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ปฏิกิริยาเคมีอินทรียในน้ํา 

Organic Reactions on Water 
อารดา ชัยยานุรักษกุล1 

 

บทคัดยอ 

ปฏิกิริยาทางเคมีอินทรียสวนใหญมักจะทําในตัวทําละลายที่เปนตัวทําละลายอินทรีย เน่ืองจากความ

เขาใจแตกอนมาคือ สารตั้งตนและรีเอเจนตตาง ๆ ที่ใชจะตองละลายในตัวทําละลายจึงจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นได แต

ในชวงหลังน้ีนักเคมีคนพบวาปฏิกิริยาทางเคมีอินทรียสามารถทําใหเกิดขึ้นไดโดยใชนํ้าเปนตัวทําละลาย ซ่ึงนํ้ามีขอดี

หลายๆอยางเม่ือเปรียบเทียบกับการใชตัวทําละลายอินทรีย ทั้งในแงการใชงานและดานส่ิงแวดลอม ทั้งน้ีขอ

ไดเปรียบที่สําคัญที่สุดคือ อัตราเร็วของปฏิกิริยาและความเฉพาะเจาะจงของปฏิกิริยาเม่ือใชนํ้าเปนตัวทําละลาย

พบวาดีกวาเม่ือใชตัวทําละลายอินทรียหลายเทา ดวยเหตุน้ีนักเคมีจึงไดหันมาใหความสนใจศึกษาเก่ียวกับปฏิกิริยา

ทางเคมีอินทรียแบบดั้งเดิมที่เคยทํากันมาในตัวทําละลายอินทรียแตเปล่ียนมาใชนํ้าเปนตัวทําละลายดังตัวอยางของ

ปฏิกิริยาที่นําเสนอในที่น้ี สาเหตุที่ปฏิกิริยาเคมีอินทรียในนํ้าเกิดไดเร็วกวาและมีความเฉพาะเจาะจงในการเกิดสาร

ผลิตภัณฑมากกวาการใชตัวทําละลายอินทรียน้ัน นาจะเปนผลของ hydrophobic effect ที่ทําใหโมเลกุลของสาร

ตั้งตนและรีเอเจนตรวมถึงตัวเรงปฏิกิริยาอยูใกลกันมากขึ้นทําใหปฏิกิริยาเกิดไดดีขึ้น 
 

ABSTRACT 

It has been known that most of organic reactions have to be conducted in organic 

solvents due to solubility of organic substrates and reagents in organic solvents. However, it has 

been found recently that many classical organic reactions can be carried out using water as a 

solvent. This has raised much attention on organic reactions on water due to many advantages 

of water over organic solvents both handling and environmental aspects. The most important 

aspects are high reaction rate and selectivity of the organic reactions on water over organic 

solvents. Therefore, organic reactions on water have been more studied and it is believed that 

hydrophobic effect plays a role in bringing non-polar substrates and reagents together to make 

organic reactions on water possible and proceed with high reaction rate and selectivity. 
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บทนํา 

เปนที่ทราบกันดีในบรรดานักเคมีอินทรียวา

ในปฏิกิริยาทางเคมีอินทรียสังเคราะหน้ัน นํ้าถือวาเปน

ส่ิงที่ ไมควรใหมีอยู ในปฏิกิริยา และนักเคมีอินทรีย

สังเคราะหเองก็ไดเรียนรูทั้งเทคนิคและวิธีการในการทํา

ใหรี เอเจนตตางๆที่จะใชในปฏิกิริยา รวมทั้งตัวทํา

ละลายหรือแมแตเครื่องแกวที่ใชปราศจากนํ้า เพราะ

ความเช่ือที่วานํ้าหรือความช้ืนแมเพียงเล็กนอยจะเปน

ตัวการสําคัญที่ทําใหปฏกิิริยาน้ันไมสามารถดําเนินไปได 

แตในป ค.ศ.1980 Prof.Breslow ซ่ึงเปน

นักวิทยาศาสตรคนแรก ๆ ในยุคน้ันที่พบวาปฏิกิริยา 

Diels-Alder Reaction น้ันเม่ือทําปฏิกิริยาโดยใชนํ้า

เปนตัวทําละลาย อัตราเร็วของปฏิกิริยาและความ

เฉพาะเจาะจงของปฏิกิริยา (selectivity) ดีกวา

ปฏิกิริยาที่ใชตัวทําละลายอินทรียหลายเทา (Rideout 

and Breslow, 1980) จึงเปนเหตุใหนักเคมีคนอ่ืน ๆ 

หันมาใหความสนใจและศึกษาในรายละเอียดถึงสาเหตุ 

ความเปนไปได รวมถึงตัวแปรและปจจัยที่ควบคุมหรือ

สงผลใหปฏิกิริยาเคมีอินทรียในนํ้าเกิดไดดี หน่ึงในน้ันก็

คือ Prof.Grieco ซ่ึงไดศึกษาเก่ียวกับปฏิกิริยา Diels-

Alder Reaction เชนกัน (Grieco et al., 1983) และ

ยังไดมีการศึกษากับปฏิกิริยาเคมีอินทรียชนิดอ่ืนๆดังจะ

ไดกลาวตอไป 

เราทราบกันดีอยูแลววานํ้าเปนส่ิงที่ จําเปน

อยางหน่ึงในการดํารงชีวิตของมนุษย เน่ืองจากนํ้าเปน

สวนประกอบหลักของเซลลทุกเซลล ใน ส่ิงมี ชี วิต 

แมกระทั่งโลกของเราก็ยังมีนํ้าเปนสวนประกอบถึง 2 

ใน 3 สวนของโลก ดังน้ันจะเห็นไดวานํ้ามีประโยชน

มากมาย แตในทางเคมีอินทรียแลว ปฏิกิริยาทางเคมี

อินทรียมักจะเกิดขึ้นในตัวทําละลายอินทรียที่ไมใชนํ้า  

และในบางปฏิกิริยาแมมีนํ้าปนอยูเพียงเล็กนอยก็ไม

สามารถทําใหปฏิกิริยาดําเนินไปได ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก

สาเหตุหลัก ๆ 2 ประการคือ (Kobayashi, 2013) 

1. สารตั้ งตนและสารเคมีที่ ใชในการทํา

ปฏิกิริยา รวมทั้งตัวเรงปฏิกิริยาตาง ๆ น้ัน มักจะเกิด

การสลายตัวหรือถูกทําใหเส่ือมสภาพไปเม่ืออยูในนํ้า 

2. การเลือกชนิดของตัวทําละลายในปฏิกิริยา

ทางเคมีอินทรียน้ัน ควรเลือกใชตัวทําละลายที่สามารถ

ละลายสารทุกตัวที่ใชในปฏิกิริยาไดอยางสมบูรณหรือ

เกือบสมบูรณ แตสารอินทรียสวนใหญมักไมละลายใน

นํ้า ดังน้ันนักเคมีจึงไมนิยมเลือกใชนํ้าเปนตัวทําละลาย 

การใชนํ้าเปนตัวกลาง (medium) หรือตัวทํา

ละลายในปฏิกิริยาน้ัน มีขอดีหลายอยางเม่ือเทียบกับ

การใชตัวทําละลายอินทรียในการสังเคราะหแบบเดิม ๆ 

ที่เคยทํากันมา เน่ืองจาก 1) นํ้ามีราคาถูกและหาไดงาย 

2) นํ้าไมติดไฟ ไมกอใหเกิดสารกอมะเร็งและไม

กอใหเกิดสารไวไฟ 3) เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เน่ืองจาก

ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่มี

การใชตัวทําละลายอินทรียมักกอใหเกิดของเสียที่เปน

สารอินทรีย (chemical waste) เกิดขึ้นเปนจํานวน

มาก ซ่ึงการใชนํ้าเปนตัวทําละลายจะไมกอใหเกิดของ

เสียดังกลาว 4) โมเลกุลของนํ้ามีขนาดเล็กและมีความ

เปนขั้วสูง 5) นํ้าสามารถกักเก็บความรอนและถายเท

ความรอนไดดี 6) หลังจากปฏิกิริยาส้ินสุดลง การแยก

เอาผลิตภัณฑออกจากปฏิกิริยาสามารถทําไดโดยงาย

เน่ืองจากสารผลิตภัณฑละลายในตัวทําละลายอินทรีย

และไมละลายในนํ้า 7) ตัวเรงปฏิกิริยาที่ละลายนํ้าไดยัง

สามารถถูกแยกออกจากสารผลิตภัณฑและถูกนําไปใช

ใหมไดโดยงาย 8) กรณีของสารตั้งตนที่ละลายนํ้าไดอยู

แลว เชน คารโบไฮเดรต สามารถถูกนําไปใชในปฏิกิริยา
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ไดเลยโดยไมตองทําการดัดแปลงโครงสรางทางเคมี ทํา

