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เคมีกรีน -วัตถุประสงค์
ที่มา และเป้าหมาย
เป็นทีท่ ราบกันดีในหมูน่ กั อุตสาหกรรมว่า
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ถูกผลิตขึ้นมาในระดับ
อุตสาหกรรมเกือบทั้งหมด จะต้องเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการผลิตต่าง ๆ โดยจะมีกระบวน
การผลิตทางเคมีหลายขัน้ ตอนหรืออย่างน้อย
1 ขัน้ ตอนเสมอ และส่วนใหญ่จะเป็นการผลิต
ขั้นตอนหนึ่งจากโรงงานอุตสาหกรรมหนึ่ง
แล้วส่งผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้ต่อไปยังอีกโรง
งานหนึ่งหรืออีกหลายโรงงานเพื่อผลิตขั้น
ต่อ ๆ ไป อุตสาหกรรมเคมี มักเป็นผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ต้นน้ำ� เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่จำ�เป็น
ป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ ผลิต
เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคตามต้องการ ที่ช่วย
ทำ�ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มีคุณภาพ
ดีขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้น ดังนั้นอุตสาห
กรรมเคมี จึงมีส่วนสำ�คัญต่อการพัฒนา
อารยธรรมและวิถชี วี ติ ทีส่ ะดวกสบายขึน้ ให้แก่
มนุษย์มาอย่างยาวนาน
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า อุตสาหกรรมเคมี ได้
ชื่ อ ว่ า เป็ น ตั ว การสำ � คั ญ ของความสิ้ น เปลื อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างร้ายแรง และเป็นต้นเหตุ
ให้เกิดมลพิษทางดิน น้ำ� และอากาศอย่างหนัก
มาโดยตลอด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำ�คัญและท้า
ทายอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องสร้างการเปลีย่ นแปลงเพือ่
ทำ � ให้ อุ ต สาหกรรมเคมี ยั ง คงสามารถผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ เพือ่ สนองความต้องการประจำ�
วันของมนุษย์ได้อย่างเพียงพอ โดยไม่สร้างผล
กระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ
แนวคิดดังกล่าวเป็นที่มาของ เคมีกรีน
(Green Chemistry) ที่ริเริ่มขึ้นในช่วงต้น
ทศวรรษที่ 1990 โดยนักเคมีชาวอเมริกัน 2
ท่าน (รูปที่ 1) คือศาสตราจารย์ ดร.พอล
อะแนสแทส (Professor Dr.Paul Anastas)
และศาสตราจารย์ ดร.จอห์น วอร์เนอร์ (Pro
fessor Dr.John Warner) ที่สนใจศึกษาและ
วิจัยหาทางเลือกที่จะนำ�มาแก้ปัญหาเหล่านี้
จนต่อมาได้พัฒนาเป็น “หลักการสำ�คัญ 12
ประการของเคมีกรีน” ทีไ่ ด้รบั การยอมรับจาก
ประชาคมนักเคมีและอุตสาหกรรมเคมีอย่าง
แพร่หลายทั่วโลก ในการนำ�หลักการนี้มาใช้ลด
ผลกระทบต่ อ ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจาก
โรงงานอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้าง
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โดย...ศ.ดร.ศุุภวรรณ ตัันตยานนท์์

รูปที่ 1 (จากซ้าย) ศ.ดร.พอล อะแนสแทส ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ และ ศ.ดร.จอห์น วอร์เนอร์
ที่การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา Global Green Chemistry Initiatives ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หลักการสำ�คัญ 12 ประการของเคมีกรีน มีดังต่อไปนี้
