
 
 
 
 
 

 
 

อัลตราไวโอเลต สเปคโตรสโคป 
(Ultraviolet Spectroscopy) 

สเปคโตรสโคปในสารประกอบอินทรีย 

บทที ่9 

 

9.1     บทนํา 
ปจจุบัน เทคนิคทางสเปคโตรสโคปที่สําคญัตอการหาสตูรโครงสรางของสารประกอบอินทรีย 

ไดแก อัลตราไวโอเลต สเปคโตรสโคป (Ultraviolet spectroscopy) อินฟราเรดสเปคโตรสโคป 
(Infrared spectroscopy),   โปรตอน- และ คารบอน-13  นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ สเปค
โตรสโคป (Nuclear magnetic resonance spectroscopy) และ แมส สเปคโตรเมตรี (mass 
spectrometry)  

UV สเปคโตรสโคปใหขอมูลที่เปนประโยชนเฉพาะกับสารประกอบทีไ่มอ่ิมตัวและเปนสาร 
ประกอบที่มีระบบคอนจูเกต เชน dienes และ polyenes, conjugated enones และ dienones, 
สารประกอบอะโรเมติก เปนตน IR สเปคโตรสโคปใหขอมูลเกี่ยวกบัหมูฟงคชั่นในโมเลกุล สวน 
NMR สเปคโตรสโคปสามารถบอกขอมูลหลายอยางที่นําไปสูการหาสูตรโครงสรางของสารและ แมส 
สเปคโตรเมตรสีามารถใหขอมูลเก่ียวกับสูตรโมเลกุล น้ําหนักโมเลกุลและยังใชยืนยันโครงสรางของ 
สารไดดวย สําหรับการทดลองในหัวขอสเปคโตรสโคปนี้ เราจะเนนการวิเคราะหขอมูลจาก UV, 
IR และ 1H-NMR สเปคตรมัเทาน้ัน 
 

9.2  อัลตราไวโอเลต  สเปคโตรสโคป 
 UV สเปคโตรสโคปใหขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนสภาวะของอิเลคตรอน (Electronic 
transitions) ภายในโมเลกุล ยานของรังสีแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic radiation) ที่ให
พลังงานสําหรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะของอิเลคตรอนอยูในชวงความยาวคลื่นประมาณ 200 - 
800 นาโนเมตร (nm) อิเลคตรอนทีเ่ก่ียวของกับการเปลีย่นสภาวะมี 2 ประเภทคือ (1) อิเลคตรอน
ที่กอพันธะ (bonding electrons) และ (2) อิเลคตรอนที่ไมกอพันธะ (non-bonding) ซึ่งไดแก
อิเลคตรอนคูโดด (unpair electrons) ของออกซิเจน ไนโตรเจน เฮโลเจนและซัลเฟอร  
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9.2.1 การเปลี่ยนสภาวะของอิเลคตรอน(Electronic transitions) 
การเปลี่ยนสภาวะของอิเลคตรอนที่เกิดในสารประกอบอินทรียที่สําคัญมี 4 แบบคือ 

σ→σ*, n →σ*, π→π* และ n →π*  การเปลี่ยนสภาวะเหลาน้ีใชพลงังานแตกตางกัน 

(รูปที่ 9.1) สําหรับการเปลี่ยนสภาวะ σ→σ* ซึ่งเกิดในสารประกอบอ่ิมตัวใชพลังงานมากที่สุด
และเกิดท่ีความยาวคลื่นต่ํากวา 200 nm การบันทึกสเปคตรัมของสาร ในยานต่ํากวา 200 nm 
ทําไดยาก เน่ืองจากออกซิเจนดูดกลืนรังสีในยานน้ี UV-VIS สเปคโตรมิเตอรทัว่ไปจึงไมสามารถ

