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ตรวจวดัไอออนและไดโอดเปล่งแสงชนิดอินทรีย.์ อาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ ์: ผศ. ดร.นนัทนิตย ์
วานิชาชีวะ. 123 หนา้. 
 

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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รายชืออกัษรย่อ 

 
คาํย่อ     คาํเต็ม 

 
f fluorescence quantum yield 

oC degree Celsius 

 Wavelength 

μL microliter 

μM micromolar 

mA milliamp 

  AAS atomic absorption spectrometry 

anh. Anhydrous 

BOC t-butyl carbonate 

br board (NMR spectroscopy) 

CH2Cl2 dichloromethane 
13C NMR carbon 13 nuclear magnetic resonance 

 Spectroscopy 

cm centimeter 

cd candela 

d doublet (NMR spectroscopy) 

dd doublet of doublet (NMR spectroscopy) 

DFT density functional theory  

DI deionized 

DMSO dimethyl sulfoxide 

DNP double numerical polarization 

 extinction coefficient 

EAP United States Environmental Protection Agency  
Ebind binding energy 

em emission 

eq. equivalent 
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EtOAc ethyl acetate 

EtOH  ethanol  

ex excitation  

FDA Food and Drug Administration  

FRET fluorescence resonance energy transfer 

h hour 

HCl hydrochloric 

HEPES  4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic 

  acid  
1H NMR hydrogen nuclear magnetic resonance spectroscopy 

H2O water 

HOMO the highest occupied molecular orbital 

HR-MS high resolution mass spectrometry 

Hz Hertz 

I current 

ICP-AES inductively coupled plasma-atomic emission 

spectrometry  

J coupling constant (NMR spectroscopy) 

Kasso association constant 

KCl potassium chloride 

K2CO3 potassium carbonate 

L liter 

LDA local density approximation 

LUMO the lowest unoccupied molecular orbital 

lm lumen 

M mass (mass spectroscopy) 

M molar 

m multiplet (NMR spectroscopy) 

MeOH methanol 

min minute 
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mL milliliter 

mmol mill mole 

MW molecular weight 

m/z mass to charge ratio (mass spectroscopy) 

N normal 

NaCl sodium chloride 

NaOMe sodium methoxide 

NaOH sodium hydroxide 

Na2SO4 sodium sulfate  

NBD 7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazolyl 

NEt3 triethylamine 

nm nanometer 

OSHA Occupational Safety and Health Administration 

PDB protein databank  

PET photoinduced electron transfer 

ppb part per billion 

ppm part per million 

q quartet (NMR spectroscopy) 

Rf rate of flow 

R Linear regression 

s singlet (NMR spectroscopy) 

t triplet (NMR spectroscopy)  

THF tetrahydrofuran 

UV ultraviolet 

v volt 

Vis visible 

v/v volume by volume 

v/v/v volume by volume by volume 

w watt 

w/v weight by volume 
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บทที 1 

บทนํา 
 

ปัจจุบันการพฒันาทางด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมต่างๆได้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มี
งานวจิยัทีถูกศึกษาและคน้ควา้อยูเ่ป็นจาํนวนมากจากคณะผูว้จิยัหลายคณะทีซึงไดค้าํนึงถึงเป้าหมาย
และผลประโยชน์ทีจะไดรั้บจากงานวจิยัเหล่านี นอกจากนนัการเลือกขอบเขตและชนิดของงานวิจยั
จึงเป็นสิงสาํคญัอนัดบัแรกทีตอ้งพิจารณา และขอบเขตของงานวิจยัทีได้รับความสนใจจากกลุ่ม
ผูว้ิจยัหลายๆกลุ่มก็คืองานวิจัยทางด้านสารทีมีความว่องไวต่อแสง ซึงสารเหล่านีมีคุณสมบัติ
พนืฐานทีคลา้ยคลึงกนันันคือสามารถดูดกลืนแสงอุลตร้าไวโอเลตและ/หรือแสดงสัญญาณฟลูออ
เรสเซนตเ์มือเกิดการกระตุน้ดว้ยแสงทีมีความยาวคลืนทีเหมาะสม สารทีมีความว่องไวต่อแสงทีได้
ถูกนาํไปศึกษาใชใ้นงานวจิยัมีอยูเ่ป็นจาํนวนมากเช่น bodipy [1,2], carbazole [3,4], coumarin [5,6], 

fluorescein [7,8], rhodamine [9,10], perylene [11,12], porphyrin [13,14] และ pyrene [15,16] เป็น
ตน้ ซึงขอ้ดีของสารเหล่านีคือสามารถนาํไปพฒันาและประยกุตใ์ชก้บัความตอ้งการหลายดา้นได้
เช่น drug delivery [17], dye sensitized solar cells (DSSCs) [18], fluorescence sensor [19], organic 

light emitting diodes (OLEDs) [20], petroleum marker [21] และ textile dye [22] เป็นตน้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง งานวิจยัทางดา้นฟลูออเรสเซนตเ์ซ็นเซอร์ (fluorescence sensor) จะเป็นการ
พฒันาการสงัเคราะห์สารทีมีความไวและจาํเพราะเจาะจงต่อไอออนโลหะหนักเป้าหมายดว้ยสารที
มีความวอ่งไวต่อแสง ไอออนโลหะหนกัทีปนเปือนอยูใ่นสิงแวดลอ้มและธรรมชาติลว้นแต่เป็นสาร
อันตรายทีสามารถส่งผลเสียต่อสิงมีชีวิตเล็กใหญ่ทีอยู่ในห่วงโซ่อาหาร นอกจากนันยงัส่งผล
ทางดา้นลบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยูข่องประชากรในพืนทีนันๆ ไอออนโลหะหนักทีมีความ
เป็นพิษและอันตรายทีรุนแรงชนิดหนึงคือไอออนปรอท (Hg2+) ไอออนชนิดนีสามารถถูก
ปลดปล่อยออกมาในรูปของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมซึงเป็นพืนฐานสําคญัในการผลิตสิงที
จาํเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย  ์เช่น โรงงานทางด้านปิโตรเลียม โรงงานทางด้านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และโรงงานทางด้านอุปกรณ์ทนัตกรรม เป็นต้น ทังนีปรอทอนินทรียท์ีอยู่ใน
ธรรมชาติสามารถเปลียนรูปเป็นปรอทอินทรียใ์นรูปของเมธิลเมอคิวรีโดยเชือจุลินทรียใ์นดิน
ตะกอน ทาํใหป้รอทในรูปของเมธิลเมอคิวรี สามารถละลายนาํไดดี้จึงมีโอกาสเขา้สู่ห่วงโซ่อาหาร
และสะสมในร่างกายของสิงมีชีวติได ้หากเขา้สู่ร่างกายของมนุษยแ์ละมีการสะสมในจาํนวนมากจะ
ส่งผลให ้DNA [23] ระบบประสาทและสมอง [23-25] ถูกทาํลายรวมไปถึงทาํให้เกิดโรคมินามาตะ
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[26] เป็นตน้ ทงันีมีการกาํหนดปริมาณสูงสุดของปรอททีอาจตกคา้งในแหล่งธรรมชาติโดยสถาบนั
ต่างๆ แสดงดงัตารางที 1 

 
แหล่งทีมา ปริมาณสูงสุดไม่เกิน 

นาํดืม (EPA) [27] 2 ppb 

อาหารทะเล (FDA) [28] 1 ppm 

อากาศ (OSHA) [29] 0.1 mg/m3 

 

ตารางที 1 ปริมาณปรอทสูงสุดทีสามารถปนเปือนในแหล่งธรรมชาติตามมาตรฐานการควบคุม
มลพษิของสถาบนันานาชาติ 

  
จากตารางขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ปริมาณสูงสุดทีปรอทสามารถปนเปือนในแหล่งทีมาต่างๆ มี

ปริมาณนอ้ยมาก จากขอ้มูลของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

[30] พบวา่ส่วนหนึงเกิดจากอุตสาหกรรมการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติกลางอ่าวไทยซึงมีอยูป่ระมาณ 
180 แท่น ก๊าซธรรมชาติและตะกรันรวมถึงของเสียทีเกิดจากกระบวนการขุดเจาะเหล่านีพบว่ามี 

ไอออนปรอท (Hg2+) เจือปนอยู ่แมแ้ต่นาํเสียทีผา่นการบาํบดัเบืองตน้แลว้พบว่ายงัมี ไอออนปรอท 
(Hg2+) เหลืออยู ่หากไม่มีการจดัการอยา่งถูกวิธีจะทาํให้ ไอออนปรอท (Hg2+) แพร่ออกสู่แหล่งนาํ
ทะเล ซึงเป็นแหล่งอาหารทีสาํคญัของมนุษยแ์หล่งหนึง โดยเฉพาะปลาทะเลทีมีวงจรชีวิตยาวจะ
สามารถสะสม ไอออนปรอท (Hg2+) ไดใ้นปริมาณทีมาก เช่น ปลาทูน่า และปลาฉลาม เป็นตน้ ซึง
ปลาทะเลเหล่านีเป็นอาหารทีสาํคญัประเภทหนึงของมนุษย ์นอกจากนีประเทศไทยไดมี้การนาํเขา้
สารปรอท ซึงจากรายงานสรุปสถิติการนาํเขา้เคมีภณัฑอ์นัตราย ประจาํปีพ .ศ. 2548 – 2552 พบว่า
ในช่วงเดือนมกราคม – ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2552 มีปริมาณการนาํเขา้สารประกอบของปรอท 932.7 

ตนั [31] ซึงมีการควบคุมโดย 2 หน่วยงาน คือ กรมวชิาการเกษตร ควบคุมเป็นวตัถุอนัตรายชนิดที 4 
และกรมโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมเป็น 2 ระดบั คือ เป็นทงัวตัถุอนัตรายชนิดที 3 และชนิดที 4 
โดยมีการใชป้รอทในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ใชเ้ป็นส่วนประกอบหลกัของสาร อมลักมัทีใชอุ้ดฟัน 

(amalgam) ใชผ้สมในสีทาบา้น และใชใ้นแบตเตอรี เป็นตน้  
เนืองจากการปนเปือนของ ไอออนปรอท (Hg2+) สู่สิงแวดลอ้มสามารถเกิดไดจ้ากหลาย

สาเหตุ ดว้ยเหตุนีจึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัสิงแวดลอ้มรอบตวั โดยเฉพาะสิงแวดลอ้มทางนาํ   ทีเป็น 
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แหล่งปนเปือนทีสําคญัอันจะนํามาสู่การปนเปือนในห่วงโซ่อาหารของมนุษยไ์ด้ง่ายมากทีสุด  
ดงันนัการทีมีเครืองมือหรือวิธีตรวจจบัความเป็นพิษของสิงแวดลอ้มใกลต้วัทีไม่ยุง่ยากซับซ้อน มี
ประสิทธิภาพ  และประหยดัค่าใชจ่้าย ถือวา่เป็นสิงทีมีประโยชน์ต่อชีวติมนุษยแ์ละสิงแวดลอ้มมาก 

การใชเ้ซ็นเซอร์เพอืตรวจจบัโมเลกุลหรือไอออน โดยตรวจวดัดว้ยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์
สเปกโทรสโกปีเป็นทางเลือกหนึงทีไดรั้บความสนใจอยา่งแพร่หลายในการตรวจวิเคราะห์ไอออน
โลหะชนิดต่างๆ ทงัดา้นคุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์ เนืองจากมีขอ้ดีคือเป็นเทคนิคทีมี
สภาพไว (sensitivity) ในการวิเคราะห์สูง ใช้สารตวัอยา่งเพียงเล็กน้อยก็สามารถแสดงผลในเวลา
อนัรวดเร็ว จึงสามารถใชว้ิเคราะห์อยา่งต่อเนือง (continuous monitoring) อีกทงัไม่ทาํลายสาร
ตวัอยา่งอีกดว้ย ซึงนบัเป็นขอ้ดีเหนือการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค flame photometry atomic absorption 

spectrometry (AAS) หรือ inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES)  
เนืองจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค AAS และ ICP-AES มีขอ้เลียคือตอ้งใชป้ริมาณสารตวัอย่างใน
การวิเคราะห์มาก เครืองมือทีใชมี้ราคาค่อนขา้งสูง และขนาดใหญ่ ทาํให้มีขอ้จาํกดัในการนําไป
วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในภาคสนาม นอกจากนีเทคนิคดังกล่าวตอ้งคาํนึงถึงการกาํจดัสาร
รบกวนในกรณีทีสารตวัอยา่งเป็นนํากร่อย นาํทะเล สิงมีชีวิตจากทะเล หรือดินตะกอน ทีมีเกลือ
ปนเปือนเป็นจาํนวนมาก ซึงอาจทาํให้เกิดการอุดตันของเครืองมือขณะทาํการวิเคราะห์ (salt-

clogging) การออกแบบเซ็นเซอร์ใหส้ามารถตรวจจบัไอออนโดยเทคนิคฟลูออเรสเซนตส์เปกโทรส
โกปีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จาํเป็นตอ้งออกแบบให้ระบบโครงสร้างโมเลกุล (molecular system) 

ของเซ็นเซอร์ทาํงานไดโ้ดยใชแ้สงเหนียวนาํให้เกิดสภาวะกระตุน้ (light-induced logic operation) 
เพอืสงัเกตการเปลียนแปลงของการคายแสงฟลูออเรสเซนต ์หรือการเปลียนแปลงการดูดกลืนแสง
อุลตร้าไวโอเลต และภายในโครงสร้างควรมีส่วนของโมเลกุลทีแสดงอนัตรกิริยาจาํเพาะ (selective 

interaction) ต่อไอออนทีตอ้งการวเิคราะห์ดว้ย 

 โดยทัวไปโครงสร้างโมเลกุลของสารฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ (fluorescent sensor) 
ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 1. ฟลูออโรฟอร์ (fluorophore) คือส่วนทีแสดงคุณสมบติัการคาย
แสงฟลูออเรสเซนต ์เมือมีการดูดกลืนพลงังานในช่วงความยาวคลืนทีเหมาะสม 2. ไอโอโนฟอร์ 
(ionophore) เป็นส่วนทีสามารถตรวจจบัโมเลกุลหรือไอออนทีตอ้งการตรวจวดั ดงันันจึงเรียกสารที
ใช้วิเคราะห์โดยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรสโกปีนีว่า “ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์” หรือ 
“ฟลูออโรไอโอโนฟอร์ (fluoroionophore)” โดยส่วนทีแสดงสัญญาณเปรียบเสมือนตวัแปลง
สญัญาณเปลียนขอ้มูลของกลไกการตรวจจบัของไอออน (recognition event) ไปสู่การเปลียนแปลง
สัญญาณทางแสง (optical signal) ดังนันการพฒันาประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์จึงขึนกับการ
ปรับเปลียนโครงสร้างส่วนฟลูออโรฟอร์ เพือพฒันาสภาพไวของการวิเคราะห์ (sensitivity) และ
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การปรับเปลียนโครงสร้างส่วนไอโอโนฟอร์เพอืพฒันาความจาํเพาะเจาะจง (selectivity) ต่อไอออน
ทีตอ้งการวเิคราะห์ 

 วทิยานิพนธนี์ไดเ้สนอการสังเคราะห์เซ็นเซอร์สาํหรับตรวจจบัไอออนปรอท (Hg2+) ชนิด
ใหม่ทีมีความไวสูง (high sensitivity) และมีความจาํเพาะเจาะจงต่อไอออนปรอท (Hg2+) สูง (high 

selectivity) โดยมีหลักการคือ ไอออนปรอท (Hg2+) มีขนาดอะตอมใหญ่และโพลาไรซ์ได้ง่าย 
จดัเป็น soft acid (จาก Pearson’s principle หรือ ทฤษฎี Hard and Soft Acid and Base) [32] ซึงชอบ
เกิดอนัตรกิริยาและสร้างพนัธะ (bond binding) กบัอะตอมหรือหมู่ฟังก์ชนั (functional group) ที
เป็น soft base  เช่น อะตอมไนโตรเจน และอะตอมซลัเฟอร์ ทีมีขนาดใหญ่และมีความหนาแน่นของ
อิเล็กตรอนสูง ดงันนัวทิยานิพนธนี์จึงเลือกสงัเคราะห์ส่วนไอโอโนฟอร์ทีมีอะตอมไนโตรเจนและ
อะตอมซัลเฟอร์เป็นองคป์ระกอบ [33-35] เพือทาํหน้าทีเป็น soft donor ligand ให้อิเล็กตรอนแก่
ไอออนปรอท เพอืเพิมประสิทธิภาพในการตรวจวดัและเพิมความจาํเพาะเจาะจงต่อไอออนปรอท 

และเลือกสังเคราะห์โมเลกุลให้มีลักษณะเป็นสายโซ่ยาว (long chain) เพือให้เกิดอนัตรกิริยากับ
ไอออนในตาํแหน่งทีเหมาะสมโดยการม้วนตัวล้อมรอบไอออนปรอทได้อย่างอิสระ  (self 

assembly) เพอืขจดัปัญหาเรืองขนาดของช่องวา่งทีไม่เหมาะสม และเลือกใชฟ้ลูออโรฟอร์ชนิดหมู่
โรดามีนบี (rhodamine B group) และหมู่ไพรีน (pyrene group) ซึงเป็นสารประกอบอะโรมาติก 
(aromatic compound) ทีมีค่าประสิทธิภาพเชิงควอนตมัทางฟลูออเรสเซนต ์(fluorescence quantum 

yield; Фf) สูง จึงให้ฟลูออเรสเซนซ์ไดดี้ โดยฟลูออโรฟอร์ทงัสองชนิดคายแสงฟลูออเรสเซนต์
ในช่วงการมองเห็นได ้(visible region) [36,37] ซึงมีประโยชน์ต่อการนาํไปพฒันาใชใ้นอุปกรณ์ใน
ภาคสนามต่อไป นอกจากนีฟลูออโรฟอร์ทงัสองชนิดมีโครงสร้างทีง่ายต่อการปรับเปลียนจึงเหมาะ
ทีจะนาํมาศึกษาและพฒันาเป็นเซ็นเซอร์ชนิดใหม่ต่อไป 

การออกแบบและสร้างเครืองมือนาํไปใชท้างดา้นฟลูออเรสเซนเซ็นเซอร์จะใชง้านศึกษา
ทางดา้นอนัตรกิริยาระหว่างโมเลกุลโฮสต-์เกสต ์(host-guest chemistry) ซึงการออกแบบโมเลกุล
โฮสต์ (host) ให้สามารถจบักับโมเลกุลเกสต ์ (guest) ได้อย่างจาํเพาะเจาะจงนันตอ้งพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในดา้น 1. อนัตรกิริยา (interaction) ทีจะเกิดขึนระหว่างไอโอโนฟอร์กบัไอออนที
ต้องการตรวจจับ ซึงสามารถเกิดได้หลายลักษณะ เช่น อันตรกิริยาไอออน-ไอออน (ion-ion 

interaction) อันตรกิริยาไอออน-ไดโพล์ (ion-dipole interaction) อันตรกิริยาไดโพล-ไดโพล ์
(dipole-dipole interaction) พนัธะไฮโดรเจน (hydrogen bonding) อันตรกิริยาไพ-ไพ ( -  

interaction) และ อนัตรกิริยาแคทไอออน-ไพ (cation-  interaction) เป็นตน้ อนัตรกิริยาแต่ละชนิด
ทีกล่าวมานันมีความแข็งแรงของของพนัธะระหว่างโมเลกุลโฮสต์และเกสตท์ีแตกต่างกนั หาก
พนัธะทีเกิดขึนมีความแข็งแรงมาก การตรวจจบัก็จะมีประสิทธิภาพทีดี และ/หรือ 2. โครงสร้าง
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โมเลกุลของโฮสตค์วรมีขนาดรูปร่างหรือขนาดช่องว่างทีเหมาะสม (size fit requirement) ต่อขนาด
ของโมเลกุลเกสต ์เพอืเพมิความจาํเพาะเจาะจงของการวเิคราะห์ไดอี้กดว้ย   

กระบวนการเกิดการดกัจบัไอออนหรือเกสตก์ับโมเลกุลของไอโอโนฟอร์หรือโฮสตใ์น
สารละลาย [38] สามารถแสดงดงัภาพที 1 ซึงกระบวนการเกิดอนัตรกิริยาระหว่างไอโอโนฟอร์และ
ไอออนในสารละลาย ไอโอโนฟอร์เปรียบเสมือนโฮสต ์และไอออนเป้าหมายทีตอ้งการตรวจจบั
เปรียบเสมือนเกสต ์ตวัทาํละลายจะจดัตวัลอ้มรอบโมเลกุลโฮสต์ดว้ยอนัตรกิริยาแวนเดอร์วาลส์ 
(van der Waals) และอนัตรกิริยาไฮโดรโฟบิก (hydrophobic) และลอ้มรอบโมเลกุลเกสตด์ว้ยอนัตร
กิริยาโคออร์ดิเนต (coordination) เพือให้สารทงัสองสามารถคงตวัอยูไ่ดใ้นสารละลาย ซึงการเกิด
การตรวจจบัหรือการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างไอโอโนฟอร์และไอออนนัน โมเลกุลของ
สารทงัสองชนิดจาํเป็นตอ้งใช้พลงังานเพือทาํลายแรงยดึเหนียวทีเกิดจากโมเลกุลของสารละลาย 
เพอืใหไ้ดโ้มเลกุลอิสระ จากนนัโมเลกุลโฮสตอิ์สระจะเกิดการปรับเปลียนโครงสร้างเพือให้มีขนาด
และรูปร่างทีเหมาะสมกบัเกสต ์จึงสามารถตรวจจบัไอออนทีตอ้งการได ้

 

 

ภาพที 1 การเกิดสารประกอบเชิงซอ้นระหวา่งไอโอโนฟอร์และไอออน 

 

ในขณะทีสารประกอบทีเกิดขึนจะถูกโมเลกุลของสารละลายลอ้มรอบไวเ้ช่นเดียวกนั  ซึง
กระบวนการตรวจจบัไอออนของเซ็นเซอร์ทีสังเคราะห์ไดใ้นงานนี ให้สัญญาณฟลูออเรสเซนตใ์น
ลกัษณะคลา้ยการปิด-เปิดสวติซ์ไฟ (OFF-ON system) แสดงดงัภาพที 2  
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ภาพที 2 ลกัษณะการคายแสงฟลูออเรสเซนต ์ก่อนไอโอโนฟอร์ตรวจจบัไอออนโลหะ (ซ้าย) และ
ภายหลงัตรวจจบัไอออนโลหะ (ขวา) 
 

จากภาพที 2 สามารถอธิบายได้ว่า ในภาวะทีสารละลายไม่มีไอออนปรอท เซ็นเซอร์
สามารถคายแสงฟลูออเรสเซนตอ์อกมาไดใ้นปริมาณความเขม้แสงตาํ ในทางตรงขา้มหากมีไอออน
ปรอทอยูใ่นสารละลาย ไอออนปรอทจะเขา้จบักบัไอโอโนฟอร์ทาํให้เซ็นเซอร์คายแสงฟลูออเรส
เซนตอ์อกมาไดม้ากขึน โดยความเขม้ของแสงฟลูออเรสเซนตจ์ะเพิมขึนในลกัษณะแปรผนัตามกบั
ปริมาณไอออนปรอทในสารละลาย ซึงสามารถเสนอแผนภาพกระบวนการทาํงานหนึงทีทาํให้
เซ็นเซอร์เกิดการคายแสงฟลูออเรสเซนตเ์พมิขึนไดแ้สดงดงัภาพที 3  

 

 
ภาพที 3 กระบวนการปิด (OFF state) และเปิดวง spirolactam (ON state) 

 

กระบวนการทํางานของเซ็นเซอร์แบบแรกเกิดจากการเปลียนแปลงโครงสร้างของ
เซ็นเซอร์เมือมีการตรวจจบัไอออน [39] แสดงไดด้งัภาพที 3 กล่าวคือ ในภาวะทีสารละลายไม่มี
ไอออน เซ็นเซอร์จะมีการปิดวง spirolactam ทาํให้เกิดการคายแสงฟลูออเรสเซนตไ์ด้น้อยมาก 
(OFF state) เนืองจากระบบคอนจูเกต (conjugation system) ในโครงสร้างของเซ็นเซอร์ไม่ต่อเนือง 
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และค่อนขา้งสัน แต่เมือเซ็นเซอร์เกิดอนัตรกิริยากบัไอออน ทาํให้เกิดการเปิดวง spirolactam และ
เหนียวนําให้อิเล็กตรอนในโครงสร้างเคลือนทีเขา้สู่ระบบคอนจูเกต จึงสังเกตเห็นการคายแสง
ฟลูออเรสเซนตอ์อกมาในปริมาณทีเพมิขึน (ON state) 

นอกจากนีกระบวนการตรวจจับไอออนของเซ็นเซอร์ทีสังเคราะห์ได้ในงานนี แสดง
สญัญาณฟลูออเรสเซ็นตใ์นลกัษณะคลา้ยการเปิด-ปิดสวติซ์ไฟ (ON-OFF system) แสดงดงัภาพที 4 

 

 
 

ภาพที 4 ลกัษณะการคายแสงฟลูออเรสเซนต ์ก่อนไอโอโนฟอร์ตรวจจบัไอออนโลหะ (ซ้าย) และ
ภายหลงัตรวจจบัไอออนโลหะ (ขวา)  

 

จากภาพที 4 สามารถอธิบายได้ว่า ในภาวะทีสารละลายไม่มีไอออนปรอท เซ็นเซอร์
กระบวนการนีสามารถคายแสงฟลูออเรสเซนตอ์อกมาไดใ้นปริมาณความเขม้ขน้แสงสูง ในทางตรง
ขา้มหากมีไอออนปรอทอยูใ่นสารละลาย ไอออนปรอทจะเขา้จบักบัไอโอโนฟอร์ทาํให้เซ็นเซอร์
คายแสงฟลูออเรสเซนตอ์อกมาไดล้ดลง โดยความเขม้ของแสงฟลูออเรสเซนตจ์ะเพมิขึนในลกัษณะ
แปรผกผนักับปริมาณไอออนปรอทในสารละลาย ตัวอย่างกระบวนการทาํงานหนึงทีทาํให้
เซ็นเซอร์เกิดการคายแสงฟลูออเรสเซนตล์ดลง แสดงดงัภาพที 5 
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ภาพที 5 กระบวนการเปิด (ON state) และปิด (OFF state) 

 

กระบวนการทาํงานของเซ็นเซอร์แบบนีเกิดจากการเปลียนแปลงโครงสร้างของเซ็นเซอร์
เมือมีการตรวจจบัไอออน กล่าวคือ ในภาวะทีสารละลายไม่มีไอออน เซ็นเซอร์จะเกิดอนัตรกิริยา
ไพ-ไพ ( -  interaction) ระหวา่งหมู่ไพรีน 2 หมู่ ทาํใหเ้กิดการคายแสงฟลูออเรสเซนตไ์ดสู้ง (ON 

state) เนืองจากระบบคอนจูเกต (conjugation system) ในโครงสร้างของเซ็นเซอร์ แต่เมือเซ็นเซอร์
เกิดอันตรกิริยากับไอออน ทาํให้อันตรกิริยาไพ-ไพ ( -  interaction) ระหว่างหมู่ไพรีน 2 หมู่ 

เกิดขึนไดน้อ้ยลง  
นอกจากนีการใช้สารประสอบทีมีความว่องไวต่อแสงเป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์ทาง