1. การป้องกันไม่ให้เกิดของเสียจะดีกว่า
การบำ�บัดหรือการชำ�ระล้างทำ�ความสะอาดภาย
หลังเมื่อของเสียเกิดขึ้นแล้ว
2. ออกแบบวิ ธี สั ง เคราะห์ เ พื่ อให้ วั ส ดุ
ทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการรวมเข้าไปอยู่ในตัว
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายให้ได้มากที่สุด
3. ออกแบบวิธีสังเคราะห์ที่ใช้หรือสร้าง
สารเคมีที่มีความเป็นพิษต่ำ�หรือไม่เป็นพิษต่อ
สุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเลยทุกครั้งที่
สามารถทำ�ได้
4. ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางเคมีให้มีผลใน
การใช้งานตามที่ต้องการ ในขณะที่ต้องทำ�ให้
ความเป็นพิษลดลง
5. หลีกเลี่ยงการใช้สารช่วยต่าง ๆ (เช่น
ตัวทำ�ละลาย สารช่วยในการแยกและอืน่ ๆ) ถ้า
จำ�เป็นต้องใช้ จะต้องเลือกใช้สารทีไ่ ม่เป็นพิษทุก
ครั้งที่สามารถทำ�ได้
6. ในการใช้ พ ลั ง งานต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง สิ่ ง
แวดล้อมและผลกระทบทางเศรษฐกิจ และควร
ใช้พลังงานให้น้อยที่สุด
7. ควรใช้วัตถุดิบที่สามารถสร้างทดแทน
ขึ้ นใหม่ แ ทนวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว หมดไปทุ ก ครั้ ง ที่
สามารถทำ�ได้ ไม่วา่ จะเป็นในเชิงเทคนิคหรือใน
เชิงเศรษฐกิจ

8. หลีกเลี่ยงการสร้างสารอนุพันธ์โดยไม่
จำ�เป็นทุกครั้งที่หลีกเลี่ยงได้ เช่น การบล็อก
การปกป้องและการถอนการปกป้อง การดัด
แปรชัว่ คราวด้วยกระบวนการทางฟิสกิ ส์และเคมี
9. การใช้ ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า (ที่ มี ค วาม
จำ�เพาะเจาะจงสูง) ดีกว่าการใช้สารทำ�ปฏิกริ ยิ า
แบบมวลสารสัมพันธ์
10. ผลิตภัณฑ์เคมีควรได้รบั การออกแบบที่
ทำ�ให้แน่ใจได้ว่าหลังการใช้งานตามสมบัติและ
หน้าที่เสร็จแล้ว ผลิตภัณฑ์นั้นจะไม่คงเหลืออยู่
ในสิ่งแวดล้อม และเกิดการสลายตัวไปเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษ
11. วิ ธี ท างเคมี วิ เ คราะห์ ต้ อ งได้ รั บ การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อทำ�ให้สามารถตรวจวัด
ค่าแบบเรียลไทม์ (Real time) ในกระบวนการ
ผลิต และสามารถควบคุมได้ก่อนการเกิดสารที่
เป็นอันตราย
12. สารและรู ป แบบของสารที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการทางเคมี ควรได้รบั การคัดสรรอย่าง
ดีเพื่อทำ�ให้อุบัติเหตุทางเคมี การรั่วไหล การ
ระเบิด และการเกิดไฟไหม้ มีแนวโน้มของการ
เกิดต่ำ�ที่สุด

ในบทความนี้คำ�ว่า “green” ไม่ได้มีความหมายถึง สีเขียวเพียงอย่างเดียวแต่มีความหมายครอบคลุมถึงความปลอดภัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของโลก ผู้เขียนจึงไม่แปลว่า สีเขียว แต่จะเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “กรีน”
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เคมีกรีน หมายความโดยย่อถึง การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางเคมี
ทีจ่ �ำ กัดหรือลดเลิกการใช้สารอันตราย หรือการ
ไม่สร้างสารอันตรายใด ๆ ขึ้นในกระบวนการ
โดยมีเป้าหมายเพือ่ การกำ�จัดมลพิษทีแ่ หล่งกำ�เนิด
เพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดทรัพยากร
ธรรมชาติและพลังงาน และสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาองค์ความรู้เคมีที่จะนำ�ไปพัฒนา
อุตสาหกรรมเคมีที่ยั่งยืนตลอดไป

เคมีกรีน มีเป้าหมายที่จะทำ�ให้ห่วงโซ่
การผลิตทัง้ หมดของอุตสาหกรรมเคมี มีความ
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมโดยไม่กอ่ ให้เกิดมลพิษ
ดังนั้นจึงให้ความสำ�คัญตั้งแต่การใช้ สารตั้งต้น
กรีน ซึ่งหมายถึง สารที่ไม่เป็นพิษ และเป็นสาร
ที่สามารถสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้ การใช้ตัวทำ�
ละลายกรีน การใช้ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ ากรีน และ
การใช้ สารเติมแต่งกรีน เพื่อสังเคราะห์ผลิต
ภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ด้วยกระบวนการ
สังเคราะห์ท่ีใช้ประโยชน์จากอะตอมทุกอะตอม
ในปฏิกริ ยิ าอย่างมีคา่ มากทีส่ ดุ (atom economy)
ซึง่ จะส่งผลต่อการลดต้นทุนการผลิต และให้ผล
ตอบแทนเชิงเศรษฐกิจได้อย่างคุ้มค่า
อาจกล่าวได้ว่า มีวิธีการหลักที่จะนำ�ไปสู่
เป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างน้อย 2 วิธี วิธีแรก คือ
การพยายามเปลี่ยนทุกอะตอมในโมเลกุลของ
สารตัง้ ต้นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ได้ทง้ั หมด ซึง่ หมาย
ถึงว่า จะไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการ (ผลิตภัณฑ์
ร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้อง
กำ�จัดทิง้ ) เกิดขึน้ ในระหว่างกระบวนการผลิตขึน้
มาเลย แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการทางเคมี
ส่วนใหญ่ ไม่สามารถหลีกเลีย่ งการเกิดผลิตภัณฑ์
ทีไ่ ม่ตอ้ งการได้ทงั้ หมดอย่างสิน้ เชิง ผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ตอ้ งการเหล่านี้ เป็นต้นเหตุของการเพิม่ ขัน้ ตอน
ในการแยกออกจากผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ นอก
จากทำ�ให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้นแล้ว ยัง
เป็นการสร้างมลพิษหากถูกปล่อยออกสู่พื้นดิน
แหล่งน้ำ�หรือออกสู่บรรยากาศ
ปัญหาจากผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ตอ้ งการดังกล่าว
นำ�ไปสู่การแก้ไขด้วยวิธีที่ 2 คือ การนำ�ผลิต
ภัณฑ์ที่ไม่ต้องการที่เกิดขึ้น ไปใช้เป็นสารตั้งต้น
ของกระบวนการอื่ น ด้ ว ยการวางแผนและ
ออกแบบกระบวนการผลิตโดยรวมของแต่ละ
กระบวนการให้ เ ชื่ อ มต่ อ กั น เพื่ อให้ ส ามารถ
เปลี่ยนอะตอมของสารตั้งต้นทั้งหมดไปอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละกระบวนการ ซึ่งเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพ ในการหลีกเลี่ยงการสร้างมลพิษ
ตามแนวคิดของ เคมีกรีน วิธีการที่ 2 นี้ มัก
จะเป็นวิธีการที่นิยมเลือกนำ�มาใช้ จนเกือบเป็น
เรือ่ งปกติแล้วในอุตสาหกรรมเคมีกรีนในปัจจุบนั
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กระบวนการของอุตสาหกรรมเคมีกรีน
ยังส่งผลต่อเนือ่ งทีส่ �ำ คัญไปสูก่ ารพัฒนาและการ
สร้างนวัตกรรมทางด้านวัสดุศาสตร์ เนือ่ งจากมี
ความเชือ่ มโยงกันอย่างใกล้ชดิ ระหว่างองค์ความ
รูด้ า้ นเคมีกบั องค์ความรูด้ า้ นวัสดุศาสตร์ โรงงาน
