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งานวิจยันีเสนอการประยกุตใ์ชส้ารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์4 ชนิด โดยสารเรืองแสง
ฟลูออเรสเซนต ์I และ II ถูกสงัเคราะห์เพอืใชเ้ป็นเซ็นเซอร์สาํหรับการตรวจจบั Hg2+ และสารเรือง
แสงฟลูออเรสเซนต ์III และ IV ถูกใชใ้นการพฒันาไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรีย ์เซ็นเซอร์ I 

และ II ถูกสังเคราะห์มาจาก 2-(3-(2-aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl)ethanamine ทีเชือมต่อกบั 
Rhodamine B hydrochloride และ N-(pyren-l-yl)acetamide ตามลาํดบั และศึกษาพฤติกรรมการคาย
แสงฟลูออเรสเซนตข์องเซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิดต่อการดกัจบั Hg2+ เทียบกบัไอออนของโลหะทรานซิ
ชนั อลัคาไลน์ และอลัคาไลน์เอิร์ทชนิดต่างๆ จากผลการทดลองพบว่า เซ็นเซอร์ I มีความจาํเพาะ
เจาะจงต่อ Hg2+ สูงในสารละลายอินทรีย ์โดยความเขม้ของสัญญาณฟลูออเรสเซนตก่์อนและหลงั
เติม Hg2+ ของเซ็นเซอร์ I มีลักษณะคล้ายการ “ปิด-เปิด” สวิตซ์ สําหรับเซ็นเซอร์ II แสดง
ความจาํเพาะเจาะจงต่อ Hg2+ และ Cu2+ ในสารละลายผสมระหว่างตวัทาํละลายอินทรียแ์ละนาํ โดย
การเปลียนแปลงสัญญาณฟลูออเรสเซนตมี์ลกัษณะการ “เปิด-ปิด” สวิตซ์ ทงันีเซ็นเซอร์ I มีค่า
ความสามารถตาํสุดของการตรวจวดั Hg2+ (detection limit) เท่ากบั 15 ppb และเซ็นเซอร์ II มีค่า
ความสามารถตาํสุดของการตรวจวดั Hg2+ และ Cu2+ เท่ากบั 3.3 ppb และ 1.5 ppb ตามลาํดับ 

นอกจากนีไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรียท์ีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III และ IV ซึง
เป็นอนุพนัธ์ของ Carbazole แสดงสัญญาณอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตใ์นช่วงของแสงสีเขียวและสีฟ้า 
ตามลาํดบั โดยอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนตท์งัสองถูกศึกษาคุณลักษณะและ
ประสิทธิภาพของการเปล่งแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตพ์บว่า ไดโอดเปล่งแสงทีสร้างจากสารเรือง
แสงฟลูออเรสเซนต ์III และ IV มีค่า external quantum efficiency เท่ากับ 1.54% และ 0.68% 
ตามลาํดบั 
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Novel four fluorescence macromolecules were developed for metal ions sensors and 

organic light emitting diodes. Compounds I and II were synthesized as fluorescent sensors for 

selective optical Hg2+ detection by using 2-(3-(2-aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl)ethanamine  

acyclic ionophore. The sensing behaviors of two fluoroionophores were investigated by 

fluorescence spectroscopy towards various transition metal, alkali, and alkali earth ions. Sensor I 

exhibited a selective OFF-ON type via the change in spirolactam structure toward Hg2+ in organic 

solvent and II exhibited an ON-OFF type via the extinction of the excimer band of pyrene 

fluorophores sensing toward Hg2+ and Cu2+ in aqueous organic solution. The detection limit of 

sensor I was examined to be 15 ppb for Hg2+ and the detection limit of sensor II was examined to 

be 3.3 ppb for Hg2+ and 1.5 ppb for Cu2+, respectively. The organic light emitting diodes based on 

compounds III and IV were fabricated and showed green and blue emission, respectively. The 

devices were characterized and investigated for their electroluminescence emitting efficiencies. 

The external efficiencies of devices based on compounds III and IV were found to be 1.54% and 

0.68%, respectively. 
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ขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นันทนิตย ์วานิชาชีวะ อาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็น
อยา่งสูง สาํหรับความกรุณาทีมอบให ้ทงัการใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ ความรู้และความช่วยเหลืออนัเป็น
ประโยชน์อย่างยิงต่อการทาํวิทยานิพนธ์ซึงทาํให้งานวิจยันีมีความสมบูรณ์มากยิงขึนและการวาง
แผนการเรียนในอนาคต ตลอดจนกาํลงัใจและประสบการณ์ดีๆ ทีมอบใหข้า้พเจา้ตลอดมา 
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ขอขอบคุณอาจารย ์ดร. กญัจน์รัตน์ สุขรัตน์ อาจารยผ์ูซึ้งให้คาํปรึกษาและความช่วยเหลือใน
การศึกษา molecular modeling 

ขอขอบคุณ Professor Dr. Hideyuki Murata และ Dr. Toshinori Matsushima ผูซึ้งให้คาํปรึกษา 
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สารเคมีทีใชใ้นการทาํวทิยานิพนธ ์ดว้ยความเอือเฟือตลอดมา 
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