อิเล็กทรอนิกส์ทีเรียกว่า Organic light emitting diode (OLED) หรือไดโอดเปล่งแสงชนิด
สารอินทรีย ์ซึงก็คือการนาํไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรียห์ลายๆชนิดทีมีลกัษณะเป็นแผ่นฟิล์ม
มาซอ้นกนัเป็นชนัๆและสามารถเปล่งแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตไ์ดเ้มือต่อเขา้กบัวงจรไฟฟ้า   

 

 
ภาพท ี6 หลกัการทาํงานของไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรีย ์
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โครงสร้างของไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรีย ์[40] ประกอบชันของสารอินทรียท์ีมี
สมบตัิเป็นสารเรืองแสง (Emissive Material) ซึงถูกวางไวร้ะหวา่งขวัไฟฟ้าบวกและลบ ซึงสารเรือง
แสงนีจะมีระดบัชนัพลงังานอยูส่องชนิด คือชนัพลงังานทีมีอิเล็กตรอนบรรจุอยูเ่ต็มกบัชนัพลงังาน
วา่งเปล่าทีไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุ โดยชนัพลงังานทีวา่งเปล่าจะอยูสู่งกว่าชนัพลงังานทีมีอิเล็กตรอน
บรรจุอยู่ด้วย  ซึงระดับชันพลังงานทังสองชนิดจะถูกแยกออกจากกันด้วยช่องว่างของ
พลงังาน (Energy Gap) โดยหลกัการทาํงานของไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรียแ์สดงดงัภาพที 6 
เมือต่อวงจรไฟฟ้าเขา้ไปยงัขวัไฟฟ้าทงัสอง ประจุบวกหรือโฮล (Hole) จะเคลือนทีจากขวัไฟฟ้า
บวก เข้า ไปในระดับชันพลังงานที มี อิ เล็ กตรอนบรรจุอยู่  ในขณะทีประ จุลบหรือ
อิเล็กตรอน (electron) จะเคลือนทีจากขวัไฟฟ้าลบเขา้ไปยงัระดบัชนัพลงังานทีว่างเปล่า หลงัจาก
นนัประจุลบและประจุบวกจะเกิดการรวมตวักนัภายในชนัของสารอินทรีย ์เกิดเป็นอนุภาคโฟตอน
หรือแสง โดยพลงังานของอนุภาคโฟตอนนันจะมีค่าเท่ากบั Energy Gap ของสารเรืองแสงและยงั
เป็นตวักาํหนดชนิดสีของแสงทีคายออกมา 

  

 
 

ภาพที 7 โครงสร้างสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนตส์าํหรับวทิยานิพนธนี์ 
 

 

สารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III 

สารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์I สารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์II 

สารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV 
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วทิยานิพนธนี์ประสงคจ์ะประยกุตใ์ชส้ารทีมีความว่องไวต่อแสงเพือออกแบบและพฒันา
เครืองมือตรวจจบัไอออนให้มีความไว และมีความจาํเพาะเจาะจงต่อไอออนโลหะ โดยทดสอบ
ความสามารถตรวจจบัไอออนโลหะต่างๆ ไดแ้ก่ โลหะทรานซิชนั โลหะอลัคาไลน์ และโลหะอลั
คาไลน์เอิร์ท ในสารละลาย ซึงฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ชนิดใหม่นีถูกสังเคราะห์ขึนจากไอโอโน
ฟอร์ทีมีอะตอมซลัเฟอร์ และ/หรือไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ คาดวา่เซ็นเซอร์ชนิดใหม่ทงั 2 ชนิด 
สามารถตรวจจับไอออนปรอทได้อย่างจาํเพาะเจาะจง และแสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ใน
ลกัษณะ OFF-ON และ ON-OFF รวมทงัดูดกลืนและคายแสงในช่วง visible ซึงง่ายต่อการพฒันา
หรือประยกุต์เป็นเครืองมือทีมีราคาไม่แพงต่อไปได้ในอนาคต นอกจากนียงัประยุกตใ์ชส้ารทีมี
ความวอ่งไวต่อแสงเพอืผลิตเป็นไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรียท์ีซึงมีประสิทธิภาพการทาํงานที
ดีและสามารถเปล่งแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตใ์นความเขม้แสงทีสูง 
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บทที 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาโมเลกุลของสารทีมีคุณสมบตัิเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ได้รับความสนใจจาก
นกัวจิยัอยา่งแพร่หลาย ผูว้จิยัหลายกลุ่มไดพ้ฒันาการสงัเคราะห์สารเรืองแสงฟลูออเรสเซนตเ์พือใช้
เป็นเซ็นเซอร์สําหรับตรวจวัดปริมาณไอออนโลหะหนักซึงมี ความว่องไวในการวิเคราะห์ 
(sensitivity) และมีความจาํเพาะเจาะจง (selectivity) ต่อไอออนเป้าหมายทีมีประสิทธิภาพสูงขึน ซึง
เป็นเทคนิคทีได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก [42-57] และการพฒันาเซ็นเซอร์นีสามารถนําไป
ประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์ไอออนในสารละลายนาํ และ/หรือ ในสารละลายผสมของตวัทาํละลาย
อินทรียแ์ละนําได้ นอกจากนีงานวิจยัอีกด้านของการใช้สารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์คือการ
ประยุกต์ใชส้ารเรืองแสงฟลูออเรสเซนตใ์นการพฒันาไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรียซึ์งเป็น
งานวิจยัทีสามารถพฒันาต่อยอดจนเป็นอุปกรณ์ทีใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้ ซึงในทีนีจะยกตวัอยา่ง
บทความวจิยัเกียวกบัเซ็นเซอร์สาํหรับตรวจจบัไอออนโลหะและการประยกุตใ์ชส้ารเรืองแสงฟลูออ
เรสเซนตเ์พอืใชใ้นไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรียด์งันี  

Wanichacheva และคณะ [41] ไดส้ังเคราะห์เซ็นเซอร์ 1 ทีใชไ้อโอโนฟอร์ชนิด 2-[3-(2-

aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl]ethanamine เ ชื อ ม ต่ อ กั บ  7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazolyl 

(NBD) จาํนวน 2 หมู่ ดงัภาพที 8 สําหรับใชเ้ป็นฟลูออโรไอโอโนฟอร์ เพือตรวจจบั Hg2+ ใน
สารละลายผสม acetonitrile:water (4:1, v/v) พบว่าสามารถตรวจจบั Hg2+ไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง 
โดยแสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนตม์ากทีสุดทีความยาวคลืนที 534 nm และมีค่า detection limit 

เท่ากบั 1.0x10-7 M  
 

 
 

ภาพที 8 เซ็นเซอร์ 1 
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Du และคณะ [42] สังเคราะห์ปรอทเซ็นเซอร์ 2 จากการทาํปฏิกิริยาของ rhodamine B 

hydrochloride ผลการวจิยัพบวา่ เซ็นเซอร์มีความจาํเพาะเจาะจงกบั Hg2+ โดยแสดงสัญญาณฟลูออ
เรสเซนตท์ีความยาวคลืน 580 nm ในสารละลายผสม ethanol และนาํ ( 1:1, v/v, pH 7.0) ในลกัษณะ 
OFF-ON system และมีค่า detection limit เท่ากบั 4.5x10-9 M 
 

 
 

ภาพที 9 เซ็นเซอร์ 2 

 

Wang และคณะ [43] สงัเคราะห์เซ็นเซอร์ 3 จากการทาํปฏิกิริยาระหว่าง rhodamine B และ 
2-aminobenzothiazole ผลการวิจัยพบว่า เซ็นเซอร์มีความจาํเพาะเจาะจงกับ Hg2+ โดยแสดง
สัญญาณฟลูออเรสเซนตท์ีความยาวคลืน 580 nm ในลกัษณะ OFF-ON system ในสารละลายผสม
ระหว่าง acetronitrile และบฟัเฟอร์ 0.02 M HEPES (3:7, v/v, pH 7.4)  และมีค่า detection limit 

เท่ากบั 7.4 x 10-9 M  
 

 
 

ภาพที 10 เซ็นเซอร์ 3 

 

Shiraishi และคณะ [44] สงัเคราะห์ปรอทเซ็นเซอร์ 4 จากการทาํปฏิกิริยาระหว่าง อนุพนัธ์
ของ rhodamine B hydrochloride และ cyclen (1,4,7,10-tetraazacyclododecane) ผลการวิจยัพบว่า 
เซ็นเซอร์มีความจาํเพาะเจาะจงกบั Hg2+ โดยแสดงสญัญาณฟลูออเรสเซนตท์ีความยาวคลืน 580 nm 

ในสารละลาย acetronitrile ในลกัษณะ OFF-ON system และสามารถสังเกตเห็นการเปลียนแปลงสี
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ของสารละลายจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสารละลายสีชมพูไดเ้มือมีการตรวจจบั Hg2+ แต่ไม่พบ
การรายงานค่า detection limit 

 

 
 

ภาพที 11 เซ็นเซอร์ 4 

 

Liu และคณะ [45] สังเคราะห์ปรอทเซ็นเซอร์ 5 จากการทาํปฏิกิริยาระหว่าง rhodamine B 

hydrochloride และ cysteamine hydrochloride ผลการวิจยัพบว่า เซ็นเซอร์มีความจาํเพาะเจาะจงกบั 

Hg2+ โดยแสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนตท์ีความยาวคลืน 580 nm ในลกัษณะ OFF-ON system ใน
สารละลายผสม ethanol และนาํ (80:20, v/v) และมีค่า detection limit เท่ากบั 2.5 x 10-6 M  
 

 
 

ภาพที 12 เซ็นเซอร์ 5 

 

Huang และคณะ [46] สงัเคราะห์เซ็นเซอร์ 6 โดยเตรียมจาก rhodamine B เป็นส่วนฟลูออ
โรฟอร์เพือใชใ้นการตรวจจบั Hg2+ ในสารละลายผสม acetonitrile และนาํ (15:85 v/v, pH 6.98) 
พบว่าสามารถตรวจจบั Hg2+ ไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง โดยแสดงความเขม้ของสัญญาณฟลูออเรส
เซนตม์ากทีสุดทีความยาวคลืน 597 nm และมีค่า detection limit เท่ากบั 1x10-6 M 
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ภาพที 13 เซ็นเซอร์ 6 

 

Wu และคณะ [47] สังเคราะห์เซ็นเซอร์ 7 โดยใช ้rhodamine 6G เป็นส่วนฟลูออโรฟอร์
ผลการวจิยัพบวา่ เซ็นเซอร์มีความจาํเพาะเจาะจงกบั Hg2+ โดยแสดงสญัญาณฟลูออเรสเซนตท์ีความ
ยาวคลืน 560 nm ในสารละลายผสม dimethylformamide (DMF) และนํา (1:1, v/v) และมีค่า 
detection limit เท่ากบั 1x10-8 M 
 

 
 

ภาพที 14 เซ็นเซอร์ 7 

 

Yoon และคณะ [48] สังเคราะห์อนุพนัธ์หนึงของ rhodamine เพือใชเ้ป็นเซ็นเซอร์ 8 ซึง
สามารถตรวจจบั Hg2+ ได ้โดยแสดงผลของการตรวจจบัได ้2 ลกัษณะคือ การเปลียนแปลงของ
สญัญาณฟลูออเรสเซนตแ์ละการเปลียนสีของสารละลายเมือมีการเติม Hg2+ ซึงการเปลียนแปลงที
เกิดขึนนนัเกิดเนืองจากการเปิดวงของวง lactam ทีอยูใ่นโครงสร้างเมือมีการเติมไอออนของปรอท 
และมีการแสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีความยาวคลืน 554 nm แต่ไม่พบการรายงานค่า 
detection limit 
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ภาพที 15 เซ็นเซอร์ 8 

 

Zhou และคณะ  [49] สังเคราะห์เซ็นเซอร์  9 จากการทําปฏิ กิ ริยาระหว่าง  2 ,2 ’-

(ethylenedioxy)-dianiline และ 1-formylpyrene โดยออกแบบให้โมเลกุลมีหมู่ pyrene 2 หมู่เพือให้
เกิดอนัตรกิริยาชนิด -  interaction ระหว่างเกิดการดกัจบัไอออน ซึงส่งผลให้เซ็นเซอร์แสดง
สญัญาณฟลูออเรสเซนตใ์นช่วงความยาวคลืนทีมากขึน จากงานวิจยัพบว่า เซ็นเซอร์สามารถดกัจบั 

Hg2+ ไดอ้ยา่งจาํเพาะเจาะจงในสารละลายผสมระหว่าง acetonitrile และบฟัเฟอร์ HEPES (80:20, 

v/v, pH 7.2) โดยแสดงสญัญาณฟลูออเรสเซนตค์วามเขม้สูงสุดทีความยาวคลืน 462 nm 
 

 
 

ภาพที 16 เซ็นเซอร์ 9 

 

Chang และคณะ[50] สังเคราะห์เซ็นเซอร์ 10 โครงสร้างประกอบดว้ย pyrenylacetamide 

เป็นส่วนฟลูออโรฟอร์ และ cyclam เป็นส่วนไอโอโนฟอร์เพือใช้ในการตรวจจบั Hg2+ ใน
สารละลายผสม dioxane และนาํ (10:90, v/v) พบว่าสามารถตรวจจบั Hg2+ไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง 
โดยแสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีความยาวคลืน 523 nm และมีค่า detection limit เท่ากับ 
1.3x10-6 M 
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ภาพที 17 เซ็นเซอร์ 10 
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Chen และคณะ [51] สงัเคราะห์เซ็นเซอร์ 11 และ 12 โดยใช ้pyrene เป็นส่วนฟลูออโรฟอร์ 
โดยออกแบบใหโ้มเลกุลมีหมู่ pyrene 2 หมู่เพอืใหเ้กิดอนัตรกิริยาชนิด -  interaction ก่อนการดกั
จบัไอออน จากงานวิจยัพบว่า เซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิดสามารถดกัจบั Hg2+ ไดอ้ยา่งจาํเพาะเจาะจงใน
สารละลายผสมระหว่าง dichloromethane และ methanol (80:20, v/v) โดยให้สัญญาณฟลูออเรส
เซนตค์วามเขม้สูงสุดทีความยาวคลืน 478 nm และมีค่า detection limit ของเซ็นเซอร์ 11 และ 12 

เท่ากบั 10x10-6 M และ 15x10-6 M ตามลาํดบั 
 

 
 

ภาพที 18 เซ็นเซอร์ 11 และ 12  
 

Hsieh และคณะ [52] สังเคราะห์เซ็นเซอร์ 13 จากการทาํปฏิกิริยากันระหว่าง pyrene 
จาํนวน 2 หมู่และ sugar-aza-crown ether ผลการวิจยัพบว่า เซ็นเซอร์ทีไดไ้ม่มีความจาํเพาะเจาะจง
กบั Hg2+ เนืองจากสามารถดกัจบัไดท้งัไอออนปรอท (Hg2+) และไอออนทองแดง (Cu2+) (ไอออน
ทงัสองชนิดต่างมีคุณสมบติัเป็น soft acid) ในสารละลาย methanol โดยแสดงสัญญาณฟลูออเรส
เซนตเ์มือดกัจบั Hg2+ (มีค่า detection limit เท่ากบั 1.26 x 10-5 M) และCu2+ (มีค่า detection limit 
เท่ากบั 1.3 x 10-4 M) โดยแสดงสญัญาณฟลูออเรสเซนตค์วามเขม้สูงสุดทีความยาวคลืน 377 nm  
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ภาพที 19 เซ็นเซอร์ 13 

 

Yang และคณะ [53] สงัเคราะห์ปรอทเซ็นเซอร์ 14 จากการทาํปฏิกิริยา solid state synthesis 
ระหว่าง pyrenesulfonic acid และ L-Met พบว่าเซ็นเซอร์ชนิดนีสามารถเกิดอนัตรกิริยาชนิด -  

interaction ระหว่างเกิดการดักจบัไอออน ซึงส่งผลให้เซ็นเซอร์แสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์
ในช่วงความยาวคลืนทีมากขึน และเกิดการดกัจบั Hg2+ ในสารละลายผสมระหว่างบฟัเฟอร์ 10 mM 

HEPES และ dimetylformamide (98:2, v/v, pH 7.4) ไดอ้ยา่งจาํเพาะเจาะจง โดยแสดงสัญญาณ
ฟลูออเรสเซนตท์ีความยาวคลืน 480 nm และมีค่า detection limit เท่ากบั 5.72 x 10-8 M 

 

 
 

ภาพที 20 เซ็นเซอร์ 14 

 

Molina และคณะ [54] สังเคราะห์เซ็นเซอร์ 15 จากการทาํปฏิกิริยาระหว่าง N-pyrenyl 

substituted diethyl aminomethylphosphonate และ 4-methoxybenzaldehyde ผลการวิจยัพบว่า 
เซ็นเซอร์ทีไดส้ามารถดกัจบัไดท้งัไอออนปรอท (Hg2+) และไอออนทองแดง (Cu2+) ในสารละลาย
ผสมระหว่าง acetronitrile และนาํ โดยแสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนตเ์มือดกัจบั Hg2+ และCu2+ ที
ความยาวคลืน 450 nm และมีค่า detection limit ของเซ็นเซอร์ในการดกัจบั Hg2+ และ Cu2+ เท่ากบั 
4.29 x 10-6 M และ 3.91 x 10-6 M ตามลาํดบั 
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ภาพที 21 เซ็นเซอร์ 15 

Martinez และคณะ [55] สังเคราะห์เซ็นเซอร์ 16 จากการทาํปฏิกิริยาระหว่าง N-pyrenyl 

substituted diethyl aminomethylphosphonate และ 1-pyrene-carboxaldehyde ผลการวิจยัพบว่า 
เซ็นเซอร์ทีไดไ้ม่มีความจาํเพาะเจาะจงกบั Hg2+ เนืองจากสามารถดกัจบัไดท้งัไอออนปรอท (Hg2+) 

และไอออนทองแดง (Cu2+) (ไอออนทงัสองชนิดต่างมีคุณสมบติัเป็น soft acid) ในสารละลาย 

acetronitrile โดยแสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนตเ์มือดกัจบั Hg2+ และ Cu2+ ทีความยาวคลืน 430 nm 
และ 473 nm ตามลาํดบั และมีค่า detection limit ของเซ็นเซอร์ในการดกัจบัไอออนทงัสองเท่ากบั 
3.7 x 10-6 M 
 

 
 

ภาพที 22 เซ็นเซอร์ 16 

 

Bhalla และคณะ [56] สังเคราะห์เซ็นเซอร์ 17 และ 18 จาการทาํปฏิกิริยาระหว่าง crown 

ether based terphenyl diamine และ pyrene 2 หมู่ ไดป้รอทเซ็นเซอร์ทีมีความจาํเพาะต่อ Hg2+ สูง 
โดยเซ็นเซอร์ 17 และ 18 แสดงสญัญาณฟลูออเรสเซนตท์ีความยาวคลืน 328 nm ในสารละลายผสม 
tetreahydrofuran (THF) และนาํ (9.5:0.5, v/v) และมีค่า detection limit ของเซ็นเซอร์ 17 และ 18 

เท่ากบั 2.0 x 10-6 M และ 4.0 x 10-8 M ตามลาํดบั 
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ภาพที 23 เซ็นเซอร์ 17 (ซา้ย) และ 18 (ขวา) 
 

Park และคณะ [57] สงัเคราะห์สารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์19 จากการทาํปฏิกิริยาระหว่าง 
9-ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde และ 1,4-phenylenediacetonitrile เพือใช้เป็นชันสารอินทรียท์ี
สามารถเปล่งแสงได ้(emissive layer) ในไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรีย ์จากผลการวิจยัพบว่า 
อุปกรณ์ทีเตรียมจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนตท์ีสงัเคราะห์ไดแ้สดงแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตสี์
ฟ้าเมือมีการต่อวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์แสดงสัญญาณ photoluminescence และ electroluminescence ที
ความยาวคลืน 428 nm ซึงอยูใ่นช่วงความยาวคลืนของแสงสีฟ้า นอกจากนีค่า turn-on voltage ของ
อุปกรณ์มีค่า 8 โวลต ์เมือความหนาของชนั emissive layer เท่ากบั 600 Å และ 4 โวลต ์เมือความ
หนาของชนั emissive layer เท่ากบั 300 Å ตามลาํดบั 

 

 
 

ภาพที 24 สารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์19 
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จากตวัอยา่งบทความวจิยัขา้งตน้จะเห็นไดว้า่สารเรืองแสงฟลูออเรสเซนตท์ีถูกใชเ้ป็นส่วน
แสดงสญัญาณฟลูออเรสเซนต ์(ฟลูออโรฟอร์) ในโครงสร้างของเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ จะเชือมต่อกบั
ส่วนทีสามารถดกัจบัไอออนโลหะหนกั (ไอโอโนฟอร์) ดว้ยพนัธะโควาเลนต ์โดยเมือส่วนไอโอโน
ฟอร์เกิดการดกัจบัไออนโลหะแลว้นนั จะส่งผา่นอิเล็กตรอนไปให้ส่วนฟลูออโรฟอร์ ซึงหมู่ฟลูออ
โรฟอร์ทีนิยมใชก้นันนัจะเป็นสารประกอบอะโรมาติกทีมีระบบคอนจูเกชนั (conjugation) เพือให้
แสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนตไ์ดดี้ สาํหรับไอโอโนฟอร์มีทงัลกัษณะทีเป็นวง (cyclic ionophore) 

ซึงการเลือกใชต้อ้งคาํนึงถึงอนัตรกิริยาระหว่างชนิดของอะตอมทีอยูภ่ายในวงและขนาดของวงที
เหมาะสมกบัขนาดและชนิดของไอออนเป้าหมาย และไอโอโนฟอร์ชนิดสายโซ่ยาว ( acyclic 

ionophore) ทีคาํนึงถึงคุณลักษณะเฉพาะของไอออนเป้าหมายในเรืองการสร้างสารประกอบ
เชิงซ้อนกับไอโอโนฟอร์ และยงัเห็นได้ว่าการปรับเปลียนโครงสร้างเพียงส่วนใดส่วนหนึงของ
เซ็นเซอร์จะส่งผลต่อความจาํเพาะเจาะจงต่อไอออนไดอี้กดว้ย นอกจากนีการประยกุตใ์ชส้ารเรือง
แสงฟลูออเรสเซนตใ์นไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรีย ์ยงัไดรั้บความสนใจเพราะสามารถนาํมา
พฒันาเป็นอุปกรณ์ทีใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

ถึงแมว้่าการนําสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์มาพฒันาและประยุกตใ์ช้ในงานวิจยัทงั 2 

ดา้นทีกล่าวมาอยา่งแพร่หลาย แต่งานวจิยัทงั 2 ดา้นยงัถูกพบว่ามีขอ้ดอ้ยและขอ้บกพร่อง สาํหรับ
การสังเคราะห์สารเรืองแสงฟลูออเรสเซนตเ์พือใช้เป็นสารเซ็นเซอร์สําหรับตรวจจบั Hg2+ ยงัมี
ขอ้ดอ้ยในดา้นของความไม่จาํเพาะเจาะจงต่อ Hg2+ เพียงชนิดเดียว และมีค่า detection limit ทีสูง 
กล่าวคือไม่สามารถตรวจจบั Hg2+ ทีปริมาณความเขม้ขน้ตาํได ้นอกจากนีไดโอดเปล่งแสงชนิด
อินทรีย ์ทีพฒันามาจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนตย์งัมีขอ้ดอ้ยในดา้นของประสิทธิภาพและอายุ
การใชง้านทีตาํ ดงันนังานวทิยานิพนธนี์จึงสนใจการพฒันาสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนตท์ีสามารถ
ใชเ้ป็นสารเซ็นเซอร์สาํหรับตรวจจบั Hg2+ ทีมีความเขม้ขน้ตาํและมีความจาํเพาะเจาะจงต่อ Hg2+ ที
สูง โดยเปรียบเทียบกบัไอออนของโลหะทรานซิชนั โลหะอลัคาไลน์ และโลหะอลัคาไลน์เอิร์ท 

อีกทงัสามารถคายแสงฟลูออเรสเซนตใ์นช่วงการมองเห็นได ้(visible region) ซึงมีประโยชน์ต่อ
การนาํไปพฒันาใชใ้นอุปกรณ์ตรวจสอบ Hg2+ ในภาคสนาม รวมถึงการพฒันาไดโอดเปล่งแสง
ชนิดสารอินทรีย ์ทีมีประสิทธิภาพทีดีและอายกุารใชง้านทีสูง 
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บทที 3 

อุปกรณ์และสารเคมี 
 

1. อุปกรณ์ 

1.1 เครือง Nuclear Magnetic Resonance 300 MHz: Bruker 300 

1.2 เครือง UV-visible spectrometer: HP-8453 

1.3 เครือง Fluorescence spectrometer: Perkin Elmer Luminescence spectrometer model LS-

50B 

1.4 เครือง Mass spectrometer: ESI-FT-ICR (High resolution) Bruker BioAPEX 70e 

spectrometer  
1.5 เครือง vacuum evaporation system 

1.6 เครือง C9920 Hamamatsu Photonics 

1.7 เครือง KEITHLEY 2400 source meter 

1.8 เครือง TOPCON BM-9 luminance meter 

1.9 เครือง Rotary evaporator: Buchi Rotavapor R-114 

1.10 เครือง Vacuum pump: Tokyo Rikakikai Co., Ltd. model A-3S 

1.11 เครือง Hot air oven: Binder model ED115 (E2) 

1.12 เครืองชงัละเอียด (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง): Denver instrument model S-234 

1.13 เครืองชงัละเอียด (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง): Mettler Toledo model AB204 

1.14 เครือง Hotplate and stirrer: Framo model M21/1 

1.15 Micropipette: Finnpipette, HH10711 ขนาด 1-10 μL 

1.16 TLC Silica gel 60 F254 aluminium sheet, Merck 

1.17 อุปกรณ์สาํหรับเตรียมแผน่ preparative TLC: Desaga Brinkmann 

1.18 กระดาษกรอง: Advantec ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 110 mm 

1.19 กระดาษกรอง: Advantec ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 70 mm   
1.20 เครืองแกว้พนืฐาน 

1.21 ชุดกรองแบบลดความดนั 

1.22 Clamp และ Clamp Holder 
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2. สารเคม ี
2.1 Acetonitrile: LAB-SCAN 

2.2 Aluminium metal 

2.3 Aluminium perchlorate nonahydrate: Sigma-Aldrich (98 %, Mw = 487.47 g/mol) 

2.4 1-Aminopyrene: Aldrich (Mw=217.27 g/mol) 

2.5 Argon gas: Masser Specialty Gas Co., Ltd. (99.999 %) 

2.6 Barium perchlorate trihydrate: Strem chemical (99.9 %, Mw = 336.24 g/mol) 

2.7 Bis(2-methyl-8-quinolinolato)-(4-phenylphenolato)aluminium 

2.8 2-Bromoacetyl bromide: Fluka (98% w/w, Mw =  201.85 g/mol) 