ใหลดขั้นตอนในการสังเคราะหลง ดังจะเห็นไดว า

เหลา น้ีคือขอดีของการใช นํ้าเปนตัวทําละลายใน

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย อยางไรก็ดี เน่ืองจากสารอินทรีย

สวนใหญไมละลายนํ้าจึงไดมีความพยายามในการ

ดัดแปลงโครงสรางทางเคมีหรือการใชตัวทําละลาย

อินทรีย (organic co-solvent) รวมดวยเพื่อชวยให

การละลายในนํ้าเกิดไดดีขึ้น เน่ืองจากความเช่ือที่วาสาร

จะไมทําปฏิกิริยากันถาไมสามารถละลายเขากันได 

จากงานวิจัยในเบื้องตนของ Prof.Breslow 

(Rideout and Breslow, 1980; Breslow et al., 

1983) และ Prof. Grieco (Grieco et al., 1983; 

Grieco et al., 1983) รวมถึงขอดีตางๆของนํ้าดังที่ได

กลาวมาแลวน้ัน นักเคมีจึงไดหันมาใหความสนใจศึกษา

ปฏิกิริยาทางเคมีอินทรียโดยใชนํ้าเปนตัวทําละลายเพิ่ม

มากขึ้นดังตัวอยางปฏิกิริยาตอไปน้ี 

 

ตัวอยางของปฏิกิริยาเคมีอินทรียในนํ้า 

1. Diels-Alder Reactions 

Prof.Breslow ไดรายงานถึงปฏิกิริยา Diels-

Alder Reactions ระหวาง cyclopentadiene (1) 

กับ butenone (2a) และacrylonitrile (2b) (รูปที่ 1) 

ในตัวทําละลายอินทรียที่ มีขั้วและไมมีขั้ว ไดผลการ

ทดลองดังแสดงในตารางที่ 1 (Rideout and Breslow, 

1980).

 

 
รูปท่ี 1 ปฏิกิริยา Diels-Alder Reactions ระหวาง cyclopentadiene (1) กับ butenone (2a) และ

acrylonitrile (2b) 
 

จากตารางที่  1 จะเห็นไดวาอัตราเร็วของ

ปฏิ กิริยาระหวาง cyclopentadiene (1) กับ 

butenone (2a) ในเมทานอลแมจะสูงกวาในไอโซออก

เทนแตในนํ้าปฏิกิริยาเกิดไดเร็วที่สุดและเร็วกวาในตัว

ทําละลายอินทรียหลายรอยเทา นอกจากน้ีเขายังได

ศึกษาถึงผลของการใสสารเติมแตงอ่ืนเขาไป เชน เกลือ 

หรือ cyclodextrin และพบวาเกลือ LiCl และ 

β-cyclodextrin ทําใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วขึ้นดังแสดง

ในตารางที่ 1 โดยที่เกลือ LiCl เม่ือใสลงไปจะสงผลที่

เรียกวา “salting out” คือไปดึงโมเลกุลของนํ้าที่อยู

ลอมรอบสารอินทรียออกมาทําใหสารอินทรียเขาใกล

กันไดมากขึ้นและหางจากโมเลกุลของนํ้า หรือก็คือการ

ไปเพิ่ม hydrophobic effect น่ันเองเปนผลให

ปฏิกิริยาเกิดไดเร็วขึ้นกวาการที่ไมใสเกลือ LiCl ลงไป 

ในขณะที่เกลือ guanidinium chloride สงผลในทาง

ตรงกันขามโดยจะไปลด hydrophobic effect เปนผล

ใหปฏิกิริยาในนํ้าเกิดไดชาลง 

สําหรับการเรงปฏิกิริยาของ β-cyclodextrin 

น้ันเกิดจากการที่สภาวะทรานสิชันมีขนาดที่พอดีกับ

ช อ ง ว า ง ของ โ ม เล กุล  β-cyclodextrin พอดี แ ละ

สามารถจับกับโมเลกุลของ β-cyclodextrin ได ทําให

สภาวะทรานสิชันสามารถจัดเรียงตัวไปในชองวางของ 

β-cyclodextrin ได ทําใหโมเลกุลสารตั้งตนอยูใกลกัน

และปฏิกิริยาเกิดไดเร็วขึ้น เชนกัน ในทางตรงกันขาม
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โมเลกุลของ α-cyclodextrin ซ่ึงมีขนาดเล็กกวาทําให

สภาวะทรานสิชันไมสามารถถูกจัดใหพอดีกับชองวาง

ของโมเลกุลได ทําใหปฏิกิริยาเกิดไดชาลง ในกรณีของ 

acrylonitrile น้ันพบวา อัตราเร็วของปฏิกิริยาในเมทา

นอลกับในไอโซออกเทนไมไดตางกันมากนักแตปฏิกิริยา

เกิดไดเร็วขึ้นมากในนํ้า แสดงใหเห็นวาอัตราเร็วของ

ปฏิกิริยาที่เพิ่มขึ้นน้ันไมไดเปนผลมาจากความมีขั้วของ

ตัวทําละลายที่เพิ่มขึ้น ดังจะเห็นไดจากการเปล่ียนจาก

ไอโซออกเทนเปนเมทานอลไมไดทําใหปฏิกิริยาเร็วขึ้น

มากนัก แตเปนผลมาจาก hydrophobic effect 

น่ันเองทีท่ําใหปฏิกิริยาในนํ้าเกิดไดเร็วที่สุด 

อธิบายโดยยอ hydrophobic effect ก็คือ

การที่สารที่ไมมีขั้ว เม่ืออยูในสารละลายนํ้ามีแนวโนมที่

จะเขามาใกลกันและจับตัวรวมกลุมกันเองเพื่อที่จะลด

พื้นที่สัมผัสระหวางสารไมมีขั้วน้ันกับนํ้า และการที่สาร

ที่ ไม มีขั้ วอยู ใ กล กั นมากขึ้ นทํ า ให โ อกาส ในการ

เกิดปฏิกิริยามีมากขึ้น ปฏิกิริยาจึงเกิดไดเร็วขึ้นน่ันเอง 

อยางไรก็ดีเขาไดอธิบายเพิ่มเติมวาสําหรับ

บางปฏิกิริยาถึงแมวาอัตราเร็วของปฏิกิริยาในนํ้าจะ

เ พิ่ ม ขึ้ น แ ต ก็ ไ ม อ า จ ส รุ ป ไ ด ว า เ ป น ผ ล ม า จ า ก 

hydrophobic effect เสมอไป จะตองพิจารณาจาก

การใชเกลือเติมแตงที่ใหผล salting in-salting out 

รวมดวย 
 

ตารางท่ี 1 อัตราเร็วของปฏิกิริยา Diels-Alder reactions ระหวาง cyclopentadiene (1) กับ butenone (2a) 

และ acrylonitrile (2b) ในตัวทําละลายตาง ๆ 

Solvent Additive Second-order rate constants (k2x105, M-1 s-1) 

Cyclopentadiene (1) + butenone (2a) 

isooctane - 5.94±0.3 

methanol - 75.5 

H2O - 4,400±70 

H2O LiCl (4.86 M) 10,800 

H2O Guanidinium chloride (4.86 M) 4,300 

H2O β-cyclodextrin (10 mM)a,b 10,900 

H2O α-cyclodextrin (10 mM)a,b 2,610 

Cyclopentadiene (1) + acrylonitrile (2b) 

isooctane - 1.9 

methanol - 4.0 

H2O - 59.3 

H2O β-cyclodextrin (10 mM)c,b 537 

H2O α-cyclodextrin (5 mM) c,b 47.9 
หมายเหตุ: aสภาวะของปฏิกิริยา: cyclopentadiene (0.4 mM), butenone (10 mM) ที่อุณหภูมิ 20°C; bปฏิกิริยาดําเนินไปในนํ้าที่มี 1 mol% 

ของเมทานอล และกรด HCl หรือ formate buffer ปริมาณเล็กนอยอยูดวย โดยสารเหลาน้ีไมมีผลตออัตราเร็วของปฏิกิริยาในนํ้า;   
cสภาวะของปฏิกิริยา: cyclopentadiene (0.4 mM), acrylonitrile (200 mM) ที่อุณหภูมิ 30°C 
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รายงานจากกลุมวิจัยของ Prof. Sharpless 

