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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาปฏิกิริยาระหวางดิมซิลแอนไอออนและสารไกลโคซิลโบรไมด เพื่อใหเขาใจกลไกการเกิด
สารผลิตภัณฑ การทดลองพบวา จะไดผลิตภัณฑเปนสาร 2-อะซีทอกซีกลูคาลซึ่งเกิดผานปฏิกิริยาการกําจัดกรด
ไฮโดรโบรมิกเพียงชนิดเดียวและไมพบสารผลิตภัณฑขางเคียงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาการแทนท่ี นอกจากนี้ในงานวิจัยได
ศึกษาปจจัยอื่นท่ีอาจมีผลตอการเกิดปฏิกิริยา ไดแก หมูปกปองสารไกลโคซิลโบรไมด การเขามีสวนรวมของหมูขางเคียง
บนโมเลกุลสารไกลโคซิลโบรไมด และชนิดคูไอออนโลหะประจุบวกของดิมซิลแอนไอออน ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
เหลานี้ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการเกิดปฏิกิริยา จากผลการศึกษา ทําใหสามารถสรุปไดวาในงานวิจัยนี้ดิมซิลแอน
ไอออนแสดงสมบัตคิวามเปนเบสมากกวานิวคลีโอไฟลและปจจยันีน้าจะเปนปจจยัหลักในการทําใหเกดิปฏิกิริยาการกําจดั
ไฮโดรเจนโบรไมดออกจากสารตั้งตนกลูโคซิลโบรไมดเพียงชนิดเดียวโดยไมเกิดผลิตภัณฑที่เกิดจากการแทนท่ีโบรไมด
ดวยดิมซิลแอนไอออนเลย โดยสารเคมีทุกชนิดท่ีสังเคราะหไดยืนยันโครงสรางทางเคมีดวยเทคนิคทางเอ็นเอ็มอารสเปก
โทรสโกป

คําสําคัญ : ดิมซิลแอนไอออน ปฏิกิริยาการกําจัด 2-อะซีทอกซีกลูคาล

Abstract
 This research studied the reaction between dimsyl anion and glycosyl bromides to understand the 
mechanism of the products formed. It was found that the corresponding products were 2-acetoxy glucals which 
resulted from the elimination of hydrobromic acid with no trace of the substitution product. The research also 
explored possibly related factors including the protecting group of the glycosyl bromide, neighboring group 
participation on the sugar moiety of the glycosyl bromide, and metal counter-ion of dimsyl anion. Results showed 

that none of these factors changed the observed chemical outcomes. However, it was concluded that dimsyl 
anion showed more base than nucleophilic for these reactions. This could possibly be the main factor resulting 
in the exclusive elimination of hydrogen bromide from starting glycosyl bromides without the substitution of 

bromide by dimsyl anion. All synthesized chemicals were elucidated by nuclear magnetic resonance (NMR) 

spectroscopic techniques.
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บทนํา 

 ดิมซิลแอนไอออน (dimsyl anion) หรือเรียกอีกช่ือ
วา เมธิลซัลฟนิลคารแบนไอออน (methyl sulfinyl carban-

ion) มีรายงานคร้ังแรกในป ค.ศ. 1965 โดย E. J. Corey 
และคณะ [1] ซึ่งเตรียมไดจากการใหความรอนแกสาร

ไดเมธิลซัลฟอกไซด (dimethyl sulfoxide หรือ DMSO) 

ภายใตสภาวะท่ีมีเบสโซเดียมไฮไดรดหรือโซเดียมเอไมด 
ซึง่ดิมซลิแอนไอออนนีอ้าจจดัเปนนวิคลโีอไฟลทีมี่ตาํแหนง

วองไวตอปฏิกิริยาเคมีถึง 3 ตําแหนง (reactive tridentate 
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nucleophile) ไดคือที่ตําแหนงของออกซิเจน ซัลเฟอรและ

คารบอนนิวคลีโอไฟล (O-, S- and C-nucleophiles) ตาม

ลําดับ [2] ดังนั้นเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีแลวนาจะสามารถให

สารผลิตภัณฑที่หลากหลาย (O-, S- and C-products) แต

จากการศึกษาปฏิกิริยาเคมีเบื้องตนของดิมซิลโซเดียมกับ

สารอนุพันธคีโตนและอัลดีไฮดพบวา จะใหสารผลิตภัณฑ

ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาการเติมเขาไปยังหมูคารบอนิล (car-

bonyl addition) ของคารบอนนวิคลีโอไฟล (C-nucleophile) 
เทานั้น [3] นอกจากนี้ผลการศึกษาดวยวิธีการคํานวณเชิง

ทฤษฎี (theoretical calculation) [4] เสนอวาประจุลบบน
แอนไอออนิกคารบอน (anionic carbon) ของดิมซิลน้ันมี
แนวโนมท่ีจะไมเคลื่อนที่ (localization) ไปยังอะตอมของ

ออกซิเจนเหมือนในกรณีที่พบในอีนอลเลตแอนไอออน 
(enolate anion) ซึ่งมีหลักฐานยืนยันการเกิดเรโซแนนซ
อยางชัดเจน [5] ดวยสมบัติความเปนนิวคลีโอไฟลของ
ดิมซิลแอนไอออนจึงมีการนํามาประยุกตใชประโยชนทาง
เคมีสังเคราะหตางๆ อาทิเชน การใชเปนเบสสําหรับ

ปฏิกิริยาเคมีตางๆ [6] การใชเปนนิวคลีโอไฟลในการ
เตรียมสารประกอบ sulfoxide ตางๆ [7] การใชเปน meth-
ylating agent [8] การใชเปน oxidizing agent [9] และการ
ใชเปน reducing agent [10] เปนตน

 แมวาจะมีการประยุกตใชดิมซิลแอนไอออนในทาง

เคมีอินทรียสังเคราะหอยางแพรหลาย แตการนํารีเอเจนต

ชนดิน้ีมาใชประโยชนในทางเคมีสงัเคราะหของสารคารโบ-

ไฮเดรทน้ันกลับมีเฉพาะรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการทํา

ปฏิกิริยาเมธลิเลชนั (methylation) ของนํา้ตาลโมเลกลุเดีย่ว

ดวยสารเมธิลไอโอไดด (CH
3
I) [11] โดยใชรีเอเจนตดิมซิล

แอนไอออนทีเ่กดิข้ึนในปฏิกิริยา (in situ generated dimsyl 

anion) ทําหนาท่ีเปนเพียงเบสสําหรับดึงโปรตอนของหมู

ไฮดรอกซิลเทานั้น เมื่อเร็วๆ นี้ [12] กลุมวิจัยของเราได
ศกึษาปฏิกิริยาเคมีของโซเดียมดิมซิลเลท 1 กับ สารกลูโค-
ซิลโบรไมด 2 พบวา สามารถแยกไดเฉพาะสารผลิตภัณฑ 
2-อะซีทอกซีกลูคาล (2-acetoxy glucal) 3 เปนผลิตภัณฑ
เพยีงชนดิเดยีวซึง่เกดิจากปฏิกิริยาการกําจดักรดไฮโดรโบ
รมิกโดยไมพบสารผลิตภัณฑอื่นใดท่ีเกิดจากปฏิกิริยาการ
แทนท่ีเลย (รูปท่ี 1) จากผลการศึกษาน้ีทาํใหเราสนใจศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อใหเขาใจกลไกการเกิดปฏิกิริยาการกําจัดระ
หวางดิมซิลแอนไอออนและสารไกลโคซิลโบรไมด ซึง่จะนํา
ไปสูการใชประโยชนในทางเคมีสังเคราะหของสารอนุพันธ 
2-อะซีทอกซีกลูคาลซึ่งเปนสารตั้งตนสําคัญสําหรับการ
สังเคราะหสารอนุพันธนํ้าตาลและสารผลิตภัณฑธรรมชาติ
ชนิดตางๆ ได

รูปที่ 1 การสังเคราะหสาร 2-อะซีทอกซีกลูคาลจากปฏิกิริยาระหวางโซเดียมดิมซิลเลทและสารกลูโคซิลโบรไมด [12]

วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 
 1. วัสดุอุปกรณ

 การบันทึก 1H NMR spectra กระทําโดยใชเครื่อง 
Bruker DQX300 (300 MHz) spectrometer ซึ่งรายงานคา 

chemical shifts (δ) ในหนวยเปน part per million (ppm) 
และใช chloroform-d (CDCl

3
) เปนสารอางอิง ในการติดตาม

ความกาวหนาของปฏิกิริยาจะใช Thin layer chromatog-

raphy (Merck Kieselgel 0.22-0.25 mm thickness glass-

backed sheets, pre-coated with 60F254 silica) ซึ่งจะ
ตรวจสอบภายใตแสง UV (254 nm) หรือยอมสีโดยใช

สารละลาย 5% w/v ammonium molybdate ใน 2M H
2
SO

4
 

แลวใหความรอน เครื่องแกวสําหรับทําปฏิกิริยาเคมีจะ

ทําการอบในตูอบความรอนสูงจนแหงสนิทกอนใชทุกคร้ัง 

การเติมรีเอเจนตลงในของผสมปฏิกิริยากระทําโดยใช
เข็มฉีดยา (glass syringe) และทําปฏิกิริยาเคมีภายใต
บรรยากาศกาซไนโตรเจนซึ่งบรรจุในลูกโปง

 2.สารเคมี

 สารไดเมธิลซัลฟอกไซดชนิดปราศจากน้ํา (anhy-

drous DMSO) ใชของบริษัท Acros Organics และ/หรือ

ทําการ dry เพื่อกําจัดน้ํากอนใชโดยวิธีการรีฟลักซกับ
แคลเซียมไฮไดรด (CaH

2
) แลวกล่ันแบบลดความดัน สวน

ตวัทําละลายอินทรียเตตระไฮโดรฟวราน (THF) จะถกูกําจดั
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นํ้ากอนใชตามกระบวนการมาตรฐานโดยรีฟลักซกับโลหะ

โซเดียม (Na) เมื่อมีเบนโซฟโนน (benzophenone) อยูใน

ของผสมปฏิกิริยาแลวทําการกล่ันแบบธรรมดา ในขณะท่ี

ตัวทําละลายไดคลอโรมีเธน (CH
2
Cl

2
) จะถูกกําจัดน้ํากอน

ใชโดยการรีฟลักซกับแคลเซียมไฮไดรดแลวกล่ันแบบ

ธรรมดา ตัวทําละลายอินทรียอื่นๆ เชน เอธิลอะซิเตทและ

เฮกเซน เปนชนิด commercial grade ของบริษัทอิตัลมาร 

(ประเทศไทย) ซึ่งทําการกล่ันแบบธรรมดากอนใช สําหรับ

สารเคมีอื่นๆ เปนผลิตภัณฑจากบริษัท Aldrich และใชใน
การทดลองโดยปราศจากการทําบริสุทธิ์กอนใช
 3. วิธีการทดลองทั่วไป
 3.1 การสังเคราะห Sodium dimethylsulfinyl 
carbanion หรือ Sodium dimsylate (1)
 เติมไดเมธิลซัลฟอกไซดชนิดปราศจากนํ้า (anhy-
drous DMSO) ปริมาตร 2 mL ลงในขวดกนกลมท่ีมีเบสโซ-
เดยีมไฮไดรด (0.12 g, 3.00 mmol ของโซเดียมไฮไดร 60% 
ที่แพรกระจายใน mineral oil) และผงโมเลกูลารซีฟ 
(3Å molecular sieve powder) ปริมาณ 100 mg จากนั้น
ใหความรอนแกสารผสมท่ีอุณหภูมิ 70-75 oC และกวนสาร
ผสมภายใตบรรยากาศกาซไนโตรเจนเปนเวลา 30 นาท ีใน
ชวงแรกของปฏิกิริยาจะสังเกตเหน็ฟองกาซเกดิข้ึนและสาร
ผสมจะคอยๆ เปล่ียนสีจากสีขาวเปนสเีขยีวปนเทาของสาร
ละลายดิมซิลโซเดียม
 3.2 การสังเคราะห Lithium methyl sulfinyl 
carbanion หรือ Lithium dimsylate
 เติมสาร anhydrous dimethyl sulfoxide (DMSO) 
จํานวน 2.00 mL ลงในขวดกนกลมท่ีมีสาร butyl lithium 
(1 mL, 1.6 M solution) กวนสารผสมท่ีอุณหภูมิ -10 oC 
ภายใตบรรยายกาศกาซไนโตรเจนเปนเวลา 15 นาที สาร
ผสมจะคอยๆ เปล่ียนจากสารละลายใสไมมีสีเปนของแข็ง
สีขาวของ lithium dimsylate

