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๏ ความแตกตางระหวางการสังเคราะห 
 ใน scale เล็กและใหญ
 วิธีการสังเคราะหในหองปฏิบัติการจะมีความแตกตาง               
จากวิธีทีใ่ชในการผลติจรงิอยูมาก  เพราะเครือ่งมอืท่ีใชในการผลิตจรงิจะมี
ความแตกตางและมคีวามซบัซอนกวาเครือ่งมอืทีใ่ชในหองปฏบิตักิาร
รวมถึงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นอาจมีอันตรายซอนอยู หากไมศึกษา
และทําความเขาใจใหดีกอนทําการขยายขนาดการผลิต ตัวอยางเชน               
ในรูปที่ 1 เปนอุณหภูมิจากการสังเคราะหสารที่เปนปฏิกิริยา
คายความรอนทีเ่กิดขึน้ในระดบัหองปฏบิตักิารโดยใชเคร่ืองทาํปฏกิริยิา
ขนาด 1 ลิตร และรูปที่ 2 โดยใชเครื่องทําปฏิกิริยาขนาด 1,000 ลิตร
 จากกราฟในรูปท่ี 1 จะเห็นไดวา การสังเคราะหในระดับ               
หองปฏิบัติการนั้นอุณหภูมิท่ีเกิดขึ้นจากการทําปฏิกิริยาที่คาย                  
ความรอนออกมาทําใหอุณหภูมิภายในเคร่ืองทําปฏิกิริยาขนาดเล็ก
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้นซึ่งดูไมนากลัวและไมมีอันตราย แตเมื่อ
ทําการขยายขนาดการผลิตโดยใชเครื่องทําปฏิกิริยาที่มีขนาดใหญขึ้น 
(รูปที่ 2)

รูปที่ 1  อุณหภูมิภายในเครื่องทําปฏิกิริยาขนาด 1 ลิตร  

รูปที่ 2  อุณหภูมิภายในเครื่องทําปฏิกิริยาขนาด 1,000 ลิตร

วสันต  คงในขาว
กลุ�มวิจัยวัตถุดิบทางเภสัชกรรม

 การพฒันาสารหรอืวตัถดิุบทางยาตัวใหม ๆ
นักเคมีและวิศวกรเคมีจําเปนตองมีความเขาใจ         
ในกระบวนการสังเคราะหท่ีเกิดขึ้นรวมถึงคา
ตัวแปรตาง ๆ  ทีใ่ชในกระบวนการ เชน อณุหภมิูท่ีใช
ในการทําปฏิกิริยา อุณหภูมิท่ีใชในการตกผลึก                
คาความรอนที่เกิดจากปฏิกิริยา เปนตน เพื่อให
เกิดความปลอดภัยและสามารถทําการขยาย
ขนาดไปสูการผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมได 
นักเคมีจะเปนผูคิดคนวิธีการสังเคราะหเพื่อใหได
สารหรือตัวยาใหม ๆ ในขณะที่วิศวกรเคมีจะทํา
หนาท่ีคิดหาวิธีและประเมินวาวิธีการสังเคราะห
ของสารหรือตัวยาน้ัน ๆ จะสามารถนําไปขยาย
ขนาดการผลิตหรอืท่ีเรยีกวา process scale-up 
ไดหรือไมอยางไร

อุณหภูมิภายในเครื่องทําปฏิกิริยาจะเพิ่มสูงขึ้นมาจากการคาย              
ความรอนของปฏกิิรยิาเปน 490 K หรอื 217 องศาเซลเซยีส ในขณะที่
การคายความรอนของปฏิกริยิาทีเ่กดิขึน้ยงัคงมคีาเหมอืนกบัท่ีทดลอง
ในหองปฏิบตักิาร สาเหตทุีอ่ณุหภมูภิายในเครือ่งทาํปฏิกริยิาพุงสงูขึน้
อยางรวดเร็ว เนื่องมาจากการใชเครื่องทําปฏิกิริยาที่มีขนาดใหญ
ปรมิาตรของเครือ่งเพิม่เปน 100 เทา แตพืน้ทีผ่วิของเครือ่งทําปฏิกริยิา
ที่ ใช  ในการแลกเปลี่ยนความร อนหรือดึงความร อนออกจาก                    
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ปฏิกิริยานั้นเพิ่มขึ้นมาเพียงแค 20 เทา ซ่ึงมีคานอยกวามากเมื่อ
เทยีบกับปรมิาตรทีเ่พิม่ข้ึน จงึทําใหอณุหภมูภิายในเครือ่งทาํปฏกิริยิา
ที่มีขนาดใหญ เพิ่มสูงขึ้นมามากกวาเครื่องทําปฏิกิริยาที่มีขนาดเล็ก 
ดังรูปที่ 2
 หากนักเคมีและวิศวกรเคมีขาดความระมัดระวังและไมใสใจ
ในเรื่องนี้ ก็อาจทําใหเกิดผลเสียหายตออุปกรณและเปนอันตรายตอ                 
ผูปฏบิตังิานระหวางทาํการผลติในระดบัอตุสาหกรรมได ดงันัน้ในการ
ขยายขนาดการผลิตจากหองปฏิบัติการไปสูระดับท่ีใหญขึ้น จะตอง
คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้

