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1.บทน า 

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมท่ีมีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดการใชว้ตัถุดิบท่ีมี
ประสิทธิภาพ ลดปัญหาผลิตภณัฑ์ท่ีดอ้ยประสิทธิภาพ ประหยดัพลงังานและลดผลิตภณัฑ์ท่ี
เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม  จนท าให้อุตสาหกรรมสามารถเขา้สู่ภาวะของการไร้ของเสียและกาก
อนัตรายต่างๆในทุกรูปแบบ ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีว่าปัญหาหลกัในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์
และคอนกรีต ท่ีก่อใหเ้กิดผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มคือ การใชพ้ลงังานในการผลิตสูงมากเน่ืองจาก
ใชอุ้ณหภูมิสูงถึง 1,450-1,500 องศาเซลเซียส และมีการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ออกสู่บรรยากาศเน่ืองจากการใชส้ารตั้งตน้ชนิด แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ท่ีสามารถแตก
ตวัเน่ืองดว้ยความร้อนท่ีอุณหภูมิประมาณ 800 องศาเซลเซียส ดงัสมการ CaCO3  CaO + 
CO2 ซ่ึงถือวา่เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนท่ีตอ้งใชพ้ลงังานเป็นอยา่งมาก ถึงประมาณ 1,800 เมกะ
จูลต่อการเผา CaCO3  1 ตนั  หรือ 3,160 เมกะจูล ต่อการผลิต CaO 1 ตนั [1] ดงันั้นใน
อุตสาหกรรมซีเมนตแ์ละคอนกรีต จึงไดมี้ความพยายามวิจยัเพื่อหาแนวทางท่ีจะช่วยลดปัญหา
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการใช ้
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พลงังานอย่างมหาศาลในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นแนวทางของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ปูนซีเมนต์ แนวทางการปรับเปล่ียนวตัถุดิบตั้งตน้ให้มีคุณภาพ การใช้สารตวัเติมเพื่อเร่ง
ปฏิกิริยา (Mineralizer) เพื่อลดอุณหภูมิ [2] การเติมสารเคมีท่ีก่อใหเ้กิดการสันดาบของสารเคมี
ผสมร่วมกบัวตัถุดิบปูน เพื่อลดอุณหภูมิการเผา [3]  วิธีน้ีถึงแมว้่าไม่ไดล้ดพลงังานท่ีใชใ้นการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี แต่การช่วยลดอุณหภูมิการสุกตวัในการเผาปูนจะท าใหส้ามารถลดการสูญเสีย
ความร้อนออกสู่บรรยากาศได้ และบดวตัถุดิบให้มีขนาดเหมาะสมท่ีง่ายต่อการเกิดเป็น
ปูนซีเมนต ์หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของเตาเผาท่ีช่วยเพิ่มความสามารถในการถ่ายโอนความ
ร้อนไปสู่วัตถุดิบตั้ งต้นได้เร็วข้ึน และการลดการสูญเสียการถ่ายโอนความร้อนออกสู่
บรรยากาศ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตปูนซีเมนตแ์ละการเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาและอุปกรณ์ต่างๆ
แล้ว  ในอุตสาหกรรมคอนกรีตยงัได้มีการใช้สารปอซโซลานทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์
บางส่วน  รวมถึงการออกแบบส่ิงปลูกสร้างใหเ้หมาะสมและการเลือกใชว้สัดุในการก่อสร้างท่ี
เหมาะสม ท าให้มีความทนทานต่อการใช้งานมากข้ึนเพื่อช่วยลดการบริโภคปูนซีเมนต์ใน
ทางออ้ม อีกทั้งยงัหาทางเลือกใหม่ท่ีจะผลิตปูนซีเมนตท์างเลือก เช่น จีโอพอลิเมอร์ซีเมนต ์และ
จีโอพอลิเมอร์คอมพอสิตซีเมนต์ เป็นตน้ [4] ท่ีจะเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมซีเมนต์และ
คอนกรีตท่ีนับวนัจะมีข้อจ ากัดในด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงานทวีความรุนแรงมากข้ึน 
เน่ืองจากการผลิตปูนซีเมนตแ์ละคอนกรีตเป็นเร่ืองของการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารตั้งตน้เพื่อ
เกิดเป็นสารประกอบใหม่ตามท่ีเราต้องการ กล่าวคือ เม่ือเราต้องการเปล่ียนแคลเซียม
คาร์บอเนตและดินไปเป็นปูนซีเมนต์ ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนคือ 6CaCO3 + Al2O3.SiO2  
3CaO. SiO2 + 3CaO. Al2O3 + 6CO2 ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน เน่ืองจากสสารสะสม
พลังงานไวใ้นรูปแรงยึดเหน่ียวระหว่างอะตอมและโมเลกุล  ดังนั้นในการท าให้เกิดเป็น
ปูนซีเมนตจึ์งตอ้งการพลงังานมหาศาลเพื่อเอาชนะพลงังานท่ีจะท าใหส้ารตั้งตน้สองชนิดแตก
ตวัและมารวมกนัใหม่ พบวา่โดยรวมต่อการผลิตปูนเมด็ 1 ตนั ใชพ้ลงังานถึง 4,000 เมกะจูล ซ่ึง
ค่าน้ียงัไม่นบัรวมพลงังานความร้อนท่ีสูญเสียไปจากการเผา  โดยพลงังานท่ีใชก่ึ้งหน่ึงใชเ้พื่อ
แตกตวัแคลเซียมคาร์บอเนต โดยการลดพลงังานส่วนน้ีท าไดจ้ากการใชส้ารตั้งตน้ท่ีให ้