อุตสาหกรรมวัสดุภณ
ั ฑ์หลายประเภท ยังคงเป็น
แหล่งสร้างมลพิษจากกระบวนการผลิต วัสดุ
บางชนิดยังอาจมีองค์ประกอบทีเ่ ป็นสารอันตราย
ปะปนอยูท่ ที่ �ำ ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผูใ้ ช้
หรือผูบ้ ริโภคได้ และเมือ่ วัสดุนน้ั ๆ หมดสภาพใช้
งานไปแล้ว ก็จะกลายมาเป็นขยะหรือของเหลือ
ทิ้ง ที่เป็นปัญหาในการเกิดมลพิษต่อไป
ในกรณีนี้ จะเห็นได้ว่า เคมีกรีน จะมี
ความสำ�คัญอย่างยิง่ ในการสังเคราะห์สารตัง้ ต้น
ที่เป็นวัสดุสมบัติพิเศษ (high-performance
material) ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม จากเทคโน
โลยีที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และกระบวนการผลิตแบบกรีน
การศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการทีบ่ รู ณา
การระหว่างสาขาเคมีกรีนกับสาขาวัสดุศาสตร์
ได้ รั บ ความสนใจเพิ่ ม มากขึ้ น ทำ �ให้ เ กิ ด การ
พัฒนาเทคโนโลยีกรีน ตั้งแต่กระบวนการออก
แบบปฏิกิริยา การสังเคราะห์โมเลกุลเป้าหมาย
ที่เริ่มต้นจากสารเคมีกรีน และการประยุกต์ใช้
งานของวัสดุกรีนหลายชนิด เช่น สารเคลือบผิว
วัสดุ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุส�ำ หรับงานตกแต่ง
และสารพอลิเมอร์หลากหลายชนิด ตัวอย่างเช่น
สารเคลือบผิววัสดุที่ใช้น้ำ�เป็นตัวทำ�ละลายแทน
การใช้ตวั ทำ�ละลายทีม่ าจากปิโตรเลียม พอลิเมอร์
และพลาสติกที่ย่อยสลายได้ที่สังเคราะห์ได้จาก
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือสังเคราะห์ได้จากชีวมวล
หรือจากเซลลูโลสที่มาจากพืชที่ปลูกทดแทนขึ้น
ใหม่ได้ สารทีส่ งั เคราะห์ขนึ้ จากแนวคิดกรีนเหล่า
นี้ มักจะทำ�ให้เกิดประโยชน์พลอยได้ใหม่ ๆ จาก
องค์ประกอบหรือหมู่ฟังก์ชันในโมเลกุลที่มีอยู่ใน
ทรัพยากรธรรมชาติที่โดยปกติจะยากต่อการ
สังเคราะห์หรือเลียนแบบขึ้นโดยมนุษย์ ทำ�ให้
เกิดแนวคิดในการสร้างวัสดุในอนาคตสำ�หรับนัก
วิทยาศาสตร์และนักวิจัยด้านวัสดุศาสตร์
ตั ว ทำ � ละลายอิ น ทรี ย์ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น จาก
ปิโตรเลียมปริมาณหลายสิบล้านตัน ถูกปล่อยสู่
ชั้นบรรยากาศทุกปี ซึ่งเป็นการสูญเปล่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก และยิง่ ไปกว่านัน้
ยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและทำ�ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างผลกระทบ
เชิงลบให้กบั ทุกคนบนโลกอีกด้วย การเปลีย่ นมา
ใช้ ตัวทำ�ละลายกรีน มีข้อดีหลายประการ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่เป็นพิษ การนำ�กลับ
มาใช้ใหม่ได้ง่าย และการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการทางเคมี สำ � หรั บ การผลิ ตใน
ระดับอุตสาหกรรมอีกด้วย

ตั ว ทำ � ละลายกรี น ที่ นำ � มาใช้ แ ล้ วใน
ปัจจุบนั อย่างได้ผล และอาจมีสมบัตบิ างประการ
ที่ เ หนื อ กว่ า ตั ว ทำ � ละลายอิ น ทรี ย์ ที่ ม าจาก
ปิโตรเลียม ได้แก่ ของไหลวิกฤตยิ่งยวด (supercritical fluid) โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์
วิกฤตยิ่งยวด (supercritical CO2) ที่เป็นสาร
ไม่เป็นพิษ และสามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย
เพียงแค่ลดความดันในระบบ ก็จะสามารถแยก
ตัวทำ�ละลายออกมาจากผลิตภัณฑ์ได้ทันทีเพื่อ
นำ�กลับมาใช้ใหม่ โดยไม่ทำ�ให้เกิดการปนเปื้อน
ของตัวทำ�ละลายในผลิตภัณฑ์ได้ถึง 100%
เทคโนโลยีกรีน ดังกล่าว สามารถนำ�มา
ทดแทนเทคโนโลยีเดิมที่ใช้กันอยู่ หรือนำ�มาใช้
ในกรณีที่เทคโนโลยีเดิมทำ�ได้ยากหรืออาจทำ�ไม่
ได้เลย มีการนำ�เทคโนโลยีกรีนไปประยุกต์ใช้กับ
กระบวนการในอุตสาหกรรมได้มากมาย เช่น
กระบวนการสกัด กระบวนการแยกสาร กระบวน
การผลิตยาและเภสัชภัณฑ์ กระบวนการเกิด
ปฏิกริ ยิ าเคมี กระบวนการผลิตวัสดุประเภทต่าง ๆ
และกระบวนการย้อมสี ฯลฯ เป็นต้น
อีกตัวอย่างหนึ่งของตัวทำ�ละลายกรีน
ได้แก่ ของเหลวไอออนิก (ionic liquid) ซึ่งได้
รับความสนใจเป็นพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์และ
นักวิจัยอย่างกว้างขวางตลอดเวลา 20 ปีที่ผ่าน
มา ของเหลวไอออนิก มักจะเป็นของเหลวทีร่ ะเหย
ได้ยาก และสามารถออกแบบโมเลกุลให้เป็นสาร
ทีไ่ ม่เป็นพิษได้ แต่มสี มบัตโิ ดดเด่นหลายประการ
เช่น สามารถใช้ละลายได้กับทั้งสารอินทรีย์และ
สารอนินทรีย์ ใช้เป็นตัวกลางอย่างดีส�ำ หรับการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ใช้ในกระบวนการแยกสาร
และการสังเคราะห์วสั ดุตา่ ง ๆ ในกระบวนการอืน่
ตัวทำ�ละลายแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ทั่วไป มักจะใช้
สมบัตขิ องแรงแวนเดอร์วาลส์ และพันธะไฮโดรเจน
เพือ่ ทำ�ให้ตวั ถูกละลายเกิดการละลายขึน้ แต่ตวั
ทำ�ละลายที่เป็นของเหลวไอออนิก จะมีสมบัติ
ทางไฟฟ้าสถิตย์อยู่ด้วย สมบัติทางไฟฟ้านี้ จะ
ช่วยเพิม่ ความสามารถในการทำ�ปฏิกริ ยิ าทีต่ วั ทำ�
ละลายแบบเดิมไม่สามารถทำ�ได้เลย ตัวอย่าง
เช่น ปฏิกิริยาที่ตัองใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะบาง
ชนิด สามารถเกิดปฏิกิริยาขึ้นได้ในของเหลวไอ
ออนิกได้โดยไม่ต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเลย โดย
ของเหลวไอออนิกจะทำ�หน้าทีเ่ ป็นทัง้ ตัวทำ�ละลาย
และตัวเร่งปฏิกิริยาในตัวเอง
นอกจากนี้ สมบัติการระเหยได้ยากของ
ของเหลวไอออนิก ยังช่วยให้การแยกผลิตภัณฑ์
ออกจากตั ว ทำ � ละลายทำ � ได้ ง่ า ย จึ ง ช่ ว ยให้
สามารถหมุนเวียนนำ�ตัวทำ�ละลายมาใช้ซ�้ำ ได้อกี

บทความวิิ ท ยาศาสตร์์

ตัวทำ�ละลายกรีน ที่อยู่ในความสนใจ
อย่างมากอีกตัวหนึ่ง ได้แก่ น้ำ� ซึ่งพบว่า เรา
สามารถใช้น�้ำ แทนตัวทำ�ละลายอินทรียท์ มี่ าจาก
ปิโตรเลียมได้ในบางปฏิกิริยา แต่เนื่องจากสาร
อินทรีย์ส่วนใหญ่ มักจะไม่ละลายในน้ำ� ดังนั้น
การศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาสมบัตขิ องน้�ำ ให้ใช้เป็น
ตัวทำ�ละลายกรีนสำ�หรับปฏิกริ ยิ าทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สารเคมีอินทรีย์ได้ จึงเป็นประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจอย่างยิ่งอีกเรื่องหนึ่ง
ตัวทำ�ละลายกรีน อีกหลายกลุ่มที่อยู่ใน
ระหว่างการศึกษาวิจัย ได้แก่ พอลิเมอร์ที่อยู่ใน
สถานะของเหลว (liquid polymer) ตัวทำ�
ละลายจากชีวมวล และตัวทำ�ละลายที่มีสมบัติ
การละลายและการแยกสารได้ ใ นตั ว เอง
(switchable solvent)
ในอุตสาหกรรมเคมี เป็นการยากทีจ่ ะหลีก
เลี่ยงการใช้ตัวทำ�ละลาย ตัวทำ�ละลายมักจะไม่
