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ฟลูออโรไอโอโนฟอร์/ ไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรี ย ์
กฤช เศรษฐการ : การสังเคราะห์สารทีมีความว่องไวทางแสงสําหรับประยุกต์ใช้ในการ
ตรวจวัดไอออนและไดโอดเปล่งแสงชนิดอินทรี ย.์ อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ. ดร.นันทนิ ตย์
วานิชาชีวะ. 123 หน้า.
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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cm
cd
d
dd
DFT
DI
DMSO
DNP
H extinction coefficient
EAP
Ebind
em
eq.

United States Environmental Protection Agency
binding energy
emission
equivalent
ฒ

EtOAc
EtOH
ex
FDA
FRET
h
HCl
HEPES
1

H NMR
H2O
HOMO
HR-MS
Hz
I
ICP-AES
J
Kasso
KCl
K2CO3
L
LDA
LUMO
lm
M
M
m
MeOH
min

ethyl acetate
ethanol
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Food and Drug Administration
fluorescence resonance energy transfer
hour
hydrochloric
4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic
acid
hydrogen nuclear magnetic resonance spectroscopy
water
the highest occupied molecular orbital
high resolution mass spectrometry
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inductively coupled plasma-atomic emission
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coupling constant (NMR spectroscopy)
association constant
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liter
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the lowest unoccupied molecular orbital
lumen
mass (mass spectroscopy)
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multiplet (NMR spectroscopy)
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mL
mmol
MW
m/z
N
NaCl
NaOMe
NaOH
Na2SO4
NBD
NEt3
nm
OSHA
PDB
PET
ppb
ppm
q
Rf
R
s
t
THF
UV
v
Vis
v/v
v/v/v
w
w/v

milliliter
mill mole
molecular weight
mass to charge ratio (mass spectroscopy)
normal
sodium chloride
sodium methoxide
sodium hydroxide
sodium sulfate
7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazolyl
triethylamine
nanometer
Occupational Safety and Health Administration
protein databank
photoinduced electron transfer
part per billion
part per million
quartet (NMR spectroscopy)
rate of flow
Linear regression
singlet (NMR spectroscopy)
triplet (NMR spectroscopy)
tetrahydrofuran
ultraviolet
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visible
volume by volume
volume by volume by volume
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บทที 1
บทนํา
ปั จจุบ ันการพัฒ นาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่ างๆได้เ ป็ นไปอย่างรวดเร็ ว มี
งานวิจยั ทีถูกศึกษาและค้นคว้าอยูเ่ ป็ นจํานวนมากจากคณะผูว้ จิ ยั หลายคณะทีซึงได้คาํ นึ งถึงเป้ าหมาย
และผลประโยชน์ทีจะได้รับจากงานวิจยั เหล่านี นอกจากนันการเลือกขอบเขตและชนิ ดของงานวิจยั
จึงเป็ นสิ งสําคัญอันดับแรกทีต้องพิจารณา และขอบเขตของงานวิจยั ทีได้รับความสนใจจากกลุ่ ม
ผูว้ ิจยั หลายๆกลุ่ ม ก็คื อ งานวิจ ัย ทางด้านสารที มี ค วามว่อ งไวต่ อ แสง ซึ งสารเหล่ า นี มี คุณ สมบัติ
พืนฐานทีคล้ายคลึงกันนันคือสามารถดูดกลืนแสงอุลตร้าไวโอเลตและ/หรื อแสดงสัญญาณฟลูออ
เรสเซนต์เมือเกิดการกระตุน้ ด้วยแสงทีมีความยาวคลืนทีเหมาะสม สารทีมีความว่องไวต่อแสงทีได้
ถูกนําไปศึกษาใช้ในงานวิจยั มีอยูเ่ ป็ นจํานวนมากเช่น 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] เป็ น
ต้น ซึ งข้อดีของสารเหล่านี คือสามารถนําไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กบั ความต้องการหลายด้านได้
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] เป็ นต้น
โดยเฉพาะอย่างยิง งานวิจยั ทางด้านฟลูอ อเรสเซนต์เซ็นเซอร์ (fluorescence sensor) จะเป็ นการ
พัฒนาการสังเคราะห์สารทีมีความไวและจําเพราะเจาะจงต่อไอออนโลหะหนักเป้ าหมายด้วยสารที
มีความว่องไวต่อแสง ไอออนโลหะหนักทีปนเปื อนอยูใ่ นสิงแวดล้อมและธรรมชาติลว้ นแต่เป็ นสาร
อัน ตรายที สามารถส่ ง ผลเสี ย ต่ อ สิ งมี ชี วิต เล็ ก ใหญ่ ทีอยู่ใ นห่ ว งโซ่ อ าหาร นอกจากนันยัง ส่ ง ผล
ทางด้านลบต่อเศรษฐกิจและความเป็ นอยูข่ องประชากรในพืนทีนันๆ ไอออนโลหะหนักทีมีความ
เป็ นพิ ษ และอัน ตรายที รุ น แรงชนิ ด หนึ งคื อ ไอออนปรอท (Hg2+) ไอออนชนิ ด นี สามารถถู ก
ปลดปล่ อยออกมาในรู ปของเสี ยจากโรงงานอุ ตสาหกรรมซึ งเป็ นพืนฐานสําคัญในการผลิตสิ งที
จํา เป็ นต่อ การดํารงชี วิตของมนุ ษย์ เช่ น โรงงานทางด้า นปิ โตรเลี ย ม โรงงานทางด้านอุ ปกรณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละโรงงานทางด้า นอุ ป กรณ์ ทนั ตกรรม เป็ นต้น ทังนี ปรอทอนิ น ทรี ย ท์ ี อยู่ใ น
ธรรมชาติส ามารถเปลี ยนรู ปเป็ นปรอทอิ น ทรี ย ใ์ นรู ป ของเมธิ ล เมอคิ วรี โ ดยเชื อจุลิ นทรี ย ใ์ นดิ น
ตะกอน ทําให้ปรอทในรู ปของเมธิลเมอคิวรี สามารถละลายนําได้ดีจึงมีโอกาสเข้าสู่ ห่วงโซ่ อาหาร
และสะสมในร่ างกายของสิงมีชีวติ ได้ หากเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์และมีการสะสมในจํานวนมากจะ
ส่งผลให้ DNA [23] ระบบประสาทและสมอง [23-25] ถูกทําลายรวมไปถึงทําให้เกิดโรคมินามาตะ
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[26] เป็ นต้น ทังนีมีการกําหนดปริ มาณสูงสุดของปรอททีอาจตกค้างในแหล่งธรรมชาติโดยสถาบัน
ต่างๆ แสดงดังตารางที 1
แหล่งทีมา

ปริ มาณสูงสุดไม่เกิน

นําดืม (EPA) [27]
อาหารทะเล (FDA) [28]
อากาศ (OSHA) [29]

2 ppb
1 ppm
0.1 mg/m3
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ตารางที 1 ปริ มาณปรอทสู งสุ ดทีสามารถปนเปื อนในแหล่งธรรมชาติตามมาตรฐานการควบคุ ม
มลพิษของสถาบันนานาชาติ
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้วา่ ปริ มาณสูงสุดทีปรอทสามารถปนเปื อนในแหล่งทีมาต่างๆ มี
ปริ มาณน้อยมาก จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
[30] พบว่าส่วนหนึงเกิดจากอุตสาหกรรมการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติกลางอ่าวไทยซึ งมีอยูป่ ระมาณ
180 แท่น ก๊าซธรรมชาติและตะกรันรวมถึงของเสี ยทีเกิดจากกระบวนการขุดเจาะเหล่ านี พบว่ามี
ํ ยทีผ่านการบําบัดเบืองต้นแล้วพบว่ายังมี ไอออนปรอท
ไอออนปรอท (Hg2+) เจือปนอยู่ แม้แต่นาเสี
2+
(Hg ) เหลืออยู่ หากไม่มีการจัดการอย่างถูกวิธีจะทําให้ ไอออนปรอท (Hg2+) แพร่ ออกสู่ แหล่งนํา
ทะเล ซึ งเป็ นแหล่ งอาหารทีสําคัญของมนุ ษย์แหล่งหนึ ง โดยเฉพาะปลาทะเลทีมีวงจรชี วิตยาวจะ
สามารถสะสม ไอออนปรอท (Hg2+) ได้ในปริ มาณทีมาก เช่น ปลาทูน่า และปลาฉลาม เป็ นต้น ซึ ง
ปลาทะเลเหล่านีเป็ นอาหารทีสําคัญประเภทหนึ งของมนุ ษย์ นอกจากนี ประเทศไทยได้มีการนําเข้า
สารปรอท ซึ งจากรายงานสรุ ปสถิติการนําเข้าเคมีภณ
ั ฑ์อนั ตราย ประจําปี พ.ศ. 2548 – 2552 พบว่า
ในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม ปี พ.ศ. 2552 มีปริ มาณการนําเข้าสารประกอบของปรอท 932.7
ตัน [31] ซึงมีการควบคุมโดย 2 หน่วยงาน คือ กรมวิชาการเกษตร ควบคุมเป็ นวัตถุอนั ตรายชนิ ดที 4
และกรมโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมเป็ น 2 ระดับ คือ เป็ นทังวัตถุอนั ตรายชนิ ดที 3 และชนิ ดที 4
โดยมีการใช้ปรอทในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ใช้เป็ นส่วนประกอบหลักของสาร อมัลกัมทีใช้อุดฟั น
(amalgam) ใช้ผสมในสีทาบ้าน และใช้ในแบตเตอรี เป็ นต้น
เนืองจากการปนเปื อนของ ไอออนปรอท (Hg2+) สู่สิงแวดล้อมสามารถเกิดได้จากหลาย
สาเหตุ ด้วยเหตุนีจึงต้องให้ความสําคัญกับสิงแวดล้อมรอบตัว โดยเฉพาะสิงแวดล้อมทางนํา ทีเป็ น

3
แหล่ งปนเปื อนทีสํา คัญอัน จะนํา มาสู่ ก ารปนเปื อนในห่ วงโซ่ อ าหารของมนุ ษย์ไ ด้ง่ายมากทีสุ ด
ดังนันการทีมีเครื องมือหรื อวิธีตรวจจับความเป็ นพิษของสิ งแวดล้อมใกล้ตวั ทีไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน มี
ประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย ถือว่าเป็ นสิงทีมีประโยชน์ต่อชีวติ มนุษย์และสิงแวดล้อมมาก
การใช้เซ็นเซอร์เพือตรวจจับโมเลกุลหรื อไอออน โดยตรวจวัดด้วยเทคนิ คฟลูออเรสเซนต์
สเปกโทรสโกปี เป็ นทางเลือกหนึงทีได้รับความสนใจอย่างแพร่ หลายในการตรวจวิเคราะห์ไอออน
โลหะชนิ ดต่างๆ ทังด้านคุณภาพวิเคราะห์และปริ มาณวิเคราะห์ เนื องจากมีขอ้ ดีคือเป็ นเทคนิ คทีมี
สภาพไว (sensitivity) ในการวิเคราะห์สูง ใช้สารตัวอย่างเพียงเล็กน้อยก็สามารถแสดงผลในเวลา
อันรวดเร็ ว จึงสามารถใช้วิเคราะห์อ ย่างต่อ เนื อง (continuous monitoring) อี กทังไม่ ทาํ ลายสาร
ตัวอย่างอีกด้วย ซึงนับเป็ นข้อดีเหนื อการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ ค flame photometry atomic absorption
spectrometry (AAS) หรื อ inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES)
เนื องจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิ ค AAS และ ICP-AES มีขอ้ เลียคือต้องใช้ปริ มาณสารตัวอย่างใน
การวิเคราะห์มาก เครื องมื อทีใช้มีราคาค่อนข้างสู ง และขนาดใหญ่ ทําให้มีขอ้ จํากัดในการนําไป
วิเคราะห์ปริ มาณโลหะหนักในภาคสนาม นอกจากนี เทคนิ คดังกล่ าวต้อ งคํานึ งถึ งการกําจัดสาร
รบกวนในกรณี ทีสารตัวอย่างเป็ นนํากร่ อย นําทะเล สิ งมีชีวิตจากทะเล หรื อดินตะกอน ทีมีเกลื อ
ปนเปื อนเป็ นจํา นวนมาก ซึ งอาจทํา ให้เ กิ ดการอุ ดตันของเครื องมื อ ขณะทําการวิเคราะห์ (saltclogging) การออกแบบเซ็นเซอร์ให้สามารถตรวจจับไอออนโดยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรส
โกปี ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จําเป็ นต้องออกแบบให้ระบบโครงสร้างโมเลกุล (molecular system)
ของเซ็นเซอร์ทาํ งานได้โดยใช้แสงเหนี ยวนําให้เกิดสภาวะกระตุน้ (light-induced logic operation)
เพือสังเกตการเปลียนแปลงของการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ หรื อการเปลียนแปลงการดูดกลืนแสง
อุลตร้าไวโอเลต และภายในโครงสร้างควรมีส่วนของโมเลกุลทีแสดงอันตรกิริยาจําเพาะ (selective
interaction) ต่อไอออนทีต้องการวิเคราะห์ดว้ ย
โดยทัวไปโครงสร้า งโมเลกุ ล ของสารฟลู อ อเรสเซนต์เ ซ็ น เซอร์ (fluorescent sensor)
ประกอบด้วย 2 ส่ วนหลัก ได้แก่ 1. ฟลูออโรฟอร์ (fluorophore) คือส่ วนทีแสดงคุณสมบัติการคาย
แสงฟลูออเรสเซนต์ เมือมีการดูดกลืนพลังงานในช่วงความยาวคลื นทีเหมาะสม 2. ไอโอโนฟอร์
(ionophore) เป็ นส่วนทีสามารถตรวจจับโมเลกุลหรื อไอออนทีต้องการตรวจวัด ดังนันจึงเรี ยกสารที
ใช้วิเคราะห์โ ดยเทคนิ ค ฟลู อ อเรสเซนต์ส เปกโทรสโกปี นี ว่า “ฟลู อ อเรสเซนต์เ ซ็ น เซอร์ ” หรื อ
“ฟลู อ อโรไอโอโนฟอร์ (fluoroionophore)” โดยส่ วนที แสดงสัญ ญาณเปรี ยบเสมื อ นตัว แปลง
สัญญาณเปลียนข้อมูลของกลไกการตรวจจับของไอออน (recognition event) ไปสู่ การเปลียนแปลง
สัญญาณทางแสง (optical signal) ดังนันการพัฒนาประสิ ทธิ ภ าพของเซ็ นเซอร์ จึงขึ นกับ การ
ปรับเปลียนโครงสร้างส่ วนฟลูออโรฟอร์ เพือพัฒนาสภาพไวของการวิเคราะห์ (sensitivity) และ
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การปรับเปลียนโครงสร้างส่วนไอโอโนฟอร์เพือพัฒนาความจําเพาะเจาะจง (selectivity) ต่อไอออน
ทีต้องการวิเคราะห์
วิทยานิพนธ์นีได้เสนอการสังเคราะห์เซ็นเซอร์สาํ หรับตรวจจับไอออนปรอท (Hg2+) ชนิ ด
ใหม่ทีมีความไวสู ง (high sensitivity) และมีความจําเพาะเจาะจงต่อไอออนปรอท (Hg2+) สู ง (high
selectivity) โดยมี หลักการคือ ไอออนปรอท (Hg2+) มี ขนาดอะตอมใหญ่และโพลาไรซ์ไ ด้ง่าย
จัดเป็ น soft acid (จาก Pearson’s principle หรื อ ทฤษฎี Hard and Soft Acid and Base) [32] ซึ งชอบ
เกิดอันตรกิริยาและสร้างพันธะ (bond binding) กับอะตอมหรื อหมู่ฟังก์ชนั (functional group) ที
เป็ น soft base เช่น อะตอมไนโตรเจน และอะตอมซัลเฟอร์ ทีมีขนาดใหญ่และมีความหนาแน่นของ
อิเล็กตรอนสูง ดังนันวิทยานิพนธ์นีจึงเลือกสังเคราะห์ส่วนไอโอโนฟอร์ทีมีอะตอมไนโตรเจนและ
อะตอมซัลเฟอร์เป็ นองค์ประกอบ [33-35] เพือทําหน้าทีเป็ น soft donor ligand ให้อิเล็กตรอนแก่
ไอออนปรอท เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการตรวจวัดและเพิมความจําเพาะเจาะจงต่อไอออนปรอท
และเลื อกสังเคราะห์โมเลกุลให้มีลักษณะเป็ นสายโซ่ ยาว (long chain) เพือให้เกิดอันตรกิ ริยากับ
ไอออนในตํา แหน่ ง ที เหมาะสมโดยการม้ว นตัว ล้อ มรอบไอออนปรอทได้อ ย่า งอิ ส ระ (self
assembly) เพือขจัดปั ญหาเรื องขนาดของช่องว่างทีไม่เหมาะสม และเลือกใช้ฟลูออโรฟอร์ชนิ ดหมู่
โรดามีนบี (rhodamine B group) และหมู่ไพรี น (pyrene group) ซึ งเป็ นสารประกอบอะโรมาติก
(aromatic compound) ทีมีค่าประสิ ทธิภาพเชิงควอนตัมทางฟลูออเรสเซนต์ (fluorescence quantum
yield; Фf) สู ง จึงให้ฟลูออเรสเซนซ์ได้ดี โดยฟลูออโรฟอร์ทงสองชนิ
ั
ดคายแสงฟลูออเรสเซนต์
ในช่วงการมองเห็นได้ (visible region) [36,37] ซึงมีประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาใช้ในอุปกรณ์ใน
ภาคสนามต่อไป นอกจากนีฟลูออโรฟอร์ทงสองชนิ
ั
ดมีโครงสร้างทีง่ายต่อการปรับเปลียนจึงเหมาะ
ทีจะนํามาศึกษาและพัฒนาเป็ นเซ็นเซอร์ชนิดใหม่ต่อไป
การออกแบบและสร้างเครื องมือนําไปใช้ทางด้านฟลูออเรสเซนเซ็นเซอร์จะใช้งานศึกษา
ทางด้านอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลโฮสต์-เกสต์ (host-guest chemistry) ซึ งการออกแบบโมเลกุล
โฮสต์ (host) ให้สามารถจับกับโมเลกุลเกสต์ (guest) ได้อย่างจําเพาะเจาะจงนันต้อ งพิจารณาถึ ง
ความเหมาะสมในด้าน 1. อันตรกิริยา (interaction) ทีจะเกิดขึนระหว่างไอโอโนฟอร์กบั ไอออนที
ต้อ งการตรวจจับ ซึ งสามารถเกิ ด ได้ห ลายลัก ษณะ เช่ น อัน ตรกิ ริ ย าไอออน-ไอออน (ion-ion
interaction) อัน ตรกิ ริ ยาไอออน-ไดโพล์ (ion-dipole interaction) อันตรกิ ริยาไดโพล-ไดโพล์
(dipole-dipole interaction) พัน ธะไฮโดรเจน (hydrogen bonding) อัน ตรกิ ริยาไพ-ไพ (S-S
interaction) และ อันตรกิริยาแคทไอออน-ไพ (cation-S interaction) เป็ นต้น อันตรกิริยาแต่ละชนิ ด
ทีกล่ าวมานันมี ความแข็งแรงของของพันธะระหว่างโมเลกุลโฮสต์และเกสต์ทีแตกต่างกัน หาก
พันธะทีเกิ ดขึนมีความแข็งแรงมาก การตรวจจับก็จะมีประสิ ทธิภาพทีดี และ/หรื อ 2. โครงสร้าง
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โมเลกุลของโฮสต์ควรมีขนาดรู ปร่ างหรื อขนาดช่องว่างทีเหมาะสม (size fit requirement) ต่อขนาด
ของโมเลกุลเกสต์ เพือเพิมความจําเพาะเจาะจงของการวิเคราะห์ได้อีกด้วย
กระบวนการเกิดการดักจับไอออนหรื อเกสต์กับโมเลกุลของไอโอโนฟอร์หรื อโฮสต์ใน
สารละลาย [38] สามารถแสดงดังภาพที 1 ซึงกระบวนการเกิดอันตรกิริยาระหว่างไอโอโนฟอร์และ
ไอออนในสารละลาย ไอโอโนฟอร์เปรี ยบเสมือนโฮสต์ และไอออนเป้ าหมายทีต้องการตรวจจับ
เปรี ยบเสมื อนเกสต์ ตัวทําละลายจะจัดตัวล้อ มรอบโมเลกุลโฮสต์ดว้ ยอันตรกิริยาแวนเดอร์วาลส์
(van der Waals) และอันตรกิริยาไฮโดรโฟบิก (hydrophobic) และล้อมรอบโมเลกุลเกสต์ดว้ ยอันตร
กิริยาโคออร์ดิเนต (coordination) เพือให้สารทังสองสามารถคงตัวอยูไ่ ด้ในสารละลาย ซึ งการเกิด
การตรวจจับหรื อการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างไอโอโนฟอร์และไอออนนัน โมเลกุลของ
สารทังสองชนิ ดจําเป็ นต้องใช้พลังงานเพือทําลายแรงยึดเหนี ยวทีเกิ ดจากโมเลกุลของสารละลาย
เพือให้ได้โมเลกุลอิสระ จากนันโมเลกุลโฮสต์อิสระจะเกิดการปรับเปลียนโครงสร้างเพือให้มีขนาด
และรู ปร่ างทีเหมาะสมกับเกสต์ จึงสามารถตรวจจับไอออนทีต้องการได้

ภาพที 1 การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างไอโอโนฟอร์และไอออน
ในขณะทีสารประกอบทีเกิดขึนจะถูกโมเลกุลของสารละลายล้อมรอบไว้เช่นเดียวกัน ซึ ง
กระบวนการตรวจจับไอออนของเซ็นเซอร์ทีสังเคราะห์ได้ในงานนี ให้สัญญาณฟลูออเรสเซนต์ใน
ลักษณะคล้ายการปิ ด-เปิ ดสวิตซ์ไฟ (OFF-ON system) แสดงดังภาพที 2
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ภาพที 2 ลักษณะการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ก่อนไอโอโนฟอร์ตรวจจับไอออนโลหะ (ซ้าย) และ
ภายหลังตรวจจับไอออนโลหะ (ขวา)
จากภาพที 2 สามารถอธิ บายได้ว่า ในภาวะทีสารละลายไม่ มีไอออนปรอท เซ็ นเซอร์
สามารถคายแสงฟลูออเรสเซนต์ออกมาได้ในปริ มาณความเข้มแสงตํา ในทางตรงข้ามหากมีไอออน
ปรอทอยูใ่ นสารละลาย ไอออนปรอทจะเข้าจับกับไอโอโนฟอร์ทาํ ให้เซ็นเซอร์คายแสงฟลูออเรส
เซนต์ออกมาได้มากขึน โดยความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนต์จะเพิมขึนในลักษณะแปรผันตามกับ
ปริ มาณไอออนปรอทในสารละลาย ซึ งสามารถเสนอแผนภาพกระบวนการทํางานหนึ งทีทําให้
เซ็นเซอร์เกิดการคายแสงฟลูออเรสเซนต์เพิมขึนได้แสดงดังภาพที 3

ภาพที 3 กระบวนการปิ ด (OFF state) และเปิ ดวง spirolactam (ON state)
กระบวนการทํา งานของเซ็ น เซอร์ แ บบแรกเกิ ด จากการเปลี ยนแปลงโครงสร้ า งของ
เซ็นเซอร์เมือมีการตรวจจับไอออน [39] แสดงได้ดงั ภาพที 3 กล่าวคือ ในภาวะทีสารละลายไม่ มี
ไอออน เซ็นเซอร์ จะมีการปิ ดวง spirolactam ทําให้เกิ ดการคายแสงฟลู ออเรสเซนต์ไ ด้น้อยมาก
(OFF state) เนืองจากระบบคอนจูเกต (conjugation system) ในโครงสร้างของเซ็นเซอร์ไม่ต่อเนื อง
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และค่อนข้างสัน แต่เมือเซ็นเซอร์เกิดอันตรกิริยากับไอออน ทําให้เกิดการเปิ ดวง spirolactam และ
เหนี ยวนําให้อิ เล็กตรอนในโครงสร้างเคลื อนทีเข้าสู่ ระบบคอนจูเกต จึงสังเกตเห็ นการคายแสง
ฟลูออเรสเซนต์ออกมาในปริ มาณทีเพิมขึน (ON state)
นอกจากนี กระบวนการตรวจจับไอออนของเซ็ น เซอร์ ที สังเคราะห์ ไ ด้ในงานนี แสดง
สัญญาณฟลูออเรสเซ็นต์ในลักษณะคล้ายการเปิ ด-ปิ ดสวิตซ์ไฟ (ON-OFF system) แสดงดังภาพที 4