 

 

 

แคลเซียมออกไซด ์(CaO) ตั้งแต่ตน้ และเม่ือเราตอ้งการเปล่ียนปูนซีเมนต ์ ไปเป็นสารประกอบ
แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต ซ่ึงท าหนา้ท่ีเช่ือมประสานในการผลิตคอนกรีต ยกตวัอย่างปฏิกิริยา
เคมีท่ีเกิดข้ึนคือ  3CaO. SiO2 + 6H2O  3CaO. 2SiO2. 3H2O + 3Ca(OH)2  ซ่ึงเป็นปฏิกิริยา
คายความร้อน โดยประมาณ 0.5 เมกะจูลต่อตนัของปูนเอไลต ์ จะเห็นว่าการผลิตแผ่นคอนกรีต
สักแผ่นหน่ึง จึงตอ้งอาศยัปฏิกิริยาเคมีทั้งสองอย่างร่วมกนั และยงัพบว่าพลงังานท่ีใช้ในการ
ผลิตปูนซีเมนตน์ั้นมีค่ามากมายมหาศาล มากกว่าพลงังานท่ีตวัปูนซีเมนตค์ายออกมาเม่ือผสม
กบัน ้ า  พลงังานท่ีสูญหายไปนั้นไปอยู่ในรูปอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พลงังานยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาคท า
ให้ไดค้อนกรีตท่ีแข็งแรง เป็นตน้ ซ่ึงพลงังานเหล่านั้นไม่สามารถถูกเปล่ียนมาอยู่ในรูปความ
ร้อนท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ได ้ ดงันั้นแนวทางน้ีจึงยงัไม่สามารถกล่าวไดว้่าเป็นการผลิตสี
เขียว (Green production) หรือเคมีสีเขียว (Green chemistry) ได ้เน่ืองจากมีความไม่สมดุลของ
การใชพ้ลงังานค่อนขา้งมากและยงัปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมากอีกดว้ยถึงแมว้่า
จะไดว้สัดุท่ีแขง็แรงกต็าม  เน่ืองจาก Green chemistry คือการค านึงถึงการใชท้รัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ มององคร์วมทั้งในระดบัอะตอม โมเลกุล และอนุภาค เพื่อก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาเคมี
ท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปจนถึงการผลิตท่ีไม่ปล่อยของเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้มเลย (Zero 
emission) [5] ถึงแมว้่า Green chemistry ดูเหมือนจะเป็นแนวคิดในอุดมคติ แต่อนาคตของ
อุตสาหกรรมซีเมนตแ์ละคอนกรีตอยูท่ี่การไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะศึกษาการมีอยูจ่ริงของมนั  

 

2. จุดเร่ิมต้นของ Green chemistry 

ในโลกของเรามีแร่อยู่มากมายหลายหม่ืนชนิด ทั้ งเกิดตามธรรมชาติและถูก
สังเคราะห์ข้ึนมา แร่ท่ีพบอยูม่ากมายในธรรมชาติคือ คอร์วซ (Quartz) ซ่ึงพบมากในทรายแม่น ้ า
และทรายทะเล ประกอบดว้ยธาตุ Silicon จบักบัอ๊อกซิเจนส่ีตวัแบบ Tetrahedral ดงัภาพท่ี 1 (ก)  
เม่ือหลายๆโมเลกุลมารวมกนัเป็นโครงสร้างแบบโครงข่ายสามมิติ (Framework) ถูกเรียกว่า
ซิลิกอนไดออกไซด ์(SiO2) หรือคอร์วซ ดงัภาพท่ี 1 (ข) เป็นแร่ท่ีมีความแขง็แรงสูงและเฉ่ือยต่อ
ปฏิกิริยาเคมี โมเลกลุแต่ละโมเลกลุเช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะท่ีแขง็แรง และมีจุดส้ินสุดของการ 



 

 

 