วัดได ทําใหการเปลี่ยนสภาวะ σ→σ* ไมสามารถนํามาใชประโยชนได การเปลี่ยนสภาวะ n 

→σ* เกิดในสารประกอบอ่ิมตัวที่มีออกซิเจน ไนโตรเจน และซัลเฟอรในโมเลกุล การเปลี่ยน

สภาวะ π→π* เกิดในสารประกอบที่มีพันธะคู พันธะสามและอะโรเมติก การเปลี่ยนสภาวะทั้ง

สามแบบที่กลาวมานี้เปน allowed transition สวนการเปลี่ยนสภาวะ n →π* ซึ่งเกิดใน
สารประกอบคารบอนิลเปน forbidden transition     
        

σ* 

π*                                         n→σ* 
 

                                                                                       n →π* 

n                          σ→σ*                      π→π*             
 

π 
σ   

 
รูปที่ 9.1   ระดับพลังงานของการเปลี่ยนสภาวะของอิเลคตรอน 

 
9.2.2 กฎของ Beer-Lambert  

            O.D. (optical density)  =  A (Absorbance)  =   log10
Ι
Ι0   =   εcl 

 

                                                ε      =     
cl
A  
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    ε  =   molar absorbtivity  หรือ molar extinction coefficient 
    c  =   ความเขมขนของสารละลาย  หนวยเปนโมลตอลติร 
     l    =   ระยะทางที่แสงผานสารตัวอยาง หนวยเปนซม. 

ถาคาของ ε  >  104  หมายถึงความเขมของการดูดกลืนรังสีมีคาสูง           

           ε  <  103  หมายถึงความเขมของการดูดกลืนรังสีมีคาต่ํา 

สําหรับ forbidden transition , n →π*  มีคาต่ํากวา 102            

ถาไมทราบน้ําหนักโมเลกุลของสาร ใชสูตร ε  =   แทน โดย c มีหนวยเปนกรัม/มล. %1
1cm cl

A    

 λmax คือความยาวคลื่นที่สารมีการดูดกลืนรังสีสูงสุด (ความเขมสูงสดุ) ตัวอยางเชน UV 

สเปคตรัมของ cholesra-3,5-diene (รูปที่ 9.2) มีแถบเกดิที่ λmax 234 nm (ε 20,000) 

 Molar extinction coefficient (ε) ของ conjugated dienes และ enones อยูในชวง 
10,000 – 20,000 ตัวอยางในรูปที่ 9.1 Absorbance (A) ที่จุดสุดยอดของพีคคือ 1.2 และความ
ยาวของเซลลบรรจุสารคือ 1 ซม. ดังนั้น ความเขมขนที่ตองการสําหรับการบนัทึกสเปคตรัมน้ี
คือ 

               c    =    
A

lε
      =   

1.2

20,000
    =   6   x   10−5   mole/liter 

 
ซึ่งก็คือ 0.221 มิลลิกรัมตอ 10 มิลลิมิตรของตัวทําละลาย           

ตัวทําละลายที่มักใชใน UV สเปคโตรสโคปคือ 95% ethanol, methanol, น้ําและ
ไฮโดรคารบอนอ่ิมตัว เชน hexane, trimethylpentane และ isooctane ไฮโดรคารบอน 3 ตัว
หลังนี้มักจะตองทําใหบริสทุธิ์กอนเพ่ือกําจัดมลทินที่ดูดกลืนแสง UV 

เซลลบรรจุสารตัวอยางที่ใชในยานวิซิเบิลทําจากแกวธรรมดา สวนในยาน UV ใชเซลล
ทําจาก Quartz เน่ืองจากแกวธรรมดาดูดกลืนแสง UV เซลลบรรจสุารตองสะอาดและบริสุทธิ ์
เน่ืองจากสารเพียงเล็กนอยก็ใหแถบ UV ได แมแตรอยน้ิวมือก็เกิดแถบ UV ได   
 

