
 
 
 
 
 

Preparative   Thin-layer  Chromatography (PLC) 
 

บทที่  5 

5.1   บทนํา 
Thin-layer chromatography (TLC) เปนเทคนคิที่เก่ียวของกับการกระจายของสาร 

ระหวางภาคน่ิงซึ่งเปนตวัดูดซับที่เคลือบอยูบนแผนแกวหรือแผนพลาสติกแข็งและตัวทําละลาย 
ซึ่งเปนภาคเคลื่อนที่ที่เคลื่อนผานตวัดูดซับ  TLC จึงจัดเปน solid-liquid adsorption 
chromatography เชนเดียวกับคอลัมนโครมาโตกราฟ  แตเดิม TLC ใชวิเคราะหเชิงคุณภาพ
สําหรับสารประกอบอินทรียที่มีปริมาณนอยเพ่ือหาจํานวนสารที่อยูในสารผสม และใชพิสูจนสาร
โดยเปรียบเทยีบ Rf ของสารกับสารแท(authentic sample)  TLC ยังใชสําหรับหาตัวทําละลาย
ที่เหมาะสมเพือ่นําไปใชในการแยกสารผสมที่มีปริมาณมากโดยวิธีคอลัมนโครมาโตกราฟ 
 

5.2   ทินเลเยอรโครมาโตกราฟ (Thin-layer chromatography หรือ TLC) 
TLC เปนแผนแกวหรือแผนพลาสติกแขง็ (ขนาด 5 x 10 ซม2 หรือ 5 x 20 ซม2) 

เคลือบดวยตวัดูดซับเปนชัน้บางๆ (หนาขนาด 0.25-0.3 มม.) ตัวดูดซับที่ใชกับ TLC มีขนาด
อนุภาคเล็กกวาที่ใชในคอลมันโครมาโตกราฟ ชนิดของตัวดูดซับที่ใชก็เชนเดียวกับที่ใชกับ
คอลัมนโครมาโตกราฟ ไดแก  ซิลิกาเจล อะลูมินา คิเซลกัวร (kieselguhr) และผงเซลลูโลส 
เปนตน ตวัดูดซับเหลาน้ีมักมีสารเรืองแสงผสมอยู เพ่ือใชตรวจสอบตําแหนงของสารโดยมอง
ภายใตแสง UV 
        วธิีการของ TLC แบงเปนขั้นตอนดังนี้ 
1.   การเตรียมแผน TLC 
2.   การจุดสารตัวอยางบนแผน TLC 
3.   การพัฒนาใหเกิดการแยกสารบนแผน TLC (Developement of  TLC plate) 
4.   การตรวจหาจุดบนแผน TLC (Visualization) 

การคํานวณหาคา Rf 5.   
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5.2.1   การเตรียมแผนTLC 
นําตัวดูดซับมาผสมกับน้ําทาํเปนสเลอรรี่ (slurry) สัดสวนของตวัดูดซับกับตัวทําละลาย

ทําตามคําแนะนําของบริษทัผูผลติ นําสเลอรรี่ที่ผสมกันดีแลวมาเคลือบเปนชั้นบางๆ บนแผน
แกวหรือแผนพลาสติกที่สะอาดและแหง ตัวดูดซับมักมีตัวยึด (binder) เชน calcium sulfate 
(Plaster of Paris) หรือแปงผสมอยูเล็กนอยเพ่ือใหตวัดูดซับยึดกับแผนแกวหรือพลาสติก แผน 
TLC อาจเตรียมในหองปฏิบัติการกอนใชหรือซ้ือแผน TLC ที่ผลติสาํเร็จรูปมาใช 
 
5.2.2   การจุดสารตัวอยางบนแผน TLC 

ใชหลอดแคปลลาร(ีcapillary)ขนาดเล็กมาดูดสารละลายของสารตวัอยาง แลวจุดบน
แผน TLC  ควรจุดใหหางจากขอบลางประมาณ 1.5  ซม. เสนผาศูนยกลางของจุดไมควรเกนิ
กวา 2 มม. รอใหตัวทําละลายระเหยจนแหงกอนทําขั้นตอนตอไป 
 