เช่ือมต่ออยู่ท่ีขนาดอนุภาคของมันเอง พบว่าในธรรมชาติคอร์วซมีขนาดประมาณ 10-200 
ไมโครเมตร    คอร์วซเกิดข้ึนจากการตกผลึกของสารประกอบกลุ่ม SiO2 ทั้งท่ีอยู่ในรูปของ
หลอมเหลวหรือแกว้หลอม (Molten silica) และท่ีอยูใ่นรูปของสารละลายเป็นไอออนซิลิเกต  
นอกจากแร่คอร์วซ ยงัมีแร่อีกกลุ่มหน่ึงท่ีมีโครงสร้างคลา้ยกบัคอร์วซมาก คือแร่หินฟันมา้ หรือ
แร่เฟลสปาร์ (Feldspar) มีจุดเร่ิมต้นของโครงสร้างท่ีเหมือนกับคอร์วซ คือโครงข่าย 
Tetrahedral (Tetrahedral framework) แต่ต่างกนัตรงท่ีในโครงสร้าง Tetrahedral นั้นพบ
อะลูมิเนียมดว้ย ดงัภาพท่ี 2  โดยการก าเนิดหินฟันมา้เกิดจาการหลอมรวมของแร่หลายชนิดท่ีมี
กลุ่มอลัคาไลต ์(เช่น Na และ K เป็นตน้) อลัคาไลตเ์อิร์ท (Ca, Mg และ Ba เป็นตน้) เขา้กบั
คอร์วซ และหินกรานิต แลว้เกิดการเยน็ตวัอย่างชา้ๆตกผลึกเป็นแร่ โซเดียมเฟลสปาร์ (Na2O. 
Al2O3. 6SiO2) และโปแตสเซียมเฟลสปาร์ (K2O. Al2O3. 6SiO2) เป็นตน้ บนพื้นโลกของเรา
นบัวา่มีแร่คอร์วซและหินฟันมา้อยูม่ากท่ีสุดในโลก   

 

ดงันั้นจึงไม่น่าแปลกใจท่ีมนัจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของสรรพส่ิงต่างๆ  นอกจากจะพบ
ธาตุซิลิกอนและอะลูมินัมในโครงสร้างของหินฟันมา้แลว้ ยงัพบธาตุหมู่อลัคาไลต์และอลั
คาไลตเ์อิร์ทอีกดว้ย เน่ืองจากการเกิดเป็นโครงข่าย Tetrahedral ของอะลูมินมัมีความไม่สมดุล
ของประจุในโครงสร้าง อนัเน่ืองมาจากเดิมซิลิกอนเป็นไอออนท่ีมีเวเลนซ์เป็นส่ีบวก คือ Si4+ 
แต่อะลูมินมัเป็นไอออนท่ีมีเวเลนซ์สามบวก คือ Al3+ การพบ Al3+ ในต าแหน่งของ Si4+ จึงขาด
สมดุลของประจุ ดงันั้นอลัคาไลต ์(Na+ และ K+) ท่ีพบอยูใ่นโครงสร้างจึงท าหนา้ท่ีในการสมดุล
ประจุนั้น (Charge balancing)  พบว่าโครงสร้างของแร่เฟลสปาร์กมี็ความแขง็แรงเช่นเดียวกนั
กบัคอร์วซ หากจะท าลายโครงสร้างจะตอ้งท าโดยการให้ความร้อนไปจนถึงจุดหลอมตวัของ
มนั ซ่ึงอยู่ท่ีประมาณ 1,200-1,300 องศาเซลเซียส ส าหรับโปแตสเซียมเฟลสปาร์ และ 1,700 
องศาเซลเซียสส าหรับคอร์วซ   
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 ภาพท่ี 1 (ก ) โครงสร้างแบบ Tetrahedral ของซิลิเกต (SiO4

4-) โดยทัว่ไป     
               (ข) โครงสร้างโมเลกลุของคอร์วซ(SiO2)         
                       http://nature.berkeley.edu/classes/eps2//wisc/Lect13.html 

                           

 

 
 
ภาพท่ี 2 โครงสร้างโมเลกลุหินฟันมา้ชนิดโปแตสเซียม (KAlSi3O8) http://staff.aist.go.jp 
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แร่อีกประเภทหน่ึงท่ีพบว่ามีโครงสร้างคลา้ยกบัคอร์วซและเฟลสปาร์ คือแร่ซี
โอไลต ์(Zeolite) ซ่ีงถูกเรียกวา่ “Framework structure” แต่การก่อก าเนิดของแร่ซีโอไลตมี์ความ
แตกต่างจากคอร์วซกบัหินฟันมา้เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากไม่ไดเ้กิดจากการตกผลึกเม่ือมีการเยน็
ตวัลงของของหลอมเหลว หากแต่เกิดจากแร่ในธรรมชาติท่ีประกอบดว้ยซิลิกอนและอะลูมินมั
ท่ีสามารถถูกชะละลายได้ง่ายไปอยู่ในรูปไอออน ท าปฏิกิริยาเคมีกบัไอออนของอลัคาไลต ์
จ  าพวกโซเดียม โปแตสเซียม และแคลเซียม จนเกิดการตกตะกอนภายใตส้ภาวะอุณหภูมิและ
ความดนัสูงมากกว่า 100 องศาเซลเซียสบริเวณใตพ้ื้นโลก (Hydrothermal zone)เกิดเป็น
โครงสร้างท่ีมีรูพรุนสูง โดยมีซิลิกอนต่อกบัอ๊อกซิเจนเป็น Tetrahedral เป็นโครงสร้างหลกั  
และพบอะลูมินมัอยูใ่นโครงสร้าง Tetrahedral ดว้ย ดงันั้นอลัคาไลต ์ (M = ธาตุในหมู่ 1 เช่น 
Na+ และ K+) ท่ีอยู่ในระบบจึงท าหนา้ท่ีสมดุลประจุคลา้ยกบักรณีของเฟลสปาร์ ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 3 (ก) และ (ข)  ซีโอไลต์มีความเสถียรน้อยกว่าคอร์วซและเฟลสปาร์ เน่ืองจากมี
โครงสร้างท่ีมีรูพรุนและพร้อมจะแลกเปล่ียนไอออนบวกของธาตุกลุ่มอลัคาไลต์กบัไอออน
อ่ืนๆท่ีมีความแรงมากกวา่  สามารถละลายไดจ้ากการถูกกระตุน้ดว้ยด่าง ซีโอไลตจึ์งมกัถูก 