 3.3 การสังเคราะหสารตั้งตนนํ้าตาลที่มีหมู

อะซิเตตหรือหมูเบนโซอิลเปนหมูปกปอง
 เติม acetic anhydride (Ac

2
O) หรือ benzoyl chlo-

ride (แลวแตกรณี) ลงในสารละลายน้ําตาลในตัวทําละลาย
ไดคลอโรมีเธน (dry CH

2
Cl

2
) แลวกวนสารละลายผสมท่ี

อุณหภูมิหองเปนเวลา 1 ชั่วโมง ตรวจสอบปฏิกิริยาดวย 

TLC (hexane/ethyl acetate; 3:1) จากนั้นนําสารละลาย

ผสมท่ีไดมาสกัดดวยไดคลอโรมีเธน (CH
2
Cl

2
) ลางชั้นสาร

อินทรียดวยสารละลายอ่ิมตัว NaHCO
3
 และสารละลายอ่ิม

ตวั NaCl ตามลําดับ นาํชัน้สารอินทรียทีไ่ดไปกําจดัน้ําดวย 
anh. MgSO

4
 กรองและระเหยตัวทําละลายออกแลวแยก

บริสุทธ์ิดวยเทคนิคคอลัมนโครมาโตกราฟ (hexane/ethyl 

acetate; 3:1) จะไดสารผลิตภัณฑ per-O-protected gly-

coside

 3.3.1 การสังเคราะหสาร 1,2,3,4,6-Penta-O-

acetyl-D-glucopyranoside

 ชั่งสารต้ังตน D-glucose 4 (3.0 g, 16.6 mmol) เติม 

acetic anhydride จํานวน 12 mL และเกล็ดไอโอดีน (1.10 

g, 4.4 mmol) ทําปฏิกิริยาดังอธิบายขางตนซึ่งจะไดสาร

ผลิตภณัฑของเหลวหนืดใสไมมีสขีอง 1,2,3,4,6–penta-O-
acetyl-D-glucopyranoside (6.20 g, 95% ); 1H NMR (300 
MHz, CDCl

3
) δ

H
 1.96-2.23 (30H, 5×s, 10×COCH

3
), 

4.07-4.17 (4H, m, 2×H-5, 2×H-6), 4.03-4.15 (2H, m, 
2×H-6’), 5.03-5.07 (1H, m, H-3’), 5.14 (1H, br s, H-3), 
5.30 (2H, m 2×H-2), 5.38 (1H, d, J

4,5
 3.0 Hz, H-4’), 5.46 

(1H, s, H-4), 6.15 (1H, br s, H-1’), 6.34 (1H, br s, H-1)
 3.3.2 การสังเคราะหสาร 1,2,3,4,6-Penta-O-
acetyl-D-mannopyranoside (14)
 ชั่งสารต้ังตน D-mannose 13 (3.0 g, 16.6 mmol) 
เตมิ acetic anhydride จาํนวน 12 mL ทาํปฏิกิริยาดังอธบิาย
ขางตนซึ่งจะไดสารผลิตภัณฑของเหลวหนืดใสไมมีสีของ
สารผสม 1,2,3,4,6–penta-O-acetyl-D-mannopyranoside 
(6.39 g, 98%); major 1H NMR (300 MHz, CDCl

3
) δ

H
 

1.99, 2.04, 2.08, 2.16, 2.17 (15H, 5xs, 5xCH
3
), 4.02-

4.06 (1H, m, H-5), 4.08 (1H, dd, J
5,6’ 

2.5 Hz, J
6,6’ 

12.0 
Hz, H-6’), 4.24 (1H, dd, J

5,6 
5.0 Hz, J

6,6’ 
12.0 Hz, H-6), 

5.24-5.29 (2H, m, H-3, 4), 5.33 (1H, dd, J
1,2 

2.0 Hz, J
2,3 

3.5 Hz, H-2), 6.07 (1H, d, J
1,2 

2.0 Hz, H-1); minor 1H 
NMR (300 MHz, CDCl

3
) δ

H
 1.98, 2.03, 2.07, 2.15, 2.20 

(15H, 5xs, 5xCH
3
), 3.77-3.81 (1H, m, H-5), 4.13 (1H, 

dd, J
5,6’ 

2.0 Hz, J
6,6’ 

12.0 Hz, H-6’), 4.29 (1H, dd, J
5,6 

5.0 

Hz, J
6,6’ 

12.0 Hz, H-6), 5.12 (1H, dd, J
2,3 

3.0 Hz, J
3,4 

9.0 

Hz, H-3), 5.28-5.31 (1H, m, H-4), 5.45 (1H, dd, J
1,2 

1.0 

Hz, J
2,3 

3.0 Hz, H-2), 5.85 (1H, d, J
1,2 

1.0 Hz, H-1)

 3.3.3 การสังเคราะหสาร 1,2,3,4,6-Penta-O-
benzoyl-D-glucopyranoside (5)
 ชั่งสารต้ังตน D-glucose 4 (1.0 g, 5.55 mmol) เติม 

Benzoyl chloride (5 mL, 33.48 mmol) และ pyridine 

(4 mL, 33.48 mmol) ทําปฏิกิริยาดังอธิบายขางตนซึ่งจะ
ไดสารผลิตภัณฑของแข็งสีขาวของ 1,2,3,4,6-penta-O-

benzoyl-D-glucopyranoside (3.82 g, 99%); 1H NMR 

(300 MHz, CDCl
3
) δ

H
 4.50 (2H, m, H-6, H-6’), 4.63 

(1H, m, H-4), 4.68 (1H, m, H-5), 5.67 (2H, m, H-2, 



วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 25578

H-3), 6.87 (1H, d, J 3.9 Hz, H-1), 7.26-7.87 (20H, m, 

Ar-H)

 3.4 การสังเคราะหสารกลูโคซิลโบรไมดโดย

ปฏิกิริยา Bromination 

 เตรยีมขวดกนกลมสําหรับทําปฏิกิริยาท่ีมีสารละลาย

ของ per-O-protected glycoside (1 equiv.) และไดคลอ-

โรมีเธน (dry CH
2
Cl

2
) (10 mL) จากนั้นเติมสารละลายกรด 

HBr (33% ใน acetic acid) ที่อุณหภูมิ 0 oC แลวกวน

ปฏิกิริยาตอจนถึงอุณหภูมิหองในท่ีมืด และเม่ือปฏิกิริยา
ดําเนินไป 1.5 ชั่วโมง หยุดปฏิกิริยาโดยคอยๆ หยดน้ําเย็น 
(5 mL) อยางตอเนื่องประมาณ 3 นาที จากนั้นสกัดดวยตัว
ทําละลาย CH