5.2.3   Development  ของ แผน TLC (Development of TLC plate) 

นําแผน TLCที่จุดสารตัวอยางแลวมาวางในภาชนะแกวที่บรรจุตวัทาํละลายที่เหมาะสม
โดยใหตําแหนงจุดอยูเหนือตัวทําละลาย ภายในภาชนะแกวควรใสกระดาษกรอง (รูปที่ 5.1) 
และปดฝาภาชนะใหสนทิเพ่ือใหภายในภาชนะอ่ิมตัวดวยไอของตวัทําละลาย ซึง่จะทําใหตวัทาํ
ละลายเคลื่อนขึ้นดานบนไดเร็วขึน้ เม่ือตัวทําละลายเคลื่อนขึ้นไปจนเกือบถึงขอบบน ใหนําแผน 
TLC ออกพรอมกับขีดแนวของตัวทําละลาย (solvent front) กอนที่ตวัทําละลายจะแหง ระยะที่
ตัวทําละลายเคลื่อนที่มีสวนสําคญัตอการคํานวณคา Rf 
 

 
                                     
                                     รูปที่ 5.1  Development ของแผน TLC 

ตัวทําละลาย 

กระดาษกรอง 

แผน TLC 

aluminum foil 
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5.2.4   การตรวจหาจุดบนแผน TLC (Visualization) 
การตรวจหาตาํแหนงของจุดบนแผน TLC จะงายมากถาเปนสารประกอบที่มีสี แตถา

เปนสารประกอบที่ไมมีสี มีวิธีการตรวจหาไดหลายวธิีดังนี้ 
1. มองแผน TLC ภายใตแสง UV ในที่มืด สารประกอบที่เกิดฟลูออเรสเซนส จะเกิดความสวาง
มากภายใตแสง UV  เคร่ืองที่ใหกําเนิดแสง UV เรียกวา Ultraviolet lamp ตัวดูดซับมักมีสาร
เรืองแสงซึ่งเปนสารผสมของ cadmium sulfide และ zinc sulfide ปนอยู ดังนั้นเราจะสังเกต 
เห็นแสงสีเขียวสวางทั่วแผน TLC ภายใตแสง UV ในที่มืด  ถาสารตัวอยางดูดกลืนแสง UV 
แสง UV ตรงตําแหนงที่สารอยูจะถูกดูดกลืน ทําใหตําแหนงดังกลาวมืดลงและเห็นเปนจุดมืด 
ถาสารตวัอยางเปนสารเรืองแสงและเรืองแสงเปนสีอ่ืนที่ไมใชสีเขียว ก็ชวยใหสังเกตงายขึ้น 
2. นําแผน TLC มาใสในภาชนะที่มีผลกึของไอโอดินอยู  ถาทิ้งแผน TLC ไว  จะเห็นจุดสี
น้ําตาลเกิดบนแผนTLC จุดสีน้ําตาลเกิดจากสารประกอบอินทรีย(ยกเวน alkanes และ alkyl 
halides) เกิดโมเลกุลเชิงซอนกับไอโอดิน  
3. ฉีดพนแผน TLC ดวยสารเคมี เชน กรดซัลฟุริกเขมขน , กรด H2SO4 + HNO2 , H2SO4 + 
Na2Cr2O7  หรือ H2SO4 + K2Cr2O7    เม่ือฉีดแลวใหความรอนกับแผน TLC ที่ 100 Oซ เปน
เวลา 2-3  นาที   จะเห็นจุดดําบริเวณที่มีสารตัวอยางอยู 
4. การตรวจสอบกรดอะมิโน ใหฉีดพนดวยสารละลายนินไฮดริน(ninhydrine) จะเห็นเปนจุดสี
มวงปรากฏตรงบริเวณที่มีกรดอะมิโนอยู 
5. การตรวจสอบ alkyl halides ใหฉีดพนสารละลายเจือจางของ silver nitrate บนแผน TLC 
จะเกิด silver halides   Silver halides จะสลายตวัเม่ือถูกแสง ทําใหเกิดจุดดํา (เปน Ag อิสระ)
บนแผน TLC  
 

