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บทคัดย่อ
หลายปีที่ผ่านมาการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีส่วนประกอบของโลหะทอง gold catalyst or gold
nanoparticles ในการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องมาจากคุณสมบัติเฉพาะตัว
ของโลหะทอง ซึ่งทําให้ปฏิกิริยาดําเนินไปได้รวดเร็วและได้สารผลิตภัณฑ์ที่ต้องการในปริมาณสูง อีกทั้งในหลายๆ
ปฏิกิริยา ผลที่ได้ดีกว่าการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีส่วนประกอบของโลหะชนิดอื่น เช่น Pd หรือ Ni เป็นต้น แต่ข้อเสีย
ของตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้คือจําเป็นจะต้องมีตัวรองรับให้โลหะยึดเกาะ และการแยกเอาตัวเร่งปฏิกิริยาออกจากสาร
ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างยุ่งยาก
ต่อมานักเคมีจึงได้หันมาให้ความสนใจ gold catalyst ในรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เป็น
nanoparticles และไม่ จํ า เป็ น จะต้ อ งมี ตั ว รองรั บ ที่ เ ป็ น โลหะซึ่ ง gold
catalyst แบบใหม่ นี้ ถู ก เรี ย กว่ า
nanoporous gold (AuNPore) ซึ่งเกิดจากการผุกร่อนแบบเลือก (dealloy) ของโลหะผสม (alloy) ระหว่างโลหะ
ทองและเงิน ทําให้ไ ด้ตัวเร่ง ปฏิกิริยาที่มีลักษณะพิเศษคือมีรูพรุน ทําให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสมาก เมื่ อมีการนําเอา
nanoporous gold ไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย์ พบว่า ปฏิกิริยาเกิดได้ดี ให้สารผลิตภัณฑ์ในปริมาณ
สูง และปฏิกิริยาดําเนินไปอย่างมีความเฉพาะเจาะจง (high selectivity) อีกทั้งเมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดลง ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาเหล่านี้ยังสามารถถูกแยกออกจากสารผลิตภัณฑ์ได้โดยง่ายและนํากลับไปใช้ใหม่ได้อีกหลายครั้ง โดยที่
ความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาไม่ได้ลดลงเลยและไม่พบว่ามีโลหะทองถูกชะล้างออกมาแต่อย่างใด

ABSTRACT
In the past few years, organic synthesis using gold catalyst has gained much attention
from organic chemists due to its unique properties. Reactions catalyzed by gold catalyst occur
rapidly with high yields of products and with high chemo- and stereo-selectivity. In some cases,
the results are better than those of using other metal based catalysts for example; Pd or Ni.
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However, there are some drawbacks of using gold catalysts or gold nanoparticles in that they
require metal support and separation of catalysts from reaction medium is cumbersome in
some cases.
Recently, new generation of gold catalysts was synthesized and its ability as catalyst in
many organic reactions was studied. This new type of gold catalyst is called “nanoporous gold”
(AuNPore) which does not require any metal support and can be prepared easily from dealloy
of gold-silver alloy. This catalyst is porous with 3D metal framework so it has high surface to
volume ratio. Reactions using nanoporous gold catalysts can occur in high yields and high
selectivity. In addition, after the reaction, catalyst can be easily separated from products and be
reused many times without losing its catalytic ability and leaching of gold.
Keywords: Nanoporous gold, Gold catalyst, Organic synthesis

บทนํา
ในช่ ว งหลายปี ที่ผ่ า นมาตั ว เร่ ง ปฏิ กิริ ย าทาง
เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ได้รับการพัฒนาออกมามากมาย
โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายหลั ก คื อ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ส ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
ปริม าณที่สูง ในขณะที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในปริม าณที่
น้อย และปฏิกิริยาสามารถดําเนินไปได้อย่างรวดเร็ว
ภายใต้สภาวะอุณหภูมิปกติหรืออุณหภูมิต่ําที่สุด รวมทั้ง
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วย
หนึ่งในตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้รับความสนใจและ
ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ก็คือ ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาที่มีส่วนผสมของโลหะทอง (gold catalyst)
โดยมักจะทําให้อยู่ในรูปของอนุภาคขนาดเล็กระดับนา
โนเมตรที่เรียกว่า nanoparticles ทั้งนี้ในช่วงหลายปี
มานี้มีงานวิจัยที่ใช้ gold nanoparticles เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาถูกตีพิมพ์ออกมาเป็นจํานวนมาก
เป็นที่ทราบกันดีว่า ทองในลักษณะที่เป็นทอง
บริสุทธิ์ (bulk gold) เป็นโลหะที่ไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยา
แ ต่ เ มื่ อ ถู ก พั ฒ น า ใ ห้ อ ยู่ ใ น รู ป แ บ บ ที่ เ ป็ น gold
nanoparticles พบว่าสามารถเร่งปฏิกิริยาทางเคมี
อินทรีย์สังเคราะห์ต่างๆ ได้ดีกว่าเดิม และปฏิกิริยาเคมี

อินทรีย์เหล่า นั้นดําเนินไปแบบมีความเฉพาะเจาะจง
มากขึ้นทั้งด้าน chemo- และ regio-selectivity เมื่อ
เทียบกับการใช้โลหะทรานสิชันอื่นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
นอกจากนี้ ใ นขั้ น ตอนของการสั ง เคราะห์ gold
nanoparticles นั้ น เรายั ง สามารถควบคุ ม ขนาดของ
gold nanoparticles เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานได้อีก
ด้วย
อย่างไรก็ดี ในการสังเคราะห์ gold nanoparticles นั้นจําเป็นจะต้องมีโมเลกุลที่เรียกว่าตัว
รองรับ (support) เพื่อให้โลหะทองสามารถเกาะติดอยู่
บนโมเลกุลของตัวรองรับเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อ
การนําไปใช้และการนํากลับมาใช้ใหม่ในภายหลัง แต่
การใช้ gold nanoparticles นั้นอาจจะมีปัญหาที่เกิด
จากการจับตัวกันเองของ gold nanoparticles ที่
เรียกว่า aggregation ทําให้ขนาดของ gold nanoparticles มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
ดังนั้นจึง น่าจะเป็นการดีถ้านักวิทยาศาสตร์
สามารถพั ฒ นาตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าที่ ไ ม่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ตั ว
รองรับสํา หรับโลหะขี้นมาได้ แนวคิดนี้จึงนําไปสู่การ
พัฒนา nanoporous gold ขี้นมาสําหรับเป็นตัวเร่ง
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ปฏิกิริยา ซึ่ง nanoporous gold นั้นเป็นโครงสร้างที่มี
ขนาดเล็ ก มี รู พ รุ น ขนาดเล็ ก ระดั บ นาโนเมตร มี
อัต ราส่ วนของพื้น ที่ผิวต่ อ ปริมาตรที่สูง ไม่มีพิษ และ
โลหะทองที่อยู่บนพื้นผิวของ nanoporous gold นี้มี
ความว่ อ งไวต่ อ ปฏิ กิ ริ ย ามาก ด้ ว ยข้ อ ดี ข อง nanoporous gold เหล่านี้จึงทําให้มันเป็น heterogeneous catalyst ที่น่าสนใจ นอกจากนี้การที่ไม่มีตัว
รองรับเหมือนกับกรณีของ nanoparticles ยังทําให้
ง่ายต่อการเข้าใจ catalytic activity ที่แท้จริงของ
ตัวเร่งปฏิกิริยานั้น โดยไม่ต้องคํานึงถึง support effect
ของตัวรองรับอีกด้วย
อีกทั้งตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดนี้ยังง่ายต่อการนํา
กลับมาใช้ใหม่ โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยากเหมือน
อย่างกับตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเก่า เช่น กรณีของ metal
nanoparticles เนื่องจากมันมีลักษณะเป็นผงละเอียด
(powder) หลังจากปฏิกิริยาสิ้นสุดลง จะต้องทําการ
กรองออกด้ ว ยกระดาษกรองเพื่ อ แยกสารผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออกจากตัวเร่งปฏิกิริยา แต่ในกรณีของ nanoporous
gold นั้น เนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่า ทําให้สามารถแยก
มั น ออกจากสารผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ง่ า ยแค่ ใ ช้ แ ท่ ง คี บ หยิ บ
ออกมา และยั ง ถู ก นํ า กลั บ ไปใช้ ใ หม่ ไ ด้ โ ดยไม่ ทํ า ให้
ความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาลดลง ด้วยข้อดีเหล่านี้
เองทําให้ในช่วงหลังมานี้จึงได้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การนํา nanoporous gold ไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ทางเคมีอินทรีย์สังเคราะห์เพิ่มมากขึ้น ดังจะได้กล่าวถึง
ต่อไป
การเตรียม nanoporous gold นั้น เป็นไป
ดังแสดงในรูปที่ 1 (Erlebacher et al., 2001;