2.9 Cadmium perchlorate hexahydrate: Strem chemical (99 %, Mw = 311.30 g/mol) 

2.10 Cadmium acetate dehydrate: Fluka (Mw = 266.53 g/mol) 

2.11 Calcium acetate: Fluka (Mw = 158.17 g/mol) 

2.12 Chloroform-d (contains 1% v/v of TMS): Sigma-Aldrich (99.8 atom %D) 

2.13 Cobalt acetate tetrahydrate: Fluka (Mw = 249.08 g/mol) 

2.14 Copper acetate monohydrate: Fluka (Mw = 199.65 g/mol) 

2.15 Cobalt perchlorate hexahydrate: Sigma-Aldrich (Mw = 365.93 g/mol) 

2.16 Copper perchlorate hexahydrate: Sigma-Aldrich (98 %, Mw = 370.54 g/mol) 

2.17 Cysteamine hydrochloride: Fluka (≥ 97.0 %, Mw = 113.61 g/mol) 

2.18 De-ionized  water: Departmentment of chemistry, Silpakorn University 

2.19 1,3-Dibromopropane: Fluka (> 99%, d = 1.989 g/mL, Mw = 201.89 g/mol) 

2.20 Dichloromethane (distillation)  

2.21 Dichloromethane (for analysis): MERCK (99.8 %) 

2.22 Ethanol (distillation)  

2.23 Ethanol (absolute for analysis): MERCK 

2.24 Indium tin oxide glass 

2.25 Iron acetate: Fluka (Mw = 232.98 g/mol) 

2.26 Lead acetate: Carlo (Mw = 235.29 g/mol)   

2.27 Lithium fluoride 

2.28 Lithium perchlorate trihydrate: Strem chemical (99 %, Mw = 311.30 g/mol) 

2.29 Magnesium perchlorate hydrate: Fluka (98 %, Mw = 223.21 g/mol)  
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2.30 Manganese acetate tetrahydrate: Fluka (Mw = 245.09 g/mol) 

2.31 Manganese perchlorate hexahydrate: Strem chemical (99 %, Mw = 253.84 g/mol) 

2.32 Mercury acetate: Fluka (Mw=318.68 g/mol) 

2.33 Mercuric perchlorate hydrate: Sigma-Aldrich (98 %, Mw = 372.06 g/mol) 

2.34 Mercuric perchlorate trihydrate: Strem chemical (99+ %, Mw = 399.46 g/mol) 

2.35 Methanol (distillation)  

2.36 Methanol (for analysis): MERCK (99.9 %) 

2.37 Molybdenum dioxide 

2.38 4,4'-N,N'-dicarbazole-biphenyl 

2.39 N,N'-di-[(1-naphthaleyl)-N,N'-diphenyl]-1,1'-biphenyl-4,4'diamine 

2.40 Nickel acetate tetrahydrate: BDH (Mw = 248.84 g/mol)  

2.41 Nickel perchlorate hexahydrate: Fluka (≥ 98.0 %, Mw = 365.69 g/mol) 

2.42 Potassium acetate: Fluka (Mw = 98.14 g/mol) 

2.43 Potassium carbonate: Fluka (Mw=137.91 g/mol) 

2.44 Potassium perchlorate: Sigma-Aldrich (99+ %, Mw = 138.55 g/mol) 

2.45 Rhodamine B: Fluka (Mw = 479.02 g/mol) 

2.46 Silica gel 60 (0.063-0.200 mm) สาํหรับ column chromatography: Merck 

2.47 Silica gel 60 F254 containing gypsum สาํหรับ preparative thin layer chromatography: 

Merck 

2.48 Silver acetate: BHD (Mw = 166.91 g/mol) 

2.49 Silver perchlorate monohydrate: Strem chemical (99 %, Mw = 207.32 g/mol) 

2.50 Sodium acetate: Fluka (Mw = 82.03 g/mol) 

2.51 Sodium bicarbonate: Sigma-Aldrich (Mw = 84.01 g/mol) 

2.52 Sodium hydroxide: Fluka (≥ 98.0 %, Mw = 40.00 g/mol) 

2.53 Sodium methoxide: Fluka (≥ 98.0 %, Mw = 54.02 g/mol) 

2.54 Sodium perchlorate: Fluka (98 %, Mw = 82.03 g/mol) 

2.55 Sodium sulfate anhydrous: Sigma-Aldrich (99.0 %) 

2.56 Tetrahydrofuran (Analytical reagent; A.R.): LAB-SCAN (99.8 %) 

2.57 Triethylamine: Ridel-de-Haen (99 %, d = 0.73 g/mL, Mw = 101.19 g/mol) 

2.58 Zinc acetate dehydrate: Fluka (Mw = 219.51 g/mol) 
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บทที 4 

วิธีการทดลอง 
 

1. การสังเคราะห์เซ็นเซอร์ 

ในงานวจิยันีไดแ้สดงการประยกุตใ์ชส้ารเรืองแสงฟลูออเรสเซนตใ์นการสงัเคราะห์
เซ็นเซอร์สาํหรับตรวจจบั Hg2+ (ปรอทเซ็นเซอร์) ชนิดใหม่ 2 ชนิด ทีมีความวอ่งไวและ
ความจาํเพาะเจาะจงสูงต่อ Hg2+ เซ็นเซอร์ทงัสองชนิดประกอบดว้ย 2-[3-(2-

aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl]ethanamine ซึงทาํหนา้ทีเป็นไอโอโนฟอร์ เมือนาํไปเชือมต่อ
กบัหมู่โรดามีนบี (rhodamine B group) จาํนวน 2 หมู่ ซึงทาํหนา้ทีเป็นฟลูออโรฟอร์จะไดเ้ซ็นเซอร์ 
I และเมือนาํ 2-[3-(2-aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl]ethanamine เชือมต่อกบัหมู่ไพรีน 
(dipyrene group) จาํนวน 2 หมู่ ซึงทาํหนา้ทีเป็นฟลูออโรฟอร์ จะไดเ้ซ็นเซอร์ II โครงสร้างของ
เซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิด แสดงไดด้งัภาพที 25 

 

 

ภาพที 25 โครงสร้างปรอทเซ็นเซอร์ชนิดใหม่ 2 ชนิด 

เซ็นเซอร์ I 

เซ็นเซอร์ II 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
25 

 

 

1.1 การสังเคราะห์ไอโอโนฟอร์ชนิด 2-[3-(2-aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl] ethanamine 

(I-3) 

 

 

ภาพที 26 สมการปฏิกิริยาการสังเคราะห์ 2-[3-(2-aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl]ethanamine (I-3) 

 

วิธีการสังเคราะห์ 2-[3-(2-aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl]ethanamine (I-3) ไดศ้ึกษา
ตามวิธีของ Wanichacheva และคณะ [41] ดังภาพที 26 โดยชัง sodium methoxide (NaOMe) 
ปริมาณ 1.50 กรัม (27.8 มิลลิโมล) ใส่ลงในขวดกน้กลมขนาด 50 มิลลิลิตร จากนันละลายดว้ย dry 

methanol (MeOH) ปริมาณ 7.0 มิลลิลิตร และเติมซิสเตเอมีนไฮโดรคลอไรด์ (cysteamine 

hydrochloride; I-1) ปริมาณ 1.00 กรัม (8.80 มิลลิโมล) ลงในสารละลาย แลว้จึงกวนปฏิกิริยาภายใต้
บรรยากาศอาร์กอนทีอุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 30 นาที แลว้จึงเติม 1,3-ไดโบรโมโพรเพน (1,3-

dibromopropane; I-2) ปริมาณ 7.0 มิลลิลิตร (3.5 มิลลิโมล) แลว้กวนปฏิกิริยาพร้อมให้ความร้อน
จนอุณหภูมิถึง     40 oC เป็นระยะเวลา 10 ชวัโมง เมือครบกาํหนดเวลาจึงนาํไปกาํจดัตวัทาํละลาย
ออก โดยใชเ้ครือง rotary evaporator จากนันเติมสารละลาย sodium hydroxide (NaOH) เขม้ขน้ 

30% w/v ปริมาณ 15.0 มิลลิลิตร ลงในขวดปฏิกิริยาขา้งตน้และกวนเบาๆ ทีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 
18 ชวัโมง แลว้นาํไปสกดัดว้ย dichloromethane (CH2Cl2) ปริมาณ 20.0 มิลลิลิตร จาํนวน 3 ครัง 

โดยเก็บสารละลายชนั CH2Cl2 ทีไดร้วมกนั  
นาํสารละลายชนั CH2Cl2 ทีได ้มาสกดัดว้ยนาํปราศจากไอออน (deionized water; นาํ DI) 

ปริมาณ 60.0 มิลลิลิตร อีกหนึงครัง โดยเลือกเก็บชัน CH2Cl2 มากาํจดันําออกโดยเติม sodium 

sulfate anhydrous (anh. Na2SO4) ลงไปปริมาณเล็กน้อย และนาํไปกาํจดั CH2Cl2 ออกโดยใชเ้ครือง 

rotary evaporator ไดส้าร I-3 มีลกัษณะเป็นนาํมนัสีเหลืองอ่อน (นาํไปใชใ้นปฏิกิริยาขนัตอนต่อไป
โดยไม่ผา่นการแยกบริสุทธิ) 
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1.2 การสังเคราะห์เซ็นเซอร์ I 

 

 

ภาพที 27 สมการปฏิกิริยาการสังเคราะห์เซ็นเซอร์ I 

 
การสังเคราะห์เซ็นเซอร์ I แสดงไดด้งัภาพที 27 โดยการเตรียมไอโอโนฟอร์ I-3 ปริมาณ 

0.06 กรัม (0.30 มิลลิโมล) ใส่ขวดกน้กลมขนาด 25 มิลลิลิตร จากนันละลายดว้ย dry ethanol 

(EtOH) ปริมาณ 6.0 มิลลิลิตร แลว้จึงเติมโรดามีนบีคลอไรด์ (rhodamine B chloride; I-4) ปริมาณ 
0.30 กรัม (0.63 มิลลิโมล) และ dry triethylamine (NEt3) ซึงทาํหน้าทีเป็นเบส ปริมาณ 0.25 

มิลลิลิตร (12 มิลลิโมล) แลว้กวนปฏิกิริยาภายใตบ้รรยากาศอาร์กอนพร้อมใหค้วามร้อนจนอุณหภูมิ
ถึง 78 oC เป็นระยะเวลา 30 ชวัโมง เมือครบกาํหนดเวลาทิงให้เยน็จนถึงอุณหภูมิห้อง แลว้จึงนาํไป
กรองและกาํจดั EtOH ออกดว้ยเครือง rotary evaporator จากนันเติม CH2Cl2 ปริมาณ 20.0 มิลลิลิตร 

ลงในขวดปฏิกิริยาขา้งตน้ แลว้นาํไปสกดัดว้ยนาํ DI ปริมาณ 20.0 มิลลิลิตร จาํนวน 3 ครัง โดยเลือก
เก็บสารละลายชนั CH2Cl2 มากาํจดันาํออกโดยเติม anh. Na2SO4 ลงไปปริมาณเล็กน้อย และนาํไป
กาํจัด CH2Cl2 ออกด้วยเครือง rotary evaporator จากนันแยกบริสุทธิสารทีได้ด้วยเทคนิค 

preparative thin layer chromatography ในทีมืด โดยใชต้วัทาํละลายผสมระหว่าง CH2Cl2 และ 

MeOH (90:10 v/v) ตามลาํดบั เป็น mobile phase พบวา่ไดเ้ซ็นเซอร์ I มีลกัษณะเป็นนาํมนั มีสีชมพู
อ่อน ปริมาณ 33 มิลลิกรัม (0.03 มิลลิโมล) คิดเป็นเปอร์เซ็นตผ์ลผลิตไดเ้ท่ากบั 10% โดยการแยก
ดว้ยเทคนิคนีมีอตัราการเคลือนทีของสารบนตวัดูดซบั (rate of flow; Rf) เท่ากบั 0.83  
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1.3 การสังเคราะห์เซ็นเซอร์ II 

 

 

ภาพที 28 สมการปฏิกิริยาการสังเคราะห์เซ็นเซอร์ II 

 

การสังเคราะห์เซ็นเซอร์ II แสดงได้ดังภาพที 28 โดยการเตรียมอะมิโนไพรีน (1-

aminopyrene; II-1) ปริมาณ 0.20 กรัม (0.90 มิลลิโมล) ใส่ขวดกน้กลมขนาด 25 มิลลิลิตร จากนัน
ละลายด้วย dry Dichlorometane ปริมาณ 20.0 มิลลิลิตร และจึงเติมโบรโมอะเซธาไมด ์
(bromoacethylbromide; II-2) ปริมาณ 0.17 มิลลิลิตร (2.00 มิลลิโมล) แล้วกวนปฏิกิริยาภายใต้
บรรยากาศอาร์กอนทีอุณหภูมิหอ้งเป็นระยะเวลา 12 ชวัโมง แลว้จึงนาํไปแยกส่วนทีไม่ละลายออก
จากสารละลายด้วยการกรอง แลว้ทิงไวใ้ห้แห้งจะได้ผลิตภณัฑ ์II-2 มีลกัษณะเป็นของแข็งสีขาว 
ปริมาณ 387 มิลลิกรัม (1.14 มิลลิโมล) คิดเป็นเปอร์เซ็นตผ์ลผลิตไดเ้ท่ากบั 78% หลงัจากนันการ
เตรียมไอโอโนฟอร์ II-3 ปริมาณ 0.035 กรัม (0.18 มิลลิโมล) และโพแทสเซียมคาร์บอเนต (K2CO3) 

ซึงทาํหน้าทีเป็นเบส ปริมาณ 0.032 กรัม (0.23 มิลลิโมล) ใส่ขวดกน้กลมขนาด 25 มิลลิลิตร แลว้
กวนปฏิกิริยาภายใตบ้รรยากาศอาร์กอนทีอุณหภูมิห้อง เป็นระยะเวลา 30 นาที จากนันเติม 2-

bromo-N-(pyren-1-yl)acetamide II-3 ปริมาณ 0.12 กรัม (0.35 มิลลิโมล) แลว้กวนปฏิกิริยาภายใต้
บรรยากาศอาร์กอนพร้อมให้ความร้อนจนอุณหภูมิถึง 67 oC เป็นระยะเวลา 24 ชวัโมง เมือครบ
กาํหนดเวลาทิงใหเ้ยน็จนถึงอุณหภูมิหอ้ง แลว้จึงนาํไปแยกส่วนทีไม่ละลายออกจากสารละลายดว้ย
การกรอง และนาํไปกาํจดั THF ออกดว้ยเครือง rotary evaporator จากนันแยกบริสุทธิสารทีไดด้ว้ย
เทคนิค preparative thin layer chromatography ในทีมืด โดยใชต้วัทาํละลายผสมระหว่าง CH2Cl2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
28 

 

 

และ MeOH (95:5 v/v) ตามลาํดบั เป็น mobile phase พบว่าไดเ้ซ็นเซอร์ II มีลกัษณะเป็นของแข็งสี
นาํตาล ปริมาณ 69 มิลลิกรัม (0.10 มิลลิโมล) คิดเป็นเปอร์เซ็นตผ์ลผลิตไดเ้ท่ากบั 54% โดยการแยก
ดว้ยเทคนิคนีมีอตัราการเคลือนทีของสารบนตวัดูดซบั (rate of flow; Rf) เท่ากบั 0.50   
 

2. การทดสอบประสิทธิภาพในการตรวจจับ Hg2+ 

เมือทาํการสังเคราะห์สารฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ทัง 2 ชนิดสําเร็จแล้ว พบว่าเซนต์
เซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิดเป็นสารชนิดใหม่ ดงันนัจึงนาํตอ้งมาศึกษาคุณสมบติัในการดูดกลืนแสงอุลตร้า
ไวโอเลตในและคุณสมบติัการคายแสงฟลูออเรสเซนตข์องสารฟลูออเรสเซนตเ์ซ็นเซอร์แต่ละชนิด
ในตวัละลายอินทรียแ์ละตวัทาํละลายอินทรียท์ีมีส่วนผสมทีเป็นนาํ เพือหาตวัทาํละลายทีเหมาะสม
ต่อการวเิคราะห์การตรวจจบั Hg2+ หลงัจากนนัทาํการศึกษาความสามารถในการตรวจจบั Hg2+ ดว้ย
เทคนิคฟลูออเรสเซนตส์เปกโทรสโกปี เพือหาความไวในการวิเคราะห์ (sensitivity) ความจาํเพาะ
เจาะจงต่อ Hg2+ (selectivity) อีกทงัทาํการศึกษาการตรวจจบั Hg2+ เปรียบเทียบกบัไอออนรบกวน
ชนิดอืนๆ รวมทงันาํไปศึกษาถึงประสิทธิภาพในการตรวจจบั Hg2+ ในภาวะทีมีไอออนรบกวนอืนๆ 
อตัราส่วนการเกิดสารเชิงซ้อนดว้ยวิธีการของ Job (Job’s plot) ค่าคงทีสมดุลของการจบักบั Hg2+ 
(Association constant; Kasso) และค่าประสิทธิภาพเชิงควอนตมัทางฟลูออเรสเซนต ์(fluorescence 

quantum yield: Фf) รวมถึงการศึกษาลกัษณะของโครงสร้างโมเลกุลทีสังเคราะห์ได้ทงั 2 ชนิด
หลงัจากเกิดอนัตรกิริยากบั Hg2+ ดว้ยเทคนิค molecular modeling  

 

2.1 การทดสอบความไว (sensitivity) 

การทดสอบความไวของเซ็นเซอร์แต่ละชนิดนัน ได้ศึกษาด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์
สเปกโทรสโกปี โดยการเตรียมสารละลายเซ็นเซอร์แต่ละชนิด และปิเปตสารละลายเซ็นเซอร์แต่ละ
ชนิดมาปริมาณ 3 มิลลิลิตร แลว้วดัสญัญาณฟลูออเรสเซนตท์ีเกิดขึนก่อนการเติม Hg2+ หลงัจากนัน
วดัสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีเกิดขึนภายหลังการไตเตรต Hg2+ ในแต่ละครัง  สังเกตเห็นการ
เปลียนแปลงของความเขม้สญัญาณการคายแสงฟลูออเรสเซนต ์ผลการทดลองทีไดจ้ากการทดสอบ
นีสามารถนาํไปใชใ้นการหาค่าคงทีสมดุลของการจบักบั Hg2+ (Kassoc) ซึงค่าคงทีสมดุลของการเกิด
ไอออนเชิงซ้อน (Association constant: Kassoc) เป็นค่าทีบอกความสามารถในการเกิดสารประกอบ
เชิงซ้อนระหว่างสารเซ็นเซอร์และไอออนโลหะ จากสมการ Benesi-Hildebrand [44, 58-59] ตาม
สมการที (1) 
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 ตามสมการ Benesi-Hildebrand (1);   
           

 

  

จากสมการที (1) มีลักษณะความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง ดังนันการสร้างกราฟแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่ง               ในแนวแกน y และ             ในแนวแกน x จะหาค่าคงทีสมดุลของการจบักบั Hg2+

ได ้เมือกาํหนดให ้ 
A 0  = ความเขม้แสงฟลูออเรสเซนตข์องสารละลายเซ็นเซอร์เริมตน้ 

A    = ความเขม้แสงฟลูออเรสเซนตข์องสารละลายเซ็นเซอร์หลงัเติมไอออนทีความเขม้ขน้
ใดๆ 

Amin= ความเขม้แสงฟลูออเรสเซนตข์องสารละลายเซ็นเซอร์นอ้ยทีสุด 
n     = จาํนวนเตม็ใดๆ เช่น 1, 2 และ 3 

 

พบวา่ค่าคงทีสมดุลของการจบักบั Hg2+ คาํนวณไดจ้ากความชนัของกราฟทีสร้างขึน ดงันี 
 

 
 

2.1.1 การเตรียมสารละลายเซ็นเซอร์ 

เตรียมสารละลายเซ็นเซอร์ I เขม้ขน้ 1.6x10-4 M ใน CH2Cl2 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร จากนัน
เจือจางสารละลายเซ็นเซอร์ I ดว้ยวธีิ serial dilution โดยให้ความเขม้ขน้ลดลงครังละ 10 เท่า จนได้
ความเขม้ขน้สุดทา้ยเท่ากบั 1.6x10-6 M ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ซึงการเจือจางทุกครังปรับปริมาตร
ดว้ย CH2Cl2 ในทาํนองเดียวกนั ในทาํนองเดียวกนั เตรียมสารละลายเซ็นเซอร์ II เขม้ขน้ 0.46x10-6 

M ใน acetonitrile และนาํ (80:20, v/v) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร  
 

2.1.2 การเตรียมสารละลายปรอท 

การศึกษาความไวของเซ็นเซอร์ I สามารถทาํไดโ้ดยเตรียมสารละลายปรอท (II) เปอร์คลอ
เรตทีมีความเขม้ขน้ 1.0x10-2 M ใน THF ปริมาตร 10 มิลลิลิตร จากนันเจือจางสารละลายของ Hg2+ 
ทีเตรียมได ้ดว้ยวิธี serial dilution เช่นเดียวกบัการเตรียมสารละลายเซ็นเซอร์ โดยให้ความเขม้ขน้

[Hg2+]n
1

(1) 
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ลดลงครังละ 10 เท่า จนไดค้วามเขม้ขน้สุดทา้ยเท่ากบั 1.0x10-4 M ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ซึงการเจือ
จางทุกครังปรับปริมาตรดว้ย THF ส่วนการศึกษาความวอ่งไวของเซ็นเซอร์ II จะเปลียนเป็นเตรียม
สารละลายปรอท (II) อะซิเตตทีละลายในนาํ โดยมีความเขม้ขน้เริมตน้เท่ากบั 1.0x10-2 M และความ
เขม้ขน้สุดทา้ยเท่ากบั 1.0x10-4 M 

 
2.1.3 การทดสอบ 

นาํสารละลายเซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิด ทีเตรียมขึนไปวดัสัญญาณฟลูออเรสเซนต ์สังเกตการ
เปลียนแปลงของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีเกิดขึน เมือมีการไตเตรตสารละลายของ Hg2+ โดย
กาํหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในการทดสอบสาํหรับเซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิด ตามตารางที 2 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที 2 ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ สาํหรับการทดสอบความไวของเซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิด 

 

2.2 การทดสอบความจําเพาะเจาะจง (selectivity) 

การทดสอบความจาํเพาะเจาะจงของเซ็นเซอร์แต่ละชนิดนนั ไดศึ้กษาดว้ยเทคนิคฟลูออเรส
เซนตส์เปกโทรสโกปี โดยการวดัสญัญาณฟลูออเรสเซนตจ์ากการไตเตรตดว้ยสารละลายของ  Hg2+ 
ลงในสารละลายเซ็นเซอร์แต่ละชนิดทีถูกเตรียมขึนปริมาณ 3 มิลลิลิตร เปรียบเทียบกบัสัญญาณ
ฟลูออเรสเซนต์ทีเกิดขึนจากการไตเตรตด้วยสารละลายไอออนรบกวนอืนๆ ลงในสารละลาย
เซ็นเซอร์แต่ละชนิดทีถูกเตรียมในลกัษณะเดียวกนั แลว้สังเกตเห็นการเปลียนแปลงของสัญญาณ
ฟลูออเรสเซนต์ระหว่างการไตเตรตด้วยสารละลายของ Hg2+ และการไตเตรตด้วยสารละลาย
ไอออนรบกวนอืนๆ 
 

 

 

 

เซ็นเซอร์ I II 

ex (nm) 550 347 

Scan speed (nm/min) 300 300 

ช่วงความยาวคลืนที
ศึกษา (nm) 

560-640 360-600 
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2.2.1 การเตรียมสารละลายเซ็นเซอร์ 

สารละลายเซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิด จะเตรียมขึนในลกัษณะเดียวกบัการศึกษาความไว โดยใช้
ความเขม้ขน้เริมตน้และความเขม้ขน้สุดทา้ยเท่ากนั แต่การศึกษาความจาํเพาะเจาะจงจะเตรียมความ
เขม้ขน้สุดทา้ยในปริมาณ 50 มิลลิลิตร 

 
2.2.2 การเตรียมสารละลายปรอทและไอออนรบกวนชนิดอืนๆ 

ในการศึกษาความจาํเพาะเจาะจงของเซ็นเซอร์ I จะเตรียมสารละลายของ Hg2+ และไอออ
โลหะเกลือเปอร์คลอเรตชนิดต่างๆ ใน THF ส่วนการทดสอบความจาํเพาะเจาะจงของเซ็นเซอร์ II 

จะเปลียนเป็นเตรียมสารละลายของ Hg2+ และไอออนโลหะหนกัเกลืออะซิเตตชนิดต่างๆ ในนาํ โดย
เตรียมขึนในลกัษณะเดียวกบัการทดสอบความไว ซึงใชค้วามเขม้ขน้เริมตน้และความเขม้ขน้สุดทา้ย
เท่ากนั โดยไอออนรบกวนอืนๆ สาํหรับเซ็นเซอร์แต่ละชนิดแสดงไดด้งันี 

  
เซ็นเซอร์ I             Li+, Na+, K+, Ba2+, Mg2+, Al3+, Ni2+, Cu2+, Cd2+, Co2+, Mn2+ และ Ag+ 
เซ็นเซอร์ II Na+, K+, Ca2+, Cu2+, Cd2+, Co2+, Mn2+, Zn2+, Pb2+, Ag+, Ni2+ และ Fe3+  

 

2.2.3 การทดสอบ 

นาํสารละลายเซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิด ทีเตรียมขึนไปวดัสัญญาณฟลูออเรสเซนต ์สังเกตการ
เปลียนแปลงของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีเกิดขึน เมือมีการไตเตรตสารละลายของ Hg2+ 
เปรียบเทียบกับการไตเตรตสารละลายไอออนเกลือเปอร์คลอเรตและอะซิเตตชนิดต่างๆ โดย
กาํหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในการทดสอบตามตารางที 2 เช่นเดียวกบัการทดสอบความไว 

 

2.3 การทดสอบความสามารถในการตรวจจับ  Hg2+ ในภาวะทีมีไอออนรบกวนชนิดอืนๆ 
(competitive studies) 

การทดสอบความสามารถในการตรวจจบั  Hg2+ ในภาวะทีมีไอออนรบกวนชนิดอืนๆ 
ทาํการศึกษาด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรสโกปี โดยการวดัสัญญาณฟลูออเรสเซนต์
ในขณะก่อนเติมและหลงัเติมสารละลายของ Hg2+ ลงในสารละลายเซ็นเซอร์แต่ละชนิดทีถูกเตรียม
ขึนปริมาณ 3 มิลลิลิตร จนสังเกตเห็นการเปลียนแปลงสัญญาณฟลูออเรสเซนตค์งทีทีความเขม้ค่า
หนึง หลงัจากนนัเติมสารละลายไอออนรบกวนชนิดต่างๆ ในปริมาณเท่ากบัสารละลายของ Hg2+ ที
เติมลงไปในสารละลายเซ็นเซอร์ และวดัสัญญาณฟลูออเรสเซนตภ์ายหลงัการเติมไอออนรบกวน
อืนๆ อีกครัง  
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2.3.1 การเตรียมสารละลายเซ็นเซอร์ 

สารละลายเซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิด จะเตรียมขึนในลกัษณะเดียวกบัการทดสอบความไว โดยใช้
ความเขม้ขน้เริมตน้และความเขม้ขน้สุดทา้ยเท่ากนั แต่การทดสอบความสามารถในการตรวจจบั 

