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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีLได้ศกึ ษาปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชันของสารอนุ พนั ธ์ 4,6-ไดเมทอกซีอนิ โดลด้วย เอ็น-โบรโมซัคซินาไมด์ ในตัว
ทําละลายไดคลอโรมีเทนทีอ ุณหภูม ิ 0 oC พบว่าปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชันของสาร 4,6-ไดเมทอกซี-2,3-ไดฟี นิลอินโดลที
ปราศจากหมูแ่ ทนทีท ตี ําแหน่ง C5 และ C7 และสาร 7-ฟอร์มลิ -4,6-ไดเมทอกซี-2,3-ไดฟี นิลอินโดลทีป ราศจากหมู่แทนทีท ี
ตําแหน่ง C5 ได้ผลิตภัณฑ์เป็ น 7-โบรโมอินโดล และ 5-โบรโมอินโดล ตามลําดับ ส่วนปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชันของสาร 3-(4โบรโมฟีนิล)-4,6-ไดเมทอกซีอนิ โดลทีป ราศจากหมู่แทนทีท ตี ําแหน่ ง C2, C5 และ C7 ได้ผลิตภัณฑ์เป็ น 2,7-ไดโบรโมอิน
โดล ส่วนการทดลองทําปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชันของสาร 4,6-ไดเมทอกซีอนิ โดลและ2-(4-โบรโมฟีนิล)-4,6-ไดเมทอกซีอนิ โดลที
ปราศจากหมูแ่ ทนทีท ตี ําแหน่ง C3, C5 และ C7 ไม่พบสารผลิตภัณฑ์โบรโมอินโดล
คําสําคัญ : ปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชัน 4,6-ไดเมทอกซีอนิ โดล
Abstract
This research studies the bromination of 4,6-dimethoxyindole with N-bromosuccinimide in dichloromethane
o
at 0 C. The bromination of 4,6-dimethoxy-2,3-diphenylindole without substituents at C5 and C7 and 7-formyl4,6-dimethoxy-2,3-diphenylindole without substituents at C5 gave 5-bromo and 7-bromoindoles as products
respectively. The bromination of 3-(4-bromophenyl)-4,6-dimethoxyindole without substituents at C2, C5 and C7
gave the desired 2,7-dibromoindole product. Attempts to brominate 4,6-dimethoxyindole and 2-(4-bromophenyl)4,6-dimethoxyindole without substituents at C3, C5 and C7 were unsuccessful.
Keywords: bromination reaction, 4,6-dimethoxyindole
1. บทนํา
อินโดล (indole, 1) เป็ นสารอินทรีย์ประเภทเฮเทอ
โรอะโรมาติกชนิดหนึงทีม คี วามสําคัญมากต่อสิง มีชวี ติ [1]
เช่น กรดอะมิโน tryptophan ซึงเป็ นหน่ วยย่อยพืLนฐานของ
โปรตีนทีจ ําเป็ นของสิง มีชวี ติ และสาร auxin เป็ นฮอร์โมนที
สําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช เป็ นต้น นอกจากนีLสารที
มีฤ ทธิท0 างชีว ภาพและยาในปจั จุบนั บางชนิดยังเป็ น สาร
อนุ พนั ธ์อนิ โดลด้วย [2] เช่น สาร psilocybin เป็ นสารทีพ บ
ในเห็ด ซึง มีฤ ทธิต0 ่ อ ระบบประสาทส่ ว นกลาง (central
nervous system, CNS), สาร serotonin ซึงทําหน้าทีส ่ง