9.2.3   การนําเสนอ UV สเปคตรัม  

ปกติ  UV  สเปคตรัมจะนําเสนอเปนกราฟโดยพลอตระหวาง ความยาวคลื่นและε หรือ 

log10ε   หรือ พลอตระหวาง ความยาวคลื่นและ Absorbance 
                                                     

Molar concentration 
Absorbance 

โดย          ε      = 
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               อีกวิธีหนึ่งคือ  บอกตําแหนงของความยาวคลื่นที่มีความเขมสูงสุด (wavelength   

maximum) ,  λmax  และความเขมของแถบอาจบอกเปน  εmax หรือ log10ε  หรือ Absorbance 
ตวัอยางเชน   UV สเปคตรัมของ 4-Nitroaniline  ใน Ethanol เปนดังนี้ : (A)  

 

                          375 
2.0 - 

1.0 - 

 
                              225                              
  ABSORBANCE                               
                  
 
                         |                      |                      |                  | 
                      200              300               400             500 

                                                          λ (nm)                               

        λmax   227  ,  A  =  1.55  ;         λmax   375  ,  A  =  1.75   

หรือ     λmax   227  ,  εmax = 1.39 x 10
4
  ;   λmax   375  ,  εmax  =  1.6  x 10

4
        

 
9.2.4  คําศัพทที่ใชอธิบายเก่ียวกับแถบ UV และ VIS 
Chromophore หมายถึงหมูฟงคชันที่ดูดกลืน UV และ VIS (200-800 nm) 
Auxochrome หมายถึงหมูฟงคชันที่ไมดูดกลืน UV และ VIS แตมีผลทําใหเกิดการเลื่อน

ตําแหนงของแถบไปที่ความยาวคลื่นยาวขึ้นหรือสั้นลง   ไดแก    หมูที่มีอิเลคตรอนที่ไมกอพันธะ 

เชน −OR , −OH , NH2 , NR2 , เฮโลเจน เปนตน มาตอกับระบบ π  
Bathochromic shift หรือ red shift หมายถึงการเลื่อนตําแหนงของแถบ UV และ VIS 

ไปยังตําแหนงที่มีความยาวคลื่นยาวขึ้น 
Hypsochromic shift หมายถึงการเลื่อนตาํแหนงของแถบ UV และ VIS ไปยังตําแหนง

ที่มีความยาวคลื่นสั้นลง 
Hyperchromic shift หมายถึงความเขมของรังสีที่ดูดกลืนเพิ่มขึ้นกวาเดิม 
Hypochromic shift หมายถึงความเขมของรังสีที่ดูดกลืนลดลงกวาเดิม 
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รูปที่ 9.2    UV สเปคตรัมของ cholesta-3,5,-diene ในethanol    
 
 

 

 
 
                               รูปที่ 9.3    Double-beam UV spectrometer 
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9.2.5  UV-VIS สเปคโตรมิเตอร 
UV-VIS สเปคโตรมิเตอรเปนแบบลําแสงคู (รูปที่ 9.3) โดยลําแสงลําหนึ่งจะผานเซลลสาร

ตัวอยาง อีกลําหน่ึงผานเซลลสารอางอิง สเปคโตรมิเตอรนี้มีทั้ง deuterium lamp(ใหกําเนิด UV, 
200-400 nm) และtungsten lamp (ใหกําเนิด VIS, 200-400 nm)  ลําแสงจากแหลงกําเนิดจะ
ผานmonochromator ซึ่งทําการกระจายแสงออกเปนความยาวคลื่น แตละความยาวคลื่นของแสง
ที่ออกจาก monochromator จะถูกแยกเปน 2 ลํา ลําหนึ่งผานเซลลสารตัวอยาง อีกลําหน่ึงผาน
เซลลสารอางอิง(ซึ่งมักเปนตัวทําละลายที่ละลายสารตัวอยาง) ลําแสงแตละลําจะถูกโฟกัสไปที่
เครื่องตรวจวัด(detector)ซึ่งจะวัดอัตราสวนความเขมของลําแสงทั้งสอง และความแตกตางของ
ความเขมจะถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ และพลอตออกมาเปน Absorbance ที่แตละความยาวคลื่น  
 

9.3    Dienes และ polyenes  
Ethylene มี λmax 163 nm (ε 15,000) และ butadiene มี λmax  217 nm (ε 20,900)  

ถาระบบคอนจูเกตยาวขึ้น ความยาวคลืน่ก็ยิ่งยาวขึ้นจนอาจดูดกลืนในยานวิซิเบลิ ตวัอยางเชน 