Hg2+ ในภาวะทีมีไอออนรบกวนชนิดอืนๆ จะเตรียมความเขม้ขน้สุดทา้ยในปริมาณ 50 มิลลิลิตร 
เช่นเดียวกบัการทดสอบความจาํเพาะเจาะจง 

 
2.3.2 การเตรียมสารละลายปรอทและไอออนรบกวนชนิดอืนๆ 

สาํหรับเซ็นเซอร์ I และ II จะเตรียมสารละลาย Hg2+ และไอออนเกลือเปอร์คลอเรตและอะ
ซิเตตชนิดต่างๆ เพอืใชท้ดสอบความสามารถในการตรวจจบั Hg2+ ในภาวะทีมีไอออนรบกวนชนิด
อืนๆ เช่นเดียวกบัการเตรียมเพอืใชใ้นการทดสอบความจาํเพาะเจาะจง  

 

2.3.3 การทดสอบ 

นาํสารละลายเซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิด ทีเตรียมขึนไปวดัสัญญาณฟลูออเรสเซนต ์สังเกตการ
เปลียนแปลงของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีเกิดขึน เมือมีการเติมสารละลายของ Hg2+ และ
สารละลายไอออนรบกวนชนิดเกลือเปอร์คลอเรตและอะซิเตตชนิดต่างๆ ลงในสารละลายเซ็นเซอร์ 
โดยกาํหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในการทดสอบตามตารางที 2 เช่นเดียวกบัการทดสอบความไว 
จากนันสร้างกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่า IF/I0 ทีความยาวคลืนทีความเขม้มากทีสุด ใน
แนวแกน y และชนิดของสารต่างๆ ในแนวแกน x เมือกาํหนดให ้                  

I0 = ความเขม้ของแสงฟลูออเรสเซนตข์องสารละลายก่อนเติมไอออน  

IF = ความเขม้ของแสงฟลูออเรสเซนตข์องสารละลายหลงัเติมไอออน 
  
2.4 การหาอัตราส่วนการเกิดสารเชิงซ้อนวิธีการของ Job (Job’s plot) 

การหาอตัราส่วนการเกิดสารเชิงซ้อนวิธีการของ Job ไดศ้ึกษาดว้ยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์
สเปกโทรสโกปี โดยการวดัสญัญาณฟลูออเรสเซนตใ์นระบบทีมีเศษส่วนโมล (mole fraction) หรือ
อตัราส่วนระหว่างจาํนวนโมลของเซ็นเซอร์ II ต่อจาํนวนโมลของ Hg2+ และ Cu2+ ในอตัราส่วน
ต่างๆ 

 

การหาอตัราส่วนการเกิดสารเชิงซอ้นของเซ็นเซอร์ II สามารถทาํไดโ้ดยเตรียมสารละลาย
เซ็นเซอร์ II ในสารละลายผสม acetonitrile และนาํ (80:20, v/v) เขม้ขน้ 0.46x10-6 M จากนันเจือจาง
ตามตารางที 3 โดยไม่ตอ้งผสมสารละลายของ Hg2+ แต่ละขวดปรับปริมาตร 10 มิลลิลิตร ด้วย 
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acetonitrile และนาํ (80:20, v/v) แล้วนาํไปวดัสัญญาณการคายแสงฟลูออเรสเซนตก่์อนการเติม 

Hg2+ (I0) โดยเก็บสารละลายทงัหมดไวด้งัเดิมหลงัจากสินสุดการวดั 
จากนันเติมสารละลายปรอท (II) อะซิเตตในนาํเขม้ขน้ 0.46x10-4 M ในขวดปริมาตร  10 

มิลลิลิตร ลงในสารละลายเซ็นเซอร์ II เจือจางแต่ละขวดโดยใหมี้อตัราส่วนดงัตารางที 3 แลว้นาํไป
วดัสัญญาณการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ (I) หลังจากเติม  Hg2+ จากนันสร้างกราฟแสดง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผลคูณของ (I0-I) และเศษส่วนโมลของเซ็นเซอร์ทีความยาวคลืน 481 nm ใน
แนวแกน y และเศษส่วนโมลของเซ็นเซอร์ในแนวแกน x เพือหาอตัราส่วนระหว่างเซ็นเซอร์ต่อ 

Hg2+ ทีสามารถแสดงสญัญาณฟลูออเรสเซนตไ์ดม้ากทีสุด สาํหรับสารละลายทองแดง (II) อะซิเตต 
จะถูกเตรียมในทาํนองเดียวกนักบัการเตรียมสารละลายปรอท (II) อะซิเตต 

 

 
 

ตารางที 3 การหาอตัราส่วนการเกิดสารเชิงซอ้นของเซ็นเซอร์ II 

 

2.5 การหาค่าประสิทธิภาพเชิงควอนตัมทางฟลูออเรสเซนต์ (fluorescence quantum yield) 

การหาค่าประสิทธิภาพเชิงควอนตมัทางฟลูออเรสเซนตข์องเซ็นเซอร์แต่ละชนิด เป็นการ
หาอตัราส่วนของจาํนวนโฟตอนทีถูกคายออกมาต่อจาํนวนโฟตอนทีถูกดูดกลืน โดยสารทีเกิดการ
คายแสงฟลูออเรสเซนตไ์ดม้ากจะมีค่าเขา้ใกล ้1 โดยคาํนวณหาไดต้ามสมการที (2) ต่อไปนี 

 

 

(2) 

ขวดที เซ็นเซอร์ (mL) Hg2+ (μL) mole fraction of sensors
1 0 1.0 0
2 0.1 0.9 0.1
3 0.2 0.8 0.2
4 0.3 0.7 0.3
5 0.4 0.6 0.4
6 0.5 0.5 0.5
7 0.6 0.4 0.6
8 0.7 0.3 0.7
9 0.8 0.2 0.8
10 0.9 0.1 0.9
11 1.0 0 1.0
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เมือ    = quantum yield ของสารตวัอยา่ง 

 = quantum yield ของสารมาตรฐาน 

= ค่าความชนัจากกราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าการคายแสง
ฟลูออเรสเซนตก์บัการดูดกลืนแสงของสารตวัอยา่ง 

= ค่าความชนัจากกราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าการคายแสง
ฟลูออเรสเซนตก์บัการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐาน 

= refractive index ของตวัทาํละลายสารตวัอยา่ง 

= refractive index ของตวัทาํละลายสารมาตรฐาน 
 

2.5.1 การเตรียมสารละลายเซ็นเซอร์และสารละลายปรอท 

สารละลายเซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิด และสารละลายปรอท  (II) เปอร์คลอเรต เตรียมขึนใน
ลกัษณะเดียวกบัการทดสอบความไว โดยใชค้วามเขม้ขน้เริมตน้และความเขม้ขน้สุดทา้ยเท่ากนั 

 

2.5.2 การเตรียมสารละลายอ้างอิง 

การหาค่าประสิทธิภาพเชิงควอนตมัทางฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ I จะคาํนวณหาโดย
ใชส้ารละลายโรดามีนบี [44] เป็นสารอา้งอิง  

 

2.5.3 การเตรียมสารละลายอ้างอิง 

เตรียมสารละลายอา้งอิงโรดามีนบี เขม้ขน้ 1.0x10-4 M ใน EtOH ปริมาตร 10 มิลลิลิตร 

 

2.5.4 การทดสอบ 

นาํสารละลายเซ็นเซอร์ I ปริมาณ 3 มิลลิลิตร มาเติมดว้ยสารละลาย Hg2+ และวดัสัญญาณ
ฟลูออเรสเซนต ์โดยกาํหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในการทดสอบตามตารางที 4  
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พารามิเตอร์ ค่า 
[Hg2+] ทีเติม 

 (eq. เทียบกบัเซ็นเซอร์) 7 

ex (nm) 550 

Scan speed (nm/min) 300 

Slit width (nm) 2.5 

ช่วงความยาวคลืนที
ศึกษา (nm) 

560-640 

 

ตารางที 4 ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ สาํหรับวดัการคายแสงฟลูออเรสเซนตข์องเซ็นเซอร์ I ในการศึกษาค่าประสิทธิ 

ภาพเชิงควอนตมัทางฟลูออเรสเซนต์ 
 

จากนันนาํไปวดัค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 550 nm และการคายแสงฟลูออเรส
เซนตท์ีความยาวคลืน 575 nm สาํหรับเซ็นเซอร์ I และวดัซาํโดยเจือจางสารละลายดงักล่าวครังละ 
2/3 เท่า  อย่างน้อย 3 ครัง แล้วนําค่าการดูดกลืนแสงและคายแสงทีว ัดได้สร้างกราฟแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ในแนวแกน y และค่าการดูดกลืนแสงใน
แนวแกน x จากนันทาํการทดลองซาํโดยเปลียนสารละลายเซ็นเซอร์เป็นสารละลายอา้งอิงทีไม่มี 

Hg2+ แลว้คาํนวณหาค่าประสิทธิภาพเชิงควอนตมัทางฟลูออเรสเซนตต์ามสมการที (2) เมือ 

เซ็นเซอร์ I  
    quantum yield ของโรดามีนบีเท่ากบั 0.69 

refractive index ของ CH2Cl2 เท่ากบั 1.424 

refractive index ของ EtOH เท่ากบั 1.362 

 

2.6 ลักษณะการตรวจจับ Hg2+ ของเซ็นเซอร์ II ด้วยเทคนิค molecular modeling 

แสดงลักษณะการจับของ  Hg2+ ในเซ็นเซอร์  II โดยใช้แบบจําลองโมเลกุล  จาก
โปรแกรม Material Studio 5.5 program package (Dmol3 program) ซึงโครงสร้างเซ็นเซอร์ II 

เบืองตน้สร้างจากการดัดแปลงโครงสร้างผลึกของโรดามีนบี ในฐานขอ้มูลโปรตีน (PDB ID  

3BR5) และคาํนวณหาโครงสร้างเสถียรดว้ยระเบียบวิธี density functional theory (DFT) ดว้ยการ
ประมาณแบบโลคลัเดนซิตี (LDA) ฟังกช์นันลั PWC [60] และเบซิสเซตเชิงอะตอมแบบดบัเบิลนัม

x
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เมอริคลัโพลาไรเซชนั (DNP) [61] ซึงพลงังานการยึดจบั (Ebind) ของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง
เซ็นเซอร์ II และ Hg2+ สามารถคาํนวณไดต้ามสมการ (3)  

จาก           Sensor + Hg2+  Sensor···Hg complex 

ดงันนั        Ebind = E(Sensor···Hg complex) - E(Sensor) – E(Hg2+)  (3) 
 

3. การพัฒนาไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรีย์  
การพฒันาไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรียจ์ากสารเรืองสารฟลูออเรสเซนต ์III และ IV 

ผูว้ิจยัไดรั้บสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ทงั 2 ชนิดมาทาํการทดลอง ซึงสารเรืองแสงฟลูออเรส
เซนตท์งั 2 ชนิดถูกสงัเคราะห์ขึนโดยนางสาว ศศิวมิล ไกรทอง ดงัแสดงตามรูปที 29 

 
 

 

ภาพที 29 โครงสร้างของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนตช์นิดใหม่ 2 ชนิด 

 
3.1 การทดสอบคุณสมบัติในการดูดกลืนแสงอุลตร้าไวโอเลตของสารฟลูออเรสเซนต์ III และ 

IV  
 สารแสงฟลูออเรสเซนต ์III และ IV ทีไดรั้บมาเป็นสารชนิดใหม่ จึงตอ้งมีการศึกษาการ

ดูดกลืนแสงอุลตร้าไวโอเลตเพือหาความยาวคลืนทีมากทีสุดของการดูดกลืน  นอกจากนีผลการ
ทดลองในส่วนนียงัสามารถนาํไปหาค่าคงทีของการดูดกลืนแสงไดอี้กดว้ย 

สารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III 

สารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV 
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3.1.1 ค่าสัมประสิทธิของการดูดกลืนแสง (Absorption coefficient)  

ค่าสมัประสิทธิของการดูดกลืนแสงของสารละลายมีความสาํคญัอยา่งยงิในการศึกษาการ
ดูดกลืนแสงโดยค่าการดูดกลืนแสงจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัความเขม้ขน้ตามกฎของเบียร์-แลม
เบิร์ต (Beer-Lambert law) [62] ดงัสมการที (4) 
 

                                                    A = cl           (4) 
 

         เมือ A =  ค่าการดูดกลืนแสงของสาร (absorbance) 

                      =  ค่าสมัประสิทธิของการดูดกลืนแสง (L mol-1 cm-1) 

                 l  =  ระยะทางทีแสงผา่นตวัอยา่ง หรือความกวา้งของเซลล ์(cm) 

                     c  =  ความเขม้ขน้หน่วย โมล/ลิตร หรือโมลาร์ (M)    

 

3.1.2 การเตรียมสารละลายของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ 

เตรียมสารละลายของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ III เขม้ขน้ 1.0x10-5 M ใน CH2Cl2 
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร จากนนัเจือจางสารละลายของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III ดว้ยวิธี serial 

dilution โดยใหค้วามเขม้ขน้ลดลงครังละ 7 เท่า จนไดค้วามเขม้ขน้ 7.3x10-6 M, 5.2x10-6 M, 3.1x10-6 

M และ 1.0x10-6 M โดยแต่ละความเขม้ขน้มีปริมาตร 10 มิลลิลิตร ซึงการเจือจางทุกครังปรับ
ปริมาตรด้วย CH2Cl2 ในทาํนองเดียวกัน ในทาํนองเดียวกัน เตรียมสารละลายของสารเรืองแสง
ฟลูออเรสเซนต ์IV เขม้ขน้ 1.0x10-5 M ใน CH2Cl2 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร จากนันเจือจางสารละลาย
ของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV ดว้ยวิธี serial dilution โดยให้ความเขม้ขน้ลดลงครังละ 7 เท่า 
จนไดค้วามเขม้ขน้ 7.2x10-6 M, 5.1x10-6 M, 3.1x10-6 M และ 1.0x10-6 M ใน CH2Cl2 ปริมาตร 10 
มิลลิลิตร  
 

3.2  การทดสอบคุณสมบัติในการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของสารฟลูออเรสเซนต์ III และ IV 

สารเรืองแสงฟลูออเรสเซนตท์งั 2 ชนิดทีถูกสังเคราะห์ขึนเป็นสารชนิดใหม่ ดงันันจึงนํา
ตอ้งมาศึกษาคุณสมบติัการคายแสงฟลูออเรสเซนตแ์ต่ละชนิดในสารละลาย CH2Cl2 โดยเตรียม
สารละลายของสารเรืองแสงฟลูออเรเซนต ์III ความเขม้ขน้เริมตน้ 1.0x10-5 M ใน CH2Cl2 ปริมาตร 
10 มิลลิลิตร จากนันเจือจางสารละลายของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III ดว้ยวิธี serial dilution 

โดยใหค้วามเขม้ขน้ลดลงครังละ 1.4 เท่า จนไดค้วามเขม้ขน้สุดทา้ยเท่ากบั 1.0x10-6 M ปริมาตร 10 

มิลลิลิตร ซึงการเจือจางทุกครังปรับปริมาตรดว้ย CH2Cl2 ในทาํนองเดียวกนั เตรียมสารละลายของ
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สารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV ความเขม้ขน้เริมตน้เท่ากบั 1.0x10-5 M ใน CH2Cl2 ปริมาตร 10 
มิลลิลิตร จากนนัเจือจางจนไดค้วามเขม้ขน้สุดทา้ยเท่ากบั 1.0x10-6 M ปริมาตร 10 มิลลิลิตร 

 

3.3  การสร้างไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรีย์ 
เมือทราบถึงคุณสมบตัิของการคายแสงฟลูออเรสเซนตข์องสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์

III และ IV แลว้ จะสามารถออกแบบชนัเคลือบต่างๆ ซึงเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์และสร้าง
ไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรียท์ีตอ้งการภายใตส้ภาวะสุญญากาศทีมีความดนัตาํ แสดงดงัภาพที 
30 หลงัจากนนัอุปกรณ์ทีถูกสร้างขึนจะถูกส่งต่อไปยงั glove box เพอืทีจะทาํการห่อหุม้หรือป้องกนั
อุปกรณ์จากการทาํปฏิกิริยากบัก๊าซออกซิเจน (encapsulation) ภายใตส้ภาวะบรรยากาศไนโตรเจน
และมีความชืนตาํ 

 

Al (100 nm) 

LiF (0.5 nm) 

Bis(2-methyl-8-quinolinolato)-(4-phenylphenolato)aluminium 

(BAlq) (70 nm) 

4,4'-N,N'-dicarbazole-biphenyl (Doped CBP) (20 nm) 

N,N'-di-[(1-naphthaleyl)-N,N'-diphenyl]-1,1'-biphenyl-4,4'diamine 

(α-NPD) (70 nm) 

MoO2  (2 nm) 

ITO (100 nm) 

Glass substrate 

 

ภาพที 30 โครงสร้างของไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรีย ์

 

ไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรียท์ีแสดงดงัภาพที 30 ถูกออกแบบโดยคาํนึงถึงสมบตัิการ
คายแสงฟลูออเรสเซนตข์องสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III และ IV รวมถึงระดบัพลงังาน highest 
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occupied molecular orbital (HOMO) และระดบัพลงังาน lowest unoccupied molecular orbital 

(LUMO) ของสารประกอบในแต่ละชนัของอุปกรณ์ ดงัแสดงในตารางที 5 

 

ชนิดของสารประกอบ HOMO (eV) LUMO (eV) 

Indium tin oxide (ITO) [63] 5.02 - 

MoO2 [63] 5.53 - 

α-NPD [64] 5.40 2.35 

CBP [64] 5.96 2.57 

Balq [65] 5.70 2.80 

LiF/Al [65] 4.10 - 

 

ตารางที 5 ค่า HOMO และ LUMO ของสารประกอบชนิดต่างๆ 

 
3.4  การศึกษาคุณลักษณะและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ 

เมือสามารถสร้างไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรียข์องสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์ III 

และ  IV ได้สําเร็จแล้ว จะนําอุปกรณ์ของสารทัง 2 ชนิดมาทาํการศึกษาคุณลักษณะและ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เพือหากราฟ electroluminescence (EL graph) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยไ์ฟฟ้า (I-V correlation) ความสัมพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นของ
กระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยไ์ฟฟ้า (J-V correlation) ค่าศกัยไ์ฟฟ้าทีอุปกรณ์เริมทาํงาน (turn on 

voltage) ค่าส่องสว่าง (luminance) ค่าประสิทธิภาพของควอนตมัภายนอก (External quantum 

efficiency) ประสิทธิภาพกาํลงั (power efficiency) และอายกุารใชง้าน (lifetime)  

 

3.4.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า (I-V correlation) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยไ์ฟฟ้าสามารถหาไดจ้ากการสร้าง
กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้าในแนวแกน y และความต่างศกัยไ์ฟฟ้าใน
แนวแกน x (I-V curve) ซึงค่ากระแสไฟฟ้าทีนาํมาสร้างกราฟคือค่ากระแสไฟฟ้าทีไหลผ่านวงจร
หรืออุปกรณ์ ส่วนค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้าคือศกัยไ์ฟฟ้าทีไหลผ่านวงจรหรืออุปกรณ์ นอกจากนียงั
สามารถหาค่าศกัยไ์ฟฟ้าทีอุปกรณ์เริมทาํงาน (turn on voltage) ไดจ้ากกราฟความสัมพนัธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยไ์ฟฟ้า (I-V curve) 
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3.4.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า 
(J-V correlation) 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยไ์ฟฟ้าสามารถ
หาไดจ้ากการสร้างกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าในแนวแกน y 

และความต่างศกัยไ์ฟฟ้าในแนวแกน x (I-V curve) ซึงความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าทีนาํมาสร้าง
กราฟคือปริมาณค่ากระแสไฟฟ้าทีไหลผา่นวงจรหรืออุปกรณ์ต่อหนึงหน่วยพืนทีของอุปกรณ์ ส่วน
ค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้าคือศกัยไ์ฟฟ้าทีไหลผา่นวงจรหรืออุปกรณ์  
 

3.4.3 การศึกษาค่าส่องสว่าง (luminance) 

 ค่าส่องสวา่งของอุปกรณ์ คือปริมาณแสงทีถูกปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ต่อพืนทีผิวทงัหมด
ของอุปกรณ์ มีหน่วยเป็น candela (cd) ต่อตารางเมตร โดยในการทดลองจะสร้างกราฟแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าส่องสว่าง (luminance) ในแนวแกน  y และค่าความหนาแน่นของ
กระแสไฟฟ้าในแนวแกน x  
 

3.3.4 การศึกษาค่าประสิทธิภาพของควอนตัมภายนอก (external quantum efficiency) 

ค่าประสิทธิภาพของควอนตมัภายนอกคือค่าทีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการเรืองแสง
ของอุปกรณ์ไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรียโ์ดยค่าประสิทธิภาพของควอนตมัภายนอกสามารถ
หาได้จากอัตราส่วนของจาํนวนโฟตอนทีถูกปล่อยจากอุปกรณ์ต่อจาํนวนอิเล็กตรอนทีวิงผ่าน
อุปกรณ์ โดยในการทดลองจะสร้างกราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าประสิทธิภาพของควอนตมั
ภายนอกในแนวแกน y และค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าในแนวแกน x 
 

3.4.5 การศึกษาค่าประสิทธิภาพกําลัง (power conversion efficiency) 

ค่าประสิทธิภาพกาํลงัคือค่าทีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการเปลียนพลงังานทีถูกใส่เขา้
ไปในอุปกรณ์ให้กลายไปเป็นแสง โดยค่าประสิทธิภาพกาํลงัสามารถหาไดจ้ากอตัราส่วนปริมาณ
แสงสว่างทีผ่านพืนทีหนึงในเวลา 1 วินาที มีหน่วยเป็นลูเมน (lumen) ต่อกาํลงัของกระแสไฟฟ้า
ไฟฟ้าทีไหลผ่านอุปกรณ์  มีหน่วยเป็นวัตต์ (watt) โดยในการทดลองจะสร้างกราฟแสดง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าประสิทธิภาพกาํลงัในแนวแกน y และค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า
ในแนวแกน x 
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3.4.6 การศึกษาค่าอายุการใช้งาน (lifetime) 

ค่าอายกุารใชง้านคือค่าทีบ่งบอกถึงช่วงระยะเวลาของการใชง้านของอุปกรณ์ทียงัสามารถ
เปล่งแสงได้ โดยในการทดลองจะสร้างกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนของค่าส่อง
สว่างเริมตน้ต่อค่าส่องสว่างทีเปลียนแปลงไป ณ เวลาใดๆ ในแนวแกน y และเวลา มีหน่วยเป็น
ชวัโมง (h) ในแนวแกน x 
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บทที 5 

ผลการดําเนินงานวิจัย 

 

จากการสงัเคราะห์ปรอทเซ็นเซอร์ชนิดใหม่ 2 ชนิด ไดมี้การนาํเซ็นเซอร์ทีสังเคราะห์ไดม้า
ศึกษา เพือยืนยนัโครงสร้างของเซ็นเซอร์ดว้ยเทคนิค nuclear magnetic resonance spectroscopy 

(NMR) และ high resolution mass spectroscopy (HR-ESI MS) จากนันจึงนาํเซ็นเซอร์ทีไดม้า
ทดสอบประสิทธิภาพในการตรวจจับ Hg2+ ในสารละลายอินทรียแ์ละสารละลายอินทรียท์ีมี
ส่วนผสมทีเป็นนาํไดผ้ลการทดลองดงันี 

 
1. การยืนยันโครงสร้าง 

จากผลการสังเคราะห์สารเซ็นเซอร์แต่ละชนิดตามวิธีการทดลองทีได้กล่าวไวแ้ล้วนัน 
พบวา่ไดฟ้ลูออเรสเซนตเ์ซ็นเซอร์สาํหรับตรวจจบั Hg2+ ชนิดใหม่ 2 ชนิด ซึงสามารถวิเคราะห์และ
ยนืยนัโครงสร้างของสารทีสงัเคราะห์ไดแ้ต่ละชนิดดว้ยวธีิทางสเปกโทรสโกปีดงันี 

 
1.1 โครงสร้างของ 2-[3-(2-aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl]ethanamine (I-3) 

 

 

ภาพที 31 โครงสร้างทางเคมีของ 2-[3-(2-aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl]ethanamine (I-3) 

 

จากก ารศึกษา โครงส ร้า งท าง เค มีของ  2-[3-(2-aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl] 

ethanamine (I-3) โดยวธีิทางสเปกโทรสโกปีสามารถยนืยนัโครงสร้างไดด้งันี 
1H NMR (300 MHz, CDCl3):  1.63 (br s, 2NH2), 1.87 (quintet, J = 6.9 Hz, 2H), 2.60–2.65 (m, 

8H), 2.88 (t, J = 6.3 Hz, 4H) ppm (ภาพที 32).; 13C NMR (75 MHz, CDCl3):  29.1 (CH2), 30.0 

(2CH2), 35.7 (2CH2), 40.8 (2CH2) ppm (ภาพที 33).; HR-ESI MS จากการคาํนวณ C7H19N2S2 

(M+H)+ 195.0990 m/z, จากการทดสอบ 195.1066 m/z (ภาพที 34). 