ภาพที 4 ลักษณะการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ก่อนไอโอโนฟอร์ตรวจจับไอออนโลหะ (ซ้าย) และ
ภายหลังตรวจจับไอออนโลหะ (ขวา)
จากภาพที 4 สามารถอธิ บายได้ว่า ในภาวะทีสารละลายไม่ มีไ อออนปรอท เซ็ นเซอร์
กระบวนการนีสามารถคายแสงฟลูออเรสเซนต์ออกมาได้ในปริ มาณความเข้มข้นแสงสูง ในทางตรง
ข้ามหากมีไอออนปรอทอยูใ่ นสารละลาย ไอออนปรอทจะเข้าจับกับไอโอโนฟอร์ ทาํ ให้เซ็นเซอร์
คายแสงฟลูออเรสเซนต์ออกมาได้ลดลง โดยความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนต์จะเพิมขึนในลักษณะ
แปรผกผัน กับ ปริ ม าณไอออนปรอทในสารละลาย ตัว อย่า งกระบวนการทํา งานหนึ งที ทํา ให้
เซ็นเซอร์เกิดการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ลดลง แสดงดังภาพที 5
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ภาพที 5 กระบวนการเปิ ด (ON state) และปิ ด (OFF state)
กระบวนการทํางานของเซ็นเซอร์แบบนี เกิดจากการเปลียนแปลงโครงสร้างของเซ็นเซอร์
เมือมีการตรวจจับไอออน กล่าวคือ ในภาวะทีสารละลายไม่มีไอออน เซ็นเซอร์จะเกิดอันตรกิริยา
ไพ-ไพ (S-S interaction) ระหว่างหมู่ไพรี น 2 หมู่ ทําให้เกิดการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ได้สูง (ON
state) เนืองจากระบบคอนจูเกต (conjugation system) ในโครงสร้างของเซ็นเซอร์ แต่เมือเซ็นเซอร์
เกิ ดอันตรกิ ริยากับไอออน ทําให้อ ันตรกิริยาไพ-ไพ (S-S interaction) ระหว่างหมู่ ไ พรี น 2 หมู่
เกิดขึนได้นอ้ ยลง
นอกจากนี การใช้สารประสอบทีมีความว่องไวต่อแสงเป็ นส่ วนประกอบในอุ ปกรณ์ ทาง
อิ เล็ก ทรอนิ กส์ทีเรี ยกว่า Organic light emitting diode (OLED) หรื อ ไดโอดเปล่ งแสงชนิ ด
สารอินทรี ย ์ ซึงก็คือการนําไดโอดเปล่งแสงชนิ ดสารอินทรี ยห์ ลายๆชนิ ดทีมีลกั ษณะเป็ นแผ่นฟิ ล์ม
มาซ้อนกันเป็ นชันๆและสามารถเปล่งแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ได้เมือต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้ า

ภาพที 6 หลักการทํางานของไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรี ย ์
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โครงสร้างของไดโอดเปล่ งแสงชนิ ดสารอิ นทรี ย ์ [40] ประกอบชันของสารอิ นทรี ยท์ ีมี
สมบัติเป็ นสารเรื องแสง (Emissive Material) ซึงถูกวางไว้ระหว่างขัวไฟฟ้ าบวกและลบ ซึ งสารเรื อง
แสงนีจะมีระดับชันพลังงานอยูส่ องชนิด คือชันพลังงานทีมีอิเล็กตรอนบรรจุอยูเ่ ต็มกับชันพลังงาน
ว่างเปล่าทีไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุ โดยชันพลังงานทีว่างเปล่าจะอยูส่ ู งกว่าชันพลังงานทีมีอิเล็กตรอน
บรรจุ อ ยู่ ด้ ว ย ซึ งระดั บ ชั นพลั ง งานทังสองชนิ ด จะถู ก แยกออกจากกั น ด้ ว ยช่ อ งว่ า งของ
พลังงาน (Energy Gap) โดยหลักการทํางานของไดโอดเปล่งแสงชนิ ดสารอินทรี ยแ์ สดงดังภาพที 6
เมื อต่อวงจรไฟฟ้ าเข้าไปยังขัวไฟฟ้ าทังสอง ประจุบวกหรื อโฮล (Hole) จะเคลื อนทีจากขัวไฟฟ้ า
บวกเข้ า ไปในระดั บ ชั นพลั ง งานที มี อิ เ ล็ ก ตรอนบรรจุ อ ยู่ ในขณะที ประจุ ล บหรื อ
อิเล็กตรอน (electron) จะเคลือนทีจากขัวไฟฟ้ าลบเข้าไปยังระดับชันพลังงานทีว่างเปล่า หลังจาก
นันประจุลบและประจุบวกจะเกิดการรวมตัวกันภายในชันของสารอินทรี ย ์ เกิดเป็ นอนุ ภาคโฟตอน
หรื อแสง โดยพลังงานของอนุ ภาคโฟตอนนันจะมีค่าเท่ากับ Energy Gap ของสารเรื องแสงและยัง
เป็ นตัวกําหนดชนิดสีของแสงทีคายออกมา

สารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ I

สารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ II

สารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III

สารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV

ภาพที 7 โครงสร้างสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์สาํ หรับวิทยานิพนธ์นี

10
วิทยานิพนธ์นีประสงค์จะประยุกต์ใช้สารทีมีความว่องไวต่อแสงเพือออกแบบและพัฒนา
เครื องมือ ตรวจจับไอออนให้มีความไว และมีความจําเพาะเจาะจงต่อไอออนโลหะ โดยทดสอบ
ความสามารถตรวจจับไอออนโลหะต่างๆ ได้แก่ โลหะทรานซิ ชนั โลหะอัลคาไลน์ และโลหะอัล
คาไลน์เอิร์ท ในสารละลาย ซึ งฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ ชนิ ดใหม่นีถูกสังเคราะห์ขึนจากไอโอโน
ฟอร์ทีมีอะตอมซัลเฟอร์ และ/หรื อไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบ คาดว่าเซ็นเซอร์ชนิ ดใหม่ทงั 2 ชนิ ด
สามารถตรวจจับไอออนปรอทได้อ ย่างจํา เพาะเจาะจง และแสดงสัญ ญาณฟลู อ อเรสเซนต์ใ น
ลักษณะ OFF-ON และ ON-OFF รวมทังดูดกลืนและคายแสงในช่วง visible ซึ งง่ายต่อการพัฒนา
หรื อ ประยุกต์เป็ นเครื องมื อทีมี ราคาไม่ แพงต่อไปได้ในอนาคต นอกจากนี ยังประยุกต์ใช้สารทีมี
ความว่องไวต่อแสงเพือผลิตเป็ นไดโอดเปล่งแสงชนิ ดสารอินทรี ยท์ ีซึ งมีประสิ ทธิภาพการทํางานที
ดีและสามารถเปล่งแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ในความเข้มแสงทีสูง
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บทที 2
ทบทวนวรรณกรรม

การศึกษาโมเลกุลของสารทีมี คุณสมบัติเรื องแสงฟลู ออเรสเซนต์ไ ด้รับความสนใจจาก
นักวิจยั อย่างแพร่ หลาย ผูว้ จิ ยั หลายกลุ่มได้พฒั นาการสังเคราะห์สารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์เพือใช้
เป็ นเซ็ น เซอร์ สํา หรั บ ตรวจวัด ปริ ม าณไอออนโลหะหนั ก ซึ งมี ความว่ อ งไวในการวิ เ คราะห์
(sensitivity) และมีความจําเพาะเจาะจง (selectivity) ต่อไอออนเป้ าหมายทีมีประสิ ทธิภาพสู งขึน ซึ ง
เป็ นเทคนิ ค ทีได้รั บความสนใจเป็ นอย่า งมาก [42-57] และการพัฒนาเซ็ นเซอร์ นีสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ไอออนในสารละลายนํา และ/หรื อ ในสารละลายผสมของตัวทําละลาย
อิ น ทรี ยแ์ ละนําได้ นอกจากนี งานวิจยั อี ก ด้านของการใช้สารเรื อ งแสงฟลู อ อเรสเซนต์คื อ การ
ประยุกต์ใช้สารเรื อ งแสงฟลู อ อเรสเซนต์ในการพัฒนาไดโอดเปล่ งแสงชนิ ดสารอิ นทรี ยซ์ ึ งเป็ น
งานวิจยั ทีสามารถพัฒนาต่อยอดจนเป็ นอุปกรณ์ทีใช้ในชีวิตประจําวันได้ ซึ งในทีนี จะยกตัวอย่าง
บทความวิจยั เกียวกับเซ็นเซอร์สาํ หรับตรวจจับไอออนโลหะและการประยุกต์ใช้สารเรื องแสงฟลูออ
เรสเซนต์เพือใช้ในไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรี ยด์ งั นี
Wanichacheva และคณะ [41] ได้สังเคราะห์เซ็นเซอร์ 1 ทีใช้ไอโอโนฟอร์ชนิ ด 2-[3-(2aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl]ethanamine เ ชื อ ม ต่ อ กั บ 7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazolyl
(NBD) จํานวน 2 หมู่ ดังภาพที 8 สําหรับใช้เป็ นฟลูออโรไอโอโนฟอร์ เพือตรวจจับ Hg2+ ใน
สารละลายผสม acetonitrile:water (4:1, v/v) พบว่าสามารถตรวจจับ Hg2+ได้อย่างเฉพาะเจาะจง
โดยแสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์มากทีสุ ดทีความยาวคลืนที 534 nm และมีค่า detection limit
เท่ากับ 1.0x10-7 M
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ภาพที 8 เซ็นเซอร์ 1

11

12
Du และคณะ [42] สังเคราะห์ปรอทเซ็ นเซอร์ 2 จากการทําปฏิกิริยาของ rhodamine B
hydrochloride ผลการวิจยั พบว่า เซ็นเซอร์มีความจําเพาะเจาะจงกับ Hg2+ โดยแสดงสัญญาณฟลูออ
เรสเซนต์ทีความยาวคลืน 580 nm ในสารละลายผสม ethanol และนํา ( 1:1, v/v, pH 7.0) ในลักษณะ
OFF-ON system และมีค่า detection limit เท่ากับ 4.5x10-9 M
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ภาพที 9 เซ็นเซอร์ 2

Wang และคณะ [43] สังเคราะห์เซ็นเซอร์ 3 จากการทําปฏิกิริยาระหว่าง rhodamine B และ
2-aminobenzothiazole ผลการวิจ ัย พบว่า เซ็ น เซอร์ มี ค วามจํา เพาะเจาะจงกับ Hg2+ โดยแสดง
สัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีความยาวคลืน 580 nm ในลักษณะ OFF-ON system ในสารละลายผสม
ระหว่าง acetronitrile และบัฟเฟอร์ 0.02 M HEPES (3:7, v/v, pH 7.4) และมีค่า detection limit
เท่ากับ 7.4 x 10-9 M

ภาพที 10 เซ็นเซอร์ 3

Shiraishi และคณะ [44] สังเคราะห์ปรอทเซ็นเซอร์ 4 จากการทําปฏิกิริยาระหว่าง อนุ พนั ธ์
ของ rhodamine B hydrochloride และ cyclen (1,4,7,10-tetraazacyclododecane) ผลการวิจยั พบว่า
เซ็นเซอร์มีความจําเพาะเจาะจงกับ Hg2+ โดยแสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีความยาวคลืน 580 nm
ในสารละลาย acetronitrile ในลักษณะ OFF-ON system และสามารถสังเกตเห็นการเปลียนแปลงสี

13
ของสารละลายจากสารละลายใสไม่มีสีเป็ นสารละลายสี ชมพูได้เมือมีการตรวจจับ Hg2+ แต่ไม่พบ
การรายงานค่า detection limit
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ภาพที 11 เซ็นเซอร์ 4

Liu และคณะ [45] สังเคราะห์ปรอทเซ็นเซอร์ 5 จากการทําปฏิกิริยาระหว่าง rhodamine B
hydrochloride และ cysteamine hydrochloride ผลการวิจยั พบว่า เซ็นเซอร์มีความจําเพาะเจาะจงกับ
Hg2+ โดยแสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ที ความยาวคลืน 580 nm ในลักษณะ OFF-ON system ใน
สารละลายผสม ethanol และนํา (80:20, v/v) และมีค่า detection limit เท่ากับ 2.5 x 10-6 M

ภาพที 12 เซ็นเซอร์ 5

Huang และคณะ [46] สังเคราะห์เซ็นเซอร์ 6 โดยเตรี ยมจาก rhodamine B เป็ นส่ วนฟลูออ
โรฟอร์เพือใช้ในการตรวจจับ Hg2+ ในสารละลายผสม acetonitrile และนํา (15:85 v/v, pH 6.98)
พบว่าสามารถตรวจจับ Hg2+ ได้อย่างเฉพาะเจาะจง โดยแสดงความเข้มของสัญญาณฟลูออเรส
เซนต์มากทีสุดทีความยาวคลืน 597 nm และมีค่า detection limit เท่ากับ 1x10-6 M
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ภาพที 13 เซ็นเซอร์ 6
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ส สังเคราะห์เซ็นเซอร์ 7 โดยใช้ rhodamine 6G เป็ นส่วนฟลูออโรฟอร์
Wu และคณะ [47]

ผลการวิจยั พบว่า เซ็นเซอร์มีความจําเพาะเจาะจงกับ Hg2+ โดยแสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีความ
ยาวคลืน 560 nm ในสารละลายผสม dimethylformamide (DMF) และนํา (1:1, v/v) และมีค่า
detection limit เท่ากับ 1x10-8 M

ภาพที 14 เซ็นเซอร์ 7

Yoon และคณะ [48] สังเคราะห์อนุ พนั ธ์หนึ งของ rhodamine เพือใช้เป็ นเซ็นเซอร์ 8 ซึ ง
สามารถตรวจจับ Hg2+ ได้ โดยแสดงผลของการตรวจจับได้ 2 ลักษณะคือ การเปลียนแปลงของ
สัญญาณฟลูออเรสเซนต์และการเปลียนสีของสารละลายเมือมีการเติม Hg2+ ซึ งการเปลียนแปลงที
เกิดขึนนันเกิดเนืองจากการเปิ ดวงของวง lactam ทีอยูใ่ นโครงสร้างเมือมีการเติมไอออนของปรอท
และมี ก ารแสดงสัญญาณฟลู อ อเรสเซนต์ที ความยาวคลื น 554 nm แต่ไ ม่ พ บการรายงานค่ า
detection limit
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ภาพที 15 เซ็นเซอร์ 8

Zhou และคณะ [49] สั ง เคราะห์ เ ซ็ น เซอร์ 9 จากการทํา ปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า ง 2,2’(ethylenedioxy)-dianiline และ 1-formylpyrene โดยออกแบบให้โมเลกุลมีหมู่ pyrene 2 หมู่เพือให้
เกิดอันตรกิริยาชนิ ด S-S interaction ระหว่างเกิดการดักจับไอออน ซึ งส่ งผลให้เซ็ นเซอร์แสดง
สัญญาณฟลูออเรสเซนต์ในช่วงความยาวคลืนทีมากขึน จากงานวิจยั พบว่า เซ็นเซอร์สามารถดักจับ
Hg2+ ได้อย่างจําเพาะเจาะจงในสารละลายผสมระหว่าง acetonitrile และบัฟเฟอร์ HEPES (80:20,
v/v, pH 7.2) โดยแสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ความเข้มสูงสุดทีความยาวคลืน 462 nm
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ภาพที 16 เซ็นเซอร์ 9

Chang และคณะ[50] สังเคราะห์เซ็นเซอร์ 10 โครงสร้างประกอบด้วย pyrenylacetamide
เป็ นส่ วนฟลู อ อโรฟอร์ และ cyclam เป็ นส่ วนไอโอโนฟอร์ เพือใช้ในการตรวจจับ Hg2+ ใน
สารละลายผสม dioxane และนํา (10:90, v/v) พบว่าสามารถตรวจจับ Hg2+ได้อย่างเฉพาะเจาะจง
โดยแสดงสัญญาณฟลู ออเรสเซนต์ทีความยาวคลื น 523 nm และมี ค่า detection limit เท่ากับ
1.3x10-6 M
H
N

N

N

O
N
H3C

N

CH3
O
N
H

ภาพที 17 เซ็นเซอร์ 10
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Chen และคณะ [51] สังเคราะห์เซ็นเซอร์ 11 และ 12 โดยใช้ pyrene เป็ นส่ วนฟลูออโรฟอร์
โดยออกแบบให้โมเลกุลมีหมู่ pyrene 2 หมู่เพือให้เกิดอันตรกิริยาชนิด S-S interaction ก่อนการดัก
จับไอออน จากงานวิจยั พบว่า เซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิ ดสามารถดักจับ Hg2+ ได้อย่างจําเพาะเจาะจงใน
สารละลายผสมระหว่าง dichloromethane และ methanol (80:20, v/v) โดยให้สัญญาณฟลูออเรส
เซนต์ความเข้มสู งสุ ดทีความยาวคลืน 478 nm และมีค่า detection limit ของเซ็นเซอร์ 11 และ 12
เท่ากับ 10x10-6 M และ 15x10-6 M ตามลําดับ
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ภาพที 18 เซ็นเซอร์ 11 และ 12

Hsieh และคณะ [52] สังเคราะห์เซ็ นเซอร์ 13 จากการทําปฏิกิริยากันระหว่าง pyrene
จํานวน 2 หมู่และ sugar-aza-crown ether ผลการวิจยั พบว่า เซ็นเซอร์ทีได้ไม่มีความจําเพาะเจาะจง
กับ Hg2+ เนืองจากสามารถดักจับ ได้ทงไอออนปรอท
ั
(Hg2+) และไอออนทองแดง (Cu2+) (ไอออน
ทังสองชนิ ดต่างมีคุณสมบัติเป็ น soft acid) ในสารละลาย methanol โดยแสดงสัญญาณฟลูออเรส
เซนต์เมือดักจับ Hg2+ (มีค่า detection limit เท่ากับ 1.26 x 10-5 M) และCu2+ (มีค่า detection limit
เท่ากับ 1.3 x 10-4 M) โดยแสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ความเข้มสูงสุดทีความยาวคลืน 377 nm
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ภาพที 19 เซ็นเซอร์ 13

Yang และคณะ [53] สังเคราะห์ปรอทเซ็นเซอร์ 14 จากการทําปฏิกิริยา solid state synthesis
ระหว่าง pyrenesulfonic acid และ L-Met พบว่าเซ็นเซอร์ชนิ ดนี สามารถเกิดอันตรกิริยาชนิ ด S-S
interaction ระหว่างเกิ ดการดักจับไอออน ซึ งส่ งผลให้เซ็ นเซอร์แสดงสัญญาณฟลู ออเรสเซนต์
ในช่วงความยาวคลืนทีมากขึน และเกิดการดักจับ Hg2+ ในสารละลายผสมระหว่างบัฟเฟอร์ 10 mM
HEPES และ dimetylformamide (98:2, v/v, pH 7.4) ได้อย่างจําเพาะเจาะจง โดยแสดงสัญญาณ
ฟลูออเรสเซนต์ทีความยาวคลืน 480 nm และมีค่า detection limit เท่ากับ 5.72 x 10-8 M

ภาพที 20 เซ็นเซอร์ 14

Molina และคณะ [54] สังเคราะห์เซ็ น เซอร์ 15 จากการทําปฏิกิริ ยาระหว่าง N-pyrenyl
substituted diethyl aminomethylphosphonate และ 4-methoxybenzaldehyde ผลการวิจยั พบว่า
เซ็นเซอร์ทีได้สามารถดักจับได้ทงไอออนปรอท
ั
(Hg2+) และไอออนทองแดง (Cu2+) ในสารละลาย
ผสมระหว่าง acetronitrile และนํา โดยแสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์เมือดักจับ Hg2+ และCu2+ ที
ความยาวคลืน 450 nm และมีค่า detection limit ของเซ็นเซอร์ในการดักจับ Hg2+ และ Cu2+ เท่ากับ
4.29 x 10-6 M และ 3.91 x 10-6 M ตามลําดับ

18

ภาพที 21 เซ็นเซอร์ 15

Martinez และคณะ [55] สังเคราะห์เซ็นเซอร์ 16 จากการทําปฏิกิริยาระหว่าง N-pyrenyl
substituted diethyl aminomethylphosphonate และ 1-pyrene-carboxaldehyde ผลการวิจยั พบว่า
เซ็นเซอร์ทีได้ไม่มีความจําเพาะเจาะจงกับ Hg2+ เนื องจากสามารถดักจับได้ทงไอออนปรอท
ั
(Hg2+)
และไอออนทองแดง (Cu2+) (ไอออนทังสองชนิ ดต่างมีคุณสมบัติเป็ น soft acid) ในสารละลาย
acetronitrile โดยแสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์เมือดักจับ Hg2+ และ Cu2+ ทีความยาวคลืน 430 nm
และ 473 nm ตามลําดับ และมีค่า detection limit ของเซ็นเซอร์ในการดักจับไอออนทังสองเท่ากับ
3.7 x 10-6 M
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ภาพที 22 เซ็นเซอร์ 16

Bhalla และคณะ [56] สังเคราะห์เซ็นเซอร์ 17 และ 18 จาการทําปฏิกิริยาระหว่าง crown
ether based terphenyl diamine และ pyrene 2 หมู่ ได้ปรอทเซ็นเซอร์ทีมีความจําเพาะต่อ Hg2+ สู ง
โดยเซ็นเซอร์ 17 และ 18 แสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีความยาวคลืน 328 nm ในสารละลายผสม
tetreahydrofuran (THF) และนํา (9.5:0.5, v/v) และมีค่า detection limit ของเซ็นเซอร์ 17 และ 18
เท่ากับ 2.0 x 10-6 M และ 4.0 x 10-8 M ตามลําดับ

19
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ภาพที 23 เซ็นเซอร์ 17 (ซ้าย) และ 18 (ขวา)

Park และคณะ [57] สังเคราะห์สารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ 19 จากการทําปฏิกิริยาระหว่าง
9-ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde และ 1,4-phenylenediacetonitrile เพือใช้เ ป็ นชันสารอิ นทรี ยท์ ี
สามารถเปล่งแสงได้ (emissive layer) ในไดโอดเปล่งแสงชนิ ดสารอิ นทรี ย ์ จากผลการวิจยั พบว่า
อุปกรณ์ทีเตรี ยมจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ทีสังเคราะห์ได้แสดงแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์สี
ฟ้ าเมือมีการต่อวงจรไฟฟ้ า อุปกรณ์แสดงสัญญาณ photoluminescence และ electroluminescence ที
ความยาวคลืน 428 nm ซึงอยูใ่ นช่วงความยาวคลืนของแสงสี ฟ้า นอกจากนี ค่า turn-on voltage ของ
อุปกรณ์มีค่า 8 โวลต์ เมือความหนาของชัน emissive layer เท่ากับ 600 Å และ 4 โวลต์ เมือความ
หนาของชัน emissive layer เท่ากับ 300 Å ตามลําดับ

ภาพที 24 สารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ 19

20
จากตัวอย่างบทความวิจยั ข้างต้นจะเห็นได้วา่ สารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ทีถูกใช้เป็ นส่ วน
แสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ (ฟลูออโรฟอร์) ในโครงสร้างของเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ จะเชือมต่อกับ
ส่วนทีสามารถดักจับไอออนโลหะหนัก (ไอโอโนฟอร์) ด้วยพันธะโควาเลนต์ โดยเมือส่วนไอโอโน
ฟอร์เกิดการดักจับไออนโลหะแล้วนัน จะส่งผ่านอิเล็กตรอนไปให้ส่วนฟลูออโรฟอร์ ซึ งหมู่ฟลูออ
โรฟอร์ทีนิยมใช้กนั นันจะเป็ นสารประกอบอะโรมาติกทีมีระบบคอนจูเกชัน (conjugation) เพือให้
แสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ได้ดี สําหรับไอโอโนฟอร์มีทงลั
ั กษณะทีเป็ นวง (cyclic ionophore)
ซึ งการเลือกใช้ตอ้ งคํานึ งถึงอันตรกิริยาระหว่างชนิ ดของอะตอมทีอยูภ่ ายในวงและขนาดของวงที
เหมาะสมกับขนาดและชนิ ดของไอออนเป้ าหมาย และไอโอโนฟอร์ ชนิ ดสายโซ่ ยาว ( acyclic
ionophore) ที คํา นึ งถึ งคุ ณลักษณะเฉพาะของไอออนเป้ าหมายในเรื องการสร้า งสารประกอบ
เชิ งซ้อ นกับไอโอโนฟอร์ และยังเห็ นได้ว่าการปรับเปลี ยนโครงสร้างเพียงส่ วนใดส่ วนหนึ งของ
เซ็นเซอร์จะส่งผลต่อความจําเพาะเจาะจงต่อไอออนได้อีกด้วย นอกจากนี การประยุกต์ใช้สารเรื อง
แสงฟลูออเรสเซนต์ในไดโอดเปล่งแสงชนิ ดสารอินทรี ย ์ ยังได้รับความสนใจเพราะสามารถนํามา
พัฒนาเป็ นอุปกรณ์ทีใช้ในชีวติ ประจําวันได้
ถึงแม้ว่าการนําสารเรื องแสงฟลู ออเรสเซนต์ม าพัฒนาและประยุกต์ใช้ในงานวิจยั ทัง 2
ด้านทีกล่าวมาอย่างแพร่ หลาย แต่งานวิจยั ทัง 2 ด้านยังถูกพบว่ามีขอ้ ด้อยและข้อบกพร่ อง สําหรับ
การสังเคราะห์สารเรื อ งแสงฟลู ออเรสเซนต์เพือใช้เป็ นสารเซ็ นเซอร์สําหรับตรวจจับ Hg2+ ยังมี
ข้อด้อยในด้านของความไม่จาํ เพาะเจาะจงต่อ Hg2+ เพียงชนิ ดเดียว และมีค่า detection limit ทีสู ง
กล่าวคือไม่สามารถตรวจจับ Hg2+ ทีปริ มาณความเข้มข้นตําได้ นอกจากนี ไดโอดเปล่งแสงชนิ ด
อินทรี ย ์ ทีพัฒนามาจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ยงั มีขอ้ ด้อยในด้านของประสิ ทธิภาพและอายุ
การใช้งานทีตํา ดังนันงานวิทยานิพนธ์นีจึงสนใจการพัฒนาสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ทีสามารถ
ใช้เป็ นสารเซ็นเซอร์สาํ หรับตรวจจับ Hg2+ ทีมีความเข้มข้นตําและมีความจําเพาะเจาะจงต่อ Hg2+ ที
สูง โดยเปรี ยบเทียบกับไอออนของโลหะทรานซิ ชนั โลหะอัลคาไลน์ และโลหะอัลคาไลน์เอิร์ท
อีกทังสามารถคายแสงฟลูออเรสเซนต์ในช่วงการมองเห็นได้ (visible region) ซึ งมีประโยชน์ต่อ
การนําไปพัฒนาใช้ในอุปกรณ์ตรวจสอบ Hg2+ ในภาคสนาม รวมถึงการพัฒนาไดโอดเปล่งแสง
ชนิดสารอินทรี ย ์ ทีมีประสิทธิภาพทีดีและอายุการใช้งานทีสูง
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บทที 3
อุปกรณ์และสารเคมี
1. อุปกรณ์
1.1 เครื อง Nuclear Magnetic Resonance 300 MHz: Bruker 300
1.2 เครื อง UV-visible spectrometer: HP-8453
1.3 เครื อง Fluorescence spectrometer: Perkin Elmer Luminescence spectrometer model LS50B
1.4 เครื อง Mass spectrometer: ESI-FT-ICR (High resolution) Bruker BioAPEX 70e
spectrometer
1.5 เครื อง vacuum evaporation system
1.6 เครื อง C9920 Hamamatsu Photonics
1.7 เครื อง KEITHLEY 2400 source meter
1.8 เครื อง TOPCON BM-9 luminance meter
1.9 เครื อง Rotary evaporator: Buchi Rotavapor R-114
1.10 เครื อง Vacuum pump: Tokyo Rikakikai Co., Ltd. model A-3S
1.11 เครื อง Hot air oven: Binder model ED115 (E2)
1.12 เครื องชังละเอียด (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง): Denver instrument model S-234
1.13 เครื องชังละเอียด (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง): Mettler Toledo model AB204
1.14 เครื อง 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 อุปกรณ์สาํ หรับเตรี ยมแผ่น preparative TLC: Desaga Brinkmann
1.18 กระดาษกรอง: Advantec ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 mm
1.19 กระดาษกรอง: Advantec ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 mm
1.20 เครื องแก้วพืนฐาน
1.21 ชุดกรองแบบลดความดัน
1.22 Clamp และ Clamp Holder
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2. สารเคมี
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 %, M w = 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 %, M w = 311.30 g/mol)
2.29 Magnesium perchlorate hydrate: Fluka (98 %, Mw = 223.21 g/mol)
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2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58