 

                                    
                                                   (ก) 

 
                              (ข) 

           ภาพท่ี 3 (ก) โครงสร้างพื้นฐานโดยทัว่ไปของซีโอไลต ์[6]   
                         (ข) โครงสร้างโมเลกลุของซีโอไลตช์นิด Clinoptilolite [7] 

 
 



 

 

 

เรียกว่า “Metastable material” กล่าวคือเป็นวสัดุท่ีอยู่ในสภาพก่ึงเสถียร จึงมกัพบว่ามีการใช้
งานของซีโอไลตท์ าหนา้ท่ีเป็นวสัดุปอซโซลานผสมร่วมกบัปูนซีเมนตด์ว้ย ชนิดของซีโอไลตท่ี์
พบในธรรมชาติบ่อยๆคือ Clinoptilolite   

แร่ทั้งสามชนิดท่ีไดก้ล่าวมาอยู่ในรูปอนุภาคผง (Particulate) ท่ีไม่สามารถเช่ือม
ประสานตัวมันเองได้ ณ อุณหภูมิห้อง เน่ืองจากโครงสร้างโมเลกุลของแร่ทั้ งสามชนิดมี
จุดส้ินสุดของการเช่ือมต่อ แต่แร่ทั้งสามชนิดจะเช่ือมประสานตวัมนัเองได ้เม่ือน าแร่ชนิดใด
ชนิดหน่ึงในสามชนิดน้ีไปผ่านการหลอมท่ีอุณหภูมิสูงจนโครงสร้างถูกท าลายกลายเป็นเน้ือ
แกว้ (Glass structure) ซ่ึงมีโครงสร้างหลกัเป็นซิลิเกตท่ีเช่ือมต่อกนัเป็นสายโซ่ยาวท่ีไม่ส้ินสุด 
เกิดเป็นโครงสร้างของ Tetrahedral ท่ีเช่ือมต่อกนัของกลุ่มซิลิเกต ดงัภาพท่ี 4 และอาจพบ
อะลูมินมัในโครงสร้าง Tetrahedral ดว้ยหากเป็นเน้ือแกว้ท่ีมาจากการหลอมตวัของหินฟันมา้
และซีโอไลต ์โดยธาตุอลัคาไลตแ์ละอลัคาไลตเ์อริทธ์ท่ีมีอยูใ่นหินฟันมา้และซีโอไลตจ์ะอยูใ่น
โพรงของการเช่ือมต่อของโครงสร้าง Tetrahedral นั้น   

  
                                                               

 

 

    
       ภาพท่ี 4 โครงสร้างโมเลกลุของแกว้ชนิดโซดาไลมซิ์ลิเกต และอะลูมิโนซิลิเกต [8]  



 

 

 
3. ปัจจุบันและอนาคตของ Green chemistry ในอตุสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีต 