1. ขอมูลทางดานอุณหพลศาสตร 
 (Thermodynamics)

 การศึกษาขอมูลทางดาน thermodynamics ของปฏิกิริยา
เคมีที่เกิดขึ้น จะชวยทําใหนักเคมีและวิศวกรเคมีมีความเขาใจถึง
ปฏิกิริยาที่จะนํามาใชในกระบวนการสังเคราะหวาในปฏิกิริยานั้น ๆ
มีการคายความรอนเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด ซึ่งจะชวยทําใหนักเคมี
สามารถตัดสินใจวาจะพัฒนาขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห                
ทางเคมีนั้นไดอยางไร เชน เปลี่ยนวิธีการสังเคราะหใหม หรือปรับ
อัตราการเติมสารใหเร็วขึ้นหรือชาลงซ่ึงสงผลตอการคายความรอน                  
ของปฏกิิริยา เพือ่ใหเหมาะสมกบัความสามารถของระบบทาํความเยน็
ของเครื่องทําปฏิกิริยาที่จะนํามาใช หรือกลาวสั้น ๆ  ไดวา ขอมูล          
ทางดาน thermodynamics จะชวยทําใหเขาใจถึงกระบวนการ          
ความปลอดภัยในการขยายขนาดการผลิต 

ขอมูลทางดาน thermodynamics ที่สําคัญประกอบดวย

 - The change enthalpy of reaction (∆Hrxn)                    
เปนคาปริมาณความรอนท่ีผานเขาออกจากระบบหรือเคร่ืองทํา
ปฏิกิริยาซ่ึงมีหนวยวัดเปนคาพลังงาน และมักจะคํานวณใหอยูในรูป
ของพลังงานตอปริมาณสาร 1 mole ท่ีถูกใชไปในการทําปฏิกิริยา            
เชน ∆Hrxn ของปฏิกิริยามีคาเทากับ -250 kJ/mole นั่นหมายถึง          
สารตั้งตนที่ถูกใชไปในการทําปฏิกิริยา 1 mole จะมีพลังงานปลอย
ออกมาจากระบบ 250 kJ  ดังน้ันคา ∆Hrxn จึงเปนตัวแปรหนึ่งที่มี
ความสําคัญตอการขยายขนาดการผลิต เพราะจะทําใหวิศวกรเคมี
รู วาพลังงานที่ปลอยออกมาจากปฏิกิริยาท่ีนักเคมีเลือกมาใชเปน             
วิธีการสังเคราะหนั้นอันตรายเพียงใด และสามารถนําคาดังกลาว          
มาคํานวณไดวาความสามารถของระบบทําความเย็นที่ใชในการผลิต                  
มคีวามสามารถเพยีงพอทีจ่ะรองรบัปรมิาณความรอนทีป่ลอยออกมา
จากปฏิกิริยานั้นไดหรือไม ถาระบบทําความเย็นที่ใชในการผลิต          
ไมสามารถรองรับได นักเคมีจําเปนตองพัฒนาวิธีการสังเคราะหใหม
ใหมีความปลอดภัยมากขึ้น

รูปที่ 3   ภาพแสดงอุณหภูมิเมื่อปฏิกิริยาไมสามารถควบคุมได1

  tx  = เวลาที่ระบบทําความเย็นของเครื่องทําปฏิกิริยา
      ใชงานไมได
  TMRad  = Time-to-Maximum-Rate ชวงเวลาที่จะทํา
      ใหเกิดปฏิกิริยาขางเคียงเมื่อระบบทําความเย็น
      ไมสามารถใชงานได