ข้อมูลต่าง ๆ ในสมองทําให้รสู้ กึ อารมณ์ดแี ต่ถา้ ขาดจะทําให้
คนซึม เศร้า สาร vincristine เป็ น ยาทีใ ช้ร ัก ษาผู้ป่ว ย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia) หรือสาร indomethacin
ทีใ ช้เป็ นยารักษาผู้ปว่ ยโรคปวดข้อรูมาตอย (rheumatoid
arthritis) เป็ นต้น จากประโยชน์ ทมี ากมายของอนุ พ นั ธ์
อินโดลทําให้นัก วิทยาศาสตร์ห ลายกลุ่มวิจยั ได้เสนอแนว
ทางการสังเคราะห์อนิ โดล ได้แก่ วิธขี อง Fischer [3], วิธี
ของ Bischler-Möhlau [4], วิธขี อง Madelung [5, 6] และ
วิธีก ารปิ ด วงของสาร anilinoketones [7] เป็ น ต้ น
นอกจากนีLยงั มีการศึกษาคุณสมบัตทิ างเคมีของอินโดล เช่น
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ปฏิกริ ยิ ารีดกั ชัน [8, 9], ปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน [10-12] และ
ปฏิกริ ยิ ากับอิเล็กโทรไฟล์ [13-15] เป็นต้น
David StC. Black และคณะเป็นกลุ่มวิจยั หนึงทีส นใจ
ศึกษาสมบัตทิ างเคมีของสารอนุพนั ธ์อนิ โดล โดยกลุ่มวิจยั นีL
ได้ศกึ ษาความสามารถในการเกิดปฏิกริ ยิ าต่าง ๆ ของสาร
อนุพนั ธ์อนิ โดลทีม หี มูเ่ มทอกซิล (methoxy group, -OCH3)
ทีอ ะตอมคาร์บอนตําแหน่งที 4 (C4) และตําแหน่ งที 6 (C6)
หรือ ทีเ รีย กว่ า 4,6-ไดเมทอกซี อิน โดล (4,6-dimethoxy
indole, 2)
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รูปทีE 1 สาร indole (1) และสารอนุ พนั ธ์ 4,6-dimethoxy
indole (2)
จากการศึกษาพบว่า สาร 4,6-dimethoxyindole มีหมู่
แทนทีอ ยู่ทคี าร์บอนตําแหน่ งที 2 (C2) และ 3 (C3) จะ
เกิดปฏิกริ ยิ าแทนทีแ บบเลือกสรรทีค าร์บอนตําแหน่ งที 7
(C7) โดยไม่พบการแทนทีทคี าร์บอนตําแหน่ งที 5 (C5)
เลย
เช่ น
การศึ ก ษาสาร 4,6-dimethoxy-2,3diphenylindole ซึ ง เ ป็ น 4,6-dimethoxyindole ที มี ห มู่
phenyl แทนทีในตําแหน่ ง C2 และ C3 เมือ นํ าไปทํา
ปฏิกริ ยิ า electrophilic aromatic substitution, Michael
addition และ dimerization reaction [16-18] จะได้
ผลิตภัณฑ์ทเี กิดจากปฏิกริ ยิ าแทนทีท ตี ําแหน่ ง C7 เท่านันL
นอกจากนีLยงั พบว่าปฏิกริ ยิ า formylation [19, 20] และ
acylation [21, 22] ของสารอนุ พ นั ธ์ 3-aryl-4,6dimethoxyindole ทีม หี มู่ aryl แทนทีท ตี ําแหน่ ง C3 จะเกิด
สารผลิต ภัณฑ์เป็ น 7-substituted indole มากกว่า 2substituted indole
จากการศึ ก ษาวิจ ัย สมบัติ ท างเคมีข องสาร 4,6dimethoxyindole ทีผ่ า นมายัง มิไ ด้ ม ีร ายงานการศึก ษา
ปฏิก ิร ิย าโบรมิเ นชัน (bromination) ซึงเป็ น ปฏิก ิร ิย าที
สําคัญในสังเคราะห์สาร bromo-substituted-4,6-dimethoxy
indole โดยสารผลิตภัณฑ์ชนิดนีLสามารถนําไปปรับเปลีย น
เป็ นอนุ พนั ธ์อนิ โดลทีม ฤี ทธิ 0ทางชีวภาพชนิดต่าง ๆ ได้ง่าย
ดังนันL ในงานวิจยั นีLจงึ สนใจศึกษาปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชันของ
สารอนุพนั ธ์ 4,6-dimethoxyindole
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2. วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
2.1 การทดลองทัวไป
E
1
H-NMR และ 13C-NMR spectra วัดด้วยเครือง
Bruker AVANCE 300 MHz spectrometer และค่า
Chemical shift (δ) รายงานในหน่ วยของ part per million
(ppm) ใช้ CDCl3-d เป็ นตัวทําละลาย ตัวย่อทีใช้ในการ
อธิบาย spectra ประกอบด้วย s (singlet), d (doublet), m
(multiplet) และ J (coupling constant) ในหน่วยของ Hertz
(Hz) ในส่วนของ Infrared spectra วัดด้วยเครือง PerkinElmer FT-IR spectroscopy Spectrum RXI โดยใช้เทคนิค
อัดเม็ด KBr ในกรณีทสี ารตัวอย่างเป็ น ของแข็ง ส่วนค่า
absorption maxima รายงานในหน่ วยของ wave number
(cm-1) ในการตรวจสอบการเกิดปฏิกริ ิยาและการตรวจ
สอบความบริสุทธิ 0ของสารสามารถตรวจสอบได้โดยเทคนิค
Thin layer chromatography (TLC) โดย TLC ทีใ ช้คอื
Merck TLC aluminum sheets (silica gel 60 F254) ใน
ก า ร แ ย ก ส า ร ใ ห้ บ ริ สุ ท ธิ จ0 ะ อ า ศั ย เ ท ค นิ ค column
chromatography โดยใช้ silica gel 60 (0.063-0.2 mm)
เป็ น stationary phase และใช้สารละลายทีม ขี วั L เหมาะสม
ตามทีร ะบุในแต่ละการทดลองเป็น mobile phase ส่วนการ
หาจุดหลอมเหลว (uncorrected melting point) วัดด้วย
เครือง Büchi 530 โดยอาศัยหลอดคะปิ ลลารี (capillary
tube) วัดในหน่วยขององศาเซลเซียล (oC)
2.2 วิ ธีการสังเคราะห์และปฏิ กิริยาโบรมิ เนชัน
ของสารอนุพนั ธ์ 4,6-dimethoxyindole
2.2.1 การสัง เคราะห์สารอนุ พ นั ธ์ 4,6dimethoxy-2,3-diphenylindole (4) [7]
ชังสาร

3,5-dimethoxyaniline (3, 4.01 g,
26.18 mmol) และ benzoin (5.56 g, 26.18 mmol) ลงใน
ขวดก้นกลมแล้วให้ความร้อนที 140 oC เป็ นเวลา 1 ชัวโมง