Manganese acetate tetrahydrate: Fluka (Mw = 245.09 g/mol)
Manganese perchlorate hexahydrate: Strem chemical (99 %, M w = 253.84 g/mol)
Mercury acetate: Fluka (Mw=318.68 g/mol)
Mercuric perchlorate hydrate: Sigma-Aldrich (98 %, Mw = 372.06 g/mol)
Mercuric perchlorate trihydrate: Strem chemical (99+ %, Mw = 399.46 g/mol)
Methanol (distillation)
Methanol (for analysis): MERCK (99.9 %)
Molybdenum dioxide
4,4'-N,N'-dicarbazole-biphenyl
N,N'-di-[(1-naphthaleyl)-N,N'-diphenyl]-1,1'-biphenyl-4,4'diamine
Nickel acetate tetrahydrate: BDH (Mw = 248.84 g/mol)
Nickel perchlorate hexahydrate: Fluka (≥ 98.0 %, Mw = 365.69 g/mol)
Potassium acetate: Fluka (Mw = 98.14 g/mol)
Potassium carbonate: Fluka (Mw=137.91 g/mol)
Potassium perchlorate: Sigma-Aldrich (99+ %, Mw = 138.55 g/mol)
Rhodamine B: Fluka (Mw = 479.02 g/mol)
Silica gel 60 (0.063-0.200 mm) สําหรับ column chromatography: Merck
Silica gel 60 F254 containing gypsum สําหรับ preparative thin layer chromatography:
Merck
Silver acetate: BHD (Mw = 166.91 g/mol)
Silver perchlorate monohydrate: Strem chemical (99 %, Mw = 207.32 g/mol)
Sodium acetate: Fluka (Mw = 82.03 g/mol)
Sodium bicarbonate: Sigma-Aldrich (Mw = 84.01 g/mol)
Sodium hydroxide: Fluka (≥ 98.0 %, Mw = 40.00 g/mol)
Sodium methoxide: Fluka (≥ 98.0 %, Mw = 54.02 g/mol)
Sodium perchlorate: Fluka (98 %, Mw = 82.03 g/mol)
Sodium sulfate anhydrous: Sigma-Aldrich (99.0 %)
Tetrahydrofuran (Analytical reagent; A.R.): LAB-SCAN (99.8 %)
Triethylamine: Ridel-de-Haen (99 %, d = 0.73 g/mL, Mw = 101.19 g/mol)
Zinc acetate dehydrate: Fluka (Mw = 219.51 g/mol)
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บทที 4
วิธีการทดลอง
1. การสั งเคราะห์ เซ็นเซอร์
ในงานวิจยั นีได้แสดงการประยุกต์ใช้สารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ในการสังเคราะห์
เซ็นเซอร์สาํ หรับตรวจจับ Hg2+ (ปรอทเซ็นเซอร์) ชนิดใหม่ 2 ชนิด ทีมีความว่องไวและ
เซ็นเซอร์ทงสองชนิ
ั
ดประกอบด้วย
2-[3-(2ความจําเพาะเจาะจงสูงต่อ
Hg2+
aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl]ethanamine ซึงทําหน้าทีเป็ นไอโอโนฟอร์ เมือนําไปเชือมต่อ
กับหมู่โรดามีนบี (rhodamine B group) จํานวน 2 หมู่ ซึงทําหน้าทีเป็ นฟลูออโรฟอร์จะได้เซ็นเซอร์
I และเมือนํา 2-[3-(2-aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl]ethanamine เชือมต่อกับหมู่ไพรีน
(dipyrene group) จํานวน 2 หมู่ ซึงทําหน้าทีเป็ นฟลูออโรฟอร์ จะได้เซ็นเซอร์ II โครงสร้างของ
เซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิด แสดงได้ดงั ภาพที 25
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เซ็นเซอร์ I

เซ็นเซอร์ II
ภาพที 25 โครงสร้างปรอทเซ็นเซอร์ชนิดใหม่ 2 ชนิด

24

25
1.1 การสั งเคราะห์ ไอโอโนฟอร์ ชนิด 2-[3-(2-aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl] ethanamine
(I-3)

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

ตามวิธีของ Wanichacheva และคณะ [41] ดังภาพที 26 โดยชัง sodium methoxide (NaOMe)
ปริ มาณ 1.50 กรัม (27.8 มิลลิโมล) ใส่ลงในขวดก้นกลมขนาด 50 มิลลิลิตร จากนันละลายด้วย dry
methanol (MeOH) ปริ มาณ 7.0 มิ ลลิ ลิตร และเติ มซิ สเตเอมี นไฮโดรคลอไรด์ (cysteamine
hydrochloride; I-1) ปริ มาณ 1.00 กรัม (8.80 มิลลิโมล) ลงในสารละลาย แล้วจึงกวนปฏิกิริยาภายใต้
บรรยากาศอาร์กอนทีอุณหภูมิห้องเป็ นระยะเวลา 30 นาที แล้วจึงเติม 1,3-ไดโบรโมโพรเพน (1,3dibromopropane; I-2) ปริ มาณ 7.0 มิลลิลิตร (3.5 มิลลิโมล) แล้วกวนปฏิกิริยาพร้อมให้ความร้อน
จนอุณหภูมิถึง 40 oC เป็ นระยะเวลา 10 ชัวโมง เมือครบกําหนดเวลาจึงนําไปกําจัดตัวทําละลาย
ออก โดยใช้เครื อง rotary evaporator จากนันเติมสารละลาย sodium hydroxide (NaOH) เข้มข้น
30% w/v ปริ มาณ 15.0 มิลลิลิตร ลงในขวดปฏิกิริยาข้างต้นและกวนเบาๆ ทีอุณหภูมิห้องเป็ นเวลา
18 ชัวโมง แล้วนําไปสกัดด้วย dichloromethane (CH2Cl2) ปริ มาณ 20.0 มิลลิลิตร จํานวน 3 ครัง
โดยเก็บสารละลายชัน CH2Cl2 ทีได้รวมกัน
นําสารละลายชัน CH2Cl2 ทีได้ มาสกัดด้วยนําปราศจากไอออน (deionized water; นํา DI)
ปริ มาณ 60.0 มิลลิลิตร อี กหนึ งครัง โดยเลือ กเก็บชัน CH2Cl2 มากําจัดนําออกโดยเติม sodium
sulfate anhydrous (anh. Na2SO4) ลงไปปริ มาณเล็กน้อย และนําไปกําจัด CH2Cl2 ออกโดยใช้เครื อง
rotary evaporator ได้สาร I-3 มีลกั ษณะเป็ นนํามันสีเหลืองอ่อน (นําไปใช้ในปฏิกิริยาขันตอนต่อไป
โดยไม่ผา่ นการแยกบริ สุทธิ)
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1.2 การสั งเคราะห์ เซ็นเซอร์ I
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การสังเคราะห์เซ็นเซอร์ I แสดงได้ดงั ภาพที 27 โดยการเตรี ยมไอโอโนฟอร์ I-3 ปริ มาณ
ภาพที 27 สมการปฏิกิริยาการสังเคราะห์เซ็นเซอร์ I

0.06 กรัม (0.30 มิลลิโมล) ใส่ ขวดก้นกลมขนาด 25 มิลลิลิตร จากนันละลายด้วย dry ethanol
(EtOH) ปริ มาณ 6.0 มิลลิลิตร แล้วจึงเติมโรดามีนบีคลอไรด์ (rhodamine B chloride; I-4) ปริ มาณ
0.30 กรัม (0.63 มิลลิโมล) และ dry triethylamine (NEt3) ซึ งทําหน้าทีเป็ นเบส ปริ มาณ 0.25
มิลลิลิตร (12 มิลลิโมล) แล้วกวนปฏิกิริยาภายใต้บรรยากาศอาร์กอนพร้อมให้ความร้อนจนอุณหภูมิ
ถึง 78 oC เป็ นระยะเวลา 30 ชัวโมง เมือครบกําหนดเวลาทิงให้เย็นจนถึงอุณหภูมิห้อง แล้วจึงนําไป
กรองและกําจัด EtOH ออกด้วยเครื อง rotary evaporator จากนันเติม CH2Cl2 ปริ มาณ 20.0 มิลลิลิตร
ลงในขวดปฏิกิริยาข้างต้น แล้วนําไปสกัดด้วยนํา DI ปริ มาณ 20.0 มิลลิลิตร จํานวน 3 ครัง โดยเลือก
เก็บสารละลายชัน CH2Cl2 มากําจัดนําออกโดยเติม anh. Na2SO4 ลงไปปริ มาณเล็กน้อย และนําไป
กํา จัด CH2Cl2 ออกด้วยเครื อง rotary evaporator จากนันแยกบริ สุท ธิ สารทีได้ด้ว ยเทคนิ ค
preparative thin layer chromatography ในทีมืด โดยใช้ตวั ทําละลายผสมระหว่าง CH2Cl2 และ
MeOH (90:10 v/v) ตามลําดับ เป็ น mobile phase พบว่าได้เซ็นเซอร์ I มีลกั ษณะเป็ นนํามัน มีสีชมพู
อ่อน ปริ มาณ 33 มิลลิกรัม (0.03 มิลลิโมล) คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ผลผลิตได้เท่ากับ 10% โดยการแยก
ด้วยเทคนิคนีมีอตั ราการเคลือนทีของสารบนตัวดูดซับ (rate of flow; Rf) เท่ากับ 0.83
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1.3 การสั งเคราะห์ เซ็นเซอร์ II
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ภาพที 28 สมการปฏิกิริยาการสังเคราะห์เซ็นเซอร์ II

การสั ง เคราะห์ เ ซ็ น เซอร์ II แสดงได้ดัง ภาพที 28 โดยการเตรี ย มอะมิ โ นไพรี น (1aminopyrene; II-1) ปริ มาณ 0.20 กรัม (0.90 มิลลิโมล) ใส่ ขวดก้นกลมขนาด 25 มิลลิลิตร จากนัน
ละลายด้ว ย dry Dichlorometane ปริ ม าณ 20.0 มิ ล ลิ ลิ ต ร และจึ ง เติ ม โบรโมอะเซธาไมด์
(bromoacethylbromide; II-2) ปริ มาณ 0.17 มิลลิลิตร (2.00 มิลลิโมล) แล้วกวนปฏิกิริยาภายใต้
บรรยากาศอาร์กอนทีอุณหภูมิหอ้ งเป็ นระยะเวลา 12 ชัวโมง แล้วจึงนําไปแยกส่ วนทีไม่ละลายออก
จากสารละลายด้วยการกรอง แล้วทิงไว้ให้แห้งจะได้ผลิตภัณฑ์ II-2 มีลกั ษณะเป็ นของแข็งสี ขาว
ปริ มาณ 387 มิลลิกรัม (1.14 มิลลิโมล) คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ผลผลิตได้เท่ากับ 78% หลังจากนันการ
เตรี ยมไอโอโนฟอร์ II-3 ปริ มาณ 0.035 กรัม (0.18 มิลลิโมล) และโพแทสเซียมคาร์บอเนต (K2CO3)
ซึ งทําหน้าทีเป็ นเบส ปริ มาณ 0.032 กรัม (0.23 มิลลิโมล) ใส่ ขวดก้นกลมขนาด 25 มิลลิลิตร แล้ว
กวนปฏิกิริยาภายใต้บรรยากาศอาร์ กอนทีอุ ณหภูมิห้อ ง เป็ นระยะเวลา 30 นาที จากนันเติม 2bromo-N-(pyren-1-yl)acetamide II-3 ปริ มาณ 0.12 กรัม (0.35 มิลลิโมล) แล้วกวนปฏิกิริยาภายใต้
บรรยากาศอาร์กอนพร้อมให้ความร้อนจนอุณหภูมิถึง 67 oC เป็ นระยะเวลา 24 ชัวโมง เมือครบ
กําหนดเวลาทิงให้เย็นจนถึงอุณหภูมิหอ้ ง แล้วจึงนําไปแยกส่วนทีไม่ละลายออกจากสารละลายด้วย
การกรอง และนําไปกําจัด THF ออกด้วยเครื อง rotary evaporator จากนันแยกบริ สุทธิสารทีได้ดว้ ย
เทคนิ ค preparative thin layer chromatography ในทีมืด โดยใช้ตวั ทําละลายผสมระหว่าง CH2Cl2
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และ MeOH (95:5 v/v) ตามลําดับ เป็ น mobile phase พบว่าได้เซ็นเซอร์ II มีลกั ษณะเป็ นของแข็งสี
นําตาล ปริ มาณ 69 มิลลิกรัม (0.10 มิลลิโมล) คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ผลผลิตได้เท่ากับ 54% โดยการแยก
ด้วยเทคนิคนีมีอตั ราการเคลือนทีของสารบนตัวดูดซับ (rate of flow; Rf) เท่ากับ 0.50
2. การทดสอบประสิ ทธิภาพในการตรวจจับ Hg2+
เมื อทํา การสัง เคราะห์สารฟลู อ อเรสเซนต์เซ็ น เซอร์ ท ัง 2 ชนิ ดสํา เร็ จแล้ว พบว่าเซนต์
เซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิดเป็ นสารชนิดใหม่ ดังนันจึงนําต้องมาศึกษาคุณสมบัติในการดูดกลืนแสงอุลตร้า
ไวโอเลตในและคุณสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของสารฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์แต่ละชนิ ด
ในตัวละลายอินทรี ยแ์ ละตัวทําละลายอินทรี ยท์ ีมีส่วนผสมทีเป็ นนํา เพือหาตัวทําละลายทีเหมาะสม
ต่อการวิเคราะห์การตรวจจับ Hg2+ หลังจากนันทําการศึกษาความสามารถในการตรวจจับ Hg2+ ด้วย
เทคนิคฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรสโกปี เพือหาความไวในการวิเคราะห์ (sensitivity) ความจําเพาะ
เจาะจงต่อ Hg2+ (selectivity) อีกทังทําการศึกษาการตรวจจับ Hg2+ เปรี ยบเทียบกับไอออนรบกวน
ชนิดอืนๆ รวมทังนําไปศึกษาถึงประสิทธิภาพในการตรวจจับ Hg2+ ในภาวะทีมีไอออนรบกวนอืนๆ
อัตราส่ วนการเกิดสารเชิงซ้อนด้วยวิธีการของ Job (Job’s plot) ค่าคงทีสมดุลของการจับกับ Hg2+
(Association constant; Kasso) และค่าประสิ ทธิภาพเชิงควอนตัมทางฟลูออเรสเซนต์ (fluorescence
quantum yield: Фf) รวมถึงการศึกษาลักษณะของโครงสร้างโมเลกุลทีสังเคราะห์ได้ทงั 2 ชนิ ด
หลังจากเกิดอันตรกิริยากับ Hg2+ ด้วยเทคนิค molecular modeling
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2.1

การทดสอบความไว (sensitivity)
การทดสอบความไวของเซ็ นเซอร์ แต่ ละชนิ ด นัน ได้ศึก ษาด้วยเทคนิ ค ฟลู อ อเรสเซนต์
สเปกโทรสโกปี โดยการเตรี ยมสารละลายเซ็นเซอร์แต่ละชนิด และปิ เปตสารละลายเซ็นเซอร์แต่ละ
ชนิดมาปริ มาณ 3 มิลลิลิตร แล้ววัดสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีเกิดขึนก่อนการเติม Hg2+ หลังจากนัน
วัดสัญญาณฟลู อ อเรสเซนต์ทีเกิ ดขึ นภายหลัง การไตเตรต Hg2+ ในแต่ ละครัง สังเกตเห็ น การ
เปลียนแปลงของความเข้มสัญญาณการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ผลการทดลองทีได้จากการทดสอบ
นีสามารถนําไปใช้ในการหาค่าคงทีสมดุลของการจับกับ Hg2+ (Kassoc) ซึ งค่าคงทีสมดุลของการเกิด
ไอออนเชิงซ้อน (Association constant: Kassoc) เป็ นค่าทีบอกความสามารถในการเกิดสารประกอบ
เชิงซ้อนระหว่างสารเซ็นเซอร์และไอออนโลหะ จากสมการ Benesi-Hildebrand [44, 58-59] ตาม
สมการที (1)
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ตามสมการ Benesi-Hildebrand (1);
(1)
จากสมการที (1) มี ลักษณะความสัม พันธ์เชิ งเส้นตรง ดังนันการสร้างกราฟแสดงความสัม พันธ์
1
ระหว่าง
ในแนวแกน y และ [Hg ] ในแนวแกน x จะหาค่าคงทีสมดุลของการจับกับ Hg2+
ได้ เมือกําหนดให้
A 0 = ความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ของสารละลายเซ็นเซอร์เริ มต้น
A = ความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ของสารละลายเซ็นเซอร์หลังเติมไอออนทีความเข้มข้น
ใดๆ
Amin= ความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ของสารละลายเซ็นเซอร์นอ้ ยทีสุด
n = จํานวนเต็มใดๆ เช่น 1, 2 และ 3
2+ n
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พบว่าค่าคงทีสมดุลของการจับกับ Hg2+ คํานวณได้จากความชันของกราฟทีสร้างขึน ดังนี

2.1.1 การเตรียมสารละลายเซ็นเซอร์
เตรี ยมสารละลายเซ็นเซอร์ I เข้มข้น 1.6x10-4 M ใน CH2Cl2 ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร จากนัน
เจือจางสารละลายเซ็นเซอร์ I ด้วยวิธี serial dilution โดยให้ความเข้มข้นลดลงครังละ 10 เท่า จนได้
ความเข้มข้นสุ ดท้ายเท่ากับ 1.6x10-6 M ปริ มาตร 10 มิลลิ ลิตร ซึ งการเจือจางทุกครังปรับปริ มาตร
ด้วย CH2Cl2 ในทํานองเดียวกัน ในทํานองเดียวกัน เตรี ยมสารละลายเซ็นเซอร์ II เข้มข้น 0.46x10-6
M ใน acetonitrile และนํา (80:20, v/v) ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร
2.1.2 การเตรียมสารละลายปรอท
การศึกษาความไวของเซ็นเซอร์ I สามารถทําได้โดยเตรี ยมสารละลายปรอท (II) เปอร์คลอ
เรตทีมีความเข้มข้น 1.0x10-2 M ใน THF ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร จากนันเจือจางสารละลายของ Hg2+
ทีเตรี ยมได้ ด้วยวิธี serial dilution เช่นเดียวกับการเตรี ยมสารละลายเซ็นเซอร์ โดยให้ความเข้มข้น
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ลดลงครังละ 10 เท่า จนได้ความเข้มข้นสุ ดท้ายเท่ากับ 1.0x10-4 M ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร ซึ งการเจือ
จางทุกครังปรับปริ มาตรด้วย THF ส่วนการศึกษาความว่องไวของเซ็นเซอร์ II จะเปลียนเป็ นเตรี ยม
สารละลายปรอท (II) อะซิเตตทีละลายในนํา โดยมีความเข้มข้นเริ มต้นเท่ากับ 1.0x10-2 M และความ
เข้มข้นสุดท้ายเท่ากับ 1.0x10-4 M
2.1.3 การทดสอบ
นําสารละลายเซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิ ด ทีเตรี ยมขึนไปวัดสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ สังเกตการ
เปลี ยนแปลงของสัญญาณฟลู อ อเรสเซนต์ทีเกิ ดขึน เมื อมี การไตเตรตสารละลายของ Hg2+ โดย
กําหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในการทดสอบสําหรับเซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิด ตามตารางที 2
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เซ็นเซอร์
Oex (nm)
Scan speed (nm/min)
ช่วงความยาวคลืนที
ศึกษา (nm)

I
550
300

II
347
300

560-640

360-600

ตารางที 2 ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ สําหรับการทดสอบความไวของเซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิด

2.2

การทดสอบความจําเพาะเจาะจง (selectivity)
การทดสอบความจําเพาะเจาะจงของเซ็นเซอร์แต่ละชนิดนัน ได้ศึกษาด้วยเทคนิ คฟลูออเรส
เซนต์สเปกโทรสโกปี โดยการวัดสัญญาณฟลูออเรสเซนต์จากการไตเตรตด้วยสารละลายของ Hg2+
ลงในสารละลายเซ็นเซอร์แต่ละชนิ ดทีถูกเตรี ยมขึนปริ ม าณ 3 มิ ลลิ ลิตร เปรี ยบเทียบกับสัญญาณ
ฟลู อ อเรสเซนต์ทีเกิ ด ขึนจากการไตเตรตด้วยสารละลายไอออนรบกวนอื นๆ ลงในสารละลาย
เซ็นเซอร์ แต่ละชนิ ดทีถูกเตรี ยมในลักษณะเดียวกัน แล้วสังเกตเห็นการเปลี ยนแปลงของสัญญาณ
ฟลู อ อเรสเซนต์ระหว่า งการไตเตรตด้วยสารละลายของ Hg2+ และการไตเตรตด้วยสารละลาย
ไอออนรบกวนอืนๆ
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2.2.1 การเตรียมสารละลายเซ็นเซอร์
สารละลายเซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิ ด จะเตรี ยมขึนในลักษณะเดียวกับการศึกษาความไว โดยใช้
ความเข้มข้นเริ มต้นและความเข้มข้นสุดท้ายเท่ากัน แต่การศึกษาความจําเพาะเจาะจงจะเตรี ยมความ
เข้มข้นสุดท้ายในปริ มาณ 50 มิลลิลิตร
2.2.2 การเตรียมสารละลายปรอทและไอออนรบกวนชนิดอืนๆ
ในการศึกษาความจําเพาะเจาะจงของเซ็นเซอร์ I จะเตรี ยมสารละลายของ Hg2+ และไอออ
โลหะเกลือเปอร์คลอเรตชนิดต่างๆ ใน THF ส่ วนการทดสอบความจําเพาะเจาะจงของเซ็นเซอร์ II
จะเปลียนเป็ นเตรี ยมสารละลายของ Hg2+ และไอออนโลหะหนักเกลืออะซิเตตชนิดต่างๆ ในนํา โดย
เตรี ยมขึนในลักษณะเดียวกับการทดสอบความไว ซึงใช้ความเข้มข้นเริ มต้นและความเข้มข้นสุดท้าย
เท่ากัน โดยไอออนรบกวนอืนๆ สําหรับเซ็นเซอร์แต่ละชนิดแสดงได้ดงั นี
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เซ็นเซอร์ I
เซ็นเซอร์ II

