส่วนผสมของแร่ธำตุเป็นองคป์ระกอบเกิด 
ปฎิกิริยำ เคมีเ กิด ข้ึน โดยส่วนประกอบทำงเคมีของแร่ธำตุนั้ นจะอยู่ในรูปอสัณฐำน 
(Amorphous) ซ่ึงมีองคป์ระกอบของ SiO2 และ Al2O3 เป็นหลกั โดยจะถูกท ำให้แตกตวั
ดว้ยอลัคำไลน์หรือสำรละลำยท่ีเป็นด่ำงสูง ซ่ึงไดแ้ก่ สำรละลำย Na2SiO3 หรือ KOH แลว้ใช้
ควำมร้อนเป็นตวัเร่งปฏิกิริยำ สำมำรถเกิดกำรก่อตวัแขง็ตวัและใหก้ ำลงัอดัได ้โดยโครงสร้ำง 



 

 

 

ของจีโอโพลิเมอร์น้ีจะแตกต่ำงจำกโครงสร้ำงของกำรเกิดกำรไฮเดรชั่นของปูนซิเมนต์อย่ำง
ส้ินเชิง 

  
 

                              
 
      Fig. 2 Prof. Dr Joseph Davidovits นกัวทิยำศำสตร์ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นวสัดุ Geopolymer 

เม่ือน ำมำประยกุตใ์ชก้บัวสัดุก่อสร้ำงต่ำงๆ จะท ำใหเ้รำไดว้สัดุประสำนท่ีสำมำรถ
ทดแทนปูนซิเมนตป์อร์ตแลนดไ์ดถึ้ง 100 % เลยทีเดียว และในอนำคตขำ้งหนำ้ คำดว่ำวสัดุจีโอ
โพลิเมอร์จะมำแทนท่ีปูนซิเมนตป์อร์ตแลนดใ์นกำรผลิตคอนกรีต และวสัดุก่อสร้ำงต่ำงๆ 

2. ปอร์ตแลนดซิ์เมนตก์บัวสัดุจีโอโพลิเมอร์ (Portland cement Hydration VS 
Geopolymerization) 

ลกัษณะโครงสร้ำงของ Hydration ของปูนซิเมนตป์อร์ตแลนด์และ Geopolymer 
นั้นแตกต่ำงกันอย่ำงส้ินเชิง กล่ำวคือโครงสร้ำงไฮเดรชั่นของปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์จะ
ประกอบดว้ยสำรเช่ือม ประสำนหลกัท่ีเรียกว่ำ คลัเซียมซิลิเกตไฮเดรต (CSH) ซ่ึงเป็นผลผลิต
หลกัจำกกำรเกิดปฎิกิริยำไฮเดรชัน่ ท ำหนำ้ท่ีเป็นตวัเช่ือมประสำนและใหก้ ำลงัอดักบัคอนกรีต 
ซิเมนตเ์พสหรือมอร์ตำ้ร์ท่ีแขง็ตวัแลว้  



 

 

 
Fig. 3 ปฏิกิริยำไฮเดรชัน่ของปูนซิเมนตป์อร์ตแลนดแ์ละปฏิกิริยำปอซโซลำนของวสัดุปอซโซ
ลำน 

C2S, C3S + H2O ------> C-S-H + Ca(OH)2 ------(Portland Cement Hydration) 
SiO2 (Pozzolanic material) + Ca(OH)2 ------> C-S-H ------(Pozzolanic Reaction) 