Lycopene : ซึ่งมี 11 พันธะคูทีค่อนจูเกตมี λmax 470 nm (ε 185,000) (รูปที่ 9.3) lycopene 
ดูดกลืนแสงสีน้ําเงินที่ 470 nm จึงมีสีปรากฏเปนสีสมสดซ่ึงเปนสีของมะเขือเทศ 

 
 

รูปที่ 9.4    UV สเปคตรัมของ lycopene ใน isooctane  
 

Woodward และ Fieser ไดรวบรวมกฎสําหรับการคํานวณคา λmax  ของ conjugated 
dienes  และ polyenes  กฎเหลาน้ีแสดงอยูในตารางที่ 9.1 

  CM 328 128 



ตารางที่ 9.1  กฎสําหรับการคํานวณคา λmax  ของ  conjugated dienes และ polyenes   

 Homoannular heteroannular die 
 (cisoid) (transoid) 
Parent 253  nm 214  nm 
คาเพิ่ม :   
Double bond extending conjugation 30 30 
Alkyl substituent or ring residue 5 5 
Exocyclic double bond to any ring 5 5 
Polar group :–OCOCH3 0 0 
–OR 6 6 
–Cl , –Br 5 5 
–NR2 60 60 
 

ตัวอยางการคํานวณคา  λmax  ของ Conjugated dienes และ polyenes : 
 

                       

ι

ι

 
                      

 
Parent  diene      214 nm Parent  homoannular 253  nm 
 –CH3          5 Ring residues (4×5)       20 

Ring residues (2×5)        10 Double bond ext. conj.       30 

λmax (ที่คํานวณได)      229 nm exocyclic double bond 

  (2×5) 

      10 

λmax (      229 nm λmax (ที่วัดได) ที่คํานวณได) 313 nm 

      
   λmax ( 315 nm ที่วัดได) 
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9.4      Enones และDienones 
Woodward ไดรวบรวมกฎสําหรับการคํานวณคา λmax ของ enones และ dienones ซึง่

แสดงอยูในตารางที่ 9.2 เน่ืองจากคาตางๆ ที่แสดงในตารางที่ 9.2 ไดจากการวัดในตวัทําละลาย 
ethanol ดังนั้น จึงมีตารางที่ 9.3 ไวเพ่ือใชในการแกไขคาที่คํานวณไดหากมีการเปลี่ยนแปลงตวั
ทําละลาย  

ตัวอยางสเปคตรัมของ enones ไดแก สเปคตรัมของ (1) pulegone และ (2) carvone 

แสดงอยูในรูปที่ 9.5 และการคํานวณคา λmax ของสาร 2 ตัวนี้แสดงอยูในตารางที ่9.4 และ 9.5  
 

 
 

   รูปที่ 9.5    UV สเปคตรัมของ (1) pulegone และ  (2)  carvone  ใน hexane 
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ตารางที่ 9.2    กฎสําหรับการคํานวณคา λmax  ของ Conjugated enones และ  dienones  ใน   
                   Ethanol  
 

OCC

β Rα

Cβ C

β Rα

CC C

δ

δ OC

γ

 

 

Base value :   
   Six-membered ring or acyclic  parent  enone   215   nm 
   Five-membered ring parent enone   202 
   Acyclic dienone      245 

คาเพิ่ม :   

Double bond extending conjugation     30 
R (Alkyl substituent or ring residue) α    10 

 β    12 

 γ,  δ and higher    18  

–OH  group α    35 
 β    30 
 δ    50 
–COCH3   α , β , δ     6 

–OCH3 α    35 
 β    30 
 γ    17 
 δ    31 
–Cl α    15 
 β    12 
–Br α    25 
 β    30 
–NR2 β    95 
Exocyclic double bond      5 
Homocyclic diene component       39 
Solvent correction  variable  
 λ (EtOH

