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งานวิจยั นี เสนอการประยุกต์ใช้สารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ 4 ชนิ ด โดยสารเรื องแสง
ฟลูออเรสเซนต์ I และ II ถูกสังเคราะห์เพือใช้เป็ นเซ็นเซอร์สาํ หรับการตรวจจับ Hg2+ และสารเรื อง
แสงฟลูออเรสเซนต์ III และ IV ถูกใช้ในการพัฒนาไดโอดเปล่งแสงชนิ ดสารอินทรี ย ์ เซ็ นเซอร์ I
และ II ถูกสังเคราะห์มาจาก 2-(3-(2-aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl)ethanamine ทีเชือมต่อกับ
Rhodamine B hydrochloride และ N-(pyren-l-yl)acetamide ตามลําดับ และศึกษาพฤติกรรมการคาย
แสงฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิ ดต่อการดักจับ Hg2+ เทียบกับไอออนของโลหะทรานซิ
ชัน อัลคาไลน์ และอัลคาไลน์เอิร์ทชนิ ดต่างๆ จากผลการทดลองพบว่า เซ็นเซอร์ I มีความจําเพาะ
เจาะจงต่อ Hg2+ สูงในสารละลายอินทรี ย ์ โดยความเข้มของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ก่อนและหลัง
เติม Hg2+ ของเซ็ นเซอร์ I มี ลักษณะคล้ายการ “ปิ ด-เปิ ด” สวิตซ์ สําหรับเซ็ นเซอร์ II แสดง
ความจําเพาะเจาะจงต่อ Hg2+ และ Cu2+ ในสารละลายผสมระหว่างตัวทําละลายอินทรี ยแ์ ละนํา โดย
การเปลียนแปลงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์มีลกั ษณะการ “เปิ ด-ปิ ด” สวิตซ์ ทังนี เซ็นเซอร์ I มีค่า
ความสามารถตําสุ ดของการตรวจวัด Hg2+ (detection limit) เท่ากับ 15 ppb และเซ็นเซอร์ II มีค่า
ความสามารถตําสุ ดของการตรวจวัด Hg2+ และ Cu2+ เท่ากับ 3.3 ppb และ 1.5 ppb ตามลําดับ
นอกจากนีไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรี ยท์ ีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III และ IV ซึ ง
เป็ นอนุ พนั ธ์ของ Carbazole แสดงสัญญาณอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ในช่วงของแสงสี เขียวและสี ฟ้า
ตามลําดับ โดยอุปกรณ์ ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูอ อเรสเซนต์ทงสองถู
ั
กศึกษาคุ ณลักษณะและ
ประสิทธิภาพของการเปล่งแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์พบว่า ไดโอดเปล่งแสงทีสร้างจากสารเรื อง
แสงฟลูออเรสเซนต์ III และ IV มีค่า external quantum efficiency เท่ากับ 1.54% และ 0.68%
ตามลําดับ
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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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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนิ ตย์ วานิ ชาชีวะ อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เป็ น
อย่างสูง สําหรับความกรุ ณาทีมอบให้ ทังการให้คาํ ปรึ กษา คําแนะนํา ความรู ้และความช่วยเหลืออันเป็ น
ประโยชน์อ ย่างยิงต่ อการทําวิท ยานิ พนธ์ซึงทํา ให้ง านวิจยั นี มี ค วามสมบูรณ์ มากยิงขึนและการวาง
แผนการเรี ยนในอนาคต ตลอดจนกําลังใจและประสบการณ์ดีๆ ทีมอบให้ขา้ พเจ้าตลอดมา
ขอขอบคุณอาจารย์ ดร. โอภา บางเจริ ญพรพงค์ ประธานกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชณิ ตา ธรรมยงค์กิจ อาจารย์กรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ทีให้คาํ ปรึ กษาและ
คําแนะนําต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์นี
ขอขอบคุณอาจารย์ฉนั ทนา วัยนิ พิธพงษ์ อาจารย์ผซู ้ ึ งให้คาํ ปรึ กษาและคําแนะนําในด้านต่างๆ
รวมถึงคําสังสอนอันเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนและการดําเนินชีวติ
ขอขอบคุณอาจารย์ ดร. กัญจน์รัตน์ สุ ขรัตน์ อาจารย์ผซู ้ ึ งให้คาํ ปรึ กษาและความช่วยเหลือใน
การศึกษา molecular modeling
ขอขอบคุณ Professor Dr. Hideyuki Murata และ Dr. Toshinori Matsushima ผูซ้ ึ งให้คาํ ปรึ กษา
คําแนะนํา ความรู ้และความช่วยเหลืออันเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อการทําวิจยั ณ ประเทศญีปุ่ น
ขอขอบคุณตาคุณยาย คุณปู่ คุณย่า คุณพ่อคุณแม่และพีชาย ทีเป็ นกําลังใจ เป็ นแรงผลักดันและ
ให้ความรักความอบอุ่น ความช่วยเหลือตลอดจนคําปรึ กษาทีดี ในด้านต่างๆ มากมายมาโดยตลอด
ขอขอบคุ ณภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศิลปากร สถาบันการศึกษาทีมอบ
ความรู ้ให้กบั ข้าพเจ้า
ขอขอบคุณอาจารย์ภาควิชาเคมีทุกท่าน ทีกรุ ณาประสิ ทธิ ประสาทความรู ้ต่างๆ ทังความรู ้ใน
ด้านวิชาการและด้านการดําเนินชีวติ
ขอขอบคุ ณพี น้อ ง และเพือนในกลุ่ มทํางานทุกคน สําหรับคําปรึ กษา ความช่ วยเหลื อ ความ
ห่วงใยและไมตรี จิตอันดีทีมอบให้แก่กนั มาโดยตลอด
สุดท้ายขอขอบคุณเจ้าหน้าทีภาควิชาเคมีทุกท่าน ทีช่วยอํานวยความสะดวกในการดําเนิ นงาน
เอกสาร อี กทังขอขอบคุณเจ้าหน้าทีห้องปฏิบตั ิการเคมีทุกท่าน ทีให้ความช่วยเหลือ ด้านอุปกรณ์และ
สารเคมีทีใช้ในการทําวิทยานิพนธ์ ด้วยความเอือเฟื อตลอดมา
ประโยชน์อ ันใดทีเกิ ดจากการทําวิทยานิ พนธ์นี ย่อ มเป็ นผลมาจากความกรุ ณาของทุกท่า น
ดังกล่าว ข้าพเจ้ารู ้สึกซาบซึ งและระลึ กถึ งความกรุ ณาเป็ นอย่างยิง จึงใคร่ ขอขอบคุ ณมา ณ โอกาสนี
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