การคํานวณหาคา Rf 5.2.5   
คา Rf  เปนคาประจําตวัของสารประกอบภายใตสภาวะตางๆ (ตัวดูดซับ , ตัวทําละลาย

และความหนาของชั้นตวัดูดซับ) ที่กําหนด  คาน้ีแปรเปลี่ยนไดถาสภาวะในการทดลองเปลี่ยน    
คา Rf  ถูกนิยามไวดังนี้ : 

                                   
ระยะท่ีสารตัวอยางเคล่ือนท่ี                                  

                                                 
Rf   = 

ระยะท่ีตัวทําละลายเคล่ือนท่ี 
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การพิสูจนวาสารเปนตวัเดียวกันหรือไมโดยการเปรียบเทียบคา Rf ระหวางสาร ควรใช
ขอมูลที่ไดจากการทดสอบโดยใชตวัทําละลายหลายๆ ระบบ  สารประกอบตางชนิดกันอาจมีคา 
Rf เหมือนกันในตวัทําละลายหนึ่ง  แตจะมี Rf ที่แตกตางกันในตวัทําละลายอีกชนิดหน่ึงแนนอน
(รูปที่ 5.2)  
 
                                                                                                               Solvent front 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                  
                                                  c                                                               สาร ข                                               
                                                            b 
                                                                  a                                     สาร ก 

                              •                                                                                                              .                                                                                                                       

     
  กอน Development                                      หลัง Developmen 
 

                                           Rf  (สาร ก)    =         
c
a

 

                                           Rf  (สาร ข)    =         
c
b

 
รูปที่ 5.2   การคํานวณคา Rf 

 

5.3   การเลือกตัวทําละลายที่เหมาะสมในการแยกสารผสมโดยใชแผน TLC 
ตัวทําละลายที่เหมาะสมทีจ่ะใชเปนภาคเคลื่อนที ่อาจเปนตวัทําละลายเด่ียวหรือเปนตัว

ทําละลายผสม  การหาตัวทําละลายที่เหมาะสมควรทําอยางมีระบบดังน้ี จุดสารตัวอยางทีเ่ปน
สารผสมลงบนแผน TLC หลายๆ แผน เลือกตวัทําละลายหลายๆ ระบบ เชน ปโตรเลียมอีเทอร 
เบนซีน อีเทอร และเมทานอล ตามลําดับ (ตัวทําละลายเรียงลําดับจากสภาพขั้วต่ําไปยังสภาพ
ขั้วสูง) แลววางแผน TLC ที่จุดสารตัวอยางแลวลงในตัวทาํละลายแตละชนิดๆ ละ 1 แผน หาคา 
Rf ของแตละแผนในตวัทําละลายทีต่างกัน เลือกตวัทาํละลายที่สามารถใหผลการแยกที่ชัดเจน 
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5.4   ประโยชนของ TLC   
1. ใชในการวเิคราะหเชิงคณุภาพ (qualitative analysis) โดยการเปรียบเทียบคา Rf 

ของสารตวัอยางกับสารแท (authentic sample) เพ่ือพิสูจนวาเปนสารตัวเดียวกัน ในงานวิจัย
เก่ียวกบัการสังเคราะหสาร   ถาตองการพิสูจนวา   ผลิตภัณฑที่เกิดจากปฏิกิริยาเปนสารทีต่อง 
การหรือไม   ใหหาสารตัวเดียวกันน้ีที่ไดจากปฏิกิริยาอ่ืนมาจุดบนแผน TLC เทียบกับสารที่
เกิดจากปฏิกิริยา   ก็จะทราบวาปฏิกิริยาที่วางแผนไวไดผลตามทีต่องการหรือไม  เปนวิธตีรวจ 
สอบผลขัน้ตนที่รวดเรว็กวาวิธีอ่ืน 

2. ใชตรวจสอบความกาวหนาของปฏิกิริยาโดยหาคา Rf ของสารตั้งตนและผลติภัณฑ 
เม่ือเวลาผานไปสารตั้งตนยอมมีปริมาณนอยลง สวนผลิตภัณฑยอมมีมากขึ้น เราสามารถใช 
TLC ตรวจสอบระยะเวลาทีป่ฏิกิริยาเกิดจนเสร็จสิ้นสมบูรณ 