Review

Yamamoto, 2014) โดยการนําเอาโลหะทองและ
โลหะเงินในอัตราส่วนทอง : เงิน คือ 30:70 มาหลอม
รวมกันจนได้โลหะผสม Au30Ag70 alloy ซึ่งจะถูก
นํ า ไปทํ า ให้ เ ป็ น แผ่ น บางที่ มี ค วามหนาประมาณ 40
มิ ล ลิ เ มตร หลั ง จากนั้ น จะถู ก ตั ด ออกให้ มี ข นาด 3x3
ตารางมิลลิเมตร ก่อนที่จะนําไปทําปฏิกิริยากับกรดไน
ตริก เป็น เวลานานถึง 18 ชั่ ว โมงเพื่ อเป็ น การผุก ร่อ น
แบบเลือก (dealloy) เอาโลหะเงินออกจากโลหะผสม
สุดท้ายจะได้ nanoporous gold ซึ่งก็คือโลหะทองที่มี
โลหะเงินผสมอยู่ด้วยเล็กน้อย (Au97Ag3) ขึ้น มา ซึ่ง
nanoporous gold ที่เตรียมได้จะมีสีแตกต่างออกไป
จากโลหะทองปกติ
ในปี 2010 กลุ่มวิจัยของ Prof. Yamamoto
ได้ทดลองนํา nanoporous gold นี้ไปใช้เป็นครั้งแรก
ในการศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชันของ silanes (R3SiH)
ไปเป็น silanols (R3SiOH) ซึ่ง silanols นี้เป็น
ส่วนประกอบที่สําคัญในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มี
ส่ ว นผสมของซิ ลิ ค อน ทั้ ง นี้ ก ลุ่ ม วิ จั ย ของเขาได้
ทําการศึกษากับ silanes หลายชนิดที่มีหมู่แทนที่ที่
ต่างกันออกไป พบว่าปฏิกิริยาดําเนินไปได้ด้วยดี ทําให้
ได้ silanols เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นปริ ม าณที่ สู ง (88-99%
yield) และ nanoporous gold ยังสามารถถูกนํา
กลับไปใช้ใหม่ได้อีกหลายครั้ง (Takale, Bao and
Yamamoto, 2014) จากงานวิจัยเริ่มต้นนี้ ทําให้กลุ่ม
วิจัยของ Prof. Yamamoto สนใจศึกษาปฏิกิริยาเคมี
อินทรีย์อื่นๆ โดยใช้ nanoporous gold ที่เตรียม
ขึ้ น มาได้ นี้ เ ป็ น ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า ดั ง ตั ว อย่ า งที่ จ ะได้
กล่าวถึงต่อไปนี้
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ขั้นตอนการเตรียม nanoporous gold (Yamamoto, 2014)

การนํา nanoporous gold ไปใช้ในปฏิกิริยา ในขณะที่ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นพวก Pd หรือ Ni มักถูก
ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการศึกษาปฏิกิริยาไฮโดรจิเน
เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ต่างๆ
1. Semihydrogenation of alkynes
ก่อนหน้านี้มีรายงานถึงการใช้ nanoporous
gold
ในการทํ า ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น เช่ น CO
oxidation, MeOH oxidation, oxidation of
glucose, electrochemical oxidation of MeOH
ดั ง ตั ว อย่ า งของปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น ต่ า งๆที่ ไ ด้ เ คยมี
ผู้รายงานไว้ (Zielasek et al., 2006; Xu et al.,
2007; Yu et al., 2007; Zhang et al., 2007; Yin et
al., 2008; Wittstock et al., 2010) อย่างไรก็ตามไม่
พบรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ nanoporous gold
ในปฏิ กิ ริ ย าไฮโดรจิ เ นชั น อั น น่ า จะเนื่ อ งมาจาก
ความสามารถอันจํากัดในการปลดปล่อยไฮโดรเจนของ
โลหะทอง เมื่อเทียบกับโลหะอื่นๆเช่น Pd, Pt หรือ Ni

ชั น ของอั ล ไคน์ ซึ่ ง จะให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น อั ล คี น ตาม
ต้ อ งการ แต่ ใ นบางครั้ ง ก็ มี ปั ญ หาการเกิ ด overreduction ไปเป็นอัลเคนหรือเกิด isomerization
ของ E/Z alkenes (Gruttadauria et al., 2001;
Venkatesan et al., 2011)
Jia, Nikolaev และ Smirnow ได้เคย
รายงานถึงปฏิกิริยา semihydrogenation ของ
alkynes โดยใช้ gold nanoparticles หรือ gold
nanocomposites เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา พบว่าปฏิกิริยา
ดําเนินไปได้ด้วยดี แต่ความสามารถในการเร่งปฏิกิริยา
ของ gold
nanoparticles นั้น ยังดีไ ม่เท่า กับ Pd
nanoparticles (Jia et al., 2000; Nikolaev and
Smirnow, 2009)
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ตัวอย่างที่นําเสนอในที่นี้เป็นงานวิจัยจากกลุ่ม gold
แล้ ว เกิ ด เป็ น ก๊ า ซไฮโดรเจนซึ่ ง จะทํ า ให้
วิจัยของ Prof. Jin (Yan et al., 2012) ซึ่งรายงานถึง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ป ฏิ กิ ริ ย า ล ด ล ง น อ ก จ า ก นี้
การใช้ nanoporous gold เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการ nanoporous gold ที่ใช้ยังสามารถถูกนํากลับมาใช้
เกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันจากอัลไคน์เป็นอัลคีน โดยใช้ ใหม่ได้อีกด้วย
organosilane และน้ําเป็นแหล่งของไฮโดรเจน และมี
ดัง แสดงในตารางที่ 1 จะเห็น ได้ว่า อัล ไคน์
การเติมสารจําพวกเอมีนลงไปด้วยซึ่งจะไปช่วยลดการ (1) หลายชนิดสามารถเกิดปฏิกิริยา hydrogenation
จับตัวกันเองของไฮโดรเจนอะตอมของ organosilane ไปเป็นอัลคีน (2) ในปริมาณที่มากกว่า 90% yield
และของน้ํ า ที่ ดู ด ซั บ อยู่ บ นพื้ น ผิ ว ของ nanoporous
ตารางที่ 1 ปฏิกิริยา semihydrogenation ของ terminal และ internal alkynes โดยใช้ nanoporous
gold (Au nanopore) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

Entry
1
2
3
4
5d
6d
7
8

R1
C6H5
C6H5
CH2NHTs
CH2NHTs
C6H5
C6H5
4-CH3COC6H4
4-CH3COC6H4

R2
H
H
H
H
CH2NHTs
CH2NHTs
n-C4H9
n-C4H9

Aminea
DMF
pyridine
DMF
pyridine
DMF
pyridine
DMF
pyridine

%yieldb
(96)
(91)c
93
91
96
(92)
(93)
98

สภาวะของปฏิกิริยา: Au nanopore (2 mol%), อัลไคน์ (1) (0.5 mmol), PhMe2SiH (0.75 mmol) และ H2O (1 mmol) a DMF (1M) หรือ pyridine
(0.25 mmol) ในตัวทําละลายคือ CH3CN (1M). b yield ของสารผลิตภัณฑ์ที่แยกได้, yield ของสารผลิตภัณฑ์ในวงเล็บคํานวณจาก 1H-NMR โดยใช้ CH2Br2
เป็น internal standard. c มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก over-reduction 9% yield. d ใช้ PhMe2SiH (1.5 mmol) และ H2O (1.75 mmol)

ปฏิกิริยานี้สามารถเกิดได้ดีกับทั้ง terminal
และ internal alkynes ชนิดต่างๆ โดยให้สาร
ผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่สูงและสามารถทําได้ 2 วิธีคือ
1. ใช้ DMF เป็นตัวทําละลาย โดยไม่มีการ
เติมสารพวกเอมีนลงไป

2. หรือใช้ CH3CN เป็นตัวทําละลาย และเติม
สารเติมแต่งพวกเอมีนลงไป
กลไกการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย ามี ค วามเป็ น ไปได้ 2
แบบ ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

บทความ
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แผนภาพที่ 1 กลไกการเกิดปฏิกิริยาที่เป็นไปได้ 2 แบบ ของปฏิกิริยา semihydrogenation ของอัลไคน์ โดยมี
nanoporous gold เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Yan et al., 2012)
Atomic hydrogenation (path b) ในกรณี
ที่ไ ม่มีก ารสร้ า งพันธะไฮโดรเจนระหว่า งน้ํา กับ พิริดีน
หลังจากโมเลกุลของ hydrosilane (PhMe2SiH) กับน้ํา
ถูกดูดซับไปบนโลหะทองที่อยู่บน gold nanopore
แล้ว จะเกิดการสูญเสียโมเลกุลของ PhMe2SiOH
ออกไป ทําให้เหลือแต่โมเลกุลของไฮโดรเจนอะตอมที่
ถูกดูดซับอยู่บน gold nanopore ซึ่งสามารถจะเกิด
การเพิ่มเข้าไปที่อัลไคน์ได้พร้อมๆ กันทําให้ได้ผลิตภัณฑ์
ที่เป็น Z-alkenes
อย่า งไรก็ดีไฮโดรเจนอะตอม
เหล่ า นั้ น ก็ ส ามารถเกิ ด การสลายตั ว ไปเป็ น ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนได้อย่างรวดเร็วทําให้ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน
ของอัลไคน์เกิดขึ้นได้ยากกว่า path a จึงทําให้ได้สาร
ผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่น้อยกว่า นอกจากนี้กลุ่มวิจัยของ
เขาได้ทําการทดลองโดยใช้ PhMe2SiH และ D2O ใน
การทําปฏิกิริยาแล้วพบว่า เกิดการเพิ่มของ H และ D
เข้าไปที่แต่ละคาร์บอนของอัลไคน์สอดคล้องกับกลไก
การเกิดปฏิกิริยาแบบ a ดังนั้นนักวิจัยจึงสรุปว่ากลไก
การเกิดปฏิกิริยาน่าจะเป็นไปตามวิธีแบบ path a

