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มอนอเมอรชนิดใหมซึ่งมีประกอบดวยอนุภาคของ 4-คลอโร-2,5-ไดฟนิลออกซาโซลได
ถูกสังเคราะหโดยปฏิกิริยาการปดวงระหวางอนุพันธของเบนโซอิล ไซยาไนด และเบนซาดีไฮด
ที่เกี่ยวของ โดยวิธีการดัดแปลงฟชเชอร ไดเปอรเซ็นตผลิตภัณฑคอนขางสูง มอนอเมอรเหลานี้
ไดออกแบบสําหรับทําปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชันกับ เมทิล เมทาคลีเลต และบีสฟรีนอล เอ เพื่อ
เตรียมพอลิเมอรซึ่งประกอบดวยอนุพันธของ 4-คลอโร-2,5-ไดฟนิลออกซาโซลอยูในสายโซกิ่ง
และในสายโซหลักของพอลิเมอร โดยปฏิกิริยา ฟรีแรดิคัล และ คอนเดนเซชัน พอลิเมอรไรเซชัน
ตามลําดับ ในกรณีของฟรีแรดิคัลพอลิเมอรนั้น จะศึกษาอิทธิพลของหมูแทนที่ ไฮโดรเจน,
ฟลูออรีน, ไฮดรอกซี และไนโตร ที่ตําแหนงพาราบนวงเบนซีน และทําการเติมมอนอเมอรดัง
กลาวนี้ในอัตราสวน 1 และ 5 % จากการศึกษาผลกระทบของเวลาในการทําปฏิกิริยาและนํา
หนักโมเลกุลของคอนเดเซชันพอลิเมอร พบวาระยะเวลาที่เหมาะสมในการทําปฏิกิริยาคือ 9 ชั่ว
โมง พอลิเมอรทุกแบบไดทําการพิสูจนโครงสรางโดยเทคนิคทางสเปกโทรสโคป เมื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติทางดานแสง พบวาพอลิเมอรดังกลาวนี้เปลงแสงฟลูออเรสเซนตซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ
ของ 2,5-ไดฟนิลออกซาโซล โดยฟรีแรดิคัลพอลิเมอรซึ่งมีอนุพันธของ 4-คลอโร-2,5-ไดฟนิล
ออกซาโซล อยู 1% นั้นใหสัมประสิทธในการเปลงแสงฟลูอเรสเซนตสูงกวา 2,5-ไดฟนิลออกซา
โซล
คําหลัก : ซินทิเลเตอร, 4-คลอโร-2,5-ไดฟนิลออกซาโซล, พอลิเมอร, ฟลูออเรสเซนต ,สัมประ
สิทธในการเปลงแสงฟลูออเรสเซนต
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Novel monomers containing 4-chloro-2,5-diphenyloxazole moiety have been
successfully synthesized with reasonable yield via a cyclization of the benzoyl cyanide
derivatives and corresponding benzaldehyde following modification of Fischer synthesis.
These monomers have been tailored for further reaction with methyl methacrylate
(MMA) and bisphenol A in order to make a polymer containing 4-chloro-2,5diphenyloxazole moiety as a pendant chain and in the polymer backbone by free radical
and condensation polymerization, respectively. In term of free radical polymer, the
influence of substituents including H, F, OCH3 and NO2 at para position on benzene
ring has been determined and the feed amount of these substituents were varied into 2
ratios, 1 and 5%. The effect of reaction time on molecular weight of condensation
polymer revealed that the optimum reaction time was around 9 h. All polymers were
identified by FT-IR, 1H-NMR, DSC and TGA. The optical properties of these polymers
have been evaluated as well. It was found that these polymers exhibited a distinct and
well-defined fluorescence of the characteristic 2,5-diphenyloxazole chromophore. Free
radical polymer with 1% of unsubstituted 4-chloro-2,5-diphenyloxazole chromophore
gave a higher fluorescent quantum yield than 2,5-diphenyloxazole, parent molecule.
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