ถึ งปฏิ กิ ริ ย า  Diels-Alder Reactions ของ 

trans,trans-2,4-hexadienyl acetate (4) กับ 

N-propylmaleimide (5) ภายใตสภาวะของปฏิกิริยา

ตาง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาเม่ือใชตัว

ทําละลายที่ ไมสามารถให โปรตอนได  (nonprotic 

solvent) เชน โทลูอีน และอะซิโตไนไตรล ปฏิกิริยา

เกิดชามาก และเ ม่ือใชตัวทําละลายที่ สามารถให

โปรตอนได (protic solvent) เชน เมทานอล ปฏิกิริยา

จะเกิดไดเร็วขึ้นและใหสารผลิตภัณฑในปริมาณที่มาก

ขึ้นแตยังคงตองใชเวลาในการทําปฏิกิริยาถึง 48 ช่ัวโมง 

แมแตในสภาวะที่ไมมีตัวทําละลาย (neat) ก็ยังตองใช

เวลาถึง 10 ช่ัวโมงเพื่อใหไดสารผลิตภัณฑในปริมาณ

เทากัน ในขณะที่ เ ม่ือใช นํ้าเปนตัวทําละลายสาร

ผลิตภัณฑเกิดขึ้นในปริมาณที่ใกลเคียงกันในเวลาเพียง 

8 ช่ัวโมง จากผลการทดลองดังกลาวแสดงใหเห็นวา

ปฏิกิริยาในนํ้าเกิดไดเร็วที่สุดและเร็วกวาเม่ือใชตัวทํา

ละลายอินทรียมาก (Narayan et al., 2005) 

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลของตัวทําละลายตออัตราเร็วและ %yield ของผลิตภัณฑ 6 จากปฏิกิริยา Diels-

Alder Reaction 

Solvent Time to completion (h) Yield (%) 

Toluene 144 79 

CH3CN >144 43a 

MeOH 48 82 

neat 10 82 

H2O 8 81 

หมายเหตุ: a%yield ของผลิตภัณฑหลังจากการทําใหบริสุทธ์ิดวยวิธีคอลัมนโครมาโตกราฟฟ สารผลิตภัณฑตัวอื่นเปนคา %yield ของ crude 

products ซึ่งมีความบริสุทธ์ิมากกวา 95% เม่ือวิเคราะหดวยเทคนิค 1H-NMR spectroscopy 
 

2. Claisen rearrangement 

Prof. Grieco et al. (1989) ไดรายงานถึง

ปฏิกิริยา Claisen rearrangement ของสารตั้งตนตาง

ชนิดกัน (7, 9, 11) ในตัวทําละลายที่เปนนํ้าและตัวทํา

ละลายอินทรียดังแสดงใหเห็นในตารางที่ 3 จะเห็นไดวา

เม่ือใชนํ้าเปนตัวทําละลาย ผลิตภัณฑที่ตองการเกิดขึ้น

ในปริมาณ (%yield) ที่มากกวาและในอัตราเร็วที่เร็ว

กวาเม่ือใชตัวทําละลายอินทรียอ่ืน ๆ และในกรณีที่สาร

ตั้งตนไมคอยละลายในนํ้า (11) การใชตัวทําละลายรวม 

(co-solvent) ที่เปนตัวทําละลายอินทรียไปชวยในการ

ละลาย เชน เมทานอล พิริดีน หรือไดเมทธิลซัลฟอก

ไซด จะชวยใหการละลายดีขึ้นแตควรใสในปริมาณนอย 

เน่ืองจากตัวทําละลายรวมเหลาน้ีจะไปมีผลในการลด

อัตราเร็วของปฏิกิริยาลงแตไมไดลดลงมากนัก 

นอกจากน้ีในสารตั้งตนบางชนิด การใชนํ้า

เปนตัวทําละลายในปฏิกิริยาประเภทน้ีทําใหปฏิกิริยา

เกิดไดที่อุณหภูมิที่ต่ําลงและใชเวลาในการเกิดปฏิกิริยา

ที่เร็วขึ้น ทั้งยังใหผลิตภัณฑในปริมาณที่มากขึ้นอีกดวย 



6 KKU Science Journal Volume 43 Number 1 Review 

 

 

ตารางท่ี 3 ผลของตัวทําละลายตอปฏิกิริยา Claisen Rearrangement 

 
หมายเหตุ: aตัวเลขในวงเล็บคือ %yields เทียบกับสารตั้งตนที่เหลือ; bปฏิกิริยาดําเนินไปในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (0.1 eq); cปฏิกิริยา

ดําเนินไปในสารละลายพิริดีน (1.0 eq); dปฏิกิริยาดําเนินไปในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (1.0 eq) 
 

รายงานการวิจัยจาก Gajewski, Ganem, 

Carpenter และกลุ มวิจัยของเขาถึงกลไกการ

เกิดปฏิกิริยาและผลของตัวทําละลายที่มีขั้วตออัตราเร็ว

ที่เพิ่มขึ้นของปฏิกิริยา Claisen rearrangement ของ 

chorismic acid ไปเปน prephenic acid (Gajewski 

et al., 1987) ทําให Grieco and Gajewski และกลุม

วิจัยของเขาสนใจศึกษาถึงผลของตัวทําละลายที่มีตอ

อัตราเร็วของปฏิกิริยา Claisen rearrangement ของ 

allyl vinyl carboxylate salt 13 ไปเปนผลิตภัณฑ 

14 ดังแสดงในตารางที่ 4 

0.01 M pyridine

solvent , 60oC

13 14

-O

O O

6
-O

O O

6Na+Na+

 
 

ตารางท่ี 4 อัตราเร็วของปฏิกิริยา Claisen rearrangement ของ allyl vinyl carboxylate salt 13 ในตัวทํา

ละลายตาง ๆ 

Entry Solvent Rate (k×10-5s-1) Entry Solvent Rate (k×10-5s-1) 

1 methanol 0.79 5 CF3CH2OHa 2.6 

2 3:1 methanol/H2O 1.6 6 1:3 CF3CH2OH/H2O 6.9 

3 1:1 methanol/H2O 4.6 7 1:3 DMSO/H2O 3.0 

4 1:3 methanol/H2O 11 8 H2O 18 

หมายเหตุ: aในสารละลาย 0.1 M pyridine 
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ตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวาปฏิกิริยาในนํ้าเกิด

ไดเร็วกวาในตัวทําละลายอินทรียที่มีขั้วหลายเทา และ

ในตัวทําละลายผสมระหวางนํ้ากับตัวทําละลายอินทรีย 

เม่ือมีอัตราสวนของนํ้าที่มากขึ้น อัตราเร็วของปฏิกิริยา

ก็เพิ่มสูงขึ้นดวย (Brandes et al., 1989) 

3. Dehydration 

ปฏิกิริยา dehydration หรือการขจัดนํ้าเปน

ปฏิกิริยาพื้นฐานในทางเคมีอินทรียซ่ึงโดยปกติแลว

ปฏิกิริยาน้ีเกิดขึ้นไดยากในตัวทําละลายที่ เปนนํ้า 

เน่ืองจากโมเลกุลของนํ้าที่เปนผลผลิตหน่ึงของปฏิกิริยา

จะตองถูกขจัดออกไปเพื่อใหปฏิกิริยาดําเนินไปขางหนา

ไดดวยดี แตปฏิกิริยาน้ีสามารถถูกทําใหสําเร็จไดในตัว

ทําละลายที่เปนนํ้า โดยการใชตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนพวก 

surfactant-type acid catalyst ซ่ึงจะมีคุณสมบัติ

คลายกับสารลดแรงตึงผิว (surfactant) เม่ือใชตัวเรง

ปฏิกิริยาที่ เปน surfactant-type acid catalyst 

เหลาน้ีในปฏิกิริยากับสารอินทรียในนํ้า จะเกิดเปน 

emulsion droplets เกิดขึ้นซ่ึงจะมีสวนที่ไมชอบนํ้า 

(hydrophobic) อยูดานใน และมีสวนที่ชอบนํ้า 

(hydrophilic) อยูดานนอก ทําใหเม่ือเกิดปฏิกิริยา สาร

ตั้งตนซ่ึงเปนสารอินทรียจะถูกจัดใหอยูบริเวณดานใน

ตรงกลางของโมเลกุลของตัวเรงปฏิกิริยา และเม่ือ

ปฏิกิริยาดําเนินไป โมเลกุลของนํ้าที่เกิดขึ้นมาจะถูก

ผลักใหออกมาอยูดานนอกของตัวเรงปฏิกิริยา ทําให

ปฏิกิริยาสามารถดําเนินไปในทางที่ใหผลิตภัณฑได

ดวยดีดังแสดงในรูปที่ 2 (Li and Chen, 2006) 
 