2
Cl

2
 แลวลางชั้นสารอินทรียดวยสารละลาย

อิ่มตัวของเกลือ NaCl (10 mL) และกําจัดน้ําดวย anh. 
MgSO

4
 จากนั้นกรองผานสําลีและระเหยตัวทําละลายโดย

เคร่ือง rotary evaporator จะไดสารผลิตภัณฑ 2,3,4,6-O-
protected glycosyl bromide
 3.4.1 การสังเคราะหสาร 2,3,4,6-Tetra-O-ben-

zoyl-α-D-glucopyranosyl bromide (6)
 ชั่งสารตั้งตน 1,2,3,4,6-penta-O-benzoyl-D-glu-
copyranoside 5 (6.0 g, 8.57 mmol) เติมสารละลาย HBr 
(10 ml ของสารละลาย 33% ใน acetic acid) ทําปฏิกิริยา
โบรมิเนชนัดังอธบิายขางตนซึง่จะไดสารผลิตภณัฑของแขง็
ลักษณะคลายโฟมสขีาวครีมของ 2,3,4,6-tetra-O-benzoyl-
α-D-glucopyranosyl bromide (2.71 g, 48%); 1H NMR 
(300 MHz, CDCl

3
) δ

H
 4.53 (2H, m, H-6,H-6’), 4.70 (1H, 

m, H-4), 4.72 (1H, m, H-5), 5.33 (1H, m, H-2), 5.86 
(1H, t, J 9.6 Hz, H-3), 6.27 (1H, t, J 9.6 Hz, H-1), 7.25-
8.08 (24H, m, Ar-H)
 3.4.2 การสงัเคราะหสาร 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-
α-D-mannopyranosyl bromide (15)
 ชัง่สารต้ังตน 1,2,3,4,6-penta-O-acetyl-D-manno-

pyranoside 14 (4.0 g, 10.2 mmol) เติมสารละลาย HBr 

(8 mL ของสารละลาย 33% ใน acetic acid) ทําปฏิกิริยา
โบรมิเนชันดังอธิบายขางตนซึ่งจะไดสารผลิตภัณฑ
ของเหลวใสไมมีสีของ 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-man-

nopyranosyl bromide; 1H NMR (300 MHz, CDCl
3
) δ

H
 

2.02, 2.07, 2.10, 2.18 (12H, 4xs, 4xCH
3
), 4.14 (1H, dd, 

J
5,6 

2.0 Hz, J
6,6’ 

12.0 Hz, H-6), 4.19-4.30 (1H, m, H-5), 

4.33 (1H, dd, J
5,6’ 

5.0 Hz, J
6,6’ 

12.0 Hz, H-6’), 5.38 (1H, 

at, J 10.0 Hz, H-4), 5.46 (1H, dd, J
1,2 

1.5 Hz, J
2,3 

3.5 

Hz, H-2), 5.74 (1H, dd, J
2,3 

3.5 Hz, J
3,4 

10.0 Hz, H-3), 
6.31 (1H, d, J

1,2 
1.5 Hz, H-1)

 3.5 ปฏกิริยิาการกาํจดัของสารกลโูคซลิโบรไมด

 เตรียมสารรีเอเจนตดิมซิลโซเดียมตามวิธีที่อธิบาย

แลวขางตนโดยใช NaH ปริมาณ 200 mg และ anhydrous 

DMSO ปริมาตร 3 mL จากนั้นคอยๆ เติมสารละลายของ

สารกลูโคซิลโบรไมดในตัวทําละลาย dry THF (2 mL) ที่

อณุหภมิู -10 oC จากนัน้ใหกวนปฏิกิริยาภายใตบรรยายกา

ศกาซไนโตรเจนและปลอยใหอุณหภูมิของปฏิกิริยาคอยๆ 

เพิม่ข้ึนจนถงึอณุหภูมิหองเม่ือทําปฏิกิริยาเปนเวลา 45 นาที 

ตรวจสอบปฏิกิริยาดวย TLC (hexane/ethyl acetate; 3:1) 
พบวาสารต้ังตน (R

f
 0.6) ทําปฏิกิริยาจนหมดเกิดเปนสาร

ผลิตภัณฑเพียงชนิดเดียว จากนั้นหยุดปฏิกิริยาแลวเติม
สารละลายอ่ิมตัว NH

4
Cl (10 mL) แลวกรองของผสม

ปฏิกิริยาผาน Celite® นําของเหลวมาสกัดดวย CH
2
Cl

2
 

(2x10 mL) ทําการรวมช้ันสารอินทรีย แลวลางดวย
สารละลายอ่ิมตัว NaCl (2x10 mL) และกําจัดน้ําดวย anh. 
MgSO

4
 จากนั้นกรองและระเหยตัวทําละลายโดยเคร่ือง 

rotary evaporator แลวแยกบริสุทธิ์ดวยเทคนิคคอลัมนโค

รมาโตกราฟ (hexane/ethyl acetate; 3:1) จะไดสาร
ผลิตภัณฑอนุพันธของ 2-hydroxy glucal
 3.5.1 การสังเคราะหสาร 1,5-Anhydro-2,3,4,6-
tetra-O-acetyl-D-arabino-hex-1-enitol (3)
 ชั่งสารต้ังตนกลูโคซิลโบรไมด 2 (1.0 g, 2.4 mmol) 
สาํหรบัทําปฏิกิริยาการกําจดัดังอธบิายขางตนและจะไดสาร
ผลิตภัณฑเปนของเหลวสีเหลืองชาของสาร 1,5-anhydro-
2,3,4,6-tetra-O-acetyl-D-arabino-hex-1-enitol (0.325 g, 
41%); δ

H
 (300 MHz, CDCl

3
) 2.04, 2.08 (12H, 2xbr s, 

4xCH
3
), 4.20 (1H, dd, J

6’,5
 2.4 Hz, J

6’,6
 11.1 Hz, H-6’), 

4.32-4.44 (2H, m, H-5, 6), 5.21 (1H, t, J 4.5 Hz, H-4), 
5.54 (1H, d, J

3,4
 4.2 Hz, H-3), 6.61 (1H, s, H-1)

 3.5.2 การสังเคราะหสาร 2,3,4,6-Tetra-O-ben-

zoyl-1,5-anhydro-D-arabino-hex-1-enitol (7)
 ชั่งสารต้ังตนกลูโคซิลโบรไมด 6 (1.0 g, 1.7 mmol) 