มากกว่า ซึ่งมีการป้องกันไม่ให้มีการเกิดก๊าซไฮโดรเจน
เกิดขึ้นโดยการใส่เอมีนเบสเข้าไปช่วย
2. Selective hydrogenation of quinolines
โมเลกุลของ tetrahydroquinoline เป็น
โครงสร้ า งที่ พ บได้ บ่ อ ยในกลุ่ ม ของสารผลิ ต ภั ณ ฑ์
ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ (Nammalwar and
Bunce, 2014) ดังตัวอย่างของสารต่อไปนี้
Nicainoprol
เป็ น สารที่ มี ฤ ทธิ์ เ ป็ น
antiarrhythmic agents คือเป็นยาที่ใช้บรรเทาการ
เต้นผิดปกติของหัวใจ (Imanishi et al., 1991)
Virantmycin มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัส ทั้ง
RNA และ DNA ไวรัส และยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อราอีกด้วย
โดยสกัดได้จาก Streptomyces nitrosporeus No.
AM-2722. (Nakagawa et al., 1981)
Helquinoline เป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อรา
และแบคทีเรีย (antibiotic) ที่สกัดได้จาก Janibacter
limosus (Asolkar et al., 2004)
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โมเลกุลของ 1,2,3,4-tetrahydroquinoline
นี้สามารถเตรียมได้ง่ายๆ จากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน
ของ quinolines โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโลหะเหล่านี้
Rh, Mo, Pd, Ru, Pt, หรือ Ir อยู่ด้วย และใช้ก๊าซ
ไฮโดรเจนเป็นแหล่งของไฮโดรเจน แต่ปฏิกิริยาเหล่านี้มี
ข้อเสียคือต้องทําภายใต้ ก๊าซไฮโดรเจนแรงดันสูง (>1
atm) หรือต้องทําที่อุณหภูมิสูง (>100 °C) (Zhou et
al., 2008; Zhu et al., 2008; Mao et al., 2011)
จากงานวิ จั ย ของกลุ่ ม วิ จั ย ของ Prof. Jin
เกี่ยวกับปฏิกิริยา semihydrogenation ของ alkynes
ซึ่งต้องมีการเติมเอมีนลงไปช่วยในปฏิกิริยานั้น พวกเขา
พบว่าเมื่อใช้เอมีนคือ quinoline จะพบผลิตภัณฑ์ที่
เ ป็ น 1,2,3,4-tetrahydroquinolines เ กิ ด ขึ้ น เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์รอง (30%) ซึ่งเกิดจาก quinoline ถูกรีดิวซ์
ไป (Yan et al., 2012) ดังนั้นกลุ่มวิจัยของเขาจึงได้
สนใจศึกษาปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของ quinolines โดย
ในตอนแรกได้ทําการทดลองในตัวทําละลายคือ DMF
หรือ CH3CN ซึ่งเป็นตัวทําละลายที่ให้สารผลิตภัณฑ์ใน
ปริมาณสูงในปฏิกิริยา semihydrogenation ของ
alkynes แต่ผลปรากฎว่าได้สารผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่
น้อย (12-30% yield) และถ้าเปลี่ยนไปใช้ THF หรือ
เอทานอลก็ไม่ทําให้ได้สารผลิตภัณฑ์ในปริมาณมากขึ้น
แต่อย่างใด (26-38% yield) แต่พบว่าการใช้โทลูอีน

Review

เป็นตัวทําละลาย โดยยังคงใช้ nanoporous gold เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยา และใช้ organosilane และน้ําเป็น
แหล่ง ของไฮโดรเจนให้สารผลิตภัณ ฑ์ใ นปริม าณที่สูง
(91% yield) แต่ถ้าใช้ก๊าซไฮโดรเจนเป็นแหล่งของ
ไฮโดรเจน แทนที่ จ ะใช้ organosilane
และน้ํ า
ปฏิ กิ ริ ย าจะไม่ เ กิ ด ขึ้ น เลย ทํ า นองเดี ย วกั น เมื่ อ ใช้
nanoporous silver (AgNPore) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
แทน nanoporous gold ก็ไม่ทําให้เกิดสารผลิตภัณฑ์
ที่ต้องการเกิดขึ้นเช่นกัน (Yan et al., 2013)
หลังจากพบแล้วว่าปฏิกิริยาจะดําเนินไปได้
ด้วยดีเมื่อใช้ nanoporous gold เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ในสภาวะของปฏิกิ ริ ย าที่ ใ ช้ โ ทลู อี น เป็ น ตัว ทํ า ละลาย
และใช้ organosilane และน้ําเป็นแหล่งของไฮโดรเจน
กลุ่มวิจัยของ
Prof. Jin จึงได้ศึกษาขอบเขตของ
ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของ quinolines ชนิดต่างๆ (3)
ซึ่งพบว่าปฏิกิริยาดําเนินไปได้ด้วยดี ให้สารผลิตภัณฑ์
คือ 1,2,3,4-tetrahydroquinoline (4) ในปริมาณที่สูง
ดังแสดงในตารางที่ 2 (Yan et al., 2013) นอกจากนี้
nanoporous gold ที่ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ยัง
สามารถถูกนํากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างน้อย 5 ครั้งโดยไม่
มี ก ารสู ญ เสี ย ความสามารถในการเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า และ
ทดสอบแล้วไม่พบว่ามีการชะล้าง (leaching) ของ
nanoporous gold ระหว่างการทดลอง

บทความ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ปฏิกิริยา hydrogenation ของ quinolines ที่มีหมู่แทนที่ต่างๆ โดยใช้ Au nanopore เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา

R1
H
H
H
8-CH3
3-CH3
H
H
6-Cl
2-CH3
H

R2
H
2-CH3
3-CH3
H
6-CH3
2-n-C3H7
2-C6H5
H
3-CH3
2-CHCHPh

Time (h)
24
7
18
6
7
3
10
39
24
18

%yielda
86b
91
96
83
98
97
98
97
78c
85d

สภาวะของปฏิกิริยา: quinolines (3) (0.5 mmol), Au nanopore (2 mol%), PhMe2SiH (2 mmol), H2O (2 mmol) และ toluene (0.5 mL) ที่อุณหภูมิ
80°C. a yield ของสารผลิตภัณฑ์ที่แยกได้. b ใช้ PhMe2SiH (1.25 mmol) และ H2O (1.5 mmol) c ได้สารผลิตภัณฑ์ที่เป็น syn: anti isomers ในอัตราส่วน
2.5:1 d ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นคือ 2-phenethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline.

3. Oxidation of alcohols
Asao และ Yamamoto และกลุ่มวิจัยของ
เขาได้รายงานถึงปฏิกิริยา aerobic oxidation ของอัล
กอฮอล์ชนิดต่างๆ โดยการใช้ Au nanopore เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยา และใช้ก๊าซออกซิเจนเป็นตัวออกซิเดนท์
พบว่าปฏิกิริยาดําเนินไปได้ด้วยดี ให้สารผลิตภัณฑ์ที่
เป็นคีโตนในปริมาณ %yield ที่สูง (80-90%)
ในตอนเริ่ ม แรก กลุ่ ม วิ จั ย ของเขาได้ ศึ ก ษา
ปฏิกิริยา aerobic oxidation ของ 1-Phenylbutanol

(5) ในตั ว ทํ า ละลายคื อ เมทานอล และใช้
Au
nanopore เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา พบว่าปฏิกิริยาดําเนิน
ไปได้ด้วยดีให้สารผลิตภัณฑ์คือ 1-Phenylbutanone
(6) ในปริมาณสูงถึง 96% yield นอกจากนี้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาที่ใช้ยังสามารถถูก นํา กลับ มาใช้ใหม่ได้อีก 4
ครั้ง โดยไม่ได้ทําให้การเร่งปฏิกิริยาลดลง ยังคงให้สาร
ผลิตภัณฑ์ในปริมาณสูง (95-97% yield) และไม่เกิด
การชะล้างของโลหะทองออกจากตัวเร่งปฏิกิริยาเลย
ดังแสดง (Asao et al., 2012)

โดยทั่ ว ไปแล้ ว การใช้ ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าแบบ
supported gold catalysts จําเป็นต้องมีการเติมเบส
ไปในปริมาณที่มากเกินพอเพื่อให้ปฏิกิริยานี้ดําเนินไปได้
(Zhan and Thompson, 2004; Mallat and Baiker,

