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1. จีโอโพลิเมอร์คืออะไร 
 จีโอโพลิเมอร์เป็นวัสดุสังเคราะห์ชนิดอนินทรีย์โพลิเมอร์ที่สามารถสังเคราะห์ได้จากวัสดุที่มี
องค์ประกอบของซิลิกาและอะลูมินาที่อยู่ในรูปอสัณฐานมาท าปฏิกิริยาทางเคมีกับสารละลายอัลคาไลน์ -        
ไฮดรอกไซด์เพ่ือให้เกิดการชะละลายของซิลิกอนไอออน (Si4+) และอะลูมิเนียมไอออน (Al3+) จากวัสดุตั้งต้น 
เมื่อระบบมีไอออนดังกล่าวเพียงพอจะเกิดการเคลื่อนที่ของไอออนและเกิดการจัดเรียงตัวเป็นโครงสร้างใหม่ 
และมีการเติมสารละลายอัลคาไลน์ซิลิเกตเพ่ือเพ่ิมปริมาณซิลิกอนไอออนที่พร้อมต่อการเกิดปฏิกิริยาให้ระบบ
ของจีโอโพลิเมอร์และท าหน้าที่เป็นตัวประสานให้เกิดการเชื่อมต่อกันของโครงสร้าง โดยในช่วงต้นของการ
เกิดปฏิกิริยาจะได้โครงสร้างกึ่งเสถียร (Meta-stable) ที่มีองค์ประกอบของอะลูมินามาก เมื่อเวลาการ
เกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นโครงสร้างดังกล่าวจะมีองค์ประกอบของซิลิกาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากอะลูมินามีความสามารถใน
การเกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับซิลิกาท าให้ช่วงต้นของปฏิกิริยามีองค์ประกอบของอะลูมินามาก โดยที่
อะลูมินามีมากกว่าซิลิกาในช่วงต้นของการเกิดปฏิกิริยาเนื่องจากพันธะของ Al-O มีความแข็งแรงน้อยกว่า  
Si-O ท าให้พันธะถูกท าลายด้วยสารละลายด่างได้ง่ายกว่า (Fernandez-Jimenez, Palomo, 2005) ซึ่งแต่ละ
โมเลกุลจะท าปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อเนื่องกันให้ได้โมเลกุลมีการเชื่อมขวางกันมากขึ้น โครงสร้างโมเลกุลที่ได้หลังจาก
ปฏิกิริยาจึงมีความหนาแน่นขึ้นและสามารถรับแรงได้ ซ่ึงวัสดุจีโอโพลิเมอร์สามารถเตรียมได้ที่อุณหภูมิห้องหรือ
ใช้ความร้อนไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส เพ่ือเร่งการเกิดปฏิกิริยา (Khale, Chaudhary, 2007) 
 ลักษณะโครงสร้างของจีโพลิเมอร์ประกอบด้วยโมเลกุลลูกโซ่โพลิเมอร์ของโครงสร้างซิลิเกต เททระ-      
ฮีดรอน (Si(OH)4) และอะลูมิเนตเททระฮีดรอน ((Al(OH)4)

-) เชื่อมต่อกันเป็นสายยาวและก่อตัวรวมกันเป็น
โครงข่ายสามมิติโดยมีหน่วยหลักของโครงสร้างที่เรียกว่าไซอะเลต (Sialate, -Si-O-Al-O-) และมีโลหะ        
อัลคาไลน์ เช่น Li+, Na+, K+ หรือโลหะอัลคาไลน์เอิร์ท เช่น Ca2+, Mg2+ ท าหน้าที่ปรับสมดุล ณ ต าแหน่งของ
อะลูมิเนียมในโครงสร้างอะลูมิเนตเททระฮีดรอน และลักษณะโครงสร้างหลักสามมิติของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ 
ประกอบด้วยพีระมิดสามเหลี่ยมด้านเท่าสี่ด้าน (หรือเททระฮีดรอน) จ านวนสอง สาม และสี่หน่วย  