   ส
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ภาพที 32 1H NMR ของ 2-[3-(2-aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl]ethanamine (I-3) 

 

 

 

ภาพที 33 13C NMR ของ 2-[3-(2-aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl]ethanamine (I-3) 
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ภาพที 34 HR-ESI MS ของ 2-[3-(2-aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl]ethanamine (I-3) 
 

เมือพจิารณาจากโครงสร้างสาร I-3 (ภาพที 31) และ 1H NMR สเปกตรัม (ภาพที 32) แสดง
ให้เห็นสัญญาณของโปรตอน 5 กลุ่ม ดงันี สัญญาณชุดแรกมีค่า chemical shift ( ) 1.63 ppm เป็น 
singlet มีลกัษณะ broad เกิดจากโปรตอนของหมู่เอมีน (-NH2; H-5) ถดัมาที  1.87 ppm เกิดจาก
โปรตอนบนคาร์บอนตาํแหน่ง 1 (H-1) มีลกัษณะเป็น quintet มีค่า coupling constant (J) เท่ากบั 6.9 

Hz เนืองจากเกิด coupling กบัสีโปรตอนบนคาร์บอนตาํแหน่ง 2 (H-2) ถดัมาสัญญาณของโปรตอน
ตาํแหน่ง 2 (H-2) และโปรตอนตาํแหน่ง 3 (H-3) ปรากฏใกลก้นัมาก จึงเห็นเป็น multiplet ที   

2.60–2.65 ppm และสุดทา้ยสัญญาณของโปรตอนตาํแหน่ง 4 (H-4) มีลกัษณะเป็น triplet ที  2.88 

ppm มีค่า coupling constant (J) เท่ากบั 6.3 Hz เนืองจากเกิด coupling กบัสองโปรตอนของ H-3 
โดยปรากฏบริเวณสนามแม่เหล็กตาํ (down field) กว่าโปรตอนชนิดอืนๆ เนืองจากอิทธิพลของหมู่
เอมีนทีอยูบ่นคาร์บอนเดียวกนั พบว่าเพียงแค่ 1H NMR สเปกตรัม สามารถทีจะยนืยนัโครงสร้าง
สาร I-3 ได ้แต่เพือความแน่นอนมากยงิขึน สามารถยนืยนัผลจากการตรวจสอบนาํหนักโมเลกุล
ร่วมดว้ย โดยพิจารณาจาก HR-ESI MS (ภาพที 34) ในสูตรโมเลกุลเป็น C7H19N2S2 (M+H)+ ได้
เท่ากบั 195.1066 m/z มีค่าใกลเ้คียงกบัทีไดจ้ากการคาํนวณมาก โดยมีค่าเท่ากบั 195.0990 m/z จึง
ยนืยนัไดว้า่ไดส้าร I-3 เกิดขึนจริงจากการสงัเคราะห์   
 

1.2 โครงสร้างของเซ็นเซอร์ I 

 

ภาพที 35 โครงสร้างทางเคมีของเซ็นเซอร์ I 
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 จากการศึกษาโครงสร้างทางเคมีของเซ็นเซอร์ I โดยวิธีทางสเปกโทรสโกปีสามารถยนืยนั
โครงสร้างไดด้งันี  
1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 1.15 (t, J = 6.9 Hz, 24H), 1.55–1.57 (m, 2H), 2.17–2.23 (m, 4H), 

2.35 (t, J = 6.9 Hz, 4H), 3.22–3.36 (m, 20H), 6.24-6.27 (m, 4H), 6.37-6.43 (m, 8H), 7.06–7.09 

(m, 2H), 7.42–7.44 (m, 4H), 7.88 (br s, 2H) ppm (ภาพที 36).; 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 11.6 

(8CH3), 28.0 (CH2), 28.6 (2CH2), 29.4 (2CH2), 39.2 (2CH2), 43.3 (2CH2), 44.7 (8CH2), 63.7 (2C), 

77.3 (2CH), 96.7 (4CH), 104.4 (4C), 107.1 (4CH), 121.8 (2CH), 122.8 (2CH), 127.1 (2CH), 

127.9 (4CH), 131.4 (2CH), 147.8 (4C), 152.3 (4C), 166.7 (2C) ppm (ภาพที 37-38).; HR-ESI MS 

จากการคาํนวณ C63H74N6O4S2 (M+H)+ 1043.5291 m/z, จากการทดสอบ 1043.5440 m/z (ภาพที 
39). 
 

 

ภาพที 36 1H NMR สเปกตรัมของเซ็นเซอร์ I 
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ภาพที 37 13C NMR สเปกตรัมของเซ็นเซอร์ I 

 

 

ภาพที 38 13C DEPT135 NMR สเปกตรัมของเซ็นเซอร์ I 
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ภาพที 39 HR-ESI MS สเปกตรัมของเซ็นเซอร์ I 

 

 เมือพิจารณาจากโครงสร้างเซ็นเซอร์ I (ภาพที 35) และ 1H NMR สเปกตรัม (ภาพที 36) 
แสดงใหเ้ห็นสญัญาณของโปรตอน 10 กลุ่ม ทีแตกต่างกนั โดยสญัญาณตาํแหน่งแรกปรากฏบริเวณ 
chemical shift ( ) ตาํสุดคือ 1.15 ppm เป็น triplet มีค่า coupling constant (J) เท่ากบั 7.2 Hz เกิดจาก
โปรตอนตาํแหน่ง 1 (H-1) เนืองจากห่างไกลจากอิทธิพลของแรงดึงอิเล็กตรอนมากทีสุดและ 

coupling กบัโปรตรอนตาํแหน่ง 6 (H-6) สัญญาณถดัมาปรากฏที  ช่วง 1.50-1.59 ppm มีลกัษณะ
เป็น multiplet เกิดจากโปรตอนตาํแหน่งที 2 (H-2) ทีมีการเกิด coupling กบัโปรตอนบนคาร์บอน
ตาํแหน่งที 3 (H-3) สัญญาณทีสามมีลักษณะเป็น multiplet ที  ช่วง 2.17-2.23 ppm เกิดจาก
โปรตอนตาํแหน่งที 3 (H-3) ที coupling กบัโปรตอนบนคาร์บอนตาํแหน่งที 2 (H-2) สัญญาณถดัมา
มีค่า  ปรากฏที 2.35 ppm เป็น triplet มีค่า coupling constant (J) เท่ากบั 6.9 Hz เกิดจากโปรตอน
ตาํแหน่งที 4 (H-4) ทีมีการเกิด coupling กบัโปรตอนบนคาร์บอนตาํแหน่งที 5 (H-5) ถดัมาสัญญาณ
ของโปรตอนตาํแหน่ง 5 (H-5) และโปรตอนตาํแหน่ง 6 (H-6) ปรากฏใกลก้ันมาก จึงเห็นเป็น 
multiplet ที  3.22–3.36 ppm และสญัญาณทีเหลืออีก 5 กลุ่มสุดทา้ย เป็นของโปรตอนบนคาร์บอน
ในวงอะโรมาติก โดยมีค่า  ปรากฏในช่วง 6.24-7.90 ppm ทงันีอิทธิพลจากวงอะโรมาติกจะส่งผล
ใหโ้ปรตอนปรากฏสญัญาณทีบริเวณสนามแม่เหล็กตาํกว่าอะลิฟาติกโปรตอน นอกจากนีสามารถ
ยนืยนัผลจากการตรวจสอบนาํหนกัโมเลกุลร่วมดว้ย เพือความแน่นอนมากยงิขึน โดยพิจารณาจาก 
HR-ESI MS (ภาพที 39) ในสูตรโมเลกุลเป็น C63H74N6O4S2 (M+H)+ ไดเ้ท่ากบั 1043.5440 m/z ซึงมี
ค่าใกลเ้คียงจากการคาํนวณทีมีค่าเท่ากบั 1043.5291 m/z มาก จึงยนืยนัไดว้่าไดเ้ซ็นเซอร์ I เกิดขึน
จริงจากการสงัเคราะห์ 

 

 

 

 



 
48 

 

 

1.3 โครงสร้างสารประกอบ II-3 

 

 

ภาพที 40 โครงสร้างทางเคมีของสารประกอบ II-3 

 

จากการศึกษาโครงสร้างทางเคมีของสารประกอบ II-3 โดยวธีิทางสเปกโทรสโกปีสามารถ
ยนืยนัโครงสร้างไดด้งันี 
1H NMR (300 MHz, CDCl3):  4.30 (s, 2H), 8.03-8.25 (m, 8H), 8.44 (d, J = 8.4 Hz, H), 8.96 (br 

s, NH) ppm (ภาพที 41).; 13C NMR (75 MHz, CDCl3):  30.2 (CH2), 119.7 (CH), 121.7 (CH), 

123.7 (C), 124.5(C), 125.2 (CH), 125.3 (CH), 125.7 (CH), 126.3 (CH),  127.2 (2CH), 128.5 (CH), 

129.2 (C), 129.6 (C),  128.7 (C),130.7 (C),131.3 (C), 164.0 (C) ppm (ภาพที 42-43).; HR-ESI MS 

จากการคาํนวณ C18H12BrNNaO (M+Na)+ 360.0000 m/z, จากการทดสอบ 360.0034 m/z (ภาพที 
44). 

 

ภาพที 41 1H NMR สเปกตรัมของสารประกอบ II-3 
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ภาพที 42 13C NMR สเปกตรัมของสารประกอบ II-3 

 

 

ภาพที 43 13C DEPT135 NMR สเปกตรัมของสารประกอบ II-3 
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ภาพที 44 HR-ESI MS สเปกตรัมของสารประกอบ II-3 

  

เมือพิจารณาจากโครงสร้างของสารประกอบ II-3 (ภาพที 40) และ 1H NMR สเปกตรัม 
(ภาพที 41) แสดงให้เห็นสัญญาณของโปรตอน 3 กลุ่ม ทีแตกต่างกัน โดยสัญญาณตาํแหน่งแรก
ปรากฏบริเวณ chemical shift ( ) ตาํสุดคือ 4.30 ppm เป็น singlet เนืองมาจากอิทธิพลของหมู่
โบรมีนทีมีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูง (electronegativity) และหมู่เอไมด์ทีเป็นหมู่ดึงอิเล็กตรอนที
ลอ้มรอบส่งผลใหโ้ปรตอนบนคาร์บอนตาํแหน่งที 1 (H-1) ปรากฏสญัญาณทีบริเวณสนามแม่เหล็ก
ทีตาํ และซึงสอดคลอ้งกบั 13C NMR สเปกตรัม (ภาพที 42) และ 13C DEPT-135 NMR สเปกตรัม 

(ภาพที 43) ซึงแสดงสญัญาณคาร์บอนทีบริเวณ chemical shift ( ) ตาํสุดคือ 30.2 ppm เป็นลกัษณะ 
CH2 ถดัมาเป็นของโปรตอนบนคาร์บอนในวงอะโรมาติก โดยมีค่า  ปรากฏในช่วง 8.03-8.25 ppm 
มีลกัษณะเป็น multiplet และ 8.44 มีลกัษณะเป็น triplet มีค่า J  เท่ากบั 8.4 Hz และสัญญาณกลุ่ม
สุดทา้ยมีค่า  ปรากฏที 8.96 ppm เป็น singlet มีลกัษณะ board เกิดจากโปรตอนของหมู่เอไมด ์(-
NH; H-3) นอกจากนีเพือความแน่นอนมากยงิขึน สามารถยืนยนัผลจากการตรวจสอบนําหนัก
โมเลกุลร่วมดว้ย โดยพิจารณาจาก HR-ESI MS (ภาพที 44) ในสูตรโมเลกุลเป็น C18H12BrNNaO 

(M+Na)+ ได้เท่ากับ 360.0034 m/z มีค่าใกล้เคียงกับทีได้จากการคาํนวณมาก โดยมีค่าเท่ากับ 
360.0000 m/z จึงยนืยนัไดว้า่ไดส้ารประกอบ II-3 เกิดขึนจริงจากการสงัเคราะห์  
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1.4 โครงสร้างของเซ็นเซอร์ II 

 

 

ภาพที 45 โครงสร้างทางเคมีของเซ็นเซอร์ II 

 

จากการศึกษาโครงสร้างทางเคมีของเซ็นเซอร์ II โดยวธีิทางสเปกโทรสโกปีสามารถยนืยนั
โครงสร้างไดด้งันี 
1H NMR (300 MHz, CDCl3):  1.71 -1.76 (m, 2H), 2.49-2.58 (m, 8H), 2.83 (t, J = 5.7 Hz, 4H), 

3.50 (s, 4H), 7.87-8.15 (m, 16H), 8.69 (d, J = 8.4 Hz , 2H) ppm (ภาพที 46).; 13C NMR (75 MHz, 

CDCl3):  29.1 (CH2),  30.8 (2CH2),  32.7 (2CH2),  48.7 (2CH2),  52.8 (2CH2), 120.1 (2CH), 

121.9 (2C), 124.8 (2CH), 125.3 (2CH), 125.4 (2CH),  126.1 (2CH),  126.4 (2CH),  126.7 (2C),  

127.4 (2CH), 127.6 (2CH), 127.9 (2C), 128.4 (2C), 128.7 (2C), 130.6 (2C), 130.7 (2C), 131.4 

(2C), 170.0 (2C) ppm (ภาพที 47-48).; HR-ESI MS จากการคาํนวณ C43H41N4O2S2 (M+H)+  

709.2671 m/z, จากการทดสอบ 709.2771 m/z (ภาพที 49). 
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ภาพที 46 1H NMR สเปกตรัมของเซ็นเซอร์ II 

 

ภาพที 47 13C NMR สเปกตรัมของเซ็นเซอร์ II 
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ภาพที 48 13C DEPT135 NMR สเปกตรัมของเซ็นเซอร์ II 

 

 
 

ภาพที 49 HR-ESI MS สเปกตรัมของเซ็นเซอร์ II 

 

เมือพิจารณาจากโครงสร้างเซ็นเซอร์ II (ภาพที 45) และ1H NMR สเปกตรัม (ภาพที 46) 
แสดงให้เห็นสัญญาณของโปรตอน 6 กลุ่ม ทีแตกต่างกนัดงันี สัญญาณชุดแรกมีค่า chemical shift 

( ) 1.71-1.76 ppm เกิดจากโปรตอนบนคาร์บอนตาํแหน่ง 1 (H-1) มีลกัษณะเป็น multiplet เพราะ
ปรากฏสญัญาณใกลก้บัสญัญาณของนาํ ถดัมาสญัญาณของโปรตอนตาํแหน่ง 2 (H-2) และโปรตอน
ตาํแหน่ง 3 (H-3) ปรากฏใกลก้นัมาก จึงเห็นเป็น multiplet ที   2.49–2.58 ppm สญัญาณกลุ่มถดัมา
มีลกัษณะเป็น triplet มีค่า J  เท่ากบั 5.7 Hz แต่สัญญาณกลุ่มนีมีค่า  ปรากฏที 2.83 ppm ซึงเป็น
ของโปรตอนบนคาร์บอนตาํแหน่งที 4 (H-4) ถดัมาสัญญาณมีค่า chemical shift ( ) 3.50 ppm มี
ลกัษณะเป็น singlet เกิดจากโปรตอนบนคาร์บอนตาํแหน่งที 5 (H-5) เพราะอิทธิพลของอะตอม
ไนโตรเจนทีมีค่า EN สูงและหมู่เอไมด์ทีเป็นหมู่ดึงอิเล็กตรอนสัญญาณทีเหลืออีก 2 กลุ่มสุดทา้ย 
เป็นของโปรตอนบนคาร์บอนในวงอะโรมาติก โดยมีค่า  ปรากฏในช่วง 7.87-8.15 ppm มีลกัษณะ
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เป็น multiplet และ 8.69 มีลกัษณะเป็น triplet มีค่า J  เท่ากบั 8.4 Hz ทงันีอิทธิพลจากวงอะโรมาติก
จะส่งผลใหโ้ปรตอนปรากฏสญัญาณทีบริเวณสนามแม่เหล็กตาํกว่าอะลิฟาติกโปรตอน  นอกจากนี
สามารถยืนยนัผลจากการตรวจสอบนําหนักโมเลกุลร่วมด้วย เพือความแน่นอนมากยิงขึน โดย
พิจารณาจาก HR-ESI MS (ภาพที 49) ในสูตรโมเลกุลเป็น C43H41N4O2S2 (M+H)+ ได้เท่ากับ 

709.2771 m/z มีค่าใกลเ้คียงกบัทีไดจ้ากการคาํนวณมาก โดยมีค่าเท่ากบั 709.2671 m/z จึงยนืยนัได้
วา่ไดเ้ซ็นเซอร์ II เกิดขึนจริงจากการสงัเคราะห์  

 

2. การทดสอบประสิทธิภาพในการตรวจจับ Hg2+  

หลงัจากยนืยนัโครงสร้างฟลูออเรสเซนตเ์ซ็นเซอร์ชนิดใหม่ทงัหมด 2 ชนิดแลว้ จึงไดน้าํมา
ศึกษาความสามารถในการตรวจจบั Hg2+  ดว้ยเทคนิคฟลูออเรสเซนตส์เปกโทรสโกปีในสารละลาย
อินทรียห์รือสารละลายอินทรียท์ีมีส่วนผสมทีเป็นนาํ เพือหาความไวในการวิเคราะห์ (sensitivity) 

ความจาํเพาะเจาะจงกบั Hg2+ (selectivity) เปรียบเทียบกบัไอออนรบกวนชนิดอืนๆ รวมถึงศึกษา
ความสามารถในการตรวจจบั Hg2+ ในภาวะทีมีไอออนรบกวนอืนๆ (competitive) อตัราส่วนการ
เกิดสารเชิงซ้อนดว้ยวิธีการของ Job (Job’s plot) ค่าคงทีสมดุลของการจบักับ Hg2+ (Association 

constant; Kassoc) ค่าประสิทธิภาพเชิงควอนตมัทางฟลูออเรสเซนต ์(fluorescence quantum yield) 
และโครงสร้างโมเลกุลหลงัจากเกิดอนัตรกิริยากบั Hg2+ (molecular modeling) ดว้ย 

 

2.1 การทดสอบประสิทธิภาพในการตรวจจับ Hg2+ และไอออนรบกวนอืนๆ ของเซ็นเซอร์ I 

นาํเซ็นเซอร์ I ทีสังเคราะห์ได้มาศึกษาประสิทธิภาพในการตรวจจบั  Hg2+ และไอออน
รบกวนอืนๆ ใน CH2Cl2 ทงันี Hg2+  ไอออนโลหะทรานซิชนั ไอออนโลหะอลัคาไลน์ และไอออน
โลหะอลัคาไลน์เอิร์ทชนิดต่างๆ เตรียมโดยนาํเกลือเปอร์คลอเรตของโลหะหนักแต่ละชนิด ละลาย
ใน THF  
 

2.1.1 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ในภาวะทีมี Hg2+ ของเซ็นเซอร์ I 

การคายแสงฟลูออเรสเซนตข์องเซ็นเซอร์ I ถูกศึกษาดว้ยเทคนิคฟลูออเรสเซนตส์เปกโทรส
โกปี จากเครือง Perkin Elmer Luminescence Spectrometer LS-50B ในสารละลายไดคลอโรมีเทน 
โดยติดตามสเปกตรัมของการคายแสงฟลูออเรสเซนต ์(fluorescence emission spectrum) เมือ ex 
เท่ากบั 550 nm ความเขม้ขน้ของสารละลายเซ็นเซอร์ I เท่ากบั 1.6 μM และใช ้Hg2+ ในรูปของเกลือ
เปอร์คลอเรต ผลการทดลองแสดงดงัภาพที 50 
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ภาพที 50 การคายแสงฟลูออเรสเซนต ์( ex = 550 nm และ em = 575 nm) ของเซ็นเซอร์ I (1.6 μM) ในสารละลาย 

CH2Cl2 ก่อนและหลงัเติมปรอท (II) เปอร์คลอเรตทีความเขม้ขน้ต่างๆ a: 0 μM,  b: 0.5 μM, c: 0.8 μM, 

d: 0.9 μM, e: 1.1 μM, f: 1.2 μM, g: 1.3 μM. 

 

จากผลการทดลองพบวา่ การตรวจจบัของเซ็นเซอร์ I กบั Hg2+ แสดงสัญญาณการคายแสง
ฟลูออเรสเซนต์ลักษณะ OFF-ON ซึงเกิดจากกลไกการเปลียนแปลงโครงสร้างของเซ็นเซอร์
ภายหลงัการตรวจจบั Hg2+   เมือในภาวะทีไม่มี Hg2+ ในระบบ ฟลูออเรสเซนตเ์ซ็นเซอร์ I จะคาย
แสงฟลูออเรสเซนตท์ีความเขม้ตาํ แต่เมือไตเตรตปรอท (II) เปอร์คลอเรตทีความเขม้ขน้ต่างๆ การ
แสดงสัญญาณคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์จะมีการเปลียนแปลงในช่วงความยาวคลืน 
560-640 nm ในลกัษณะทีเพิมขึน โดยความยาวคลืนมากทีสุด ( max) ของการคายแสงฟลูออเรส
เซนตมี์ค่าเท่ากับ 575 nm ซึงการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ทีเกิดขึนจากการเปิดวง lactam ภายใน
โครงสร้างของเซ็นเซอร์และการคายแสงฟลูออเรสเซนตท์ีเกิดขึนของเซ็นเซอร์ I จะเพิมขึนเป็น
สัดส่วนโดยตรงกับปริมาณ Hg2+ ทีเพิมขึนในสารละลาย นอกจากนียงัพบว่าเมือเติม Hg2+ ใน
ปริมาณ 7 equivalent เทียบกบัความเขม้ขน้ของเซ็นเซอร์ สามารถวดัค่าประสิทธิภาพเชิงควอนตมั
ทางฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ได้เท่ากับ 0.48 เมือใชโ้รดามีนบีเป็นสารอ้างอิงในสารละลาย 
EtOH [44]  

การคาํนวณหา ค่าความสามารถตาํสุดของการตรวจจบั (detection limit) กระทาํโดยพลอต 
กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างค่า log ของความเขม้ขน้ของปรอท (II) เปอร์คลอเรตทีเติมลงไป 
(แกน x)  กบัค่าเชิงสมัพทัธ ์(relative value) ทีจุดใดๆ (แกน y) 
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        โดย                relative value = (I –I0) / (Imax – I0)   

เมือ        Imax  = ความเขม้ของแสงฟลูออเรสเซนตท์ีมีค่ามากทีสุด 

              I0  = ความเขม้ของแสงฟลูออเรสเซนตข์องสารละลายเซ็นเซอร์ I ก่อนเติม Hg2+ 

              I     = ความเขม้ของแสงฟลูออเรสเซนตข์องสารละลายหลงัเติม Hg2+ทีความเขม้ขน้ใดๆ 

 ขอ้มูลต่างๆของเซ็นเซอร์ I แสดงดงัตารางที 6 และสร้างกราฟแสดงดงัภาพที 51 

 

[Hg2+] (μM) log [Hg2+] ค่าเชิงสัมพัทธ์ 

0.13 -6.88 0.00072 

0.20 -6.70 0.00180 

0.27 -6.57 0.00380 

0.33 -6.48 0.00732 

 

ตารางที 6 ขอ้มลูค่าความเขม้ขน้ของปรอท (II) เปอร์คลอเรตทีเติมในสารละลาย (μM), ค่า log ของความเขม้ขน้
ของปรอท (II) เปอร์คลอเรตทีเติมลงในสารละลาย และค่าเชิงสัมพทัธ์ของเซ็นเซอร์ I 

 

 
ภาพที 51  กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่า log ของความเขม้ขน้ของปรอท (II) เปอร์คลอเรตทีเติมลงใน

สารละลาย กบัค่าเชิงสัมพทัธ์ของเซ็นเซอร์ I 

 

การคาํนวณ 

  จากกราฟไดส้มการเสน้ตรงคือ  y = 0.0156x + 0.1075; R2= 0.8605 

หาจุดตดัแกน x; กาํหนดให ้y = 0 

   ดงันนั                      0 = 0.0156x + 0.1075 

(5) 
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                                                   x = -0.1075/0.0156 

                                  x = -7.13   

แต่   x = log [Hg2+];   จะได ้        log [Hg2+]  = -7.13 

                [Hg2+]  = 10-7.13 

                                                                = 7.41x10-8 M 

                                                                = 14.87 ppb 

                                                                 15 ppb 

ดงันนั   ค่าความสามารถตาํสุด (detection limit) ของการตรวจจบั Hg2+ เท่ากบั 7.41x10-8 M หรือ 15 

ppb 

 

2.1.2 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ในภาวะทีมี Hg2+ เปรียบเทียบกับไอออน
รบกวนอืนๆ ของเซ็นเซอร์ I 

การทดสอบการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์  I ใน CH2Cl2 ในภาวะทีมี Hg2+ 
เปรียบเทียบกบัในภาวะทีมีไอออนรบกวนชนิดต่างๆทีถูกละลายใน THF ไดแ้ก่ Ag+, Ba2+, Al3+, 

Cd2+, Co2+, Cu2+, Li+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+ และ Mg2+ ไดผ้ลการทดลองดงัภาพที 52 
 

 
 

ภาพที 52 การคายแสงฟลูออเรสเซนต ์( ex = 550 nm และ em = 575 nm) ของเซ็นเซอร์ I (1.6 μM) ในสารละลาย 

CH2Cl2 ในภาวะทีมีไอออนโลหะของเกลือเปอร์คลอเรตชนิดต่างๆ ในปริมาณทีต่างกนั    
  

ภาพที 52 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่า normalized fluorescence intensity ของสัญญาณ
ฟลูออเรสเซนตท์ีความยาวคลืน 575 nm ในแนวแกน y และความเขม้ขน้ของไอออนชนิดต่างๆ ใน
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แนวแกน x จากผลการทดลองพบว่าเซ็นเซอร์ I มีความจาํเพาะเจาะจงทีดีกบั Hg2+ เมือเปรียบเทียบ
กบัไอออนตวัอืนๆ ถึงแมว้่าเซ็นเซอร์จะแสดงความจาํเพาะเจาะจงต่อ Cu2+ ดว้ยเช่นกนั แต่จากผล
การทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่เมือมีการเติม Hg2+ จะทาํให้เกิดการเพิมขึนของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์
อยา่งเห็นไดช้ดัเจนและมีการเปลียนแปลงสญัญาณฟลูออเรสเซนตท์ีมากกว่าตอนเติม Cu2+ ในขณะ
ทีสัญญาณการคายแสงฟลูออเรสเซนตห์ลงัเติมไอออนรบกวนชนิดอืนๆ ไดแ้ก่ Ag+, Ba2+, Al3+, 

Cd2+, Co2+, Li+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+ และ Mg2+ ในความเขม้ขน้เดียวกนักบั Hg2+ ไม่แสดงการ
เปลียนแปลงหรือมีการเปลียนแปลงเพียงเล็กน้อย เมือเทียบกบัความเขม้ของสัญญาณเริมตน้ (ใน
ภาวะทีไม่มีไอออนโลหะเจือปนในสารละลายเซ็นเซอร์)  จึงสรุปได้ว่าเซ็นเซอร์ I แสดง
ความจาํเพาะเจาะจงกบั Hg2+ ไดดี้กว่า Cu2+ และ Ag+ ทีเป็นไอออนซึงสามารถรบกวนการตรวจจบั 

Hg2+ ไดเ้พราะสามารถสร้างพนัธะกบัอะตอมของไนโตรเจน และซลัเฟอร์ไดเ้ช่นเดียวกบั Hg2+  

 

2.1.3 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ในภาวะทีมี Hg2+ และไอออนรบกวน
อืนๆ ของเซ็นเซอร์ I 

การทดสอบการคายแสงฟลูออเรสเซนตข์องเซ็นเซอร์ I ใน CH2Cl2 ในภาวะทีมี Hg2+

ละลายรวมอยูก่บัไอออนรบกวนอืนๆ ไดแ้ก่ Ag+, Ba2+, Cd2+, Co2+, Li+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+ และ 
Mg2+ ในขณะทีมีปริมาณไอออนรบกวนต่างๆเท่ากบัปริมาณ Hg2+ ในสารละลาย โดยผลการทดลอง
แสดงในรูปของกราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งค่า IF/I0 (แกน y) และชนิดของสาร (แกน x)  

เมือ         I0  = ความเขม้ของแสงฟลูออเรสเซนตข์องสารละลายเซ็นเซอร์ I ก่อนเติมไอออน  

              IF = ความเขม้ของแสงฟลูออเรสเซนตข์องสารละลายเซ็นเซอร์ I หลงัเติมไอออน
ไดผ้ลการดงัแสดงในภาพที 53 
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ภาพที 53 การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ( ex = 550 nm และ em = 575 nm) ของเซ็นเซอร์ I (1.6 μM) ใน
สารละลาย CH2Cl2 ในภาวะทีมีความเขม้ขน้ไอออนรบกวนต่างๆ เจือปนในสารละลายเท่ากบัความ
เขม้ขน้ของ Hg2+ (1 equiv. ของความเขม้ขน้ Hg2+) 

 

การทดลองนีเป็นการทดสอบความสามารถในการตรวจจบั Hg2+ ของเซ็นเซอร์ I ในภาวะที
มีไอออนรบกวนอืนๆอยูใ่นระบบ ไดแ้ก่ Ag+, Ba2+, Cd2+, Co2+, Li+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+ และ Mg2+ 
ซึงมีเขม้ขน้เท่ากับHg2+ (1 equiv. ของความเขม้ขน้ Hg2+) โดยติดตามการเปลียนแปลงสัญญาณ
ฟลูออเรสเซนตท์ีความยาวคลืน 575 nm จากภาพที 53 สังเกตไดว้่าสัญญาณฟลูออเรสเซนตท์ีได้
หลังจากเติมไอออนรบกวนต่างๆ รวมกับ Hg2+ มีการเปลียนแปลงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทงั
เพมิขึนและลดลงลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัเจน เมือเปรียบเทียบกบัสญัญาณฟลูออเรสเซนตท์ีไดห้ลงัการ
เติม Hg2+ เพยีงชนิดเดียว โดยสญัญาณฟลูออเรสเซนตท์ีไดห้ลงัจากเติม Hg2+ รวมกบัไอออนรบกวน
เช่น Mn2+, Mg2+ และ Ag+ มีการเปลียนแปลงของสัญญาณน้อยกว่า ±10% แต่ในส่วนของไอออน
รบกวนเช่น Li+, Na+, K+, Ni2+, Cd2+, Co2+ และ Ba2+ มีการเปลียนแปลงของสญัญาณฟลูออเรสเซนต์
มากกวา่ ±10% นนัแสดงใหเ้ห็นวา่ เซ็นเซอร์ I มีประสิทธิภาพความสามารถในการตรวจวดั Hg2+ ที
ลดลงเมือมีไอออนรบกวนอืนๆ เท่ากบัปริมาณ Hg2+ อยูใ่นระบบ 
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2.1.4 ผลการทดสอบสมบัติการดูดกลืนแสงอุลตร้าไวโอเลตและความสามารถในการตรวจจับ 

Hg2+ และไอออนรบกวนอืนๆ ของเซ็นเซอร์ I 

การศึกษาสมบตัิการดูดกลืนแสงอุลตร้าไวโอเลตของเซ็นเซอร์ I ถูกตรวจวดัจากเครือง 
UV-visible spectrometer: HP-8543 ใน CH2Cl2 โดยติดตามสเปกตรัมของการดูดกลืนแสงเมือไตเต-

รทสารละลายเซ็นเซอร์ I ทีมีความเขม้ขน้เท่ากบั 1.6 μM ดว้ยสารละลาย Hg2+ ในรูปของเกลือเปอร์
คลอเรต ผลการทดลองแสดงดงัภาพที 54 

 

 
 

ภาพที 54  การดูดกลืนแสง UV-Vis ของเซ็นเซอร์ I (1.6 μM) ในสารละลาย CH2Cl2 ก่อนและหลงัเติมปรอท (II) 
เปอร์คลอเรตทีความเขม้ขน้ต่างๆ a: 0 μM, b: 0.67 μM, c: 1.33 μM, d: 1.99 μM, e: 2.66 μM, f: 3.32 

μM. 