 
รูปท่ี 2 ปฏิกิริยา dehydration ในนํ้าโดยใช surfactant-type acid catalyst 

 

4. Transition metal catalyzed organic 

transformation 

โดยปกติแลวปฏิกิริยาทางเคมีอินทรียที่ใช

โลหะทรานสิชันเปนตัวเรงปฏิกิริยามักตองทําในตัวทํา

ละลายที่ ไ ม ใช นํ้ า  เ น่ืองจากตั ว เ ร งปฏิ กิ ริ ย าที่ มี

สวนประกอบเปนพวกโลหะทรานสิชันมักจะสลายตัวได

งายเม่ือโดนนํ้าหรือความช้ืน เชน สารประกอบพวก 

organolithium และ organomagnesium เปนตน 

รวมทั้งตัวเรงปฏิกิริยาเหลาน้ีไมสามารถละลายไดในนํ้า

ทําใหเกิดการแยกช้ันเกิดขึ้น แตไดมีรายงานถึงตัวอยาง

ของปฏิกิริยาหลาย ๆ ปฏิกิริยาที่มีการใชตัวเรงปฏิกิริยา

เปนพวกโลหะทรานสิชันและปฏิกิริยาสามารถเกิดไดดี

ในนํ้า เ ม่ือเทียบกับการใชตัวทําละลายอินทรีย เชน 

รายงานการวิจัยโดย Wei and Li (2003) ถึงการ

เ กิดปฏิ กิริย า three component coupling 

ระหวางอัลดีไฮด อัลไคนและเอมีน (รูปที่ 3) โดยผาน

ปฏิกิริยา C-H activation ที่มีโลหะทองเปนตัวเรง

ปฏิกิริยาและปฏิกิริยาดังกลาวเกิดไดดีในนํ้า ดังแสดงใน

ตารางที่ 5 
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รูปท่ี 3 ปฏิกิริยา Three component coupling ระหวาง benzaldehyde, piperidine และ phenylacetylene 

 

ในการทดลองที่ 1 เม่ือใชตัวเรงปฏิกิริยาเปน 

AuCl ในปริมาณ 5 mol% พบวาปฏิกิริยาเกิดไดดีให

สารผลิตภัณฑ propargylamine 15 อยางสมบูรณ 

(99% conversion) นอกจากน้ีเม่ือทดลองกับตัวเรง

ปฏิกิริยาที่ เปนเกลือของโลหะทองชนิดตาง ๆ คือ 

AuCl, AuI, AuBr3 และ AuCl3 ดังแสดงในการทดลอง

ที่ 2-5 ซ่ึงจะเห็นไดวาเกลือทุกตัวสามารถเรงปฏิกิริยา

ได ดี ใ ห ส า ร ผ ลิ ตภัณ ฑ อย า ง สมบู รณ  (99-100% 

conversion) โด ยที่ เ ก ลื อ Au(III) มีป ระ สิท ธิภาพ

มากกวาเกลือ Au(I) เล็กนอย จึงเลือกใช AuBr3 ใน

การศึกษาสภาวะของปฏิกิริยาในนํ้าและในตัวทําละลาย

อินทรี ย ดั งแ สดงในการทดลองที่  8 -13  ซ่ึ ง เ ม่ื อ

เปรียบเทียบปฏิกิริยาในนํ้ากับในตัวทําละลายอินทรีย

แลวจะเห็นไดวาปฏิกิริยาในนํ้าเกิดไดดีกวา และให

ผลิตภัณฑอยางสมบูรณ (100% conversion) ภายใน

เวลาที่นอยกวา และไมมีผลิตภัณฑตัวอ่ืนนอกเหนือจาก

ผลิตภัณฑหลักเกิดขึ้นอีกดวย (การทดลองที่ 9, 11-13) 

นอกจากน้ียังมีรายงานอีกวา การใชโลหะทอง Au(0) 

เปนตัวเรงปฏิกิริยาน้ันไมสามารถทําใหปฏิกิริยาดําเนิน

ไปได (การทดลองที่  6) และถาไมมีการใชตัวเรง

ปฏิกิริยาใด ๆ เลยไมวาจะเปน Au(III) หรือ Au(I) ก็ตาม

จะไมเกิดปฏิกิริยา 
 

ตารางท่ี 5 ผลของชนิดของตัวเรงปฏิกิริยา ตัวทําละลาย และอุณหภูมิ ตอปฏิกิริยา three-component 

coupling ระหวาง benzaldehyde, piperidine และ phenylacetylene 

Entry Catalyst (mol%) Solvent Temp (°C) Time (h) Conversion (%)a 

1 AuCl (5) H2O 100 12 99 

2 AuCl (1) H2O 100 12 99 

3 AuI (1) H2O 100 12 99 

4 AuBr3 (1) H2O 100 12 100 

5 AuCl3 (1) H2O 100 12 100 

6 Au0 sponge (3) H2O 100 12 0 

7 AuBr3 (0.25) H2O 100 12 99 

8 AuBr3 (1) H2O 100 2 93 

9 AuBr3 (1) H2O 100 5.5 100 

10 AuBr3 (1) H2O r.t. 72 81 

11 AuBr3 (1) THF r.t. 48 55b 

12 AuBr3 (1) Toluene 100 12 78b 

13 AuBr3 (1) DMF 100 12 62b 

หมายเหตุ: aConversion (%) วิเคราะหจาก 1H NMR ของสารผสมที่ไดหลังจากปฏิกิริยา; bพบสารผลิตภัณฑตัวอื่น ๆ ดวย 
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Bhattacharya and Sengupta (2004) 

ศึกษาปฏิกิริยา Sonogashira coupling ระหวาง aryl 

iodides และ aryl bromides กับ terminal alkynes 

ชนิดตาง ๆ ในนํ้าโดยใชเบสบางชนิดชวยเรงปฏิกิริยา 

(รูปที่ 4) พวกเขาพบวาปฏิกิริยาเกิดไดภายในเวลาแค 

30 นาท ีที่อุณหภูมิ 70°C หรือ 3 ช่ัวโมงที่อุณหภูมิหอง

ใหสารผลิตภัณฑที่เปน internal alkynes ประเภทสาร 

16 ในปริมาณที่ สูง นอกจากน้ีการใชตัวทําละลาย

อินทรียรวมดวย เชน DMF กลับทําใหปฏิกิริยาเกิดได

ชาลงและมีผลิตภัณฑตัวอ่ืนเกิดรวมดวย 
 

 
รูปท่ี 4 ปฏิกิริยา Sonogashira coupling ระหวาง aryl halides และ terminal alkynes 

 

5. Nucleophilic opening of an epoxide 

Sharpless et al. (2005) รายงานถึง

การศึกษาผลของการใชนํ้าเปนตัวทําละลายในปฏิกิริยา

ตาง ๆ เชน Ene reaction, Diels-Alder reaction 

และ cycloaddition เปนตน นอกจากน้ีกลุมวิจัยของ

เขายังไดศึกษาปฏิกิริยาอ่ืน ๆ อีก เชน การเปดวงอีพอก

ไซดดวยนิวคลีโอไฟลดังแสดงในตารางที่ 6 

ปฏิกิริยาการเปดวงของอีพอกไซด 17 ดวย  

นิวคลีโอไฟลคือ piperazine 18 ในโทลูอีนใหสาร

ผลิตภัณฑ 19 ในปริมาณที่นอยมาก แมจะใชเวลาใน

การทําปฏิกิริยานานถึง 120 ช่ัวโมงแลวก็ตาม ในขณะที่

เม่ือไมมีตัวทําละลายหรือเม่ือใชเอทานอลเปนตัวทํา

ละลายตองใชเวลามากกวา 60 ช่ัวโมง ในการทําให

ปฏิกิริยาดําเนินไปใหสารผลิตภัณฑ 19 ในปริมาณ 80-

90% yield แตเม่ือใชนํ้าเปนตัวทําละลายพบวาในเวลา

แค 12 ช่ัวโมง ปฏิกิริยาดําเนินไปใหสารผลิตภัณฑ 19 

ถึง 88% yield ทั้งน้ีการที่ปฏิกิริยาในตัวทําละลายที่

เปนนํ้าเกิดไดเร็วเน่ืองมาจากการเกิดพันธะไฮโดรเจน

ระหวางนํ้ากับสารอีพอกไซด ทําใหพันธะ C-O ของอี

พอกไซดออนลง นิวคลีโอไฟลจึงเขาทําปฏิกิริยาทําให

เกิดการเปดวงอีพอกไซดไดงายขึ้น 

 
 

