เคมีสีเขียวกับการพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ ท่ เี ป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม
เคมีสีเขียว

http://syborch.com/razvan-c-cioc/

http://dechema.de/gsfs2004.html

เ ค มี สี เ ขี ย ว เ ป็ น ศ า ส ต ร์ แ ข น ง ห นึ่ ง ที่ เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการออกแบบขั น้ ตอนต่ า งๆในกระบวนการ
สังเคราะห์ สารโดยยึดหลักการลด ละ หลีกเลี่ยงการใช้
หรื อสังเคราะห์สารเคมีที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายหรื อเป็ น
พิษต่อสิ่งแวดล้ อม โดยมีหลักการสําคัญ 12 ประการ ซึง่
ให้ ความสําคัญกับการลดปริ มาณของเสียทางเคมีจาก
ป ฏิ กิ ริ ย า โ ด ย อ า ศั ย ก า ร อ อ ก แ บ บ ป ฏิ กิ ริ ย า ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงเช่น การออกแบบให้ เกิดผลิตภัณฑ์จาก
การนํามวลของสารตังต้
้ นที่เข้ าทําปฏิกิริยาสูงสุดโดยให้ มี
มวลสูญเสียน้ อยที่สดุ การใช้ ตวั เร่ งปฏิกิริยาต่างๆ การงด
ใช้ หมู่ ป้ องกั น ซึ่ ง จะต้ องมี ขั น้ ตอนในการเอาออกใน
ภายหลั ง การใช้ ตั ว ทํ า ละลายที่ มี ค วามเป็ นมิ ต รต่ อ
สิง่ แวดล้ อม การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานรู ปแบบ
ต่างๆ รวมทังการนํ
้
าวัสดุเหลือทิ ้งกลับมาใช้ ใหม่
คณะผู้ วิ จั ย ได้ เล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการนํ า
หลักการเคมีสีเขียวมาประยุกต์ใช้ ในงานวิจยั ด้ านอินทรี ย์
เคมี สังเคราะห์ ซึ่งสามารถแบ่งออกกว้ างๆ ได้ เป็ นสอง
ลักษณะคือการออกแบบปฏิกิริยาใหม่ให้ มีความเป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้ อมหรื อสามารถใช้ ตวั เร่ งปฏิกิริยาได้ และการ
นํ าองค์ ความรู้ ด้ านเคมี สีเขียวที่ ได้ พัฒนาขึน้ หรื อเคยมี
รายงานมาใช้ ในการออกแบบกระบวนการสังเคราะห์สาร
เป้าหมายที่ต้องการ

http://www.dmschemical.com/

การออกแบบปฏิกริ ิยาใหม่ ท่ มี ีความเป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม
คณะผู้วิจยั สามารถนํานํ ้าในสภาวะกึ่งวิกฤติซงึ่ แสดงความเป็ นตัวทําละลายอินทรี ย์มาใช้ ร่วมกับการนําสารประกอบเชิงซ้ อนของโลหะทองแดงเป็ น
ตัวเร่งปฏิกิริยาในการสร้ างพันธะคาร์ บอนกับออกซิเจนหรื อไนโตรเจนโดยทําปฏิกิริยาในระบบปิ ดเพื่อเพิ่มความดันและใช้ ไมโครเวฟเป็ นแหล่งพลังงาน
นอกจากนี ้ยังสามารถนําผงโลหะทองแดงมาใช้ ร่วมกับสารประกอบเชิงซ้ อนของทองแดงในปฏิกิริยาการสร้ างพันธะคาร์ บอนกับคาร์ บอนของสารอโร
มาติกได้ สารไบเอริ ลเป็ นผลิตภัณฑ์ ทังนี
้ ้ยังได้ นํานํ ้ามาใช้ ในปฏิกิริยาการปิ ดวงเพื่อสร้ างสารประเภทเฮทเทอโรไซคลิกต่าง ๆที่มีออกซิเจนและไนโตรเจน
เป็ นองค์ประกอบ เช่นไอซอกซาโซล ไอซอกซาโซลีน เป็ นต้ น

การประยุกต์ ใช้ เคมีสีเขียวในการสังเคราะห์ สารเป้าหมาย
คณะผู้วิจยั ได้ นําหลักการเคมีสีเขียวมาใช้ ในการเตรี ยมสารในกลุ่มลาเมลลาริ นโดยสามารถใช้ รีเอเจนต์
บนวัฏภาคของแข็งสามชนิดคือ โบรมีน ไบคาร์ บอเนต และกรดบนแอมเบอร์ ลิสต์ซงึ่ เป็ นโพลีเมอร์ ของสไตรี น
ในการทําปฏิกิริยาสามขันตอนแทนการใช้
้
รีเอเจนต์ที่เคยใช้ กนั มา เพื่อลดขันตอนต่
้
างๆ ระหว่างการทําสาร
ให้ บริ สุทธิ์ เนื่องจากสามารถกรองรี เอเจนต์บนวัฏภาคของแข็งออกหลังปฏิกิริยาเสร็ จสิ ้น นอกจากนีย้ ังใช้
ปฏิกิริยาการสร้ างพันธะคาร์ บอนกับออกซิเจนหรื อไนโตรเจนโดยใช้ สารประกอบเชิงซ้ อนของทองแดงที่ได้
พัฒนาขึ ้นในการสร้ างพันธะดังกล่าวของหมู่แลคโตนและแลคแตมที่เป็ นส่วนหนึ่งบนโครงสร้ างหลักของสาร
ในกลุม่ ลาเมลลาริ นและเอซาลาเมลลาริ น รวมทังสารในกลุ
้
ม่ เบนโซไพราโนน
ทังนี
้ ้ได้ ศกึ ษาการใช้ กรดที่ตรึงบนซิลกิ าในการสร้ างควิโนนเมไธด์ซงึ่ เป็ นสารมัธยันต์ที่มีความว่องไวในการ
ทําปฏิกิริยาการปิ ดวงกับอนุพนั ธ์ของสไตรี นและได้ โครแมนเป็ นผลิตภัณฑ์โดยมีความเฉพาะเจาะจงทางสเต
อริ โอเคมีสงู นอกจากนี ้ยังได้ ศกึ ษาการใช้ เกลือของโลหะแพลตตินมั เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าว และสามารถ
นําองค์ความรู้ นี ้ไปใช้ ในกระบวนการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหลายตัวที่มีโครแมนเป็ นโครงสร้ าง
หลัก เช่นสารในกลุม่ พาโลเดสแซนเกรน เป็ นต้ น
จากการศึกษายังสามารถการใช้ กรดตรึงบนซิลกิ าหรื อสารประกอบเชิงซ้ อนของบิสมัทเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
ในการสังเคราะห์สารไดเอริ ลมีเธน รวมทังสารที
้
่มีชื่อว่า GC-1 ที่เป็ นสารไดเอริ ลมีเธนตัวหนึ่งที่แสดงฤทธิ์
คล้ ายฮอร์ โมนไทรอยด์ในการจับกับรี เซพเตอร์ ชนิดเบต้ าได้ อย่างมีความเฉพาะเจาะจง
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