3. ใชตรวจสอบความบรสิทุธิ์ของสารตัวอยาง สารตัวอยางที่บริสุทธิ์ยอมใหจุดเพียงจุด
เดียวบนแผน TLC ในทุกระบบตัวทําละลาย 

4. ใชหาตวัทําละลายที่เหมาะสมในการแยกสารผสมโดยคอลัมนโครมาโตกราฟ 
 

5.5   Preparative thin-layer chromatography (PLC) 
PLC เปนแผน TLC ขนาดใหญและหนาขึ้น มีขนาด 20 x 20 ซม2 ถึง 20 x 40 ซม2  

ความหนาของตัวดูดซับอาจเคลือบหนาถึง 1.5 มม. PLC สามารถใชแยกสารไดถึง 2 กรัม 
โดยทั่วไป แผน PLC ขนาด 20 x 20 ซม2 1 แผนอาจแยกสารไดถึง 50-100 มิลลิกรัมทั้งน้ี
ขึ้นกับความซบัซอนของสารผสม ถามีสารหลายตวัและมี Rf ใกลกัน สารที่จะแยกควรใชให
นอยลงสําหรับการแยกในแตละแผน 

ในแผน PLC สารจะถูกแยกเปนแถบ(รูปที่ 5.3) ถาเปนสารประกอบไมมีสีใหตรวจ 
สอบภายใตแสง UV  ทําเครื่องหมายบริเวณแถบเหลาน้ี และขูดตัวดูดซับของแตละแถบออก  
นําไปละลายในตัวทําละลายที่มีสภาพขัว้สูง 
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รูปที่ 5.3   แผน PLC แสดงแถบของสารหลังจากแยกแลว 

 

5.5.1   การเตรียมแผน PLC 
เครื่องมือที่ใชเคลือบตวัดูดซับเรียกวา plate spreader (รูปที่ 5.4) การเตรียมแผน PLC 

ทําไดโดยนําแผนกระจกที่แหงและสะอาดมาวางเรียงบนถาดซึ่งมีกรอบยึดแผนกระจกไว  ผสมตวั
ดูดซับกับน้ําทําเปนสเลอรรี (slurry)  สัดสวนของตัวดูดซับกับน้ําใหเปนไปตามคําแนะนําของบริษัท 
ผูผลิต นําตัวดูดซับที่เตรียมเปนสเลอรรีมาใสใน hopper ซึ่งมีลักษณะเปนกลองสี่เหลี่ยมที่มีดานบน
และดานลางเปด (ดูรปูที่ 5.4)  แผนก้ันดานหนาของกลองนีส้ามารถขยับขึ้นลงไดเพ่ือปรบัความ
หนาของตวัดูดซับที่จะเคลือบบนแผนกระจก  เม่ือลาก hopper ที่บรรจุสเลอรรีไปบนแผนกระจก  
ตวัดูดซับจะปกคลมุและเคลอืบบนแผนกระจก   นําแผนกระจกที่เคลอืบตวัดูดซับแลวไปเขาตูอบ  
อบที่ 110 Oซ เปนเวลาอยางนอย 1 ชั่วโมง ควรเก็บแผน PLC ไวในตูทีป่ดสนทิเพ่ือปองกันฝุน 
และกอนใชควรนําแผน PLC ไปอบกอน  

 

 
                                 รูปที่ 5.4   Plate spreader ที่ใชเตรียมแผน PLC 

แนวของตวัทาํละลาย 

แถบขององคประกอบ 2 

แถบขององคประกอบ 1  

สารตั้งตน (สารผสม) 

   ทิศทางท่ี hopperบรรจุสเลอรรีเเล่ือนไป 

ถาดสําหรับยึดแผน 
แผนท่ีเคลือบแลว 

hopperบรรจุสเลอรรี่(แผน
ดานหนาปรับขึ้นลงได) 

แผนท่ียังไมไดเคลือบ 
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 5.5.2   การ “ขีด” สารตัวอยางบนแผนPLC 
การ “ขีด” สารตัวอยางลงบนแผน PLC ตองเตรียมอุปกรณลักษณะคลายพูกันโดยพัน