จะได้ข องแข็งสีเหลือ ง หลังจากทิLงไว้ให้เย็นเติม glacial
acetic acid (20 mL) และ aniline (2.44 g, 26.18 mmol)
แล้วให้ความร้อนอีกครังL ทีอ ุณหภูม ิ 140 oC เป็ นเวลา 12
ชัว โมงทิLง ไว้ ใ ห้เ ย็น นํ า ไปกรองและล้ า งด้ ว ย 60%
methanol จะได้ต ะกอนสีข าวของ 4,6-dimithoxy-2,3diphenylindole (4, 6.64 g, 77%), C22H19NO2: mp 243244 oC; 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 8.12 (br s, 1H,
NH), 7.41-7.19 (m, 10H, PhH), 6.52 (d, 1H, H7, J=1.9
Hz), 6.22 (d, 1H, H5, J=1.9 Hz), 3.86 และ 3.68 (2s,
6H, 2 x OCH3); 13C-NMR (75 MHz, CDCl3): δ 157.7
และ 155.2 (2 x C-OCH3), 137.4, 135.9, 131.9 และ
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131.8 (4 x Cq), 131.4, 128.4, 127.7 และ 127.2 (8 x
CH), 126.8 (CH), 125.8 (CH), 115.0 (Cq), 113.0 (Cq),
99.7 (C3), 92.5 (C7), 86.5 (C5), 55.6 และ 55.1 (2 x
OCH3); IR (KBr): νmax 3340, 1604, 1589, 1451, 1196,
1147, 1127, 702 cm-1; EIMS: m/z (relative intensity)
330 ([M+1]+, 24), 329 (M+, 100), 315 (17), 314 (70),
283 (32), 271 (36), 242 (22)
2.2.2 ปฏิ กิ ริ ยาโบรมิ เนชั น ของ
4,6dimethoxy-2,3-diphenylindole
ชัง 4,6-dimethoxy-2,3-diphenylindole (4,
105.4 mg, 0.31 mmol) ใส่ในขวดก้นกลมขนาด 100 mL
เติมไดคลอโรมีเทน 20 mL เติม N-bromosuccinimide
(69.8 mg, 0.38 mmol) ทําปฏิกริ ยิ าทีอ ุณหภูม ิ 0 oC แล้ว
คนให้สารละลายเข้ากันเป็ นเวลา 10 นาที หลังจากนันL เติม
นํLา 10 mL และสกัดด้วยไดคลอโรมีเทน 20 mL แยกเก็บ
ชันL สาร ประกอบอินทรีย์ แล้วนําชันL สารประกอบอินทรีย์มา
ล้า งด้ว ยนํL า 5 ครังL ครังL ละ 30 mL เก็บ รวบรวมชันL
สารประกอบอิ น ทรี ย์ ล้ า งด้ ว ยนํL าเกลื อ จากนั Lน เติ ม
anhydrous Na2SO4 แล้วกรองเอาของแข็งออก นํ าไป
ระเหยตัวทําละลายออกได้ของแข็งสีเหลืองทําการแยกสาร
ให้ บ ริ สุ ท ธิ โ0 ดยใช้ ว ิ ธี preparative
thin
layer
chromatography ซึงใช้สารละลายผสมของ ethyl acetate
กับ hexane อัตราส่วน 20 : 80 เป็ น mobile phase ได้
ข อ ง แ ข็ ง สี ข า ว ข อ ง 7 -bromo-4 ,6 -dimethoxy-2 ,3 diphenylindole (5, 102.8 mg, 74%), C25H28BrNO2: m.p.
149-153 oC; 1H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ 8.28 (br s,
1H, NH), 7.40-7.27 (m, 10H, ArH), 6.34 (s, 1H, H5),
3.98 และ 3.72 (2s, 6H, 2 x OCH3); 13C-NMR (75 MHz,
CDCl3): δ 154.4 และ 152.8 (2 x C-OCH3), 136.2 (Cq),
131.4 (2 x Cq), 128.6 (4 x CH), 128.1 (2 x CH), 127.4
(4 x CH), 126.2 (Cq), 115.8 (Cq), 114.1 (Cq), 90.7
(C5), 84.7 (C7), 57.6 และ 55.7 (2 x OCH3); IR (KBr):
νmax 3373, 3052, 2925, 2835, 1623, 1556, 1508,
1463, 1339, 1258, 1142, 1082, 989, 777, 694 cm-1
2.2.3 การสังเคราะห์สารอนุพนั ธ์ 7-formyl4,6-dimethoxy-2,3-diphenylindole [23]
เตรีย มสารละลายของ phosphorylchloride
(0.37 mL, 4.00 mmol) ใน N,N-dimethylformamide (4
mL) แล้วนําไปแช่เย็น จากนันL เติมสารละลายแช่เย็นของ
4,6-dimethoxy-2,3-diphenylindole (4, 1.32 g, 4.00
mmol) ใน N,N-dimethylformamide (4 mL) แล้วคนให้