Max ที่คํานวณได) =   Total   nm 
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       ตารางที ่9.3   Solvent correction  
Solvent Factor   for Correction  to  Ethanol (nm) 
         Hexane           +11 
         Ether           +7 
         Dioxane           +5 
         Chloroform           +1 
         Methanol            0 
         Ethanol            0 
         Water           -8 

 
 

 

ตารางที่  9.4    การคํานวณคา λmax  ของ Pulegone (ดูรูปที่ 9.5)  

Parent enone 215 nm 
α- ring residue 10  
β - alkyl  group(2 methyl groups) 24  
Exocyclic double bond     5  
Solvent  correction (hexane)   -11  
                               λmax (ที่คํานวณได) 245 nm 
   
                               λmax (ที่วัดได) 244 nm 
 

ตารางที่   9.5   การคํานวณคา λmax  ของ Carvone (ดูรูปที่ 9.5)  

Parent enone 215 nm 
α- alkyl  group (methyl) 10  
β - ring residue 12  
Solvent  correction (hexane) -11  
                                 λmax (ที่คํานวณได) 226 nm 
   
                            λmax (ที่วัดได) 229 nm 
 
 

  CM 328 132 



9.5      สารประกอบอะโรเมติก 
UV สเปคตรัมของเบนซีนประกอบดวย 3 แถบคือ   

1.  184 nm (ε 47,000) (E band) มีความเขมสูง เกิดจาก allowed transition และเกิดในยาน
ของ UV สุญญากาศ จึงไมปรากฏใน UV สเปคตรัมทัว่ไป  

2.  203.5 nm (ε 7,400) (K band) มีความเขมต่ํากวา E band เกิดจาก forbidden transition  

3.  254 nm (ε 204) (B band) มีความเขมต่ําสุด เกิดจาก forbidden transition 

คา  λmax ของสารประกอบอะโรเมติกแสดงอยูในตารางที่ 9.6 
 

ตารางที่  9.6   คา  λmax ของสารประกอบอะโรเมติก 
 

           K  band           B  band  

λmax(nm)         ε λmax  (nm)       ε 

    –H 203.5   7,400  254   204  
   –CH3 206.5   7,000  261   225  
   –Cl 209.5   7,400  263.5   190  
   –Br 210   7,900  261   192  
   –OH 210.5   6,200  270 1,450  

   –O− 235   9,400  287 2,600  

   –OCH2CH3 217.5   6,400  280 1,480  
   –NH2 230   8,600  280 1,430  
   –NH3

+ 203   7,500  254     169  
   –CN 224 13,000  271 1,000  
   –COOH 230 11,600  273   970  
   –COCH3   245.5   9,600     
   –CHO 249.5 11,400     
   –NO2 268.5   7,800     

R 
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ถามีหมูอัลคลิจบักับเบนซีน จะเกิด bathochromic shift ของ B band เชน ใน toluene 
B band จะเลือ่นจาก 254 nm ไปที่ 261 nm และใน hexamethylbenzene จะเลื่อนไปที่ 272 nm 
ถาหมูแทนที่มีอิเลคตรอนทีไ่มกอพันธะ เชน ในchlorobenzene B band จะเลื่อนจาก 254 nm 
ไปที่ 257 nm,  ในphenol จะเลื่อนไปที่ 270 nm,  ในaniline จะเลื่อนไปที ่280 nm   เกิดจากอันตร

กิริยาระหวางระบบ π อิเลคตรอนกับอิเลคตรอนทีไ่มกอพันธะ การเพ่ิมอิเลคตรอนที่ไมกอพันธะ 
เชน การเปลี่ยนจาก phenol ไปเปน phenoxide ion ในเบส   K band จะเลื่อน จาก 210.5 nm ไป

ที่ 235 nm และ B band จาก 270 nm ไปที่ 287 nm (เกิด Bathochromic shift) และ ε ก็เพ่ิมขึน้
ดวย(เกิด hyper-chromic shift)   Bathochromic shift และ hyperchromic shift นี้ก็พบในสเปคตรัม
ของ vanillin ในเบสดวย (รูปที่ 9.6) การกําจัดอิเลคตรอนคูโดดของไนโตรเจนโดยการเติมกรด 
aniline จะเปลีย่นเปน anilinium cation   K band จะเลือ่นต่ําลงจาก 230 nm ไปที่ 203 nm และ B 

band ก็จะเลื่อนจาก 280 nm ไปที่ 254 nm (รูปที่ 9.7) 