โดยเม่ือมีกำรน ำวสัดุปอซโซลำน (ซ่ึงมีองคป์ระกอบหลกัคือ SiO2) มำใชร่้วมกบัซิ
เมนตป์อร์ตแลนด ์จะเกิดปฎิกิริยำขั้นท่ีสองเกิดข้ึนซ่ึงเรียกว่ำปฏิกิริยำปอซโซลำน (Pozzolanic 
Reaction) ซ่ึงจำกปฎิกิริยำน้ีเองจะส่งผลใหมี้ผลผลิตท่ีเป็นตวัเช่ือมประสำนเกิดมำก ข้ึน (CSH) 
จึงส่งผลให้คอนกรีตหรือซิเมนต์เพสมีโครงสร้ำงท่ีหนำแน่นและมีควำมทนทำนมำก ข้ึน 
จีโอโพลิเมอร์มีองคป์ระกอบทำงโครงสร้ำงแตกต่ำงจำกไฮเดรชัน่ของปูนซิ เมนตป์อร์ตแลนด ์
เน่ืองจำกองคป์ระกอบหลกัของวสัดุและกำรเกิดปฎิกิริยำท่ีไม่เหมือนกนั โดยจีโอโพลิเมอร์มี
โครงสร้ำงหลกัท่ีเกิดจำกองคป์ระกอบของ ซิลิเกต (Si), อะลูมิเนต (Al) และ ออกซิเจน (O) เกิด
ปฎิกิริยำเกิดข้ึนโดยใชส้ำรละลำยท่ีมีควำมเป็นด่ำงสูงในกำรท ำใหส้ำร เหล่ำน้ีแตกตวัออกมำท ำ
ปฏิกิริยำเคมีเกิดเป็น Polymer Chain เกิดข้ึน ซ่ึงโดยปกติแลว้จะใชค้วำมร้อนในกำรเร่งปฏิกิริยำ
ควบคู่กนัไปดว้ย 

  
 

                      
 
                           Fig.4 กำรเกิดสำรจีโอโพลิเมอร์ (Geopolymerization) 



 

 

 

โดยวสัดุจีโอโพลิเมอร์ท่ีไดน้ั้นจะมีโครงสร้ำงของโมเลกลุลูกโซ่แตกต่ำง กนัไป 
โดยข้ึนอยูก่บัอตัรำส่วนของ Si : Al ของสำรตั้งตน้ โครงสร้ำงโมเลกลุของจีโอโพลิเมอร์แสดง
ไดด้งัสมกำร 

                    Mn [ - (SiO2) z – AlO2 - ]n . w H2O 

 
Remark** M คือ ธำตุอลัคำไลน ์, – คือ กำรยดึเกำะพนัธะ, Z คือ จ  ำนวนโมเลกลุ,  
n คือ หน่วยซ ้ ำของโมเลกุลลูกโซ่ และ w คือ จ  ำนวนโมเลกลุของน ้ำ 
สังเกต ไดว้ำ่วสัดุ Geopolymer จะตอ้งใชค้วำมร้อนในกำรเร่งกำรเกิดปฎิกิริยำ 
Geopolymerization ซ่ึงในปัจจุบนั นกัวทิยำศำสตร์สำมำรถวจิยัคน้ควำ้ในกำรผสมวสัดุ 
Geopolymer ใหส้ำมำรถท ำปฏิกิริยำสมบูรณ์ไดใ้นอุณหภูมิปกติ (Ambient Temperature) โดย
ไม่ตอ้งใชค้วำมร้อนในกำรช่วยเร่งปฏิกิริยำอีกต่อไป 

เปรียบเทียบกำรเกิดปฏิกิริยำไฮเดรชัน่ของ Portland Cement กบั ปฏิกิริยำ Geopolymerization 
 

                 
 
        Remark** M คือ ธำตุอลัคำไลน ์, – คือ กำรยดึเกำะพนัธะ, Z คือ จ  ำนวนโมเลกลุ,  



 

 

 
n คือ หน่วยซ ้ ำของโมเลกุลลูกโซ่ และ w คือ จ  ำนวนโมเลกลุของน ้ำ 
สังเกต ไดว้ำ่วสัดุ Geopolymer จะตอ้งใชค้วำมร้อนในกำรเร่งกำรเกิดปฎิกิริยำ 
Geopolymerization ซ่ึงในปัจจุบนั นกัวทิยำศำสตร์สำมำรถวจิยัคน้ควำ้ในกำรผสมวสัดุ 
Geopolymer ใหส้ำมำรถท ำปฏิกิริยำสมบูรณ์ไดใ้นอุณหภูมิปกติ (Ambient Temperature) โดย
ไม่ตอ้งใชค้วำมร้อนในกำรช่วยเร่งปฏิกิริยำอีกต่อไป 

เปรียบเทียบกำรเกิดปฏิกิริยำไฮเดรชัน่ของ Portland Cement กบั ปฏิกิริยำ Geopolymerization 

Chemical 
Composition 

Portland 
Cement 

Pulverized 
Fuel Ash 

Rice Hush 
Ash 

Metakaolin 

*SiO2 21.70% 42.58% 76.19% 52.86% 
*Al2O3 5.04% 24.79% 0.89% 42.79% 
Fe2O3 3.43% 10.72% 0.74% 0.50% 
CaO 64.64% 12.47% 1.82% 0.03% 