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

2.2.3 การทดสอบ
นําสารละลายเซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิ ด ทีเตรี ยมขึนไปวัดสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ สังเกตการ
เปลี ยนแปลงของสัญ ญาณฟลู อ อเรสเซนต์ที เกิ ด ขึ น เมื อมี ก ารไตเตรตสารละลายของ Hg2+
เปรี ยบเทีย บกับการไตเตรตสารละลายไอออนเกลื อ เปอร์ ค ลอเรตและอะซิ เตตชนิ ด ต่างๆ โดย
กําหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในการทดสอบตามตารางที 2 เช่นเดียวกับการทดสอบความไว
2.3 การทดสอบความสามารถในการตรวจจั บ Hg2+ ในภาวะที มีไ อออนรบกวนชนิ ด อื นๆ
(competitive studies)
การทดสอบความสามารถในการตรวจจับ Hg2+ ในภาวะที มี ไ อออนรบกวนชนิ ดอื นๆ
ทํา การศึก ษาด้วยเทคนิ คฟลู อ อเรสเซนต์ส เปกโทรสโกปี โดยการวัด สัญญาณฟลู อ อเรสเซนต์
ในขณะก่อนเติมและหลังเติมสารละลายของ Hg2+ ลงในสารละลายเซ็นเซอร์แต่ละชนิ ดทีถูกเตรี ยม
ขึนปริ มาณ 3 มิลลิลิตร จนสังเกตเห็นการเปลียนแปลงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์คงทีทีความเข้มค่า
หนึง หลังจากนันเติมสารละลายไอออนรบกวนชนิดต่างๆ ในปริ มาณเท่ากับสารละลายของ Hg2+ ที
เติมลงไปในสารละลายเซ็นเซอร์ และวัดสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ภายหลังการเติมไอออนรบกวน
อืนๆ อีกครัง
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2.3.1 การเตรียมสารละลายเซ็นเซอร์
สารละลายเซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิด จะเตรี ยมขึนในลักษณะเดียวกับการทดสอบความไว โดยใช้
ความเข้ม ข้นเริ มต้นและความเข้มข้นสุ ดท้ายเท่ากัน แต่การทดสอบความสามารถในการตรวจจับ
Hg2+ ในภาวะทีมีไอออนรบกวนชนิ ดอืนๆ จะเตรี ยมความเข้มข้นสุ ดท้ายในปริ มาณ 50 มิลลิลิตร
เช่นเดียวกับการทดสอบความจําเพาะเจาะจง
2.3.2 การเตรียมสารละลายปรอทและไอออนรบกวนชนิดอืนๆ
สําหรับเซ็นเซอร์ I และ II จะเตรี ยมสารละลาย Hg2+ และไอออนเกลือเปอร์คลอเรตและอะ
ซิเตตชนิดต่างๆ เพือใช้ทดสอบความสามารถในการตรวจจับ Hg2+ ในภาวะทีมีไอออนรบกวนชนิ ด
อืนๆ เช่นเดียวกับการเตรี ยมเพือใช้ในการทดสอบความจําเพาะเจาะจง
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2.3.3 การทดสอบ
นําสารละลายเซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิ ด ทีเตรี ยมขึนไปวัดสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ สังเกตการ
เปลี ยนแปลงของสัญ ญาณฟลู อ อเรสเซนต์ที เกิ ด ขึ น เมื อมี ก ารเติ ม สารละลายของ Hg2+ และ
สารละลายไอออนรบกวนชนิดเกลือเปอร์คลอเรตและอะซิเตตชนิดต่างๆ ลงในสารละลายเซ็นเซอร์
โดยกําหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในการทดสอบตามตารางที 2 เช่นเดียวกับการทดสอบความไว
จากนันสร้างกราฟแสดงความสัม พันธ์ระหว่างค่า IF/I0 ทีความยาวคลื นทีความเข้มมากทีสุ ด ใน
แนวแกน y และชนิดของสารต่างๆ ในแนวแกน x เมือกําหนดให้
I0 = ความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนต์ของสารละลายก่อนเติมไอออน
IF = ความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนต์ของสารละลายหลังเติมไอออน
2.4 การหาอัตราส่ วนการเกิดสารเชิงซ้ อนวิธีการของ Job (Job’s plot)
การหาอัตราส่ วนการเกิดสารเชิงซ้อนวิธีการของ Job ได้ศึกษาด้วยเทคนิ คฟลูออเรสเซนต์
สเปกโทรสโกปี โดยการวัดสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ในระบบทีมีเศษส่ วนโมล (mole fraction) หรื อ
อัตราส่ วนระหว่างจํานวนโมลของเซ็นเซอร์ II ต่อจํานวนโมลของ Hg2+ และ Cu2+ ในอัตราส่ วน
ต่างๆ
การหาอัตราส่วนการเกิดสารเชิงซ้อนของเซ็นเซอร์ II สามารถทําได้โดยเตรี ยมสารละลาย
เซ็นเซอร์ II ในสารละลายผสม acetonitrile และนํา (80:20, v/v) เข้มข้น 0.46x10-6 M จากนันเจือจาง
ตามตารางที 3 โดยไม่ตอ้ งผสมสารละลายของ Hg2+ แต่ละขวดปรับปริ มาตร 10 มิลลิลิตร ด้วย
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acetonitrile และนํา (80:20, v/v) แล้วนําไปวัดสัญญาณการคายแสงฟลู ออเรสเซนต์ก่อนการเติม
Hg2+ (I0) โดยเก็บสารละลายทังหมดไว้ดงั เดิมหลังจากสินสุดการวัด
จากนันเติมสารละลายปรอท (II) อะซิ เตตในนําเข้มข้น 0.46x10-4 M ในขวดปริ มาตร 10
มิลลิลิตร ลงในสารละลายเซ็นเซอร์ II เจือจางแต่ละขวดโดยให้มีอตั ราส่ วนดังตารางที 3 แล้วนําไป
วัด สัญ ญาณการคายแสงฟลู อ อเรสเซนต์ (I) หลัง จากเติ ม Hg2+ จากนั นสร้ า งกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลคูณของ (I0-I) และเศษส่ วนโมลของเซ็นเซอร์ทีความยาวคลืน 481 nm ใน
แนวแกน y และเศษส่ วนโมลของเซ็นเซอร์ ในแนวแกน x เพือหาอัตราส่ วนระหว่างเซ็นเซอร์ต่อ
Hg2+ ทีสามารถแสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ได้มากทีสุด สําหรับสารละลายทองแดง (II) อะซิ เตต
จะถูกเตรี ยมในทํานองเดียวกันกับการเตรี ยมสารละลายปรอท (II) อะซิเตต
ขวดที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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เซ็นเซอร์ (mL)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

Hg2+ (μL)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

mole fraction of sensors
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

ตารางที 3 การหาอัตราส่ วนการเกิดสารเชิงซ้อนของเซ็นเซอร์ II

2.5 การหาค่าประสิ ทธิภาพเชิงควอนตัมทางฟลูออเรสเซนต์ (fluorescence quantum yield)
การหาค่าประสิ ทธิภาพเชิงควอนตัมทางฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์แต่ละชนิ ด เป็ นการ
หาอัตราส่วนของจํานวนโฟตอนทีถูกคายออกมาต่อจํานวนโฟตอนทีถูกดูดกลืน โดยสารทีเกิดการ
คายแสงฟลูออเรสเซนต์ได้มากจะมีค่าเข้าใกล้ 1 โดยคํานวณหาได้ตามสมการที (2) ต่อไปนี

(2)
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เมือ

2.5.1

= quantum yield ของสารตัวอย่าง
= quantum yield ของสารมาตรฐาน
Gradx = ค่าความชันจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการคายแสง
ฟลูออเรสเซนต์กบั การดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง
Grads = ค่าความชันจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการคายแสง
ฟลูออเรสเซนต์กบั การดูดกลืนแสงของสารมาตรฐาน
Kx = refractive index ของตัวทําละลายสารตัวอย่าง
Ks = refractive index ของตัวทําละลายสารมาตรฐาน
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สารละลายเซ็ นเซอร์ ทงั 2 ชนิ ด และสารละลายปรอท (II) เปอร์คลอเรต เตรี ยมขึนใน
ลักษณะเดียวกับการทดสอบความไว โดยใช้ความเข้มข้นเริ มต้นและความเข้มข้นสุดท้ายเท่ากัน
2.5.2 การเตรียมสารละลายอ้ างอิง
การหาค่าประสิทธิภาพเชิงควอนตัมทางฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ I จะคํานวณหาโดย
ใช้สารละลายโรดามีนบี [44] เป็ นสารอ้างอิง
2.5.3 การเตรียมสารละลายอ้ างอิง
เตรี ยมสารละลายอ้างอิงโรดามีนบี เข้มข้น 1.0x10-4 M ใน EtOH ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร
2.5.4 การทดสอบ
นําสารละลายเซ็นเซอร์ I ปริ มาณ 3 มิลลิลิตร มาเติมด้วยสารละลาย Hg2+ และวัดสัญญาณ
ฟลูออเรสเซนต์ โดยกําหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในการทดสอบตามตารางที 4
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พารามิเตอร์
[Hg2+] ทีเติม
(eq. เทียบกับเซ็นเซอร์)
Oex (nm)
Scan speed (nm/min)
Slit width (nm)
ช่วงความยาวคลืนที
ศึกษา (nm)

ค่า
7
550
300
2.5
560-640
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ตารางที 4 ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ สําหรับวัดการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ I ในการศึกษาค่าประสิ ทธิ
ภาพเชิงควอนตัมทางฟลูออเรสเซนต์

จากนันนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 550 nm และการคายแสงฟลู ออเรส
เซนต์ทีความยาวคลืน 575 nm สําหรับเซ็นเซอร์ I และวัดซําโดยเจือจางสารละลายดังกล่าวครังละ
2/3 เท่ า อย่า งน้ อ ย 3 ครั ง แล้ว นํา ค่ า การดู ด กลื น แสงและคายแสงที วัด ได้ส ร้ า งกราฟแสดง
ความสัม พันธ์ระหว่างค่าการคายแสงฟลู อ อเรสเซนต์ในแนวแกน y และค่า การดู ดกลื นแสงใน
แนวแกน x จากนันทําการทดลองซําโดยเปลียนสารละลายเซ็นเซอร์เป็ นสารละลายอ้างอิงทีไม่ มี
Hg2+ แล้วคํานวณหาค่าประสิทธิภาพเชิงควอนตัมทางฟลูออเรสเซนต์ตามสมการที (2) เมือ
เซ็นเซอร์ I
quantum yield ของโรดามีนบีเท่ากับ 0.69
Kx refractive index ของ CH2Cl2 เท่ากับ 1.424
Ks refractive index ของ EtOH เท่ากับ 1.362
2.6 ลักษณะการตรวจจับ Hg2+ ของเซ็นเซอร์ II ด้ วยเทคนิค molecular modeling
แสดงลั ก ษณะการจั บ ของ Hg2+ ในเซ็ น เซอร์ II โดยใช้ แ บบจํา ลองโมเลกุ ล จาก
โปรแกรม Material Studio 5.5 program package (Dmol3 program) ซึ งโครงสร้างเซ็นเซอร์ II
เบืองต้น สร้า งจากการดัด แปลงโครงสร้างผลึ ก ของโรดามี นบี ในฐานข้อ มู ลโปรตี น (PDB ID
3BR5) และคํานวณหาโครงสร้างเสถียรด้วยระเบียบวิธี density functional theory (DFT) ด้วยการ
ประมาณแบบโลคัลเดนซิตี (LDA) ฟังก์ชนั นัล PWC [60] และเบซิ สเซตเชิงอะตอมแบบดับเบิลนัม
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เมอริ คลั โพลาไรเซชัน (DNP) [61] ซึ งพลังงานการยึดจับ (Ebind) ของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง
เซ็นเซอร์ II และ Hg2+ สามารถคํานวณได้ตามสมการ (3)
จาก
ดังนัน

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

(3)

3. การพัฒนาไดโอดเปล่ งแสงชนิดสารอินทรีย์
การพัฒนาไดโอดเปล่งแสงชนิ ดสารอินทรี ยจ์ ากสารเรื องสารฟลูออเรสเซนต์ III และ IV
ผูว้ ิจยั ได้รับสารเรื อ งแสงฟลู ออเรสเซนต์ทงั 2 ชนิ ดมาทําการทดลอง ซึ งสารเรื องแสงฟลู ออเรส
เซนต์ทงั 2 ชนิดถูกสังเคราะห์ขึนโดยนางสาว ศศิวมิ ล ไกรทอง ดังแสดงตามรู ปที 29
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สารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III

สารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV
ภาพที 29 โครงสร้างของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ชนิดใหม่ 2 ชนิด

3.1

การทดสอบคุณสมบัติในการดูดกลืนแสงอุลตร้ าไวโอเลตของสารฟลูออเรสเซนต์ III และ
IV
สารแสงฟลูออเรสเซนต์ III และ IV ทีได้รับมาเป็ นสารชนิ ดใหม่ จึงต้องมีการศึกษาการ
ดูดกลืนแสงอุ ลตร้ าไวโอเลตเพือหาความยาวคลืนทีมากทีสุ ดของการดูดกลืน นอกจากนี ผลการ
ทดลองในส่วนนียังสามารถนําไปหาค่าคงทีของการดูดกลืนแสงได้อีกด้วย
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3.1.1 ค่าสั มประสิ ทธิของการดูดกลืนแสง (Absorption coefficient)
ค่าสัมประสิทธิของการดูดกลืนแสงของสารละลายมีความสําคัญอย่างยิงในการศึกษาการ
ดูดกลืนแสงโดยค่าการดูดกลืนแสงจะเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับความเข้มข้นตามกฎของเบียร์ -แลม
เบิร์ต (Beer-Lambert law) [62] ดังสมการที (4)
A = Hcl
เมือ

A
H
l
c

=
=
=
=

(4)

ค่าการดูดกลืนแสงของสาร (absorbance)
ค่าสัมประสิทธิของการดูดกลืนแสง (L mol-1 cm-1)
ระยะทางทีแสงผ่านตัวอย่าง หรื อความกว้างของเซลล์ (cm)
ความเข้มข้นหน่วย โมล/ลิตร หรื อโมลาร์ (M)
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3.1.2 การเตรียมสารละลายของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์
เตรี ยมสารละลายของสารเรื อ งแสงฟลู ออเรสเซนต์ III เข้มข้น 1.0x10-5 M ใน CH2Cl2
ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร จากนันเจือจางสารละลายของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III ด้วยวิธี serial
dilution โดยให้ความเข้มข้นลดลงครังละ 7 เท่า จนได้ความเข้มข้น 7.3x10-6 M, 5.2x10-6 M, 3.1x10-6
M และ 1.0x10-6 M โดยแต่ละความเข้ม ข้นมี ปริ ม าตร 10 มิ ลลิ ลิตร ซึ งการเจือจางทุกครังปรับ
ปริ มาตรด้วย CH2Cl2 ในทํานองเดี ยวกัน ในทํานองเดี ยวกัน เตรี ยมสารละลายของสารเรื อ งแสง
ฟลูออเรสเซนต์ IV เข้มข้น 1.0x10-5 M ใน CH2Cl2 ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร จากนันเจือจางสารละลาย
ของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV ด้วยวิธี serial dilution โดยให้ความเข้มข้นลดลงครังละ 7 เท่า
จนได้ความเข้มข้น 7.2x10-6 M, 5.1x10-6 M, 3.1x10-6 M และ 1.0x10-6 M ใน CH2Cl2 ปริ มาตร 10
มิลลิลิตร
3.2 การทดสอบคุณสมบัติในการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ของสารฟลูออเรสเซนต์ III และ IV
สารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ทงั 2 ชนิ ดทีถูกสังเคราะห์ขึนเป็ นสารชนิ ดใหม่ ดังนันจึงนํา
ต้องมาศึกษาคุณสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์แต่ละชนิ ดในสารละลาย CH2Cl2 โดยเตรี ยม
สารละลายของสารเรื องแสงฟลูออเรเซนต์ III ความเข้มข้นเริ มต้น 1.0x10-5 M ใน CH2Cl2 ปริ มาตร
10 มิลลิลิตร จากนันเจือจางสารละลายของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III ด้วยวิธี serial dilution
โดยให้ความเข้มข้นลดลงครังละ 1.4 เท่า จนได้ความเข้มข้นสุ ดท้ายเท่ากับ 1.0x10-6 M ปริ มาตร 10
มิลลิลิตร ซึงการเจือจางทุกครังปรับปริ มาตรด้วย CH2Cl2 ในทํานองเดียวกัน เตรี ยมสารละลายของ
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สารเรื อ งแสงฟลูออเรสเซนต์ IV ความเข้มข้นเริ มต้นเท่ากับ 1.0x10-5 M ใน CH2Cl2 ปริ มาตร 10
มิลลิลิตร จากนันเจือจางจนได้ความเข้มข้นสุดท้ายเท่ากับ 1.0x10-6 M ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร
3.3 การสร้ างไดโอดเปล่ งแสงชนิดสารอินทรีย์
เมือทราบถึงคุณสมบัติของการคายแสงฟลู ออเรสเซนต์ของสารเรื องแสงฟลู ออเรสเซนต์
III และ IV แล้ว จะสามารถออกแบบชันเคลือบต่างๆ ซึ งเป็ นส่ วนประกอบของอุปกรณ์และสร้าง
ไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรี ยท์ ีต้องการภายใต้สภาวะสุ ญญากาศทีมีความดันตํา แสดงดังภาพที
30 หลังจากนันอุปกรณ์ทีถูกสร้างขึนจะถูกส่งต่อไปยัง glove box เพือทีจะทําการห่อหุม้ หรื อป้ องกัน
อุปกรณ์จากการทําปฏิกิริยากับก๊าซออกซิ เจน (encapsulation) ภายใต้สภาวะบรรยากาศไนโตรเจน
และมีความชืนตํา
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 โครงสร้างของไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรี ย ์

ไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรี ยท์ ีแสดงดังภาพที 30 ถูกออกแบบโดยคํานึ งถึงสมบัติการ
คายแสงฟลูออเรสเซนต์ของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III และ IV รวมถึงระดับพลังงาน highest
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occupied molecular orbital (HOMO) และระดับพลังงาน lowest unoccupied molecular orbital
(LUMO) ของสารประกอบในแต่ละชันของอุปกรณ์ ดังแสดงในตารางที 5
ชนิดของสารประกอบ
Indium tin oxide (ITO) [63]
MoO2 [63]
α-NPD [64]
CBP [64]
Balq [65]
LiF/Al [65]

HOMO (eV)
5.02
5.53
5.40
5.96
5.70
4.10

LUMO (eV)
2.35
2.57
2.80
-

ตารางที 5 ค่า HOMO และ LUMO ของสารประกอบชนิดต่างๆ

3.4 การศึกษาคุณลักษณะและประสิ ทธิภาพของอุปกรณ์
เมือสามารถสร้างไดโอดเปล่งแสงชนิ ดสารอินทรี ยข์ องสารเรื องแสงฟลูอ อเรสเซนต์ III
และ IV ได้สํา เร็ จ แล้ว จะนํา อุ ป กรณ์ ข องสารทัง 2 ชนิ ด มาทํา การศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะและ
ประสิ ทธิภาพของอุ ปกรณ์ เพือหากราฟ electroluminescence (EL graph) ความสัม พันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้ าและความต่างศักย์ไฟฟ้ า (I-V correlation) ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่ นของ
กระแสไฟฟ้ าและความต่างศักย์ไฟฟ้ า (J-V correlation) ค่าศักย์ไฟฟ้ าทีอุปกรณ์เริ มทํางาน (turn on
voltage) ค่าส่ อ งสว่าง (luminance) ค่ าประสิ ทธิ ภาพของควอนตัมภายนอก (External quantum
efficiency) ประสิทธิภาพกําลัง (power efficiency) และอายุการใช้งาน (lifetime)
3.4.1 การศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างกระแสไฟฟ้าและความต่ างศักย์ ไฟฟ้า (I-V correlation)
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ าและความต่างศักย์ไฟฟ้ าสามารถหาได้จากการสร้าง
กราฟแสดงความสัม พันธ์ร ะหว่างค่ ากระแสไฟฟ้ าในแนวแกน y และความต่างศักย์ไ ฟฟ้ าใน
แนวแกน x (I-V curve) ซึ งค่ากระแสไฟฟ้ าทีนํามาสร้างกราฟคือค่ากระแสไฟฟ้ าทีไหลผ่านวงจร
หรื ออุปกรณ์ ส่ วนค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ าคือศักย์ไฟฟ้ าทีไหลผ่านวงจรหรื ออุปกรณ์ นอกจากนี ยัง
สามารถหาค่าศักย์ไฟฟ้ าทีอุปกรณ์เริ มทํางาน (turn on voltage) ได้จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้ าและความต่างศักย์ไฟฟ้ า (I-V curve)
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3.4.2 การศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้าและความต่ างศักย์ ไฟฟ้า
(J-V correlation)
ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้ าและความต่างศักย์ไฟฟ้ าสามารถ
หาได้จากการสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่ นกระแสไฟฟ้ าในแนวแกน y
และความต่างศักย์ไฟฟ้ าในแนวแกน x (I-V curve) ซึงความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้ าทีนํามาสร้าง
กราฟคือปริ มาณค่ากระแสไฟฟ้ าทีไหลผ่านวงจรหรื ออุปกรณ์ต่อหนึ งหน่ วยพืนทีของอุปกรณ์ ส่ วน
ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ าคือศักย์ไฟฟ้ าทีไหลผ่านวงจรหรื ออุปกรณ์
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3.4.3 การศึกษาค่าส่ องสว่ าง (luminance)
ค่าส่องสว่างของอุปกรณ์ คือปริ มาณแสงทีถูกปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ต่อพืนทีผิวทังหมด
ของอุ ปกรณ์ มีหน่ วยเป็ น candela (cd) ต่อตารางเมตร โดยในการทดลองจะสร้างกราฟแสดง
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งค่ า ส่ อ งสว่า ง (luminance) ในแนวแกน y และค่ า ความหนาแน่ น ของ
กระแสไฟฟ้ าในแนวแกน x
3.3.4 การศึกษาค่าประสิ ทธิภาพของควอนตัมภายนอก (external quantum efficiency)
ค่าประสิ ทธิ ภาพของควอนตัมภายนอกคือค่าทีบ่งบอกถึ งประสิ ทธิ ภาพในการเรื องแสง
ของอุปกรณ์ไดโอดเปล่งแสงชนิ ดสารอินทรี ยโ์ ดยค่าประสิ ทธิภาพของควอนตัมภายนอกสามารถ
หาได้จากอัต ราส่ ว นของจํานวนโฟตอนทีถู กปล่ อ ยจากอุ ปกรณ์ ต่อ จํา นวนอิ เล็กตรอนที วิงผ่า น
อุปกรณ์ โดยในการทดลองจะสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าประสิ ทธิภาพของควอนตัม
ภายนอกในแนวแกน y และค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้ าในแนวแกน x
3.4.5 การศึกษาค่าประสิ ทธิภาพกําลัง (power conversion efficiency)
ค่าประสิ ทธิภาพกําลังคือค่าทีบ่งบอกถึงประสิ ทธิภาพในการเปลียนพลังงานทีถูกใส่ เข้า
ไปในอุปกรณ์ให้กลายไปเป็ นแสง โดยค่าประสิ ทธิภาพกําลังสามารถหาได้จากอัตราส่ วนปริ มาณ
แสงสว่างทีผ่านพืนทีหนึ งในเวลา 1 วินาที มีหน่ วยเป็ นลูเมน (lumen) ต่อกําลังของกระแสไฟฟ้ า
ไฟฟ้ าที ไหลผ่ า นอุ ป กรณ์ มี ห น่ ว ยเป็ นวัต ต์ (watt) โดยในการทดลองจะสร้ า งกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าประสิทธิภาพกําลังในแนวแกน y และค่าความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้ า
ในแนวแกน x
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3.4.6 การศึกษาค่าอายุการใช้ งาน (lifetime)
ค่าอายุการใช้งานคือค่าทีบ่งบอกถึงช่วงระยะเวลาของการใช้งานของอุปกรณ์ทียังสามารถ
เปล่งแสงได้ โดยในการทดลองจะสร้างกราฟแสดงความสัม พันธ์ระหว่างอัตราส่ วนของค่าส่ อ ง
สว่างเริ มต้นต่อค่าส่ องสว่างทีเปลียนแปลงไป ณ เวลาใดๆ ในแนวแกน y และเวลา มีหน่ วยเป็ น
ชัวโมง (h) ในแนวแกน x
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บทที 5
ผลการดําเนินงานวิจัย
จากการสังเคราะห์ปรอทเซ็นเซอร์ชนิดใหม่ 2 ชนิด ได้มีการนําเซ็นเซอร์ทีสังเคราะห์ได้มา
ศึกษา เพือยืนยันโครงสร้างของเซ็ นเซอร์ดว้ ยเทคนิ ค nuclear magnetic resonance spectroscopy
(NMR) และ high resolution mass spectroscopy (HR-ESI MS) จากนันจึงนําเซ็นเซอร์ทีได้ม า
ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจจับ Hg2+ ในสารละลายอิ นทรี ย แ์ ละสารละลายอิ นทรี ยท์ ี มี
ส่วนผสมทีเป็ นนําได้ผลการทดลองดังนี
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1. การยืนยันโครงสร้ าง
จากผลการสัง เคราะห์สารเซ็ นเซอร์ แต่ละชนิ ดตามวิธีการทดลองทีได้ก ล่ าวไว้แล้วนัน
พบว่าได้ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์สาํ หรับตรวจจับ Hg2+ ชนิ ดใหม่ 2 ชนิ ด ซึ งสามารถวิเคราะห์และ
ยืนยันโครงสร้างของสารทีสังเคราะห์ได้แต่ละชนิดด้วยวิธีทางสเปกโทรสโกปี ดังนี
1.1 โครงสร้ างของ 2-[3-(2-aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl]ethanamine (I-3)

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

จา กก ารศึ ก ษา โค รงส ร้ า งทางเคมี ข อง 2-[3-(2-aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl]
ethanamine (I-3) โดยวิธีทางสเปกโทรสโกปี สามารถยืนยันโครงสร้างได้ดงั นี
1
H NMR (300 MHz, CDCl3): G 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): G 29.1 (CH2), 30.0
(2CH2), 35.7 (2CH2), 40.8 (2CH2) ppm (ภาพที 33).; HR-ESI MS จากการคํานวณ C7H19N2S2
(M+H)+ 195.0990 m/z, จากการทดสอบ 195.1066 m/z (ภาพที 34).
42
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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)