สารละลายเข้ากันที 0 oC เป็ นเวลา 2 ชัวโมง

จากนันL เติม
สารละลาย 10% sodium hydroxide จนกระทังL สารละลายมี
ฤทธิ 0เป็นเบส แล้วสกัดด้วยไดคลอโรมีเทน 20 mL แยกเก็บ
ชันL สารประกอบอินทรีย์ จากนันL นําชันL สารประกอบอินทรีย์
มาสกัดซํLาด้วยนํLา 3 ครังL ครังL ละ 30 mL เก็บรวบรวมชันL
สารประกอบอิน ทรีย์ แล้ว ล้า งด้ว ยนํL าเกลือ จากนันL เติม
anhydrous Na2SO4 แล้วกรองเอาของแข็งออก นํ าไป
ระเหยตัวทําละลายออกได้ของแข็งสีเหลือง ทําการแยกสาร
ให้บริสุทธิ 0โดยใช้วธิ ี column chromatography ซึงใช้
สารละลายผสมของ dichloromethane กับ hexane
อัตราส่วน 50:50 เป็ น mobile phase ได้ของแข็งสีเหลือง
ของ 7-formyl-4,6-dimethoxy-2,3-diphenylindole (6, 1.24
g, 87%), C23H19NO3: mp 181-183 oC; 1H NMR (300
MHz, CDCl3): δ 10.60 (br s, 1H, NH), 10.41 (s, 1H,
CHO), 7.38-7.19 (m, 10H, PhH), 6.15 (s, 1H, H5),
3.99 และ 3.81 (2s, 6H, 2 x OCH3); 13C-NMR (75 MHz,
CDCl3): δ 188.2 (CHO), 162.8 และ 161.4 (2 x COCH3), 136.7, 135.4, 133.2 และ 132.2 (4 x Cq), 131.2,
128.4, 127.8 และ 127.4 (8 x CH), 127.2 (CH), 126.1
(CH), 114.4 (Cq), 112.7 (Cq), 104.2 (Cq), 86.9 (C5),
56.3 และ 55.3 (2 x OCH3); IR (KBr): νmax 3412, 3302,
1628, 1599, 1251, 1223, 1129, 992, 765, 697 cm-1;
EIMS: m/z (relative intensity) 358 ([M+1]+, 26), 357
(M+, 100), 343 (11), 342 (45), 314 (30), 286 (12), 271
(10), 242 (30)
2.2.4 ปฏิ กิริยาโบรมิ เนชันของ 7-formyl-4,6dimethoxy-2,3-diphenylindole
ชั ง ส าร 7-formyl-4,6-dimethoxy-2,3-diphenyl
indole (6, 100.0 mg, 0.27 mmol) ใส่ในขวดก้นกลมขนาด
100 mL เติม ไดคลอโรมีเ ทน 20 mL เติม Nbromosuccinimide (57.3 g, 0.32 mmol) ทําปฏิกริ ยิ าที
อุณหภูม ิ 0 oC แล้วคนให้สารละลายเข้ากันเป็ นเวลา 10
นาที หลังจากนันL เติมนํL า 10 mL และสกัดด้วยไดคลอโร
มีเทน 20 mL แยกเก็บชันL สารประกอบอินทรีย์ จากนันL นํา
ชันL สารประกอบอินทรีย์มาล้างด้ว ยนํL า 5 ครังL ครังL ละ 30
mL เก็บรวบรวมชันL สารประกอบอินทรีย์ ล้างด้วยนํLาเกลือ
จากนันL เติม anhydrous Na2SO4 แล้วกรองเอาของแข็ง
ออก นําไประเหยตัวทําละลายออกได้ของแข็งสีเหลือง ทํา
การแยกสารให้บริสุทธิ 0โดยใช้วธิ ี preparative thin layer
chromatography ซึงใช้สารละลายผสมของ ethyl acetate
กับ hexane อัตราส่วน 20:80 เป็ น mobile phase ได้
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ของแข็ง สีเ หลือ งของ 5-bromo-7-formyl-4,6-dimethoxy2,3-diphenyl indole (7, 28.4 mg, 22%), C26H28BrNO3:
m.p. 168-172 oC; 1H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ 10.57
(br s, 1H, NH), 10.46 (s, 1H, CHO), 7.44-7.27 (m,
10H, ArH), 4.07 และ 3.26 (2s, 6H, 2 x OCH3); 13CNMR (75 MHz, CDCl3): δ 190.0 (CHO), 159.0 และ
158.1 (2 x C-OCH3), 136.1 (Cq), 134.23 (Cq), 131.3
(4 x CH), 128.7 (2 x CH), 128.2 (4 x CH), 120.5 (Cq),
113.7 (Cq), 111.5 (Cq), 104.3 (Cq), 64.5 และ 61.7 (2 x
OCH3); IR (KBr): νmax 3410, 2955, 2925, 2858, 1724,
1649, 1593, 1563, 1459, 1377, 1291, 1227, 1075,
918, 851, 698 cm-1 และได้สารตังL ต้น 6 กลับคืนมา (48.5
mg, 49%)
2.2.5 การสังเคราะห์สารอนุพนั ธ์ 3-(4bromophenyl)-4,6-dimethoxyindole (8) และ 2-(4bromophenyl)-4,6-dimethoxyindole (9) [24]
ชัง 3,5-dimethoxyphenylamine (3, 1.00 g,
6.54 mmol), 2-bromo-1-p-tolylethanone (2.00 g, 6.82
mmol) และ sodium hydrogen carbonate (0.55 g, 6.54
mmol) ลงในขวดก้นกลมขนาด 100 mL จากนันL เติม 2propanol 45 mL ทําปฏิกริ ยิ าทีอ ุณหภูมริ ฟี ลักซ์ (reflux)
แล้วคนให้สารละลายเข้ากันเป็ นเวลา 16 ชัวโมง