 - Heat flow of reaction (Qr) เปนคาปริมาณความรอน
ของปฏิกิริยาที่ปลอยออกมาเมื่อเทียบกับเวลา ซึ่งคานี้จะใชดูวา          
ณ เวลาหนึ่ง ปริมาณความรอนที่ปลอยออกมาสูงสุดมีคาเทากับ
เทาใด (Maximum heat flow, Qrmax) ซึง่ในการขยายขนาดการผลติ             
ที่ปลอดภัยไมควรมีคาสูงกวา 30 W/L
 - Adiabatic temperature increase (∆Tad) เปนชวง          
ของอณุหภมูขิองสารทีอ่ยูในเครือ่งทาํปฏกิริยิาทีส่ามารถขึน้ไปไดสงูสดุ 
เมื่อระบบทําความเย็นของเครื่องทําปฏิกิริยาใชงานไมไดในระหวาง
ที่มีการทําปฏิกิริยาอยู ตามรูปที่ 3 โดยคา Tp คืออุณหภูมิของ
กระบวนการที่ใชในการทําปฏิกิริยา เพื่อความปลอดภัยในการขยาย
ขนาดการผลิตคาของ ∆Tad ไมควรสูงกวา 50 K หากสูงกวานี้นักเคมี
ควรพิจารณาเปลี่ยนวิธีการสังเคราะหใหม
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 - Maximum Temperature of the Synthesis 
Reaction (MTSR) คือคาอุณหภูมิสูงสุดของปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้น
เมื่อระบบทําความเย็นที่ใชดึงความรอนออกจากเครื่องทําปฏิกิริยา          
ไมสามารถใชงานไดในระหวางท่ีมีการทําปฏิกิริยาอยู ซ่ึงคานี้ไมควร
มากกวาคาจุดเดือดของตัวทําละลายที่ใชในกระบวนการสังเคราะห
 ข อมูลทางด าน thermodynamics เหล าน้ีสามารถ              
ทําการทดลองหาคาไดจากการทดลองในหองปฏิบัติการดวยเครื่อง 
Reaction Calorimeter ซึ่งมีขนาดของตัวเครื่องทําปฏิกิริยาเทากับ 
1 ลิตร ขอมูลที่ไดจากเครื่องสามารถนํามาใชวิเคราะหเพื่อคัดเลือก
ปฏกิริิยาทีเ่หมาะสมท่ีจะนาํมาใชในการขยายขนาดการผลติไปสูระดบั 

รูปที่ 4  ตัวอยางผลการทดลองโดยใชเครื่อง Reaction Calorimeter1

pilot และอุตสาหกรรมได ดังตัวอยางในรูปที่ 4
 จากรปูที ่  4   เปนการทาํปฏกิริยิาระหวาง   methyl - isonicotinate                
กับ NaBH4 โดยมี ethanol เปนตัวทําละลาย ในขั้นตอนของการทํา
ปฏิกิริยาไดเติมสาร NaBH4 ที่เปนของแข็งแบบครั้งเดียว สงผล             
ใหคา enthalpy และ Qmax มีคาสูงเกินไป สามารถกอใหเกิดอันตราย
ในการขยายขนาดไปสูระดับอุตสาหกรรม ดังนั้นการแกปญหานี้
อาจเพียงแคทดลองเปลี่ยนการเติมสารแบบกะ (Batch) เปนแบบกึ่ง
ตอเนื่อง (Semi - batch) แทน ก็จะชวยลดคาความรอนท่ีเกิดขึ้น           
ในระหวางการทําปฏิกิริยาและสามารถใชเปนวิธีขยายขนาดการผลิต
ไปสูอุตสาหกรรมได
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รูปที่ 5  Thermal conversion ที่มีความสัมพันธเทียบกับเวลา2

2. ขอมูลทางดานจลนศาสตร
 (Kinetic of reaction) 
 โดยทั่วไปแลวนักเคมีจะเปนผูออกแบบวิธีการสังเคราะหสาร 
และวิศวกรเคมีจําเปนตองมีความเขาใจในกลไกของปฏิกิริยาเคมี               
ที่นักเคมีออกแบบไว ซึ่งตัวแปรที่สําคัญที่วิศวกรเคมีตองสนใจคือ 
คาคงที่ของปฏิกิริยา (Rate constant, k0 ) และ activation energy 
(Ea) เพราะคาเหลานี้มีความสัมพันธตออุณหภูมิ ดังนั้นการควบคุม        
คาอุณหภูมิภายในเครื่องทําปฏิกิริยาใหเปนไปตามที่กําหนดนั้น                 
เปนหนาทีที่ว่ศิวกรเคมีจะตองทําใหได อีกทัง้เมือ่ทราบคาตัวแปรตาง ๆ
ที่เกี่ยวของทางดาน kinetic ของปฏิกิริยา จะชวยทําใหนักวิจัย
ทราบไดวาปฏิกิริยาเกิดเร็วหรือชาเพียงใด และสิ่งใดท่ีจะทําให
เกิดปฏิกิริยาขางเคียง (Undesired reaction) แลวสงผลตอ                     
ความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑที่เราตองการ เชน ลําดับของการเติม 
reagent หรือความเร็วรอบของการกวนปฏิกิริยา เปนตน
 ขอมลูจากเคร่ือง Reaction Calorimeter ยงันาํมาใชคดัเลือก
หาสภาวะที่เหมาะสมในการทําปฏิกิริยาได ดังแสดงในรูปที่ 5                  
จะเห็นวาเมื่อนําขอมูลท่ีไดจากเครื่อง Reaction Calorimeter           
มา plot กราฟระหวางเวลากับ thermal conversion ซ่ึงจะ
แสดงใหเห็นวาแตละปฏิกิริยาที่มีสภาวะการทดลองที่ไมเหมือนกัน          
สภาวะใดจะทําใหเกิดปฏิกิริยาไดดีกวากัน

 นอกจากนี้ยังสามารถนําคา heat flow มาใชคํานวณ                     
หาคา rate constant และ activation energy ของปฏิกิริยา             
เพื่อนําสองคานี้มาใช ในการคํานวณหาคาความรอนที่ เกิดขึ้น             

ในปฏิกิริยาที่จะใชผลิตในระดับอุตสาหกรรมไดเชนกัน

3. การเลือกใชเครือ่งมือทีเ่หมาะสม
 การสังเคราะหสารในหองปฏิบัติการมักจะใช อุปกรณ              
ในหองปฏบิตักิารทัว่ไปทีไ่มมคีวามซบัซอนมากนกั เพราะเปนการวจิยั
เพื่อใหไดสารใหม ๆ อยางรวดเร็วโดยไมคํานึงถึงปริมาณของสาร
ที่จะสังเคราะหได แตเม่ือทําการขยายขนาดการผลิต เครื่องมือ                        
ในอุตสาหกรรมจะตางออกไปจากหองปฏิบัติการมาก เชน เครื่องทํา
ปฏิกิริยา เครื่องอบ เครื่องแยกสาร ดังนั้นวิธีที่ใชในอุตสาหกรรม     
หรือในระดับ pilot จึงตองคํานึงถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จะนําวิธีการ
สังเคราะหจากหองปฏิบัติการไปผลิตในระดับอุตสาหกรรม เชน 
วิธีในการเติมสารเขาสูเครื่องทําปฏิกิริยา การกวนสารใหละลาย 
กระบวนการแยกสารออกจากกัน เปนตน วิศวกรเคมีจึงมีหนาท่ี
เลือกใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการผลิตสาร เพื่อใหไดวิธีการ
สังเคราะหสารเหมอืนกบัในหองปฏิบตักิารมากทีสุ่ดเพือ่ใหไดลกัษณะ
และคุณสมบัติของสารที่เหมือนเดิม
 จากท้ัง 3 หัวขอดังกลาวคือส่ิงจําเปนที่วิศวกรเคมีควรทํา 
การศึกษากอนทําการขยายการผลิตไปในระดับ pilot และระดับ
อุตสาหกรรม ซึ่งจะชวยทําใหวิศวกรเคมีมั่นใจไดวาการใชเครื่องมือ  
ทีม่ขีนาดใหญขึน้จะสามารถผลติสารออกมาไดผลเหมอืนกบัท่ีนกัเคมี
สังเคราะหไดในหองปฏิบัติการ
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