เมือพิจารณาจากโครงสร้างสาร I-3 (ภาพที 31) และ 1H NMR สเปกตรัม (ภาพที 32) แสดง
ให้เห็นสัญญาณของโปรตอน 5 กลุ่ม ดังนี สัญญาณชุดแรกมีค่า chemical shift (G) 1.63 ppm เป็ น
singlet มีลกั ษณะ broad เกิดจากโปรตอนของหมู่เอมีน (-NH2; H-5) ถัดมาที G 1.87 ppm เกิดจาก
โปรตอนบนคาร์บอนตําแหน่ง 1 (H-1) มีลกั ษณะเป็ น quintet มีค่า coupling constant (J) เท่ากับ 6.9
Hz เนืองจากเกิด coupling กับสีโปรตอนบนคาร์บอนตําแหน่ง 2 (H-2) ถัดมาสัญญาณของโปรตอน
ตําแหน่ ง 2 (H-2) และโปรตอนตําแหน่ ง 3 (H-3) ปรากฏใกล้กนั มาก จึงเห็นเป็ น multiplet ที G
2.60–2.65 ppm และสุดท้ายสัญญาณของโปรตอนตําแหน่ ง 4 (H-4) มีลกั ษณะเป็ น triplet ที G 2.88
ppm มีค่า coupling constant (J) เท่ากับ 6.3 Hz เนื องจากเกิด coupling กับสองโปรตอนของ H-3
โดยปรากฏบริ เวณสนามแม่เหล็กตํา (down field) กว่าโปรตอนชนิ ดอืนๆ เนื องจากอิทธิพลของหมู่
เอมีนทีอยูบ่ นคาร์บอนเดียวกัน พบว่าเพียงแค่ 1H NMR สเปกตรัม สามารถทีจะยืนยันโครงสร้าง
สาร I-3 ได้ แต่เพือความแน่ นอนมากยิงขึน สามารถยืนยันผลจากการตรวจสอบนําหนักโมเลกุล
ร่ วมด้วย โดยพิจารณาจาก HR-ESI MS (ภาพที 34) ในสู ตรโมเลกุลเป็ น C7H19N2S2 (M+H)+ ได้
เท่ากับ 195.1066 m/z มีค่าใกล้เคียงกับทีได้จากการคํานวณมาก โดยมีค่าเท่ากับ 195.0990 m/z จึง
ยืนยันได้วา่ ได้สาร I-3 เกิดขึนจริ งจากการสังเคราะห์
1.2 โครงสร้ างของเซ็นเซอร์ I

ภาพที 35 โครงสร้างทางเคมีของเซ็นเซอร์ I
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จากการศึกษาโครงสร้างทางเคมีของเซ็นเซอร์ I โดยวิธีทางสเปกโทรสโกปี สามารถยืนยัน
โครงสร้างได้ดงั นี
1
H 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
จากการคํานวณ 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)
แสดงให้เห็นสัญญาณของโปรตอน 10 กลุ่ม ทีแตกต่างกัน โดยสัญญาณตําแหน่ งแรกปรากฏบริ เวณ
chemical shift (G) ตําสุดคือ 1.15 ppm เป็ น triplet มีค่า coupling constant (J) เท่ากับ 7.2 Hz เกิดจาก
โปรตอนตําแหน่ ง 1 (H-1) เนื องจากห่ างไกลจากอิ ทธิ พลของแรงดึงอิเล็กตรอนมากทีสุ ดและ
coupling กับโปรตรอนตําแหน่ ง 6 (H-6) สัญญาณถัดมาปรากฏที G ช่วง 1.50-1.59 ppm มีลกั ษณะ
เป็ น multiplet เกิดจากโปรตอนตําแหน่ งที 2 (H-2) ทีมีการเกิด coupling กับโปรตอนบนคาร์บอน
ตําแหน่ งที 3 (H-3) สัญญาณทีสามมี ลักษณะเป็ น multiplet ที G ช่ วง 2.17-2.23 ppm เกิ ดจาก
โปรตอนตําแหน่งที 3 (H-3) ที coupling กับโปรตอนบนคาร์บอนตําแหน่งที 2 (H-2) สัญญาณถัดมา
มีค่า G ปรากฏที 2.35 ppm เป็ น triplet มีค่า coupling constant (J) เท่ากับ 6.9 Hz เกิดจากโปรตอน
ตําแหน่งที 4 (H-4) ทีมีการเกิด coupling กับโปรตอนบนคาร์บอนตําแหน่งที 5 (H-5) ถัดมาสัญญาณ
ของโปรตอนตําแหน่ ง 5 (H-5) และโปรตอนตําแหน่ ง 6 (H-6) ปรากฏใกล้กันมาก จึงเห็ นเป็ น
multiplet ที G 3.22–3.36 ppm และสัญญาณทีเหลืออีก 5 กลุ่มสุดท้าย เป็ นของโปรตอนบนคาร์บอน
ในวงอะโรมาติก โดยมีค่า G ปรากฏในช่วง 6.24-7.90 ppm ทังนี อิทธิพลจากวงอะโรมาติกจะส่ งผล
ให้โปรตอนปรากฏสัญญาณทีบริ เวณสนามแม่เหล็กตํากว่าอะลิฟาติกโปรตอน นอกจากนี สามารถ
ยืนยันผลจากการตรวจสอบนําหนักโมเลกุลร่ วมด้วย เพือความแน่ นอนมากยิงขึน โดยพิจารณาจาก
HR-ESI MS (ภาพที 39) ในสูตรโมเลกุลเป็ น C63H74N6O4S2 (M+H)+ ได้เท่ากับ 1043.5440 m/z ซึ งมี
ค่าใกล้เคียงจากการคํานวณทีมีค่าเท่ากับ 1043.5291 m/z มาก จึงยืนยันได้ว่าได้เซ็นเซอร์ I เกิดขึน
จริ งจากการสังเคราะห์
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1.3 โครงสร้ างสารประกอบ II-3

ภาพที 40 โครงสร้างทางเคมีของสารประกอบ II-3

จากการศึกษาโครงสร้างทางเคมีของสารประกอบ II-3 โดยวิธีทางสเปกโทรสโกปี สามารถ
ยืนยันโครงสร้างได้ดงั นี
1
H NMR (300 MHz, CDCl3): G 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): G 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
จากการคํานวณ 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 กลุ่ ม ทีแตกต่างกัน โดยสัญญาณตําแหน่ งแรก
ปรากฏบริ เวณ chemical shift (G) ตําสุ ดคือ 4.30 ppm เป็ น singlet เนื องมาจากอิ ทธิพลของหมู่
โบรมี นทีมี ค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูง (electronegativity) และหมู่ เอไมด์ทีเป็ นหมู่ ดึงอิ เล็กตรอนที
ล้อมรอบส่งผลให้โปรตอนบนคาร์บอนตําแหน่งที 1 (H-1) ปรากฏสัญญาณทีบริ เวณสนามแม่เหล็ก
ทีตํา และซึ งสอดคล้องกับ 13C NMR สเปกตรัม (ภาพที 42) และ 13C DEPT-135 NMR สเปกตรัม
(ภาพที 43) ซึงแสดงสัญญาณคาร์บอนทีบริ เวณ chemical shift (G) ตําสุ ดคือ 30.2 ppm เป็ นลักษณะ
CH2 ถัดมาเป็ นของโปรตอนบนคาร์บอนในวงอะโรมาติก โดยมีค่า G ปรากฏในช่วง 8.03-8.25 ppm
มีลกั ษณะเป็ น multiplet และ 8.44 มีลกั ษณะเป็ น triplet มีค่า J เท่ากับ 8.4 Hz และสัญญาณกลุ่ม
สุ ดท้ายมีค่า G ปรากฏที 8.96 ppm เป็ น singlet มีลกั ษณะ board เกิดจากโปรตอนของหมู่เอไมด์ (NH; H-3) นอกจากนี เพือความแน่ นอนมากยิงขึน สามารถยืนยันผลจากการตรวจสอบนําหนัก
โมเลกุลร่ วมด้วย โดยพิจารณาจาก HR-ESI MS (ภาพที 44) ในสู ตรโมเลกุลเป็ น C18H12BrNNaO
(M+Na)+ ได้เท่ากับ 360.0034 m/z มี ค่าใกล้เคียงกับทีได้จากการคํานวณมาก โดยมี ค่าเท่ากับ
360.0000 m/z จึงยืนยันได้วา่ ได้สารประกอบ II-3 เกิดขึนจริ งจากการสังเคราะห์
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1.4 โครงสร้ างของเซ็นเซอร์ II

ภาพที 45 โครงสร้างทางเคมีของเซ็นเซอร์ II

จากการศึกษาโครงสร้างทางเคมีของเซ็นเซอร์ II โดยวิธีทางสเปกโทรสโกปี สามารถยืนยัน
โครงสร้างได้ดงั นี
1
H NMR (300 MHz, CDCl3): G 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): G 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 จากการคํานวณ C43H41N4O2S2 (M+H)+
709.2671 m/z, จากการทดสอบ 709.2771 m/z (ภาพที 49).
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ภาพที 46 1H NMR สเปกตรัมของเซ็นเซอร์ II
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ภาพที 47 13C NMR สเปกตรัมของเซ็นเซอร์ II
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ภาพที 48 13C DEPT135 NMR สเปกตรัมของเซ็นเซอร์ II
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ภาพที 49 HR-ESI MS สเปกตรัมของเซ็นเซอร์ II

เมือพิจารณาจากโครงสร้างเซ็นเซอร์ II (ภาพที 45) และ1H NMR สเปกตรัม (ภาพที 46)
แสดงให้เห็นสัญญาณของโปรตอน 6 กลุ่ม ทีแตกต่างกันดังนี สัญญาณชุดแรกมีค่า chemical shift
(G) 1.71-1.76 ppm เกิดจากโปรตอนบนคาร์บอนตําแหน่ ง 1 (H-1) มีลกั ษณะเป็ น multiplet เพราะ
ปรากฏสัญญาณใกล้กบั สัญญาณของนํา ถัดมาสัญญาณของโปรตอนตําแหน่ง 2 (H-2) และโปรตอน
ตําแหน่ง 3 (H-3) ปรากฏใกล้กนั มาก จึงเห็นเป็ น multiplet ที G 2.49–2.58 ppm สัญญาณกลุ่มถัดมา
มีลกั ษณะเป็ น triplet มีค่า J เท่ากับ 5.7 Hz แต่สัญญาณกลุ่มนี มีค่า G ปรากฏที 2.83 ppm ซึ งเป็ น
ของโปรตอนบนคาร์บอนตําแหน่ งที 4 (H-4) ถัดมาสัญญาณมีค่า chemical shift (G) 3.50 ppm มี
ลักษณะเป็ น singlet เกิดจากโปรตอนบนคาร์บอนตําแหน่ งที 5 (H-5) เพราะอิทธิพลของอะตอม
ไนโตรเจนทีมีค่า EN สู งและหมู่เอไมด์ทีเป็ นหมู่ดึงอิเล็กตรอนสัญญาณทีเหลืออีก 2 กลุ่มสุ ดท้าย
เป็ นของโปรตอนบนคาร์บอนในวงอะโรมาติก โดยมีค่า G ปรากฏในช่วง 7.87-8.15 ppm มีลกั ษณะ
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เป็ น multiplet และ 8.69 มีลกั ษณะเป็ น triplet มีค่า J เท่ากับ 8.4 Hz ทังนี อิทธิพลจากวงอะโรมาติก
จะส่งผลให้โปรตอนปรากฏสัญญาณทีบริ เวณสนามแม่เหล็กตํากว่าอะลิฟาติกโปรตอน นอกจากนี
สามารถยืนยันผลจากการตรวจสอบนําหนักโมเลกุลร่ วมด้วย เพือความแน่ นอนมากยิงขึน โดย
พิจารณาจาก HR-ESI MS (ภาพที 49) ในสู ตรโมเลกุลเป็ น C43H41N4O2S2 (M+H)+ ได้เท่ากับ
709.2771 m/z มีค่าใกล้เคียงกับทีได้จากการคํานวณมาก โดยมีค่าเท่ากับ 709.2671 m/z จึงยืนยันได้
ว่าได้เซ็นเซอร์ II เกิดขึนจริ งจากการสังเคราะห์
2. การทดสอบประสิ ทธิภาพในการตรวจจับ Hg2+
หลังจากยืนยันโครงสร้างฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ชนิดใหม่ทงหมด
ั
2 ชนิดแล้ว จึงได้นาํ มา
ศึกษาความสามารถในการตรวจจับ Hg2+ ด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรสโกปี ในสารละลาย
อินทรี ยห์ รื อสารละลายอินทรี ยท์ ีมีส่วนผสมทีเป็ นนํา เพือหาความไวในการวิเคราะห์ (sensitivity)
ความจําเพาะเจาะจงกับ Hg2+ (selectivity) เปรี ยบเทียบกับไอออนรบกวนชนิ ดอืนๆ รวมถึงศึกษา
ความสามารถในการตรวจจับ Hg2+ ในภาวะทีมีไอออนรบกวนอืนๆ (competitive) อัตราส่ วนการ
เกิดสารเชิ งซ้อนด้วยวิธีการของ Job (Job’s plot) ค่าคงทีสมดุลของการจับกับ Hg2+ (Association
constant; Kassoc) ค่าประสิ ทธิ ภาพเชิงควอนตัม ทางฟลูออเรสเซนต์ (fluorescence quantum yield)
และโครงสร้างโมเลกุลหลังจากเกิดอันตรกิริยากับ Hg2+ (molecular modeling) ด้วย
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2.1 การทดสอบประสิ ทธิภาพในการตรวจจับ Hg2+ และไอออนรบกวนอืนๆ ของเซ็นเซอร์ I
นําเซ็ นเซอร์ I ทีสังเคราะห์ได้มาศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการตรวจจับ Hg2+ และไอออน
รบกวนอืนๆ ใน CH2Cl2 ทังนี Hg2+ ไอออนโลหะทรานซิ ชนั ไอออนโลหะอัลคาไลน์ และไอออน
โลหะอัลคาไลน์เอิร์ทชนิดต่างๆ เตรี ยมโดยนําเกลือเปอร์คลอเรตของโลหะหนักแต่ละชนิ ด ละลาย
ใน THF
2.1.1 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ในภาวะทีมี Hg2+ ของเซ็นเซอร์ I
การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ I ถูกศึกษาด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรส
โกปี จากเครื อง Perkin Elmer Luminescence Spectrometer LS-50B ในสารละลายไดคลอโรมีเทน
โดยติดตามสเปกตรัมของการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ (fluorescence emission spectrum) เมือ Oex
เท่ากับ 550 nm ความเข้มข้นของสารละลายเซ็นเซอร์ I เท่ากับ 1.6 μM และใช้ Hg2+ ในรู ปของเกลือ
เปอร์คลอเรต ผลการทดลองแสดงดังภาพที 50
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ภาพที 50 การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ (Oex = 550 nm และ Oem = 575 nm) ของเซ็นเซอร์ I (1.6 μM) ในสารละลาย
CH2Cl2 ก่อนและหลังเติมปรอท (II) เปอร์คลอเรตทีความเข้มข้นต่างๆ 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.

จากผลการทดลองพบว่า การตรวจจับของเซ็นเซอร์ I กับ Hg2+ แสดงสัญญาณการคายแสง
ฟลู อ อเรสเซนต์ลักษณะ OFF-ON ซึ งเกิ ด จากกลไกการเปลี ยนแปลงโครงสร้า งของเซ็ นเซอร์
ภายหลังการตรวจจับ Hg2+ เมือในภาวะทีไม่มี Hg2+ ในระบบ ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ I จะคาย
แสงฟลูออเรสเซนต์ทีความเข้มตํา แต่เมือไตเตรตปรอท (II) เปอร์คลอเรตทีความเข้มข้นต่างๆ การ
แสดงสัญญาณคายแสงฟลู อ อเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ จะมี การเปลี ยนแปลงในช่ วงความยาวคลื น
560-640 nm ในลักษณะทีเพิมขึน โดยความยาวคลืนมากทีสุ ด (Omax) ของการคายแสงฟลูออเรส
เซนต์มีค่าเท่ากับ 575 nm ซึ งการคายแสงฟลูอ อเรสเซนต์ทีเกิดขึนจากการเปิ ดวง lactam ภายใน
โครงสร้างของเซ็นเซอร์ และการคายแสงฟลูอ อเรสเซนต์ทีเกิ ดขึนของเซ็นเซอร์ I จะเพิมขึนเป็ น
สัดส่ วนโดยตรงกับปริ ม าณ Hg2+ ทีเพิมขึนในสารละลาย นอกจากนี ยังพบว่าเมื อเติม Hg2+ ใน
ปริ มาณ 7 equivalent เทียบกับความเข้มข้นของเซ็นเซอร์ สามารถวัดค่าประสิ ทธิภาพเชิงควอนตัม
ทางฟลู ออเรสเซนต์ของเซ็ นเซอร์ ไ ด้เท่ากับ 0.48 เมื อใช้โรดามีนบีเป็ นสารอ้างอิ งในสารละลาย
EtOH [44]
การคํานวณหา ค่าความสามารถตําสุ ดของการตรวจจับ (detection limit) กระทําโดยพลอต
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า log ของความเข้มข้นของปรอท (II) เปอร์คลอเรตทีเติมลงไป
(แกน x) กับค่าเชิงสัมพัทธ์ (relative value) ทีจุดใดๆ (แกน y)
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เมือ

(5)
โดย
relative value = (I –I0) / (Imax – I0)
Imax = ความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนต์ทีมีค่ามากทีสุด
I0 = ความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนต์ของสารละลายเซ็นเซอร์ I ก่อนเติม Hg2+
I = ความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนต์ของสารละลายหลังเติม Hg2+ทีความเข้มข้นใดๆ
ข้อมูลต่างๆของเซ็นเซอร์ I แสดงดังตารางที 6 และสร้างกราฟแสดงดังภาพที 51
[Hg2+] (μM)
0.13
0.20
0.27
0.33

log [Hg2+]
-6.88
-6.70
-6.57
-6.48

ค่าเชิงสัมพัทธ์

0.00072
0.00180
0.00380
0.00732

ตารางที 6 ข้อมูลค่าความเข้มข้นของปรอท (II) เปอร์คลอเรตทีเติมในสารละลาย (μM), ค่า log ของความเข้มข้น
ของปรอท (II) เปอร์คลอเรตทีเติมลงในสารละลาย และค่าเชิงสัมพัทธ์ของเซ็นเซอร์ I

ภาพที 51 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า log ของความเข้มข้นของปรอท (II) เปอร์คลอเรตทีเติมลงใน
สารละลาย กับค่าเชิงสัมพัทธ์ของเซ็นเซอร์ I

การคํานวณ
จากกราฟได้สมการเส้นตรงคือ y = 0.0156x + 0.1075; R2= 0.8605
หาจุดตัดแกน x; กําหนดให้ y = 0
ดังนัน
0 = 0.0156x + 0.1075
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x = -0.1075/0.0156
x = -7.13
2+
2+
แต่ x = log [Hg ]; จะได้ log [Hg ] = -7.13
[Hg2+] = 10-7.13
= 7.41x10-8 M
= 14.87 ppb
a 15 ppb
ดังนัน ค่าความสามารถตําสุด (detection limit) ของการตรวจจับ Hg2+ เท่ากับ 7.41x10-8 M หรื อ 15
ppb
2.1.2 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ในภาวะทีมี Hg2+ เปรียบเทียบกับไอออน
รบกวนอืนๆ ของเซ็นเซอร์ I
การทดสอบการคายแสงฟลู ออเรสเซนต์ของเซ็ นเซอร์ I ใน CH2Cl2 ในภาวะทีมี Hg2+
เปรี ยบเทียบกับในภาวะทีมีไอออนรบกวนชนิ ดต่างๆทีถูกละลายใน THF ได้แก่ Ag+, Ba2+, Al3+,
Cd2+, Co2+, Cu2+, Li+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+ และ Mg2+ ได้ผลการทดลองดังภาพที 52

ภาพที 52 การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ (Oex = 550 nm และ Oem = 575 nm) ของเซ็นเซอร์ I (1.6 μM) ในสารละลาย
CH2Cl2 ในภาวะทีมีไอออนโลหะของเกลือเปอร์คลอเรตชนิดต่างๆ ในปริ มาณทีต่างกัน

ภาพที 52 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า normalized fluorescence intensity ของสัญญาณ
ฟลูออเรสเซนต์ทีความยาวคลืน 575 nm ในแนวแกน y และความเข้มข้นของไอออนชนิ ดต่างๆ ใน
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แนวแกน x จากผลการทดลองพบว่าเซ็นเซอร์ I มีความจําเพาะเจาะจงทีดีกบั Hg2+ เมือเปรี ยบเทียบ
กับไอออนตัวอืนๆ ถึงแม้ว่าเซ็นเซอร์จะแสดงความจําเพาะเจาะจงต่อ Cu2+ ด้วยเช่นกัน แต่จากผล
การทดลองแสดงให้เห็นว่าเมือมีการเติม Hg2+ จะทําให้เกิดการเพิมขึนของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์
อย่างเห็นได้ชดั เจนและมีการเปลียนแปลงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีมากกว่าตอนเติม Cu2+ ในขณะ
ทีสัญญาณการคายแสงฟลูอ อเรสเซนต์หลังเติม ไอออนรบกวนชนิ ดอืนๆ ได้แก่ Ag+, Ba2+, Al3+,
Cd2+, Co2+, Li+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+ และ Mg2+ ในความเข้มข้นเดียวกันกับ Hg2+ ไม่แสดงการ
เปลียนแปลงหรื อมีการเปลียนแปลงเพียงเล็กน้อย เมือเทียบกับความเข้มของสัญญาณเริ มต้น (ใน
ภาวะที ไม่ มี ไ อออนโลหะเจื อ ปนในสารละลายเซ็ น เซอร์ ) จึ ง สรุ ป ได้ว่ า เซ็ น เซอร์ I แสดง
ความจําเพาะเจาะจงกับ Hg2+ ได้ดีกว่า Cu2+ และ Ag+ ทีเป็ นไอออนซึ งสามารถรบกวนการตรวจจับ
Hg2+ ได้เพราะสามารถสร้างพันธะกับอะตอมของไนโตรเจน และซัลเฟอร์ได้เช่นเดียวกับ Hg2+
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2.1.3 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ในภาวะทีมี Hg2+ และไอออนรบกวน
อืนๆ ของเซ็นเซอร์ I
การทดสอบการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ I ใน CH2Cl2 ในภาวะทีมี Hg2+
ละลายรวมอยูก่ บั ไอออนรบกวนอืนๆ ได้แก่ Ag+, Ba2+, Cd2+, Co2+, Li+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+ และ
Mg2+ ในขณะทีมีปริ มาณไอออนรบกวนต่างๆเท่ากับปริ มาณ Hg2+ ในสารละลาย โดยผลการทดลอง
แสดงในรู ปของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า IF/I0 (แกน y) และชนิดของสาร (แกน x)
เมือ I0 = ความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนต์ของสารละลายเซ็นเซอร์ I ก่อนเติมไอออน
IF = ความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนต์ของสารละลายเซ็นเซอร์ I หลังเติมไอออน
ได้ผลการดังแสดงในภาพที 53
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ภาพที 53 การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ (Oex = 550 nm และ Oem = 575 nm) ของเซ็นเซอร์ I (1.6 μM) ใน
สารละลาย CH2Cl2 ในภาวะทีมีความเข้มข้นไอออนรบกวนต่างๆ เจือปนในสารละลายเท่ากับความ
เข้มข้นของ Hg2+ (1 equiv. ของความเข้มข้น Hg2+)

การทดลองนีเป็ นการทดสอบความสามารถในการตรวจจับ Hg2+ ของเซ็นเซอร์ I ในภาวะที
มีไอออนรบกวนอืนๆอยูใ่ นระบบ ได้แก่ Ag+, Ba2+, Cd2+, Co2+, Li+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+ และ Mg2+
ซึ งมีเข้มข้นเท่ากับHg2+ (1 equiv. ของความเข้มข้น Hg2+) โดยติดตามการเปลียนแปลงสัญญาณ
ฟลูออเรสเซนต์ทีความยาวคลืน 575 nm จากภาพที 53 สังเกตได้ว่าสัญญาณฟลู ออเรสเซนต์ทีได้
หลังจากเติมไอออนรบกวนต่างๆ รวมกับ Hg2+ มี การเปลี ยนแปลงสัญญาณฟลู อ อเรสเซนต์ทงั
เพิมขึนและลดลงลดลงอย่างเห็นได้ชดั เจน เมือเปรี ยบเทียบกับสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีได้หลังการ
เติม Hg2+ เพียงชนิดเดียว โดยสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีได้หลังจากเติม Hg2+ รวมกับไอออนรบกวน
เช่น Mn2+, Mg2+ และ Ag+ มีการเปลียนแปลงของสัญญาณน้อยกว่า ±10% แต่ในส่ วนของไอออน
รบกวนเช่น Li+, Na+, K+, Ni2+, Cd2+, Co2+ และ Ba2+ มีการเปลียนแปลงของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์
มากกว่า ±10% นันแสดงให้เห็นว่า เซ็นเซอร์ I มีประสิทธิภาพความสามารถในการตรวจวัด Hg2+ ที
ลดลงเมือมีไอออนรบกวนอืนๆ เท่ากับปริ มาณ Hg2+ อยูใ่ นระบบ
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2.1.4 ผลการทดสอบสมบัติการดูดกลืนแสงอุลตร้ าไวโอเลตและความสามารถในการตรวจจับ
Hg2+ และไอออนรบกวนอืนๆ ของเซ็นเซอร์ I
การศึกษาสมบัติการดูดกลื นแสงอุ ลตร้าไวโอเลตของเซ็นเซอร์ I ถูกตรวจวัดจากเครื อง
UV-visible spectrometer: HP-8543 ใน CH2Cl2 โดยติดตามสเปกตรัมของการดูดกลืนแสงเมือไตเตรทสารละลายเซ็นเซอร์ I ทีมีความเข้มข้นเท่ากับ 1.6 μM ด้วยสารละลาย Hg2+ ในรู ปของเกลือ เปอร์
คลอเรต ผลการทดลองแสดงดังภาพที 54