Fig. 6 องค์ประกอบทางเคมีของวสัดุต่างๆ 
 

                     
 
Fig. 7 แสดงภำพขยำยขนำดไมโครของลกัษณะโครงสร้ำงของมอร์ตำ้ร์ เปรียบเทียบกบั 
Geopolymer Mortar 

 



 

 

 

ซ่ึงจำกกำรศึกษำลกัษณะโครงสร้ำงของ Portland Cement Mortar เปรียบเทียบกบั 
Geopolymer Mortar พบว่ำลกัษณะโครงสร้ำงทำงกำยภำพของ Geopolymer Mortar จะมี
ลกัษณะโครงสร้ำงท่ีมีควำมเป็นเน้ือเดียวกนั (Homogenous) ท ำให้มีควำมแข็งแรงมำกกว่ำ 
Portland Cement Mortar ซ่ึงมีลกัษณะโครงสร้ำงท่ีค่อนขำ้งจะร่วน (Granular) และไม่มีควำม
แน่นในกำรอดัตวักนั 

3. ผลผลิตจำกวสัดุจีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer Products) 
Geopolymer Technology สำมำรถน ำมำประยกุตใ์ชไ้ดห้ลำกหลำยในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น 
กำรน ำไปใชใ้นงำนก่อสร้ำงหรืองำนคอนกรีตและมอร์ตำ้ร์ งำนตกแต่ง ตลอดจนงำน
อุตสำหกรรมไฟฟ้ำ เคร่ืองบิน ซ่ึงในปัจจุบนัเทคโนโลยดีำ้นน้ีเร่ิมน ำมำใชอ้ยำ่งแพร่หลำยใน
ต่ำงประเทศแลว้ 
• งำน คอนกรีตและมอร์ตำ้ร์ซ่อมผวิทำงหรือซ่อมโครงสร้ำงต่ำงๆ เน่ืองจำกวสัดุ Geopolymer 
บำงตวัสำมำรถใหก้ ำลงัอดัไดใ้นเวลำอนัรวดเร็ว ซ่ึงสำมำรถใชง้ำนไดภ้ำยในระยะเวลำ 4 
ชัว่โมงเลยทีเดียว 
 

             

             
 
     Fig. 8 แสดงกำรน ำไปใชง้ำนโครงสร้ำงคอนกรีตและงำนซ่อมถนนของวสัดุ Geopolymer 



 

 

 

• กำรน ำไปใช้ในงำนอ่ืนๆ เช่น กำรท ำอิฐทนไฟ กำรท ำวสัดุตกแต่งเพื่อควำม
สวยงำม กำรน ำไปใช้กับอุตสำหกรรมเค ร่ืองบิน และอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ  เ ป็นต้น 
 

                                                  
                    
                             Fig.9 อิ ฐ ท น ไ ฟ ซ่ึ ง ท ำ ม ำ จ ำ ก  metakaolin-geopolymer  
 

                                            
 
                                Fig.10 น ำ ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก ำ ร ท ำ ฟิ ว ส์ ไ ฟ ฟ้ ำ 
 

                                                     
 
                                      Fig.11 ท ำ ว ั ส ดุ ต ก แ ต่ ง เ พื่ อ ค ว ำ ม ส ว ย ง ำ ม 



 

 

 

                                                         
 
Fig.12 ใช้ในอุตสำหกรรมเคร่ืองบินโดยประยุกต์ใช้กบัคำร์บอนไฟเบอร์ ในกำรท ำตวัถงั
เคร่ืองบิน 

อยำ่งไรก็ตำมในอุตสำหกรรมจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตและมอร์ตำ้ร์ในประเทศไทย
นั้นยงัไม่ นิยมแพร่หลำยเน่ืองจำกเทคโนโลยน้ีียงัถือว่ำเป็นเทคโนโลยท่ีียงัใหม่อยู ่ส ำหรับคน
ไทยและยงัอยู่ในช่วงพฒันำเพื่อน ำมำใช ้ซ่ึงนกัวิทยำศำสตร์และนกัวิจยัเร่ิมให้ควำมส ำคญักบั
เทคโนโลยีน้ีมำกข้ึน โดยคำดว่ำ Geopolymer จะเขำ้มำแทนท่ีวสัดุก่อสร้ำงอย่ำง ซิเมนตแ์ละ
คอนกรีตอีกในอนำคตอีกดว้ย 
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