 เม่ือไม่นานมาน้ีมีนกัวิทยาศาสตร์ชาวฝร่ังเศส ช่ือ Joseph Davidovits คน้พบว่าเรา
สามารถผลิตวสัดุซีเมนตท่ี์สามารถเช่ือมประสานตวัมนัเองได ้ณ อุณหภูมิต ่ากว่า 100 องศา
เซลเซียส [9] และเป็นการผลิตท่ีมีการปลดปล่อยของเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมากหรืออาจไม่
มีเลยข้ึนกบัวตัถุดิบตั้งตน้ท่ีใช ้ วสัดุซีเมนตน้ี์ถูกเรียกว่า วสัดุจีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer) จึง
อาจกล่าวได้ว่าวสัดุจีโอโพลิเมอร์ เป็นวสัดุท่ีผลิตข้ึนโดยใช้เคมีสีเขียวท่ีจะก่อให้เกิดความ
สมดุลทาง เศรษฐศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม [10] โดยการผลิตวสัดุชนิดน้ีจะอาศยัหลกัการ
คลา้ยกบัการเกิดซีโอไลตใ์นธรรมชาติ กล่าวคือ สารตั้งตน้ท่ีประกอบดว้ยธาตุซิลิกอนและ
อะลูมินมัในโครงสร้างถูกชะละลายดว้ยสารละลายด่างให้อยู่ในรูปไอออน ยกตวัอย่างสารตั้ง
ตน้เหล่าน้ี คือสารปอซโซลานท่ีประกอบดว้ยซิลิเกตและอะลูมิเนตอยูใ่นรูปอสัณฐาน เช่น เถา้
ถ่านหิน เถา้ภูเขาไฟ แร่พมูมิส เมตาเกาลิน ตะกรันเหลก็ และเม่ือระบบมีไอออนของซิลิเกตและ
อะลูมิเนตเกิดข้ึนในปริมาณมากพอ ไอออนของอะลูมิเนตจะเหน่ียวน าใหเ้กิดการเช่ือมต่อของ
โครงสร้างซิลิเกตเช่ือมต่อกนัเป็นสายโซ่ยาวอย่างต่อเน่ืองท่ีไร้ระเบียบเหมือนกบัโครงสร้าง
ของแกว้ (Glass structure) ดงัภาพท่ี 5 ซ่ึงมีลกัษณะเป็นโครงข่าย (Framework structure) 
เหมือนกบัคอร์วซ เฟลสปาร์และซีโอไลต ์ หากแต่การผลิตวสัดุจีโอโพลิเมอร์นั้นจะเกิดภายใต้
สภาวะท่ีมีความรุนแรงของด่างท่ีเขม้ขน้กว่า และมีปริมาณน ้ าในระบบนอ้ยกว่าซีโอไลตม์าก 
อาจกล่าวได้ว่าจุดก าเนิดของการเช่ือมต่อของโครงสร้างวสัดุจีโอโพลิเมอร์เลียนแบบการ
เช่ือมต่อของสารซีโอไลต ์แต่จีโอโพลิเมอร์จะมีการเช่ือมต่อเป็นสายโซ่ยาวมากกว่าซีโอไลต์
มาก และมีโครงสร้างท่ีแน่นตวัมากกวา่ซีโอไลตม์าก หากพิจารณาถึงความแน่นของโครงสร้าง
โมเลกุลของมนั วสัดุจีโอโพลิเมอร์มีโครงสร้างเลียนแบบหินฟันมา้และคอร์วซมากกว่าท่ีจะ
คลา้ยกบัซีโอไลต ์ท าให้วสัดุจีโอโพลิเมอร์มีความหนาแน่นมากกว่าซีโอไลต ์และการท่ีวสัดุจี
โอโพลิเมอร์เกิดข้ึนภายใตร้ะบบท่ีมีน ้ าจ  ากดัน่ีเอง จึงเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะท าให้การจดัเรียง
โครงสร้างของมันเป็นระเบียบ โครงสร้างของวสัดุจีโอโพลิเมอร์จึงไร้ระเบียบเหมือนกับ
โครงสร้างของแกว้และสามารถเช่ือมประสานและพฒันาความแขง็แรงได ้ซ่ึงเหมือนกบัตอนท่ี
น าเอาคอร์วซหรือหินฟันมา้หรือซีโอไลตไ์ปหลอมท่ีอุณหภูมิสูงเพื่อก่อใหเ้กิดความสามารถใน 



 

 

 

การเช่ือมประสาน ดงันั้นจึงมีนกัวิทยาศาสตร์บางคนเรียกวสัดุจีโอโพลิเมอร์ว่า “Glass without 
firing”  หรือ “Ceramic without firing” 

 

 
                                   (ก) 

 

 
                                    (ข) 

ภาพท่ี 5 โครงสร้างโมเลกุลของวสัดุจีโอโพลิเมอร์ชนิด โซเดียมโพลีไซอะเลตท่ีเสนอโดย J. 
Davidovits (ก) แสดงพนัธะไดโพล-ไอออน (Dipole ion) ของไอออนโซเดียมกบัโมเลกุลของน ้ า 
(ข) โครงข่ายโซเดียมโพลีไซอะเลตท่ีแสดงการเช่ือมต่อระหวา่งซิลิเกตและอะลูมิเนต [11]  

 

 หากพิจารณาดูโครงสร้างทางเคมีของวสัดุจีโอโพลิเมอร์ หรือเป็นวสัดุท่ีถูกเรียกว่า 
อลัคาไลตโ์พลีไซอะเลต (Alkali polysialate)  พบว่ามีการเขียนสูตรทางเคมีคลา้ยกบัวสัดุซี
โอไลต์ คือมีน ้ าอยู่ในโครงสร้างของวสัดุจีโอโพลิเมอร์คลา้ยกบัซีโอไลตด์ว้ย ดงัน้ีคือ Mn [-
(SiO2)z-AlO2 ]n .wH2O [12] โดย M คือไอออนท่ีมีประจุ +1 หรือ +2  เช่น Na+, K+ และ Ca2+ 
เป็นตน้  n คือระดบัของการเช่ือมต่อของสายโซ่ซิลิเกตและอะลูมิเนต ทั้งท่ีเป็นลกัษณะเช่ือมต่อ
แบบสายโซ่ยาว (Chain) และแบบเช่ือมต่อระหว่างสายโซ่ (Cross-linked) z คือ 1, 2 หรือ มีค่า
มากกว่า 3 มากๆ ค่านอ้ยแสดงถึงการมีอะลูมินมัในระบบนอ้ย  w คือปริมาณน ้ าในโครงสร้าง
ของวสัดุจีโอโพลิเมอร์  หากมีอตัราส่วนของน ้าต่อด่าง (H2O/Na2O) มากกว่า 20-25 พบว่าจะไม่
เกิดการเช่ือมต่อของสายโซ่  และพบว่าหากเตรียมวสัดุจีโอโพลิเมอร์โดยใช้อตัราส่วนของ 
SiO2/Al2O3 เขา้ใกล ้1 ถึงแมว้า่จะใชน้ ้าเพียงเลก็นอ้ย จะมีโอกาสพบสารซีโอไลตด์ว้ย [13]  และ 



 

 

 