หลังจาก
นันL เติมนํL า 10 mL และสกัดด้วยไดคลอโรมีเทน 20 mL
แยกเก็บชันL สารประกอบอินทรีย์ จากนันL นําชันL สารประกอบ
อินทรีย์มาล้างด้วยนํLา 3 ครังL ครังL ละ 30 mL เก็บรวบรวม
ชันL สารประกอบอินทรีย์ แล้วล้างด้วยนํLาเกลือ จากนันL เติม
anhydrous Na2SO4 แล้วกรองเอาของแข็งออก นํ าไป
ระเหยตัวทําละลายออก ได้ของแข็งสีเหลือง ทําการแยก
สารให้บริสุทธิ 0โดยใช้วธิ ี column chromatography ซึงใช้
สารละลายผสมของ ethyl acetate กับ hexane อัตราส่วน
30:70 เป็ น mobile phase ได้ของแข็งสีขาวของ 3-(4bromophenyl)-4,6-dimethoxyindole (8, 0.63 g, 29%),
C17H18BrNO2: m.p.188-189 oC; 1H-NMR (300 MHz,
CDCl3): δ 8.08 (br s, 1H, NH), 7.47 (s, 4H, ArH), 6.99
(d, 1H, H2, J=2.6 Hz), 6.50 (d, 1H, H7, J=1.5 Hz),
6.26 (d, 1H, H5, J=1.5 Hz), 3.85 และ 3.80 (2s, 6H, 2 x
OCH3); 13C-NMR (75 MHz, CDCl3): δ 157.7 และ 154.7
(2 x C-OCH3), 138.3 (Cq), 134.9 (Cq), 130.9 และ
130.5 (4 x CH), 120.3 (C2), 119.6, 117.9 และ 110.0 (3
x Cq), 92.3 (C7), 86.8 (C5), 55.6 และ 55.0 (2 x
OCH3); IR (KBr): νmax 3343, 3000, 2933, 2836, 1631,
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1590, 1541, 1332, 1207, 1049, 930, 833, 788, 516
cm-1; EIMS: m/z (relative intensity) 334 ([M+2]+, 14),
333 ([M+1]+, 74), 332 (M+, 19), 331 ([M-1]+, 74), 318
(16), 316 (16), 238 (23), 237 (100), 194 (19) และได้
ของแข็ ง สี ข าวของ 2-(4-bromophenyl)-4,6-dimethoxy
indole (9, 0.59 g, 27%), C17H18BrNO2: m.p. 134-135
o 1
C; H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ 8.17 (br s, 1H, NH),
7.53-7.42 (m, 4H, ArH), 6.84 (d, 1H, H3, J=1.9 Hz),
6.49 (d, 1H, H7, J=1.5 Hz), 6.24 (d, 1H, H5, J=1.5
Hz), 3.84 และ 3.39 (2s, 6H, 2 x OCH3); 13C-NMR (75
MHz, CDCl3): δ 158.1 และ 153.7 (2 x C-OCH3), 138.2
(Cq), 133.8 (Cq), 133.8 (2 x CH), 131.4 (Cq), 125.8 (2
x CH), 120.5 (Cq), 114.5 (Cq), 97.8 (C3), 92.1 (C7),
86.7 (C5), 55.6 และ 55.3 (2 x OCH3); IR (KBr): νmax
3343, 3000, 2933, 2835, 1627, 1586, 1541, 1481,
1451, 1280, 1142 1034, 833, 795 cm-1; EIMS: m/z
(relative intensity) 334 ([M+2]+, 20), 333 ([M+1]+, 100),
332 (M+, 21), 331 ([M-1]+, 99), 318 (46), 316 (51), 290
(22), 288 (20), 273 (20)
2.2.6 ปฏิ กิ ริ ยาโบรมิ เนชัน ของ
3-(4bromophenyl)-4,6-dimethoxylindole
ชั  ง 3-(4-bromophenyl)-4,6-dimethoxyindole
(8, 100.0 mg, 0.30 mmol) ใส่ในขวดก้นกลมขนาด 100
mL เติมไดคลอโรมีเทน 20 mL เติม N-bromosuccinimide
(64.1 mg, 0.36 mmol) ทําปฏิกริ ยิ าทีอ ุณหภูม ิ 0 oC แล้ว
คนให้สารละลายเข้ากันเป็ นเวลา 10 นาที หลังจากนันL เติม
นํLา 10 mL และสกัดด้วยไดคลอโรมีเทน 20 mL แยกเก็บ
ชันL สารประกอบอินทรีย์ จากนันL นําชันL สารประกอบอินทรีย์
มาล้างด้ว ยนํL า 5 ครังL ครังL ละ 30 mL เก็บรวบรวมชันL
สารประกอบอิ น ทรี ย์ ล้ า งด้ ว ยนํL าเกลื อ จากนั Lน เติ ม
anhydrous Na2SO4 แล้วกรองเอาของแข็งออก นํ าไป
ระเหยตัวทําละลายออกได้ของแข็งสีเหลืองทําการแยกสาร
ให้ บ ริ สุ ท ธิ โ0 ดยใช้ ว ิ ธี preparative
thin
layer
chromatography ซึงใช้สารละลายผสมของ ethyl acetate
กับ hexane อัตราส่วน 20:80 เป็ น mobile phase ได้
ของแข็ง สีข าวของ 2,7-dibromo-3-(4-bromophenyl)-4,6dimethoxyindole (10, 25.0 mg, 17%), C17H15Br3NO2:
m.p. 162-165 oC; 1H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ 8.28
(br s, 1H, NH), 7.28 (s, 4H, ArH), 6.34 (s, 1H, H5)
3.78 และ 3.76 (2s, 6H, 2 x OCH3); 13C-NMR (75 MHz,
CDCl3): δ 153.1 (2 x C-OCH3), 132.5 (Cq), 132.7 (Cq),
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130.4 (2 x CH), 120.9 (Cq), 117.0 (Cq), 112.3 (Cq), อุณหภูม ิ 0 oC และทีอ ุณหภูมหิ อ้ งเป็ นเวลา 10 นาที ดังรูป
105.7 (Cq), 90.8 (C5), 84.3 (Cq), 57.5 และ 55.5 (2 x ทีE 3
OCH3); IR (KBr): νmax 3417, 2963, 2933, 1623, 1560,
OCH Ph
OCH Ph
1508, 1459, 1328, 1135, 1082, 825, 717, 627 cm-1
NBS
และได้สารตังL ต้น 8 กลับคืนมา (21.0 mg, 21%)
Ph
Ph
3