ตารางท่ี 6 ปฏิกิริยาการเปดวงอีพอกไซดดวยนิวคลีโอไฟลในตัวทําละลายชนิดตาง ๆ 

Solvent Time (h) Yield (%) 

Toluene 120 <10 

neat 72 76 

EtOH 60 89 

on H2O 12 88 
 

 



10 KKU Science Journal Volume 43 Number 1 Review 

 

 

Azizi and Saidi (2005) ไดเคยรายงานถึง

ปฏิกิริยาการเปดวง aliphatic epoxides ดวย 

aliphatic amines ในนํ้าซ่ึงปฏิกิริยาดําเนินไปดวยดีให

สารผลิตภัณฑในปริมาณสูง และปฏิกิริยามีความ

เฉพาะเจาะจงดานตําแหนงการเปดวงอีพอกไซดอีกดวย 

โดยไมจําเปนตองใชตัวเรงปฏิกิริยาหรือตัวทําละลาย

อินทรีย ใด  ๆ เลย แต เ ม่ือเป ล่ียนมาใช  aromatic 

amines ปฏิกิริยากลับดําเนินไปไดชาและใหสาร

ผลิตภัณฑที่ตองการในปริมาณที่นอย ทําใหพวกเขา

สนใจพัฒนาและปรับปรุงปฏิ กิริยาการเปดวงของ 

aliphatic epoxides ดวย aromatic amines โดย

ศึกษาถึงสภาวะของปฏิกิริยารวมทั้งตัวเรงปฏิกิริยาที่

เหมาะสม และพบวาเม่ือใชตัวเรงปฏิกิริยาเปนพวก 

heteropoly acids เชน Molybdatophosphoric 

acid (H3PMo12O40) และ tungstophosphoric acid 

(H3PW12O40) ป ฏิ กิ ริ ย า ใ น นํ้ า ดํ า เ นิ น ไ ป ใ น เ ว ล า

อันรวดเร็ว ใหสารผลิตภัณฑที่ตองการในปริมาณมาก

และใชตัวเรงปฏิกิริยาในปริมาณที่นอย จากผลการ

ทดลองเบื้องตนน้ีพวกเขาจึงไดศึกษาปฏิกิริยาการเปด

วงของ cyclohexene oxide 20 กับ aromatic 

amine 21 โดยใชตัวเรงปฏิกิริยาทั้ง 2 ชนิดในตัวทํา

ละลายชนิดตางๆดังแสดงในตารางที่ 7 (Azizi and 

Saidi, 2007) 

 
 

ตารางท่ี 7 ปฏิกิริยาระหวาง cyclohexene oxide 20 กับ deactivated amine 21 ในสภาวะของปฏิกิริยาตาง ๆ 

Entry Solventb Yields (%) Catalyst Entry Solventb Yields (%) Catalyst 

1 H2O 84 A 13 THF 30 A 

2 H2O 85 B 14 THF 25 B 

3 H2O 88 A+SDS 15 ClCH2CH2Cl 85 A 

4 H2O 92 B+SDS 16 ClCH2CH2Cl 87 B 

5 H2O 50 A+CTAB 17 Diethyl ether 64 A 

6 H2O 56 B 18 Toluene 84 A 

7 H2O/ CH3CN 40 A 19 Toluene 73 B 

8 H2O/ CH3CN 68 B 20 MeOH 67 B 

9 Toluene /H2O 10 A 21 CH3CN 40 A 

10 Toluene /H2O 22 B 22 CH3CN 60 B 

11 Toluene /H2O 80 A 23 MeOH 62 A 

12 Ether/H2O 76 B 24 EtOH 76 B 

หมายเหตุ: aA: H3PMo12O40 (0.55 mol%), B: H3PW12O40 (0.35 mol%); bใชตัวทําละลายปริมาณ 8 mL ในทุกการทดลอง, อัตราสวนของ

นํ้า/ตัวทําละลายอินทรีย คือ 9:1 สําหรับการทดลองที่ 7-8, 5:1 สําหรับการทดลองที่ 9-10, และ 1:10 สําหรับการทดลองที่ 11-12 
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ปฏิกิริยาในตัวทําละลายที่มีขั้วต่ํา เชน โทลู

อีนและ 1,2-dichloroethane น้ันใหสารผลิตภัณฑ 22 

เกิดขึ้นในปริมาณที่มาก (70-90% yield, การทดลองที่ 

15-19) แตเม่ือใชตัวทําละลายคือ CH3CN และ THF 

กลับใหสารผลิตภัณฑ 22 ในปริมาณที่นอยลง (30-

60% yield, การทดลองที่13-14 และ 21-22) และ

ปฏิกิริยาในนํ้าใหสารผลิตภัณฑ 22 ในปริมาณที่สูงเม่ือ

ใชตัวเร งปฏิ กิริยาทั้ง  2 ชนิด (การทดลองที่  1-2) 

นอกจากน้ีเ ม่ือศึกษาถึงผลของการใสสารจําพวก 

surfactant ลงไปพบวา sodium dodecyl sulfate 

(SDS) ทําใหไดสารผลิตภัณฑ 22 ในปริมาณที่สูงขึ้น 

( ก า ร ท ด ล อ ง ที่  3 -4 )  แ ต สํ า ห รั บ 

cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) กลับ

ทําใหไดสารผลิตภัณฑในปริมาณที่ลดลง (การทดลองที่ 

5)  นอกจากน้ียังพบวาเม่ือใชตัวทําละลายผสมระหวาง

นํ้ากับตัวทําละลายอินทรียกลับไมไดทําใหไดสาร

ผลิตภัณฑในปริมาณที่ เพิ่มมากขึ้นแตอยางใดทั้งยัง

ลดลงอีกดวยในบางกรณี (การทดลองที่ 7-10) 