2014) แต่ ใ นปฏิ กิ ริ ย านี้ ไ ม่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารเติ ม สาร
ต่างๆ เช่น เบส, stabilizers หรือ ligands ลงไป
เพิ่ม เติ ม อีก ทั้ง เมื่ อ ปฏิ กิริ ยาสิ้ น สุ ด ลงตั วเร่ ง ปฏิกิ ริย า
สามารถถู ก แยกออกจากปฏิ กิ ริ ย าได้ ง่ า ย โดยไม่
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จําเป็นต้องกรองด้วยกระดาษกรองหรือ centrifuge
นอกจากนี้ปฏิกิริยานี้ยังสามารถทําให้เกิดขึ้นในระบบที่
เป็น flow system อีกด้วย
กลุ่ ม วิ จั ย ของเขาจึ ง ได้ ศึ ก ษาปฏิ กิ ริ ย า
aerobic oxidation ของอัลกอฮอล์ชนิดต่างๆ (7)
โดยใช้ nanoporous gold (Au nanopore) เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยา พบว่าให้สารผลิตภัณฑ์เป็นคีโตนชนิด
ต่างๆ (8) ในปริมาณที่สูง (>80% yield) ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
ในการทดลองที่ 2 เมื่อเทียบกับการทดลองที่
1 จะเห็นได้ว่า เมื่อเปลี่ยนจากการใช้ก๊าซออกซิเจนมา
เป็น ใช้อากาศเป็น ตัวออกซิเดนท์ ปฏิกิริยาก็สามารถ
ดําเนินไปให้คีโตนในปริมาณที่สูงเช่นกัน แต่ต้องใช้เวลา
ในการทําปฏิกิริยาที่นานขึ้น สําหรับการทดลองที่ 3,10
และ 11 แสดงให้เห็นว่านอกจากเมทานอลแล้ว ยังใช้
OH
R1

1,4-dioxane เป็นตัวทําละลายได้อีกด้วย สําหรับการ
ทดลองที่ 10 พวกเขาพบว่า เมื่อใช้เมทานอลเป็นตัวทํา
ละลาย จะทํ า ให้ เ กิ ด สารผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ ต้ อ งการคื อ
methyl benzoate มากถึง 78% yield แต่ถ้า
เปลี่ยนไปใช้ตัวทําละลายคือ 1,4-dioxane จะให้สาร
ผลิตภัณ ฑ์เป็นคีโตนที่ต้องการเพีย งชนิดเดียวมากถึ ง
85% yield ในกรณีที่สารตั้งต้นเป็น benzyl alcohols
และ cinnamyl alcohol (การทดลองที่ 4-7) ปฏิกิริยา
เกิดได้ดีมากในสภาวะปฏิกิริยาปกติ ทํา ให้ไ ด้คีโตนที่
ต้องการสูงถึงมากกว่า 90% yield นอกจากนี้ปฏิกิริยา
ยั ง เกิ ด ได้ ดี กั บ อั ล กอฮอล์ ที่ มี เ ฮเทอโรอะตอมอยู่ ใ น
โมเลกุ ล (การทดลองที่ 8-9) และยั ง เกิ ด ได้ ดี กั บ
aliphatic secondary alcohols แต่ต้องมีการเพิ่ม
ปริมาณของตัวเร่ง ปฏิกิริยาให้มากขึ้น (การทดลองที่
11-12) (Asao et al., 2012)

MeOH, 60oC

R1

7

ตารางที่ 3

R2
8

ปฏิกิริยา aerobic oxidation ของอัลกอฮอล์ชนิดต่างๆ โดยใช้ Au nanopore เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาa
7

Time
(h)
24

88

8

22

83

7

85

9

22

81

4

9

97

10d,e,f

24

85

5

10

94

11d,e,f

22

82

6

28

91

12f

19

96

1

10

Yield
(%)b
88

2c

24

3d

Entry

a

O

Au nanopore, O2 balloon
R2

Review

Alcohol

Time (h)

Entry

Alcohol

Yield (%)b
98

สภาวะของปฏิกิริยา: อัลกอฮอล์ 7 (0.30 mmol), ก๊าซออกซิเจนผ่านทางลูกโป่ง, Au nanopore (10 mol%) ที่อุณหภูมิ 60 °C. b วิเคราะห์
โดยใช้เทคนิค 1H NMR analysis โดยใช้ p-xylene เป็นสารอ้างอิง. c ใช้ลูกโป่งที่บรรจุอากาศแทนก๊าซออกซิเจน. d ตัวทําละลายคือ 1,4-dioxane.
e
อุณหภูมิที่ใช้ทําปฏิกิริยาคือ 80 °C. f ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในปริมาณ 20 mol%.
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4. Hydrosilylation of alkynes
นอกจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของอัลกอฮอล์ที่
กลุ่มวิจัยของ Asao และ Yamamoto ได้ทําการศึกษา
ดัง ได้ อธิบ ายไปในหัวข้ อก่อนหน้า นี้แ ล้วนั้น กลุ่มวิจัย
ของเขายังได้ศึกษาถึงการนําเอา Au nanopore ไปใช้
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย์อื่นๆ อีก
และพบว่า Au
nanopore สามารถเร่งปฏิกิริยา
hydrosilylation ระหว่างอัลไคน์ (9) กับ hydrosilane (10) ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเพิ่มของ
hydrosilane ไปที่พั น ธะสามของอัล ไคน์ คื อ สาร 11
ใน %yield ที่สูง และถือเป็นผลิตภัณฑ์หลัก โดยมี
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 12 เกิ ด ขึ้ น ในปริ ม าณเล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้ น
(Ishikawa et al., 2013)

9

10
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โดยปกติ แ ล้ ว ปฏิ กิ ริ ย า hydrosilylation
ของอัลไคน์มักจะให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้ 3 ชนิด
ด้ ว ยกั น คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด จากการเพิ่ ม ของหมู่
trialkylsilyl (R3Si) ไปที่คาร์บอนเดียวกับคาร์บอนที่มี
หมู่แทนที่ (R1) เกาะอยู่ (-product, 12) อีกสอง
ผลิตภัณฑ์เกิดจากการเพิ่มของหมู่ trialkylsilyl (R3Si)
ไปที่ ค าร์ บ อนที่ ถั ด ไปจากคาร์ บ อนที่ มี ห มู่ แ ทนที่ (R1)
เกาะอยู่ (-product, 11) โดยเกิดการเพิ่มของหมู่
trialkylsilyl (R3Si) เข้าไปทางด้านตรงกันข้ามกับหมู่
แทนที่ (R1) (-E) และทางด้านเดียวกัน (-Z) ดังแสดง
ในแผนภาพที่ 2

12

11

11

แผนภาพที่ 2 ปฏิกิริยา hydrosilylation ของอัลไคน์ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้ 3 ชนิด
เริ่ ม แรกกลุ่ ม วิ จั ย ของเขาศึ ก ษาปฏิ กิ ริ ย า
hydrosilylation ของอัลไคน์ในตัวทําละลายต่างๆ เช่น
EtOAc, Dioxane, CH3CN และ toluene แล้วพบว่า
ปฏิกิริยาเกิดได้ดีในตัวทําละลายคือ EtOAc และเมื่อใช้
nanoporous gold catalyst เป็น AuNPore-1 ที่
เตรียมจากการผุกร่อนแบบเลือก (dealloy) ของ
Au20Al80 alloy เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (การทดลองที่ 1)

นอกจากนี้พวกเขายังได้เตรียม nanoporous
gold catalysts ขึ้นอีก 4 ชนิด คือ AuNPore-2,
AuNPore-3, AuNPore-4 และ AuNPore-5 และ
นํ า ไปใช้ ใ นการศึ ก ษาปฏิ กิ ริ ย า hydrosilylation
ของอัลไคน์ในสภาวะของปฏิกิริยาเดียวกัน (การทดลอง
ที่ 2-5) ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4

a

Entry
1
2
3
4
5
6d
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ความสามารถของ Au nanopore ชนิดต่างๆในการเร่งปฏิกิริยา hydrosilylation ของ
phenylacetylene a
Catalyst
AuNPore-1
AuNPore-2
AuNPore-3
AuNPore-4
AuNPore-5
Au powder

Composition
Au96Al4
Au98Ag2
Au98Al2
Au93Ag3Al4
Au96Ag1Al3
-

Specific surface area (m2g-1)
10.5
12.0
8.4
11.3
8.3
0.1

Yield (%)b,c
74
21
62
2
16
1

TOF (h-1)
757
189
789
19
207
22

สภาวะของปฏิกิริยา: alkynes (1 mmol), hydrosilane (1.5 mmol) และ Au nanopore (2 mmol) ที่อุณหภูมิ 70 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง b %yield
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิค 1H NMR spectroscopy โดยใช้ p-xylene เป็น internal standard. cได้ผลิตภัณฑ์เป็น -isomer ในปริมาณที่น้อยกว่า 1% yield
ในทุกกรณี. d ปฏิกิริยาดําเนินไปโดยใช้ Au powder (2 mol%) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 70 °C เป็นเวลา 2 วัน

จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าเมื่อใช้ AuNPore1 ซึ่งเตรียมมาจาก dealloy ของ Au20Al80 alloy เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยานั้น พบว่าให้สารผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่
สูงถึง 74% yield ในขณะที่เมื่อเปลี่ยนมาใช้
AuNPore-2 ซึ่งเตรียมมาจาก Au30Ag70 alloy (Erlebacher et al., 2001) จะทําให้ได้สารผลิตภัณฑ์ใน
ปริมาณที่น้อย (21% yield, การทดลองที่ 2)
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยาทั้ง 2 ชนิดจะ
เห็น ได้ชั ดว่ า
AuNPore-1
มีค่ า turnover
frequencies (TOF) สูงกว่า AuNPore-2 อย่างมากอีก
ด้วย (turnover frequencies: TOF คือค่าที่แสดงถึง
จํานวนโมเลกุลของสารตั้งต้นที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสาร
ผลิตภัณฑ์ต่อขนาดพื้นที่ผิวต่อเวลา) การที่ AuNPore-2
แสดงความสามารถในการเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าได้ ล ดลงเมื่ อ
เทียบกับ AuNPore-1 อาจเป็นไปได้ว่าขั้นตอนในการ
เตรียม AuNPore-2 ซึ่งต้องมีการละลายในกรดไนตริก
จะทําให้ค วามสามารถในการเร่ ง ปฏิกิริ ย าของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาลดลง แต่เมื่อลองนํา AuNPore-1 มาละลาย
ในกรดไนตริก 70% ทําให้ได้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดใหม่คือ
AuNPore-3 นั้ น พบว่ า ความสามารถในการเร่ ง
ปฏิกิริยาลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (% yield ลดลง

จาก 74% เป็น 62%, การทดลองที่ 3) แสดงว่าการ
ละลายในกรดไนตริก ไม่ได้มีผลต่อความสามารถในการ
เร่งปฏิกิริยาแต่อย่างใด น่าจะเป็นผลมาจากโลหะที่เป็น
องค์ประกอบของ AuNPore ชนิดนั้นๆ มากกว่า
สําหรับ nanoporous gold catalysts อีก 2
ชนิดถูกเตรียมขึ้นโดยมีการผสมโลหะทั้ง Al และ Ag
เข้าไปทําให้ได้ AuNPore-4 ซึ่งก็คือ Au93Ag3Al4 alloy
และ AuNPore-5 ซึ่งเตรียมจาก AuNPore-4 ละลาย
ในกรดไนตริก ทําให้ได้ Au96Ag1Al3 alloy ซึ่งจะเห็นว่า
มีปริมาณของโลหะ Ag น้อยลง และเมื่อเปรียบเทียบผล
ของการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 2 ชนิดคือ AuNPore-1 และ
AuNPore-4 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (การทดลองที่ 1 และ
4) จะพบว่า เมื่อมีโลหะ Ag ผสมอยู่ด้วยในตัวเร่ง
ปฏิกิริยาจะส่งผลให้ความสามารถในการเร่งปฏิกิริยา
ลดลง (% yield ลดลงจาก 74% เป็น 2%) ในขณะที่
เมื่อเปรียบเทียบผลของการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 2 ชนิด
คื อ AuNPore-2 และ AuNPore-5 ซึ่ ง มี ป ริ ม าณของ
โลหะ Au และ Ag ในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน (การ
ทดลองที่ 2 และ 5) จะพบว่า เมื่อมีโลหะ Al ผสมอยู่
ด้วยในตัวเร่งปฏิกิริยา แทบจะไม่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการเร่งปฏิกิริยาของ AuNPore เลย ดังจะเห็นได้
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จากปริ ม าณของสารผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ป ริ ม าณ
ใกล้เคียงกัน (% yield คือ 21% และ 16% ตามลําดับ)
นอกจากนี้ ถ้ า ใช้ โ ลหะทองในรู ป แบบที่ เ ป็ น Au
powder พบว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ไม่มีประสิทธิภาพ
แต่อย่างใด เนื่องจากให้สารผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่น้อย
มาก (การทดลองที่ 6) ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 5

a
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จากผลการศึ ก ษาชนิ ด ของตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
ข้างต้นจะเห็นว่า Au nanopore-1 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ที่ให้สารผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่มากที่สุด ดังนั้นกลุ่มวิจัย
ของ Asao และ Yamamoto จึงได้ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานี้
ในศึกษาปฏิกิริยา hydrosilylation ของอัลไคน์ชนิด
ต่างๆ (9) กับ hydrosilanes (10) ดังแสดงในตาราง
ที่ 5

ปฏิกิริยา hydrosilylation ของอัลไคน์ 9 กับ hydrosilanes 10 โดยมี Au nanopore-1 เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาa

Entry

R1

R3SiH

Cat (mol%)

Time (h)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C6H5
p-FC6H4
p-MeOC6H4
C6H13
PhCH2
c-C6H11
C6H5
C6H5
C6H5
C6H5

Et3SiH
Et3SiH
Et3SiH
Et3SiH
Et3SiH
Et3SiH
PhMe2SiH
(EtO)3SiH
Bu3SiH
(i-Pr)3SiH

2
2
2
2
2
2
2
5
10
20

3
2
6
3
3
3
6
12
12
18

Yield (%)b
11
12
98
1
97
2
97
2
99
2
97
1
97
1
96
3
85
3
98
2
80
2

สภาวะของปฏิกิริยา alkynes 9 (1 mmol), hydrosilane 10 (1.5 mmol) โดยใช้ Au nanopore-1 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 70 °C .b %yield วิเคราะห์โดยใช้ 1H NMR
โดยใช้ p-xylene เป็น internal standard.

จากตารางที่ 5 จะเห็ น ได้ ว่ า ปฏิ กิ ริ ย า
hydrosilylation ระหว่างอัลไคน์ 9 กับ hydrosilane
10 ให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น vinylsilane ชนิด -E (11)
ในปริมาณที่สูง (80-99% yield) และเป็นผลิตภัณฑ์
หลัก โดยมีผ ลิ ตภัณ ฑ์ 12 เกิดขึ้ น ในปริม าณเล็ก น้อย
เท่ า นั้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ปฏิ กิ ริ ย านี้ ดํ า เนิ น ไปโดยมี
regioselectivity และ stereoselectivity ที่สูงและ
ปฏิกิริยายังสามารถเกิดได้ดีกับอัลไคน์หลายๆ ชนิด
ทั้งแบบที่มีหมู่แทนที่ (R1) เป็นหมู่อะโรมาติกและ
อะลิฟาติก แต่จะไม่เกิดปฏิกิริยากับ internal alkynes
นอกจากนี้ hydrosilanes (R3SiH) ที่ใช้ยังสามารถใช้

hydrosilanes
ได้ ห ลากหลายชนิ ด แม้ แ ต่
hydrosilanes
ที่ มี ห มู่ อั ล คิ ล เป็ น หมู่ ที่ เ กะกะ
((i-Pr)3SiH, การทดลองที่ 10) ยังให้สารผลิตภัณฑ์ 11
ในปริมาณที่สูงเพียงแต่ต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและเวลา
ในการทําปฏิกิริยาที่มากขึ้น นอกจากนี้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่
ใช้ยังสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 5 ครั้งโดยไม่ทําให้
ความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาลดลง (%yield ของ
สารผลิตภัณฑ์ 11 = 97-98%) และเมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุด
ลงตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าสามารถถู ก แยกออกจากสาร
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ โ ดยง่ า ย ไม่ ต้ อ งผ่ า นการกรองหรื อ
centrifuge และพวกเขายังพบอีกว่า ไม่มีการชะล้าง
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ของโลหะทองออกจากตัวเร่งปฏิกิริยาเลยในระหว่างที่
ปฏิกิริยาดําเนินไป ทําให้วิธีนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี
ในการเตรียม vinylsilanes จาก hydrosilylation
ของอัลไคน์โดยการใช้ nanoporous gold เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา (Ishikawa et al., 2013)
5. Chemoselective reduction of imine in
the presence of aromatic aldehydes
โดยปกติ แ ล้ ว เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว่ า อิ มี น
(imine, C=N) มีความเป็นอิเลกโตรไฟล์น้อยกว่าคาร์บอนีล (carbonyl, C=O) ดังนั้นถ้ามีสารตั้งต้นทั้งสอง
ชนิ ด อยู่ ด้ ว ยกั น ในปฏิ กิ ริ ย ารี ดั ก ชั น โดยทั่ ว ๆไปที่ ใ ช้
รีดิวซิ่งเอเจนต์เป็น LiAlH4 หรือ NaBH4 นั้น จะเกิดการ
รีดิวซ์ที่หมู่คาร์บอนีลเท่านั้นแต่จะไม่เกิดการรีดิวซ์หมู่
อิมีนเลย แต่เมื่อไม่นานมานี้ได้มีรายงานการวิจัยจาก
กลุ่มวิจัยของ Prof.Yamamoto ว่า อิมีนสามารถถูก
รีดิวซ์ได้โดยการใช้ nanoporous gold (AuNPore)
เ ป็ น ตั ว เ ร่ ง ป ฏิ กิ ริ ย า ใ น ร ะ บ บ ที่ มี dimethyl-