สําลีที่ปลายลวด แลวแยงลงไปที่ปลายลางของปเปตหรือหลอดหยดใหสําลีโผลพนปลายลาง
เล็กนอย แลวดึงลวดออก ใชอุปกรณนี้ดูดสารตัวอยางและขีดลงบนแผน PLC พยายามขีดให
เปนเสนบางทีสุ่ด (5-8 มม.) โดยไมขูดเอาตัวดูดซับออก ขีดซํ้าจนสารตัวอยางหมด เสนที่ขีด
ควรหางจากขอบลางของแผนไมต่ํากวา 2 ซม.  แผน PLC 1 แผน ขนาด 20 x 20 ซม2  ใน
กระบวนการ แอดซอปชันสามารถแยกสารผสมประมาณ 50 มิลลิกรัม  
 
5.5.3   Development ของแผน PLC  (Development of PLC) 

ใสแผน PLC ที่ “ขีด” สารไวแลวลงไปในภาชนะแกวหรือแทงคที่มีฝาปดสนิท (รูปที่ 5.5) 
ภายในแทงคใสแผนกระดาษกรองชิดผนังของแทงค ปลอยใหตัวทาํละลายซึมขึ้นมาเพ่ือใหภาย 
ในแทงคอ่ิมตัวดวยไอของตัวทําละลาย 

ทดลองหาระบบตัวทําละลายที่เหมาะสมในการแยกสารผสมจากแผนTLC     ตัวทําละ 
ลายที่ใหผลการแยกสารผสมไดดีกับแผนTLC  ก็จะใหผลการแยกที่คลายคลึงกนักับแผนPLC 
ดวย ควรเลือกระบบตวัทําละลายที่ทําใหสารตัวที่เคลื่อนที่เร็วที่สุด มีคา Rf ต่ํากวา 0.5 ในการ
พัฒนาแถบเพียงครั้งเดียว ถาการพัฒนาแถบคร้ังแรกไมสามารถแยกสารออกจากกัน ใหทําการ
พัฒนาซ้ํา   การพัฒนาแถบหลายครั้งเปนวิธีหนึ่งทีส่ามารถแยกสารผสมที่มี Rf  ใกลเคยีงกัน
ออกจากกัน 

 

 
 

                     รูปที่ 5.5  ภาชนะแกวหรือแทงคสําหรับพัฒนาแถบบนแผน PLC 

CM 328 51 



 

                                     การทดลองที ่5 
การแยกสารผสมของพารา-โบรโมอะซิโตฟโนน(p-bromoaceto- 

phenone) และเบตา-แนฟทอล(β-naphthol) โดย Preparative  
Thin-layer Chromatography  
 
วิธีทดลอง 
ก. การทดลองหาตัวทําละลายที่เหมาะสมสําหรับแยกสารผสมของพารา-โบร

โมอะซิโต ฟโนน (p-bromoacetophenone) และเบตา-แนฟทอล (β-naphthol) 
โดยใชทินเลเยอรโครมาโตกราฟ    

                
Br C

O

CH3

OH

 
   

               p - bromoacetophenone                               β - Naphthol 
 

ใชปเปตดูดสารละลายของสารตัวอยาง (ซึ่งประกอบดวยพารา-โบรโมอะซิโตฟโนน 2 กรัม 
และเบตา-แนฟทอล 2 กรัมในคลอโรฟอรม 30 มิลลลิิตร) 2.5 มิลลิลติรใสในหลอดแกว     ใชหลอด
แคพิลลาร ี(capillary) จุมสารตัวอยาง แลวจุดบนแผน TLC ขนาด 5 x 10 ซม2   หลังจุดสาร ใหสอง 
ดูภายใตแสง UV ถาจุดไมชัดเจน ใหจุดซํ้าอีก ขนาดของจุดไมควรเกิน 2 มิลลิเมตร   