เกีย่ วข้องในการทำ�ปฏิกริ ยิ าเคมีโดยตรง และมัก
จะต้ อ งแยกตั ว ทำ � ละลายออกเมื่ อ ปฏิ กิ ริ ย าที่
ต้องการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ปัจจุบันมีปฏิกิริยา
หลายประเภททีไ่ ม่จ�ำ เป็นต้องอาศัยตัวทำ�ละลาย
เช่น การทำ�ปฏิกิริยาภายใต้สภาวะที่เป็นของ
เหลว-ของเหลว ของเหลว-ของแข็ง ก๊าซของเหลว และของแข็ง-ของแข็ง เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม กระบวนการสังเคราะห์ที่
ปราศจากตัวทำ�ละลายก็ยงั มีขอ้ จำ�กัดบางประการ
อยู่ กระบวนการทางเคมีในปัจจุบันมากกว่า
60% จึงยังคงมีความต้องการใช้ตวั ทำ�ละลายอยู่
ในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการ
ผลิต ตัวทำ�ละลายมีส่วนช่วยในการกระจาย
อุณหภูมิของปฏิกิริยาออกไปอย่างทั่วถึงและ
สม่�ำ เสมอ และยังช่วยเป็นตัวกลางในการถ่ายเท
มวล (mass transfer) เพือ่ ให้การเปลีย่ นโมเลกุล
ของสารตั้งต้นไปเป็นผลิตภัณฑ์เกิดได้ง่ายขึ้น
ในอี ก หลายกรณี ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
โมเลกุลของตัวทำ�ละลาย สารตัง้ ต้น และผลิตภัณฑ์
ยังมีสว่ นในการควบคุมขัน้ ตอนการเกิดปฏิกริ ยิ า
ทำ�ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดและรูปสัณฐานที่
เป็นไปตามความต้องการโดยเฉพาะได้

นอกจากสาขาวัสดุศาสตร์ที่มีการบูรณา
การกับแนวทางเคมีกรีนแล้ว ยังมีอีกสาขาวิชา
หนึ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สำ�คัญและมี
ประโยชน์อย่างยิ่งกับการพัฒนาเคมีกรีน ซึ่ง
ได้แก่ อุณหพลศาสตร์เคมี (chemical thermodynamics) ทีศ่ กึ ษาและอธิบายกลไกการเกิด
ปฏิกิริยาเคมีในมุมมองด้านฟิสิกส์ แต่เคมีกรีน
เป็นสาขาใหม่ จึงจำ�เป็นต้องใช้แนวคิดใหม่ทตี่ า่ ง
ไปจากแนวคิดทางเคมีแบบเดิม ๆ การบูรณาการ
อุณหพลศาสตร์เคมี เข้ากับเคมีกรีน จะทำ�ให้
เกิดการวิจัยรูปแบบใหม่ที่สามารถนำ�มาแก้ไข
ปัญหาทีย่ งั เป็นอุปสรรคทีท่ �ำ ให้ปฏิกริ ยิ าเคมีกรีน
ไม่เกิดขึน้ หรือเกิดขึน้ ได้ไม่ดใี นระดับอุตสาหกรรม
ในด้านการเร่งปฏิกริ ยิ า ก็ยงั มีความจำ�เป็น
ต้ อ งออกแบบ ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย ากรี น ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง ปราศจากความเป็นพิษ มีความ
เสถียร และนำ�มาหมุนเวียนใช้ได้ใหม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ความบริสทุ ธิส์ งู
(fine chemicals) และอุตสาหกรรมยาและ
เภสัชภัณฑ์ มักต้องใช้วัตถุดิบหลายชนิดจำ�นวน
มาก แต่ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ปริมาณเพียงเล็กน้อย
ก่อให้เกิดวัสดุเหลือทิ้งจำ�นวนมากที่อาจนำ�ไปสู่
การเกิ ด มลพิ ษในที่ สุ ด อุ ต สาหกรรมเหล่ า นี้
จำ�เป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
ที่คำ�นึงถึงการใช้วัตถุดิบหรือวัสดุประกอบการ
ผลิ ต ที่ อ อกแบบการเคลื่ อ นย้ า ยอะตอมทุ ก
อะตอมในโมเลกุลของสารตัง้ ต้น ให้กลายมาเป็น
อะตอมในโมเลกุ ล ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ที่เรียกว่า ปฏิกิริยาเคมีที่มีการ
ใช้อะตอมอย่างคุม้ ค่า (atom-economic reaction)
สาขาวิชาเคมีทฤษฎี และเคมีคำ�นวณ ก็
เป็นสาขาทีต่ อ้ งพัฒนาองค์ความรูท้ มี่ อี ยูท่ จี่ ะช่วย