ภาพที 54 การดูดกลืนแสง UV-Vis ของเซ็นเซอร์ I (1.6 μM) ในสารละลาย CH2Cl2 ก่อนและหลังเติมปรอท (II)
เปอร์คลอเรตทีความเข้มข้นต่างๆ 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 ของเซ็ นเซอร์ I พบว่าเมือเติมปรอท (II) เปอร์
คลอเรตทีความเข้มข้นต่างๆ ทําให้การดูดกลืนแสง UV-Vis ของเซ็นเซอร์ I มีการเปลียนแปลง โดย
ในภาวะก่อนการเติมปรอท (II) เปอร์คลอเรต เซ็นเซอร์แสดงการดูดกลืนแสง UV-Vis ทีน้อย แต่
เมือไตเตรทปรอท (II) เปอร์คลอเรตลงไปในระบบ ทําให้ความเข้มในการดูดกลืนแสงเพิมขึนอย่าง
เห็ นได้ชัด และความเข้มในการดู ดกลืนแสงสู งสุ ดทีความยาวคลื น (Omax) 557 nm และการเติม
ปรอท (II) เปอร์คลอเรตลงไปในสารละลายเซ็นเซอร์ I ทําให้เกิดการแปลงเปลียนสี จากสารละลาย
ใสไม่มีสีเป็ นสีชมพูเข้มอย่างชัดเจน ซึงสามารถสังเกตได้ดว้ ยตาเปล่า ในขณะทีไอออนรบกวนชนิ ด
อืนๆ ได้แก่ Ag+, Ba2+, Al3+, Cd2+, Co2+, Cu2+, Li+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+ และ Mg2+ ไม่ทาํ ให้เกิดการ
เปลียนแปลงการดูดกลืนแสง UV-Vis และการเปลียนสีดงั ภาพที 55
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ภาพที 55 การเปลียนแปลงสี ของเซ็นเซอร์ I ในสารละลาย CH2Cl2 ก่อนและหลังเติมปรอท (II) เปอร์คลอเรตและ
ไอออนรบกวนอืนๆ

2.2 การทดสอบประสิ ทธิภาพในการตรวจจับ Hg2+ และไอออนรบกวนอืนๆ ของเซ็นเซอร์ II
นําเซ็นเซอร์ II ทีสังเคราะห์ได้มาศึกษาประสิ ทธิภาพในการตรวจจับ Hg2+ ในสารละลาย
อินทรี ยห์ รื อ สารละลายอินทรี ยท์ ีมี ส่วนผสมทีเป็ นนํา โดยใช้ Hg2+ ไอออนของโลหะทรานซิ ชัน
ไอออนโลหะอัลคาไลน์ และไอออนโลหะอัลคาไลน์เอิ ร์ทชนิ ดต่างๆ ทีอยู่ในรู ปเกลื ออะซิ เตต
ละลายในนํา DI
2.2.1 ผลการทดสอบสมบั ติการคายแสงฟลู อ อเรสเซนต์ ใ นตั วทํ าละลายอิ นทรี ย์ ต่า งๆของ
เซ็นเซอร์ II
การทดลองนี เป็ นการทดสอบการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ II ความเข้มข้น
เท่ากับ 4.12 μM ในตัวทําละลายอินทรี ยช์ นิ ดต่างๆ เช่น tetrahydrofuran dioxane dichloromethane
methanol และ acetonitrile โดยติดตามการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ (fluorescence emission spectra)
ที Oex เท่ากับ 347 nm ผลการทดลองแสดงดังภาพที 56

ภาพที 56 การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ (Oex = 347 nm) ของเซ็นเซอร์ II (4.12 μM) ในตัวทําละลายชนิดต่างๆ
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จากผลการทดลองพบว่าการคายแสงฟลู อ อเรสเซนต์ของเซ็ นเซอร์ II ในตัวทําละลาย
อินทรี ยท์ งั 5 ชนิ ด แสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีความยาวคลืน (Oem) เท่ากับ 387, 408 และ 481
nm และลักษณะของการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ II ขึนอยูก่ บั ชนิ ดของตัวทําละลาย
โดยในตัวทําละลายชนิด tetrahydrofuran และ dioxane เซ็นเซอร์ II แสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์
ในลักษณะ monomer emission ของหมู่ pyrene ทีความยาวคลืน (Oem)เท่ากับ 387 และ 408 nm
ในขณะทีในตัวทําละลาย acetonitrile methanol และ dichloromethane เซ็นเซอร์ แสดงสัญญาณ
ฟลูออเรสเซนต์ในลักษณะ excimer emission จากอันตรกิริยาระหว่างหมู่ pyrene 2 หมู่ ทีความยาว
คลื น (Oem) เท่ากับ 481 nm โดยการคายแสงฟลู ออเรสเซนต์ของเซ็ นเซอร์ II ในตัวทําละลาย
acetonitrile จะแสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ในลักษณะ excimer emission ทีสูงทีสุด จึงเหมาะสมที
จะใช้เป็ นตัวทําละลายในการทดสอบประสิ ทธิภาพการตรวจวัด Hg2+ เพราะเซ็นเซอร์ II สามารถ
แสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ในช่วง Visible นอกจากนีตัวทําละลาย acetonitrile สามารถผสมรวม
เป็ นเนือเดียวกันกับนําได้ จึงทําให้ง่ายต่อการตรวจวัด Hg2+ ในสิงแวดล้อมทีเป็ นแหล่งนําและระบบ
ชีวภาพ
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2.2.2 ผลการทดสอบผลกระทบของปริมาณนําในสารละลายต่ อการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ของ
เซ็นเซอร์ II
เนื องจากในงานวิจยั นี ต้องการนําเซ็นเซอร์ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดปริ มาณ Hg2+ ที
ปนเปื อนในสิ งแวดล้อมและระบบชีวภาพ จึงนํามาสู่ การศึกษาผลกระทบของปริ มาณนําในระบบ
ต่อการฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ II โดยติดตามการเปลียนแปลงความเข้มของสัญญาณฟลูออ
เรสเซนต์ก่อนและหลังเติม Hg2+ และ Cu2+ ลงในสารละลายเซ็นเซอร์ II (เข้มข้น 0.14 PM) ใน
สารละลายผสมระหว่าง acetonitrile และนํา อัตราส่วนต่างๆ ทีความยาวคลืน (Oem) เท่ากับ 481 nm
ได้ผลการทดลองแสดงดังภาพที 57
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ภาพที 57 การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ (Oex = 347 nm และ Oem = 481 nm) ของเซ็นเซอร์ II (0.14 μM) ใน
สารละลายผสมของ acetonitrile และนํา อัตราส่ วนต่างๆ ในภาวะก่อนและหลังเติมปรอท (II) อะซิเตต
และทองแดง (II) อะซิเตต

จากภาพที 57 แสดงให้เห็นว่าการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ II ในภาวะก่อ น
และหลังเติมปรอท (II) อะซิ เตตและทองแดง (II) อะซิ เตตขึนอยูก่ บั ปริ มาณนําในสารละลายผสม
acetonitrile และนํา โดยในภาวะก่ อ นการเติ ม ไอออนโลหะหนัก เมื อความเข้ม ข้นของนําใน
สารละลายเพิมขึนถึง 20 % การคายแสงฟลูออเรสเซนต์จะเพิมขึนเมือเทียบกับภาวะทีมีตวั ทําละลาย
acetonitrile เพียงอย่างเดียว และเมือความเข้มข้นของนําในสารละลายเพิมขึนมากกว่า 20 % การคาย
แสงฟลูออเรสเซนต์จะมีค่าลดลงอย่างต่อเนื อง และในภาวะหลังการเติม 20 equivalents ของ Hg2+
หรื อ Cu2+ แดงลงไปในสารละลาย จะส่ งผลให้สัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีความยาวคลืน 481 nm
ลดลงอย่างเห็นได้ชดั เจน ในทุกๆอัตราส่ วนของสารละลายผสม acetonitrile และนํา แต่ทีความ
เข้มข้นของนําเท่ากับ 20 % จะสามารถสังเกตเห็นการเปลียนแปลงของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์
ระหว่างก่ อนและหลังการเติม Hg2+ และ Cu2+ ได้ชัดเจนทีสุ ด ดังนันในงานวิจยั นี จะทดสอบ
ประสิทธิภาพของการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของเซนเซอร์ II ต่อการตรวจวัด Hg2+ และ Cu2+ ใน
สารละลายผสม acetonitrile และนํา (80:20 v/v)
2.2.3 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ในภาวะทีมี Hg2+ ของเซ็นเซอร์ II
การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ II ถูกศึกษาในสารละลายผสม acetonitrile และ
นํา (80:20 v/v) โดยติดตามสเปกตรัมของการคายแสงฟลู อ อเรสเซนต์ (fluorescence emission
spectra) เมือ Oex เท่ากับ 347 nm ความเข้มข้นของเซ็นเซอร์ II เท่ากับ 0.46 μM และใช้ Hg2+ ในรู ป
ของเกลืออะซิเตต ผลการทดลองแสดงดังภาพที 58
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ภาพที 58 การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ (Oex = 347 nm และ Oem = 481 nm) ของเซ็นเซอร์ II (0.46 μM) ใน
สารละลายผสม acetonitrile และนํา (80:20 v/v) ก่อนและหลังเติมปรอท (II) อะซิ เตตความเข้มข้น
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+ ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ II คายแสงฟลูออ
เรสเซนต์ในช่วงความยาวคลืน 360-600 nm โดยมีความยาวคลืนของการคายแสงฟลูออเรสเซนต์
สู งสุ ด (Oem) เท่ากับ 481 nm เมือเติมปรอท (II) อะซิ เตตลงในสารละลาย ส่ งผลให้ความเข้มแสง
ฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ II มีค่าลดลง (มี Oem เท่าเดิม) ในลักษณะแปรผกผันกับปริ มาณ Hg2+
ทีเพิมขึน ซึ งสามารถเรี ยกการเปลียนแปลงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ในลักษณะนี ว่า ON-OFF และ
การเปลียนแปลงของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ (excimer emission) จะลดลงมากกว่า 70 % เมือความ
เข้มข้นของ Hg2+ ทีเติมมีค่าเท่ากับ 0.8 เท่าของความเข้มข้นของเซ็นเซอร์ II
การคํานวณหาค่า ความสามารถตําสุ ดของการตรวจจับ กระทํา โดยพลอต กราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า log ของความเข้มข้นของ Hg2+ ทีเติมลงไป (แกน x) กับค่าเชิงสัมพัทธ์
(relative value) ทีจุดใดๆ (แกน y)
(6)
โดย
relative value = (Imax –I) / (Imax – I min)
เมือ Imax = ความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนต์ของสารละลายเซ็นเซอร์ II ก่อนเติม Hg2+
Imin = ความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนต์ทีมีค่าน้อยทีสุด
I = ความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนต์ของสารละลายหลังเติม Hg2+ ทีความเข้มข้นใดๆ
ข้อมูลต่างๆ ของเซ็นเซอร์ II แสดงดังตารางที 7 และสร้างกราฟแสดงดังภาพที 59
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[Hg2+] (μM)
0.016
0.03
0.05
0.07

log [Hg2+]
-7.78
-7.48
-7.30
-7.18

ค่าเชิงสั มพัทธ์
0.04
0.17
0.27
0.51

ตารางที 7 ข้อมูลค่าความเข้มข้นของปรอท (II) อะซิเตตทีเติมลงในสารละลาย (μM), ค่า log ของความเข้มข้นของ
ปรอท (II) อะซิเตตทีเติมลงในสารละลาย และค่าเชิงสัมพัทธ์ของเซ็นเซอร์ II

ภาพที 59 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า log ของความเข้มข้นของปรอท (II) อะซิเตตทีเติมลงในสารละลาย
กับค่าเชิงสัมพัทธ์ของเซ็นเซอร์ II

การคํานวณ
จากกราฟได้สมการเส้นตรงคือ y = 0.7154x + 5.5656; R2= 0.8705
หาจุดตัดแกน x; กําหนดให้ y = 0
ดังนัน
0 = 0.7154x + 5.5656
x = -5.5656/0.7154
x = -7.78
แต่ x = log [Hg2+]; จะได้ log [Hg2+] = -7.78
[Hg2+] = 10-7.78
= 1.66x10-8 M
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= 3.32 ppb
a 3.3 ppb
ดังนัน ค่าความสามารถตําสุดของการตรวจจับ Hg2+ เท่ากับ 1.66x10-8 M หรื อ 3.3 ppb
2.2.4 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ในภาวะทีมี Cu2+ ของเซ็นเซอร์ II
การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ II ถูกศึกษา ในสารละลายผสม acetonitrile และ
นํา (80:20 v/v) โดยติดตามสเปกตรัมของการคายแสงฟลูออเรส เมือ Oex เท่ากับ 347 nm ความ
เข้มข้นของเซ็นเซอร์ II เท่ากับ 0.46 μM และใช้ Cu2+ ในรู ปของเกลืออะซิ เตต ผลการทดลองแสดง
ดังภาพที 60

ภาพที 60 การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ (Oex = 347 nm และ Oem = 481 nm) ของเซ็นเซอร์ II (0.46 μM) ใน
สารละลายผสม acetonitrile และนํา (80:20 v/v) ก่อนและหลังเติมทองแดง (II) อะซิ เตต ความเข้มข้น
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+ ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ II คายแสงฟลูออ
เรสเซนต์ในช่วงความยาวคลืน 360-600 nm โดยมีความยาวคลืนของการคายแสงฟลูออเรสเซนต์
สูงสุด (Oem) เท่ากับ 481 nm เมือเติมทองแดง (II) อะซิ เตตลงในสารละลาย ส่ งผลให้ความเข้มแสง
ฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ II มีค่าลดลง (มี Oem เท่าเดิม) ในลักษณะแปรผกผันกับปริ มาณ Cu2+
ทีเพิมขึน ซึ งสามารถเรี ยกการเปลียนแปลงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ในลักษณะนี ว่า ON-OFF และ
การเปลียนแปลงของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์จะลดลงมากกว่า 51 % เมือความเข้มข้นของ Cu2+ ที
เติมมีค่าเท่ากับ 0.5 เท่าของความเข้มข้นของเซ็นเซอร์ II
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การคํานวณหาค่าความสามารถตําสุ ดของการตรวจจับ กระทําโดยพลอต กราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า log ของความเข้มข้นของทองแดง (II) อะซิเตตทีเติมลงไป (แกน x) กับค่า
เชิงสัมพัทธ์ (relative value) ทีจุดใดๆ (แกน y)
(6)
โดย
relative value = (Imax –I) / (Imax – I min)
เมือ Imax = ความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนต์ของสารละลายเซ็นเซอร์ II ก่อนเติม Cu2+
Imin = ความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนต์ทีมีค่าน้อยทีสุด
I = ความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนต์ของสารละลายหลังเติม Cu2+ ทีความเข้มข้นใดๆ
ข้อมูลต่างๆของเซ็นเซอร์ II แสดงดังตารางที 8 และสร้างกราฟแสดงดังภาพที 61
[Cu2+] (μM)
0.03
0.07
0.10
0.17

log [Cu2+]
-7.48
-7.18
-7.00
-6.78

ค่าเชิงสัมพัทธ์

0.20
0.43
0.63
0.96

ตารางที 8 ข้อมูลค่าความเข้มข้นของทองแดง (II) อะซิเตตทีเติมลงในสารละลาย (μM), ค่า log ของความเข้มข้น
ของทองแดง (II) อะซิเตตทีเติมลงในสารละลาย และค่าเชิงสัมพัทธ์ของเซ็นเซอร์ II

ภาพที 61 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า log ของความเข้มข้นของทองแดง (II) อะซิเตตทีเติมลงใน
สารละลาย กับค่าเชิงสัมพัทธ์ของเซ็นเซอร์ II
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การคํานวณ

จากกราฟได้สมการเส้นตรงคือ y = 1.0756x + 8.1991; R2= 0.9712
หาจุดตัดแกน x; กําหนดให้ y = 0
ดังนัน
0 = 1.0756x + 8.1991
x = -8.1991/1.0756
x = -7.82
แต่ x = log [Cu2+]; จะได้ log [Cu2+] = -7.82
[Cu2+] = 10-7.82
= 2.40x10-8 M
a 1.5 ppb
ดังนัน ค่าความสามารถตําสุดของการตรวจจับ Cu2+ เท่ากับ2.40x10-8 M หรื อ 1.5 ppb
a)

b)

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

จากผล Job’s plot ดังภาพที 62 แสดงให้เห็นว่าเกิดแรงกระทําแบบ 1:1 ระหว่างเซ็นเซอร์
กับ Hg2+ และ Cu2+ ในสารละลายผสม acetonitrile และนํา (80:20 v/v) (II:Hg2+ = 1:1 และ II:Cu2+ =
1:1) จากนันจึงศึกษาค่าคงทีสมดุลของการจับกับ Hg2+ และ Cu2+ (Kassoc) โดยใช้การเปลียนแปลง
ของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีความยาวคลืน 481 nm เมือมีการเติม Hg2+ และ Cu2+ ในความเข้มข้น
ต่า งๆ คํานวณได้จากสมการ Benesi-Hildebrand ได้เ ท่า กับ 3.04x106 M-1 และ 1.18x107 M-1
ตามลําดับ และพบว่าในระบบนี มีค่าความสามารถตําสุ ดของการตรวจจับ Hg2+ และ Cu2+ เท่ากับ
1.66x10-8 M หรื อ 3.3 ppb และ 2.40x10-8 M หรื อ 1.5 ppb ตามลําดับ ซึ งลักษณะการตรวจจับ Hg2+
และ Cu2+ ของเซ็นเซอร์ II สามารถแสดงได้ดว้ ยผลจากการศึกษาด้วยเทคนิ ค molecular modeling
ในกรณี ทีเซ็นเซอร์ II ตรวจจับ Hg2+ ในอัตราส่ วน 1:1 พบว่าในการเกิดอันตรกิริยาระหว่าง Hg2+
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กับโมเลกุลเซ็นเซอร์ II Hg2+ จะเกิดโคออดิเนตระหว่างอะตอมไนโตรเจน 2 อะตอม และอะตอม
ซัลเฟอร์ โดยมีระยะห่างระหว่างอะตอมเท่ากับ 2.44, 5.50 และ 4.67 Å ตามลําดับ ดังภาพที 63a ซึ ง
พลังงานการยึดจับระหว่างเซ็นเซอร์ II กับ Hg2+ ของโครงสร้างทีเสถียรมีค่าเท่ากับ -0.13 kcal/mol
ในทํานองเดี ยวกัน เซ็ นเซอร์ II ตรวจจับ Cu2+ ในอัตราส่ วน 1:1 พบว่าในการเกิ ดอันตรกิ ริยา
ระหว่าง Cu2+ กับโมเลกุลเซ็นเซอร์ II Cu2+ จะเกิดโคออดิเนตระหว่างอะตอมไนโตรเจน 2 อะตอม
และอะตอมซัลเฟอร์ โดยมีระยะห่ างระหว่างอะตอมเท่ากับ 2.69, 3.28 และ 3.13 Å ตามลําดับ ดัง
ภาพที 63b ซึงพลังงานการยึดจับระหว่างเซ็นเซอร์ II กับ Cu2+ ของโครงสร้างทีเสถี ยรมีค่าเท่ากับ 2.49 kcal/mol
a)

b)

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

กลไกการเปลี ยนแปลงสัญ ญาณฟลู อ อเรสเซนต์ใ นภาวะก่ อ นและหลัง เกิ ด การจับ กัน
ระหว่างเซ็นเซอร์ II และ Hg2+ หรื อ Cu2+ สามารถแสดงได้ดงั ภาพที 64

ภาพที 64 กลไกการลดลงของการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ II เมือมีการตรวจจับ Hg2+ หรื อ Cu2+
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ในภาวะก่อนการเติม Hg2+ และ Cu2+ ลงไปในสารละลาย เซ็นเซอร์ II แสดงสัญญาณฟลูออ
เรสเซนต์ในลักษณะ excimer emission ของการเกิ ดอันตรกิริยาระหว่าง pyrene 2 หมู่ชนิ ด S-S
interaction ทีความยาวคลืน 481 nm แต่เมือเติม Hg2+ และ Cu2+ ลงไปในสารละลาย Hg2+ และ Cu2+
จะไปโออดิ เ นตกั บ อะตอมไนโตรเจนและอะตอมซั ล เฟอร์ ด้ว ยกระบวนการ electrostatic
interactions รวมถึงเข้าไปแทรกตัวอยูร่ ะหว่างวง pyrene 2 หมู่ของเซ็นเซอร์ II ดังแสดงในภาพที 64
จึงส่งผลให้การเกิดอันตรกิริยาระหว่าง pyrene 2 หมู่ชนิ ด S-S interaction เกิดขึนได้น้อยลง ดังนัน
สัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีความยาวคลื น 481 nm หลังจากการเติม Hg2+ และ Cu2+ ลงไปใน
สารละลายเซ็นเซอร์ II มีค่าลดลง
2.2.5 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ในภาวะทีมี Hg2+ เปรียบเทียบกับไอออน
รบกวนอืนๆ ของเซ็นเซอร์ II
การทดสอบการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ II ในสารละลายผสม acetonitrile
และนํา (80:20 v/v) ในภาวะทีมี Hg2+ เปรี ยบเทียบกับในภาวะทีมีไอออนรบกวนชนิ ดต่างๆ ได้แก่
Ag+, Ca2+, Cd2+, Co2+, Cu2+, Fe3+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+, Pb2+ และ Zn2+ได้ผลดังภาพที 65

ภาพที 65 การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ (Oex = 347 nm และ Oem = 481 nm) ของเซ็นเซอร์ II (0.46 μM) ใน
สารละลายผสม acetonitrile และนํา (80:20 v/v) ในภาวะทีมีไอออนโลหะของเกลืออะซิเตตชนิ ดต่างๆ
ในปริ มาณทีต่างกัน

ภาพที 65 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า normalized fluorescence intensity ของสัญญาณ
ฟลูออเรสเซนต์ทีความยาวคลืน 481 nm ในแนวแกน y และความเข้มข้นของไอออนชนิ ดต่างๆใน
แนวแกน x จากผลการทดลองพบว่าเซ็นเซอร์ II มีความจําเพาะเจาะจงกับ Hg2+ และทองแดงเมือ
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เปรี ยบเทียบกับไอออนตัวอืนๆ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเมือมีการเติม Hg2+ และ Cu2+ จะ
ทําให้เกิดการลดลงของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์อย่างชัดเจน ในขณะทีสัญญาณการคายแสงฟลูออ
เรสเซนต์หลังเติม ไอออนรบกวนชนิ ดอืนๆ ได้แก่ Ag+, Ca2+, Cd2+, Co2+, Fe3+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+,
Pb2+ และ Zn2+ ในความเข้มข้นเดียวกันกับ Hg2+ และ Cu2+ ไม่แสดงการเปลียนแปลงหรื อ มีการ
เปลียนแปลงเพียงเล็กน้อย เมือเทียบกับสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ตอนเริ มต้น (ในภาวะทีไม่มีไอออน
โลหะเจือปนในสารละลายเซ็นเซอร์ ) จึงสรุ ปได้ว่าเซ็นเซอร์ II แสดงความจําเพาะเจาะจงกับ Hg2+
และ Cu2+
2.2.6 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ในภาวะทีมี Hg2+ และไอออนรบกวน
อืนๆ ของเซ็นเซอร์ II
การทดสอบการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ II ในสารละลายผสม acetonitrile
และนํา (80:20 v/v) ในภาวะทีมี Hg2+ ละลายรวมอยูก่ บั ไอออนรบกวนอืนๆ ได้แก่ Ag+, Ca2+, Cd2+,
Co2+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+และ Zn2+ โดยมีปริ มาณไอออนรบกวนชนิ ดต่างๆเท่ากับปริ มาณ Hg2+ ใน
สารละลาย โดยผลการทดลองแสดงในรู ปของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า IF/I0 (แกน y) และ
ชนิดของสาร (แกน x)ได้ผลดังแสดงในภาพที 66

ภาพที 66 การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ (Oex = 347 nm และ Oem = 481 nm) ของเซ็นเซอร์ II (0.46 μM) ใน
สารละลายผสม acetonitrile และนํา (80:20 v/v) ในภาวะทีมีความเข้มข้นไอออนรบกวนชนิ ดต่างๆ
เจือปนในสารละลายเท่ากับความเข้มข้นของ Hg2+ (1 equiv. ของความเข้มข้น Hg2+)

การทดสอบความสามารถในการตรวจจับ Hg2+ ของเซ็นเซอร์ II ในภาวะทีมี ไอออน
รบกวนอืนๆ ได้แก่ Ag+, Ca2+, Cd2+, Co2+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+และ Zn2+ ซึ งมีเข้มข้นเท่ากับ Hg2+ (1
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equiv. ของความเข้มข้น Hg2+) โดยตรวจวัดสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีความยาวคลืน 481 nm จาก
ภาพที 66 สังเกตได้ว่าสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีได้หลังจากเติมไอออนรบกวนชนิ ดต่างๆ รวมกับ
Hg2+ ไม่แสดงการเปลียนแปลงการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ หรื อมีการเปลียนแปลงน้อยกว่า r5%
เมือเปรี ยบเทียบกับสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีได้หลังการเติม Hg2+ เพียงชนิ ดเดียว ยกเว้นกรณี เติม
Na+ ทีส่งผลให้สัญญาณฟลูออเรสเซนต์ลดลงอย่างชัดเจน นันแสดงให้เห็นว่า เซ็นเซอร์ II ยังคงมี
ประสิ ทธิ ภาพความสามารถในการตรวจวัด Hg2+ ทีดี เมื อมี ไอออนรบกวนอื นๆ เจือ ปน เท่ากับ
ปริ มาณ Hg2+ อยูใ่ นระบบ ยกเว้นกรณี ทีระบบมี Na+ เจือปนอยู่
2.2.7 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ในภาวะทีมี Cu2+ และไอออนรบกวน
อืนๆ ของเซ็นเซอร์ II
การทดสอบการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของเซ็นเซอร์ II ในสารละลายผสม acetonitrile
และนํา (80:20 v/v) ในภาวะทีมี Cu2+ ละลายรวมอยูก่ บั ไอออนรบกวนอืนๆ ได้แก่ Ag+, Ca2+, Cd2+,
Co2+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+ และ Zn2+ ในขณะทีมีปริ มาณไอออนรบกวนต่างๆเท่ากับปริ มาณ Cu2+ ใน
สารละลาย โดยผลการทดลองแสดงในรู ปของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า IF/I0 (แกน y) และ
ชนิดของสาร (แกน x) ได้ผลดังแสดงในภาพที 67

