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ABSTRACT 

 

 In this study, water-soluble cationic sexithiophenes and anionic polycarbazole 

precursors were designed and synthesized for use as polyelectrolytes.  The water-soluble 

cationic sexithiophenes with quaternized amine as terminal groups were synthesized by 

treatment of bromide terminal groups with trimethylamine in ethanol.  On the other hand, 

the anionic polycarbazole precursor with carboxylic acid group was synthesized by 

partial esterification of polyacid or copolymerization of acrylic acid and acrylic esters to 

form polyacrylate and polyacrylic acid copolymers.  The optical property of these 

sexithiophenes and polycarbazole precursors in solution was studied by UV-Vis 
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spectroscopy and fluorescence spectroscopy before fabrication of films.  The alternate 

ultrathin films of both linear and dendrimeric cationic sexithiophenes (6TNL and 6TND 

respectively) with anionic polycarbazole precursor, poly(2-(N-carbazolyl) ethyl 

methacrylate-co-methacrylic acid) or PCEMMA32 were successfully fabricated by using 

layer-by-layer self-assembly deposition technique which typically use of water-based 

solutions.  The depositions of films were monitored by UV-Vis spectroscopy and in situ 

surface plasmon spectroscopy (SPS) which showed the step-wise increasing with the 

number of bi-layers.  The electrochemical behavior and cross-linking of carbazole side 

group in PCEMMA32 layer were investigated using cyclic voltammetry (CV) and in situ 

electrochemical surface plasmon spectroscopy (EC-SPS) on gold substrates.  The doping-

dedoping process of the films was also studied with EC-SPS upon potential cycling.  

After electrocrosslinking, the films on indium tin oxide (ITO) substrates were monitored 

by UV-Vis spectroscopy at various applied voltage ranges.  It was found that carbazole 

peaks were disappeared and the new peaks of polycarbazole were observed. 
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บทคัดยอ 

 

    งานวิจยันี้ไดทําการออกแบบและสังเคราะหสารต้ังตนท่ีละลายนํ้าไดเซกซิไทโอฟนท่ีมีประจุ 

บวกกับพอลิคารบาโซลท่ีมีประจุลบเพ่ือใชเปนพอลิอิเล็กโทรไลต การสังเคราะหเซกซิไทโอฟนท่ี       

มีประจุบวกท่ีละลายนํ้าไดซ่ึงมีหมูควอเทอรไนซเอมีนเปนหมูปลายทําไดโดยการทรีทหมูปลายโบรไม

ดวยไทรเมธิลเอมีนในเอธานอล อีกทางหนึ่งการสังเคราะหสารต้ังตนพอลิคารบาโซลท่ีมีประจุลบซ่ึง  

มีหมูกรดคารบอกลิซิกทําไดโดยเอสเทอริฟเคชันบางสวนของพอลิเอซิดหรือทําโคพอลิเมอไรเซชันของ

อะคริลิกเอซิดและอะคริลิกเอสเทอร เพื่อเกิดเปนโคพอลิเมอรของพอลิอะคริเลตและพอลิอะคริลิกเอซิด 

ด 



 viii

การศึกษาสมบัติทางแสงของสารต้ังตนท่ีละลายนํ้าไดเซกซิไทโอฟนและพอลิคารบาโซลในสารละลาย

กอนทําการผลิตฟลมทําโดยใชเทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกปและฟลูออเรสเซนซสเปก

โทรสโกป ไดประสบความสําเร็จในการผลิตฟลมบางมากแบบสลับของเซกซิไทโอฟนท่ีมีประจุบวก 

ท่ีละลายนํ้าไดท้ังแบบเสนตรงและเดนไดรเมอร (6TNL และ 6TND ตามลําดับ) กับสารต้ังตน 

พอลิคารบาโซลที่มีประจุลบ พอลิ(2-(เอ็น-คารบาโซลอิล)เอธิล เมธาคริเลท-โค-เมธาคริลิกเอซิด)             

หรือ PCEMMA32 โดยใชเทคนิคการเคลือบแบบช้ันตอช้ันซ่ึงเปนเทคนิคท่ีใชสารละลายน้ําเปน          

หลัก การติดตามการเคลือบของฟลมทําโดยใชเทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกปและอินซิ 

ทูเซอรเฟสพลาสมอนสเปกโทรสโกป ซ่ึงแสดงใหเห็นการเพิม่ข้ึนแบบข้ันตอข้ันกับจํานวนช้ันคูท่ี 

เพิ่มข้ึน การศึกษาพฤติกรรมทางอิเล็กโทรเคมิคอลและการเกิดการเช่ือมโยงกันของกลุมขางเคียง 

คารบาโซลในช้ัน PCEMMA32 ทําโดยใชเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรีและอินซิทูอิเล็กโทร 

เคมิคอลเซอรเฟสพลาสมอนสเปกโทรสโกปบนซับสเตรทท่ีเคลือบดวยทอง  การศึกษากระบวนการ 

โดปและดีโดปของฟลม ทําไดโดยใชเทคนิคอิเล็กโทรเคมิคอลเซอรเฟสพลาสมอนสเปกโทรสโกป 

กับการเปล่ียนศักยแบบไซคลิก  หลังจากการเช่ือมโยงแบบอิเล็กโทรท่ีชวงความตางศักยหลาย ๆ            

ชวง การติดตามฟลมบนซับสเตรทท่ีเคลือบดวยอินเดยีมทินออกไซดทําโดยใชเทคนิคอัลตราไวโอเลต 

วิสิเบิลสเปกโทรสโกป ซ่ึงพบวาพีคของคารบาโซลไดหายไปและไดสังเกตเห็นพีคใหมของ 

พอลิคารบาโซล 

 

 