ยงัพบรูพรุนมากข้ึนดว้ย [14] สรุปว่าการสังเคราะห์วสัดุจีโอโพลิเมอร์ตอ้งเกิดผ่าน 2 ขั้นตอน
ใหญ่ๆ คือ 1) ขั้นตอนการชะละลาย (Dissolution stage) ของสารปอซโซลานท่ีประกอบดว้ย
กลุ่มซิลิเกตและอะลูมิเนตใหอ้ยูใ่นรูปไอออน ดว้ยการกระตุน้ดว้ยการใชด่้างเช่นโซเดียมไฮดร
อกไซด์ (NaOH) หรือโปแตสเซียมไฮดรอกไซด ์(KOH) และโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) ความ
เป็นด่างท่ีแรงมากข้ึนจะท าให้การชะละลายของซิลิเกตและอะลูมิเนตเกิดไดดี้ข้ึน และให้ชนิด
ของไอออนท่ีมีประโยชนต่์อการพฒันาโครงสร้างจีโอโพลิเมอร์ต่อไป 2) ขั้นตอนการควบแน่น 
เพื่อใหเ้กิดการเช่ือมต่อของไอออนซิลิเกตและอะลูมิเนต (Polycondensation or polymerization 
stage) คลา้ยกบัสารโพลิเมอร์ โดยไอออนของอะลูมิเนตเป็นจุดก าเนิดท่ีจะท าใหเ้กิดขั้นตอนน้ี  
นอกจากโซเดียมซิลิเกตท าหนา้ท่ีเป็นด่างช่วยในการชะละลายแลว้ โครงสร้างโมเลกุลของมนั
ยงัใหไ้อออนของซิลิเกตท่ีเช่ือมต่อเป็นสายโซ่ยาว (Silicate chain polymeric anion) พร้อมท่ีจะ
ต่อกับไอออนของอะลูมิเนตได้ทันที ท าให้การพฒันากระบวนการควบแน่นน้ีเกิดได้ใน
ระยะเวลาอนัสั้ น  โดยแสดงขั้นตอนการเกิดวสัดุจีโอโพลิเมอร์ ดงัภาพท่ี 6 (ก) และแสดง
ปฏิกิริยาเคมีการเกิดวสัดุจีโอโพลิเมอร์ ดงัภาพท่ี 6 (ข) 

 
                       (ก) 

 
                                     (ข) 



 

 

 

  

ปั
                     ปัจจยัท่ีส าคญัต่อการสังเคราะห์วสัดุจีโอโพลิเมอร์ คือ 1) อัตราส่วนระหว่าง 
SiO2/Al2O3 ถา้ค่ามากจนเกินไป จะท าใหมี้ไอออนอะลูมิเนตนอ้ย เกิดการควบแน่นไปเป็นสาย
โซ่ไดย้าก และยงัท าใหมี้การจ ากดัปริมาณการดุลประจุดว้ย Na+ และ K+ ดว้ย ท าใหร้ะบบไม่
สามารถใชค้วามเขม้ขน้ของด่างไดม้าก ซ่ึงจะไปลดประสิทธิภาพของขั้นตอนการชะละลาย  2) 
อัตราส่วนระหว่าง Na2O/Al2O3  หรือ K2O/Al2O3 อตัราส่วนน้ีเป็นสัดส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกนั
โดยตรง เน่ืองจากการเช่ือมต่อระหว่างสายโซ่ของอะลูมิเนตกบัซิลิเกตนั้นตอ้งการประจุบวก
ของ Na+ หรือ K+ มาดุลประจุ ณ ต าแหน่งท่ีเป็นอะลูมิเนต แบบหน่ึงต่อหน่ึง  แต่หากมีด่างเกิน
อะลูมินามากๆ จะมีผลดีต่อประสิทธิภาพการชะละลาย ดงันั้นหากตอ้งการด่างท่ีจ  ากดัเพื่อใหมี้
สมดุลของด่างกบัอะลูมิเนต วตัถุดิบตั้งตน้ตอ้งเอ้ือต่อการถูกชะละลายไดง่้าย 3) อัตราส่วน
ระหว่าง H2O/Na2O หรือ H2O/K2O เน่ืองจากน ้ าท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางท่ีส าคญัต่อการชะละลาย 
และนอกจากน้ีปริมาณน ้ ายงัสัมพนัธ์โดยตรงกบั Na2O โดยน ้ าจะอยูห่อ้มลอ้มไอออนชนิด Na+ 
หรือ K+ สร้างพนัธะแบบไดโพลของน ้ ากบัไอออนอลัคาไลต์ (Dipole-Ion) อยู่ร่วมกับ
โครงสร้างสายโซ่ของอะลูมิเนตและซิลิเกต ดงัภาพท่ี 5 (ก)  4) อุณหภูมิในการบ่มเพือ่ให้เกดิ
การควบแน่น โดยการควบแน่นจะเกิดข้ึนไดท่ี้อุณหภูมิในช่วง 20-200 องศาเซลเซียส  แต่การ
ควบแน่นจะเกิดไดเ้ร็วท่ีช่วงอุณหภูมิสูงๆ เน่ืองจากมีพลงังานจลนเ์พียงพอท่ีจะเอาชนะพลงังาน
ก่อกมัมนัต์ ท าให้เกิดการควบแน่นเป็นการเช่ือมต่อแบบสายโซ่ในท่ีสุด หากท าให้เกิดการ
ควบแน่นท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 90 องศาเซลเซียส โครงสร้างของวสัดุจีโอโพลิเมอร์จะเป็นอ
สัณฐาน  หากท าท่ีอุณหภูมิมากกว่า 90 องศเซลเซียส โครงสร้างของวสัดุจีโอโพลิเมอร์จะมี
ส่วนของผลึกซีโอไลตร่์วมอยูก่บัโครงสร้างอสัณฐาน [16]  ซ่ึงเป็นลกัษณะของจีโอโพลิเมอร์
คอมพอสิต 