6. Selective reduction of ketones 

จากตั วอย าง ของปฏิ กิ ริ ย า  Diels-Alder 

reaction ที่ไดอธิบายไปแลววาอัตราเร็วของปฏิกิริยา

ในนํ้าที่เพิ่มขึ้นน้ันเปนผลมาจาก hydrophobic effect 

ทําให Prof. Breslow และกลุมวิจัยของเขานําทฤษฏีน้ี

ไ ป ใ ช ใ น ก า ร พั ฒ น า รี เ อ เ จ น ต ใ ห มี ส ว น ที่ เ ป น 

hydrophobic เพิ่มมากขึ้น โดยหวังวาหมูที่มีความเปน 

hydrophobic น้ีจะชวยทําใหปฏิ กิริยาเกิดไดดีขึ้น 

(Biscoe and Breslow, 2003) กลุมวิจัยของเขาจึงไดมี

การพัฒนา reducing agents ที่ มีสวนที่ เป น 

hydrophobic เพิ่มมากขึ้นโดยหวังวารีเอเจนตดังกลาว

จะไปทําใหปฏิ กิริยารีดักชันของคีโตนเกิดไดแบบ

เฉพาะเจาะจง (selective) มากขึ้น 

ผลจากการทดลองศึกษาปฏิกิริยาแขงขัน

ระหวางรีดักชันของคีโตน 23a หรือ 23b และ 24 เพื่อ

จะศึกษาวาสวนที่เปน hydrophobic จะชวยทําใหการ

เ กิดรีดั กชันเปนไปแบบเฉพาะ เจาะจงไดหรือไม 

นอกจากน้ียังไดมีการสังเคราะหรีดิวซ่ิงเอเจนตที่มีความ

เปน hydrophobic เพิ่มมากขึ้นจาก LiBH4 เพื่อจะดูวา

การเพิ่มกลุมที่ เปน hydrophobic เขาไปจะมีผลตอ

ความเฉพาะเจาะจงของปฏิกิริยาหรือไม ผลการทดลอง

ที่ไดเปนดังแสดงในตารางที่  8 ซ่ึงจะเห็นไดวาเ ม่ือ

เปล่ียนจากการใช LiBH4 ไปเปน LiPhBH3 ซ่ึงมีความ

เปน  hydrophobic เพิ่ มมากขึ้ น  ปฏิ กิ ริ ย าจะถู ก

เหน่ียวนําจากผลของหมู hydrophobic ของรีดิวซ่ิงเอ

เจนตทําใหสารตั้ งตนที่ มีความเปน hydrophobic 

มากกวา (23a > 24) เกิดปฏิกิริยารีดักชันไดดีกวา 

ดังน้ันอัตราสวนของผลิตภัณฑ 25:26 จึงเปนไปใน

ทิศทางที่ ใหผลิตภัณฑที่ มีความเปน hydrophobic 

(25) เพิ่มมากขึ้น และเม่ือเปล่ียนรีดิวซ่ิงเอเจนตไปเปน 

LiNaphBH3 ซ่ึงมีความเปน hydrophobic เพิ่มมากขึ้น

ไปอีก ก็ยิ่งทําใหปฏิกิริยารีดักชันเกิดแบบเฉพาะเจาะจง

มากขึ้น และเม่ือเปล่ียนไปใชสารตั้งตน 23b ซ่ึงมีหมู 

naphthyl แทนที่จะเปนหมู phenyl ใน 23a ควบคู

กับการใชรีดิว ซ่ิง เอเจนตคือ LiNaphBH3ปฏิ กิริยา

รีดักชันของ 23b จะเกิดไดดีกวา 24 มาก ทําใหได

ผลิตภัณฑ 25 ในอัตราสวนที่มากกวาผลิตภัณฑ 26 

มากที่สุดดังแสดงในตารางที่ 8 

นอกจากน้ีการเติมสารจําพวกเกลือลงไป เชน 

เกลือ LiCl และ NaCl จะไปชวยเพิ่ม hydrophobic 

interaction โดยจะไป “salting out” พื้นผิวของ

สารอินทรียที่ละลายอยูในนํ้า กลาวคือไอออนของเกลือ

เหลา น้ีจะไปลอมรอบโมเลกุลของนํ้า ทําให นํ้าที่

ลอมรอบโมเลกุลของสารอินทรีย มีจํานวนนอยลง 

สารอินทรียอยูใกลกันมากขึ้น ทําใหปฏิกิริยารีดักชัน

เกิดไดดีขึ้น ในทางตรงกันขาม เกลือ เชน NaClO4 และ 

guanidinium chloride จะไปลด hydrophobic 

interaction โดยจะไปลอมรอบพื้นผิวของสารอินทรียที่
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ละลายอยู ในนํ้า ทําใหปฏิกิริยารีดักชันเกิดไดแยลง 

(Breslow et al., 2002; Kool and Breslow, 1988) 

ดังจะเห็นไดจากอัตราสวนของผลิตภัณฑ 25:26 ที่มี 

selectivity ลดลง อีกทั้งเม่ือลองเพิ่มปริมาณของเมทา

นอลในตัวทําละลายก็จะทําให selectivity ของ

ปฏิกิริยาลดลงเชนกัน แตไมมีผลตอปฏิกิริยาที่ใช LiBH4 

ดังจะเห็นไดวาผลของการใชเกลือชนิดตางๆและผลของ

เมทานอลที่มีตอ selectivity ของปฏิกิริยาน้ันชวย

ยืนยันวา hydrophobic effect เปนตัวแปรสําคัญที่มี

ผลตอปฏิกิริยารีดักชันของสารตั้งตนดังกลาว 

นอกจากน้ียังไดมีการพัฒนารีดิวซ่ิงเอเจนตที่

มีอะตอมของฟลูออรีนแทนที่ไฮโดรเจน คือ LiC6F5BH3 

โดยคาดวาสารดังกล าวจะมีประ สิท ธิภาพดีกว า 

LiC6H5BH3 เน่ืองจากการแทนที่อะตอมของไฮโดรเจน

ด ว ย ฟ ลู อ อ รี น น้ั น จ ะ ทํ า ใ ห ส า ร มี ค ว า ม เ ป น 

hydrophobic เพิ่มมากขึ้น และผลการทดลองก็พิสูจน

วารีดิวซ่ิงเอเจนตดังกลาวเปนรีดิวซ่ิงเอเจนตที่มีความ

เฉพาะเจาะจงมากที่สุดคือสามารถรีดิวซคีโตนที่มีหมู

แทนที่ที่เปน hydrophobic ไดดีกวาคีโตนที่ไมมีหมู

แทนที่ที่เปน hydrophobic (Biscoe and Breslow, 

2003)

 
 

ตารางท่ี 8 แสดงอัตราสวนของผลิตภัณฑ 25:26 ที่เกิดจากการแขงขันกันของปฏิกิริยารีดักชันของสารตั้งตน 23 

และ 24 เม่ือใชรีดิวซซ่ิงเอเจนตที่ตางกัน ในสภาวะของปฏิกิริยาที่ตางกันa,b 

Substrates R (LiRBH3) 
Ratio of 25 : 26 

D2O 4:1 D2O:CD3OD 4M NaCl/D2O 4M NaClO4/D2O 

23a+24 H 37:63 39:61 37:63 38:62 

23a+24 Ph 50:50 47:53 54:46 46:54 

23a+24 Naph 56:44 50:50 61:39 49:51 

23b+24c Naph 68:32 53:47 71:29 54:46 

หมายเหตุ: aความเขมขนของสารตั้งตนที่ใชในปฏิกิริยาอยูระหวาง 100-200 mM; bอัตราสวนทั้งหมดมีความผิดพลาดในระดับ +1; cความ

เขมขนของสารตั้งตนเทากับ 4 mM 
 

7. Palladium-catalyzed allylic amination 

using aqueous ammonia 

ปฏิกิริยา Palladium-catalyzed allylic 

amination น้ันเปนที่รู จักกันดีวาใชในการเตรียม 

allylic amines โดยที่ผานมามีการพัฒนาไนโตรเจน   

นิวคลีโอไฟลหลาย ๆ ชนิดสําหรับใชในปฏิกิริยา

ดังกลาว ซ่ึงแอมโมเนียก็ถือเปนอีกหน่ึงนิวคลีโอไฟลที่

นาสนใจในการนําไปใชเน่ืองจากมีราคาถูก แตกลับ

ไมไดรับความนิยมนัก เน่ืองจากโลหะทรานสิชันหลายๆ 

ตัวที่ ใ ช เปนตั วเ ร งปฏิ กิ ริย าจะจับกับแอมโมเ นีย

กลายเปนสารเชิงซอนที่เสถียรจึงไมเกิดปฏิกิริยา อีกทั้ง

เม่ือปฏิกิริยาดําเนินไปใหสารผลิตภัณฑในขั้นแรกที่เปน 

primary amine ซ่ึงสารดังกลาวมีความวองไวตอ

ปฏิกิริยามากกวาแอมโมเนียทําใหปฏิกิริยาเกิดตอเน่ือง

ไปอีกทําใหไมไดสารผลิตภัณฑที่ตองการ จากปญหา

ดังกลาวทําให นักเคมีหันมาใชสารเคมีตัว อ่ืนแทน
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แอมโมเนีย เชน p-toluenesulfonamide (Byström 

et al., 1985), phthalimide (Inoue et al., 1984), 

di-tert-butyl iminodicarbonate (Connell et al., 

1988) และ sodium azide (Murahashi et al., 

1989) เปนตน 

แตกลุมวิจัยของ Prof. Kobayashi (Nagano 

and Kobayashi, 2009; Kobayashi, 2013) ได

ทําการศึกษาปฏิกิริยา allylic amination ของ 1,3-

diphenylallyl acetate (27) โดยใชแอมโมเนียใน

ลักษณะที่เปนสารละลายในนํ้า (aqueous ammonia) 

และใช Pd(PPh3)4 เปนตัวเรงปฏิกิริยา พบวาปฏิกิริยา

สามารถดําเนินไปไดที่ อุณหภูมิหองและสารตั้งตน

ทั้งหมดถูกเปล่ียนใหเปนสารผลิตภัณฑที่เปน primary 

amine (28) 14% รวมกับ secondary amine (29) 

อีก 71% ดังแสดงในรูปที่  5 นอกจากน้ีเ ม่ือใชกาซ

แอมโมเนียในการทําปฏิกิริยา ปรากฏวาไมไดสาร

ผลิตภัณฑเกิดขึ้นเลย ทําใหเกิดขอสรุปวาแอมโมเนียจะ

ไมเกิดปฏิกิริยาเม่ือไมมีนํ้าอยูดวยในปฏิกิริยา 

 
รูปท่ี 5 ปฏิกิริยา Palladium-catalyzed allylic amination 

 

จากตัวอยางขางตนจะเห็นวา %yield ของ

สารผลิตภัณฑที่ตองการคือ 28 ยังมีปริมาณนอย เขาจึง

ไดทําการทดลองโดยเปล่ียนชนิดของตัวทําละลาย, 

อัตราส วนร ะหว า งแอม โมเ นี ย กับตั วทํ าละลาย 

(NH3/solvent), ความเขมขน, ปริมาณของตัวเร ง

ปฏิกิริยา รวมทั้งเวลาในการทําปฏิกิริยาออกไปตาง ๆ 

กัน เพื่อศึกษาถึงอัตราสวนของสารผลิตภัณฑ 28:29 

และ selectivity ของปฏิกิริยา ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาว

สรุปไดดังตารางที่ 9 

จากที่ไดกลาวไปวาเน่ืองจาก %yield ของ

สารผลิตภัณฑ 28 ยังมีปริมาณนอย เขาจึงไดทําการ

ปรับเปล่ียนสภาวะของปฏิกิริยาไปตาง ๆ กัน โดยการ

เปล่ียนอัตราสวนระหวาง aqueous NH3/THF จาก 

1/6 เปน 1/2 เพื่อตองการเพิ่มปริมาณของแอมโมเนีย

ใหมากขึ้นน้ันพบวา selectivity ดีขึ้นเพียงเล็กนอย 

จาก 26:74 เปน 28:72 (การทดลองที่ 2) แตเม่ือทําให

สารละลายมีความเขมขนลดลงพบวา selectivity ดีขึ้น

เปนลําดับ (การทดลองที่ 2-4) และเม่ือเปล่ียนไปใชตัว

ทําละลายที่ไมมีขั้ว เชน โทลูอีน พบวาไมเกิดปฏิกิริยา 

แตถาใชตัวทําละลายที่มีขั้วชนิดที่ไมใหโปรตอน เชน 

DMF และ acetonitrile พบวาปฏิกิริยาดําเนินไปได

ดวยดีเชนเดียวกับเม่ือใช THF เปนตัวทําละลาย (การ

ทดลองที่ 5-8) จากการศึกษาตอไปยังพบอีกวา ตัวทํา

ละลายที่ดีที่สุดในกรณีน้ีคือ 1,4-dioxane และที่ความ

เขมขนเทากับ 0.04 M คือความเขมขนต่ําที่สุดที่จะทํา

ใหปฏิกิริยาดําเนินไปไดดวยดี (การทดลองที่ 9-11) 

เพราะเม่ือลดความเขมขนลงเหลือ 0.03 M กลับไม

เกิดปฏิกิริยาเน่ืองจากมีปริมาณลิแกนด PPh3 ไมเพียง
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พอที่จะไปจับกับโลหะ Pd(0) ใหเกิดเปนตัวเรงปฏิกิริยา

ที่เพียงพอ ดังน้ันปฏิกิริยาจะเกิดไดจําเปนตองใสลิ

แกนด  (PPh3) ไปเพิ่มเพื่อให มีปริมาณเทากับใน

สารละลายที่ มีความเขมขน 0.04 M เพื่อใหตัวเรง

ปฏิกิริยา Pd(PPh3)4 มีประสิทธิภาพเต็มที่ทําใหไดสาร

ผลิตภัณฑในปริมาณที่สูง (การทดลองที ่12-13) 
 

ตารางท่ี 9 %yield ของสารผลิตภัณฑ 28:29 และ selectivity ของปฏิกิริยาที่สภาวะของปฏิกิริยาตาง ๆ 

Entry Solvent NH3/Solvent Conc.(M) cat.(mol%) Time (h) 
Selectivity 

(28:29)a 

Yield (%)b 

28 29 

1 THF 1/6 0.33 5 16 26:74 14 71 

2 THF 1/2 0.33 5 6 28:72 20 66 

3 THF 1/2 0.17 5 10 47:53 34 55 

4c THF 1/2 0.11 5 23 59:41 40 42 

5 THF 1/2 0.11 10 12 62:36 44 39 

6 toluene 1/2 0.11 10 12 - trace trace 

7 DMF 1/2 0.11 10 12 68:32 48 37 

8 acetonitrile 1/2 0.11 10 12 58:42 39 46 

9 1,4-dioxane 1/2 0.11 10 12 77:23 61 29 

10 1,4-dioxane 1/2 0.06 10 18 83:17 66 22 

11 1,4-dioxane 1/2 0.04 10 18 89:11 71 16 

12 1,4-dioxane 1/2 0.03 10 18 - 0 0 

13d 1,4-dioxane 1/2 0.03 10 18 91:9 73 13 

หมายเหตุ: aอัตราสวนโมลของ 28:29 วิเคราะหโดยใชเทคนิค NMR spectroscopy ของสารที่ไดหลังจากปฏิกิริยา; b%yield ของสาร

ผลิตภัณฑหลังจากแยกโดยวิธีคอลัมนโครมาโตกราฟ โดย %yield ของสารผลิตภัณฑ 29 คิดโดยเทียบกับปริมาณครึ่งหน่ึงของสาร

ตั้งตน 27; cมีสารตั้งตน 27 กลับคืนมา 12%; dใส PPh3ไปเพิ่มอีก 13 mol% 
 

ที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปนเพียงตัวอยางบางสวน

ของปฏิกิริยาเคมีอินทรียที่เคยมีการศึกษาโดยใชตัวทํา

ละลายอินทรียแตไดเปล่ียนมาใชนํ้าเปนตัวทําละลาย

แลวพบวาใหผลการทดลองที่ดีขึ้น ทั้งในแงอัตราเร็วของ

ปฏิ กิ ริ ย า  ปริ มาณของสารผ ลิตภัณฑและความ

เฉพาะเจาะจงของปฏิกิริยา ทําใหในปจจุบันนักเคมีหัน

มาใหความสนใจใชนํ้าเปนตัวทําละลายในปฏิกิริยาเคมี

อินทรียตางๆเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากรายงานการ

วิจัยที่ไดรับการตีพิมพออกมาเพิ่มมากขึ้นอยางตอเน่ือง

น่ันเอง (Lindstrom, 2002; Otto and Engberts, 

2003; Li and Chen, 2006; Chanda and Fokin, 

2009; Kobayashi, 2013) 

 

ทฤษฎีและเหตุผล 

จากตัวอยางที่ยกมาขางตน จะเห็นไดว า

ปฏิกิริยาเหลาน้ีแสดงใหเห็นปรากฏการณที่วา อัตราเร็ว

ของปฏิ กิริยาเพิ่มขึ้นอยางมาก เม่ือสารตั้งตนที่ ไม

ละลายใน นํ้าถู กกวนในสารแขวนลอยที่ เ ป น นํ้ า 

(aqueous emulsion or suspension) โดยไมมีการ

ใชตัวทําละลายรวมที่ เปนตัวทําละลายอินทรียเลย 

สภาวะของปฏิกิริยาแบบน้ีถูกเรียกวา “on water 
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conditions” (Chanda and Fokin, 2009; Narayan 