 
  2. วัสดุที่ใช้ในการสังเคราะห์วัสดุจีโอโพลิเมอร์ 

1) วัสดุตั้งต้น (Starting materials) วัสดุตั้งต้นควรมีความว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมีหรือว่องไวต่อ      
การถูกละลาย โดยสารตั้งต้นอาจจะผ่านการกระตุ้นด้วยความร้อน (Heat treatment or calcination)     



 

 

ทางกล (Mechanical) หรือทางเคมี (Chemical) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสามอย่างมาก่อนเพ่ือให้เกิด      
การละลายได้ง่าย และมีองค์ประกอบทางเคมีของซิลิกาและอะลูมินาที่อยู่ในส่วนของอสัณฐาน ได้แก่        
วัสดุปฐมภูมิ (Primary source) และวัสดุทุติยภูมิ (Secondary source) ซึ่งวัสดุปฐมภูมิจะต้องผ่านเผา     
เพ่ือปรับเปลี่ยนลักษณะทางโครงสร้างให้กับวัสดุตั้งต้นก่อนจึงจะสามารถน ามาใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในการ
สังเคราะห์วัสดุจีโอโพลิเมอร์ได้ เช่น ดินขาวเกาลิน (Kaolin, Al2O3.2SiO2.2H2O) มีโครงสร้างที่เสถียร       
เมื่อน าไปเผาแคลไซน์จะได้ดินขาวเผาหรือเมตาเกาลิน (Metakaolin, Al2O3.2SiO2) ซึ่งโมเลกุลของน้ า         
2 โมเลกุลในโครงสร้างอะลูมิเนียมออกตะฮีดรอน ((Al(OH)6)

3+) หลุดออกไปและเปลี่ยนเป็นโครงสร้าง
อะลูมิเนียมเททระฮีดรอน ((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) วัสดุดังกล่าวได้ผ่านการให้ความร้อนจากกระบวนการผลิตมาแล้วจึงสามารถน ามาใช้เป็นวัสดุ
ตั้งต้นได ้

2) สารละลายอัลคาไลน์ไฮดรอกไซด์ (Alkali hydroxide) สารละลายอัลคาไลน์ไฮดรอกไซด์ที่นิยมใช้
ได้แก่ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และสารละลายโพแทสไฮดรอกไซด์ (KOH) ซึ่งสารประกอบ 
ไฮดรอกไซด์ของโลหะหมู่ 1 และ 2 มีความเป็นด่างแก่ที่สามารถแตกตัวเป็นไอออนได้ทั้งหมดในตัวท าละลาย 
ที่เป็นน้ า สารละลายอัลคาไลน์ไฮดรอกไซด์ท าหน้าที่ชะละลายซิลิกอนและอะลูมิเนียมไอออนจากส่วน  
อสัณฐานของวัสดุตั้งต้น เนื่องด้วยอะตอมที่ต้องการละลายออกมาอยู่ในรูปไอออนบวกที่มีความเป็นกรดสูง 
(Acidic cation) คือ ซิลิกอนและอะลูมิเนียมไอออนจึงจ าเป็นต้องใช้สารละลายที่มีความเป็นด่างสูง       
(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
แตกต่างกันแล้วแต่ชนิดและการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น สารละลายโซเดียมซิลิเกต หรือน้ าแก้ว เป็นสารละลาย
ใส สามารถละลายได้ในน้ า และมีฤทธิ์เป็นด่าง เกิดจากการหลอมส่วนผสมระหว่างโซเดียมคาร์บอเนต 
(Na2CO3) หรือโซดาแอชกับทรายแก้ว  เมื่อหลอมเพ่ือท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วจะได้โซเดียมซิลิเกตและ   
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และสารละลายอัลคาไลน์ซิลิเกตอีกชนิดที่นิยมใช้ คือ สารละลายโพแทสเซียมซิลิเกต 
(K2SiO3) โดยในระบบจีโอโพลิเมอร์สารละลายอัลคาไลน์ซิลิเกตมีหน้าที่เพ่ิมปริมาณซิลิกอนไอออนที่พร้อมต่อ
ปฏิกิริยาให้ระบบและช่วยในการก่อตัวของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ 