ภาพที 67 การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ (Oex = 347 nm และ Oem = 481 nm) ของเซ็นเซอร์ II (0.46 μM) ใน
สารละลายผสม acetonitrile และนํา (80:20 v/v) ในภาวะทีมีความเข้มข้นไอออนรบกวนต่างๆ เจือปน
ในสารละลายเท่ากับความเข้มข้นของ Cu2+ (1 equiv. ของความเข้มข้น Cu2+)
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การทดสอบความสามารถในการตรวจจับ Cu2+ ของเซ็นเซอร์ II ในภาวะทีมี ไอออน
รบกวนอืนๆ ได้แก่ Ag+, Ca2+, Cd2+, Co2+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+ และ Zn2+ ซึ งมีเข้มข้นเท่ากับ Cu2+ (1
equiv. ของความเข้มข้น Cu2+) โดยตรวจวัดสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีความยาวคลืน 481 nm จาก
ภาพที 67 สังเกตได้ว่าสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีได้หลังจากเติมไอออนรบกวนชนิ ดต่างๆ รวมกับ
Cu2+ ไม่แสดงการเปลียนแปลงการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ หรื อมีการเปลียนแปลงน้อยกว่า r5%
เมือเปรี ยบเทียบกับสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ทีได้หลังการเติม Cu2+เพียงชนิ ดเดียว นันแสดงให้เห็น
ว่า เซ็นเซอร์ II มีประสิทธิภาพความสามารถในการตรวจวัด Cu2+ ทีดีเมือมีไอออนรบกวนอืนๆ เจื อ
ปน เท่ากับปริ มาณ Cu2+ ทีอยูใ่ นระบบ
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3. การทดสอบประสิ ทส
ธิภำ
าพของอุปกรณ์ไดโอดเปล่ งแสงชนิง

สารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III และ IV ทีได้รับมาจากนางสาวศศิวิมล ไกรทอง นันเป็ น
สารชนิ ด ใหม่ ดัง นั นจึ ง นํ า ต้อ งมาศึ ก ษาคุ ณ สมบัติ ก ารคายแสงฟลู อ อเรสเซนต์แ ต่ ล ะชนิ ด
(dichloromethane) หลั ง จากนั นนํ า สารเรื อ งแสงฟลู อ อเรสเซนต์ ท ัง 2 ชนิ ด ไปสร้ า งเป็ น
ไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรี ย ์ แล้วทําการศึกษาคุณลักษณะและประสิ ทธิภาพของอุปกรณ์ของ
อุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะชนิ ด เพือหากราฟ electroluminescence (EL graph) ความสั ม พัน ธ์ร ะหว่า ง
กระแสไฟฟ้ าและความต่างศักย์ไฟฟ้ า (I-V correlation) ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่ นของ
กระแสไฟฟ้ าและความต่างศักย์ไฟฟ้ า (J-V correlation) ค่าศักย์ไฟฟ้ าทีอุปกรณ์เริ มทํางาน (turn on
voltage) ค่าส่ อ งสว่าง (luminance) ค่ าประสิ ทธิ ภาพของควอนตัมภายนอก (External quantum
efficiency) ประสิทธิภาพกําลัง (power efficiency) และอายุการใช้งาน (lifetime)
3.1 การศึกษาคุณลักษณะและประสิ ทธิภาพของไดโอดเปล่ งแสงชนิดสารอินทรี ย์ทีสร้ างจากสาร
เรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ III
การนําสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III ทีได้รับมาศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงอุลตร้าไวโอ
เลตและการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ใน CH2Cl2
3.1.1 ผลการทดสอบสมบัติการดูดกลืนแสงอุลตร้ าไวโอเลตของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ III
การศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสง UV-Vis ของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III ใน CH2Cl2
โดยติดตามสเปกตรัมของการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลืน 300-475 nm ผลการทดลองแสดง
ดังภาพที 68

74

ภาพที 68 การดูดกลืนแสง UV-Vis ของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III ในสารละลาย CH2Cl2 ทีความเข้มข้น
ต่างๆ a: 1.04 μM, b: 3.13 μM, c: 5.22 μM, d: 7.29 μM, e: 10.42 μM.

จากผลการทดลองการดู ดกลื นแสง UV-Vis ของสารเรื อ งแสงฟลู ออเรสเซนต์ III ใน
สารละลาย CH2Cl2 โดยติดตามสัญญาณการดูดกลืนแสง UV-Vis ในช่วงความยาวคลืน 300-475 nm
และความยาวคลื นมากทีสุ ด (Omax) ของการดูดกลืนแสง UV-Vis เท่ากับ 405 nm นอกจากนี ยัง
สามารถคํานวณหาค่าสัมประสิทธิของการดูดกลืนแสง (Absorption coefficient, ) แสดงดังภาพที
69

ภาพที 69 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดูดกลืนแสง UV-Vis และความเข้มข้นของสารละลายของสาร
เรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III
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จากกราฟได้สมการเส้นตรงคือ y = 0.0393x และมีค่า R2= 0.9977 โดยค่าสัมประสิ ทธิของการ
ดูดกลืนแสง ( ) สามารถหาได้จากความชันของกราฟ (slope)
การคํานวณ
จากกราฟได้สมการเส้นตรงคือ y = 0.0393x
ดังนัน
slope = 0.0393 μM-1 cm-1
slope = 39,300 M-1 cm-1
ดังนัน ค่าสัม ประสิ ทธิของการดู ดกลื นแสง ( ) ของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III เท่ากับ
39,300 M-1 cm-1
3.1.2 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ III
การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III ถูกศึกษาในสารละลายได
คลอโรมี เ ทน โดยติ ด ตามสเปกตรั ม ของการคายแสงฟลู อ อเรสเซนต์ (fluorescence emission
spectra) เมือ Oex เท่ากับ 405 nm โดยใช้สารละลายของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III ทีมีความ
เข้มข้นเท่ากับ 1.0x10-6 M ผลการทดลองแสดงดังภาพที 70

ภาพที 70 การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ (Oex = 405 nm) ของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III (1.04 μM) ใน
CH2Cl2
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จากภาพที 70 แสดงการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III โดย
ติดตามสัญญาณการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ในช่วงความยาวคลืน 420-620 nm และความยาวคลืน
มากทีสุด (Omax) ของการคายแสงฟลูออเรสเซนต์เท่ากับ 483 nm โดยอยูใ่ นช่วงความยาวคลืน 446500 nm ทีเปล่งแสงสี ฟ้าในช่วงแสง visible ซึ งลักษณะกราฟของการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของ
อุปกรณ์ทีสร้างขึนนีมีความคล้ายคลึงกับกราฟของการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของอุปกรณ์ทีสร้าง
จากอนุพนั ธ์ของ Carbazole ทีตําแหน่ ง 9 มีหมู่แทนทีเป็ นหมู่ ethyl [57] โดยกราฟของการคายแสง
ฟลู ออเรสเซนต์ของอนุ พ นั ธ์ของ Carbazole ที ตํา แหน่ ง 9 มี หมู่ แทนที เป็ นหมู่ ethyl นันแสดง
สัญญาณการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ทีความยาวคลืนมากทีสุ ด (Omax) ของเท่ากับ 480 nm ซึ งอยู่
ในช่วงแสงสีฟ้าเช่นเดียวกัน
3.1.3 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ ของอุปกรณ์
การคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III
โดยติดตามสเปกตรัมของการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ ผลการทดลองแสดงดังภาพที 71

ภาพที 71 การคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III

จากภาพที 71 แสดงการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสง
ฟลูออเรสเซนต์ III โดยติดตามสัญญาณการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ในช่วงความยาวคลืน
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420-620 nm และความยาวคลืนมากทีสุด (Omax) ของการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์เท่ากับ 487
nm และ 511 nm ซึ ง Oem = 511 nm อยูใ่ นช่วงความยาวคลืน 500-578 nm ทีเปล่งแสงสี เขียวในช่วง
แสง visible ทีแสดงดังภาพที 72 ซึ งลักษณะกราฟของการคายแสงอิ เล็กโทรลู มิ เนสเซนต์ของ
อุปกรณ์ทีสร้างขึนนีมีความแตกต่างจากกราฟของการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ของอุปกรณ์ที
สร้างจากอนุพนั ธ์ของ Carbazole ทีตําแหน่ง 9 มีหมู่แทนทีเป็ นหมู่ ethyl [57] โดยกราฟของการคาย
แสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ของอนุ พนั ธ์ของ Carbazole ทีตําแหน่ ง 9 มีหมู่แทนทีเป็ นหมู่ ethyl นัน
แสดงสัญญาณการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ทีความยาวคลืนมากทีสุ ด (Omax) ของเท่ากับ 480
nm ซึงการทีกราฟการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรส
เซนต์ III นันมี ลักษณะ 2 พีค อาจจะเป็ นผลมาจาก defect state ทีเกิ ดจากชัน Balq ซึ งเป็ นสาร
อนุพนั ธ์หนึงของ Alq3 [66,67]

ภาพที 72 แสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III

จากภาพที 72 แสดงถึงการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสาร
เรื อ งแสงฟลู อ อเรสเซนต์ III โดยอุ ป กรณ์ แ สดงสัญ ญาณแสงอิ เ ล็ ก โทรลู มิ เ นสเซนต์สี เ ขี ย ว
เนืองมาจากการความยาวคลืนของคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ของอุปกรณ์อยูใ่ นช่วงความยาว
คลืน 500-578 nm ของแสงสี เขียวในช่วงแสง visible ดังนันอุปกรณ์จึงแสดงแสงสี เขียวเมือถูกต่อ
เข้ากับวงจรไฟฟ้ า โดยมีผลทีแตกต่างกับอุปกรณ์ทีสร้างจากอนุ พนั ธ์ของ Carbazole ทีตําแหน่ ง 9 มี
หมู่แทนทีเป็ นหมู่ ethyl ซึงแสดงสัญญาณแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์แสงสีฟ้า [57]
เมื อศึกษาค่า HOMO และ LUMO ของสารเรื องแสงฟลู ออเรสเซนต์ III ด้วยเทคนิ ค
molecular modeling จากโปรแกรม Material Studio 5.5 program package (Dmol3 program) และ
คํานวณหาโครงสร้างเสถี ยรด้วยระเบียบวิธี density functional theory (DFT) [68-72] ด้วยการ
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ประมาณแบบโลคัลเดนซิ ตี (LDA) ฟั งก์ชนั นัล PBE และเบซิ สเซตเชิงอะตอมแบบดับเบิลนัมเมอ
เรี ยล (DN) จะสามารถแสดงแผนภูมิระดับชันพลังงานของแต่ละชันในอุปกรณ์ ดังแสดงในภาพที
73

ภาพที 73 แผนภูมิแสดงระดับชันพลังงานของสารประกอบในแต่ละชันของอุปกรณ์ในหน่วย eV

จากภาพที 73 แสดงถึงระดับชันพลังงานของสารประกอบของอุปกรณ์ โดยอิเล็กตรอนจะ
เคลือนทีจากขัวแคโทดผ่านชัน Balq และเคลือนทีมาถึ งชัน CBP ในขณะที โฮลจะเคลือนทีจาก
ขัวแอโนดผ่านชัน MoO2, ชัน α-NPD และเคลือนทีมาถึงชัน CBP หลังจากนันอิเล็กตรอนและโฮล
ทีชัน CBP จะเคลือนทีลงมารวมตัวกันในชันของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III ทีมีค่า Energy
Gap เท่ากับ 0.99 eV ซึงค่าทีได้นีอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึน
3.1.4 ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกระแสไฟฟ้ าและความต่ า งศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า (I-V
correlation) ของอุปกรณ์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ าและความต่างศักย์ไ ฟฟ้ า (I-V correlation)
ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III ถูกตรวจวัดจากเครื อง C9920 Hamamatsu
Photonics และเครื อง KEITHLEY 2400 source meter โดยผลการทดลองแสดงในรู ปของกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ า (แกน y) และความต่างศักย์ไฟฟ้ า (แกน x) ได้ผลดังแสดงใน
ภาพที 74
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ภาพที 74 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแส (A) และความต่างศักย์ (V) ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื อง
แสงฟลูออเรสเซนต์ III

จากภาพที 74 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแส (A) และความต่างศักย์ (V) ของอุปกรณ์ที
สร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III ซึงเมือให้ความต่างศักย์เข้าไปในอุปกรณ์ พบว่าค่ากระแส
เริ มมีการเปลียนแปลงทีความต่างศักย์ 8.9 V กล่าวคืออุปกรณ์จะเริ มเปล่งแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์
ทีความต่างศักย์ 8.9 V (turn on voltage เท่ากับ 8.9 V) ซึ งมีค่าใกล้เคียงกับอุปกรณ์ทีสร้างจากสาร
อนุพนั ธ์ของ Carbazole ทีตําแหน่ง 9 มีหมู่แทนทีเป็ นหมู่ ethyl [57] ทีมีค่า turn on voltage เท่ากับ 8
V โดยใช้ความหนาของชัน emissive layer เท่ากับ 600 Å โดยอุปกรณ์ ทีสร้างจากสารเรื องแสง
ฟลูออเรสเซนต์ III และอุปกรณ์ทีสร้างจากสารอนุ พนั ธ์ของ Carbazole ทีตําแหน่ ง 9 มีหมู่แทนที
เป็ นหมู่ ethyl มีโครงสร้างของอุปกรณ์ทีแตกต่างกัน นอกจากนี ค่า turn on voltage ทีได้จากอุปกรณ์
สารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III มีค่ามากกว่าค่า turn on voltage ทีได้จากอุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิ
เมอร์ของสารอนุ พนั ธ์ Carbazole ทีมีโครงสร้างคล้ายคลึงกับสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III โดย
อุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิเมอร์ของสารอนุ พนั ธ์ Carbazole มีค่า turn on voltage ประมาณ 5 V [73]
โดยอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III และอุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิเมอร์อนุ พนั ธ์
ของ Carbazole มีโครงสร้างของอุปกรณ์ทีแตกต่างกัน
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3.1.5 ผลการทดสอบความสั มพันธ์ ระหว่ างความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้าและความต่ าง
ศักย์ ไฟฟ้า (J-V correlation) ของอุปกรณ์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ าและความต่างศักย์ไฟฟ้ า (J-V
correlation) ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III ถูกตรวจวัดจากเครื อง C9920
Hamamatsu Photonics และเครื อง KEITHLEY 2400 source meter โดยผลการทดลองแสดงในรู ป
ของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้ า (แกน y) และความต่างศักย์ไฟฟ้ า
(แกน x) ได้ผลดังแสดงในภาพที 75

ภาพที 75 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้ าและความต่างศักย์ของอุปกรณ์ที
สร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III

จากภาพที 75 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้ า และความต่าง
ศักย์ ของอุ ปกรณ์ ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลู ออเรสเซนต์ III ซึ งเมือให้ความต่างศักย์เข้าไปใน
อุปกรณ์ พบว่าค่าความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้ าเริ มมีการเปลี ยนแปลงทีความต่างศักย์ 8.9 V
กล่าวคืออุ ปกรณ์จะเริ มเปล่งแสงอิ เล็กโทรลูมิเนสเซนต์ทีความต่างศักย์ 8.9 V (turn on voltage
เท่ากับ 8.9 V)
3.1.6 ผลการทดสอบค่าส่ องสว่ าง (luminance) ของอุปกรณ์
การศึกษาค่าส่องสว่าง ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III ถูกตรวจวัด
จากเครื อง TOPCON BM-9 luminance meter และเครื อง KEITHLEY 2400 source meter โดยผล
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การทดลองแสดงในรู ปของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่ องสว่าง (แกน y) และความหนาแน่ น
ของกระแสไฟฟ้ า (แกน x) ได้ผลดังแสดงในภาพที 76

ภาพที 76 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่ องสว่าง และความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้ าของอุปกรณ์ทีสร้าง
จากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III

จากภาพที 76 แสดงความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งค่ า ส่ อ งสว่า งและความหนาแน่ น ของ
กระแสไฟฟ้ าของอุ ปกรณ์ ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลู ออเรสเซนต์ III ซึ งพบว่าค่าส่ อ งสว่างที
เพิมขึนมีลกั ษณะแปรผันตรงกับความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้ าทีเพิมขึนในอุปกรณ์ กล่าวคือเมือ
ความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้ าบนอุ ป กรณ์ มี ค่าเพิมขึน จะส่ งผลให้ค่า ส่ อ งสว่า งมี ค่ า เพิมขึ น
เช่นเดียวกัน โดยค่าส่องสว่างทีมากทีสุดของอุปกรณ์ มีค่าเท่ากับ 4,730 cd/m2 ทีความหนาแน่ นของ
กระแสไฟฟ้ ามีค่าเท่ากับ 200 mA/cm2 และถ้าพิจารณาทีความต่างศักย์ 12 V อุปกรณ์ทีสร้างจากสาร
เรื องแสงฟลู ออเรสเซนต์ III มีค่าส่ องสว่าง 364 cd/m2 ซึ งมีค่ามากกว่าอุ ปกรณ์ ทีสร้างจากสาร
อนุ พนั ธ์ของ Carbazole ทีตําแหน่ ง 9 มีหมู่แทนทีเป็ นหมู่ ethyl ทีมีค่าส่ องสว่าง 50 cd/m2 [57] โดย
อุ ปกรณ์ ทีสร้างจากสารเรื อ งแสงฟลู ออเรสเซนต์ III และอุ ป กรณ์ ทีสร้างจากสารอนุ พนั ธ์ของ
Carbazole ทีตําแหน่ง 9 มีหมู่แทนทีเป็ นหมู่ ethyl มีโครงสร้างของอุปกรณ์ทีแตกต่างกัน นอกจากนี
ถ้าพิจารณาทีความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้ า เท่ากับ 100 mA/cm2 อุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื อง
แสงฟลูออเรสเซนต์ III มีค่าส่ องสว่างเท่ากับ 2,340 cd/m2 ซึ งมีค่ามากกว่าอุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิ
เมอร์ อ นุ พ ัน ธ์ ข อง Carbazole ชนิ ด Poly(N-butylcarbazole), Poly(N-octylcarbazole) และ
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Diethylcarbazole ทีมีค่าส่ องสว่างเท่ากับ 0.63, 0.98 และ 0.12 cd/m2 ตามลําดับ [74] โดยอุปกรณ์ ที
สร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III และอุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิเมอร์อนุ พนั ธ์ของ Carbazole
มีโครงสร้างของอุปกรณ์ทีแตกต่างกัน
3.1.7 ผลการทดสอบค่ าประสิ ทธิภาพของควอนตัมภายนอก (external quantum efficiency)
ของอุปกรณ์
การศึกษาค่าประสิ ทธิ ภาพของควอนตัมภายนอกของอุ ปกรณ์ ทีสร้างจากสารเรื อ งแสง
ฟลูออเรสเซนต์ III ถูกตรวจวัดจาก เครื อง C9920 Hamamatsu Photonics และเครื อง KEITHLEY
2400 source meter โดยผลการทดลองแสดงในรู ปของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าประสิ ทธิภาพ
ของควอนตัมภายนอก (แกน y) และความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้ า (แกน x) ได้ผลดังแสดงใน
ภาพที 77

ภาพที 77 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ าประสิ ทธิ ภาพของควอนตัมภายนอกและความหนาแน่ นของ
กระแสไฟฟ้ าของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III

จากภาพที 77 แสดงความสัม พันธ์ระหว่างค่าประสิ ทธิภาพของควอนตัมภายนอกและ
ความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้ าของอุปกรณ์ ซึ งพบว่าค่าประสิ ทธิภาพของควอนตัมภายนอกมี
ลักษณะขึนกับความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้ าทีเพิมขึนในอุ ปกรณ์ กล่าวคือเมื อความหนาแน่ น
ของกระแสไฟฟ้ าบนอุปกรณ์มีการเปลียนแปลง จะส่งผลให้ค่าประสิทธิภาพของควอนตัมภายนอก
มีการเปลียนแปลงเช่นเดียวกัน ซึ งค่าประสิ ทธิภาพของควอนตัมภายนอกทีได้จากการคํานวณจาก
งานวิจยั ทีผ่านมา [75,76] ทีมากทีสุดของอุปกรณ์ มีค่าเท่ากับ 1.54 % ซึงมีค่ามากกว่าอุปกรณ์ทีสร้าง
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จากพอลิเมอร์อนุ พนั ธ์ของ Carbazole ชนิ ด Poly(N-butylcarbazole), Poly(N-octylcarbazole) และ
Diethylcarbazole ทีมีค่าประสิ ทธิภาพของควอนตัมภายนอกเท่ากับ 0.0001, 0.0004 และ 0.0078 %
ตามลําดับ [74] ดังนันอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลู ออเรสเซนต์ III มี ประสิ ทธิ ภาพของ
ควอนตัมภายนอกทีดีกว่าอุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิเมอร์อนุ พนั ธ์ของ Carbazole โดยอุปกรณ์ ทีสร้าง
จากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III และอุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิเมอร์อนุ พนั ธ์ของ Carbazole มี
โครงสร้างของอุปกรณ์ทีแตกต่างกัน นอกจากนี ค่าประสิ ทธิภาพของควอนตัมภายนอกทีลดลงเมือ
ต่อวงจรไฟฟ้ าเกิดจากการทีชัน CBP เกิดการสลายตัวทางเคมี [78]
3.1.8 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพกําลัง (power efficiency) ของอุปกรณ์
การศึกษาค่าประสิ ทธิภาพกําลัง (power efficiency) ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสง
ฟลูออเรสเซนต์ III ถูกตรวจวัดจาก เครื อง C9920 Hamamatsu Photonics และเครื อง KEITHLEY
2400 source meter โดยผลการทดลองแสดงในรู ปของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าประสิ ทธิภาพ
กําลัง (แกน y) และความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้ า (แกน x) ได้ผลดังแสดงในภาพที 78

ภาพที 78 กราฟแสดงความสั มพันธ์ระหว่างค่ าประสิ ทธิ ภาพกําลังและความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้ าของ
อุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III

จากภาพที 78 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าประสิ ทธิภาพกําลังและความหนาแน่ นของ
กระแสไฟฟ้ าของอุปกรณ์ ซึ งพบว่าค่าประสิ ทธิภาพกําลังมีลกั ษณะแปรผกผันกับความหนาแน่ น
ของกระแสไฟฟ้ าทีเพิมขึนในอุปกรณ์ กล่าวคือเมือความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้ าบนอุปกรณ์มีค่า
เพิมขึน จะส่ งผลให้ค่าประสิ ทธิ ภาพกําลังมี ค่าลดลง ซึ งค่าประสิ ทธิ ภาพกํา ลังของอุ ปกรณ์ มี ค่ า
เท่ากับ 2.91%
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3.1.9 ผลการทดสอบอายุการใช้ งาน (lifetime) ของอุปกรณ์
การศึกษาค่าอายุการใช้งาน (lifetime) ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์
III ถู กตรวจวัดจาก เครื อง C9920 Hamamatsu Photonics และเครื อง KEITHLEY 2400 source
meter โดยผลการทดลองแสดงในรู ปของกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง L/L0 (แกน y) และเวลา (แกน
x)
เมือ L0 = ค่าส่องสว่าง ณ เวลาเริ มต้น
L = ค่าส่องสว่าง ณ เวลาใดๆ
ได้ผลดังแสดงในภาพที 79

ภาพที 79 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง L/L0 และเวลา ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์
III

จากภาพที 79 แสดงแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง L/L0 และเวลา ของอุปกรณ์ ซึ งพบว่า
อัตราส่วนของค่าส่องสว่างของอุปกรณ์มีลกั ษณะแปรผกผันกับเวลาทีเพิมขึน กล่าวคือหลังจากต่อ
อุปกรณ์เข้ากับวงจรไฟฟ้ าทีมีความต่างศักย์ 13.6 โวลต์และอุปกรณ์เริ มเปล่งแสงอิเล็กโทรลูมิเนส
เซนต์แล้วนัน เมือเวลาผ่านไป ค่าส่องสว่างของอุปกรณ์ จะมีค่าลดลง และพบว่าอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์มีค่าเท่ากับ 1 ชัวโมง 17 นาที โดยการทีอายุการใช้งานของอุปกรณ์มีค่าน้อยนันเกิดจากการ
ทีชัน CBP และ α-NPD เกิดการสลายตัวในขณะทีต่อวงจรไฟฟ้ าจึงทําให้ค่าส่ องสว่างของอุปกรณ์
ลดลงอย่างรวดเร็ว [77-79]
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3.2 การศึกษาคุณลักษณะและประสิ ทธิภาพของไดโอดเปล่ งแสงชนิดสารอินทรี ย์ทีสร้ างจากสาร
เรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ IV
การนําสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV ทีได้รับมาศึกษาสมบัติการสมบัติการดูดกลืนแสง
อุลตร้าไวโอเลตและการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ในสารละลาย CH2Cl2
3.2.1 ผลการทดสอบสมบัติการดูดกลืนแสงอุลตร้ าไวโอเลตของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ IV
การศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงอุลตร้าไวโอเลตของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV ใน
CH2Cl2 โดยติดตามสเปกตรัมของการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลืน 330-470 nm ผลการทดลอง
แสดงดังภาพที 80

ภาพที 80 การดูดกลืนแสง UV-Vis ของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV ในสารละลาย CH2Cl2 ทีความเข้มข้น
ต่างๆ a: 1.03 μM, b: 3.08 μM, c: 5.14 μM, d: 7.18 μM, e: 10.26 μM.