et al., 2005) โดยการกวนแบบเร็ว ๆน้ีจะไปเพิ่มพื้นที่

การสัมผัสกันของช้ันนํ้า และช้ันสารอินทรีย นอกจากน้ี

ปริมาณนํ้าที่ ใชยังไม มีผลตอการเพิ่มอัตราเร็วของ

ปฏิกิริยาตราบใดที่มีนํ้ามากพอที่จะทําใหเกิดการแยก

ช้ันของช้ันนํ้าและช้ันสารอินทรียไดอยางชัดเจน อีกทั้ง

ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นยังสามารถแยกออกไดงายโดยการ

กรองหรือการแยกช้ันของสารผลิตภัณฑจากช้ันนํ้า ใน

หลาย ๆ กรณีเปนเรื่องยากที่จะบอกวาปฏิกิริยาทาง

เคมีอินทรียน้ันเปนปฏิกิริยาที่เกิดในนํ้าหรือบนผิวนํ้า 

(in or on water) แตตราบใดที่สารละลายไมไดเปน

เน้ือเดียวกันและปฏิกิริยาโดยรวมมีอัตราเร็วหรือ 

selectivity ที่เพิ่มขึ้นแลวก็ใหจัดวาปฏิกิริยาดังกลาว

เปนปฏิกิริยาในแบบเดียวกันน้ี และทั้งน้ีจะเห็นไดวา

จากเดิมที่เปนที่ทราบกันวาในปฏิกิริยาเคมีอินทรียน้ัน

สารตั้งตนทุกตัวจะตองละลายเปนเน้ือเดียวกัน เราจะ

เห็นไดแลววาการที่สารตั้งตนละลายเปนเน้ือเดียวกัน

น้ันไมใช ส่ิงที่ สําคัญตออัตราเร็วของปฏิกิริยาในนํ้า

ดังกลาวเหลาน้ี 

ทั้งน้ีนักเคมีไดอธิบายถึงเหตุผลที่อัตราเร็ว

ของปฏิกิริยาในนํ้าเพิ่มสูงขึ้นกวาปฏิกิริยาในตัวทํา

ละลายอินทรียวาเปนผลมาจาก hydrophobic effect 

หรือ hydrophobic interaction น่ันเอง (Rideout 

and Breslow, 1980; Breslow, 1991) ซ่ึงเปน

ปรากฏการณที่การที่สารตั้งตนที่มีขั้วต่ําเม่ือละลายอยู

ในนํ้ามีแนวโนมที่จะรวมตัวกันเปนกลุมกอนเพื่อลด

พื้นที่สัมผัสระหวางสารอินทรียและนํ้าลงดังแสดงในรูป

ที่ 6 การที่สารตั้งตนที่มีขั้วต่ําเขามาอยูใกลกันและจับ

รวมตัวกันน้ี ทําใหความเขมขนของสารตั้งตนในนํ้ามี

สูงขึ้น และเน่ืองจากสารตั้งตนอยูใกลกันมากขึ้นทําให

ปฏิกิริยาในนํ้ามีอัตราเร็วที่สูงขึ้นกวาปฏิกิริยาในตัวทํา

ละลายอินทรียที่มีความเขมขนของสารตั้งตนต่ํากวา 

ตัวอยางของ hydrophobic interaction ในธรรมชาติ 

เชน การพับของโปรตีน (protein folding) ที่หันเอา

หมูอะมิโนที่มีขั้วต่ําเขาไปอยูดานใน และหันเอาหมูอะมิ

โนที่มีขั้วปานกลาง หรือขั้วสูงออกมาเจอกับโมเลกุลของ

นํ้าที่ลอมรอบอยู 

 

 

รูปท่ี 6 สารอินทรียเม่ืออยูในนํ้าจะถูกลอมรอบดวยโมเลกุลของนํ้า แตเม่ือมี hydrophobic interaction (ขวา) 

สารอินทรียจะรวมตัวกัน เพื่อใหพื้นที่ผิวที่จะสัมผัสกับนํ้าลดลง 
 

นอ ก จ า ก น้ี ใ น ก ร ณี ข อ ง ส า ร ตั้ ง ต น ที่ มี 

-system, hydrophobic interaction น้ียังชวยทําให

เกิดการซอนกันของ -system หรือ aromatic ring 

(-stacking) ไดดีกวาในตัวทําละลายอินทรียอีกดวย 

เปนเหตุ ใหรี เอ เจนต เข าทําปฏิ กิริยาในทิศทางที่

เฉพาะเจาะจงทางดานใดดานหน่ึงมากกวาอีกดานหน่ึง 

(enantioselectivity) เปนเหตุใหเกิดผลิตภัณฑแบบ

เฉพาะเจาะจงน่ันเอง 

water

organic molecule

No interaction with Hydrophobic interaction
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เปนที่ทราบกันดีวาสารอินทรียสวนใหญไม

ละลายนํ้าแตเพื่อใหปฏิ กิริยาในนํ้าดําเ นินไปได ใน

บางครั้งจึงมีการใสตัวทําละลายอินทรียเขาไปชวยทํา

หนาที่เปน co-solvent เพื่อใหการละลายของสารตั้ง

ตนและรีเอเจนตตาง ๆ ละลายไดดีขึ้น ชวยใหปฏิกิริยา

ในนํ้า เ กิด ไดดี ขึ้น  แต ในหลาย ๆ กรณีการใช 

co-solvent จะไปทําใหอัตราเร็วของปฏิกิริยาลดลง

และ/หรือทําใหไดสารผลิตภัณฑในปริมาณที่นอยลง 

ทั้ ง น้ีนอกจากการใช  co-solvent แล วการ ใชสาร

จําพวกสารลดแรงตึงผิว (surfactant) เชน Sodium 

dodecylsulfate (SDS) ยังชวยใหการละลายในนํ้าของ

สารอินทรียดีขึ้น และในหลาย ๆ กรณีพบวาชวยทําให

ปฏิกิริยาในนํ้าเกิดไดดีกวาการที่ไมมีสารลดแรงตึงผิว

เหลาน้ี ที่เปนเชนน้ีเพราะเม่ืออยูในนํ้าสารลดแรงตึงผิว

จะชวยลดผิวสัมผัสระหวางโมเลกุลของสารไมมีขั้วกับ

นํ้า และเม่ือความเขมขนของสารลดแรงตึงผิวเกินจุดๆ

หน่ึง (critical micelle concentration, CMC) มันจะ

อยูในรูปของ micelle ทําใหสารตั้งตนซ่ึงมักเปนสารที่

ไมมีขั้ว น้ันอยู ใกลกันมากขึ้น โดยจะรวมตัวกันอยู

บริเวณตรงกลางของ micelle ทําใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็ว

ขึ้น การเรงปฏิกิริยาใน micelle แบบน้ี เรียกวา 

micellar catalysis (Cordes and Dunlap, 1969; 

Engberts and Blandamer, 2001; Lindstrom, 

2002) 

กลุมวิจัยของ Prof. Kobayashi ไดศึกษาการ

ใชสารลดแรงตึงผิวกับปฏิกิริยาทางเคมีอินทรียที่ มี 

lewis acids เปนตัวเรงปฏิกิริยา และพบวาการใชสาร

ลดแรงตึงผิวทําใหปฏิกิริยาเกิดไดดีขึ้น กลุมวิจัยของเขา

จึงไดพัฒนาสารในกลุมที่ เ รียกวา Lewis acid-

surfactant combined catalysts (LASCs) ขึ้นมาซ่ึง

มีสวนที่เปนอะตอมของโลหะ เหมือนกับ lewis acid 

ทั่วไป แตจะมีสวนที่เปนไฮโดรคารบอนสายยาวที่ที่ 

ปลายมีหมูซัลเฟตหรือซัลโฟเนตอยูดวย (รูปที่ 7) ทําให

เม่ืออยูในนํ้าสารดังกลาวจะเกิดเปน micelle เกิดขึ้น 

ซ่ึงตัวเร งปฏิ กิริยาที่ เปน Lewis acid-surfactant 

combined catalysts น้ีพบวาสามารถเรงปฏิกิริยา

จําพวก Diels-Alder reactions, aldol reactions, 

Mannich-type reactions, และ  allylation 

reactions ในตัวทําละลายที่ เปนนํ้าไดเปนอยางดี 

(Kobayashi et.al., 1997; Kobayashi et.al., 1997; 

Manabe et.al., 2000) 

 

 
รูปท่ี 7 Lewis acid-surfactant combined catalysts ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นในกลุมวิจัยของ Kobayashi 

 

บทสรุป 

ในชวงหลายสิบปหลังมาน้ี นักเคมีไดใหความ

สนใจศึกษาปฏิ กิริยาเคมีอินทรียที่ ใช นํ้าเปนตัวทํา

ละลายเพิ่มมากขึ้นดังจะเห็นไดจากตัวอยางของ

ปฏิกิริยาตาง ๆ ดังที่ไดยกตัวอยางไปแลว รวมทั้งยังไดมี

การวิจัยและพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาและรีเอเจนตตาง ๆ 

เพื่อใหปฏิกิริยาในนํ้าเหลาน้ีสามารถดําเนินไปไดเร็วขึ้น

และใหผลิตภัณฑ ในปริมาณที่มากขึ้นและมีความ

เฉพาะเจาะจงมากขึ้นอีกดวย 
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ดั ง ที่ ไ ด อ ธิ บ า ย ไ ป แ ล ว ว า  ผ ล ข อ ง 

hydrophobic effect ในนํ้าที่ทําให โมเลกุลของ

สารอินทรียที่มักเปนสารไมมีขั้ว มาอยูใกลกันมากขึ้น 

และเกิดการเรียงตัวกันในลักษณะพิเศษแบบใดแบบ

หน่ึง จึงเปนเหตุใหปฏิกิริยาในนํ้าเกิดไดเร็วขึ้นและมี

ความเฉพาะเจาะจงของปฏิกิริยามากขึ้นกวาปฏิกิริยาที่

ใชตัวทําละลายอินทรียน่ันเอง 

ทั้ ง น้ี เ ช่ื อ ว า ใ นอนาคต นัก เ ค มี จะ ยั ง ค ง

ทําการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการรวมทั้งตัวเรง

ปฏิกิริยาใหม ๆ เพื่อที่จะทําใหปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย

สามารถเกิดขึ้นไดโดยใชนํ้าเปนตัวทําละลาย ซ่ึงจะชวย

ประหยัดเวลา รวมถึงคาใชจายและยังเปนผลดีตอ

ส่ิงแวดลอมอีกดวย 
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