 

 
ภาพท่ี 6 (ก) ขั้นตอนของการเกิดวสัดุจีโอโพลิเมอร์ [10] (ข) ปฏิกิริยาเคมีของการเกิดวสัดุจีโอ
โพลิเมอร์ [15] 



 

 

 

การศึกษาโครงสร้างของวสัดุจีโอโพลิเมอร์ท าได้ยากเน่ืองจากมีโครงสร้างท่ีไร้
ระเบียบ (Amorphous structure) จึงยากต่อการตรวจวดัดว้ยเคร่ือง X-ray diffraction (XRD) ซ่ึง
มกัใชว้ิเคราะห์หาองคป์ระกอบทางแร่ของแร่ชนิดต่างๆ หากแต่สามารถบอกระดบัของความ
เป็นอสัณฐานได้จากกราฟท่ีได้จากการวดัด้วย XRD น้ีมีนักวิทยาศาสตร์พยายามอธิบาย
ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างโมเลกุลกบัการพฒันาความแข็งแรงและความทนทานต่อการใช้
งานของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ โดยใช้เทคนิคทาง FTIR (Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy) ซ่ึสามารถวิเคราะห์ชนิดของหมู่ฟังกช์นัของการเช่ือมต่อของวสัดุต่างๆได ้และ 
NMR (Nuclear Magnetic Resonance) ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ชนิดของการเช่ือมต่อของกลุ่มซิลิ
เกตหรืออะลูมิเนตได ้โดยจากการศึกษาโดยใช ้ 29Si NMR วิเคราะห์สารผสมของเมตาเกาลิน 
โซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมซิลิเกต (SiO2/Al2O3=3.3, Na2O/SiO2=0.25 และ 
H2O/Na2O=10) ท่ียงัอยูใ่นสถานะของเหลวเม่ือเร่ิมตน้ผสม พบว่าลกัษณะของเส้นกราฟท่ีไดมี้
การเปล่ียนแปลงไปจากเส้นกราฟของสารตั้งตน้ท่ีใช ้ในเวลาเพียง 40 นาทีเท่านั้นและเพียงใน
เวลา 6 ชัว่โมง เส้นกราฟจะมีการเปล่ียนแปลงใหเ้ห็นถึงการเกิดการเช่ือมต่อของสายโซ่เกิดเป็น
วสัดุจีโอโพลิเมอร์ได ้[11] ในงานวิจยัน้ีไดอ้ธิบายถึงความพยายามใช ้27Al NMR ร่วมดว้ยเพื่อ
หาการเปล่ียนแปลงของไอออนชนิดอะลูมินมัแต่ไม่ประสบความส าเร็จ ผูว้ิจยักล่าวว่าเน่ืองจาก
มีไอออนของอะลูมินมัละลายออกมานอ้ย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลของความแขง็แรงท่ีไดร้ายงาน
ไว ้ว่าวสัดุจีโอโพลิเมอร์ท่ีผลิตไดมี้ความแขง็แรงทนต่อการกดอดัถึง 48 เมกะปาลคาล ภายใน
เวลา 1 ชัว่โมงเท่านั้น   มีงานวิจยัท่ียงัแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของวสัดุจีโอโพลิเมอร์ท่ี
วิเคราะห์ไดจ้าก XRD  โดยวิเคราะห์ส่วนผสมท่ีใช้สารตั้งตน้เหมือนกนั แต่บ่มท่ีอุณหภูมิ
ต่างกนั โดยส่วนผสมท่ี 1 บ่มท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส และส่วนผสมท่ี 2 บ่มท่ีอุณหภูมิหอ้ง 
ทั้งสองส่วนผสมใหค้วามแขง็แรงทนต่อการกดอดัท่ีไม่แตกต่างกนั และพบว่ากราฟ XRD ท่ีได้
จากทั้งสองส่วนผสมไม่มีความแตกต่างทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ และเม่ือวเิคราะห์ส่วนผสมท่ี
เตรียมจากการใชน้ ้ าปริมาณมากข้ึน (H2O/Na2O = 25) โดยมี SiO2/Al2O3 และ Na2O/SiO2 เท่า
เดิม และบ่มท่ี 65 องศาเซลเซียส พบว่าส่วนผสมท่ีมีน ้ ามากเกินไปน้ี ไม่มีการเซตตวัและไม่มี
การพฒันาความแขง็แรง (Poorly polymerized) ซ่ึงกย็งัใหพ้ีค XRD ท่ีเหมือนกบัส่วนผสมท่ีมี 



 

 

 