3

N

H3CO

CH2Cl2

N

H3CO

H

3. ผลการวิ จยั
3.1 ปฏิ กิริยาโบรมิ เนชันของสาร 4,6-dimethoxy2,3-diphenylindole
ในการศึกษาปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชันของสารอนุพนั ธ์
4,6-dimethoxyindole ขันตอนแรกได้
L
สงั เคราะห์สาร 4,6dimethoxy-2,3-diphenylindole (4) ทีม หี มูแ่ ทนทีท ี
ตําแหน่ง C2 และ C3 ตามวิธกี ารสังเคราะห์ของ David
StC. Black โดยใช้ปฏิกริ ยิ าการควบแน่น (condensation
reaction) ระหว่าง 3,5-dimethoxyaniline (3) กับ benzoin
ทีอ ุณหภูมสิ งู ในสภาวะกรด ดังรูปทีE 2
OCH3 Ph

OCH3
O

1) benzoin, 140 C
NH2

H3CO

2) acetic acid, aniline

Ph

(77%)

3

N
H

H3CO
4

รูปทีE 2 การสังเคราะห์สาร 4,6-dimethoxy-2,3-diphenyl
indole (4)
จากการสังเคราะห์พบว่าได้สาร 4 ในปริมาณ 77%
และผลการวิเคราะห์โครงสร้างสาร 4 สอดคล้องกับรายงาน
การวิจยั ของ David StC. Black [7] ทีเ คยรายงานไว้ก่อน
หน้านีL
จากนันL ได้นําสาร 4 ทีส งั เคราะห์ได้ไปศึกษาปฏิกริ ยิ า
โบรมิเนชันโดยใช้ N-bromosuccinimide (NBS) เป็ นสาร
ให้โ บรมีน ในตัว ทํ า ละลายไดคลอโรมีเ ทน (CH2Cl2) ที
OCH3 Ph
Ph
H3CO

7

4

N
H

+

0oC (10 min.)
room temperature (10 min.)

จากการทดลองพบว่า ทังL ทีส ภาวะอุณหภูม ิ 0 oC และ
ที อุ ณห ภู ม ิ ห้ อ ง จะ ไ ด้ ส าร ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 7-bromo-4 ,6 dimethoxy-2,3-diphenylindole (5) เพีย งไอโซเมอร์เ ดีย ว
โดยไม่พ บสารผลิต ภัณฑ์ทเี กิดจากการแทนทีทตี ําแหน่ ง
C5 เลย ทังL นีLน่าจะเป็ นผลเนืองมาจากทีตําแหน่ ง C7 มี
ความเกะกะ (steric effect) จากหมู่เมทอกซิลน้อยกว่าที
ตําแหน่ง C5 นอกจากนีLยงั พบว่าทีส ภาวะอุณหภูม ิ 0 oC จะ
ได้สาร 5 ในปริมาณทีม ากกว่าทีอ ุณหภูมหิ อ้ ง ซึง เชือ ว่าเป็ น
ผลมาจากสารผลิตภัณฑ์ 5 เกิดการสลายตัวได้ทอี ุณหภูม ิ
ห้อ งซึงสามารถยืน ยัน ได้ด้ว ย 1H-NMR ดังนันL การศึก ษา
ปฏิกริ ิยาโบรมิเนชันตอนต่อ ไปจึงทําการทดลองทีส ภาวะ
อุณหภูม ิ 0 oC เป็นเวลา 10 นาที
กลไกการเกิด ปฏิก ิร ิย าโบรมิเ นชัน เชือ ว่ าเกิด ผ่ า น
กลไกแบบ electrophilic aromatic substitution เริม จากนิว
คลีโ อไฟล์ไ ดเมทอกซีอิน โดลเข้า ทํา ปฏิก ิร ิย ากับ สารให้
โบรมีน N-bromosuccinimide โดยเกิดปฏิกริ ยิ าการแทนที
ทีต ําแหน่ ง C7 ได้สารมัธยันตร์ A จากนันL สารมัธยันตร์ A
จะเกิดขบวนการขจัดโปรตรอน (H+) ทําให้เกิดสารอะโร
มาติก (aromatization) ได้สาร 5 ดังรูปทีE 4

Br N

NBS

N
H H

Br
A

OCH3 Ph

O
Ph

H3CO

74%
59%

รูปทีE 3 ปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชันของสาร 4,6-dimethoxy-2,3diphenylindole (4)

CH2Cl2

O

5

4

OCH3 Ph

O

5

H

Br

+

N
O

O
Ph

N
H

H3CO
Br
5

รูปทีE 4 กลไกการเกิดปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชันของสาร 4,6-dimethoxy-2,3-diphenylindole (4)

+

H N
O
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3.2 ปฏิ กิริยาโบรมิ เนชันของสาร 7-formyl-4,6dimethoxy-2,3-diphenylindole (6)
จากปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชันของสาร 4 ซึงเป็ นสาร 4,6dimethoxyindole ทีป ราศจากหมู่แทนทีท ตี ําแหน่ ง C5 และ
C7 พบว่าเกิดปฏิกริ ยิ าการแทนทีแ บบเลือกสรรด้วยโบรมีน
อะตอมเฉพาะทีตํ า แหน่ ง C7 โดยไม่ พ บการแทนที ที
ตําแหน่ง C5 เลย จึงทําให้เกิดข้อสงสัยว่าทีต ําแหน่ ง C5 จะ
มีความสามารถในการเกิดปฏิกริ ยิ าการแทนทีดว้ ยโบรมีน
อะตอมได้ห รือ ไม่ ผู้ว ิจ ัย จึง สนใจทีจ ะศึก ษาสาร 4,6dimethoxyindole ทีปราศจากหมู่แ ทนทีเฉพาะทีตําแหน่ ง
C5 เท่านันL โดยสังเคราะห์สาร 7-formyl-4,6-dimethoxy2,3-diphenylindole (6) ผ่านปฏิก ิรยิ า Vilsmeier-Haack
ของสาร 4 ด้ ว ย phosphorylchloride (POCl3) ใน N,Ndimethylformamide (DMF) ดังรูปทีE 5.
OCH3 Ph