 

จากผลการทดลองการดูดกลืนแสง UV-Vis ของเซ็นเซอร์ I พบว่าเมือเติมปรอท (II) เปอร์
คลอเรตทีความเขม้ขน้ต่างๆ ทาํใหก้ารดูดกลืนแสง UV-Vis ของเซ็นเซอร์ I มีการเปลียนแปลง โดย
ในภาวะก่อนการเติมปรอท (II) เปอร์คลอเรต เซ็นเซอร์แสดงการดูดกลืนแสง UV-Vis ทีน้อย แต่
เมือไตเตรทปรอท (II) เปอร์คลอเรตลงไปในระบบ  ทาํใหค้วามเขม้ในการดูดกลืนแสงเพิมขึนอยา่ง
เห็นไดช้ัด และความเขม้ในการดูดกลืนแสงสูงสุดทีความยาวคลืน ( max) 557 nm และการเติม
ปรอท (II) เปอร์คลอเรตลงไปในสารละลายเซ็นเซอร์ I ทาํให้เกิดการแปลงเปลียนสีจากสารละลาย
ใสไม่มีสีเป็นสีชมพเูขม้อยา่งชดัเจน ซึงสามารถสงัเกตไดด้ว้ยตาเปล่า ในขณะทีไอออนรบกวนชนิด
อืนๆ ไดแ้ก่ Ag+, Ba2+, Al3+, Cd2+, Co2+, Cu2+, Li+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+ และ Mg2+  ไม่ทาํให้เกิดการ
เปลียนแปลงการดูดกลืนแสง UV-Vis และการเปลียนสีดงัภาพที 55 
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ภาพที 55 การเปลียนแปลงสีของเซ็นเซอร์ I ในสารละลาย CH2Cl2 ก่อนและหลงัเติมปรอท (II) เปอร์คลอเรตและ
ไอออนรบกวนอืนๆ 

 
2.2 การทดสอบประสิทธิภาพในการตรวจจับ Hg2+ และไอออนรบกวนอืนๆ ของเซ็นเซอร์ II 

นาํเซ็นเซอร์ II ทีสังเคราะห์ไดม้าศึกษาประสิทธิภาพในการตรวจจบั  Hg2+ ในสารละลาย
อินทรียห์รือสารละลายอินทรียท์ีมีส่วนผสมทีเป็นนาํ โดยใช้ Hg2+ ไอออนของโลหะทรานซิชัน 

ไอออนโลหะอัลคาไลน์ และไอออนโลหะอัลคาไลน์เอิร์ทชนิดต่างๆ ทีอยู่ในรูปเกลืออะซิเตต 
ละลายในนาํ DI 

 

2.2.1 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ในตัวทําละลายอินทรีย์ต่างๆของ
เซ็นเซอร์ II 

การทดลองนีเป็นการทดสอบการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ II ความเขม้ขน้ 
เท่ากบั 4.12 μM ในตวัทาํละลายอินทรียช์นิดต่างๆ เช่น tetrahydrofuran dioxane dichloromethane 
methanol และ acetonitrile โดยติดตามการคายแสงฟลูออเรสเซนต ์(fluorescence emission spectra) 

ที ex เท่ากบั 347 nm ผลการทดลองแสดงดงัภาพที 56 

 
ภาพที 56  การคายแสงฟลูออเรสเซนต ์( ex = 347 nm) ของเซ็นเซอร์ II (4.12 μM) ในตวัทาํละลายชนิดต่างๆ 



 
62 

 

 

จากผลการทดลองพบว่าการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ II ในตวัทาํละลาย
อินทรียท์งั 5 ชนิด แสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนตท์ีความยาวคลืน ( em) เท่ากบั 387, 408 และ 481 

nm และลกัษณะของการคายแสงฟลูออเรสเซนตข์องเซ็นเซอร์ II ขึนอยูก่บัชนิดของตวัทาํละลาย 

โดยในตวัทาํละลายชนิด tetrahydrofuran และ dioxane  เซ็นเซอร์ II แสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์
ในลกัษณะ monomer emission ของหมู่ pyrene ทีความยาวคลืน ( em)เท่ากบั 387 และ 408 nm 

ในขณะทีในตวัทาํละลาย acetonitrile methanol และ dichloromethane เซ็นเซอร์แสดงสัญญาณ
ฟลูออเรสเซนตใ์นลกัษณะ excimer emission จากอนัตรกิริยาระหว่างหมู่ pyrene 2 หมู่ ทีความยาว
คลืน ( em) เท่ากับ 481 nm โดยการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ II ในตวัทาํละลาย 
acetonitrile จะแสดงสญัญาณฟลูออเรสเซนตใ์นลกัษณะ excimer emission ทีสูงทีสุด จึงเหมาะสมที
จะใชเ้ป็นตวัทาํละลายในการทดสอบประสิทธิภาพการตรวจวดั  Hg2+ เพราะเซ็นเซอร์ II สามารถ
แสดงสญัญาณฟลูออเรสเซนตใ์นช่วง Visible นอกจากนีตวัทาํละลาย acetonitrile สามารถผสมรวม
เป็นเนือเดียวกนักบันาํได ้จึงทาํใหง่้ายต่อการตรวจวดั Hg2+ ในสิงแวดลอ้มทีเป็นแหล่งนาํและระบบ
ชีวภาพ 
 

2.2.2 ผลการทดสอบผลกระทบของปริมาณนําในสารละลายต่อการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของ
เซ็นเซอร์ II 

เนืองจากในงานวิจยันีตอ้งการนาํเซ็นเซอร์ไปประยกุตใ์ชใ้นการตรวจวดัปริมาณ Hg2+ ที
ปนเปือนในสิงแวดลอ้มและระบบชีวภาพ จึงนาํมาสู่การศึกษาผลกระทบของปริมาณนาํในระบบ
ต่อการฟลูออเรสเซนตข์องเซ็นเซอร์ II โดยติดตามการเปลียนแปลงความเขม้ของสัญญาณฟลูออ
เรสเซนตก่์อนและหลงัเติม Hg2+ และ Cu2+ ลงในสารละลายเซ็นเซอร์ II (เขม้ขน้ 0.14 M) ใน
สารละลายผสมระหวา่ง acetonitrile และนาํ อตัราส่วนต่างๆ ทีความยาวคลืน ( em) เท่ากบั 481 nm 
ไดผ้ลการทดลองแสดงดงัภาพที 57 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที 57 การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ( ex = 347 nm และ em = 481 nm) ของเซ็นเซอร์ II (0.14 μM) ใน

สารละลายผสมของ acetonitrile และนาํ อตัราส่วนต่างๆ ในภาวะก่อนและหลงัเติมปรอท (II) อะซิเตต
และทองแดง (II) อะซิเตต 

 

จากภาพที 57 แสดงให้เห็นว่าการคายแสงฟลูออเรสเซนตข์องเซ็นเซอร์ II ในภาวะก่อน
และหลงัเติมปรอท (II) อะซิเตตและทองแดง (II) อะซิเตตขึนอยูก่บัปริมาณนาํในสารละลายผสม 
acetonitrile และนํา โดยในภาวะก่อนการเติมไอออนโลหะหนัก เมือความเขม้ข้นของนําใน
สารละลายเพมิขึนถึง 20 % การคายแสงฟลูออเรสเซนตจ์ะเพมิขึนเมือเทียบกบัภาวะทีมีตวัทาํละลาย 
acetonitrile เพยีงอยา่งเดียว และเมือความเขม้ขน้ของนาํในสารละลายเพมิขึนมากกวา่ 20 % การคาย
แสงฟลูออเรสเซนตจ์ะมีค่าลดลงอยา่งต่อเนือง และในภาวะหลงัการเติม 20 equivalents ของ Hg2+ 

หรือ Cu2+ แดงลงไปในสารละลาย จะส่งผลให้สัญญาณฟลูออเรสเซนตท์ีความยาวคลืน 481 nm 

ลดลงอย่างเห็นไดช้ดัเจน ในทุกๆอตัราส่วนของสารละลายผสม acetonitrile และนาํ แต่ทีความ
เขม้ขน้ของนาํเท่ากับ 20 % จะสามารถสังเกตเห็นการเปลียนแปลงของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์
ระหว่างก่อนและหลังการเติม Hg2+ และ Cu2+ ได้ชัดเจนทีสุด ดังนันในงานวิจยันีจะทดสอบ
ประสิทธิภาพของการคายแสงฟลูออเรสเซนตข์องเซนเซอร์ II ต่อการตรวจวดั Hg2+ และ Cu2+ ใน
สารละลายผสม acetonitrile และนาํ (80:20 v/v)  

 

2.2.3 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ในภาวะทีมี Hg2+ ของเซ็นเซอร์ II 

การคายแสงฟลูออเรสเซนตข์องเซ็นเซอร์ II ถูกศึกษาในสารละลายผสม acetonitrile และ
นาํ (80:20 v/v) โดยติดตามสเปกตรัมของการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ (fluorescence emission 

spectra) เมือ ex เท่ากบั 347 nm ความเขม้ขน้ของเซ็นเซอร์ II เท่ากบั 0.46 μM และใช ้Hg2+ ในรูป
ของเกลืออะซิเตต ผลการทดลองแสดงดงัภาพที 58 
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ภาพที 58 การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ( ex = 347 nm และ em = 481 nm) ของเซ็นเซอร์ II (0.46 μM) ใน

สารละลายผสม acetonitrile และนาํ (80:20 v/v) ก่อนและหลงัเติมปรอท (II) อะซิเตตความเขม้ขน้
ต่างๆ a: 0 μM, b: 0.03 μM, c: 0.07 μM, d: 0.10 μM, e: 0.17 μM, f: 0.30 μM, g: 0.37 μM. 

 

จากผลการทดลองพบว่าในภาวะทีไม่มี Hg2+ ฟลูออเรสเซนตเ์ซ็นเซอร์ II คายแสงฟลูออ
เรสเซนตใ์นช่วงความยาวคลืน 360-600 nm โดยมีความยาวคลืนของการคายแสงฟลูออเรสเซนต์
สูงสุด ( em) เท่ากบั 481 nm เมือเติมปรอท (II) อะซิเตตลงในสารละลาย ส่งผลให้ความเขม้แสง
ฟลูออเรสเซนตข์องเซ็นเซอร์ II มีค่าลดลง (มี em เท่าเดิม) ในลกัษณะแปรผกผนักบัปริมาณ Hg2+ 

ทีเพมิขึน ซึงสามารถเรียกการเปลียนแปลงสัญญาณฟลูออเรสเซนตใ์นลกัษณะนีว่า ON-OFF และ
การเปลียนแปลงของสญัญาณฟลูออเรสเซนต ์(excimer emission) จะลดลงมากกว่า 70 % เมือความ
เขม้ขน้ของ Hg2+ ทีเติมมีค่าเท่ากบั 0.8 เท่าของความเขม้ขน้ของเซ็นเซอร์ II 

การคาํนวณหาค่าความสามารถตาํสุดของการตรวจจับ กระทาํโดยพลอต กราฟแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างค่า log ของความเขม้ขน้ของ Hg2+ ทีเติมลงไป (แกน x)  กบัค่าเชิงสัมพทัธ ์
(relative value) ทีจุดใดๆ (แกน y) 

        โดย                relative value = (Imax –I) / (Imax – I min)   

เมือ        Imax  = ความเขม้ของแสงฟลูออเรสเซนตข์องสารละลายเซ็นเซอร์ II ก่อนเติม Hg2+ 

              Imin  = ความเขม้ของแสงฟลูออเรสเซนตท์ีมีค่านอ้ยทีสุด                         
              I     = ความเขม้ของแสงฟลูออเรสเซนตข์องสารละลายหลงัเติม Hg2+ ทีความเขม้ขน้ใดๆ 

 ขอ้มูลต่างๆ ของเซ็นเซอร์ II แสดงดงัตารางที 7 และสร้างกราฟแสดงดงัภาพที 59 

 

(6) 
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[Hg2+] (μM) log [Hg2+] ค่าเชิงสัมพัทธ์ 

0.016 -7.78 0.04 

0.03 -7.48 0.17 

0.05 -7.30 0.27 

0.07 -7.18 0.51 

 

ตารางที 7 ขอ้มลูค่าความเขม้ขน้ของปรอท (II) อะซิเตตทีเติมลงในสารละลาย (μM), ค่า log ของความเขม้ขน้ของ
ปรอท (II) อะซิเตตทีเติมลงในสารละลาย และค่าเชิงสัมพทัธ์ของเซ็นเซอร์ II 

 

 
ภาพที 59  กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่า log ของความเขม้ขน้ของปรอท (II) อะซิเตตทีเติมลงในสารละลาย 

กบัค่าเชิงสัมพทัธ์ของเซ็นเซอร์ II 

 

การคาํนวณ 

  จากกราฟไดส้มการเสน้ตรงคือ  y = 0.7154x + 5.5656; R2= 0.8705 

หาจุดตดัแกน x; กาํหนดให ้y = 0 

   ดงันนั                      0 = 0.7154x + 5.5656 

                                                   x = -5.5656/0.7154 

                                  x = -7.78   

แต่   x = log [Hg2+];   จะได ้        log [Hg2+] = -7.78 

                [Hg2+] = 10-7.78 

                                                               = 1.66x10-8 M 
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                                                                 = 3.32 ppb 

                                                                  3.3 ppb 

ดงันนั   ค่าความสามารถตาํสุดของการตรวจจบั Hg2+ เท่ากบั 1.66x10-8 M หรือ 3.3 ppb 

 

2.2.4 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ในภาวะทีมี Cu2+ ของเซ็นเซอร์ II 

การคายแสงฟลูออเรสเซนตข์องเซ็นเซอร์ II ถูกศึกษา ในสารละลายผสม acetonitrile และ
นาํ (80:20 v/v) โดยติดตามสเปกตรัมของการคายแสงฟลูออเรส เมือ ex เท่ากบั 347 nm ความ
เขม้ขน้ของเซ็นเซอร์ II เท่ากบั 0.46 μM และใช ้Cu2+ ในรูปของเกลืออะซิเตต ผลการทดลองแสดง
ดงัภาพที 60 

 
ภาพที 60 การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ( ex = 347 nm และ em = 481 nm) ของเซ็นเซอร์ II (0.46 μM) ใน

สารละลายผสม acetonitrile และนาํ (80:20 v/v) ก่อนและหลงัเติมทองแดง (II) อะซิเตต ความเขม้ขน้
ต่างๆ a: 0 μM, b: 0.02 μM, c: 0.03 μM, d: 0.07 μM, e: 0.10 μM, f: 0.17 μM, g: 0.23 μM.  

 

จากผลการทดลองพบว่าในภาวะทีไม่มี Cu2+ ฟลูออเรสเซนตเ์ซ็นเซอร์ II คายแสงฟลูออ
เรสเซนตใ์นช่วงความยาวคลืน 360-600 nm โดยมีความยาวคลืนของการคายแสงฟลูออเรสเซนต์
สูงสุด ( em) เท่ากบั 481 nm เมือเติมทองแดง (II) อะซิเตตลงในสารละลาย ส่งผลให้ความเขม้แสง
ฟลูออเรสเซนตข์องเซ็นเซอร์ II มีค่าลดลง (มี em เท่าเดิม) ในลกัษณะแปรผกผนักบัปริมาณ Cu2+ 

ทีเพมิขึน ซึงสามารถเรียกการเปลียนแปลงสัญญาณฟลูออเรสเซนตใ์นลกัษณะนีว่า ON-OFF และ
การเปลียนแปลงของสัญญาณฟลูออเรสเซนตจ์ะลดลงมากกว่า 51 % เมือความเขม้ขน้ของ Cu2+ ที
เติมมีค่าเท่ากบั 0.5 เท่าของความเขม้ขน้ของเซ็นเซอร์ II 
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การคาํนวณหาค่าความสามารถตาํสุดของการตรวจจบั กระทาํโดยพลอต กราฟแสดง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งค่า log ของความเขม้ขน้ของทองแดง (II) อะซิเตตทีเติมลงไป (แกน x)  กบัค่า
เชิงสมัพทัธ ์(relative value) ทีจุดใดๆ (แกน y) 

โดย                relative value = (Imax –I) / (Imax – I min)   

เมือ        Imax  = ความเขม้ของแสงฟลูออเรสเซนตข์องสารละลายเซ็นเซอร์ II ก่อนเติม Cu2+ 

              Imin  = ความเขม้ของแสงฟลูออเรสเซนตท์ีมีค่านอ้ยทีสุด                         
              I     = ความเขม้ของแสงฟลูออเรสเซนตข์องสารละลายหลงัเติม Cu2+ ทีความเขม้ขน้ใดๆ 

 ขอ้มูลต่างๆของเซ็นเซอร์ II แสดงดงัตารางที 8 และสร้างกราฟแสดงดงัภาพที 61 

 

[Cu2+] (μM) log [Cu2+] ค่าเชิงสัมพัทธ์ 

0.03 -7.48 0.20 

0.07 -7.18 0.43 

0.10 -7.00 0.63 

0.17 -6.78 0.96 

 

ตารางที 8 ขอ้มลูค่าความเขม้ขน้ของทองแดง (II) อะซิเตตทีเติมลงในสารละลาย (μM), ค่า log ของความเขม้ขน้
ของทองแดง (II) อะซิเตตทีเติมลงในสารละลาย และค่าเชิงสัมพทัธ์ของเซ็นเซอร์ II 

 
ภาพที 61 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่า log ของความเขม้ขน้ของทองแดง (II) อะซิเตตทีเติมลงใน

สารละลาย กบัค่าเชิงสัมพทัธ์ของเซ็นเซอร์ II 

 

 

(6) 
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การคาํนวณ 

  จากกราฟไดส้มการเสน้ตรงคือ  y = 1.0756x + 8.1991; R2= 0.9712 

หาจุดตดัแกน x; กาํหนดให ้y = 0 

   ดงันนั                      0 = 1.0756x + 8.1991 

                                                   x = -8.1991/1.0756 

                                  x = -7.82   

แต่   x = log [Cu2+];   จะได ้      log [Cu2+] = -7.82 

                [Cu2+] = 10-7.82 

                                                                 = 2.40x10-8 M 

                                                                  1.5 ppb 

ดงันนั   ค่าความสามารถตาํสุดของการตรวจจบั Cu2+ เท่ากบั2.40x10-8 M หรือ 1.5 ppb 

 

             
ภาพที 62 Job’s plot ของเซ็นเซอร์ II a) Hg2+  b) Cu2+ 

 
จากผล Job’s plot ดงัภาพที 62 แสดงให้เห็นว่าเกิดแรงกระทาํแบบ 1:1 ระหว่างเซ็นเซอร์

กบั Hg2+ และ Cu2+ ในสารละลายผสม acetonitrile และนาํ (80:20 v/v) (II:Hg2+ = 1:1 และ II:Cu2+ = 

1:1) จากนันจึงศึกษาค่าคงทีสมดุลของการจบักบั Hg2+ และ Cu2+ (Kassoc) โดยใชก้ารเปลียนแปลง
ของสญัญาณฟลูออเรสเซนตท์ีความยาวคลืน 481 nm เมือมีการเติม Hg2+ และ Cu2+ ในความเขม้ขน้
ต่างๆ คาํนวณได้จากสมการ Benesi-Hildebrand ได้เท่ากับ 3.04x106 M-1 และ 1.18x107 M-1 

ตามลาํดบั และพบว่าในระบบนีมีค่าความสามารถตาํสุดของการตรวจจบั Hg2+ และ Cu2+ เท่ากบั 
1.66x10-8 M หรือ 3.3 ppb และ 2.40x10-8 M หรือ 1.5 ppb ตามลาํดบั ซึงลกัษณะการตรวจจบั Hg2+ 

และ Cu2+ ของเซ็นเซอร์ II สามารถแสดงไดด้ว้ยผลจากการศึกษาดว้ยเทคนิค molecular modeling 

ในกรณีทีเซ็นเซอร์ II ตรวจจบั Hg2+ ในอตัราส่วน 1:1 พบว่าในการเกิดอนัตรกิริยาระหว่าง Hg2+ 

a) b) 
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กบัโมเลกุลเซ็นเซอร์ II Hg2+ จะเกิดโคออดิเนตระหว่างอะตอมไนโตรเจน 2 อะตอม และอะตอม
ซลัเฟอร์ โดยมีระยะห่างระหวา่งอะตอมเท่ากบั 2.44, 5.50 และ 4.67 Å  ตามลาํดบั ดงัภาพที 63a ซึง
พลงังานการยดึจบัระหว่างเซ็นเซอร์ II กบั Hg2+ ของโครงสร้างทีเสถียรมีค่าเท่ากบั -0.13 kcal/mol 

ในทาํนองเดียวกัน เซ็นเซอร์ II ตรวจจบั Cu2+ ในอัตราส่วน 1:1  พบว่าในการเกิดอันตรกิริยา
ระหวา่ง Cu2+ กบัโมเลกุลเซ็นเซอร์ II Cu2+ จะเกิดโคออดิเนตระหว่างอะตอมไนโตรเจน 2 อะตอม 
และอะตอมซัลเฟอร์ โดยมีระยะห่างระหว่างอะตอมเท่ากบั 2.69, 3.28 และ 3.13 Å  ตามลาํดบั ดงั
ภาพที 63b ซึงพลงังานการยดึจบัระหว่างเซ็นเซอร์ II กบั Cu2+ ของโครงสร้างทีเสถียรมีค่าเท่ากบั -
2.49 kcal/mol 

 

 

                                                           
 

ภาพที 63 ลกัษณะการตรวจจบัไอออนของเซ็นเซอร์ II a) Hg2+ b) Cu2+ 
 

กลไกการเปลียนแปลงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ในภาวะก่อนและหลังเกิดการจับกัน
ระหวา่งเซ็นเซอร์ II และ Hg2+ หรือ Cu2+ สามารถแสดงไดด้งัภาพที 64 

 

 

ภาพที 64 กลไกการลดลงของการคายแสงฟลูออเรสเซนตข์องเซ็นเซอร์ II เมือมีการตรวจจบั Hg2+ หรือ Cu2+ 

a) b) 
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 ในภาวะก่อนการเติม Hg2+ และ Cu2+ ลงไปในสารละลาย เซ็นเซอร์ II แสดงสญัญาณฟลูออ
เรสเซนตใ์นลกัษณะ excimer emission ของการเกิดอนัตรกิริยาระหว่าง pyrene 2 หมู่ชนิด -  

interaction ทีความยาวคลืน 481 nm แต่เมือเติม Hg2+ และ Cu2+ ลงไปในสารละลาย Hg2+ และ Cu2+ 

จะไปโออดิเนตกับอะตอมไนโตรเจนและอะตอมซัลเฟอร์ด้วยกระบวนการ  electrostatic 

interactions รวมถึงเขา้ไปแทรกตวัอยูร่ะหวา่งวง pyrene 2 หมู่ของเซ็นเซอร์ II ดงัแสดงในภาพที 64 

จึงส่งผลใหก้ารเกิดอนัตรกิริยาระหวา่ง pyrene 2 หมู่ชนิด -  interaction เกิดขึนไดน้้อยลง ดงันัน
สัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีความยาวคลืน 481 nm หลงัจากการเติม Hg2+ และ Cu2+ ลงไปใน
สารละลายเซ็นเซอร์ II มีค่าลดลง 

 
2.2.5 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ในภาวะทีมี Hg2+ เปรียบเทียบกับไอออน

รบกวนอืนๆ ของเซ็นเซอร์ II 

การทดสอบการคายแสงฟลูออเรสเซนตข์องเซ็นเซอร์  II ในสารละลายผสม acetonitrile 
และนาํ (80:20 v/v) ในภาวะทีมี Hg2+ เปรียบเทียบกบัในภาวะทีมีไอออนรบกวนชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ 
Ag+, Ca2+, Cd2+, Co2+, Cu2+, Fe3+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+, Pb2+ และ Zn2+ไดผ้ลดงัภาพที 65 

 

 
 

ภาพที 65  การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ( ex = 347 nm และ em = 481 nm) ของเซ็นเซอร์ II (0.46 μM) ใน
สารละลายผสม acetonitrile และนาํ (80:20 v/v) ในภาวะทีมีไอออนโลหะของเกลืออะซิเตตชนิดต่างๆ 
ในปริมาณทีต่างกนั    

  

ภาพที 65 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่า normalized fluorescence intensity ของสัญญาณ
ฟลูออเรสเซนตท์ีความยาวคลืน 481 nm ในแนวแกน y และความเขม้ขน้ของไอออนชนิดต่างๆใน
แนวแกน x จากผลการทดลองพบว่าเซ็นเซอร์ II มีความจาํเพาะเจาะจงกบั Hg2+ และทองแดงเมือ
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เปรียบเทียบกบัไอออนตวัอืนๆ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเมือมีการเติม Hg2+ และ Cu2+ จะ
ทาํใหเ้กิดการลดลงของสญัญาณฟลูออเรสเซนตอ์ยา่งชดัเจน ในขณะทีสัญญาณการคายแสงฟลูออ
เรสเซนตห์ลงัเติมไอออนรบกวนชนิดอืนๆ ไดแ้ก่ Ag+, Ca2+, Cd2+, Co2+, Fe3+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+, 