น ้านอ้ยกว่าท่ีสามารถพฒันาความแขง็แรงไดดี้  ท าใหเ้ราทราบว่าความเป็นอสัณฐานท่ีไดจ้าก
เทคนิค XRD ไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์กบัสมบติัเชิงกลของวสัดุจีโอโพลิเมอร์  หากแต่ท าให้เรา
ทราบเพียงว่า วสัดุจีโอโพลิเมอร์ท่ีผ่านการพฒันาโครงสร้างโมเลกุลโดยมีการเช่ือมต่อทั้งท่ีดี 
(Well polymerized) และท่ีไม่ดี (Poorly polymerized) ต่างกมี็ความเป็นอสัณฐาน  และเม่ือมี
การใช ้NMR วเิคราะห์วสัดุจีโอโพลิเมอร์ในสภาพท่ีมีการพฒันาโครงสร้างโมเลกุลจนสมบูรณ์
แลว้  พบว่าทั้งซิลิเกตและอะลูมิเนตเช่ือมต่อกบัอ๊อกซิเจนแบบ Tetrahedral ถึงแมว้่าก่อนหนา้
นั้นอะลูมิมนัจะต่อกบัอ๊อกซิเจนแบบ Octahedral ตอนเป็นสารตั้งตน้มาก่อนก็ตาม แสดงให้
เห็นถึงอะลูมิเนตถูกควบแน่นให้เกิดการเช่ือมต่อแบบสายโซ่ยาวร่วมกบัซิลิเกต  และยงัพบว่า
ความเขม้ของพีคอะลูมิเนตท่ีได้จาก NMR นั้นจะมีค่ามาก ส าหรับในตวัอย่างท่ีเป็น Well 
polymerized geopolymer และมีค่าลดลงส าหรับตัวอย่างท่ีเป็น Poorly polymerized 
geopolymer ทั้งๆท่ีเตรียมมาจากส่วนผสมตั้งตน้ท่ีมีปริมาณ SiO2/Al2O3 เท่ากนั แต่มี H2O/Na2O 
ต่างกนัมาก โดยส่วนผสมท่ีเป็น Poorly polymerized geopolymer มี H2O/Na2O = 25  ความเขม้
พีคท่ีลดลงเน่ืองมาจากขอ้จ ากดัของการวิเคราะห์ของเคร่ืองมือ NMR ท่ีไม่สามารถนับรวม
ต าแหน่งของโครงสร้างของตวัอยา่งท่ีเป็น Poorly polymerized ได ้  และพบว่าหากเร่ิมตน้จาก
ส่วนผสมเหมือนกนัแต่บ่มท่ีอุณหภูมิต่างกนั และเม่ือปล่อยใหมี้การพฒันาโครงสร้างเกิดข้ึนได้
จนสมบูรณ์แลว้ ส่วนผสมท่ีผ่านการบ่มท่ีอุณหภูมิหอ้งจะมีความเขม้พีค NMR ของซิลิเกตสูง
กวา่ส่วนผสมท่ีผา่นการบ่มท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส แสดงใหเ้ห็นว่าส่วนผสมท่ีผ่านการบ่ม
ท่ีอุณหภูมิหอ้งมีการพฒันาโครงสร้างของการเช่ือมต่อสายโซ่ท่ีดี (Well polymerized) ซ่ึงถือว่า
ดีกว่าส่วนผสมท่ีบ่มท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ท่ีเป็น Less-well polymerized แต่จะพบว่า
ปฏิกิริยาการควบแน่นจะด าเนินไปไดช้า้กวา่การบ่มท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส งานวิจยัยงัพบ
อีกวา่ความแขง็แรงทนต่อการกดอดัท่ีไดจ้ากวสัดุจีโอโพลิเมอร์ทั้งท่ีผ่านการบ่มท่ีอุณหภูมิหอ้ง
และท่ี 65 องศาเซลเซียส มีค่าไม่แตกต่างกนั มีอีกงานวิจยัหน่ึงไดร้ายงานว่าการบ่มวสัดุจีโอโพ
ลิเมอร์ท่ีอุณหภูมิต ่ามีความสามารถทนต่อแรงกดอดัไดม้ากกว่า มีความหนาแน่นมากกว่าวสัดุท่ี
บ่มท่ีอุณหภูมิสูง แต่ใช้เวลาบ่มนานกว่ามาก [16] แต่ไม่ไดมี้รายงานถึงความสัมพนัธ์กบัการ
พฒันาการเช่ือมต่อของสายโซ่ซิลิเกตและอะลูมิเนต ดงันั้นความสัมพนัธ์ของระดบัของการ 



 

 

 

เช่ือมต่อของสายโซ่อะลูมิเนตกบัซิลิเกต และสมบติัเชิงกลและความทนทานต่อการใชง้านจึงยงั
เป็นเร่ืองท่ีตอ้งศึกษาในเชิงลึกต่อไป  เพื่อท าใหเ้ราเขา้ใจถึงความมีอยู่จริงของมนัและสามารถ
ใช้ท านายความทนทานต่อการใช้งานของวสัดุจีโอโพลิเมอร์ในอุตสาหกรรมซีเมนต์และ
คอนกรีตไดใ้นอนาคตอนัใกลน้ี้  
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