ตัวทําละลายที่ใชพัฒนาแถบมีหลายชนิด ไดแก ปโตรเลียมอีเทอร , ไดคลอโรมีเทน , 
คลอฟอรม , เอธีลอะซิเตต เปนตน  นักศึกษาจะตองทดลองหาตัวทําละลายที่เหมาะสมสําหรับ
การแยกพารา-โบรโมอะซิโตฟโนนและเบตา-แนฟทอล โดยแตละกลุมจะทดลองแยกสารดวยตัว
ทําละลายเพียง 1 ชนิดบนแผน TLC  นักศึกษาแตละกลุมจะนําตัวทําละลายที่กําหนดใหไปใส
ในบีกเกอรขนาด 600 มิลลลิิตร แลวใสแผนกระดาษกรองโดยรอบ (ดูรูปที่ 5.1) ปดดวยแผน
อะลูมิเนียมฟอยล รอใหตัวทําละลายคอยๆ ซึมขึ้นมาบนกระดาษกรองสัก 2-3 นาที  จนภายใน
บีกเกอรอ่ิมตวัดวยไอของตวัทําละลาย จากน้ันใสแผน TLC ที่จุดสารตัวอยางและแหงแลวลงไป 
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ในบีกเกอร (ระวังอยาใหตวัทําละลายทวมจุดของสาร) ปดดวยแผนอะลูมิเนียมฟอยลใหมิดชิด
และมิใหมีการรบกวนขณะทีต่ัวทําละลายเคลื่อนที่ขึ้นมา ปลอยใหตวัทําละลายเคลือ่นขึ้นมาจน
ประมาณ 3/4 ความสูงของแผน TLC  นําแผน TLC ออกแลวทําเคร่ืองหมายแนวของตวัทํา
ละลาย(solvent front)  นําแผนTLCที่แหงแลวไปสองภายใตแสงUV ทําเครื่องหมายตําแหนง
ของจุดตางๆ บนแผน TLC วัดระยะที่สารและตัวทําละลายเคลื่อนที่เพ่ือใชคํานวณคา Rf (รูปที ่
5.2)  นําคา Rf ที่คํานวณได (ของแตละกลุม) ไปกรอกบนกระดาน นําผลการทดลองของทกุ
กลุมมาพิจารณาเพื่อเลือกตัวทําละลายที่เหมาะสม ตัวทําละลายที่เหมาะสมคือตัวทําละลายที่
สามารถแยกสาร 2 ตัวออกจากกันไดดีโดยที่จุด 2 จุดมีระยะหางกันพอ สมควร ตัวทําละลายที่
สามารถแยกสารผสมไดดีใน TLC จะมีความสามารถในการแยกคลาย คลึงกันใน PLC  เม่ือ
เลือกระบบตัวทําละลายทีใ่หผลการแยกดีที่สุดไดแลวใหใชระบบตัวทําละลายดังกลาวสําหรับ
แยกสารผสมในแผน PLC ตอไป 
     

ข.  การแยกสารผสมของพารา-โบรโมอะซิโตฟโนนและเบตา-แนฟทอลโดยใช 
PLC (Preparative  thin-layer Chromatography) 