A. I. Scott (1964) ไดคิดคนกฎสําหรับการคํานวณหาคา λmax ของ K band ของสาร 
ประกอบอะโรเมติกคีโตน แอลดีไฮด กรดและเอสเทอรในสารละลายเอทานอล กฎเหลาน้ีได
รวบรวมไวในตารางที่ 9.7   

 

 
รูปที่ 9.6  UV สเปคตรัมของ (1)  Vanillin (เปนกลาง) และ (2) anion ของ vanillin 
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ตารางที่  9.7   ตารางสําหรับคํานวณคา  λmax ของสารประกอบอะโรเมติกคารบอนิล 
 
   Parent chromophore            
 

C

O

R                           
                                        

R = OH  or  OAlkyl                                    230 

R = H                                                     250
 

R = Alkyl substituent or ring residue              246 

คาเพิ่มสําหรับหมูแทนที่ที่วงเบนซนี                  

–Alkyl  or ring residue o, m 3 
 p 10 
–OH  ,  OCH3 , or  OAlkyl o, m 7 
 p 25 

–O− o 11 

 m 20 
 p 78 
–Cl o, m 0 
 p 10 
–Br o, m 2 
 p 15 
–NH2 o, m 13 
 p 58 
–NHCOCH3 o, m 20 
 p 45 
–NHCH3 p 73 
–N(CH3) 2 o, m 20 
 P 85 
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             รูปที่ 9.7   UV สเปคตรัมของ (1) aniline และ (2) aniline hydrochloride 
 

ตัวอยางการคํานวณคาλmax  ของสารประกอบอะโรเมติกคารบอนิล  
 

      

Br

O

CH3

HO
OH

C
O

 
 
Parent  chromophore      246 nm Parent  chromophore 230  nm 
o-ring residue         3 m-OH       14 
m-Br         2 p-OH       25 

λmax (      251 nm λmax (ที่คํานวณได) ที่คํานวณได) 269 nm 

      

λmax (      253 nm λmax ( 270 Nm ที่วัดได) ที่วัดได) 
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OCH3
CH3O

O OH
CH

3
O

HO C

O

OH

 
           
Parent  chromophore      246 nm Parent  chromophore 230  nm 
o-ring residue         3 m-OH(2X7) 14 
m-CH3 
p-CH3 

        7 
      25 

p-OCH3 25 

λmax (      281 nm λmax (ที่คํานวณได) ที่คํานวณได) 269 nm 

      

λmax (      278 nm λmax ( 270 nm ที่วัดได) ที่วัดได) 
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การทดลองที่ 9 
UV สเปคโตรสโคป 

 
           สารตวัอยางที่จะบันทึกสเปคตรัม  จะตองอยูในรปูสารละลาย  การเตรียมสารตวัอยาง
ประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี้ 
 
การเลือกตัวทําละลาย 

ตวัทําละลายประเภทที่มีขัว้ (polar solvents) ที่ใชกันทัว่ไป ไดแก 95% EtOH, MeOH 
และ H2O สวนตวัทําละลายประเภททีไ่มมีขั้ว (non-polar solvents) ไดแก hexane, cyclohexane, 
heptane เปนตน ตวัทาํละลายทีเ่ลือกตองมีความบริสุทธิ์สงู ละลายสารตวัอยางไดดีและตอง
เตรียมใหมีความเขมขนที่แนนอน ตวัทําละลายทีใ่ชตองไมดูดกลืนรังสีในยานเดียวกับสาร 

ตารางที่ 9.8 ไดรวบรวมตัวทําละลายและความยาวคลื่นต่ําสุดทีต่ัวทําละลายเหลาน้ียัง 
คงโปรงใสอยู 
 