ตารางที่ 6

Review

phenylsilane (PhMe2SiH) อยู่ด้วย ซึ่งอิมีนเท่านั้นที่
จะเกิดปฏิกิริยารีดักชันได้ ส่วนหมู่คาร์บอนีลนั้นจะไม่
เกิดปฏิกิริยาเลย (Takale and Tao et al., 2014)
จากการค้นพบดังกล่าวทําให้กลุ่มวิจัยของเขา
ได้ขยายขอบเขตการศึกษาออกไป โดยศึกษาปฏิกิริยา
รีดักชันของอิมีนชนิดต่างๆ โดยในบรรดาอิมีน (13) ที่
ใช้เป็นสารตั้งต้นนั้น พวกเขาพบว่าถ้าหมู่แทนที่ที่เกาะ
บนวงอะโรมาติก (R1, R2) เป็นหมู่ที่ให้อิเลกตรอนหรือ
หมู่ที่ดึงอิเลกตรอนอ่อนๆ แล้ว ปฏิกิริยาจะดําเนินไปได้
ดีให้สารผลิตภัณฑ์เป็นเอมีน (14) ที่ต้องการในปริมาณ
ที่ สู ง (การทดลองที่ 1-5, และ 8-9) ในขณะที่ ถ้ า หมู่
แทนที่ ที่ บ นวงอะโรมาติ ก เป็ น หมู่ ดึ ง อิ เ ลกตรอน เช่ น
หมู่ –COOH และ –COOMe แล้ว สารผลิตภัณฑ์เอมีน
(14) จะเกิดขึ้นในปริมาณที่น้อยลง (การทดลองที่ 6-7)
นอกจากนี้ ห มู่ แ ทนที่ ที่ เ ป็ น กรดคาร์ บ อกซิ ลิ ก หรื อ
เอสเทอร์เหล่านี้ยังไม่ถูกรีดิวซ์ไประหว่างปฏิกิริยาอีก
ด้วย ดังแสดงในตารางที่ 6

ปฏิกิริยารีดักชันของอิมีนชนิดต่างๆโดยใช้ AuNPore เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาa
Substrate 13

Time (h)
Yield of 14 (%)b
R1
R2
1
H
H
5
90
2
H
4-OMe
3
99
3
4-Cl
H
5
92
4
4-Br
H
4
99
5
H
4-Br
3
95
6c
H
4-COOH
7
76
c
7
H
4-COOMe
7
73
8
4-OH
H
5
98
9
4-NMe2
H
4
98
a
สภาวะของปฏิกิริยา: สารตั้งต้น 13 (0.5 mmol), AuNPore (5 mol%), PhMe2SiH (0.6 mmol), H2O (0.6 mmol), และ acetonitrile (2.0 mL) ที่
อุณหภูมิห้อง. b yield ของสารผลิตภัณฑ์ที่แยกออกมาได้. c ปฏิกิริยาดําเนินไปที่อุณหภูมิ 80 °C.
Entry
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จากผลการทดลองที่ ไ ด้ใ นตารางที่ 6 ทํา ให้
กลุ่ ม วิจั ยของ Prof.Yamamoto
ขยายขอบเขต
การศึกษาปฏิกิริยารีดักชันนี้ต่อไปยัง enimines ชนิด
ต่างๆ (15) เพื่อศึกษาว่าภายใต้สภาวะของปฏิกิริยา
ดั ง กล่ า วจะสามารถทํ า ให้ เ กิ ด การรี ดิ ว ซ์ ข องหมู่ อิ มี น

ตารางที่ 7
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(C=N) เท่ า นั้ น และไม่ เ กิ ด การรี ดิ ว ซ์ ข องพั น ธะคู่
ของอั ล คี น (C=C)
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น
allylamines (16) หรือไม่ ดังแสดงในตารางที่ 7

การเตรียม allylamines 16 จากปฏิกิริยารีดักชันของ enimines 15 โดยใช้ AuNPore เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาa

Selectivity
(1,2-reduction/complete reduction)
R1
R2
1
C6H5
C6H5
75
90/10
2
C6H5
4-Me-C6H4
85
77/23
3
C6H5
3-Me-C6H4
85
~100/4c
C6H5
3,4-(Me)2-C6H3
75
89/11
c
5
C6H5
4-MeO-C6H4
75
~100/c
6
C6H5
1-naphthyl
67
99/1
7
C6H5
4-EtO-C6H4
85
92/8
8
C6H5
4-Br-C6H4
90
99/1
9
2-MeO-C6H4
C6H5
67
~100/10
2-MeO-C6H4
4-MeO-C6H4
68
~100/11
3-HO-C6H4
C6H5
71
~100/12
3-Me-C6H4
C6H5
68
84/16
13
C6H5
Ts
72
83/17
14
C6H5
CH2C6H5
89
~100/15d
C6H5
2-I-C6H4
20
~100/a
สภาวะของปฏิกิริยา: สารตั้งต้น 15 (0.5 mmol), AuNPore (5 mol%), PhMe2SiH (0.6 mmol), H2O (0.6 mmol), และ acetonitrile (2.0
mL) ที่อุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลา 5 ชั่วโมง. b yield ของสารผลิตภัณฑ์ที่แยกออกมาได้. c เวลาในการทําปฏิกิริยาเพิ่มเป็น 7 ชั่วโมง. d เวลาในการ
ทําปฏิกิริยาเพิ่มเป็น 10 ชั่วโมง.
Entry

Substrate 15

Yield of 16 (%)b

ปฏิกิริยารีดักชันดําเนินไปได้ด้วยดี ทําให้เกิด
การรีดิวซ์แบบเฉพาะเจาะจงกับหมู่อิมีน (C=N) เท่านั้น
ทั้งนี้ถ้าหมู่แทนที่ R2 เป็นหมู่ที่ให้อิเลกตรอน ปฏิกิริยา
จะดําเนินไปให้สารผลิตภัณฑ์ที่เป็น allylamines (16)
ในปริมาณที่สูง (การทดลองที่ 2-5,7) เช่นเดียวกับหมู่
bromo และหมู่ benzyl (การทดลองที่ 8 และ 14)
แต่ ถ้ า หมู่ แ ทนที่ R2 เป็ น หมู่ ที่ มี ค วามเกะกะแล้ ว

ปฏิ กิ ริ ย าจะให้ ส ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นปริ ม าณที่ น้ อ ย (การ
ทดลองที่ 6 และ 15) ในขณะที่หมู่แทนที่ R1 แม้จะเป็น
หมู่ที่ให้อิเลกตรอนก็จะไม่มีผลใดๆ ต่อปฏิกิริยา (การ
ทดลองที่ 9-12) นอกจากนี้ ยั ง สามารถใช้ tosylprotected enimine เป็นสารตั้งต้นได้อีกด้วย (การ
ทดลองที่ 13)
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จากการทดลองโดยใช้ deuterium-labeled
PhMe2SiD ในการทําปฏิกิริยา พบว่า deuterium เกิด
การเพิ่ ม เข้ า ไปที่ ค าร์ บ อนที่ ถั ด จากไนโตรเจน (C-2)

Review

ดังนั้นกลุ่มวิจัยของเขาจึงได้เสนอกลไกการเกิดปฏิกิริยา
ดังแสดงในแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 กลไกการเกิดปฏิกิริยาที่น่าจะเป็นไปได้ของปฏิกิริยารีดักชันของอิมีน
ในขั้นแรก silane และน้ําจะเกิดการดูดซับลง
บนตัวเร่งปฏิกิริยา AuNPore ก่อน แล้วเกิดการสูญเสีย
โมเลกุลของ PhMe2SiOH ทําให้เกิดเป็น [AuNPoreH] species เกิดขึ้น หลังจากนั้น hydride (H) จะ
เข้าทําปฏิกิริยากับ protonated imine ในขั้นที่สอง
ทําให้ได้เอมีนและ AuNPore กลับคืนมา นอกจากนี้ไม่
พบว่ามีฟองก๊าซไฮโดรเจนเกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากไฮโดรเจน
ของ silane และน้ําเกิดการจับตัวกันอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้
เขาอธิบายว่าเป็นเพราะไนโตรเจนอะตอมของอิมีนเกิด
พั น ธะไฮโดรเจนกั บ น้ํ า ทํ า ให้ ไ ฮโดรเจนนี้ ไ ม่ เ กิ ด การ
สลายตัวเป็นก๊าซไฮโดรเจน จากกลไกการเกิดปฏิกิริยา
ที่เสนอมานี้จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่า ทําไมพันธะ C=O
ของหมู่ คาร์บ อนี ล จึง ไม่ถูก รีดิวซ์ เนื่องจากออกซิเ จน
อะตอมของหมู่ ค าร์ บ อนี ล ไม่ มี ค วามสามารถเท่ า กั บ
ไนโตรเจนอะตอมในการสร้ า งพั น ธะกั บ ไฮโดรเจน
อะตอมของน้ํ า ทํ า ให้ ไ ม่ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย ารี ดั ก ชั น ของหมู่
คาร์บอนีลนั่นเอง

เพื่ อ ทดสอบความเป็ น ไปได้ ข องกลไกการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าที่ นํ า เสนอ จึ ง ได้ มี ก ารศึ ก ษาปฏิ กิ ริ ย า
รีดัก ชันของสารตั้งต้น ที่มีหมู่ฟังก์ชันทั้ง หมู่คาร์บ อนีล
(C=O) และอิมีน (C=N) ในโมเลกุลเดียวกัน (17) โดย
ใช้รีดิวซิ่งเอเจนต์ต่างๆ กัน พบว่าเมื่อใช้ AuNPore
เป็ น ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า (การทดลองที่ 1-3) จะเกิ ด
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากหมู่อิมีน (C=N) ถูกรีดิวซ์เท่านั้น
เป็นผลิตภัณฑ์หลัก (18) ในขณะที่เมื่อใช้ NaBH4 (การ
ทดลองที่ 4-7) หรือ LiAlH4 (การทดลองที่ 8-11) เป็น
ตัวรีดิวซ์จะให้ผลิตภัณฑ์หลักที่เกิดจากหมู่คาร์บอนีลถูก
รีดิวซ์ไปด้วย (19) ดังแสดงในตารางที่ 8
จากผลการทดลองทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าเมื่อ
ใช้ AuNPore เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จะสามารถรีดิวซ์
หมู่อิมีน(C=N)ได้อย่างเฉพาะเจาะจงแม้ว่าในโมเลกุล
ของสารตั้งต้นจะมีหมู่คาร์บอนีลหรือหมู่ฟังก์ชันอื่นอยู่
ด้วยก็ตาม นอกจากนี้ตัวเร่งปฏิกิริยานี้ยังสามารถถูกนํา
กลับมาใช้ใหม่ได้อีกหลายครั้ง โดยที่ความสามารถใน
การเร่งปฏิกิริยาไม่ได้ลดลงเลย (Takale et al., 2014)

บทความ

ตารางที่ 8
Entry

a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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การศึกษาปฏิกิริยารีดักชันของโมเลกุลที่มีหมู่ฟังก์ชันทั้งหมู่คาร์บอนีลและอิมีนในโมเลกุลเดียวกัน
(17)a
conditions
AuNPorec

NaBH4d

LiAlH4f

Substrate 17
R1
H
OMe
H
H
OMe
OMe
H
H
OMe
H
Hg

R2
Me
Me
OMe
Me
Me
Me
OMe
Me
Me
OMe
OMe

Yield of
18 (%)b
63
65
71
3
10
4e
69
12
10
20
5g

Yield of
19 (%)b
0
0
0 (R2=H)
40
41
56e
0 (R2=H)
30
26
23 (R2=H)
60g (R2=H)

สภาวะของปฏิกิริยา: สารตั้งต้น 17 (0.5 mmol) ทําปฏิกิริยากับ reducing reagents ชนิดต่างๆดังตาราง. b yield ของสารผลิตภัณฑ์ที่แยกออกมาได้. c
AuNPore (5 mol%), PhMe2SiH (0.6 mmol), H2O (0.6 mmol) และ acetonitrile (2.0 mL) ที่อุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลา 5 ชั่วโมง. d NaBH4 (0.25 mmol)
และ methanol (2.0 mL) ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 10 ชั่วโมง. e NaBH4 (0.6 mmol) และ methanol (2.0 mL) ที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 10 ชั่วโมง. f
LiAlH4 (0.25 mmol) และ diethyl ether (2.0 mL) ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 10 ชั่วโมง. g LiAlH4 (0.6 mmol) และ diethyl ether (2.0 mL) ที่อุณหภูมิห้อง
เป็นเวลา 10 h.

6. Chemoselective reduction of unsaturated aldehydes
โดยปกติแล้วในกรณีของ -unsaturated
aldehydes นั้ น ปฏิกิ ริ ย าไฮโดรจิ เนชั น ของพัน ธะคู่
ของอัลคีน (C=C) จะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าปฏิกิริยาที่หมู่
คาร์บอนีล (C=O) ดังนั้นที่ผ่านมานักเคมีจึงได้พยายาม
ศึกษาการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยารวมทั้งสภาวะของปฏิกิริยา
ต่า งๆ เพื่ อ ให้ ป ฏิ กิริ ย าไฮโดรจิ เ นชั น เกิ ดขึ้ น ที่ หมู่ ค าร์
บอนี ล เท่ า นั้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น allylic
alcohols ซึ่งเป็นสารที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรม
หลายประเภท

เ มื่ อ ไ ม่ น า น ม า นี้ มี ร า ย ง า น ถึ ง ก า ร ใ ช้
supported gold nanoparticles ในการรีดิวซ์หมู่คาร์
บอนี ล ของ -unsaturated aldehydes ซึ่ ง
ปฏิ กิ ริ ย าดํ า เนิ น ไปได้ ด้ ว ยดี แ บบเฉพาะเจาะจง ให้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น allylic alcohols ในปริ ม าณที่ สู ง
(Wang et al., 2011) อย่างไรก็ดี การใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาชนิดนี้มีปัญหาอยู่บ้าง ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียม
ตัวเร่งปฏิกิริยา ไปจนถึงการแยกตัวเร่งปฏิกิริยาออก
จากสารผลิ ต ภั ณ ฑ์ห ลั ง จากปฏิ กิ ริ ยาสิ้ น สุ ด ลง แต่ ถ้ า
เปลี่ยนมาใช้ nanoporous gold เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาก็
จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวไปได้

240

KKU Science Journal Volume 45 Number 2

จากงานวิ จั ย ก่ อ นหน้ า นี้ ข องกลุ่ ม วิ จั ย ของ
Prof. Yamamoto ในการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาในการ
รีดิวซ์อิมีน (Takale and Tao et al., 2014) พบว่า
เมื่อใช้ cinnamaldehyde เป็นสารตั้งต้น ปฏิกิริยา
ดําเนินไปให้ผลิตภัณฑ์คือ cinnamyl alcohol เท่านั้น
ซึ่งยังไม่เคยมีรายงานถึงการใช้ gold catalyst เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดนี้มาก่อน ดังนั้นกลุ่มวิจัยของเขาจึง
ได้สนใจพัฒนาปฏิกิริยานี้ให้ดีขึ้น โดยพยายามศึกษา
สภาวะของปฏิ กิ ริ ย าต่ า งๆ ซึ่ ง ในขั้ น แรกมี ก ารใช้
organosilanes ชนิดต่างๆ พบว่าเมื่อใช้ organosilanes ที่ มี ค ว า ม เ ก ะ ก ะ เ ช่ น triisopropylsilane
(iPr3SiH) หรือ diphenylsilane (Ph2SiH) จะให้
ผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่น้อยมาก (34% และ trace
ตามลําดับ) ในขณะที่เมื่อใช้ triethylsilane (Et3SiH)
หรือ phenyldimethyl silane (PhMe2SiH) ในการ
ทําปฏิกิริยา จะให้สารผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่ใกล้เคียง
กัน (48% yield) แต่ปฏิกิริยาจะเกิดได้ดีมากขึ้น (ได้
สารผลิตภัณฑ์ 58% yield) เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ
organosilanes คื อ triethylsilane ที่ ใ ช้ ใ นการทํ า
ปฏิกิริยาจาก 0.75 mmol เป็น 1.5 mmol นอกจากนี้
จากการศึกษาผลของตัวทําละลายชนิดต่างๆ ทั้งตัวทํา
ตารางที่ 9

Review

ละลายที่มีขั้วและไม่มีขั้ว เช่น toluene, DMSO, THF,
Dioxane, EtOAc, EtOH, water, acetone และ
CH3CN พบว่าเมื่อใช้ตัวทําละลายคือ acetonitrile
(CH3CN) และมีการเติมเบสคือ triethylamine (Et3N)
เพิ่มเข้าไปจะทําให้ปฏิกิริยาดําเนินไปได้ดีกว่าเมื่อใช้ตัว
ทําละลายชนิดอื่นและเมื่อไม่มีการเติม triethylamine
อีกทั้งยังพบอีกว่า เมื่อไม่มีการใช้ nanoporous gold
(AuNPore) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ปฏิกิริยาจะไม่สามารถ
ดําเนินไปได้และไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเกิดขึ้นเลย
(Takale and Wang et al., 2014)
จากผลการศึ ก ษาข้ า งต้ น กลุ่ ม วิ จั ย ของ
Takale and Wang (Takale and Wang et al.,
2014) จึ ง ไ ด้ ศึ ก ษ า ป ฏิ กิ ริ ย า รี ดั ก ชั่ น ข อ ง unsaturated aldehydes ชนิด ต่ า งๆ (20) โดยใช้
AuNPore เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ในตัวทําละลายคือ
acetonitrile ที่มีการเติม triethylamine และใช้
Et3SiH ในปริมาณ 1.5 mmol ผลปรากฏว่าให้สาร
ผลิตภัณฑ์คือ allylic alcohols (21) ในปริมาณที่
-unsaturated
ต่า งกั น ขึ้ น อยู่ กั บ ชนิ ด ของ
aldehydes (20) ที่ใช้ ดังแสดงในตารางที่ 9

ปฏิกิริยารีดักชั่นของ -unsaturated aldehydes (20) ให้สารผลิตภัณฑ์เป็น allylic alcohols
(21) a

Yield of 21 (%)b
73

selectivityc
>99/1

2

70

~100/0

3

71

89/11

Entry
1

Substrate (20)
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ปฏิกิริยารีดักชั่นของ -unsaturated aldehydes (20) ให้สารผลิตภัณฑ์เป็น allylic alcohols
(21) a (ต่อ)
Yield of 21 (%)b
78

selectivityc
91/9

5

70

91/9

6

70

82/18

7

75

~100/0

8

70

>99/1

9

45

~100/0

10

42

~100/0

11

46

>99/1

12

NRd

-

13

69

>99/1

14

62

97/3

15

NR

-

Entry
4

Substrate (20)

a

สภาวะของปฏิกิริยา: aldehyde (20) (0.5 mmol), Et3SiH (1.5 mmol), H2O (3.0 mmol), Et3N (0.25 mmol) ตัวทําละลาย (1.5 mL) และ
Au nanopore (2 mol%) ที่อุณหภูมิ 70 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง. b %yield ของสารผลิตภัณฑ์ที่แยกได้. c อัตราส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็น
unsaturated alcohol ต่อ saturated alcohol d NR = ไม่เกิดปฏิกิริยา.