   
  3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสังเคราะห์วัสดุจีโอโพลิเมอร์ 

1) วัสดุตั้งต้น การเลือกวัสดุตั้งต้นควรค านึงถึงองค์ประกอบทางเคมี คือ มีซิลิกาและอะลูมินาเป็น
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบทางแร่จากผลวิเคราะห์รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ควรมีส่วนอสัณฐาน   
โดยซิลิเกตมอนอเมอร์ท าหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ และอะลูมิเนตมอนอเมอร์ท าหน้าที่



 

 

เป็นตัวเริ่ม (Precursor) ในการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชันโดยช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อกันระหว่างซิลิเกต             
มอนอเมอร์เป็นโครงสร้างสามมิติของจีโอโพลิเมอร์ (Xu, Van Deventer, 2000)  

2) ความเข้มข้นสารละลายอัลคาไลน์ เป็นปัจจัยส าคัญต่อความสามารถในการชะละลายซิลิกอนและ
อะลูมิเนียมไอออนจากวัสดุตั้งต้น ที่ความเข้มข้นสารละลายสูงท าให้ความสามารถในการละลายของไอออน
จากวัสดุตั้งต้นเพ่ิมขึ้น (Vargas et al., 2011) ท าให้ไอออนดังกล่าวมีโอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยาเพ่ือเป็น 
วัสดุจีโอโพลิเมอร์มากขึ้น และที่ความเข้มข้นสารละลายสูงท าให้ความหนืดของระบบเพ่ิมขึ้น (Rattanasak, 
Chindaprasirt, 2009) 

3) อุณหภูมิบ่ม เร่งการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชั่น ท าให้วัสดุจีโอโพลิเมอร์สามารถรับก าลังอัดได้
รวดเร็วในเวลาบ่มสั้น เช่น ถ้าบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิสูงด้วยเวลาบ่มสั้น ท าให้สามารถรับก าลังอัดได้ใกล้เคียงกับ
การบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลานาน อุณหภูมิที่ใช้ในการบ่มตัวอย่าง 40-90 องศาเซลเซียส 
(Swanepoel, Strydom, 2002) 
  4) อัตราส่วนโมลของซิลิกาต่ออะลูมินา (SiO2/Al2O3) อัตราส่วนโมลของซิลิกาต่ออะลูมินาของ     
วัสดุตั้งต้นสามารถใช้คาดคะเนผลผลิตที่จะเกิดขึ้นหลังการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชัน และการน าวัสดุนั้นๆ 
ไปใช้ประโยชน์ อัตราส่วนซิลิกาต่ออะลูมินาสามารถใช้บ่งบอกความสามารถในการก่อตัวและก าลังรับแรงอัดได้
เบื้องต้น โดยในระบบจีโอโพลิเมอร์จากดินขาวเผาหรือเถ้าลอยแคลเซียมต่ าเมื่อระบบมีอัตราซิลิกาต่ออะลูมินา
มากหรือมีซิลิกามากส่งผลท าให้ระยะเวลาการก่อตัวเพ่ิมขึ้น และกรณีที่ระบบมีอะลูมินามากท าให้ระยะเวลา  
ก่อตัวสั้นลง (De Silva et al., 2007) วัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่มีอัตราส่วนซิลิกาต่ออะลูมินาเท่ากับ 3.0-3.8  
จะมีความแข็งแรงและมีสมบัติทางกายภาพที่ดี (Duxson et al., 2005) นอกจากนี้ Davidovit (1982)  
ได้จดสิทธิบัตรเพ่ือแนะน าอัตราส่วนโมลแต่ละออกไซด์เพ่ือให้ได้วัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่มีสมบัติเหมาะสม 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) มีการปรับช่วงของอัตราส่วนโมลแต่ละออกไซด์เพ่ือความเหมาะสม คือ 
(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  
ผลต่อก าลังรับแรงอัด กล่าวคือ การเพ่ิมปริมาณโซเดียมไอออนจากสารละลายโซเดียมซิลิเกตท าให้การระเหย
ของน้ าและการเกิดโครงสร้างของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ถูกขัดขวาง และถ้าระบบมีอัตราส่วนโซเดียมออกไซด์ต่อ          
อะลูมินาเท่ากับ 1 หรือน้อยกว่า (Zhang et al., 2011) ท าให้ได้วัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่ค่อนข้างเสถียรและ
สมบูรณ์  