ตารางที่ 9.8   ตวัทําละลายที่ใชใน UV สเปคโตรสโคป  

ความยาวคลื่นตํ่าสุด ความยาวคลื่นตํ่าสุด 

ตัวทําละลาย ท่ีตัวทําละลายยังโปรงใส ตัวทําละลาย ท่ีตัวทําละลายยังโปรงใส 

   Acetonitrile 190 nm n-Hexane 201  nm 
   Chloroform 240 Methanol 205 
   Cyclohexane 195 Isooctane 195 
   1,4 –Dioxane 215 Water 190 
   95% Ethanol 205 Trimethyl phosphate 210 

 
เซลลบรรจุสาร 

เซลลที่ใชในยาน UV ทําจากควอทซหรือซิลิกาหลอมที่ความบรสิุทธิ์สูง สวนเซลลที่ใช
ในยาน VIS เปนแกวธรรมดา ขนาดของเซลลที่ใชกันทั่วไปมีความกวาง 1.0 ซม. 
 
 
 

  CM 328 138 



การเตรียมสารละลาย    
การวิเคราะหเชิงปริมาณ (quantitative analysis) ตองชั่งสารอยางละเอียดและละลายใน

ตัวทําละลายที่มีปริมาณแนนอน สารละลายที่เตรียมตองเจือจางมาก สําหรับเซลลกวาง 1.0 ซม. 
บรรจุสารละลายไดถึง 3 มล. เครื่องมือทั่วไปมีความไวสูงสุดเม่ือ absorbance มีคาประมาณ 1   

เราสามารถคํานวณหาความเขมขนของสารไดถาทราบคา ε ตัวอยางเชน 4-nitroaniline 

มี λmax (ε 13,890) น้ําหนักโมเลกุล 138  กําหนดให A = 1.55 

                     A   =      εcl  

                     c   =       
A

lε
        

                          =      
1.55

13890
 

                         =      1.12  x  10-4   โมล/ลิตร 
 

หากเปนสารตวัอยางที่ไมทราบคา ε อาจเริ่มตนจากความเขมขน 0.05% (กรัม/100 
มล.) สําหรับโมเลกุลเล็ก 
 
การบันทึก  UV สเปคตรัม 

นักศึกษาจะไดรับมอบหมายใหเตรียมสารตวัอยางซึง่เปนสารที่ดูดกลืนรังสี UV ผูควบคุม
ปฏิบตัิการจะสาธติการใช UV-VIS สเปคโตรมิเตอร นักศึกษาจะไดเรียนรูการเตรียมสารตวัอยาง 

วิธบีันทกึสเปคตรัมและการอานคาของ λmax และ ε จากสเปคตรมัตลอดจนวเิคราะหสเปคตรัม
เพ่ือหาสูตรโครงสรางของสาร 
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แบบฝกหัด 
1. UV สเปคตรัมของ acetone (0.05 M ใน cyclohexane, เซลล 1 ซม.) แสดง λmax ที่ 279 

nm โดยมี Absorbance = 0.74 จงหา molar absorptivity, ε ของ acetone ที่ความยาวคลื่น
นี้ 

2. But-3-en-2-one มีแถบ λmax ที่ 213 และ 320 nm สองแถบนี้เกิดจากการเปลี่ยนสภาวะ

อะไรและแถบไหนมีคา ε สูงกวา 

จงหาคา λmax  ของสารประกอบตอไปน้ี    3. 

     

O CO2Me

Br

CHO

MeO Cl  

      EtOAcO  

        

O
MeO

MeO O  
จงคํานวณคา molar absorptivity สําหรับสารประกอบตอไปน้ีที่มีคา λmax บันทึกที่ความยาว
ของเซลลเทากับ 1 ซม. 

4. 

            

O

OH
Me

Me

OHPh
O CO2Me

 
ความเขมขน (มก./ลิตร)              8.9                     18.4                       14.0  

 λmax (A)                 257 (1.05)              252 (1.65) ,              252 (1.50) 
                                                                   282 (0.22)                292 (0.14)                              
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