จากผลการทดลองในตารางที่ 9 จะเห็นได้ว่า
ปฏิกิริยาดําเนินไปได้ด้วยดี สารตั้งต้นเกือบทุกชนิดให้
สารผลิตภัณฑ์คือ allylic alcohols (21) ในปริมาณที่
สู ง แม้ แ ต่ ส ารตั้ ง ต้ น ที่ เ ป็ น อนุ พั น ธ์ ข องฟี น อล (การ
ทดลองที่ 7-8) ยกเว้นกรณีที่สารตั้งต้นมีหมู่แทนที่เป็น
หมู่ ดึ ง อิ เ ลกตรอนเกาะอยู่ จะให้ ส ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
ปริมาณที่ต่ํา (การทดลองที่ 9-11) อีกทั้งจะเห็นได้ว่า
สารตั้งต้นเกือบทุกตัวให้ allylic alcohols เป็นสาร

ผลิตภัณฑ์หลัก
มีค่า selectivity มากกว่า 90%
(ยกเว้นการทดลองที่ 3, 6) แสดงว่าปฏิกิริยานี้มี
selectivity ที่สูง สําหรับกรณีที่หมู่แทนที่เป็นหมู่ดึง
อิ เ ลกตรอน เช่ น หมู่ ไ นโตร ปฏิ กิ ริ ย าจะไม่ ส ามารถ
ดําเนินไปได้ (การทดลองที่ 12) และถ้าสารตั้งต้นมีหมู่
โบรโมเกาะที่ตําแหน่ง - เหมือนดังในการทดลองที่ 15
ปฏิกิริยาจะดําเนินไปให้สารผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่ไม่
สามารถแยกออกมาได้
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ดังจะเห็นได้ว่าปฏิกิริยารีดักชันของหมู่คาร์บอนีล ของ-unsaturated aldehydes ชนิดต่างๆ
สามารถเกิดขึ้นได้โดยใช้ AuNPore เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
และมีการเติมเบส, น้ํา และ triethylsilane ลงไปใน
ปฏิ กิ ริ ย าด้ ว ย ทํ า ให้ ไ ด้ ส ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ คื อ allylic
alcohols ใ น ป ริ มา ณ ที่ สู ง แ ล ะ ป ฏิ กิ ริ ยา มี ค ว า ม
เฉพาะเจาะจงมาก
จากตัวอย่างของปฏิกิริยาที่แสดงมาทั้งหมด
จะเห็นได้ว่า nanoporous gold เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่
ดี ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษเฉพาะตั ว ของมั น อี ก ทั้ ง ยั ง
สามารถเตรียมได้ง่ า ยและเมื่อ ปฏิกิริยาสิ้น สุด ลงแล้ว
สามารถแยกออกมาและนํากลับไปใช้ใหม่ได้อีกหลาย
ครั้งโดยที่ความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาไม่ได้ลดลง
เลย ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าที่ นิ ย มใช้ มั ก จะมี
ส่วนประกอบของโลหะชนิดใดชนิดหนึ่งกับตัวรองรับ
และในบางครั้ ง ก็ มี ปั ญ หาการจั บ ตั ว กั น เองของโลหะ
เกิดขึ้น หรือมีปัญหาในขั้นตอนการเตรียม ดังนั้นการใช้
nanoporous gold เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาน่าจะเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์แทนที่
จะใช้ gold nanoparticles แบบเดิมๆ ซึ่งผู้เขียนหวัง
ว่าบทความนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้กับนักเคมีได้หัน
มาสนใจ และลองนําเอาตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดนี้ไปใช้ใน
การศึกษาปฏิกิริยาเคมีอื่นๆ ต่อไปอีก
น อ ก จ า ก ก า ร ใ ช้ ง า น ด้ า น เ ค มี อิ น ท รี ย์
สังเคราะห์แล้วยังมีการนําเอา nanoporous gold ไป
ใช้ ป ระโยชน์ ใ นงานด้ า นอื่ น ๆ อี ก เนื่ อ งจากลั ก ษณะ
พิเศษเฉพาะของมันคือมีรูพรุนและมีพื้นที่ผิวมาก ดังจะ
ได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป

ตัวอย่างการนําเอา nanoporous gold ไปใช้
เป็น biosensors
เนื่องจากการวิเคราะห์ biomolecules ด้วย
วิธีทางเคมี (chemical assays) โดยปกติค่อนข้างใช้

Review

เวลานานและบางโมเลกุ ล สลายตัว ได้เ ร็ ว อี ก ทั้ง บาง
กรณียังต้องมีการสัมผัสกับโปรตีนภายในเซลล์อีกด้วย
ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาการวิเคราะห์ที่สามารถทําได้
ภายในระยะเวลาอั น สั้ น และให้ ผ ลการวิ เ คราะห์ ที่
แม่นยําโดยการนําเอา electrochemical sensors มา
ใช้งาน แต่ก็ยังพบปัญหาอยู่บ้าง เนื่องจากพื้นผิวของ
electrode บางชนิดไม่ทนต่อการสัมผัสกับโปรตีน
เมื่ อ มี โ ปรตี น จากเนื้ อ เยื่ อ รอบๆ มาเกาะที่ ผิ ว ของ
electrode จะทําให้ electrode นั้นเสื่อมสภาพไปทํา
ให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลง
ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว จ ะ ไ ม่ เ กิ ด ขึ้ น เ มื่ อ ใ ช้
electrode ที่ทําจาก nanoporous gold เนื่องจาก
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือ มีพื้นผิวที่มีรูพรุนทําให้มีพื้นที่
ผิวสัมผัสที่มากเมื่อเทียบกับ conventional gold
electrode จึงมีตัวอย่างของการนําไปใช้ที่หลากหลาย
ตัวอย่างเช่น ในการวิเคราะห์ potassium
ferricyanide โดยใช้ nanoporous gold เป็น electrode
จะให้ผลการวิเคราะห์ที่มี sensitivity ที่ดีกว่าการใช้
gold electrode นอกจากนี้เมื่อมีการสัมผัสกับโปรตีน
เป็นเวลานาน ผิวสัมผัสของ nanoporous
gold
electrode ยังมีประสิทธิภาพคงเดิม ในขณะที่กรณี
ของ gold electrode จะเสื่อมสภาพไป (Summerlot
et al., 2011)
กลุ่มวิจัยของ Min (Min et al., 2011) ศึกษา
การใช้ nanoporous gold electrode แทนที่การใช้
โลหะทองตามปกติ ทําให้ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการสัมผัส
กั บ สารที่ ต้ อ งการวิ เ คราะห์ ม ากขึ้ น ทํ า ให้ ส ามารถ
ตรวจสอบโมเลกุลชีวภาพได้ในระดับการวิเคราะห์ที่สูง
มาก (high sensitivity) และเมื่อรวมเข้ากับเทคนิค
วิเคราะห์ที่ทันสมัยคือเทคนิค Surface enhanced
Raman spectroscopy (SERS) สามารถวิเคราะห์
โมเลกุลของ oligonucleotides ซึ่งมีขนาดใหญ่ได้

บทความ
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บทสรุป
ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ nanoporous gold
ที่มีพื้นที่ผิวมาก มีรูพรุน ทําให้มีการนําไปใช้ประโยชน์
ในทางเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ โดยใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ซึ่งจากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าปฏิกิริยาดําเนินไปให้
ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการในปริมาณสูง (high %yield) และ
ป ฏิ กิ ริ ย า ดํ า เ นิ น ไ ป แ บ บ เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง (high
selectivity) น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี ก า ร นํ า ไ ป ใ ช้ เ ป็ น
biosensors เพื่อวิเคราะห์หาสารตัวอย่างต่างๆ โดย
สามารถวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยําแม้กับสารที่มีปริมาณ
น้อย (high sensitivity)
อย่างไรก็ดี งานวิจัยในส่วนนี้ยังมีผู้ศึกษาและ
วิจัยค่อนข้างน้อย จึงควรได้รับการวิจัยและพัฒนาเพิ่ม
มากขึ้ น เพื่ อ จะได้ เ ป็ น การนํ า เอาองค์ ค วามรู้ แ ละ
ประโยชน์ของ nanoporous gold นี้ไปประยุกต์ใช้ใน
งานทางด้านเคมีและด้านอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมต่อไป
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