OCH3 Ph
POCl3, DMF

Ph

Ph
( 87%)

N
H

H3CO

H3CO

N
CHO H

4

6

รูปทีE 5 การสังเคราะห์สาร 7-formyl-4,6-dimethoxy-2,3diphenylindole (6)
จากการสังเคราะห์พบว่าได้สาร 6 ในปริมาณ 87%
และผลการวิเคราะห์โครงสร้างสาร 6 สอดคล้องกับรายงาน
การวิจยั ของ David StC. Black [23] ทีเ คยรายงานไว้ก่อน
หน้านีL
เมือ นํ าสาร 6 ทีส งั เคราะห์ไ ด้ไ ปทําปฏิก ิร ิย ากับ Nbromosuccinimide ในไดคลอโรมีเทนทีอ ุณหภูม ิ 0 oC เป็ น
เวลา 10 นาที พบว่ า ได้ ส าร 5-bromo-7-formyl-4,6dimethoxy-2,3-diphenylindole (7) ซึงเกิดจากการแทนที
ด้วยโบรมีนอะตอมทีตําแหน่ ง C5 ในปริมาณ 22% และได้
สารตังL ต้น 6 กลับคืนมาในปริมาณ 49% ดังรูปทีE 6.
OCH3 Ph

OCH3 Ph
Br
Ph
N

H3CO
CHO
6

H

NBS
CH2Cl2, 0oC
(22%)

Ph
N

H3CO
CHO

H

7

รูปทีE 6 ปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชันของ 7-formyl-4,6-dimethoxy2,3-diphenyl indole (6)
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จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าทีต ําแหน่ ง C5 ก็
สามารถเกิด ปฏิก ิร ิย าการแทนทีด้ว ยโบรมีน อะตอมได้
เช่น กัน อย่างไรก็ต ามพบสารผลิต ภัณฑ์ 7 เพีย ง 22%
เท่านันL ทังL นีLน่าจะเป็ น ผลเนือ งมาจากทีตําแหน่ ง C5 มี
ความเกะกะสู ง จึง เกิด ปฏิก ิร ิย าได้ย าก ส่ ง ผลให้ไ ด้ส าร
ผลิตภัณฑ์ในปริมาณน้อย ส่วนกลไกการเกิดสาร 7 เชือว่า
เกิดผ่านกลไกแบบ electrophilic aromatic substitution ใน
ลักษณะเดียวกันกับปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชันของสาร 4 ดังทีไ ด้
นําเสนอไปแล้ว
จากผลการศึกษาปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชันของสาร 4 และ
สาร 7 เป็ นเหตุให้เชือว่าปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชันของสาร 4,6dimethoxyindole สามารถเกิดปฏิกริ ิยาการแทนทีไ ด้ทงั L ที
ตําแหน่ ง C5 และ C7 แต่ทตี ําแหน่ ง C7 จะมีความว่องไว
ในการเกิดปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชันสูงกว่าทีต ําแหน่ ง C5 ทังL นีL
น่าจะเป็นผลของความเกะกะจากหมูเ่ มทอกซิล
3.3 ปฏิ กิ ริ ย าโบรมิ เ นชัน ของสาร 3-(4-bromo
phenyl)-4,6-dimethoxyindole (8)
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารอ้างอิงทีเกียวข้องกับ
ปฏิกริ ยิ าของอนุ พนั ธ์ 4,6-dimethoxyindole กับอิเล็กโตร
ไฟล์ต่าง ๆ เช่นปฏิกริ ยิ า formylation [19] และ acylation
[22] พบว่าแนวโน้มของความว่องไวในการเกิดปฏิกริ ยิ าที
ตําแหน่ ง C7 สูงกว่าทีตําแหน่ ง C2 และ C5 ตามลําดับ
ทังL นีLน่าจะเป็นผลเนืองมาจากคาร์บอนทีต ําแหน่ ง C7 ได้รบั
อิทธิพลจากหมู่เมทอกซิล ซึงเป็ นหมู่ให้อเิ ล็กตรอน ส่งผล
ให้ตําแหน่ ง C7 มีความเป็ นนิวคลีโอไฟล์สงู กว่าตําแหน่ ง
C2 นอกจากนีLทตี ําแหน่ ง C7 และ C2 มีความเกะกะน้อย
กว่าตําแหน่ ง C5 ดังนันL C7 จึงมีค วามว่องไวในการ
เกิดปฏิกริ ยิ าสูงกว่า C2 และ C5 ตามลําดับ จากแนวโน้มนีL
ผู้ว ิจยั จึงสนใจศึก ษาแนวโน้มของความว่องไวในการเกิด
ปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชันของสาร 4,6-dimethoxyindole โดยได้
สังเคราะห์ส าร 3-(4-bromophenyl)-4,6-dimethoxyindole
(8) ซึง เป็นโมเลกุลทีป ราศจากหมู่แทนทีท ตี ําแหน่ ง C2, C5
และ C7 ตามวิธกี ารสังเคราะห์ของ David StC. Black โดย
ใช้ป ฏิก ิร ิย าการปิ ดวงของสาร anilinoketones ในสภาวะ
เบสดังรูปทีE 7
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รูปทีE 7 การสังเคราะห์ 3-(4-bromophenyl)-4,6-dimethoxyindole (8) และ 2-(4-bromophenyl)-4,6-dimethoxyindole (9)
จากการสังเคราะห์พบว่าได้สาร 3-(4-bromophenyl)4,6-dimethoxyindole (8) และ 2-(4-bromophenyl)-4,6dimethoxyindole (9) ในปริม าณ 29% และ 27%
ตามลําดับและผลการวิเคราะห์โครงสร้างสาร 8 และ 9 ก็
สอดคล้องกับรายงานการวิจยั ของ David StC. Black [24]
ทีเ คยรายงานไว้ก่อนหน้านีL
เมือนํา 8 ไปทําปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชันด้วย N-bromo
succinimide ในไดคลอโรมีเทนทีอ ุณหภูม ิ 0 oC เป็ นเวลา
10 นาที ซึงได้คาดการผลก่อนทําการทดลองไว้ว่าน่ าจะได้
สารผลิตภัณฑ์จากปฏิกริ ยิ าการแทนทีด ว้ ยโบรมีนเพียงหนึง
อะตอม (monosubstitution) และเกิดทีต ําแหน่ ง C7 ซึงจะ
ไ ด้ ส า ร 7 -bromo-3-(4-bromophenyl)-4,6-dimethoxy
indole ในปริม าณมากกว่ า สาร 2-bromo-3-(4-bromo
phenyl)-4,6-dimethoxyindole ซึ ง เกิ ด จากการแทนที ที
ตํ า แหน่ ง C2 และมากกว่ า สาร 5-bromo-3-(4-bromo
phenyl)-4,6-dimethoxyindole ซึ ง เกิ ด จากการแทนที ที
ตําแหน่ ง C5 ตามลําดับ แต่ จากการทดลองจริงพบว่าได้
สารผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องแข็ ง สี ข าวของ 2,7-dibromo-3-(4bromophenyl)-4,6-dimethoxyindole (10) ซึงเกิดจากการ
แทนทีดว้ ยโบรมีนอะตอมถึงสองตําแหน่ ง (disubstitution)
คือทีต ําแหน่ ง C2 และ C7 ในปริมาณ 17% และไม่พบสาร
ผลิต ภัณ ฑ์ ทีเ กิด จากการแทนทีด้ว ยโบรมีน เพีย งหนึ ง
อะตอมดังทีไ ด้คาดการใว้เลย ดังรูปทีE 8
Br