6) อัตราส่วนสารละลายต่อของแข็ง ถ้าอัตราส่วนสารละลายต่อของแข็งมีมากปริมาณน้ าส่วนเกินจาก
การท าปฏิกิริยาอาจมีผลท าให้เกิดผลึกของสารประกอบขึ้นภายในระบบ M2O-Al2O3-SiO2-H2O และ                 
M2O-CaO-Al2O3-SiO2-H2O ซึ่งอาจเป็นซีโอไลต์หรือสารประกอบที่ท าหน้าที่เชื่อมประสาน เช่น แคลเซียม -
อะลูมิโนซิลิเกตไฮเดรต (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 เป็นปัจจัยหลักในการก าหนดระยะเวลาการก่อตัวและก าลังรับแรงอัด โดยที่การก่อตัวและการ
พัฒนาก าลังรับแรงอัดของวัสดุจีโอโพลิเมอร์เกิดเนื่องจากการเกิดสารประกอบโซเดียมอะลูมิโนซิลิเกตไฮเดรต
เจล (N-A-S-H) โดยการก่อตัวจะเพ่ิมขึ้นเมื่ออัตราส่วน SiO2/Al2O3 เพ่ิมขึ้น และที่อัตราส่วนเท่ากับ 3.8       
จะให้ค่าก าลังรับแรงอัดและระยะเวลาก่อตัวท้ายนานที่สุด และ ที่ อัตราส่วน SiO2/Al2O3 น้อยกว่า            
3.0 ลักษณะโครงสร้างผลึกของวัสดุจีโอโพลิเมอร์จะเป็นผลึก ท าให้ก าลังรับแรงอัดมีค่าต่ า (De Silva P, 
Sagoe-Crentsil K, 2008) 

2) ระบบที่มีแคลเซียมออกไซด์ (Calcium based geopolymer) ลักษณะของโครงสร้างเป็นแบบ               
Na,K(Ca)O-Al2O3-SiO2-H2O ใช้เวลาในการก่อตัวสั้นเนื่องจากการมีสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต  
(C-S-H) และแคลเซียมอะลูมิโนซิลิเกตไฮเดรต (C-A-S-H) ในระบบคล้ายกับการก่อตัวในระบบปูนซีเมนต์      
ที่อัตราส่วน SiO2/Al2O3ประมาณ 4.0 ให้ค่าก าลังรับแรงอัดสูงที่สุดและใช้ระยะเวลาการก่อตัวนานที่สุด 
สารประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาก าลังรับแรงอัดคือสารประกอบโซเดียมอะลูมิโนซิลิเกตไฮเดรตเจล         
(N-A-S-H) กราฟเปรียบเทียบก าลังรับแรงอัดและระยะเวลาการก่อตัวของระบบจีโอโพลิเมอร์ที่เตรียมจาก   
เถ้าลอยแคลเซียมสูง ดังแสดงในรูปที่ 1  

  
รูปที่ 1 ก าลังรับแรงอัดและระยะเวลาการก่อตัวของระบบจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูง 