ให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ทจี่ ะนำ�มาใช้พยากรณ์หรือ
ทำ�นายเส้นทางการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี โครงสร้าง
ของตัวเร่งปฏิกิริยา วิธีการทดสอบและการคัด
กรองตัวเร่งปฏิกริ ยิ า ทีจ่ ะนำ�มาสนับสนุนกระบวน
การเคมีกรีน ให้ได้รับการยอมรับมากขึ้น
นอกจากการพัฒนาทฤษฏีและองค์ความ
รูข้ องเคมีกรีนแล้ว ความท้าทายอีกประการหนึง่
ก็คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเคมีกรีนไปสู่ภาค
อุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนของ

ผู้ประกอบการและการลดมลพิษที่ปล่อยออกสู่
บรรยากาศของโลก ซึ่งถึงแม้ว่าผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่จะเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และมี
ความต้องการที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม แต่เรื่อง
ของความเป็นไปได้เชิงธุรกิจระหว่างต้นทุนกับ
กำ�ไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ
ผลิ ต แบบเดิ ม ไปเป็ น เทคโนโลยี ก รี น ก็ ยั ง เป็ น
อุปสรรคสำ�คัญ
ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะมีความเป็น “กรีน”
มากเพียงใด ตราบใดที่มันยังแพงเกินไปและไม่
สามารถทำ�เป็นอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ได้ เรา
ก็ไม่อาจจะเรียกได้ว่านั่นคือ “เทคโนโลยีกรีน”
ที่แท้จริง ดังนั้นเราจึงต้องสร้างเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพสูงและสามารถทำ�งานได้ในเชิง
เศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
เคมีกรีน ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
กระแสของ เคมีกรีน เป็นแนวโน้มของ
โลกที่ยั่งยืนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมอง
จากมุมมองด้านวิทยาศาสตร์ ที่ต้องมีการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาองค์ความรู้เดิม
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในสาขาเคมี และเคมี
อุตสาหกรรม ในมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม ที่ต้อง
การกำ�จัดมลพิษที่แหล่งกำ�เนิด การพัฒนาที่
ประสานกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ในมุม
มองด้านเศรษฐศาสตร์ จากความพยายามลด
ต้นทุนการผลิต การใช้พลังงานและทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างมีเหตุผล การหันมาใช้ทรัพยากร
ทีส่ ามารถสร้างทดแทนขึน้ ใหม่ได้ หรือในมุมมอง
ด้านประชาสังคม ที่จะช่วยพัฒนาความยั่งยืน
ที่แท้จริงให้กับขุมชนและสังคมในวงกว้าง
ด้วยความพยายามและความร่วมมือ
ระหว่างนักวิชาการ ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาครัฐ แนวคิด เคมีกรีน ได้รับการสนับสนุน
และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั กระบวนการ
ทางเคมีหลายอย่างสะอาดขืน้ กว่าแต่กอ่ นมาก
แต่ ยั ง มี เ ส้ น ทางอี ก ยาวไกลที่ จ ะบรรลุ เ ป้ า
หมายสุดท้ายของ เคมีกรีน ที่จะพัฒนาขึ้นใน
อนาคต เพือ่ นำ�ทางให้อตุ สาหกรรมเคมีเริม่ ต้น
เส้นทางแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
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