Br

OCH3

เนืองมาจากสารผลิตภัณฑ์ 10 เกิดขึLนจากการแทนทีด ้วย
โบรมีน อะตอมถึ ง สองครังL จึง เกิด สารผลิต ภัณ ฑ์ ไ ด้ใ น
ปริม าณน้ อ ย อย่ า งไรก็ต ามปฏิก ิร ิย านีL ไ ด้ส ารตังL ต้ น 8
กลับคืนมาในปริมาณ 21% ส่วนกลไกการเกิดสาร 10 เชือ
ว่าเกิดผ่านกลไกแบบ electrophilic aromatic substitution
ในลักษณะเดียวกันกับปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชันของสาร 4 ดังที
ได้นําเสนอไปแล้ว
นอกจากนีLยงั ได้ศกึ ษาปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชันของสาร
4,6-dimethoxyindole ทีป ราศจากหมู่แทนทีท ตี ําแหน่ ง C3,
C5
และ C7 โดยนํ า สาร 2-(4-bromophenyl)-4,6dimethoxyindole (9) และ 4,6-dimethoxyindole (11) ที
เคยสัง เคราะห์ไ ด้ [2] ไปทํา ปฏิก ิร ิย าโบรมิเนชัน ด้ว ย Nbromosuccinimide ในไดคลอโรมีเทน ทังL ทีอ ุณหภูม ิ 0 oC
และทีอ ุณหภูมหิ อ้ งเป็ นเวลา 10 นาที แต่การทดลองไม่พบ
สารผลิตภัณฑ์ทเี กิดจากการแทนทีดว้ ยโบรมีนอะตอมและ
ไม่พบสารตังL ต้นเหลืออยู่เลย
OCH3

NBS
R1

H3CO

N
H

CH2Cl2, 0oC

9 R1 = 4-BrC6H4
11 R1 = H

รูปทีE 9 ปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชันของ 2-(4-bromophenyl)-4,6dimethoxyindole (9) และ 4,6-dimethoxyindole
(11)

OCH3
NBS

4. สรุปผลการทดลอง
งานวิจยั นีLไ ด้ส งั เคราะห์สารอนุ พนั ธ์ 4,6-dimethoxy
10
indole ทีป ราศจากหมู่แทนทีใ นตําแหน่ ง C2, C3, C5 และ
รูปทีE 8 ปฏิก ิรยิ าโบรมิเนชันของ 3-(4-bromophenyl)-4,6- C7 เพือใช้ในการศึกษาปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชันด้วย N-bromo
succinimide ในตัว ทํ า ละลายไดคลอโรมีเ ทนที ส ภาวะ
dimethoxyindole (8)
o
จากผลของปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชันของสาร 8 พบว่าได้ อุณหภูม ิ 0 C จากการศึกษาพบว่า ปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชัน
สารผลิตภัณฑ์ 10 เพียง 17% เท่านันL ทังL นีLน่าจะเป็ นผล ของสารอนุ พ ัน ธ์ 4,6-dimethoxyindole ทีป ราศจากหมู่
H3CO

8

N
H

CH2Cl2, 0oC
(17%)

Br
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H
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แทนทีใ นตําแหน่ ง C5 และ C7 จะได้สารผลิตภัณฑ์ทเี กิด
related compounds. A modified Madelung indole
จากปฏิกริ ยิ าโบรมิเนชันแบบเลือกสรรทีต ําแหน่ ง C7 เพียง
synthesis”. Journal of Organic Chemistry. 46,
ชนิดเดีย ว ในขณะทีสารอนุ พ นั ธ์ 4,6-dimethoxyindole ที
4511-4515.
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