ทําปฏิกิริยาการกําจัดดังอธิบายขางตนและจะไดสาร
ผลิตภณัฑเปนของเหลวสเีหลอืงจางของสาร 1,5-anhydro-

2,3,4,6-tetra-O-benzoyl-D-arabino-hex-1-enitol (0.450 
g, 51%); 1H NMR (300 MHz, CDCl

3
) δ

H
 4.68 (2H, m, 

H-6, H-6’), 4.89 (2H, m, H-3, H-4), 5.33 (1H, m, H-2), 

5.83 (1H, d, J 9.6 Hz, H-5), 6.12 (1H, d, J 9.6 Hz, H-1), 

7.24-8.12 (24H, m, Ar-H)
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 3.5.3 การสังเคราะหสาร 1,5-Anhydro-2,3,4,6-

tetra-O-benzyl-D-arabino-hex-1-enitol (12)

 ชัง่สารต้ังตนกลูโคซิลโบรไมด 11 (1.0 g, 1.7 mmol) 

สาํหรับทําปฏิกิริยาการขจัดดังอธบิายขางตนและจะไดสาร

ผลิตภัณฑเปนของเหลวสีนํ้าตาลของสาร 1,5-anhydro-

2,3,4,6-tetra-O-benzyl-D-arabino-hex-1-enitol (0.478 g, 

56%); δ
H
 (300 MHz, CDCl

3
) 3.71 (1H, dd, J

6’,5
 3.6, J

6’,6
 

10.8 Hz, H-6’), 3.81 (1H, dd, J
6,5

 6.0, J
6,6

 10.8 Hz, H-6), 

3.71 (1H, dd, J
4,3

 4.8, J
4,5

 6.0 Hz, H-4), 4.10-4.16 (1H, 
m, H-5), 4.29 (1H, d, J

3,4
 4.5 Hz, H-3), 4.57 (2H, br s, 

CH
2
Ph), 4.62, 4.64 (2H, ABq, J 11.4 Hz, CH

2
Ph), 4.73 

(2H, br s, CH
2
Ph), 4.75, 4.78 (2H, ABq, J 11.7 Hz, 

CH
2
Ph), 6.34 (1H, s, H-1), 7.18-7.37 (20H, m, Ar-H)

 3.6 ปฏกิริยิาการกาํจดัของสารกลโูคซิลโบรไมด
ดวยรีเอเจนต Lithium dimsylate
 เตรียมสารรีเอเจนต lithium dimsylate ตามวิธีที่
อธิบายแลวขางตน จากน้ันคอยๆ เติมสารละลายของสาร 

tetra-O-acetylated glucosyl bromide 2 ในตัวทําละลาย 
dry THF (2 mL) ทีอ่ณุหภมิู -10 oC จากน้ันใหกวนปฏิกิริยา
ภายใตบรรยายกาศกาซไนโตรเจนและปลอยใหอุณหภูมิ
ของปฏิกิริยาคอยๆ เพิ่มข้ึนจนถึงอุณหภูมิหองแลวปลอย
ใหทําปฏิกิริยาตอไปอีกจนเวลาครบ 3 ชั่วโมง โดยตรวจ
สอบปฏิกิริยาดวย TLC (hexane/ethyl acetate; 3:1) ทุกๆ 
30 นาที พบวายังคงเหลือสารตั้งตน (R

f
 0.6) และเกิดสาร

ผลิตภัณฑ จากนั้นหยุดปฏิกิริยาแลวเติมสารละลายอ่ิมตัว 
NH

4
Cl (10 mL) แลวกรองของผสมปฏิกิริยาผาน Celite® 

นําของเหลวมาสกัดดวย CH
2
Cl

2
 (2x10 mL) รวมช้ันสาร

อนิทรยีแลวลางดวยสารละลายอ่ิมตัว NaCl (2x10 mL) และ
กําจัดน้ําดวย anh. MgSO

4
 จากนั้นกรองและระเหยตัวทํา

ละลายโดยเคร่ือง rotary evaporator แลวตรวจสอบสารจาก

ปฏิกิริยาดวยเครื่องเอ็นเอ็มอารสเปกโทรมิเตอร พบวาได
ของผสมอัตราสวน 1:1 ของสารตนตน tetra-O-acetylated 

glucosyl bromide และสารผลิตภัณฑ 1,5-anhydro-
2,3,4,6-tetra-O-acetyl-D-arabino-hex-1-enitol ซึง่มีขอมูล

เอ็นเอ็มอารสเปกตรัมตรงตามผลการทดลองขางตน

ผลการวิจัย

 จากรายงานวจิยักอนหนานี ้[12] กลุมวิจยัของเราได

เสนอผลการทดลองของปฏกิริิยาเคมรีะหวางโซเดยีมดิมซลิ

เลทและสารกลูโคซิลโบรไมด 2 โดยพบวา จะไดสาร

ผลติภณัฑเปนสาร 2-อะซทีอกซกีลูคาลเทานัน้ ซึง่สามารถ

ยืนยันโครงสรางทางเคมีไดดวยเทคนิค 1H NMR สเปก

โทรสโกป (รูปท่ี 2a) โดยท่ีโปรตอนของน้ําตาลตําแหนงที่ 

2 (H-2) หายไป สัญญาณ NMR ของโปรตอนตําแหนงที่ 1 

(H-1) ปรากฏเปนสัญญาณเดี่ยว (singlet, 6.62 ppm) ใน
ขณะท่ีโปรตอนในตําแหนงท่ี 3 (H-3) สามารถเกิด
เรโซแนนซกับโปรตอนตําแหนงที่ 4 จึงปรากฏสัญญาณที่
มีลักษณะแยกออกเปนสองแฉก (doublet, 5.54 ppm) สวน
โปรตอนท่ีตําแหนงอื่นๆ (H-4, H-5 และ H-6) จะยังคงมี
ลักษณะของสัญญาณ NMR เหมือนเดิม นอกจากนี้ขอมูล
ทาง COSY NMR สเปกโทสโกป (รูปท่ี 2b) ยังชวยยืนยัน
โครงสรางของสารผลติภณัฑทีแ่ยกได ซึง่หากพจิารณาการ
เกิดการคูควบเชิงสปน (spin-coupling) ระหวางนิวเคลียส
ของไฮโดรเจนภายในโมเลกุล จะพบสหสัมพันธ (correla-
tion) ระหวางอะตอมไฮโดรเจนท่ีตําแหนงที่ 3, 4, 5 และ 6 
เทานั้น
 จากผลทดลองท่ีกลาวมาขางตนพบวา สาร 2-ace-
toxy glucal เปนสารผลิตภัณฑหลักท่ีอาจจะเกิดผานกลไก
การเกิดปฏิกิริยาการกําจัดแบบ E2 [12] ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยกอนหนานี้ที่พบวาดิมซิลแอนไอออนมีสมบัติเปน
เบสที่แรงของ (pKa33) [13] ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงสนใจ
ศกึษาปจจยัอืน่ทีอ่าจจะมผีลตอการเกิดปฏิกิริยาของดมิซลิ
แอนไอออนกับสารกลูโคซิลโบรไมดโดยสนใจศึกษาปจจัย
ตางๆ ดังนี ้1) ผลของหมูปกปอง (protecting group effect) 
บนโมเลกลุนํา้ตาลไกลโคซลิโบรไมด 2) ผลของหมูขางเคยีง 
(neighboring group participation effect) บนโมเลกุล

นํ้าตาลไกลโคซิลโบรไมด และ 3) ผลของคูไอออนโลหะท่ีมี

ประจุตรงขาม (metal counterion effect) ของดิมซิลแอน

ไอออน 
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 1. ผลของหมูปกปอง (Protecting group effect) 
บนโมเลกุลนํ้าตาลไกลโคซิลโบรไมด
 หมูปกปอง (protecting group) สําหรับหมูฟงกชัน
ไฮดรอกซี (hydroxy functionality) บนโมเลกุลนํ้าตาลจะ
ชวยยับย้ังไมใหหมูฟงกชันไฮดรอกซีมีความวองไวตอ
ปฏิกิริยาเคมีทีส่นใจ ในขณะเดียวกันตวัของหมูปกปองเอง
ยงัมีผลทางอเิลก็ทรอนกิสและความเกะกะ (electronic and 

steric influences) ตอความวองไวตอปฏิกิริยาเคมีโดยรวม
ของโมเลกุลนํา้ตาลดวยเชนกนั [14] งานวจิยันีจ้งึไดทดลอง
ศกึษาเพิม่เตมิสําหรับปฏิกิริยาของดิมซิลโซเดียมกับกลูโค
ซิลโบรไมดที่มีหมูปกปองเบนซิลและเบนโซอิล ซึ่งเปน
ตัวแทนของหมูปกปองที่มีแนวโนมเพิ่มและลดความหนา

แนนของอิเล็กตรอนในวงน้ําตาล ตามลําดับ 
 เริ่มตนการสังเคราะหสารตั้งตนกลูโคซิลโบรไมด 6 
ที่มีหมูปกปองเปนหมูเบนโซอิล (benzoyl group, Bz) โดย
การทําปฏิกิริยาเบนโซอิลเลชัน (benzoylation) ของนํา้ตาล

กลูโคส 4 ดวยสารเบนโซอิลคลอไรดและใชสารพิริดีนเปน
เบส จากนั้นนําสารผลิตภัณฑ per-O-benzoylated gluco-
side 5 มาทําปฏิกิริยาโบรมิเนชันภายใตสภาวะของกรด

ไฮโดรโบรมิก จะไดสารผลิตภัณฑ per-O-benzoylated 
glucosyl bromide 6 (รูปท่ี 3) ในขณะท่ีสารต้ังตนกลูโคซิล

โบรไมดที่มีหมูปกปองเปนหมูเบนซิล (benzyl group, Bn) 
สามารถสังเคราะหไดตามลําดับข้ันดังแสดงในรูปท่ี 3 โดย

เริ่มตนจากการนําสาร methyl glucoside 8 มาทําปฏิกิริยา

เบนซเิลชนั (benzylation) เพือ่ปกปองหมูไฮดรอกซีดวยหมู

เบนซิล จากน้ันทําการเปล่ียนหมูเมธอกซิล (methoxyl 
group, OMe) ที่ตําแหนงอะโนเมอริก (C-1) ใหเปนหมู
ไฮดรอกซิลดวยปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส ซึ่งโดยท่ัวไปแลว
สามารถกระทําไดภายใตสภาวะเคมีที่เปนสารละลายของ
กรดไฮโดรคลอริกหรือกรดซัลฟูริกเขมขนหรือเจือจาง [15] 
แตจากการทดลอง เราพบวาการทําปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส
ของสาร methyl glucoside 9 ภายใตสภาวะเคมีสารละลาย
ของกรดซัลฟูริกเขมขนหรือเจือจางจะใหสารผลิตภัณฑที่
ตองการในปริมาณต่ํามาก จึงไดทดลองเปล่ียนสภาวะเคมี
สําหรับปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสโดยใชสารละลายกรดไฮโดร
คลอริกเจอืจางและเพิม่ระยะเวลาของการรีฟลกัซใหนานขึน้ 
ผลท่ีไดหลังจากการแยกสารใหบริสุทธิ์ดวยเทคนิคคอลัมน
โครมาโตกราฟแลวปรากฏวาสามารถแยกไดสาร O-ben-
zylated glucose 10 ในปริมาณ 57% จากนั้นทําการ

สังเคราะหสาร glucosyl bromide 11 โดยการประยุกตใช
ปฏิกิริยา Vilsmeier [16] ดวยรีเอเจนต oxalyl bromide และ 

dimethyl formamide ซึ่งจะใหสาร 11 ที่ตองการในปริมาณ
สูง และเม่ือนําเอาสารตั้งตนกลูโคซิลโบรไมด 6 และ 11 มา

ทาํปฏิกิริยากับโซเดียมดิมซิลเลต จะพบวาการเกิดปฏิกิริยา
ดําเนินไปไดดวยดีและสามารถแยกสารผลิตภัณฑอนุพันธ 
2-ไฮดรอกซีกลูคาล 7 และ 12 ที่มีหมูเบนโซอิลและเบนซิล

เปนหมูปกปองในปริมาณ 51% และ 56 % ตามลําดับ 
(รูปท่ี 3)

รูปที่ 2 แสดง (a) 1H NMR และ (b) 2D NMR (COSY) สเปกตรัมของสาร 2-อะซีทอกซีกลูคาล
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 2. ผลการเขามีสวนรวมของหมูขางเคยีง (Neigh-
boring group participation effect) บนโมเลกลุนํา้ตาล
ไกลโคซิลโบรไมด
 การเกิดสารผลิตภัณฑ 2-ไฮดรอกซีกลูคาล 7 และ 
12 จากการทําปฏิกิริยาของ sodium dimsylate นาจะเกิด
ผานกลไกการกําจัดแบบ E2 โดยมีปจจัยเอื้อที่เกี่ยวกับ
ทศิทางการจดัเรยีงอะตอมของไฮโดรเจน อะตอมตาํแหนงที่ 
2 (H-2) และหมูที่จะหลุดออก (ซึ่งคือโบรมีนอะตอม) 
บนคารบอนตําแหนงที่ 1 (C-1) ในโมเลกุลของสารต้ังตน
กลูโคซิลโบรไมด (รูปท่ี 5a) ถาอะตอมท้ังสองทํามุมตรงกัน
ขาม 180o (anti-periplanar) จะสงผลทําใหปฏิกิริยาการ
กําจัดดําเนินไปไดดวยดี ในทางตรงกันขาม ถาหากใน
โมเลกุลของสารตั้งตนที่ไมมีปจจัยที่เกี่ยวของกับทิศทาง
การจัดเรียงอะตอมของ H-2 และหมูหลุดออกท่ี C-1 ก็นา

จะสงผลใหเกิดผลิตภัณฑชนิดอ่ืน หรือทําใหปฏิกิริยาการ
กําจดัเกิดข้ึนไดยากมากข้ึน ดังนัน้ ในงานวิจยัตอมาจึงสนใจ
ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาของสาร tetra-O-acetylated man-
nosyl bromide 15 กับ sodium dimsylate ซึ่งสาร 15 มีการ
จัดทิศทางการจัดเรียงอะตอมของ H-2 และหมูหลุดออกท่ี 
C-1 อยูในลักษณะแบบซีส (cis-orientation) โดยสาร 15 
สงัเคราะหไดจากปฏิกิริยาอะเซทลิเลชนั (acetylation) ของ
นํ้าตาลแมนโนส 13 ดวยสารอะซีติกแอนไฮไดดภายใต
สภาวะท่ีมีไอโอดีนเปนตัวเรงปฏิกิริยา ซึ่งจะใหสาร per-O-
acetylated mannoside 14 เปนผลิตภัณฑในปริมาณสูง 
จากนัน้นาํสาร 14 มาทําปฏิกิริยาโบรมิเนชนัดวยกรดไฮโดร
โบรมิก (33% HBr in acetic acid) และทําปฏิกิริยาท่ี
อุณหภูมิ 0 oC ซึ่งจะไดสาร tetra O-acetylated mannosyl 
bromide 15 เปนผลิตภัณฑในปริมาณสูง (รูปท่ี 4)

รูปที่ 4  รีเอเจนทและสภาวะทางเคมี (a) Ac
2
O, I

2
, rt, quantitative. (b) 33% HBr, AcOH, DCM, 0 oC to rt, 1 h, 

 quantitative. (c) NaDimsyl (2 eqv.), THF, -10 oC to rt, 1.5 h, 53%

รูปที่ 3 รีเอเจนทและสภาวะทางเคมี (a) BzCl, pyridine, rt, 24 h, quantitative. (b) 33% HBr in AcOH, CH
2
Cl

2
, 0 oC 

 to rt, 1 h, quantitative. (c) NaDimsyl (2 eqv.), THF, -10 oC to rt, 45 min, 51%. (d) NaH, BnBr, DMF, 0 oC 
 to rt, 24 h, quantitative. (e) 2M HCl, AcOH, reflux, 24 h, 57%. (f) (CO)

2
Br

2
, DMF, DCM, 0 oC to rt, 1 h, 

 quantitative. (g) NaDimsyl (2 eqv.), THF, -10 oC to rt, 45 min, 56%
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 เมื่อนําสาร tetra O-acetylated mannosyl bromide 

15 มาทําปฏิกิริยากับ sodium dimsylate พบวา สาร

ผลติภณัฑทีแ่ยกไดก็ยงัคงเปนสารอนพุนัธ 2-acetoxy glu-

cal 3 ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาการกําจัดเชนเดิม การเกิด

ปฏิกิริยาการกําจัดของสาร mannosyl bromide 15 ทั้งท่ี

ภายในโมเลกุลมีการจดัทิศทางการจดัเรยีงอะตอมของ H-2 

และหมูหลุดออกท่ี C-1 ไมอยูในลักษณะทํามุมตรงกันขาม 

180o คาดวานาจะเกดิจากผลการเขามีสวนรวมของหมูขาง

เคียง (neighboring group participation) ของหมูอะซิเตต 

(acetate group, -OAc) ที่มีสวนเสริมใหเกิดปฏิกิริยาการ

กําจดัไดเชนเดยีวกัน โดยเกิดผานสารตวักลางอะซทีอกโซ- 

เนียมไอออน (1,2-acetoxonium ion intermediate) 16 ซึ่ง

มีโครงสรางที่เอื้อใหเกิดการเขาดึงโปรตอน H-2 ทางดาน

ลางแลวหลุดหมูอะซีทอกโซเนียมไอออนออกไปในดานตรง

ขาม (รูป 5b) เกิดเปนสารผลิตภัณฑ 2-acetoxy glucal 

รูปที่ 5  แสดงกลไกการเกิดปฏิกิริยากําจัดท่ีอาจเปนไปไดของ (a) สาร per-O-protected glucosyl bromides โดยผาน
 กลไกการกําจดัแบบ E2 และ (b) สาร per-O-protected mannosyl bromide 15 โดยผานสารตวักลางอะซีทอกโซ- 
 เนียมไอออน 16 ซึ่งเกิดจากผลการเขามีสวนรวมของหมูขางเคียง

 3. ผลของคู ไอออนโลหะที่มีประจุตรงขาม 
(Metal counterion effect) ของดิมซิลแอนไอออน
 จากความเปนเบสที่แรงของดิมซิลแอนไอออน 
(pKa33) นี้เองที่นาจะเปนปจจัยหลักท่ีสงเสริมทําใหเกิด
ปฏิกิริยาการกําจัด นั่นคือดิมซิลแอนไอออนจะมีคุณสมบัติ
ความเปนนิวคลีโอไฟลไดไมดี (poor nucleophile) จึงยาก
ที่จะเกิดปฏิกิริยาการแทนท่ีหมูเฮโลเจนที่ตําแหนงอะโน-