(Chindaprasirt, et al., 2012) 
 
ในระบบเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิ เมอร์ เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาก่อตัวของส่วนผสม               

ที่ความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่างกัน พบว่าที่ความเข้มข้นสารละลายอัลคาไลน์ต่ า (ปริมาณ                   
ไฮดรอกไซด์ไอออนน้อย) ความสามารถในการชะละลายของซิลิกอนและอะลูมิเนียมไอออ นมีน้อย 
(Rattanasak et al., 2009) แคลเซียมไอออนถูกชะละลายออกได้มาก (Phair et al., 2000) ท าให้สามารถ
เกิดปฏิกิริยาเป็นสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตหรือสารประกอบแคลเซียมอะลูมิโนซิลิเกตไฮเดรตได้ 
ส่งผลท าให้ระยะเวลาการก่อตัวสั้น (Alonso, Palomo, 2001; Chindaprasirt et al., 2012) ซึ่งผลของ
แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) และแคลเซียมอะลูมิโนซิลิเกตไฮเดรต (C-A-S-H) ที่มีต่อการก่อตัวให้       



 

 

ผลเหมือนกับปฏิกิริยาไฮเดรชันในระบบปูนซีเมนต์ ดังนั้นการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยที่มีแคลเซียม
ออกไซด์เป็นองค์ประกอบสูงจึงสัมพันธ์กับปริมาณแคลเซียมออกไซด์ในระบบด้วย (Rattanasak et al., 2011;  
Chindaprasirt et al., 2012) และเมื่อใช้ความเข้มข้นสารละลายอัลคาไลน์ที่สูง พบว่าระบบมีปริมาณ                 
ไฮดรอกไซด์ไอออนมากท าให้ความสามารถในการชะละลายของซิลิกอนและอะลูมิเนียมไอออนเพ่ิมขึ้น       
แต่การละลายของแคลเซียมไอออนลดลง (Phair et al., 2000) ดังนั้นการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์จึงขึ้นกับ
กระบวนการจีโอโพลิเมอร์ไรเซชัน ท าให้เวลาในการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์เพ่ิมข้ึน (De Silva et al., 2007) 
  ส าหรับก าลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามความเข้มข้นสารละลายโซเดียม-                
ไฮดรอกไซด์ที่เพ่ิมขึ้น (Hanjitsuwan et al., 2014) เนื่องจากการเพ่ิมความเข้มข้นสารละลายเป็นการเพ่ิม
ความสามารถในการละลายของไอออนจากวัสดุตั้งต้น ส่งผลให้มีโอกาสเกิดปฏิกิริยาเป็นวัสดุจีโอโพลิเมอร์มาก
ขึ้น ดังนั้นค่าก าลังรับแรงอัดจึงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (Rattanasak, Chindaprasirt, 2009) ซึ่งความสัมพันธ์
ระหว่างระยะเวลาการก่อตัวและก าลังรับแรงอัดของระบบเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์ ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

         

รูปที่ 2 ระยะเวลาการก่อตัวและก าลังรับแรงอัดของระบบเถ้าลอยแคลเซียมสูง 
(Hanjitsuwan, et al., 2014) 

 
5. แนวโน้มการประยุกต์ใช้จีโอโพลิเมอร์ในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 

การประยุกต์ใช้จีโอโพลิเมอร์ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในปัจจุบันยังไม่นิยมแพร่หลาย เนื่องจาก 
ยังเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่และก าลังพัฒนาเพ่ือน ามาใช้งาน ปัจจุบันนักวิจัยเริ่มให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีนี้ 
มากขึ้น โดยคาดกันว่าจีโอโพลิเมอร์จะเข้ามาแทนท่ีวัสดุก่อสร้างอย่างซีเมนต์และคอนกรีตในอนาคต  

ในปัจจุบันงานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุจีโอโพลิเมอร์ได้มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง เช่น จีโอโพลิเมอร์
คอนกรีตพรุนเพ่ือใช้ในงานถนนหรืองานทางเท้า เนื่องด้วยคอนกรีตพรุนเป็นคอนกรีตที่มีโพรงช่องว่างต่อเนื่อง
ที่ยอมให้น้ าไหลซึมผ่านได้ดี สามารถช่วยลดปัญหาการไหลนองของน้ าฝนและลดขนาดของระบบระบายน้ า 
ได้ ขณะที่พ้ืนที่ด้านล่างใต้ผิวทางสามารถใช้เป็นพื้นที่กักเก็บและชะลอปริมาณน้ าฝนได้ นอกจากจะสามารถลด
ขนาดระบบระบายน้ าได้แล้วยังสามารถลดปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง ลดการปนเปื้อนของน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
โดยน้ าสามารถซึมลงสู่ชั้นดินด้านล่างท าให้คุณภาพของน้ าที่ไหลลงสู่ระบบแม่น้ าดีขึ้น อีกทั้งสามารถใช้เป็น   
พ้ืนทางบริเวณเขตเมืองร่วมกับการปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นพื้นที่สีเขียว  



 

 

นอกจากนั้นงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้จีโอโพลิเมอร์เป็นวัสดุเชื่อมประสานเป็นอีกหนึ่งงาน  
ที่จีโอโพลิเมอร์สามารถพัฒนาส าหรับใช้งานดังกล่าวได้ เนื่องด้วยจีโอโพลิเมอร์เป็นวัสดุที่มีความสามารถในการ
ยึดเกาะ (Bond) ได้ดีมาก ซึ่งงานวิจัยในด้านนี้ เช่น การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวด้วยวิธีทดสอบแบบเฉือน  
(Slant shear test) เปรียบเทียบระหว่างจีโอโพลิเมอร์กับวัสดุซ่อมแซมตามท้องตลาด ดังแสดงในรูปที่ 3     
ซึ่งจีโอโพลิเมอร์มีการยึดเหนี่ยวใกล้เคียงกับวัสดุซ่อมแซมตามท้องตลาด (Phoo-ngernkham, et al. 2015) 
อีกท้ังเมื่อเปรียบเทียบทางดา้นราคาแล้วพบว่าจีโอโพลิเมอร์มีราคาต้นทุนที่ถูกกว่าวัสดุซ่อมแซมตามท้องตลาด
มาก (Pacheco-Torgal et al. 2008) นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยศึกษาแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับ    
เหล็กเสริมที่มีการใช้จีโอโพลิเมอร์เพสต์เป็นวัสดุเชื่อมประสานเปรียบเทียบกับอีพ็อกซี่ แสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้   
จีโอโพลิเมอร์เพสต์เป็นวัสดุประสานระหว่างคอนกรีตกับเหล็กมีแรงยึดเหนี่ยวดีกว่าอีพ็อกซี่ตามท้องตลาด     
ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน (Songpiriyakij et al. 2011) จากเหตุผลดังกล่าวการใช้จีโอโพลิเมอร์จึงน่าจะเป็น
หนึ่งในทางเลือกที่มีความเหมาะสมส าหรับการใช้เป็นวัสดุประสาน 
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รูปที่ 3 การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวด้วยวิธีทดสอบแบบเฉือนอัดระหว่างคอนกรีตกับจีโอโพลิเมอร์ 

เปรียบเทียบกับอีพ็อกซี่ (Phoo-ngernkham, et al. 2015) 
 
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติของจีโอโพลิเมอร์แล้วพบว่าจีโอโพลิเมอร์เป็นหนึ่งในวัสดุใหม่ 

ที่น่าสนใจส าหรับการพัฒนาเพ่ือใช้ในภาคอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตามจีโอโพลิเมอร์ยังคงต้องมีการศึกษาและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการในการเลือกใช้
วัสดุจีโอโพลิเมอร์ต่อไป 
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