กอนอ่ืนใหนกัศึกษาเตรียมอุปกรณลักษณะคลายพูกัน (หัวขอ 5.5.2)  นําอุปกรณดัง 
กลาวมาดูดสารตวัอยาง แลว “ขีดเสน” ลงบนแผน PLC ที่มีซิลกิาเจลเคลือบอยูอยางแผวเบา
(หามใชดินสอขีดเสนบนแผน PLC  เพราะปลายแหลมของดินสออาจขูดเอาตวัดูดซับบางสวน
ออกมา)   และควร ” ขีด“ ใหเปนเสนบางที่สุดเทาที่ทาํได (ความหนาของเสนไมควรเกิน 8 มม.)  
เสนทีข่ีดควรหางจากขอบลางของแผน PLC ไมนอยกวา 2 ซม. แตละคร้ังที่ขีดสารตวัอยางลงบน
แผน PLC ควรรอใหตวัทาํละลายที่ขีดกอนหนาน้ีแหงเสียกอนและเนือ่งจากสารตวัอยางทีใ่ชแยก
มีปริมาณนอย จึงควรพยายามขีดสารลงบนแผน PLC ใหหมดโดยกลัว้หลอดบรรจุสารตวัอยาง
ดวยคลอโรฟอรม 2-3 คร้ังๆละ 0.1-0.2 มล. เพ่ือไปละลายสารตวัอยางที่แหงติดอยูในหลอดแลว
ขีดตอจนสารหมด   เม่ือ “ขีด” สารท้ังหมดลงบนแผน PLC แลวนําไปเปาใหแหงในตูควนั  ใสตวั
ทําละลายทีเ่ลอืกลงไปในแทงค แลวใสกระดาษกรองขนาด 20 x 20 ซม.2สองแผนวางแนบผนงั
ดานในแทงคสองดาน ใหตวัทาํละลายซึมผานกระดาษกรองใหชุมกอน นําแผน PLC ที่ขีดสาร
ตวัอยางและแหงแลวลงในแทงค แทงค 1 อันใสแผน PLC ได 2 แผน โดยวางหงายใหตวัดูดซับ
อยูดานบนแลวพิงไปดานขาง 2 ดานๆ ละแผน ปดฝาใหมิดชิด รอใหตวัทําละลายเคลื่อนที่ขึน้มา
จนเกือบถงึขอบบน  นาํแผน PLC ออกจากแทงคแลวปลอยใหตวัทําละลายระเหยจนแหงในตูควนั  
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นําแผน PLC ที่แหงแลวไปสองภายใตแสง UV ขีดเสนก้ันบริเวณที่มีแถบของสารทั้ง
สองตัวอยู ขูดตวัดูดซับบริเวณที่มีสารอยูออกโดยใชมีดโกนหรือ spatula ลงไปในบีกเกอร
ขนาด 50 มิลลลิิตร 2 อัน เพ่ือมิใหสับสนนักศึกษาควรเขียนระบแุถบทีถู่กตองไวขางบีกเกอร    
ใสเมทานอลลงไปละลายสารทั้งสองตัวออกจากตัวดูดซับที่ขูดออก แลวกรองใสบกีเกอรอีก 2 
อันที่ชั่งไวแลว นําบีกเกอรที่มีสารละลายของสารไประเหยตัวทําละลายออกจนแหง ชั่งนํ้าหนัก
ของแตละบีกเกอรที่มีสารอยู เอาน้ําหนักที่ไดไปลบนํ้าหนักของบีกเกอรออก จะไดน้ําหนักของ
สารแตละตวั นําคาที่ไดไปคํานวณเปอรเซ็นตผลได และหาจุดหลอมเหลวของสารทั้งสองตัว   

จากจุดหลอมเหลวของสารทั้ง 2 ตัว  นักศึกษาสามารถสรุปไดวา แถบบนและแถบลาง
ของแผน PLC เปนของสารใด สารตวัไหนที่เคลื่อนทีไ่ดเร็วกวา เพราะเหตใุด                             
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คําถามทายบท 
 
1. Adsorption และ Partition chromatography ตางกันอยางไร 
2. ในกระบวนการ adsorption สารตัวอยางที่มีสภาพขั้วสูงจะเคลื่อนที่ไปกับตวัทําละลายเร็ว

หรือชากวาสารตัวอยางที่มีสภาพขั้วต่ํา 
3. TLC มีประโยชนอยางไร 
4. ในการแยกดวย TLC   เหตุใดจึงไมใหระดับของตวัทําละลายอยูเหนือจุดของสาร 
5. เหตุใดจึงตองรีบขีดแนวของตัวทําละลายหลังจากเอาแผน TLC ออก  
6. ในขบวนการ adsorption chromatography สารตัวอยางที่มีสภาพขั้วสูงจะเคลือ่นที่ไปกับ

ภาคเคลื่อนที่ (ตัวทําละลาย) เร็วหรือชากวาสารตวัอยางที่มีสภาพขั้วต่ํากวา  
7. จงเขียนสตูรโครงสรางของพารา-โบรโมอะซิโตฟโนนและเบตา-แนฟทอล ในการทดลองเร่ือง 

“PLC” นี้  สารสองตัวนีต้วัไหนเคลื่อนที่เรว็กวา(แถบบน)  
8. ในการแยกสารผสมพารา-โบรโมอะซิโตฟโนนและเบตา-แนฟทอลดวย PLC  ตัวทําละลายที่

เหมาะสมในการแยกคืออะไร   
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