Pb2+ และ Zn2+ ในความเขม้ขน้เดียวกันกับ Hg2+ และ Cu2+ ไม่แสดงการเปลียนแปลงหรือมีการ
เปลียนแปลงเพยีงเล็กนอ้ย เมือเทียบกบัสญัญาณฟลูออเรสเซนตต์อนเริมตน้ (ในภาวะทีไม่มีไอออน
โลหะเจือปนในสารละลายเซ็นเซอร์) จึงสรุปไดว้่าเซ็นเซอร์ II แสดงความจาํเพาะเจาะจงกบั Hg2+ 
และ Cu2+ 

 

2.2.6 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ในภาวะทีมี Hg2+ และไอออนรบกวน
อืนๆ ของเซ็นเซอร์ II 

การทดสอบการคายแสงฟลูออเรสเซนตข์องเซ็นเซอร์  II ในสารละลายผสม acetonitrile 
และนาํ (80:20 v/v) ในภาวะทีมี Hg2+ ละลายรวมอยูก่บัไอออนรบกวนอืนๆ ไดแ้ก่ Ag+, Ca2+, Cd2+, 

Co2+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+และ Zn2+ โดยมีปริมาณไอออนรบกวนชนิดต่างๆเท่ากบัปริมาณ Hg2+ ใน
สารละลาย โดยผลการทดลองแสดงในรูปของกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างค่า IF/I0 (แกน y) และ
ชนิดของสาร (แกน x)ไดผ้ลดงัแสดงในภาพที 66 

 

 

ภาพที 66 การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ( ex = 347 nm และ em = 481 nm) ของเซ็นเซอร์ II (0.46 μM) ใน
สารละลายผสม acetonitrile และนาํ (80:20 v/v) ในภาวะทีมีความเขม้ขน้ไอออนรบกวนชนิดต่างๆ 
เจือปนในสารละลายเท่ากบัความเขม้ขน้ของ Hg2+ (1 equiv. ของความเขม้ขน้ Hg2+) 

 

การทดสอบความสามารถในการตรวจจบั Hg2+ ของเซ็นเซอร์ II ในภาวะทีมีไอออน
รบกวนอืนๆ ไดแ้ก่ Ag+, Ca2+, Cd2+, Co2+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+และ Zn2+ ซึงมีเขม้ขน้เท่ากบั Hg2+ (1 
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equiv. ของความเขม้ขน้ Hg2+) โดยตรวจวดัสัญญาณฟลูออเรสเซนตท์ีความยาวคลืน 481 nm จาก
ภาพที 66 สงัเกตไดว้่าสัญญาณฟลูออเรสเซนตท์ีไดห้ลงัจากเติมไอออนรบกวนชนิดต่างๆ รวมกบั 

Hg2+ ไม่แสดงการเปลียนแปลงการคายแสงฟลูออเรสเซนต ์หรือมีการเปลียนแปลงน้อยกว่า 5% 
เมือเปรียบเทียบกบัสัญญาณฟลูออเรสเซนตท์ีไดห้ลงัการเติม Hg2+ เพียงชนิดเดียว ยกเวน้กรณีเติม 

Na+ ทีส่งผลให้สัญญาณฟลูออเรสเซนตล์ดลงอยา่งชดัเจน นันแสดงให้เห็นว่า เซ็นเซอร์ II ยงัคงมี
ประสิทธิภาพความสามารถในการตรวจวดั  Hg2+ ทีดีเมือมีไอออนรบกวนอืนๆ เจือปน เท่ากับ
ปริมาณ Hg2+ อยูใ่นระบบ ยกเวน้กรณีทีระบบมี Na+ เจือปนอยู ่

 

2.2.7 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ในภาวะทีมี Cu2+ และไอออนรบกวน
อืนๆ ของเซ็นเซอร์ II 

การทดสอบการคายแสงฟลูออเรสเซนตข์องเซ็นเซอร์  II ในสารละลายผสม acetonitrile 
และนาํ (80:20 v/v) ในภาวะทีมี Cu2+ ละลายรวมอยูก่บัไอออนรบกวนอืนๆ ไดแ้ก่ Ag+, Ca2+, Cd2+, 

Co2+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+ และ Zn2+ ในขณะทีมีปริมาณไอออนรบกวนต่างๆเท่ากบัปริมาณ Cu2+ ใน
สารละลาย โดยผลการทดลองแสดงในรูปของกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างค่า IF/I0 (แกน y) และ
ชนิดของสาร (แกน x) ไดผ้ลดงัแสดงในภาพที 67 

 

 

ภาพที 67 การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ( ex = 347 nm และ em = 481 nm) ของเซ็นเซอร์ II (0.46 μM) ใน
สารละลายผสม acetonitrile และนาํ (80:20 v/v) ในภาวะทีมีความเขม้ขน้ไอออนรบกวนต่างๆ เจือปน
ในสารละลายเท่ากบัความเขม้ขน้ของ Cu2+ (1 equiv. ของความเขม้ขน้ Cu2+) 
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การทดสอบความสามารถในการตรวจจบั Cu2+ ของเซ็นเซอร์ II ในภาวะทีมีไอออน
รบกวนอืนๆ ไดแ้ก่ Ag+, Ca2+, Cd2+, Co2+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+ และ Zn2+ ซึงมีเขม้ขน้เท่ากบั Cu2+ (1 

equiv. ของความเขม้ขน้ Cu2+) โดยตรวจวดัสัญญาณฟลูออเรสเซนตท์ีความยาวคลืน 481 nm จาก
ภาพที 67 สงัเกตไดว้่าสัญญาณฟลูออเรสเซนตท์ีไดห้ลงัจากเติมไอออนรบกวนชนิดต่างๆ รวมกบั 

Cu2+ ไม่แสดงการเปลียนแปลงการคายแสงฟลูออเรสเซนต ์หรือมีการเปลียนแปลงน้อยกว่า 5%  
เมือเปรียบเทียบกบัสญัญาณฟลูออเรสเซนตท์ีไดห้ลงัการเติม Cu2+เพียงชนิดเดียว นันแสดงให้เห็น
วา่ เซ็นเซอร์ II มีประสิทธิภาพความสามารถในการตรวจวดั Cu2+ ทีดีเมือมีไอออนรบกวนอืนๆ เจือ
ปน เท่ากบัปริมาณ Cu2+ ทีอยูใ่นระบบ 

 

3. การทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรีย์ 

สารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III และ IV ทีไดรั้บมาจากนางสาวศศิวิมล ไกรทอง นนัเป็น
สารชนิดใหม่  ดังนันจึงนําต้องมาศึกษาคุณสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์แต่ละชนิด 
(dichloromethane) หลังจากนันนําสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ทัง  2 ชนิดไปสร้างเป็น
ไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรีย ์แลว้ทาํการศึกษาคุณลกัษณะและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ของ
อุปกรณ์แต่ละชนิด เพือหากราฟ electroluminescence (EL graph) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยไ์ฟฟ้า (I-V correlation) ความสัมพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นของ
กระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยไ์ฟฟ้า (J-V correlation) ค่าศกัยไ์ฟฟ้าทีอุปกรณ์เริมทาํงาน (turn on 

voltage) ค่าส่องสว่าง (luminance) ค่าประสิทธิภาพของควอนตมัภายนอก (External quantum 

efficiency) ประสิทธิภาพกาํลงั (power efficiency) และอายกุารใชง้าน (lifetime) 
 

3.1 การศึกษาคุณลักษณะและประสิทธิภาพของไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรีย์ทีสร้างจากสาร
เรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ III  

การนาํสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III ทีไดรั้บมาศึกษาสมบตัิการดูดกลืนแสงอุลตร้าไวโอ
เลตและการคายแสงฟลูออเรสเซนต ์ใน CH2Cl2  

 

3.1.1 ผลการทดสอบสมบัติการดูดกลืนแสงอุลตร้าไวโอเลตของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ III 

การศึกษาสมบตัิการดูดกลืนแสง UV-Vis ของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ III ใน CH2Cl2 

โดยติดตามสเปกตรัมของการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลืน 300-475 nm ผลการทดลองแสดง
ดงัภาพที 68 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที 68  การดูดกลืนแสง UV-Vis ของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ III ในสารละลาย CH2Cl2 ทีความเขม้ขน้

ต่างๆ a: 1.04 μM, b: 3.13 μM, c: 5.22 μM, d: 7.29 μM, e: 10.42 μM. 

 

จากผลการทดลองการดูดกลืนแสง UV-Vis ของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ III ใน
สารละลาย CH2Cl2 โดยติดตามสญัญาณการดูดกลืนแสง UV-Vis ในช่วงความยาวคลืน 300-475 nm 

และความยาวคลืนมากทีสุด ( max) ของการดูดกลืนแสง UV-Vis เท่ากบั 405 nm นอกจากนียงั
สามารถคาํนวณหาค่าสมัประสิทธิของการดูดกลืนแสง (Absorption coefficient, ) แสดงดงัภาพที 
69 

 
ภาพที 69  กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการดูดกลืนแสง UV-Vis และความเขม้ขน้ของสารละลายของสาร

เรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III 
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จากกราฟไดส้มการเส้นตรงคือ y = 0.0393x และมีค่า R2= 0.9977 โดยค่าสัมประสิทธิของการ
ดูดกลืนแสง ( ) สามารถหาไดจ้ากความชนัของกราฟ (slope)  
การคาํนวณ 

จากกราฟไดส้มการเสน้ตรงคือ  y = 0.0393x 

   ดงันนั                      slope = 0.0393 μM-1 cm-1 

                                                  slope  = 39,300 M-1 cm-1 

ดงันัน   ค่าสัมประสิทธิของการดูดกลืนแสง ( ) ของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ III เท่ากับ 
39,300 M-1 cm-1 

 

3.1.2 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ III  

การคายแสงฟลูออเรสเซนตข์องสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III ถูกศึกษาในสารละลายได
คลอโรมีเทน โดยติดตามสเปกตรัมของการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ (fluorescence emission 

spectra) เมือ ex เท่ากบั 405 nm โดยใชส้ารละลายของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III ทีมีความ
เขม้ขน้เท่ากบั 1.0x10-6 M ผลการทดลองแสดงดงัภาพที 70 

 

 
 

ภาพที 70 การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ( ex = 405 nm) ของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ III (1.04 μM) ใน 

CH2Cl2  
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จากภาพที 70 แสดงการคายแสงฟลูออเรสเซนตข์องสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III โดย
ติดตามสญัญาณการคายแสงฟลูออเรสเซนตใ์นช่วงความยาวคลืน 420-620 nm และความยาวคลืน
มากทีสุด ( max) ของการคายแสงฟลูออเรสเซนตเ์ท่ากบั 483 nm โดยอยูใ่นช่วงความยาวคลืน 446-

500 nm ทีเปล่งแสงสีฟ้าในช่วงแสง visible  ซึงลกัษณะกราฟของการคายแสงฟลูออเรสเซนตข์อง
อุปกรณ์ทีสร้างขึนนีมีความคลา้ยคลึงกบักราฟของการคายแสงฟลูออเรสเซนตข์องอุปกรณ์ทีสร้าง
จากอนุพนัธข์อง Carbazole ทีตาํแหน่ง 9 มีหมู่แทนทีเป็นหมู่ ethyl [57] โดยกราฟของการคายแสง
ฟลูออเรสเซนต์ของอนุพนัธ์ของ Carbazole ทีตาํแหน่ง 9 มีหมู่แทนทีเป็นหมู่ ethyl นันแสดง
สัญญาณการคายแสงฟลูออเรสเซนตท์ีความยาวคลืนมากทีสุด ( max) ของเท่ากบั 480 nm ซึงอยู่
ในช่วงแสงสีฟ้าเช่นเดียวกนั 
 

3.1.3 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ของอุปกรณ์  

การคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตข์องอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III 

โดยติดตามสเปกตรัมของการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต ์ผลการทดลองแสดงดงัภาพที 71 

 

 
 

ภาพที 71 การคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตข์องอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III  

 

จากภาพที 71 แสดงการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตข์องอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสง
ฟลูออเรสเซนต ์III โดยติดตามสัญญาณการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตใ์นช่วงความยาวคลืน 
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420-620 nm และความยาวคลืนมากทีสุด ( max) ของการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตเ์ท่ากบั 487 

nm และ 511 nm ซึง em = 511 nm อยูใ่นช่วงความยาวคลืน 500-578 nm ทีเปล่งแสงสีเขียวในช่วง
แสง visible ทีแสดงดังภาพที 72 ซึงลักษณะกราฟของการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ของ
อุปกรณ์ทีสร้างขึนนีมีความแตกต่างจากกราฟของการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตข์องอุปกรณ์ที
สร้างจากอนุพนัธข์อง Carbazole ทีตาํแหน่ง 9 มีหมู่แทนทีเป็นหมู่ ethyl [57] โดยกราฟของการคาย
แสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตข์องอนุพนัธ์ของ Carbazole ทีตาํแหน่ง 9 มีหมู่แทนทีเป็นหมู่ ethyl นัน
แสดงสญัญาณการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตท์ีความยาวคลืนมากทีสุด ( max) ของเท่ากบั 480 

nm ซึงการทีกราฟการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตข์องอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรส
เซนต์ III นันมีลักษณะ 2 พีค อาจจะเป็นผลมาจาก defect state ทีเกิดจากชัน Balq ซึงเป็นสาร
อนุพนัธห์นึงของ Alq3 [66,67]  
 

 
 

ภาพที 72 แสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตข์องอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III 

 

     จากภาพที 72 แสดงถึงการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตข์องอุปกรณ์ทีสร้างจากสาร
เรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ III โดยอุปกรณ์แสดงสัญญาณแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์สีเขียว 
เนืองมาจากการความยาวคลืนของคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตข์องอุปกรณ์อยูใ่นช่วงความยาว
คลืน 500-578 nm ของแสงสีเขียวในช่วงแสง visible ดงันนัอุปกรณ์จึงแสดงแสงสีเขียวเมือถูกต่อ
เขา้กบัวงจรไฟฟ้า โดยมีผลทีแตกต่างกบัอุปกรณ์ทีสร้างจากอนุพนัธ์ของ Carbazole ทีตาํแหน่ง 9 มี
หมู่แทนทีเป็นหมู่ ethyl ซึงแสดงสญัญาณแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตแ์สงสีฟ้า [57] 

เมือศึกษาค่า HOMO และ LUMO ของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ III ด้วยเทคนิค 
molecular modeling จากโปรแกรม Material Studio 5.5 program package (Dmol3 program) และ
คาํนวณหาโครงสร้างเสถียรดว้ยระเบียบวิธี density functional theory (DFT) [68-72] ด้วยการ
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ประมาณแบบโลคลัเดนซิตี (LDA) ฟังก์ชนันัล PBE และเบซิสเซตเชิงอะตอมแบบดบัเบิลนัมเมอ
เรียล (DN) จะสามารถแสดงแผนภูมิระดบัชนัพลงังานของแต่ละชนัในอุปกรณ์ ดงัแสดงในภาพที 
73 

 

 
ภาพที 73 แผนภูมิแสดงระดบัชนัพลงังานของสารประกอบในแต่ละชนัของอุปกรณ์ในหน่วย eV 

 

 จากภาพที 73 แสดงถึงระดบัชนัพลงังานของสารประกอบของอุปกรณ์ โดยอิเล็กตรอนจะ
เคลือนทีจากขวัแคโทดผ่านชนั Balq และเคลือนทีมาถึงชนั CBP ในขณะที โฮลจะเคลือนทีจาก
ขวัแอโนดผา่นชนั MoO2, ชนั α-NPD และเคลือนทีมาถึงชนั CBP หลงัจากนันอิเล็กตรอนและโฮล
ทีชนั CBP จะเคลือนทีลงมารวมตวักนัในชนัของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III ทีมีค่า Energy 

Gap เท่ากบั 0.99 eV ซึงค่าทีไดนี้อาจจะมีความผดิพลาดเกิดขึน 
 

3.1.4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า (I-V 

correlation) ของอุปกรณ์  

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยไ์ฟฟ้า (I-V correlation) 
ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III ถูกตรวจวดัจากเครือง C9920 Hamamatsu 

Photonics และเครือง KEITHLEY 2400 source meter โดยผลการทดลองแสดงในรูปของกราฟ
ความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า (แกน y) และความต่างศกัยไ์ฟฟ้า (แกน x) ไดผ้ลดงัแสดงใน
ภาพที 74  
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ภาพที 74 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างกระแส (A) และความต่างศกัย ์(V) ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรือง

แสงฟลูออเรสเซนต ์III  

 

จากภาพที 74 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งกระแส (A) และความต่างศกัย ์(V) ของอุปกรณ์ที
สร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III ซึงเมือใหค้วามต่างศกัยเ์ขา้ไปในอุปกรณ์ พบวา่ค่ากระแส
เริมมีการเปลียนแปลงทีความต่างศกัย ์8.9 V กล่าวคืออุปกรณ์จะเริมเปล่งแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์
ทีความต่างศกัย ์8.9 V (turn on voltage เท่ากบั 8.9 V) ซึงมีค่าใกลเ้คียงกบัอุปกรณ์ทีสร้างจากสาร
อนุพนัธข์อง Carbazole ทีตาํแหน่ง 9 มีหมู่แทนทีเป็นหมู่ ethyl [57] ทีมีค่า turn on voltage เท่ากบั 8 

V โดยใชค้วามหนาของชนั emissive layer เท่ากับ 600 Å โดยอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสง
ฟลูออเรสเซนต ์III และอุปกรณ์ทีสร้างจากสารอนุพนัธ์ของ Carbazole ทีตาํแหน่ง 9 มีหมู่แทนที
เป็นหมู่ ethyl มีโครงสร้างของอุปกรณ์ทีแตกต่างกนั นอกจากนีค่า turn on voltage ทีไดจ้ากอุปกรณ์
สารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III มีค่ามากกว่าค่า turn on voltage ทีไดจ้ากอุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิ
เมอร์ของสารอนุพนัธ์ Carbazole ทีมีโครงสร้างคลา้ยคลึงกบัสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III โดย
อุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิเมอร์ของสารอนุพนัธ์ Carbazole มีค่า turn on voltage ประมาณ 5 V [73] 

โดยอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III และอุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิเมอร์อนุพนัธ์
ของ Carbazole มีโครงสร้างของอุปกรณ์ทีแตกต่างกนั 
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3.1.5 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าและความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า (J-V correlation) ของอุปกรณ์  

การศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยไ์ฟฟ้า (J-V 

correlation) ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III ถูกตรวจวดัจากเครือง C9920 

Hamamatsu Photonics และเครือง KEITHLEY 2400 source meter โดยผลการทดลองแสดงในรูป
ของกราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า (แกน y) และความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 
(แกน x) ไดผ้ลดงัแสดงในภาพที 75 

  

 
ภาพที 75 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยข์องอุปกรณ์ที

สร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III  

 

จากภาพที 75 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า และความต่าง
ศกัย ์ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ III ซึงเมือให้ความต่างศกัยเ์ขา้ไปใน
อุปกรณ์ พบว่าค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าเริมมีการเปลียนแปลงทีความต่างศกัย ์8.9 V 

กล่าวคืออุปกรณ์จะเริมเปล่งแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตท์ีความต่างศกัย ์8.9 V (turn on voltage 

เท่ากบั 8.9 V) 

 

3.1.6 ผลการทดสอบค่าส่องสว่าง (luminance) ของอุปกรณ์  

การศึกษาค่าส่องสวา่ง ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III ถูกตรวจวดั
จากเครือง TOPCON BM-9 luminance meter และเครือง KEITHLEY 2400 source meter โดยผล
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การทดลองแสดงในรูปของกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างค่าส่องสว่าง (แกน y) และความหนาแน่น
ของกระแสไฟฟ้า (แกน x) ไดผ้ลดงัแสดงในภาพที 76 

  

 
 

ภาพที 76 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าส่องสว่าง และความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ทีสร้าง
จากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III 

 

จากภาพที  76 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่องสว่างและความหนาแน่นของ
กระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ III ซึงพบว่าค่าส่องสว่างที
เพมิขึนมีลกัษณะแปรผนัตรงกบัความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าทีเพิมขึนในอุปกรณ์ กล่าวคือเมือ
ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าบนอุปกรณ์มีค่าเพิมขึน จะส่งผลให้ค่าส่องสว่างมีค่าเพิมขึน
เช่นเดียวกนั โดยค่าส่องสวา่งทีมากทีสุดของอุปกรณ์ มีค่าเท่ากบั 4,730 cd/m2 ทีความหนาแน่นของ
กระแสไฟฟ้ามีค่าเท่ากบั 200 mA/cm2 และถา้พจิารณาทีความต่างศกัย ์12 V อุปกรณ์ทีสร้างจากสาร
เรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III มีค่าส่องสว่าง 364 cd/m2 ซึงมีค่ามากกว่าอุปกรณ์ทีสร้างจากสาร
อนุพนัธ์ของ Carbazole ทีตาํแหน่ง 9 มีหมู่แทนทีเป็นหมู่ ethyl ทีมีค่าส่องสว่าง 50 cd/m2 [57] โดย
อุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ III และอุปกรณ์ทีสร้างจากสารอนุพนัธ์ของ 
Carbazole ทีตาํแหน่ง 9 มีหมู่แทนทีเป็นหมู่ ethyl มีโครงสร้างของอุปกรณ์ทีแตกต่างกนั นอกจากนี
ถา้พิจารณาทีความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า เท่ากบั 100  mA/cm2 อุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรือง
แสงฟลูออเรสเซนต ์III มีค่าส่องสว่างเท่ากบั 2,340 cd/m2 ซึงมีค่ามากกว่าอุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิ
เมอร์อนุพันธ์ของ  Carbazole ชนิด  Poly(N-butylcarbazole), Poly(N-octylcarbazole) และ 
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Diethylcarbazole ทีมีค่าส่องสว่างเท่ากบั 0.63, 0.98 และ 0.12 cd/m2 ตามลาํดบั [74] โดยอุปกรณ์ที
สร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III และอุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิเมอร์อนุพนัธ์ของ Carbazole 

มีโครงสร้างของอุปกรณ์ทีแตกต่างกนั 

 
3.1.7 ผลการทดสอบค่าประสิทธิภาพของควอนตัมภายนอก (external quantum efficiency) 

ของอุปกรณ์  

การศึกษาค่าประสิทธิภาพของควอนตัมภายนอกของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสง
ฟลูออเรสเซนต ์III ถูกตรวจวดัจาก เครือง C9920 Hamamatsu Photonics และเครือง KEITHLEY 

2400 source meter โดยผลการทดลองแสดงในรูปของกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างค่าประสิทธิภาพ
ของควอนตมัภายนอก  (แกน y) และความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า (แกน x) ไดผ้ลดงัแสดงใน
ภาพที 77 

 
ภาพที 77 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าประสิทธิภาพของควอนตัมภายนอกและความหนาแน่นของ

กระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III  

 

จากภาพที 77 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าประสิทธิภาพของควอนตมัภายนอกและ 
ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ ซึงพบว่าค่าประสิทธิภาพของควอนตมัภายนอกมี
ลกัษณะขึนกบัความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าทีเพิมขึนในอุปกรณ์ กล่าวคือเมือความหนาแน่น
ของกระแสไฟฟ้าบนอุปกรณ์มีการเปลียนแปลง จะส่งผลใหค้่าประสิทธิภาพของควอนตมัภายนอก
มีการเปลียนแปลงเช่นเดียวกนั ซึงค่าประสิทธิภาพของควอนตมัภายนอกทีไดจ้ากการคาํนวณจาก
งานวจิยัทีผา่นมา [75,76] ทีมากทีสุดของอุปกรณ์ มีค่าเท่ากบั 1.54 % ซึงมีค่ามากกวา่อุปกรณ์ทีสร้าง



 
83 

 

 

จากพอลิเมอร์อนุพนัธ์ของ Carbazole ชนิด Poly(N-butylcarbazole), Poly(N-octylcarbazole) และ 
Diethylcarbazole ทีมีค่าประสิทธิภาพของควอนตมัภายนอกเท่ากบั 0.0001, 0.0004 และ 0.0078 %
ตามลาํดับ [74] ดงันันอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III มีประสิทธิภาพของ
ควอนตมัภายนอกทีดีกวา่อุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิเมอร์อนุพนัธ์ของ Carbazole โดยอุปกรณ์ทีสร้าง
จากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III และอุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิเมอร์อนุพนัธ์ของ Carbazole มี
โครงสร้างของอุปกรณ์ทีแตกต่างกนั นอกจากนีค่าประสิทธิภาพของควอนตมัภายนอกทีลดลงเมือ
ต่อวงจรไฟฟ้าเกิดจากการทีชนั CBP เกิดการสลายตวัทางเคมี [78] 

 

3.1.8 ผลการทดสอบประสิทธิภาพกําลัง (power efficiency) ของอุปกรณ์  

การศึกษาค่าประสิทธิภาพกาํลงั (power efficiency) ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสง
ฟลูออเรสเซนต ์III ถูกตรวจวดัจาก เครือง C9920 Hamamatsu Photonics และเครือง KEITHLEY 

2400 source meter โดยผลการทดลองแสดงในรูปของกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างค่าประสิทธิภาพ
กาํลงั (แกน y) และความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า (แกน x) ไดผ้ลดงัแสดงในภาพที 78 

 
ภาพที 78 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าประสิทธิภาพกาํลงัและความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าของ

อุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III  

 

จากภาพที 78 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าประสิทธิภาพกาํลงัและความหนาแน่นของ
กระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ ซึงพบว่าค่าประสิทธิภาพกาํลงัมีลกัษณะแปรผกผนักบัความหนาแน่น
ของกระแสไฟฟ้าทีเพมิขึนในอุปกรณ์ กล่าวคือเมือความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าบนอุปกรณ์มีค่า
เพิมขึน จะส่งผลให้ค่าประสิทธิภาพกําลังมีค่าลดลง ซึงค่าประสิทธิภาพกาํลังของอุปกรณ์มีค่า
เท่ากบั 2.91%  
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3.1.9 ผลการทดสอบอายุการใช้งาน (lifetime) ของอุปกรณ์  

การศึกษาค่าอายกุารใชง้าน (lifetime) ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์
III ถูกตรวจวดัจาก เครือง C9920 Hamamatsu Photonics และเครือง KEITHLEY 2400 source 

meter โดยผลการทดลองแสดงในรูปของกราฟความสมัพนัธร์ะหวา่ง L/L0 (แกน y) และเวลา (แกน 
x)  

เมือ       L0  = ค่าส่องสวา่ง ณ เวลาเริมตน้  

              L = ค่าส่องสวา่ง ณ เวลาใดๆ  

ไดผ้ลดงัแสดงในภาพที 79 

 
ภาพที 79 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง L/L0 และเวลา ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์

III  

 

จากภาพที 79 แสดงแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง L/L0 และเวลา ของอุปกรณ์ ซึงพบว่า
อตัราส่วนของค่าส่องสวา่งของอุปกรณ์มีลกัษณะแปรผกผนักบัเวลาทีเพิมขึน กล่าวคือหลงัจากต่อ
อุปกรณ์เขา้กบัวงจรไฟฟ้าทีมีความต่างศกัย ์13.6 โวลตแ์ละอุปกรณ์เริมเปล่งแสงอิเล็กโทรลูมิเนส
เซนตแ์ลว้นนั เมือเวลาผา่นไป ค่าส่องสวา่งของอุปกรณ์จะมีค่าลดลง และพบว่าอายกุารใชง้านของ
อุปกรณ์มีค่าเท่ากบั 1 ชวัโมง 17 นาที โดยการทีอายกุารใชง้านของอุปกรณ์มีค่าน้อยนันเกิดจากการ
ทีชนั CBP และ α-NPD เกิดการสลายตวัในขณะทีต่อวงจรไฟฟ้าจึงทาํให้ค่าส่องสว่างของอุปกรณ์
ลดลงอยา่งรวดเร็ว [77-79]  
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3.2 การศึกษาคุณลักษณะและประสิทธิภาพของไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรีย์ทีสร้างจากสาร
เรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ IV  

การนาํสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV ทีไดรั้บมาศึกษาสมบตัิการสมบตัิการดูดกลืนแสง
อุลตร้าไวโอเลตและการคายแสงฟลูออเรสเซนต ์ในสารละลาย CH2Cl2  
 

3.2.1 ผลการทดสอบสมบัติการดูดกลืนแสงอุลตร้าไวโอเลตของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ IV 

การศึกษาสมบตัิการดูดกลืนแสงอุลตร้าไวโอเลตของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ IV ใน 

CH2Cl2 โดยติดตามสเปกตรัมของการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลืน 330-470 nm ผลการทดลอง
แสดงดงัภาพที 80 

 
ภาพที 80  การดูดกลืนแสง UV-Vis ของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ IV ในสารละลาย CH2Cl2 ทีความเขม้ขน้

ต่างๆ a: 1.03 μM, b: 3.08 μM, c: 5.14 μM, d: 7.18 μM, e: 10.26 μM. 