เมอริก (C-1) ของโมเลกุลน้ําตาล ดังน้ัน หากเราสามารถ

ลดปจจัยสงเสริมความเปนเบสลงได ก็นาจะทําใหดิมซิล

แอนไอออนมีคุณสมบัติความเปนนิวคลีโอไฟลไดดีขึ้นซึ่ง
อาจทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีอื่นนอกเหนือจากปฏิกิริยาการ

กําจัด และเปนที่ทราบกันดีวา คูไอออนโลหะท่ีมีประจุตรง
ขาม (metal counterion) ของแอนไอออนมีอทิธพิลตอความ
สามารถในการเปนเบสของแอนไอออนน้ันๆ ยิ่งคูไอออน

บวกของโลหะสามารถเกิดการโคออรดิเนชนั (coordination) 

กับคูแอนไอออนไดแรงเทาไรก็ยิ่งทําใหความเปนเบสของ
แอนไอออนนั้นลดลงไดมากเทานั้น [17] เราจึงพิจารณาวา

ไอออนบวกของโลหะลิเทียม (Li+) ซึ่งมีขนาดอะตอมท่ีเล็ก
กวาไอออนบวกของโลหะโซเดียม (Na+) นาจะมีคุณสมบัติ

คูไอออนท่ีมีประจุตรงขามท่ีแรง (hard counterion) มากกวา
อาจจะเกิดการโคออรดิเนชัน (coordination) กับคูแอน
ไอออนไดแข็งแรงกวา ซึ่งจะสงผลทําใหความเปนเบสของ
แอนไอออนลดลงไดนั่นเอง ดังนั้น งานวิจัยตอไปจึงสนใจ
ศกึษาเปลีย่นคูไอออนโลหะทีมี่ประจตุรงขาม (metal coun-
terion) ของเบสดิมซิลแอนไอออนจากเดิมท่ีใชโซเดียม
ไอออน (Na+) เปนลิเทียมไอออน (Li+) เปนคูไอออนโลหะท่ี

มีประจุตรงขามของเบสดิมซิลแอนไอออนแทน โดยคาดหวัง
วาอาจจะมีผลทําใหความเปนเบสของแอนไอออนดิมซิลลด

ลงไปไดบาง จงึไดทาํการทดลองสังเคราะหรีเอเจนต lithium 
dimsylate ขึ้นมา โดยการทําปฏิกิริยาระหวางสาร anhy-

drous DMSO กับเบส butyl lithium ภายใตสภาวะทางเคมี
ดังที่เคยมีรายงานมากอนหนานี้ [18] ซึ่งจะไดรีเอเจนต 
lithium dimsylate มีลักษณะเปนของแข็งสีขาว และเม่ือนํา

ไปทําปฏิกิริยากับสาร tetra-O-acetylated glucosyl bro-

mide 2 พบวาจะไดสาร tetra-O-acetylated 2-hydroxy 
glucal 3 ที่ปนอยูกับสารต้ังตน glucosyl bromide 2 ใน

อัตราสวน 1:1
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 จากผลการทดลองทีส่งัเกตไดขางตนนี ้เราอาจกลาว

ไดวาการตรวจพบสารผลิตภัณฑที่เกิดจากปฏิกิริยาการ

กําจัดซ่ึงก็คือ 2-acetoxy glucal แสดงถึงสภาพความเปน

เบสของ lithium dimsylate ที่ยังคงมีระดับความแรงอยู 

อยางไรก็ตาม การคงเหลือของสารต้ังตนในปฏิกิริยา 

(พิจารณาจากคา integration ของ 1H NMR สเปกตรัมของ

ปฏิกิริยา ดังแสดงในรูปท่ี 6) เมื่อปฏิกิริยาดําเนินไป (1-3 

ชั่วโมง) สะทอนใหเห็นถึงสภาพความเปนเบสของดิมซิล

แอนไอออนนั้นมีแนวโนมท่ีลดลงบางเมื่อทําการเปล่ียนคู

ไอออนโลหะที่มีประจุตรงขามจาก Na+ มาเปน Li+ ซึ่ง

สอดคลองตามสมมติฐาน จึงทําใหเกิดปฏิกิริยาไดไม

สมบูรณและยังคงเหลือสารตั้งตนอยู

สรุปและเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้ไดรายงานผลการศึกษาเพิ่มเติมสืบเนื่อง
มาจากผลการทดลองท่ีสงัเกตไดเมือ่ทาํการศึกษาปฏิกิริยา
เคมีระหวางโซเดียมดิมซิลเลตและสารกลูโคซิลโบรไมด [12] 
ผลการศึกษาหมู ปกปองบนโมเลกุลนํ้าตาลไกลโคซิล
โบรไมดพบวา ไมมีนัยสําคัญระหวางหมูปกปองท่ีมีสมบัติ

เพิ่มและลดความหนาแนนอิเล็กตรอนในวงน้ําตาล ซึ่งเมื่อ

เกิดปฏิกิริยาจะใหสารผลิตภณัฑอนพุนัธ 2–hydoxy glucal 
ในปริมาณใกลเคียงกัน สวนผลการเขามีสวนรวมของหมู
ขางเคียงโดยเฉพาะหมูอะซิทอกซีบนคารบอนอะตอม
ตําแหนงที่ 2 ของโมเลกุลน้ําตาลมีสวนเสริมปฏิกิริยาการ

กําจัดดวยดิมซิลแอนไอออน ซึ่งคาดวานาจะเกิดผานสาร

ตัวกลางอะซีทอกโซเนียมไอออน 16 ในขณะท่ีผลของการ

เปล่ียนคูไอออนโลหะท่ีมีประจุตรงขามจาก Na+ ไปเปน Li+ 

นั้น ทําใหดิมซิลแอนไอออนมีสภาพเบสลดลงไปไดบางแต
ก็ยงัไมมีสภาพนวิคลีโอไฟลทีดี่ขึน้ จากผลท่ีสงัเกตไดเหลา

นีน้าจะเปนขอมูลสนับสนุนใหเชือ่ไดวา สภาพความเปนเบส
ทีแ่รงของดิมซิลแอนไอออนนาจะเปนปจจยัหลักท่ีทาํใหเกดิ

รูปที่ 6 แสดง 1H NMR spectrum ของปฏิกิริยาระหวาง lithium dimsylate กับ glucosyl bromide 2

ปฏิกิริยาการกําจดัใหสารผลิตภณัฑเฉพาะ 2-อะซทีอกซกีลู
คาลเทานั้น
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