จากผลการทดลองการดู ด กลื น แสง UV-Vis ของสารเรื อ งแสงฟลู อ อเรสเซนต์ IV ใน
สารละลาย CH2Cl2 โดยติดตามสัญญาณการดูดกลืนแสง UV-Vis ในช่วงความยาวคลืน 330-470 nm
และความยาวคลืนมากทีสุ ด (Omax) ของการดูดกลืนแสง UV-Vis เท่ากับ 395 nm โดยเรื องแสง
ฟลูออเรสเซนต์ IV มีสมบัติการละลายในสารละลาย CH2Cl2 ทีตํากว่าสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์
III อันเป็ นผลมาจากหมู่แทนทีบนตําแหน่งที 9 ของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV ทีเป็ นวงเบนซี
นซึงเป็ นหมู่อะโรมาติกซึงสามารถลดความสามารถในการละลายของเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV
ได้ ในขณะทีหมู่แทนทีบนตําแหน่งที 9 ของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III เป็ นหมู่โพรพิลซึ งเป็ น
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หมู่อะลิฟาติกทีสามารถเพิมการละลายในตัวทําละลายอินทรี ยไ์ ด้ นอกจากนี ยังสามารถคํานวณหา
ค่าสัมประสิทธิของการดูดกลืนแสง (Absorption coefficient, ) แสดงดังภาพที 81

ภาพที 81 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดูดกลืนแสง UV-Vis และความเข้มข้นของสารละลายของสาร
เรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV

จากกราฟได้สมการเส้นตรงคือ y = 0.0297x และมีค่า R2= 0.9946 โดยค่าสัมประสิ ทธิของการ
ดูดกลืนแสง ( ) สามารถหาได้จากความชันของกราฟ (slope)
การคํานวณ
จากกราฟได้สมการเส้นตรงคือ y = 0.0297x
ดังนัน
slope = 0.0297 μM-1 cm-1
slope = 29,700 M-1 cm-1
ดังนัน ค่าสัมประสิทธิของการดูดกลืนแสง ( ) ของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV เท่ากับ 29,700
M-1 cm-1
3.2.2 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ ของสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ IV
การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV ถูกศึกษาในสารละลายได
คลอโรมี เ ทน โดยติ ด ตามสเปกตรั ม ของการคายแสงฟลู อ อเรสเซนต์ (fluorescence emission
spectra) เมือ Oex เท่ากับ 395 nm โดยใช้สารละลายของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV ทีมีความ
เข้มข้นเท่ากับ 1.0x10-6 M ผลการทดลองแสดงดังภาพที 82
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ภาพที 82 การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ (Oex = 395 nm) ของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV (1.03 μM) ใน
CH2Cl2

จากภาพที 82 แสดงการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV โดย
ติดตามสัญญาณการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ในช่วงความยาวคลืน 420-620 nm และความยาวคลืน
มากทีสุด (Omax) ของการคายแสงฟลูออเรสเซนต์เท่ากับ 479 nm โดยอยูใ่ นช่วงความยาวคลืน 446500 nm ทีเปล่งแสงสี ฟ้าในช่วงแสง visible ซึ งลักษณะกราฟของการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของ
อุปกรณ์ทีสร้างขึนนีมีความคล้ายคลึงกับกราฟของการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ของอุปกรณ์ทีสร้าง
จากอนุพนั ธ์ของ Carbazole ทีตําแหน่ ง 9 มีหมู่แทนทีเป็ นหมู่ ethyl [57] โดยกราฟของการคายแสง
ฟลู ออเรสเซนต์ของอนุ พ นั ธ์ของ Carbazole ที ตํา แหน่ ง 9 มี หมู่ แทนที เป็ นหมู่ ethyl นันแสดง
สัญญาณการคายแสงฟลูออเรสเซนต์ทีความยาวคลืนมากทีสุ ด (Omax) ของเท่ากับ 480 nm ซึ งอยู่
ในช่วงแสงสีฟ้าเช่นเดียวกัน
3.2.3 ผลการทดสอบสมบัติการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ ของอุปกรณ์
การคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV
โดยติดตามสเปกตรัมของการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ ผลการทดลองแสดงได้ดงั ภาพที 83
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ภาพที 83 การคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV

จากภาพที 83 แสดงการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสง
ฟลูออเรสเซนต์ IV โดยติดตามสัญญาณการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ในช่วงความยาวคลื น
420-620 nm และความยาวคลืนมากทีสุด (Omax) ของการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์เท่ากับ 484
nm อยูใ่ นช่ วงความยาวคลื น 446-500 nm ทีเปล่ งแสงสี ฟ้าในช่ วงแสง visible ดังภาพที 83 ซึ ง
ลักษณะกราฟของการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ของอุปกรณ์ทีสร้างขึนนี มีความคล้ายคลึงจาก
กราฟของการคายแสงอิ เล็กโทรลู มิเนสเซนต์ของอุปกรณ์ทีสร้างจากอนุ พนั ธ์ของ Carbazole ที
ตําแหน่ ง 9 มี หมู่แทนทีเป็ นหมู่ ethyl [57] โดยกราฟของการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ของ
อนุพนั ธ์ของ Carbazole ทีตําแหน่ง 9 มีหมู่แทนทีเป็ นหมู่ ethyl นันแสดงสัญญาณการคายแสงอิเล็ก
โทรลูมิเนสเซนต์ทีความยาวคลืนมากทีสุ ด (Omax) ของเท่ากับ 480 nm ซึ งเปล่งแสงสี ฟ้าในช่วงแสง
visible เช่นเดียวกัน
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ภาพที 84 แสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV

จากภาพที 84 แสดงถึงการคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ของอุปกรณ์ที สร้างจากสาร
เรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV โดยอุปกรณ์แสดงสัญญาณแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์สีฟ้า เนืองมาจาก
การความยาวคลืนของคายแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ของอุปกรณ์อยูใ่ นช่วงความยาวคลืน 466-500
nm ของแสงสี ฟ้าในช่วงแสง visible ดังนันอุปกรณ์จึงแสดงแสงสี ฟ้าเมือถูกต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้ า
โดยมี ผลทีคล้ายกับอุ ปกรณ์ทีสร้างจากอนุ พนั ธ์ของ Carbazole ทีตําแหน่ ง 9 มีหมู่แทนทีเป็ นหมู่
ethyl ซึงแสดงสัญญาณแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์แสงสีฟ้า [57]
เมือศึกษาศึกษาระดับพลังงาน HOMO และ LUMO ของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV
ด้วยเทคนิ ค molecular modeling จากโปรแกรม Material Studio 5.5 program package (Dmol3
program) และคํานวณหาโครงสร้างเสถียรด้วยระเบียบวิธี density functional theory (DFT) [68-72]
ด้วยการประมาณแบบโลคัลเดนซิ ตี (LDA) ฟั งก์ชนั นัล PBE และเบซิ สเซตเชิงอะตอมแบบดับเบิล
นัมเมอเรี ยล (DN) จะสามารถแสดงแผนภูมิระดับชันพลังงานของแต่ละชันในอุปกรณ์ ดังแสดงใน
ภาพที 85
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ภาพที 85 แผนภูมิแสดงระดับชันพลังงานของสารประกอบในแต่ละชันของอุปกรณ์ในหน่วย eV

จากภาพที 85 แสดงถึงระดับชันพลังงานของสารประกอบของอุปกรณ์ โดยอิเล็กตรอนจะ
เคลือนทีจากขัวแคโทดผ่านชัน Balq และเคลือนทีมาถึ งชัน CBP ในขณะที โฮลจะเคลือนทีจาก
ขัวแอโนดผ่านชัน MoO2, ชัน α-NPD และเคลือนทีมาถึงชัน CBP หลังจากนันอิเล็กตรอนและโฮล
ทีชัน CBP จะเคลือนทีลงมารวมตัวกันในชันของสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV ทีมีค่า Energy
Gap เท่ากับ 1.93 eV
3.2.4 ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกระแสไฟฟ้ าและความต่ า งศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า (I-V
correlation) ของอุปกรณ์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ าและความต่างศักย์ไ ฟฟ้ า (I-V correlation)
ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV โดยผลการทดลองแสดงในรู ปของกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ า (แกน y) และความต่างศักย์ไฟฟ้ า (แกน x) ได้ผลดังแสดงใน
ภาพที 86
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ภาพที 86 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแส (A) และความต่างศักย์ (V) ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื อง
แสงฟลูออเรสเซนต์ IV

จากภาพที 86 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแส (A) และความต่างศักย์ (V) ของอุปกรณ์ที
สร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV ซึงเมือให้ความต่างศักย์เข้าไปในอุปกรณ์ พบว่าค่ากระแส
เริ มมีการเปลียนแปลงทีความต่างศักย์ 8.9 V กล่าวคืออุปกรณ์จะเริ มเปล่งแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์
ทีความต่างศักย์ 8.9 V (turn on voltage เท่ากับ 8.9 V) ซึ งมีค่าเท่ากับอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื อง
แสงฟลู ออเรสเซนต์ III และมี ค่าใกล้เคียงกับอุ ปกรณ์ ทีสร้างจากสารอนุ พนั ธ์ของ Carbazole ที
ตําแหน่ ง 9 มีหมู่แทนทีเป็ นหมู่ ethyl [57] ทีมีค่า turn on voltage เท่ากับ 8 V โดยใช้ความหนาของ
ชัน emissive layer เท่ากับ 600 Å โดยอุปกรณ์ ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III และ
อุปกรณ์ทีสร้างจากสารอนุพนั ธ์ของ Carbazole ทีตําแหน่ ง 9 มีหมู่แทนทีเป็ นหมู่ ethyl มีโครงสร้าง
ของอุปกรณ์ทีแตกต่างกันนอกจากนี ค่า turn on voltage ทีได้จากอุปกรณ์สารเรื องแสงฟลูออเรส
เซนต์ IV มีค่ามากกว่าค่า turn on voltage ทีได้จากอุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิเมอร์ของสารอนุ พนั ธ์
Carbazole ทีมีโครงสร้างคล้ายคลึงกับสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV โดยอุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิ
เมอร์ของสารอนุ พนั ธ์ Carbazole มีค่า turn on voltage ประมาณ 5 V [73] โดยอุปกรณ์ ทีสร้างจาก
สารเรื องแสงฟลู ออเรสเซนต์ III และอุ ปกรณ์ ทีสร้างจากพอลิ เมอร์ อนุ พนั ธ์ของ Carbazole มี
โครงสร้างของอุปกรณ์ทีแตกต่างกัน
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3.2.5 ผลการทดสอบความสั มพันธ์ ระหว่ างความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้าและความต่ าง
ศักย์ ไฟฟ้า (J-V correlation) ของอุปกรณ์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ าและความต่างศักย์ไฟฟ้ า (J-V
correlation) ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV โดยผลการทดลองแสดงในรู ป
ของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้ า (แกน y) และความต่างศักย์ไฟฟ้ า
(แกน x) ได้ผลดังแสดงในภาพที 87

ภาพที 87 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้ า และความต่างศักย์ของอุปกรณ์ที
สร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV

จากภาพที 87 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้ า และความต่าง
ศักย์ของอุ ปกรณ์ ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลู ออเรสเซนต์ IV ซึ งเมื อให้ความต่างศักย์เข้าไปใน
อุปกรณ์ พบว่าค่าความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้ าเริ มมีการเปลี ยนแปลงทีความต่างศักย์ 8.9 V
กล่าวคืออุ ปกรณ์จะเริ มเปล่งแสงอิ เล็กโทรลูมิเนสเซนต์ทีความต่างศักย์ 8.9 V (turn on voltage
เท่ากับ 8.9 V)
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3.2.6 ผลการทดสอบค่าส่ องสว่ าง (luminance) ของอุปกรณ์
การศึกษาค่าส่องสว่างของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV โดยผลการ
ทดลองแสดงในรู ปของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่ องสว่าง (แกน y) และความหนาแน่ นของ
กระแสไฟฟ้ า (แกน x) ได้ผลดังแสดงในภาพที 88

ภาพที 88 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่ องสว่าง และความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้ าของอุปกรณ์ทีสร้าง
จากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV

จากภาพที 88 แสดงความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งค่ า ส่ อ งสว่า งและความหนาแน่ น ของ
กระแสไฟฟ้ าของอุ ปกรณ์ ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลู ออเรสเซนต์ IV ซึ งพบว่าค่าส่ อ งสว่างที
เพิมขึนมีลกั ษณะแปรผันตรงกับความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้ าทีเพิมขึนในอุปกรณ์ กล่าวคือเมือ
ความหนาแน่ น ของกรแสไฟฟ้ าบนอุ ป กรณ์ มี ค่ า เพิมขึ น จะส่ ง ผลให้ค่ า ส่ อ งสว่า งมี ค่ า เพิมขึ น
เช่นเดียวกัน ต่างศักย์เข้าไปในอุ ปกรณ์ ซึ งค่าส่ องสว่างทีมากทีสุ ดของอุปกรณ์ มีค่าเท่ากับ 2,910
cd/m2 ทีความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้ ามีค่าเท่ากับ 200 mA/cm2 และถ้าพิจารณาทีความต่างศักย์
12 V อุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV มีค่าส่ องสว่าง 149 cd/m2 ซึ งมีค่าน้อยกว่า
อุ ปกรณ์ ทีสร้า งจากสารเรื อ งแสงฟลู อ อเรสเซนต์ III และมี ค่า มากกว่าอุ ปกรณ์ ทีสร้า งจากสาร
อนุ พนั ธ์ของ Carbazole ทีตําแหน่ ง 9 มีหมู่แทนทีเป็ นหมู่ ethyl ทีมี ค่าส่ อ งสว่าง 50 cd/m2 [57]
ดังนันอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV มีค่าส่ องสว่างดีกว่าอุปกรณ์ทีถูกสร้าง
จากสารอนุพนั ธ์ของ Carbazole ทีมีโครงสร้างคล้ายคลึงกัน นอกจากนี ถ้าพิจารณาทีความหนาแน่ น
ของกระแสไฟฟ้ า เท่ากับ 100 mA/cm2 อุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV มีค่า
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ส่องสว่างเท่ากับ 2,340 cd/m2 ซึ งมีค่ามากกว่าอุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิเมอร์อนุ พนั ธ์ของ Carbazole
ชนิ ด Poly(N-butylcarbazole), Poly(N-octylcarbazole) และ Diethylcarbazole ที มี ค่ า ส่ อ งสว่า ง
เท่ากับ 0.12, 0.63 และ 0.98 cd/m2 ตามลําดับ [74] ดังนันอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรส
เซนต์ IV มีประสิทธิภาพการส่องสว่างทีดีกว่าอุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิเมอร์อนุ พนั ธ์ของ Carbazole
โดยอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III และอุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิเมอร์อนุ พนั ธ์
ของ Carbazole มีโครงสร้างของอุปกรณ์ทีแตกต่างกัน
3.2.7 ผลการทดสอบค่ าประสิ ทธิภาพของควอนตัมภายนอก (external quantum efficiency)
ของอุปกรณ์
การศึกษาค่าประสิ ทธิ ภาพของควอนตัมภายนอกของอุ ปกรณ์ ทีสร้างจากสารเรื องแสง
ฟลูออเรสเซนต์ IV โดยผลการทดลองแสดงในรู ปของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าประสิ ทธิภาพ
ของควอนตัมภายนอก (แกน y) และความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้ า (แกน x) ได้ผลดังแสดงใน
ภาพที 89

ภาพที 89 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ าประสิ ทธิ ภาพของควอนตัมภายนอกและความหนาแน่ นของ
กระแสไฟฟ้ าของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV

จากภาพที 89 แสดงความสัม พันธ์ระหว่างค่าประสิ ทธิภาพของควอนตัมภายนอกและ
ความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้ าของอุปกรณ์ ซึ งพบว่าค่าประสิ ทธิภาพของควอนตัมภายนอกมี
ลักษณะขึนกับความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้ าทีเพิมขึนในอุปกรณ์ กล่าวคือเมื อความหนาแน่ น
ของกระแสไฟฟ้ าบนอุปกรณ์มีการเปลียนแปลง จะส่งผลให้ค่าประสิทธิภาพของควอนตัมภายนอก
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มีการเปลี ยนแปลงเช่ นเดี ยวกัน ค่าประสิ ทธิภาพของควอนตัมภายนอกทีได้จากการคํานวณจาก
งานวิจยั ทีผ่านมา [75,76] ทีมากทีสุ ดของอุ ปกรณ์ มีค่าเท่ากับ 0.68 % ซึ งมีค่าน้อยกว่าอุปกรณ์ ที
สร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III และสอดคล้องกับค่าส่ องสว่างทีมีค่าน้อยกว่าอุปกรณ์ที
สร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรส
เซนต์ III มีค่าประสิทธิภาพของควอนตัมภายนอกมากกว่าอุปกรณ์ทีสร้างจากพอลิเมอร์อนุพนั ธ์ของ
Carbazole ชนิ ด Poly(N-butylcarbazole), Poly(N-octylcarbazole) และ Diethylcarbazole ทีมี ค่ า
ประสิ ทธิภาพของควอนตัมภายนอกเท่ากับ 0.0001, 0.0004 และ 0.0078 %ตามลําดับ [74] ดังนัน
อุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV มีประสิ ทธิภาพของควอนตัมภายนอกทีดีกว่า
อุปกรณ์ ทีสร้างจากพอลิ เมอร์ อ นุ พนั ธ์ของ Carbazole นอกจากนี ค่าประสิ ทธิ ภาพของควอนตัม
ภายนอกทีลดลงเมือต่อวงจรไฟฟ้ าเกิดจากการทีชัน CBP เกิดการสลายตัวทางเคมี [78]
3.2.8 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพกําลัง (power efficiency) ของอุปกรณ์
การศึกษาค่าประสิ ทธิภาพกําลัง (power efficiency )ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสง
ฟลูออเรสเซนต์ IV โดยผลการทดลองแสดงในรู ปของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าประสิ ทธิภาพ
กําลัง (แกน y) และความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้ า (แกน x) ได้ผลดังแสดงในภาพที 90

ภาพที 90 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ าประสิ ทธิ ภาพกําลังและความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้ าของ
อุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV
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จากภาพที 90 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าประสิ ทธิภาพกําลังและความหนาแน่ นของ
กระแสไฟฟ้ าของอุปกรณ์ ซึ งพบว่าค่าประสิ ทธิภาพกําลังมีลกั ษณะแปรผกผันกับความหนาแน่ น
ของกระแสไฟฟ้ าทีเพิมขึนในอุปกรณ์ กล่าวคือเมือความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้ าบนอุปกรณ์มีค่า
เพิมขึน จะส่งผลให้ค่าประสิ ทธิภาพกําลังมีค่าลดลง ค่าประสิ ทธิภาพกําลังของอุปกรณ์มีค่าเท่ากับ
1.28% ซึ งมีค่าน้อยกว่าอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III สอดคล้องกับค่าส่ อง
สว่างและค่าประสิ ทธิภาพของควอนตัมภายนอกของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูอ อเรส
เซนต์ IV ทีมีค่าน้อยกว่าอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III
3.2.9 ผลการทดสอบอายุการใช้ งาน (lifetime) ของอุปกรณ์
การศึกษาค่าอายุการใช้งาน (lifetime) ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์
IV โดยผลการทดลองแสดงในรู ปของกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง L/L0 (แกน y) และเวลา (แกน x)
เมือ L0 = ค่าส่องสว่าง ณ เวลาเริ มต้น
L = ค่าส่องสว่าง ณ เวลาใดๆ
ได้ผลดังแสดงในภาพที 91

ภาพที 91 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง L/L0 และเวลา ของอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์
IV

จากภาพที 91 แสดงแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง L/L0 และเวลา ของอุปกรณ์ ซึ งพบว่า
อัตราส่วนของค่าส่องสว่างของอุปกรณ์มีลกั ษณะแปรผกผันกับเวลาทีเพิมขึน กล่าวคือหลังจากต่อ
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อุปกรณ์เข้ากับวงจรไฟฟ้ าทีมีความต่างศักย์ 13.6 โวลต์และอุปกรณ์เริ มเปล่งแสงอิเล็กโทรลูมิเนส
เซนต์แล้วนัน เมือเวลาผ่านไป ค่าส่องสว่างของอุปกรณ์จะมีค่าลดลง และพบว่าอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์มีค่าเท่ากับ 30 นาที ซึ งน้อยกว่าอุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III โดย
การทีอายุการใช้งานของอุปกรณ์มีค่าน้อยนันเกิดจากการทีชัน CBP และ α-NPD เกิดการสลายตัว
ในขณะทีต่อวงจรไฟฟ้ า [77-79] จึงทําให้ค่าส่ องสว่างของอุปกรณ์ลดลงอย่างรวดเร็ วเช่นเดียวกับ
อุปกรณ์ทีสร้างจากสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ IV

บทที 6
สรุปผลการทดลอง
วิทยานิ พนธ์นีเสนอการสังเคราะห์สารทีมีความไวต่อแสงเพือประยุกต์ใช้ในการตรวจวัด
Hg2+ และการพัฒนาไดโอดเปล่งแสงชนิ ดสารอินทรี ย ์ ซึ งในงานวิจยั ส่ วนแรก สารฟลูออเรสเซนต์
เซ็นเซอร์ชนิ ดใหม่ 2 ชนิ ด ถูกสังเคราะห์ขึนจากเส้นทางการสังเคราะห์ทีสันและใช้สารตังต้นทีมี
ราคาถูก ทําให้ลดต้นทุนในการสังเคราะห์ได้ โดยเซ็นเซอร์ I และ II ประกอบด้วยไอโอโนฟอร์
ชนิ ด 2-[3-(2-aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl]ethanamine เชื อมต่อ กับฟลู อ อโรฟอร์ ชนิ ดโรดา
มีนบี 2 หมู่ และฟลูออโรฟอร์ชนิดไพรี น 2 หมู่ ตามลําดับ จากผลการทดสอบความสามารถในการ
ตรวจจับ Hg2+ และ Cu2+ แสดงได้ดงั ตารางที 9
sensors
ชนิดของไอออน
Oem (nm)
Oex (nm)
detection limits (ppb)
Kasso
Ratio[sensor:ion(s)]

I
Hg2+
550

II
Hg2+
347

Cu2+
347

575
15
0.48
-

481
3.3
3.04x106 M-1
1:1

481
1.5
1.18x107 M-1
1:1

ตารางที 9 สรุ ปผลการทดลองการทดสอบฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ I และ II

เซ็นเซอร์ทงั 2 ชนิ ด มีค่า detection limit อยูใ่ นช่วง 3-15 ppb ในการตรวจวัด Hg2+ และ
Cu2+ ซึ งเซ็นเซอร์ I แสดงการเปลียนแปลงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ในลักษณะ OFF-ON ในช่วง
ความยาวคลืน visible โดยเฉพาะอย่างยิง เซ็นเซอร์ I สามารถเกิดการเปลียนแปลงสี จากสารละลาย
ใสไม่มีสีเป็ นสารละลายสีชมพู เมือมีการตรวจจับ Hg2+ ซึ งสามารถสังเกตเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ส่ วน
เซ็นเซอร์ II แสดงการเปลียนแปลงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ลกั ษณะ ON-OFF โดยพฤติกรรมนี ไม่
แสดงผลต่อไอออนรบกวนอืนๆ ได้แก่ Ag+, Ca2+, Cd2+, Co2+, Fe3+, Na+, K+, Mn2+, Ni2+, Pb2+ และ
Zn2+ แต่อ าจจะมีการรบกวนเกิ ดขึนได้จาก Cu2+ ทีอาจเจือปนอยูใ่ นระบบของการตรวจวัด Hg2+
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เซ็นเซอร์ทีถูกสังเคราะห์ได้เหล่านี มีศกั ยภาพเพียงพอทีจะพัฒนาต่อยอดเป็ นอุปกรณ์ตรวจวัด Hg2+
ในภาคสนาม และชุดทดสอบทีมีราคาไม่แพงต่อไปได้ในอนาคต งานวิจยั ส่ วนถัดมาเป็ นการพัฒนา
ไดโอดเปล่งแสงชนิ ดสารอินทรี ย ์ โดยใช้สารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ III และ IV ในการสร้าง
อุปกรณ์ จากผลการทดสอบคุณลักษณะและประสิทธิภาพของอุปกรณ์แสดงได้ดังตารางที 10
สารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์
ค่าสัมประสิทธิของการดูดกลืนแสง ( ) (M-1cm-1)
PL Oex (nm)
PL Oem (nm)
EL Oem (nm)
Turn on voltage (V)
Maximum luminance (cd/m2)
External quantum efficiency (%)
Power conversion efficiency (%)
Lifetime (h)

III
39,300
405
483
487 และ 511
8.9
4,730
1.54
2.91
1 ชัวโมง 17 นาที

IV
29,700
395
479
484
8.9
2,910
0.68
1.28
30 นาที

ตารางที 10 สรุ ป ผลการทดลองของการศึก ษาสารเรื อ งแสงฟลู อ อเรสเซนต์ III และ IV ในการพัฒนา
ไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรี ย ์

ไดโอดเปล่ งแสงชนิ ดสารอิ นทรี ยท์ ีสร้างจากสารเรื องแสงฟลู ออเรสเซนต์ III และ IV
สามารถแสดงสัญญาณและเปล่งแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ได้เมือต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้ า โดยอุปกรณ์
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ทุนผูช้ ่วยสอน (Teaching Assistant) ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Bangkok Bank Young Chemists Award จากงานประชุม
วิชาการ The 14th Asian Chemical Congress 2011 (14th ACC),
Aug. 5 - 7, 2011, Bangkok, Thailand.
ทุนวิจยั Japan Student Services Organization ณ ประเทศญีปุ่ น
ทุนวิจยั โครงการพัฒนาและส่งเสริ มผูม้ ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา

