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บทคัดย่อ

บทความนี้ สรุ ปการศึกษาทางทฤษฎีของกระบวนการเปลี่ยนเมทานอลเป็ นโอเลฟิ นที่มีซีโอไลท์เป็ นตัวเร่ ง
ปฏิ กิ ริ ย าด้ว ยระเบี ย บวิธี ก ารคํา นวณทางกลศาสตร์ ค วอนตัม ร่ ว มกับ การใช้แ บบจํา ลองควอนตัม และ
แบบจําลองออนเนี ยม โดยพิจารณาตัวแปรทางพลังงานและตัวแปรทางจลนพลศาสตร์ ของแต่ละปฏิกิริยา
ย่อ ยที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ อธิ บ ายกลไกในการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าของกระบวนการเปลี่ ย นเมทานอลเป็ นโอเลฟิ น
นอกจากนี้ยงั พิจารณาถึงอุปสรรคและปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อการเกิดโอเลฟิ น สุ ดท้ายได้สรุ ปถึงการมีส่วนร่ วม
และทัศนะของการศึกษาทางทฤษฎีที่มีต่อการพัฒนากระบวนการเกิดโอเลฟิ นจากเมทานอลโดยตรง
คําสําคัญ: กระบวนการเปลี่ยนเมทานอลเป็ นโอเลฟิ น, ซี โอไลท์, ไดเมทิล อีเทอร์ , ไตรเมทิ ล ออกโซเนี ยม,
ระเบียบวิธีแบบออนเนียม
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Abstract
A theoretical study on the methanol-to-olefin (MTO) process over an acidic zeolite using the
quantum mechanics calculation combined with the quantum cluster and ONIOM cluster has been
discussed. To investigate the direct mechanisms for producing olefin from methanol, the energetic
and kinetic properties of the individual reactions are taken into account. Also, the hindrances and
factors which affect on the methanol-to-olefin process have been considered. Finally, detailed
overviews of the theoretical contributions and perspectives on the improvement of direct
mechanism are mentioned.
Keywords: Methanol-to-olefin (MTO), Zeolite, Dimethyl ether (DME), Trimethyl Oxonium
(TMO), ONIOM method.

1. บทนํา

โอเลฟิ นเป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์ บ อนไม่
อิ่ ม ตัว ที่ มี พ ัน ธะคู่ ภ ายในโครงสร้ า งอย่ า งน้ อ ย 1
พันธะมีความสําคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมปิ โตร
เคมีโดยเฉพาะโอเลฟิ นที่มีน้ าํ หนักเบา ซึ่ งโอเลฟิ น
ส่ วนใหญ่ได้มาจากกระบวนการกลัน่ นํ้ามันดิ บ ใน
ปั จจุ บันความต้องการสารเคมี ชนิ ดต่า งๆที่ เกิ ดจาก
นํ้ามันดิ บนั้นเพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วจึ งมีการพัฒนา
เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เพื่ อ ใช้สั ง เคราะห์ โ อเลฟิ นจาก
แหล่งธรรมชาติชนิดอื่น หนึ่งในกระบวนการที่ได้รับ
ความสนใจและเริ่ มใช้ในระดับอุตสาหกรรมแล้วก็
คือกระบวนการเปลี่ ยนเมทานอลเป็ นสารประกอบ
ไ ฮ โ ด ร ค า ร์ บ อ น ( methanol-to-hydrocarbon,
MTH) โดยมีซีโอไลท์เป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยา [1 –7] ซึ่ ง
เมทานอลที่ใช้เป็ นสารตั้งต้นในกระบวนการดังกล่าว
นั้ นราคาถู ก และหาได้ ง่ า ย เช่ น แก๊ ส สั ง เคราะห์
ั ไอ
(synthesis gas) การรวมตัวของแก๊สธรรมชาติกบ
นํ้า (stream reforming of natural gas) หรื อจาก
การแปรสภาพของชี ว มวลหรื อของเสี ยต่ า งๆ
ถึ ง แม้ว่า เมทานอลที่ ได้จ ากแหล่ ง ธรรมชาติ น้ ัน จะ
สามารถนํ า ไปใช้ เ ป็ นเชื้ อเพลิ ง ได้ โ ดยตรงแต่

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนเมทานอลซึ่ ง
เป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนหรื อโอเลฟิ นชนิ ด
ต่างๆนั้นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการ
ทางปิ โตรเคมีต่างๆเพื่อสังเคราะห์สารหรื อพลังงาน
ชนิดอื่นได้อีกด้วย
ก ร ะ บ ว น ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์ ส า ร ป ร ะ ก อ บ
ไฮโดรคาร์ บอนจากเมทานอลนั้นสรุ ปได้ดงั รู ปที่ 1
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย
หลายขั้นตอน ขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญและเป็ นที่
สน ใ จ ข อ ง นั ก วิ ท ย าศ าสต ร์ สาข าต่ าง ๆ ก็ คื อ
กระบวนการเปลี่ ยนเมทานอลเป็ นโอเลฟิ น
(methanol-to-olefins, MTO) ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการ
สร้างพันธะใหม่ระหว่างคาร์ บอน–คาร์ บอน (C–C
้ ที่
bond coupling) ซึ่ งขั้น ตอนนี้ มี พลังงานกระตุน
ค่ อ นข้า งสู ง ดัง นั้น เพื่ อ ให้ ป ฏิ กิ ริ ยาเกิ ด ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพจึงต้องใช้ซีโอไลท์เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
ตัวอย่างซีโอไลท์ที่ใช้ เช่น เฟาจาไซต์ (FAU) ชาบาไซต์ (CHA) คลินอฟทิ ลโอไลต์ (HEU) เป็ นต้น
โดยได้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เ ป็ นสารประเภทโอเลฟิ นที่ มี
นํ้าหนักเบา เช่น เอทิ ลีน (C2H4) โพรพีน (C3H6)
บิ ว ที น (C4H8) ซึ่ งสามารถเกิ ด ต่ อ เป็ นโมเลกุ ล
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โอเลฟิ นที่ ใ หญ่ ข้ ึ นหรื อเกิ ด เป็ นนํ้ามัน เชื้ อ เพลิ ง
(methanol-to-gasoline, MTG) ที่มีค่าออกเทนสู ง
กระบวนการเปลี่ยนเมทานอลเป็ นโอเลฟิ นโดย
ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าที่ เ ป็ นกรดโดยเฉพาะซี โ อไลท์น้ ัน
ได้รับความสนใจจากนักวิจยั มากว่า 30 ปี [8,9] โดย
ซี โ อไลท์ เ ป็ นสารกลุ่ ม อะลู มิ โ นซิ ลิ เ กตที่ มี รู พ รุ น
ขนาดเล็กภายในโครงสร้างซึ่ งมีอะตอมของซิ ลิกอน
และออกซิเจนสร้างพันธะและเชื่อมต่อกันเป็ นหน่วย
ของทรงสี่ หน้าหลายๆหน่ วยต่ อเนื่ องกัน ทําให้เกิ ด
เป็ นรู พรุ นขนาดเล็กขึ้นซึ่ งเป็ นโครงสร้างพื้นฐานที่
สํา คัญ ของซี โ อไลท์ นอกจากนี้ จะมี อ ะตอมของ
อะลูมิ เนี ยมเจื ออยู่ภายในโครงสร้ า งโดยจะแทนที่
ตํา แหน่ ง ของอะตอมซิ ลิ ก อนบางตํ า แหน่ ง ซึ่ ง
อะลูมิเ นี ยมที่ ต าํ แหน่ ง ดังกล่ าวจะทําให้ซีโ อไลท์มี
สมบัติเป็ นกรดและเป็ นตัวเร่ งที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
นอกจากนี้ ยังมี อะตอมของโลหะหรื อแคตไอออน
อื่ น ๆอยู่ภ ายในโครงสร้ า งที่ เ ป็ นรู พ รุ น ขนาดเล็ ก
ดังกล่าวด้วย เช่ น โซเดี ยม โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม
ไฮโดรเจน เป็ นต้น โดยซีโอไลท์ชนิดต่างๆจะมีความ
แตกต่างกันในองค์ประกอบโครงสร้างหลัก ขนาด
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และรู ปร่ างของรู พรุ น ซึ่ งทําให้ซีโอไลท์ชนิ ดต่างๆมี
สมบัติแ ละการประยุก ต์ใช้รวมถึ งความจําเพาะต่ อ
ปฏิกิริยาเคมีแตกต่างกันด้วย
จากขั้นตอนย่อยต่างๆของกระบวนการเปลี่ ยน
เมทานอลเป็ นโอเลฟิ นนั้นนักวิจยั ให้ความสนใจเป็ น
พิเศษกับการศึกษาขั้นตอนย่อยที่มีความซับซ้อนและ
สําคัญมากที่ สุดคือขั้นตอนการสร้างพันธะระหว่าง
อะตอมคาร์บอนของสารประกอบกลุ่มคาร์ บอนเดี่ยว
เกิ ด เป็ นสารประกอบกลุ่ ม คาร์ บ อนอะตอมคู่ ซ่ ึ ง
สามารถเกิ ด ปฏิ กิ ริย าต่อ ไปเป็ นโอเลฟิ นได้ โดยที่
ผ่านมามีรายงานกลไกที่เป็ นไปได้ท้ งั จากการทดลอง
และจากการศึกษาทางทฤษฎีมากกว่า 20 กลไก [10–
16] แต่ ก ลไกที่ เ ป็ นไปได้แ ละได้รั บ การยอมรั บ
รวมทั้งมี การศึ กษาอย่างกว้างขวางก็คือการเกิ ดโอเลฟิ นขนาดเล็ ก โดยตรงจากเมทานอล ไดเมทิ ล
อี เ ทอร์ แ ละสารอนุ พ ัน ธ์ ข องคาร์ บ อนเดี่ ย ว (C1
derivatives) เนื่ องจากข้อจํากัดของการทดลองใน
ห้องปฏิบตั ิการที่เป็ นอุปสรรคในการศึ กษาปฏิกิริยา
ในแต่ละขั้นตอนย่อย เช่น การควบคุมตัวแปรต่างๆ
หรื อ การพิจ ารณาอิ ท ธิ พลของแต่ล ะตัว แปร ความ
1 1

รู ปที่ 1 แผนภาพแสดงกระบวนการเปลี่ ยนเมทานอลเป็ นนํ้ามันเชื้ อเพลิ ง (methanol-to-gasoline,
MTG) หรื อสารประกอบไฮโดรคาร์ บอน (methanol-to-hydrocarbon, MTH) และเมทานอลเป็ นโอ
เลฟิ น (methanol-to-olefin, MTO) (ปรับปรุ งจาก Lesthaeghe และคณะ[4]).
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เสถี ย รของสารรวมถึ ง เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ ห รื อ
ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้อง ดังนั้นการศึ กษากระบวนการ
ดั ง กล่ า วทางทฤษฎี โ ดยอาศั ย องค์ ค วามรู ้ ท าง
กลศาสตร์ ควอนตัมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงมี
ความสํ า คั ญ และถู ก นํ า มาใช้ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาและ
อุปสรรคที่ เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ยงั สามารถใช้ร่วมกับการ
ท ด ล อ ง เ พื่ อ ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู ้ ที่ สํ า คั ญ ข อ ง
กระบวนการเปลี่ ยนเมทานอลเป็ นโอเลฟิ นได้ โดย
ในช่วงทศวรรษที่ ผ่านมาการศึ กษาทางทฤษฎีได้รับ
การพัฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว เนื่ อ งมาจากการพัฒ นา
ระเบียบวิธีในคํานวณให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีความ
ถูก ต้อ งสู ง ขึ้ น ในเวลาที่ เ หมาะสม เช่ น ระเบี ยบวิธี
แ บ บ ท ฤ ษ ฎี เ ด น ซิ ตี ฟั ง ก์ ชั น น อ ล (Density
Functional Theory, DFT) การพัฒนาการคํานวณ
แบบคู่ขนานและประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องประมวลผลที่ สูงขึ้น ทําให้เกิ ดการพัฒนาองค์ความรู ้ร่วมกัน
จากทั้งการทดลองและการศึ กษาทางทฤษฎี เช่น ใช้
การคํานวณทางทฤษฎี เป็ นเครื่ องมื อเพื่อศึ กษาของ
ก ล ไ ก ต่ าง ๆ จ า กผ ล การ ท ด ล อ ง ที่ เ ป็ น ไป ไ ด้
ขณะเดี ย วกัน ก็ มี ก ารทดสอบในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
เกี่ ย วกับกลไกที่ ถูก เสนอจากผลการศึ กษาจากทาง
ทฤษฎี [17]
บทความนี้ นํา เสนอบทบาทของการศึ ก ษาทาง
ทฤษฎีต่อกระบวนการเปลี่ยนเมทานอลเป็ นโอเลฟิ น
(methanol-to-olefins, MTO) ที่ มี ซี โ อไลท์ เ ป็ น
ตัวเร่ งปฏิกิริยา เนื่ องจากการคํานวณทางทฤษฎีน้ นั มี
การพัฒนาอย่างรวดเร็ วทําให้ผลการศึ กษาเกี่ ยวกับ
กลไกปฏิ กิ ริ ย าดัง กล่ า วนี้ มี ค วามหลากหลายและ
แตกต่ างกัน ขึ้ น อยู่กับ ระเบี ยบวิธี ที่ใ ช้ใ นการศึ ก ษา
ขนาดและลักษณะแบบจําลองทางควอนตัมของซี
โอไลท์และปั จจัยอื่นๆอีก ดังนั้นบทความนี้จึงเน้นไป

ที่ข้ นั ตอนการเกิดพันธะระหว่างคาร์บอน–คาร์บอนที่
เกิดผ่านตัวเร่ งปฏิ กิริยาซี โอไลท์ที่ใช้ระเบียบวิธีทาง
เคมีควอนตัมเเพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบผลการศึกษา
ที่ ไ ด้ป็ นหลัก โดยจะพิ จ ารณากระบวนการเกิ ด โอ
เลฟิ นจากเมทานอล ตัวแปรทางพลังงานที่ เกี่ยวข้อง
รวมทั้งปั จ จัยและอิ ทธิ พลต่างๆที่ มีต่อกระบวนการ
ดังกล่าว

2. ระเบียบวิธีทางทฤษฎี (Theoretical
methodology)

เนื่ อ งจากซี โ อไลท์ ที่ ใ ช้เ ป็ นตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยามี
โครงสร้างขนาดใหญ่ซ่ ึงประกอบด้วยอะตอมจํานวน
มากซึ่ งเป็ นข้อ จํา กัด ในการจําลองแบบโครงสร้ า ง
หลักของซี โอไลท์เพื่อใช้ศึกษาด้วยระเบี ยบวิธีทาง
ทฤษฎีซ่ ึงต้องสร้างค่าตัวแปรเพื่ออธิ บายสมบัติต่างๆ
ของซี โอไลท์ให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่ น สนามแรง
(force field) [18] เป็ นตัวแปรที่สาํ คัญของระบบที่ มี
ขนาดใหญ่ อ ย่ า งซี โ อไลท์ ซ่ ึ งมี ก ารพัฒ นาและ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องทําให้สามารถคํานวณสมบัติ
ทางโครงสร้างของซี โอไลท์ เช่น รู ปร่ างหรื อการจัด
ตัวของโมเลกุลที่เสถียรได้เป็ นอย่างดีและใช้เวลาใน
การคํานวณน้อย อย่างไรก็ตามการคํานวณที่อาศัยค่า
สนามแรงนี้ มี ข ้ อ จํ า กั ด คื อ ไม่ ส ามารถอธิ บาย
กระบวนการที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ อั น ตรกิ ริ ยาของ
อิเล็กตรอนซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ สําคัญทางเคมีได้
เช่ น การสลายพัน ธะหรื อ การสร้ า งพัน ธะใหม่ จึ ง
จําเป็ นต้องใช้ระเบียบวิธีที่สามารถอธิ บายพฤติกรรม
และสมบัติข องอิ เ ล็ก ตรอนได้ดี คือ ระเบี ยบวิธีท าง
กลศาสตร์ ควอนตัม แต่ขอ้ จํากัดของระเบี ยบวิธีทาง
กลศาสตร์ควอนตัมนั้นคือใช้เวลาในคํานวณมากกว่า
โดยเฉพาะกับระบบที่มีขนาดใหญ่อย่างซี โอไลท์ จึง
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(ก)
(ข)
รู ปที่ 2 แบบจําลองควอนตัมคลัสเตอร์ขนาด 5T (ก) และขนาด 20T (ข) ของซีโอไลต์ธรรมชาติ
ชนิดคลินอพทิลโอไลต์ [19]
มี ก ารพัฒ นาและนํา เสนอระเบี ย บวิธีใ หม่ ๆเพื่อ ให้
สามารถใช้ร ะเบี ย บวิธี ท างกลศาสตร์ ค วอนตัม ใน
การศึกษากระบวนการในปฏิกิริยาเคมีต่างๆที่มีความ
ถูกต้องและเวลาที่ใช้เหมาะสม โดยระเบียบวิธีต่างๆ
ที่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ และใช้ กั น อย่ า งกว้ า งขวางใน
การศึกษาระบบของซีโอไลท์โดยเฉพาะกระบวนการ
เปลี่ยนเมทานอลเป็ นโอเลฟิ นนั้นมีอยู่ 3 วิธี ดังนี้
2.1 ระเบียบวิธีควอนตัมคลัสเตอร์ (Quantum
Cluster)

ระเบียบวิธีน้ ีต้ งั อยูบ่ นสมมุติฐานที่วา่ โครงสร้างซี
โอไลท์เฉพาะบริ เ วณที่ ว่อ งไวต่ อปฏิ กิริ ย า (active
site) และบริ เวณรอบข้างเท่านั้นที่มีผลต่อสมบัติและ
กลไกของปฏิ กิริยา ส่ วนโครงสร้างที่อยูห่ ่ างออกไป
จะไม่มีผลต่อสมบัติดงั กล่าว ทําให้แบบจําลองของซี
โอไลท์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษานั้นจึงมีเฉพาะ
บริ เ วณดัง กล่ า วเท่ า นั้ น ทํา ให้ มี ข นาดเล็ ก และไม่
ซับซ้อน ดังนั้นจุดเด่ นของระเบี ยบวิธีน้ ี คือสามารถ

คํานวณด้วยระเบี ยบวิธีคาํ นวณทางเคมีควอนตัมที่ มี
ความถู กต้อ งสู ง ได้ใ นเวลาสั้น จึ งเรี ย กแบบจํา ลอง
ชนิ ดนี้ ว่า ควอนตัมคลัสเตอร์ ซึ่ งเป็ นแบบจําลองที่
สร้างได้ง่ายและใช้กนั อย่างแพร่ หลายในการจําลอง
แบบตัวเร่ งปฏิกิริยาของระบบต่างๆรวมถึงซี โอไลท์
ด้ว ย ในการสร้ า งแบบจํา ลองชนิ ด นี้ นั้น บริ เ วณที่
ว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมี (active site) จะจําลองขึ้น
โดยเลื อกเฉพาะอะตอมที่ เกี่ ยวข้องจากโครงสร้ า ง
หลักของซี โ อไลท์จึ ง ทํา ให้พ นั ธะระหว่างซิ ลิก อน
และออกซิ เ จนถู ก ตัด ทิ้ ง ไปไม่ ไ ด้ นํา มาพิ จ ารณา
จํานวนหนึ่ ง โดยทางเคมีแล้วพันธะที่ เหลือจากการ
สร้ า งแบบจํา ลองนี้ โดยเฉพาะบริ เวณขอบของ
แบบจํา ลองจะไม่ มี ค วามเสถี ย รทางเคมี ห รื อ จะมี
ความว่อ งไวทางเคมี ม ากซึ่ งอาจจะเกิ ด ปั ญ หาใน
การศึกษาได้จึงจําเป็ นต้องเติมอะตอมบางชนิ ด เช่น
ไฮโดรเจน เพื่อให้พนั ธะที่เกิดขึ้นนี้ไม่รบกวนบริ เวณ
ที่วอ่ งไวของแบบจําลองดังตัวอย่างรู ปที่ 2 ซึ่ งแสดง
แบบจําลองควอนตัมคลัสเตอร์ ขนาดต่างๆ สําหรับซี
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กระบวนการเปลี่ยนเมทานอลเป็ นโอเลฟิ น: ทัศนะทางทฤษฎีต่อกลไกและการเร่ งปฏิ กิริยา

โอไลท์ที่มีความซับซ้อนนั้นโครงสร้ างที่ มีลกั ษณะ
เป็ นรู พรุ นจะมี อิ ท ธิ พ ลสู ง ต่ อ สมบั ติ ใ นการเร่ ง
ปฏิกิริยา เช่น ชาบาไซต์ (CHA) เฟาจาไซต์ (FAU)
หรื อ ซี เอสเอ็ม-5 (ZSM-5) คลินอพทิ ลโอไลต์
(HEU) [19] ดั ง นั้ นแบบจํ า ลองทางควอนตั ม ที่
เหมาะสมต้องพิจารณารู ปร่ างและขนาดของรู พรุ น
ของโครงสร้างนั้นด้วย ในบางระบบนั้นแบบจําลอง
ต้องมี ขนาดใหญ่เพียงพอที่ สามารถอธิ บายอิ ทธิ พล
ของโครงสร้ า งซี โ อไลท์ ต่ อ อัน ตรกิ ริ ยาระหว่ า ง
โมเลกุ ล ของตัว ถู ก ดู ด ซั บ และโครงสร้ า งของซี
โอไลท์ได้ดว้ ย อย่างไรก็ตามข้อจํากัดของระเบียบวิธี
นี้ คือไม่สามารถอธิ บายสมบัติต่างๆของซี โอไลท์ซ่ ึ ง
มีขนาดใหญ่มากด้วยแบบจําลองควอนตัมคลัสเตอร์
ได้อ ย่า งสมบู รณ์ เ นื่ อ งจากแบบจํา ลองต้องมี ขนาด
ใหญ่ม ากโดยเฉพาะกับปฏิ กิ ริ ยาที่ โ ครงสร้ า งหลัก
ของซี โอไลท์มีผลต่อปฏิ กิริยาและกระบวนการที่ มี
สารมัธ ยัน ตร์ ที่ มี ป ระจุ เ กิ ด ขึ้ น จึ ง จํา เป็ นต้อ งใช้
แบบจํา ลองที่ พิ จ ารณาอิ ท ธิ พ ลของโครงสร้ า งซี
โอไลท์ดว้ ยวิธีการแบบอื่นเพื่ออธิบายโครงสร้างที่อยู่
ห่างจากบริ เวณที่วอ่ งไวต่อปฏิกิริยาซึ่ งมีผลต่อสมบัติ
และตัวแปรต่างๆของปฏิกิริยาโดยเฉพาะสมบัติทาง
จลนศาสตร์ ข องปฏิ กิ ริ ยา เช่ น พลัง งานกระตุ ้น
ค่าคงที่ปฏิกิริยา เป็ นต้น

ควอนตัม ได้ ดัง นั้ นจึ ง เกิ ด แบบจํา ลองชนิ ด ใหม่
เพื่อให้สามารถคํานวณด้วยระเบียบวิธีทางกลศาสตร์
ควอนตัมได้แต่มีการพิจารณาอิทธิ พลของโครงสร้าง
หลัก ของซี โ อไลท์ด้ว ย แบบจํา ลองกลุ่ ม นี้ เรี ย กว่า
แบบจําลองแบบเอ็มเบดเดดคลัสเตอร์ โดยมีแนวคิด
ว่าบริ เวณที่ ว่องไวต่อปฏิ กิริยา (active site) ซึ่ งมี
ความสํา คัญ ต่ อ กระบวนการทางเคมี จ ะศึ ก ษาด้ว ย
ระเบียบวิธีทางกลศาสตร์ ควอนตัมส่ วนโครงสร้างที่
อยู่ห่างออกไปซึ่ งมีค วามสําคัญลดลงและไม่มีส่วน
ร่ วมกับปฏิกิริยาโดยตรงแต่มีผลต่อความถูกต้องหรื อ
สมบัติอื่นๆอยูจ่ ะใช้ระเบียบวิธีการคํานวณแบบอื่นที่
ใช้ เ วลาน้ อ ยกว่ า เช่ น กลศาสตร์ เชิ งโมเลกุ ล
(molecular mechanics) หรื อเซมิ-เอ็มพิริคล
ั (semiempirical) ระเบี ย บวิ ธี ใ นกลุ่ ม นี้ มี อ ยู่ ห ลายชนิ ด
ด้ ว ยกั น เช่ น ระเบี ย บวี ธี ออนเนี ย ม ( ONIOM)
[18,20] หรื อ อีพีอี (EPE) [21,22] เป็ นต้น รู ปที่ 3
แสดงแนวความคิ ด ของแบบจํา ลองที่ ป ระกอบไป
ด้วยบริ เวณที่วอ่ งไวต่อปฏิกิริยาเคมีในกรณี ซีโอไลท์
คือโปรตอน (H+) ซึ่ งสร้างพันธะอยูก่ บั ออกซิ เจนใน

2.2 ระเบียบวิธีแบบเอ็มเบดเดด คลัสเตอร์
(Embedded cluster)

ในทางทฤษฎีแล้วแบบจําลองควอนตัมคลัสเตอร์
นั้นสามารถเพิ่มขนาดให้ใหญ่ข้ ึนเพื่อให้แบบจําลอง
สามารถอธิ บายอิทธิ พลของโครงสร้างซี โอไลท์ที่มี
ต่อสมบัติด้านต่างๆของปฏิ กิริยาเคมี ได้ แต่ในทาง
ปฏิ บตั ิแล้วแบบจําลองที่ วา่ นี้ จะมีขนาดใหญ่มากจน
ไม่ ส ามารถคํา นวณด้ว ยระเบี ย บวิธี ท างกลศาสตร์

รู ปที่ 3 แบบจําลองของระเบี ยบวิธีแบบออ
นเนียม (ONIOM) และ อีพีอี (EPE) ที่ใช้ระดับ
การคํา นวณแตกต่ า งกัน ตามความสํา คัญ ของ
โครงสร้างที่มีต่อปฏิกิริยา
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โครงสร้างของซี โอไลท์และรวมถึงโมเลกุลที่ถูกดูด
ซั บ (adsorbate) ซึ่ งจะอธิ บ ายบริ เวณนี้ ด้ ว ยการ
คํานวณกลศาสตร์ ควอนตัม (QM level) ที่ระดับการ
คํา นวณสู ง เช่ น แบบทฤษฎี เ ดนซิ ตี ฟั ง ก์ ชัน นอล
(Density Functional Theory, DFT) หรื อ ทฤษฎี
โมเลอร์ -เพลสเสท เพอเทอเบชัน (Møller–Plesset
Perturbation Theory, MP) ส่ วนโครงสร้างที่ ไม่มี
ส่ ว นร่ ว มกับ ปฏิ กิ ริ ยาโดยตรงซึ่ งจะอธิ บ ายด้ ว ย
ระเบียบวิธีกลศาสตร์ควอนตัมที่ระดับการคํานวณไม่
สู งมากนักเช่น ฮาร์ ทรี ฟอล์ค (Hartree-Fock) หรื อ
เซมิ -เอมพิ ริ คัล (semi-empirical) บางกรณี จ ะใช้
ระเบี ยบวิธีทางกลศาสตร์ เชิ งโมเลกุล (MM level)
ซึ่งอธิบายอิทธิ พลของโครงสร้างบริ เวณนี้ ต่อบริ เวณ
ที่ ว่องไวในเทอมของสนามแรงเท่ านั้น โดยทั่วไป
เรี ยกการคํานวณแบบนี้วา่ ระเบียบวิธีแบบ QM/MM
2.3 ระเบียบวิธีการคํานวณแบบพิริออดิก
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ที่ มี ห น่ ว ยเซลล์ ไ ม่ ใ หญ่ ม ากนั ก เช่ น ชาบาไซต์
(CHA)

บทความนี้จะกล่าวถึงระเบียบวิธีการคํานวณที่ใช้
ศึ กษาซี โอไลท์เฉพาะสองชนิ ดแรกเท่ านั้น โดยผล
การศึ กษานั้นจะได้จากการคํานวณด้วยระเบี ยบวิธี
แบบ ฮาร์ ทรี -ฟอล์ค (Hartree-Fock) และ Density
Functional Theory (DFT) ด้ว ยฟั ง ก์ช ัน แบบ
ไฮบริ ด B3LYP และแบบจําลองทางควอนตัมที่ ใช้
จะมี ต้ งั แต่ขนาดเล็กจนถึ งขนาดใหญ่ ซึ่ งการศึ กษา
กลไกและขั้นตอนย่อยในการเกิดปฏิกิริยาที่มีสารมัธ
ยันตร์ เป็ นโมเลกุลที่ มีประจุ อ ยู่ภายในรู พ รุ นของซี
โอไลท์ จะใช้ระเบียบวิธีการคํานวณแบบออนเนี ยม
(ONIOM) ซึ่ งจะให้ผลที่ถูกต้องมากกว่าเพราะมีการ
พิจารณาแรงอันตรกิริยาที่มีผลในระยะไกลเนื่ องจาก
โครงสร้างของซีโอไลท์ เช่น แรงทางไฟฟ้ าสถิตย์ ซึ่ ง
มีอิทธิพลต่อสมบัติต่างๆของปฏิกิริยาเคมีไว้ดว้ ย

3. กระบวนการเกิดโอเลฟิ นจากเมทานอลทีม่ ี
ระเบี ยบวิธีสุดท้ายที่ กล่าวในที่ น้ ี คือระเบี ยบการ
ซีโอไลท์ เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
(Periodic calculation)

คํานวณแบบพิริออดิ ก (periodic calculation) ซึ่ ง
เป็ นระเบี ย บวิ ธีที่ อ ธิ บ ายสมบัติ ข องซี โ อไลท์ ไ ด้ดี
ที่ สุดวิธีหนึ่ ง โดยตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ ว่าซี โอไลท์
นั้นเกิดจากหน่วยเซลล์ (unit cell) ที่ซ้ าํ ๆกันจํานวน
มาก ดังนั้นสมบัติของซีโอไลท์ก็คือสมบัติของแต่ละ
หน่ ว ยเซลล์ นั่ น เอง อย่ า งไรก็ ต ามซี โ อไลท์ ที่ ใ ช้
ในทางอุตสาหกรรมนั้นเกิ ดขึ้ นจากหน่ วยเซลล์ที่มี
ขนาดใหญ่มาก เช่ น หน่ วยเซลล์ของซี โอไลท์ชนิ ด
ZSM-5 มีอะตอมไม่นอ
้ ยกว่า 288 อะตอม ทําให้การ
คํา นวณสมบั ติ ต่ า งๆของซี โ อไลท์ บ างชนิ ด โดย
ระเบี ย บวิ ธี ช นิ ด นี้ ก็ ย ัง คงยุ่ ง ยากอยู่ ร วมถึ ง ต้ อ ง
พิจารณาถึงอันตรกิริยาที่ เกิ ดขึ้นระหว่างหน่วยเซลล์
ด้วย ทําให้ระเบียบวิธีน้ ียงั คงจํากัดเฉพาะกับซีโอไลท์

กลไกและขั้นตอนของกระบวนการเปลี่ยนเมทา
นอลไปเป็ นโอเลฟิ นโดยมี ซี โ อไลท์ เ ป็ นตัว เร่ ง
ปฏิกิริยาที่ แสดงในรู ปที่ 1 นั้นมีรายงานผลการวิจยั
ทั้งจากการทดลองในห้องปฏิ บตั ิการและการศึ กษา
ทางทฤษฎีโดยในขั้นตอนแรกเมทานอลที่เป็ นสารตั้ง
ต้น จะเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาได้เ ป็ นสารมัธ ยัน ตร์ ค าร์ บ อน
อะตอมเดี่ยว (C1 species) ซึ่ งจะเกิ ดปฏิ กิริยาต่อได้
เป็ นสารกลุ่มของคาร์ บอนอะตอมคู่ (C2 species)
เช่น เอทานอลหรื อโอเลฟิ นต่อไป รายละเอียดของ
กระบวนการดังกล่าวสรุ ปได้ดงั นี้
3.1 การเกิดสารมัธยันตร์ คาร์ บอนอะตอมเดีย่ ว (C1
species formation)
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รู ปที่ 4 กระบวนการเกิดเมทอกไซด์ (ZO––CH3+) และโมเลกุลไดเมทิล อีเทอร์ (CH3OCH3) จาก
โมเลกุลเมทานอลที่มีซีโอไลต์เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
กระบวนการเปลี่ ย นเมทานอลนั้น จะเริ่ ม จาก
ปฏิ กิ ริ ยาการขจั ด นํ้ าของเมทานอล ( methanol
dehydration) ซึ่ งเกิ ดได้เร็ วและได้ผลิตภัณฑ์เป็ นได
เมทิล อีเทอร์ (dimethyl ether, DME) ดังแสดงใน
รู ป ที่ 4 โดยไดเมทิ ล อี เ ทอร์ ซ่ ึ งเป็ นสารกลุ่ ม ของ
คาร์ บอนอะตอมคู่ (C2 species) นี้ เกิ ดได้หลายวิธี
เช่น ปฏิกิริยาระหว่างสารมัธยันตร์ เมทอกไซด์ (ZO–
–CH3+) และเมทานอล หรื อปฏิ กิริยาระหว่างเมทา
นอล 2 โมเลกุล โดยปฏิกิริยาขจัดนํ้าของเมทานอลที่
มีโมเลกุลอื่นอยูใ่ นระบบด้วย เช่น เมทานอลหรื อนํ้า
จะช่วยให้ปฏิ กิริยาเกิดได้ดีข้ ึนกว่ากรณี ที่มีเฉพาะเม
ทานอลโมเลกุลเดี ยวโดยจะทําให้พลังงานกระตุ ้น
ของปฏิกิริยานั้นลดลง จากการศึกษาทางทฤษฎี ดว้ ย
แบบจําลองควอนตัมมี รายงานโครงสร้ างที่ สภาวะ
แทรนซิ ชัน ของกระบวนการนี้ หลายโครงสร้ า ง
ด้วยกัน[14,23, 24] เนื่ องมาจากมี โมเลกุลเข้าไป
เกี่ ย วข้อ งในปฏิ กิ ริ ยาหลายโมเลกุ ล นอกจากนี้
Payne และคณะ [25] ศึ กษากระบวนการดังกล่าว
โดยใช้ก ารคํา นวณแบบพิ ริ อ อดิ ก พบว่า กลไกการ
เกิดปฏิกิริยาที่ได้น้ นั มีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้
ยัง มี ร ายงานจากการคํานวณของ Lesthaeghe และ
คณะ [6] ซึ่งใช้ระเบียบวิธีแบบ ONIOM ขนาด 46T
2 4

ซึ่งประกอบไปด้วยแบบจําลองควอนตัมขนาด 5T ที่
ศึกษาด้วยระเบียบวิธีกลศาสตร์ ควอนตัมที่ระดับการ
คํานวณสู งล้อมรอบด้วยแบบจําลองขนาด 41T ซึ่ ง
อธิบายด้วยระเบียบวิธีการคํานวณที่ระดับตํ่ากว่าคือที่
ระดับ HF/MNDO พบว่ากระบวนการเกิดไดเมทิ ล
อี เ ทอร์ แ ละเมทอกไซด์ในกรณี ที่มี โมเลกุลของนํ้า
หรื อเมทานอลเป็ นตัวช่วยจะมีอตั ราการเกิดปฏิกิริยา
สู งกว่ากรณี ที่ไม่มีโมเลกุลใดๆเป็ นตัวช่วย อย่างไรก็
ตามในช่วงแรกของกระบวนการเปลี่ยนเมทานอลนี้
ผลิ ต ภัณฑ์ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ นสารมัธ ยัน ตร์ ใ นกลุ่ ม ของ
คาร์ บอนอะตอมเดี่ยวคือ สารมัธยันตร์ เมทอกไซด์ที่
เกาะอยู่กับ ซี โ อไลท์ (ZO––CH3+) โดยยัง ไม่ มี
กระบวนการสร้างพันธะระหว่างคาร์ บอน–คาร์ บอน
เป็ นโมเลกุลของคาร์บอนอะตอมคู่เกิดขึ้น
3.2 การเกิดไอออนไตรเมทิล ออกโซเนียม
(Trimethyl Oxonium ion, TMO)

ขั้น ตอนที่ สํ า คัญ ในการเกิ ด โอเลฟิ นนั้ นก็ คื อ
กระบวนการสร้างพันธะคาร์ บอน–คาร์ บอนระหว่าง
สารมัธยันตร์ คาร์ บอนอะตอมเดี่ ยวแล้วเกิ ดเป็ นสาร
คาร์ บอนอะตอมคู่ผ่านสารมัธยันตร์ อีกชนิ ดหนึ่ งที่
สําคัญคือไอออนไตรเมทิ ล ออกโซเนี ยม โดยจาก
การศึ ก ษาขั้น ตอนการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาของไอออน
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ดังกล่าวด้วยแบบจําลองควอนตัมของพบว่าสามารถ
เกิ ดขึ้นจากปฏิ กิริยาระหว่างไดเมทิล อีเทอร์ กบั เมท
อกไซด์ที่เกาะอยูบ่ นโครงสร้างซี โอไลท์หรื อเกิดจาก
ปฏิ กิ ริ ยาระหว่ า งไดเมทิ ล อี เ ทอร์ กั บ เมทานอล
[14,15] นอกจากนี้ ไอออนไตรเมทิล ออกโซเนี ยมยัง
สามารถเกิดได้จากปฏิ กิริยาระหว่างไดเมทิ ล อีเทอร์
สองโมเลกุล จากการคํานวณของ Lesthaeghe และ
คณะ [4] พบว่าปฏิ กิริยาย้อนกลับของกระบวนการ
การเกิดไตรเมทิล ออกโซเนี ยมนั้นมีพลังงานกระตุน้
ที่ ค่อนข้างตํ่าชี้ ให้เห็ นว่าไอออนไตรเมทิ ล ออกโซ
เนี ย มนี้ เป็ นสารมัธยัน ตร์ ที่ ค งอยู่ใ นช่ ว งเวลาสั้น ๆ
นอกจากนี้ ยงั มี การศึ กษาไอออนไตรเมทิ ล ออกโซ
เนี ยมด้วยแบบจําลองแบบ ONIOM ขนาด 46T ซึ่ ง
อธิ บ ายกระบวนการต่ า งๆของไอออนดัง กล่ า วได้
ดีกว่าแบบจําลองควอนตัมเนื่องจากเป็ นสารที่มีประจุ
บวกและสามารถเกิดเป็ นคู่ไอออนกับอะลูมิเนี ยมที่มี
ประจุ ลบของซี โอไลท์ได้ โดย Lesthaeghe และ
คณะ [4] พบว่าโครงสร้างของซี โอไลท์น้ นั มีผลต่อ
ระบบช่วยให้ไอออนไตรเมทิล ออกโซเนี ยมมีความ
เสถียร นอกจากนี้ Shah และคณะ [26] ศึกษากลไก
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การเร่ งปฏิกิริยาของซี โอไลท์ชนิ ดชาบาไซต์ดว้ ยการ
คํานวณแบบพิริออดิ ก (periodic calculation) ซึ่ ง
ได้ผลการศึกษาที่สอดคล้องกัน
กระบวนการเกิดไอออนไตรเมทิล ออกโซเนี ยม
จากกลไกที่ เ ป็ นไปได้ต่ า งๆ สรุ ป ในดัง ตารางที่ 1
รวมทั้ง ตัว แปรทางพลัง งานที่ สํา คัญ ที่ ไ ด้จ ากการ
คํานวณคือพลังงานกระตุน้ และพลังงานของปฏิกิริยา
3.3 การเกิดสารคาร์ บอนอะตอมคู่ (C2 species
formation)

สารกลุ่มคาร์ บอนอะตอมคู่คือโอเลฟิ นหรื อเอทา
นอลนั้นสามารถเกิดได้จากไอออนไตรเมทิล ออกโซ
เนี ยม (TMO) ซึ่ งเป็ นไอออนที่ เกิ ดขึ้ นในขั้นตอนที่
สองที่ ก ล่ า วไปแล้ว การเกิ ด โอเลฟิ นนั้ นเริ่ มจาก
ปฏิ กิริยาระหว่างคาร์ บีนกับเมทานอลหรื อไดเมทิ ล
อีเทอร์ได้เป็ นสารมัธยันตร์ไตรเมทิล ออกโซเนียมดัง
แสดงในรู ป ที่ 5 ซึ่ งจะเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าต่ อ โดยจะเสี ย
โปรตอนให้กบั ซี โอไลท์และได้เป็ นไดเมทิลออกโซ
เนี ยม เมทิ ลไลด์ (dimethyl oxonium methylide,
DOMY) [27] ซึ่ งเป็ นสารมัธยันตร์ ในกลุ่มของออก
โซเนียม อีไลด์ (oxonium ylide) ที่โมเลกุลเป็ นกลาง

ตารางที่ 1 พลังงานกระตุน้ Ea (kJ/mol) และพลังงานของปฏิกิริยา Erea (kJ/mol) ของกระบวนการเกิด
ไตรเมทิล ออกโซเนียม (TMO) a
Ea
Ereab
ปฏิกิริยา
(kJ/mol)

ZO–-CH3+ + DME

→ ZO– + TMO+

ZO–-H+ + 2DME

→ ZO– + TMO+ + CH3OH

ZO -H + DME + CH3OH → ZO + TMO + H2O
–

+

–

+

b

96.6 , 211
132.3b
b

94.0 , 265

พลังงานของปฏิกิริยา = Σ(พลังงานของผลิตภัณฑ์) – Σ(พลังงานของสารตั้งต้น)
b
ค่าจากการคํานวณโดยใช้ระเบียบวิธี ONIOM [4]
c
ค่าจากการคํานวณโดยใช้แบบจําลองควอนตัมคลัสเตอร์ [14]
a
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c

27.7
22.0

c

31.6
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แต่ จ ะปรากฏประจุ บ วกและประจุ ล บอยู่ ภ ายใน
โมเลกุล โดยคาร์ บ อนจะมี ป ระจุ ล บ (-ylide) สร้ า ง
พัน ธะกับ ออกซิ เ จนซึ่ ง มี ป ระจุ บ วก (oxonium)
หลั ง จากนั้ นจะมี ก ารสร้ า งพัน ธะใหม่ ร ะหว่ า ง
คาร์ บ อน–คาร์ บ อนขึ้ น ภายในสารมัธ ยัน ตร์ ก ลุ่ ม
ดังกล่าวนี้ ผ่านการจัดเรี ยงตัวภายในโมเลกุลแบบสตี
เวน (Stevens’ rearrangement) ได้เป็ นเมทิ ลเอทิ ล
อีเทอร์ (methylethyl ether, MEE) หรื อเกิดปฏิกิริยาเมทิ ล เลชั น ระหว่ า งโมเลกุ ล (intermolecular
methylation) แล้วได้เป็ นไอออนเอทิ ลไดเมทิ ล ออก
โซเนี ยม (ethyldimethyl oxonium ion, EDMO)
ดังแสดงในรู ปที่ 5 ซึ่ งไอออนเอทิลไดเมทิ ล ออกโซ
เนี ยมที่ เกิ ดขึ้ นจะเกิ ดปฏิ กิริยาเบต้า-อิ ลิมิเนชัน (βelimination) ต่ อ ได้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เ ป็ นเอทิ ลี น และได
เมทิ ล อี เทอร์ อย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ ยงั มีสารมัธ
ยันตร์ชนิดอื่นที่ทาํ ให้เกิดสารกลุ่มคาร์ บอนอะตอมคู่
ได้ คื อ เมทิ ล ออกโซเนี ยม เมทิ ล ไลด์ ( methyl
oxonium methylide, MOMY) ซึ่ งเกิ ดจากการเสี ย

โปรตอนของไอออนไดเมทิ ล ออกโซเนี ยม
(dimethyl oxonium ion, DMO) โดยสารมัธยันตร์
ดังกล่าวจะเกิดต่อได้เป็ น เอทานอลผ่านการจัดเรี ยง
ตั ว ภ า ย ใ น โ ม เ ล กุ ล แ บ บ ส ตี เ ว น ( Stevens’
rearrangement) และสามารถเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าต่ อ ได้
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็ นโอเลฟิ น
นอกเหนื อ จากกระบวนการที่ ก ล่ า วมาแล้ ว
โมเลกุลของโอเลฟิ นสามารถเกิดขึ้นได้จากกลไกการ
สร้ างพันธะคาร์ บอน -คาร์ บอนแบบคอนเซอดเตด
(concerted mechanism) ของโมเลกุลอื่น เช่ น เม
ทานอล ไดเมทิลอีเทอร์ ซึ่ งพบอยูภ่ ายในระบบ โดย
กลไกปฏิ กิ ริ ย าแบบคอนเซอดเตดนี้ เป็ นกลไกที่ มี
ปฏิ กิ ริ ย าเกิ ด ขึ้ น เพี ย งขั้น ตอนเดี ย วซึ่ งมี ก ารสร้ า ง
พันธะใหม่พร้อมกับการสลายพันธะภายในโมเลกุล
แต่ ก ระบวนการสร้ า งพัน ธะดัง กล่ า วนี้ มี พ ลัง งาน
กระตุน้ ที่สูงจึงทําให้ไม่สามารถเกิดโอเลฟิ นได้ โดย
รายละเอียดจะกล่าวในหัวข้อต่อไป

รู ปที่ 5 กระบวนการเกิดสารประกอบคาร์บอนอะตอมคู่ (C2 species) จากสารมัธยันตร์ ชนิ ดต่างๆที่
เกิดจากโมเลกุลของไดเมทิล อีเทอร์
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4. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อกระบวนการเปลีย่ นเมทา รายงานว่า สารประกอบคาร์ บี น ชนิ ด ต่ า งๆที่ พ บ
ภายในโครงสร้ า งของซี โ อไลท์ ที่ เ กิ ด จากการเสี ย
นอลเป็ นโอเลฟิ น

จากที่ กล่ า วมาแล้ ว ว่ า ขั้ นตอนที่ สํ า คั ญ ใน
กระบวนการเกิ ดโอเลฟิ นจะเกี่ ยวข้องกับการสร้ าง
พันธะระหว่างคาร์ บอนอะตอมเดี่ ยว (C1 species)
แล้วเกิดเป็ นสารกลุ่มคาร์บอนอะตอมคู่ (C2 species)
ซึ่งเป็ นขั้นตอนที่เกิดขึ้นช้าและเกิดผ่านสภาวะแทรน
ซิ ชั น ซึ่ งเป็ นขั้ นกํา หนดอัต ราของกระบวนการ
ดั ง กล่ า ว โดยมี ปั จ จั ย หลายอย่ า งที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
กระบวนการเกิดเป็ นโอเลฟิ น สรุ ปได้ดงั นี้
ประการแรกเนื่องจากโอเลฟิ นสามารถเกิดขึ้นได้
จากการจัดเรี ยงตัวใหม่ภายในโมเลกุลของสารมัธ
ยันตร์ ไดเมทิ ลออกโซเนี ยม เมทิ ลไลด์หรื อสารมัธ
ยันตร์เมทิลออกโซเนี ยม เมทิลไลด์ ดังแสดงในรู ปที่
5 แต่ จ ากการศึ ก ษาทั้ง ทางทฤษฎี แ ละการทดลอง
[4,27] พบว่า สารมัธ ยัน ตร์ ท้ ัง สองชนิ ด ดัง กล่ า วมี
พลังงานสูงจึงไม่มีความเสถียรแม้จะอยูภ่ ายในรู พรุ น
ของซี โอไลท์ก็ตาม ทําให้เชื่อได้วา่ กระบวนการเกิ ด
โอลิฟีนจากเมทานอลไม่มีความสัมพันธ์กบั สารมัธ
ยันตร์ เมทิ ลเอทิ ล อี เทอร์ (MEE) หรื อสามารถเกิ ด
ผ่ า นสารมั ธ ยัน ตร์ เ อทิ ล ไดเมทิ ล ออกโซเนี ย ม
(EDMO) ได้ นอกจากนี้ Sinclair และคณะ [28] ยัง

รู ปที่ 6 กระบวนการเกิดเอทอกไซด์
ซีโอไลต์เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา

โปรตอนของเมทอกไซด์น้ นั ไม่มีความเสถียรเช่นกัน
และมี ค่ าคงที่ ก ารเกิ ด ปฏิ กิริย าที่ ค่อนข้างตํ่า รวมถึ ง
ผลการวิจัยจากการทดลองที่ ศึก ษาการแลกเปลี่ ย น
ของโปรตอนและดิ วเทอเรี ย มภายในโครงสร้ า งซี
โอไลท์ก็ช่วยยืนยันว่าไม่พบสารมัธยันตร์ กลุ่มของ
อีไลด์และคาร์บีนเกิดขึ้น [11]
ปั จจัยต่อมาเนื่ องจากโมเลกุลมีเทนและฟอร์ มลั ดี
ไฮด์น้ ันสามารถเกิ ดขึ้ นได้ในระหว่างกระบวนการ
เปลี่ ย นเมทานอลเป็ นโอเลฟิ นซึ่ งอาจจะเกิ ด จาก
ปฏิ กิริยาระหว่างเมทานอล 2 โมเลกุลหรื อจาก
ปฏิกิริยาระหว่างเมทานอลกับเมทอกไซด์ที่เกาะในรู
พรุ นซี โอไลท์หรื อเกิดจากไอออนไตรเมทิล ออกโซ
เนี ย ม (TMO) กับ เมทานอลและโมเลกุ ล ทั้ง สอง
สามารถเกิ ดปฏิ กิริยาได้เป็ นสารประกอบคาร์ บอน
อะตอมคู่ ไ ด้ จึ ง ทํ า ให้ นั ก วิ จั ย หลายกลุ่ ม ศึ ก ษา
กระบวนการเปลี่ยนเมทานอลเป็ นโอเลฟิ นโดยผ่าน
ปฏิ กิ ริ ย าระหว่า งมี เ ทนและฟอร์ ม ัล ดี ไ ฮด์ โ ดยใช้
แบบจําลองควอนตัมคลัสเตอร์ และการจําลองแบบ
พลศาสตร์ เ ชิ ง โมเลกุ ล (molecular dynamics
ั ดี ไฮด์ที่
simulation) [23] โดยมี เทนและฟอร์ ม ล
เกิดขึ้นนี้จะทําปฏิกิริยากันและได้ผลิตภัณฑ์เป็ นเอทา

(ZO––C2H5+)

และโมเลกุลเอทิลีน (C2H4) จากเอทานอลที่มี

ลิขสิ ทธิ์ โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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นอลหลังจากนั้นเอทานอลจะถูกเร่ งปฏิ กิริยาด้วยซี
โอไลท์เ กิ ด เป็ นสารมัธยัน ตร์ เ อทอกไซด์ที่ อ ยู่ใ นรู
พรุ นซี โอไลท์ (ZO––C2H5+) และเกิ ด การเสี ย
โป ร ตอ น ( deprotonation) ขอ ง สาร มั ธ ยั น ต ร์
ดังกล่าวให้แก่ซีโอไลท์แล้วได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็ น
เอทิ ลีน (C2H4) [10,13] ดังแสดงในรู ปที่ 6 แต่
อย่า งไรก็ ต ามกลไกดัง กล่ า วนี้ มี ปัญ หาที่ อ ัต ราการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาของเอทานอลจากโมเลกุ ล มี เ ทน
และฟอร์ มลั ดี ไฮด์น้ นั มีค่าคงที่ อตั ราที่ ต่ าํ มาก ดังนั้น
กระบวนการเกิ ดเป็ นโอเลฟิ นโดยผ่านปฏิ กิริยาของ
มีเทนและฟอร์มลั ดีไฮด์ดงั กล่าวเป็ นไปได้ยาก
นอกจากนี้ โอเลฟิ นยังเกิดจากกระบวนการอื่นๆ
ได้อีกแต่ส่วนใหญ่น้ นั จะเกี่ยวข้องกับการสร้างพันธะ
คาร์ บ อน–คาร์ บ อนผ่า นกลไกแบบคอนเซอดเตด
(concerted mechanism) คือมีการสลายพันธะ C–H
ของโมเลกุลเมทานอลหรื อไดเมทิล อีเทอร์ พร้อมกับ
สร้ า งพัน ธะใหม่ คื อ พัน ธะคาร์ บ อน–คาร์ บ อนกับ
โมเลกุลของเมทานอลหรื อไดเมทิ ล อีเทอร์ หรื อไตร
เมทิ ล ออกโซเนี ย มหรื อ หมู่ เ มทิ ล ที่ อ ยู่ใ นรู พ รุ น ซี
โอไลท์ดงั แสดงในรู ปที่ 7 [6] แต่กระบวนการสร้าง

พัน ธะระหว่ า งคาร์ บ อน–คาร์ บ อนดั ง กล่ า วนี้ มี
พลังงานกระตุน้ สู งคือมากกว่า 200 kJ/mol รวมทั้ง
ความเป็ นเบสของออกซิ เ จนของซี โ อไลท์ ไ ม่ แ รง
พอที่ ดึ ง โปรตอนจากโมเลกุ ล ของเมทานอลหรื อ
สลายพันธะ C–H ได้จึงทําให้โอเลฟิ นเกิดผ่านกลไก
ดัง กล่ า วได้ย าก ส่ ง ผลทํา ให้ผ ลิ ต ภัณฑ์เ กิ ด เป็ น
โมเลกุ ล ของคาร์ บ อนอะตอมเดี่ ย ว เช่ น มี เ ทน
และฟอร์ มลั ดีไฮด์ มากกว่าที่จะเกิดเป็ นโมเลกุลของ
คาร์ บอนอะตอมคู่ เช่น เอทานอล จากที่ได้กล่าวไป
แล้วว่าโมเลกุลมีเทนและฟอร์ มลั ดีไฮด์น้ ี มีอตั ราการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเป็ นเอทานอลที่ ต่ าํ มาก จึ ง สรุ ป ได้ว่า
กระบวนการเปลี่ยนเมทานอลเป็ นโอเลฟิ นโดยผ่าน
กระบวนการสร้ า งพัน ธะคาร์ บ อน–คาร์ บ อนแบบ
คอนเซอดเตดนั้นเป็ นไปได้ยากเช่นเดียวกัน
ดังนั้นจากความไม่เสถี ย รของสารมัธยันตร์ ใ น
กลุ่ ม ของอี ไ ลด์ แ ละคาร์ บี น ในรู พรุ นซี โ อไลท์
ปฏิ กิริยาการเกิ ด เอทานอลจากมี เทนและฟอร์ มลั ดี
ไฮด์ที่ มี อ ัต ราการเกิ ด ตํ่า รวมถึ ง กระบวนการสร้ า ง
พัน ธะคาร์ บ อน–คาร์ บ อนแบบคอนเซอดเตดมี
พลั ง งานกระตุ ้ น สู ง เป็ นปั จจั ย หลั ก ที่ มี ผ ลต่ อ

รู ปที่ 7 กลไกการเกิดสารประกอบคาร์บอนอะตอมคู่ผา่ นการสร้างพันธะคาร์ บอน-คาร์ บอนและการ
สลายพันธะคาร์ บอน-ไฮโดรเจนแบบคอนเซอดเตด (concerted reaction) โดย R1 = H, CH3,
(CH3)2 และ R2 = H, CH3
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กระบวนการเกิดโอเลฟิ นจากเมทานอลโดยตรงและ
ทํา ให้ เ กิ ด ข้อ สงสั ย เกี่ ย วกับ กลไกของปฏิ กิ ริ ย าที่
เกิดขึ้นในกระบวนการเปลี่ยนเมทานอลเป็ นโอเลฟิ น
โดยอาจจะต้อ งศึ ก ษาและพิ จ ารณากลไกที่ มี ค วาม
เป็ นไปได้แบบอื่นๆเพื่ออธิ บายกระบวนการเกิ ดโอ
เลฟิ นจากเมทานอลที่ เ หมาะสมและถู ก ต้อ งซึ่ ง จะ
ส่ งผลต่อกระบวนการสร้างพลังงานจากธรรมชาติที่
มีประสิ ทธิภาพ

5. บทสรุ ป

บทความนี้ ได้สรุ ป ภาพรวมของกระบวนการ
เปลี่ยนเมทานอลเป็ นโอเลฟิ นที่มีซีโอไลท์เป็ นตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาที่ได้จากการศึกษาทางทฤษฎีดว้ ยระเบียบวิธี
ทางกลศาสตร์ควอนตัมชนิดต่างๆที่ใช้กนั ในปั จจุบนั
ทั้งแบบจําลองควอนตัม แบบจําลองออนเนี ยม โดย
พิ จ า ร ณ า ตั ว แ ป ร ท า ง พ ลั ง ง า น ตั ว แ ป ร ท า ง
จลนพลศาสตร์ ที่สัมพันธ์กบั กลไกของปฏิ กิริยาย่อย
ต่างๆที่เป็ นไปได้ซ่ ึงเกิดจากการศึกษาทางทฤษฎีและ
การทดลอง รวมถึ ง อุ ป สรรคและปั จ จัย ต่ า งๆที่ มี
อิทธิพลต่อกระบวนการเกิดโอเลฟิ นดังกล่าว
จากการศึ ก ษาทางทฤษฎี พ บว่ า กระบวนการ
เปลี่ยนเมทานอลเป็ นโอเลฟิ นนั้นจะเกิ ดผ่านสารมัธ
ยัน ตร์ ที่ อ ยู่ ใ นรู ป ของคาร์ บ อนอะตอมเดี่ ย วและ
คาร์ บอนอะตอมคู่โดยที่โครงสร้างของซี โอไลท์ที่มี
ลักษณะเป็ นรู พรุ นและมีประจุ ลบจะช่ วยเพิ่มความ
เสถียรให้กบั สารมัธยันตร์ ที่เกิ ดขึ้นซึ่ งจะเกิ ดการดูด
ซับไว้ภายในรู พรุ นก่อนที่ จะเกิ ดปฏิ กิริยาต่อได้เป็ น
โมเลกุลของโอเลฟิ นโดยมีสารมัธยันตร์ ที่สําคัญใน
กระบวนการนี้ คือไตรเมทิ ล ออกโซเนี ยม อย่างไรก็
ตามเนื่องจากสารมัธยันตร์ บางชนิ ดไม่มีความเสถียร
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โดยเฉพาะสารมัธยันตร์ ในกลุ่มของอี ไลด์และคาร์
บีนที่ เกาะกับรู พรุ นซี โอไลท์ทาํ ให้กระบวนการเกิ ด
โอเลฟิ นผ่านกลไกดังกล่าวเป็ นไปได้ยาก นอกจากนี้
การเกิ ด โอเลฟิ นจากโมเลกุ ล เอทานอลที่ ถู ก เร่ ง
ปฏิ กิ ริ ยาด้ ว ยซี โอไลท์ ก็ เ กิ ด ขึ้ นได้ ย ากเช่ น กั น
เนื่ องจากอัตราการเกิ ดเอทานอลจากมีเทนและฟอร์
มัลดีไฮด์มีอตั ราการเกิ ดตํ่ารวมถึงกระบวนการสร้าง
พัน ธะคาร์ บ อน–คาร์ บ อนแบบคอนเซอดเตดที่ มี
พลัง งานกระตุ ้น สู ง ก็ เ ป็ นปั จ จั ย สํ า คัญ ที่ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการเกิดโอเลฟิ นจากเมทานอลโดยตรงด้วย
จากผลที่ ได้ดังกล่าวทําให้นักวิจยั ทั้งทางทฤษฎี
และการทดลองเห็ น ถึ ง ปั ญหาและอุป สรรคที่ มี ต่ อ
ประสิ ทธิภาพของกระบวนการเปลี่ยนเมทานอลเป็ น
โอเลฟิ นโดยตรง ทํา ให้ ต ้อ งพิ จ ารณากลไกของ
ปฏิ กิ ริ ยาที่ เ ป็ นไปได้ แ บบอื่ น ๆและระเบี ย บวิ ธี
คํา นวณและแบบจํ า ลองที่ มี ค วามถู ก ต้อ งสู ง ซึ่ ง
สามารถอธิ บ ายอิ ท ธิ พ ลของตัว แปรต่ า งๆได้อ ย่า ง
เหมาะสม รวมถึงการสร้างองค์ความรู ้แบบบูรณาการ
จากการศึ ก ษาทางทฤษฎี แ ละจากการทดลองเพื่ อ
พัฒนาและปรั บปรุ ง กระบวนการเกิ ดโอเลฟิ นจาก
เมทานอลหรื อสารที่เกี่ ยวข้องจากธรรมชาติชนิ ดอื่น
ในการผลิตพลังงานทดแทนต่อไป
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บทความนี้ ได้รับการสนับสนุ นงบประมาณและ
เครื่ องประมวลผลในการวิจยั จาก สํานักคอมพิวเตอร์
และเครื อ ข่าย มหาวิทยาลัยอุ บ ลราชธานี และศู น ย์
ความเป็ นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC)
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