 

จากผลการทดลองการดูดกลืนแสง UV-Vis ของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ IV ใน
สารละลาย CH2Cl2 โดยติดตามสญัญาณการดูดกลืนแสง UV-Vis ในช่วงความยาวคลืน 330-470 nm 

และความยาวคลืนมากทีสุด ( max) ของการดูดกลืนแสง UV-Vis เท่ากับ 395 nm โดยเรืองแสง
ฟลูออเรสเซนต ์IV มีสมบตัิการละลายในสารละลาย CH2Cl2 ทีตาํกว่าสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์
III อนัเป็นผลมาจากหมู่แทนทีบนตาํแหน่งที 9 ของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV ทีเป็นวงเบนซี
นซึงเป็นหมู่อะโรมาติกซึงสามารถลดความสามารถในการละลายของเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV 

ได ้ในขณะทีหมู่แทนทีบนตาํแหน่งที 9 ของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III เป็นหมู่โพรพิลซึงเป็น
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หมู่อะลิฟาติกทีสามารถเพมิการละลายในตวัทาํละลายอินทรียไ์ด ้นอกจากนียงัสามารถคาํนวณหา
ค่าสมัประสิทธิของการดูดกลืนแสง (Absorption coefficient, ) แสดงดงัภาพที 81 

 

 
ภาพที 81  กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการดูดกลืนแสง UV-Vis และความเขม้ขน้ของสารละลายของสาร

เรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV 

 

จากกราฟไดส้มการเส้นตรงคือ y = 0.0297x และมีค่า R2= 0.9946 โดยค่าสัมประสิทธิของการ
ดูดกลืนแสง ( ) สามารถหาไดจ้ากความชนัของกราฟ (slope)  
การคาํนวณ 

จากกราฟไดส้มการเสน้ตรงคือ  y = 0.0297x 

   ดงันนั                      slope = 0.0297 μM-1 cm-1 

                                                  slope  = 29,700 M-1 cm-1 

ดงันนั ค่าสมัประสิทธิของการดูดกลืนแสง ( ) ของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV เท่ากบั 29,700  

M-1 cm-1 

 

3.2.2 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ IV  

การคายแสงฟลูออเรสเซนตข์องสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV ถูกศึกษาในสารละลายได
คลอโรมีเทน โดยติดตามสเปกตรัมของการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ (fluorescence emission 

spectra) เมือ ex เท่ากบั 395 nm โดยใชส้ารละลายของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV ทีมีความ
เขม้ขน้เท่ากบั 1.0x10-6 M ผลการทดลองแสดงดงัภาพที 82 
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ภาพที 82 การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ( ex = 395 nm) ของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ IV (1.03 μM) ใน 

CH2Cl2  

 

จากภาพที 82 แสดงการคายแสงฟลูออเรสเซนตข์องสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV โดย
ติดตามสญัญาณการคายแสงฟลูออเรสเซนตใ์นช่วงความยาวคลืน 420-620 nm และความยาวคลืน
มากทีสุด ( max) ของการคายแสงฟลูออเรสเซนตเ์ท่ากบั 479 nm โดยอยูใ่นช่วงความยาวคลืน 446-

500 nm ทีเปล่งแสงสีฟ้าในช่วงแสง visible ซึงลกัษณะกราฟของการคายแสงฟลูออเรสเซนตข์อง
อุปกรณ์ทีสร้างขึนนีมีความคลา้ยคลึงกบักราฟของการคายแสงฟลูออเรสเซนตข์องอุปกรณ์ทีสร้าง
จากอนุพนัธข์อง Carbazole ทีตาํแหน่ง 9 มีหมู่แทนทีเป็นหมู่ ethyl [57] โดยกราฟของการคายแสง
ฟลูออเรสเซนต์ของอนุพนัธ์ของ Carbazole ทีตาํแหน่ง 9 มีหมู่แทนทีเป็นหมู่ ethyl นันแสดง
สัญญาณการคายแสงฟลูออเรสเซนตท์ีความยาวคลืนมากทีสุด ( max) ของเท่ากบั 480 nm ซึงอยู่
ในช่วงแสงสีฟ้าเช่นเดียวกนั 
 

3.2.3 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ของอุปกรณ์  

การคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตข์องอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV 

โดยติดตามสเปกตรัมของการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต ์ผลการทดลองแสดงไดด้งัภาพที 83 
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ภาพที 83 การคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตข์องอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV  

 

จากภาพที 83 แสดงการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตข์องอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสง
ฟลูออเรสเซนต ์IV โดยติดตามสัญญาณการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตใ์นช่วงความยาวคลืน 
420-620 nm และความยาวคลืนมากทีสุด ( max) ของการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตเ์ท่ากบั 484 

nm อยูใ่นช่วงความยาวคลืน 446-500 nm ทีเปล่งแสงสีฟ้าในช่วงแสง visible ดังภาพที 83 ซึง
ลกัษณะกราฟของการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตข์องอุปกรณ์ทีสร้างขึนนีมีความคลา้ยคลึงจาก
กราฟของการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ของอุปกรณ์ทีสร้างจากอนุพนัธ์ของ Carbazole ที
ตาํแหน่ง 9 มีหมู่แทนทีเป็นหมู่ ethyl [57] โดยกราฟของการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ของ
อนุพนัธข์อง Carbazole ทีตาํแหน่ง 9 มีหมู่แทนทีเป็นหมู่ ethyl นันแสดงสัญญาณการคายแสงอิเล็ก
โทรลูมิเนสเซนตท์ีความยาวคลืนมากทีสุด ( max) ของเท่ากบั 480 nm ซึงเปล่งแสงสีฟ้าในช่วงแสง 
visible เช่นเดียวกนั 
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ภาพที 84 แสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตข์องอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV  

 

     จากภาพที 84 แสดงถึงการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตข์องอุปกรณ์ทีสร้างจากสาร
เรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV โดยอุปกรณ์แสดงสญัญาณแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตสี์ฟ้า เนืองมาจาก
การความยาวคลืนของคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตข์องอุปกรณ์อยูใ่นช่วงความยาวคลืน 466-500 

nm ของแสงสีฟ้าในช่วงแสง visible ดังนันอุปกรณ์จึงแสดงแสงสีฟ้าเมือถูกต่อเขา้กบัวงจรไฟฟ้า 
โดยมีผลทีคลา้ยกับอุปกรณ์ทีสร้างจากอนุพนัธ์ของ Carbazole ทีตาํแหน่ง 9 มีหมู่แทนทีเป็นหมู่ 
ethyl ซึงแสดงสญัญาณแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตแ์สงสีฟ้า [57] 

เมือศึกษาศึกษาระดบัพลงังาน HOMO และ LUMO ของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV 

ดว้ยเทคนิค molecular modeling จากโปรแกรม Material Studio 5.5 program package (Dmol3 

program) และคาํนวณหาโครงสร้างเสถียรดว้ยระเบียบวิธี density functional theory (DFT) [68-72] 

ดว้ยการประมาณแบบโลคลัเดนซิตี (LDA) ฟังก์ชนันัล PBE และเบซิสเซตเชิงอะตอมแบบดบัเบิล
นมัเมอเรียล (DN) จะสามารถแสดงแผนภูมิระดบัชนัพลงังานของแต่ละชนัในอุปกรณ์ ดงัแสดงใน
ภาพที 85 
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ภาพที 85 แผนภูมิแสดงระดบัชนัพลงังานของสารประกอบในแต่ละชนัของอุปกรณ์ในหน่วย eV 

 

 จากภาพที 85 แสดงถึงระดบัชนัพลงังานของสารประกอบของอุปกรณ์ โดยอิเล็กตรอนจะ
เคลือนทีจากขวัแคโทดผ่านชนั Balq และเคลือนทีมาถึงชนั CBP ในขณะที โฮลจะเคลือนทีจาก
ขวัแอโนดผา่นชนั MoO2, ชนั α-NPD และเคลือนทีมาถึงชนั CBP หลงัจากนันอิเล็กตรอนและโฮล
ทีชนั CBP จะเคลือนทีลงมารวมตวักนัในชนัของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV ทีมีค่า Energy 

Gap เท่ากบั 1.93 eV  
 

3.2.4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า (I-V 

correlation) ของอปุกรณ์  

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยไ์ฟฟ้า (I-V correlation) 
ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV โดยผลการทดลองแสดงในรูปของกราฟ
ความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า (แกน y) และความต่างศกัยไ์ฟฟ้า (แกน x) ไดผ้ลดงัแสดงใน
ภาพที 86 



 
91 

 

 

 
ภาพที 86 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างกระแส (A) และความต่างศกัย ์(V) ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรือง

แสงฟลูออเรสเซนต ์IV  

 

จากภาพที 86 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งกระแส (A) และความต่างศกัย ์(V) ของอุปกรณ์ที
สร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV ซึงเมือใหค้วามต่างศกัยเ์ขา้ไปในอุปกรณ์ พบวา่ค่ากระแส
เริมมีการเปลียนแปลงทีความต่างศกัย ์8.9 V กล่าวคืออุปกรณ์จะเริมเปล่งแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์
ทีความต่างศกัย ์8.9 V (turn on voltage เท่ากบั 8.9 V) ซึงมีค่าเท่ากบัอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรือง
แสงฟลูออเรสเซนต ์III และมีค่าใกลเ้คียงกับอุปกรณ์ทีสร้างจากสารอนุพนัธ์ของ Carbazole ที
ตาํแหน่ง 9 มีหมู่แทนทีเป็นหมู่ ethyl [57] ทีมีค่า turn on voltage เท่ากบั 8 V โดยใชค้วามหนาของ
ชนั emissive layer เท่ากบั 600 Å โดยอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III และ
อุปกรณ์ทีสร้างจากสารอนุพนัธข์อง Carbazole ทีตาํแหน่ง 9 มีหมู่แทนทีเป็นหมู่ ethyl มีโครงสร้าง
ของอุปกรณ์ทีแตกต่างกนันอกจากนีค่า turn on voltage ทีไดจ้ากอุปกรณ์สารเรืองแสงฟลูออเรส
เซนต ์IV มีค่ามากกว่าค่า turn on voltage ทีไดจ้ากอุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิเมอร์ของสารอนุพนัธ ์
Carbazole ทีมีโครงสร้างคลา้ยคลึงกบัสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV โดยอุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิ
เมอร์ของสารอนุพนัธ์ Carbazole มีค่า turn on voltage ประมาณ 5 V [73] โดยอุปกรณ์ทีสร้างจาก
สารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ III และอุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิเมอร์อนุพนัธ์ของ Carbazole มี
โครงสร้างของอุปกรณ์ทีแตกต่างกนั 
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3.2.5 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าและความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า (J-V correlation) ของอุปกรณ์  

การศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยไ์ฟฟ้า (J-V 

correlation) ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV โดยผลการทดลองแสดงในรูป
ของกราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า (แกน y) และความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 
(แกน x) ไดผ้ลดงัแสดงในภาพที 87 

  

 
 

ภาพที 87 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า และความต่างศกัยข์องอุปกรณ์ที
สร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV  

 

จากภาพที 87 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า และความต่าง
ศกัยข์องอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ IV ซึงเมือให้ความต่างศกัยเ์ขา้ไปใน
อุปกรณ์ พบว่าค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าเริมมีการเปลียนแปลงทีความต่างศกัย ์8.9 V 

กล่าวคืออุปกรณ์จะเริมเปล่งแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตท์ีความต่างศกัย ์8.9 V (turn on voltage 

เท่ากบั 8.9 V) 
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3.2.6 ผลการทดสอบค่าส่องสว่าง (luminance) ของอุปกรณ์  

การศึกษาค่าส่องสวา่งของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV โดยผลการ
ทดลองแสดงในรูปของกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างค่าส่องสว่าง (แกน y) และความหนาแน่นของ
กระแสไฟฟ้า (แกน x) ไดผ้ลดงัแสดงในภาพที 88 

 

 
ภาพที 88 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าส่องสว่าง และความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ทีสร้าง

จากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV 

 

จากภาพที  88 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่องสว่างและความหนาแน่นของ
กระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ IV ซึงพบว่าค่าส่องสว่างที
เพมิขึนมีลกัษณะแปรผนัตรงกบัความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าทีเพิมขึนในอุปกรณ์ กล่าวคือเมือ
ความหนาแน่นของกรแสไฟฟ้าบนอุปกรณ์มีค่าเพิมขึน จะส่งผลให้ค่าส่องสว่างมีค่าเพิมขึน
เช่นเดียวกัน ต่างศกัยเ์ขา้ไปในอุปกรณ์ ซึงค่าส่องสว่างทีมากทีสุดของอุปกรณ์ มีค่าเท่ากับ 2,910 

cd/m2 ทีความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้ามีค่าเท่ากบั 200 mA/cm2 และถา้พิจารณาทีความต่างศกัย ์
12 V อุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV มีค่าส่องสว่าง 149 cd/m2 ซึงมีค่าน้อยกว่า
อุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ III และมีค่ามากกว่าอุปกรณ์ทีสร้างจากสาร
อนุพนัธ์ของ Carbazole ทีตาํแหน่ง 9 มีหมู่แทนทีเป็นหมู่ ethyl ทีมีค่าส่องสว่าง 50 cd/m2 [57] 

ดงันันอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV มีค่าส่องสว่างดีกว่าอุปกรณ์ทีถูกสร้าง
จากสารอนุพนัธข์อง Carbazole ทีมีโครงสร้างคลา้ยคลึงกนั นอกจากนีถา้พิจารณาทีความหนาแน่น
ของกระแสไฟฟ้า เท่ากบั 100  mA/cm2 อุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV มีค่า
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ส่องสวา่งเท่ากบั 2,340 cd/m2 ซึงมีค่ามากกว่าอุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิเมอร์อนุพนัธ์ของ Carbazole 

ชนิด Poly(N-butylcarbazole), Poly(N-octylcarbazole) และ Diethylcarbazole ทีมีค่าส่องสว่าง
เท่ากบั 0.12, 0.63 และ 0.98 cd/m2 ตามลาํดบั [74] ดงันนัอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรส
เซนต ์IV มีประสิทธิภาพการส่องสวา่งทีดีกวา่อุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิเมอร์อนุพนัธ์ของ Carbazole 

โดยอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III และอุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิเมอร์อนุพนัธ์
ของ Carbazole มีโครงสร้างของอุปกรณ์ทีแตกต่างกนั 

 

3.2.7 ผลการทดสอบค่าประสิทธิภาพของควอนตัมภายนอก (external quantum efficiency) 
ของอุปกรณ์  

การศึกษาค่าประสิทธิภาพของควอนตัมภายนอกของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสง
ฟลูออเรสเซนต ์IV โดยผลการทดลองแสดงในรูปของกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างค่าประสิทธิภาพ
ของควอนตมัภายนอก  (แกน y) และความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า (แกน x) ไดผ้ลดงัแสดงใน
ภาพที 89 

 
ภาพที 89 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าประสิทธิภาพของควอนตัมภายนอกและความหนาแน่นของ

กระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV  

 

จากภาพที 89 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าประสิทธิภาพของควอนตมัภายนอกและ 
ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ ซึงพบว่าค่าประสิทธิภาพของควอนตมัภายนอกมี
ลกัษณะขึนกบัความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าทีเพิมขึนในอุปกรณ์ กล่าวคือเมือความหนาแน่น
ของกระแสไฟฟ้าบนอุปกรณ์มีการเปลียนแปลง จะส่งผลใหค้่าประสิทธิภาพของควอนตมัภายนอก
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มีการเปลียนแปลงเช่นเดียวกัน ค่าประสิทธิภาพของควอนตมัภายนอกทีได้จากการคาํนวณจาก
งานวิจยัทีผ่านมา [75,76] ทีมากทีสุดของอุปกรณ์ มีค่าเท่ากบั 0.68 % ซึงมีค่าน้อยกว่าอุปกรณ์ที
สร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III และสอดคลอ้งกบัค่าส่องสว่างทีมีค่าน้อยกว่าอุปกรณ์ที
สร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III อยา่งไรก็ตามอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรส
เซนต ์III มีค่าประสิทธิภาพของควอนตมัภายนอกมากกวา่อุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิเมอร์อนุพนัธข์อง 
Carbazole ชนิด Poly(N-butylcarbazole), Poly(N-octylcarbazole) และ Diethylcarbazole ทีมีค่า
ประสิทธิภาพของควอนตมัภายนอกเท่ากบั 0.0001, 0.0004 และ 0.0078 %ตามลาํดบั [74] ดงันัน
อุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV มีประสิทธิภาพของควอนตมัภายนอกทีดีกว่า
อุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิเมอร์อนุพนัธ์ของ Carbazole นอกจากนีค่าประสิทธิภาพของควอนตมั
ภายนอกทีลดลงเมือต่อวงจรไฟฟ้าเกิดจากการทีชนั CBP เกิดการสลายตวัทางเคมี [78] 

 

3.2.8 ผลการทดสอบประสิทธิภาพกําลัง (power efficiency) ของอุปกรณ์  

การศึกษาค่าประสิทธิภาพกาํลงั (power efficiency )ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสง
ฟลูออเรสเซนต ์IV โดยผลการทดลองแสดงในรูปของกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างค่าประสิทธิภาพ
กาํลงั (แกน y) และความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า (แกน x) ไดผ้ลดงัแสดงในภาพที 90 

 
 

ภาพที 90 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าประสิทธิภาพกาํลงัและความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าของ
อุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV  
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จากภาพที 90 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าประสิทธิภาพกาํลงัและความหนาแน่นของ
กระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ ซึงพบว่าค่าประสิทธิภาพกาํลงัมีลกัษณะแปรผกผนักบัความหนาแน่น
ของกระแสไฟฟ้าทีเพมิขึนในอุปกรณ์ กล่าวคือเมือความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าบนอุปกรณ์มีค่า
เพมิขึน จะส่งผลใหค้่าประสิทธิภาพกาํลงัมีค่าลดลง ค่าประสิทธิภาพกาํลงัของอุปกรณ์มีค่าเท่ากบั 
1.28% ซึงมีค่าน้อยกว่าอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III สอดคลอ้งกบัค่าส่อง
สว่างและค่าประสิทธิภาพของควอนตมัภายนอกของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรส
เซนต ์IV ทีมีค่านอ้ยกวา่อุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III 
 

3.2.9 ผลการทดสอบอายุการใช้งาน (lifetime) ของอุปกรณ์  

การศึกษาค่าอายกุารใชง้าน (lifetime) ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์
IV โดยผลการทดลองแสดงในรูปของกราฟความสมัพนัธร์ะหวา่ง L/L0 (แกน y) และเวลา (แกน x)  

เมือ       L0  = ค่าส่องสวา่ง ณ เวลาเริมตน้  

              L = ค่าส่องสวา่ง ณ เวลาใดๆ  

ไดผ้ลดงัแสดงในภาพที 91 

 

 
ภาพที 91 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง L/L0 และเวลา ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์

IV  

 

จากภาพที 91 แสดงแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง L/L0 และเวลา ของอุปกรณ์ ซึงพบว่า
อตัราส่วนของค่าส่องสวา่งของอุปกรณ์มีลกัษณะแปรผกผนักบัเวลาทีเพิมขึน กล่าวคือหลงัจากต่อ
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อุปกรณ์เขา้กบัวงจรไฟฟ้าทีมีความต่างศกัย ์13.6 โวลตแ์ละอุปกรณ์เริมเปล่งแสงอิเล็กโทรลูมิเนส
เซนตแ์ลว้นนั เมือเวลาผา่นไป ค่าส่องสวา่งของอุปกรณ์จะมีค่าลดลง และพบว่าอายกุารใชง้านของ
อุปกรณ์มีค่าเท่ากบั 30 นาที ซึงน้อยกว่าอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III โดย
การทีอายกุารใชง้านของอุปกรณ์มีค่าน้อยนันเกิดจากการทีชนั CBP และ α-NPD เกิดการสลายตวั
ในขณะทีต่อวงจรไฟฟ้า [77-79] จึงทาํให้ค่าส่องสว่างของอุปกรณ์ลดลงอยา่งรวดเร็วเช่นเดียวกบั
อุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์IV 
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บทที 6 

สรุปผลการทดลอง 

 

วิทยานิพนธ์นีเสนอการสังเคราะห์สารทีมีความไวต่อแสงเพือประยกุตใ์ชใ้นการตรวจวดั
Hg2+ และการพฒันาไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรีย ์ซึงในงานวิจยัส่วนแรก สารฟลูออเรสเซนต์
เซ็นเซอร์ชนิดใหม่ 2 ชนิด ถูกสังเคราะห์ขึนจากเส้นทางการสังเคราะห์ทีสันและใชส้ารตงัตน้ทีมี
ราคาถูก ทาํให้ลดตน้ทุนในการสังเคราะห์ได ้โดยเซ็นเซอร์ I และ II ประกอบดว้ยไอโอโนฟอร์
ชนิด 2-[3-(2-aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl]ethanamine เชือมต่อกับฟลูออโรฟอร์ชนิดโรดา
มีนบี 2 หมู่ และฟลูออโรฟอร์ชนิดไพรีน 2 หมู่ ตามลาํดบั จากผลการทดสอบความสามารถในการ
ตรวจจบั Hg2+ และ Cu2+ แสดงไดด้งัตารางที 9 

 

sensors I II 

ชนิดของไอออน Hg2+ Hg2+ Cu2+ 

em (nm) 550 347 347 

ex (nm) 575 481 481 

detection limits (ppb) 15 3.3 1.5 

 0.48 - - 

Kasso - 3.04x106 M-1 1.18x107 M-1 

Ratio[sensor:ion(s)] - 1:1 1:1 
 

ตารางที 9 สรุปผลการทดลองการทดสอบฟลูออเรสเซนตเ์ซ็นเซอร์ I และ II 

 

เซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิด มีค่า detection limit อยูใ่นช่วง 3-15 ppb ในการตรวจวดั Hg2+ และ 
Cu2+  ซึงเซ็นเซอร์ I แสดงการเปลียนแปลงสัญญาณฟลูออเรสเซนตใ์นลกัษณะ OFF-ON ในช่วง
ความยาวคลืน visible  โดยเฉพาะอยา่งยงิ เซ็นเซอร์ I สามารถเกิดการเปลียนแปลงสีจากสารละลาย
ใสไม่มีสีเป็นสารละลายสีชมพู เมือมีการตรวจจบั Hg2+ ซึงสามารถสังเกตเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า ส่วน
เซ็นเซอร์ II แสดงการเปลียนแปลงสัญญาณฟลูออเรสเซนตล์กัษณะ ON-OFF โดยพฤติกรรมนีไม่
แสดงผลต่อไอออนรบกวนอืนๆ ไดแ้ก่ Ag+, Ca2+, Cd2+, Co2+, Fe3+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+, Pb2+ และ 
Zn2+ แต่อาจจะมีการรบกวนเกิดขึนไดจ้าก Cu2+ ทีอาจเจือปนอยูใ่นระบบของการตรวจวดั Hg2+ 
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เซ็นเซอร์ทีถูกสงัเคราะห์ไดเ้หล่านีมีศกัยภาพเพียงพอทีจะพฒันาต่อยอดเป็นอุปกรณ์ตรวจวดั Hg2+ 
ในภาคสนาม และชุดทดสอบทีมีราคาไม่แพงต่อไปไดใ้นอนาคต งานวจิยัส่วนถดัมาเป็นการพฒันา
ไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรีย ์โดยใชส้ารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III และ IV ในการสร้าง
อุปกรณ์ จากผลการทดสอบคุณลกัษณะและประสิทธิภาพของอุปกรณ์แสดงไดด้ังตารางที 10 

 
สารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์ III IV 

ค่าสมัประสิทธิของการดูดกลืนแสง ( ) (M-1cm-1) 39,300 29,700 

PL ex (nm) 405 395 

PL em (nm) 483 479 

EL em (nm) 487 และ 511 484 

Turn on voltage (V) 8.9 8.9 

Maximum luminance (cd/m2) 4,730 2,910 

External quantum efficiency (%) 1.54 0.68 

Power conversion efficiency (%) 2.91 1.28 

Lifetime (h) 1 ชวัโมง 17 นาที 30 นาที 
 

ตารางที 10 สรุปผลการทดลองของการศึกษาสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์  III และ IV ในการพฒันา
ไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรีย ์

 

ไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรียท์ีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ III และ IV 

สามารถแสดงสญัญาณและเปล่งแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตไ์ดเ้มือต่อเขา้กบัวงจรไฟฟ้า โดยอุปกรณ์
ทีสร้างจากสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต ์III และ IV สามารถเปล่งแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนตสี์เขียว
และสีฟ้า ตามลาํดับ จึงทาํให้มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากในการปรับปรุงและพฒันาต่อยอด
อุปกรณ์เหล่านีต่อไปในอนาคตเพราะไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรียท์ีใช้ในปัจจุบันยงัมี
ประสิทธิภาพในการเปล่งแสงสีเขียวและสีฟ้าทีตาํ รวมถึงอายกุารใชง้านทีสนั  
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