
กลุ่มที่ 3

 

ลาํดบัที่ 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

3 : Spectromete

ราย

เครือ่งวเิคราะหห์าป

แบบเปลวไฟ (Flam

Absorption Spect

er 

ยการ 

 

ปรมิาณโลหะหนกั

me Atomic 

trometry) 

เครื่องมือวิท

จาํนวน 

 

1 

ทยาศาสตร ์ศนูยเ์

ยี่ห้อ 

 

PerKin Elmer 

เครื่องมือ ศาลาย

รุ่น 

 

A Analyst 200 + 

flas 400 

ยา : SCIF มหาวิท

คณุสมบ

1.) มเีตาเผาสาํหรั

ใชไ้ดก้บัเชือ้เพ

Nitrous oxide

2.) มรีะบบใหค้วา

เตาไฟฟ้า โดย

ตัง้แต่ 100°C 

3.) มหีลอดกาํเนิด

Al, Ca, Cr, C

และชนิด Elec

สาํหรบัการวเิค
 

ทยาลยัมหิดล 

บตัิ/อปุกรณ์ประกอ

 

รบัการวเิคราะหโ์ลหะ

พลงิชนิด Air – acety

e – acetylene 

มรอ้นกบัเซลลว์เิครา

ยควบคุมอุณหภมูไิดอ้

ถงึสงูสดุได ้1,000°C

ดแสง สาํหรบัการวเิค

o, Cu, Au, Ag, Fe 

ctrodeless Discharg

คราะหธ์าตุ As, Se แ

บ 

ะหนกัที่

ylene และ 

าะหแ์บบ

อยา่งน้อย

C 

คราะหธ์าตุ 

และ Pb 

ge Lamp 

และ Hg 

ภาพประกอบ

เครื่องมือวิทยาศา

 

บ 

าสตร ์



ลาํดบัที่ 

 

3.2 

 

3.3 

ราย

เครือ่งวเิคราะหห์าป

แบบแกรไฟต ์(Gra

Atomic Absorptio

เครือ่งวดัปรมิาณส

การดดูกลนืแสง 

(Spectrophotome

ยการ 

 

ปรมิาณโลหะหนกั

aphite Furnace 

n Spectrometry) 

 

สาร โดยอาศยัคา่

eter) 

จาํนวน 

 

1 

 

1 

ยี่ห้อ 

 

PerKin Elmer 

 

Thermo 

รุ่น 

 

A Analyst 600 

 

Evolution 600 

 

 

คณุสมบ

1.) เป็นเครือ่งวเิค

ปรมิาณน้อย ไ

พนัลา้นสว่น (

2.) สามารถปรบัตั ้

อุณหภมูหิอ้ง จ

3.) มหีลอดกาํเนิด

Mg, Mn, Ni, K

และชนิด Elec

สาํหรบัการวเิค

Pb 
 

1.) เป็นเครือ่งใชว้ ั

ควบคุมการทาํ

ไมโครโปรเซส

Double Beam

2.) เลอืกความยาว

ตัง้แต่ 190 ถงึ

3.) มชีอ่งใสส่ารตวั

 1 หลอด และมี

 1 ชอ่ง 
 

บตัิ/อปุกรณ์ประกอ

 

ราะหห์าปรมิาณโลห

ไดต้ํ่าถงึระดบัหนึ่งสว่

ppb) 

ตัง้อุณหภมูเิตาเผาได้

จนถงึไมน่้อยกวา่ 2,6

ดแสง สาํหรบัการวเิค

K, Na, Zn, Ti, V, Si

ctrodeless Discharg

คราะหห์าปรมิาณธาต

 

ดัหาปรมิาณของสาร

างานดว้ยระบบ

สเซอร ์ระบบ Optics 

m 

วคลื่นในการตรวจจบั

 900 นาโนเมตร 

วัอยา่งขนาด 10 mm

มชีอ่งใสส่ารอา้งองิ จาํ

บ 

หะหนกัทีม่ ี

วนใน

 ้ตัง้แต่

600°C 

คราะหธ์าตุ 

 และ Cd 

ge Lamp 

ตุ Sn และ 

รตวัอยา่ง 

 เป็นแบบ 

บสารได้

m. ได ้

านวน 

ภาพประกอบ

เครื่องมือวิทยาศา

 

 

บ 

าสตร ์



ลาํดบัที่ 

 

3.4 

 

3.5 

 

 

 

ราย

เครือ่งวเิคราะหส์าร

อนิฟราเรด 

(FTIR Spectropho

เครือ่งเซอรค์ลูารไ์ด

(Circular Dichrois

ยการ 

 

รละลายแบบ

otometer) 

 

ดโครอกิ 

sm Spectrometer) 

จาํนวน 

 

1 T

 

1 

ยี่ห้อ 

 

Thermo Fisher 

Scientific 

 

JASCO 

รุ่น 

 

Nicolet 6700 

 

J815 – CD 

คณุสมบ

1.) เป็นเครือ่งสาํห

แสดงลกัษณะจ

แสงอนิฟราเรด

เชงิคุณภาพแล

มาตรฐานเทยีบ

2.) มฟีงักช์นัสาํหร

ต่างๆ เชน่ Tra

Spectral Com

Check, Basel

Resolve, H2O

วเิคราะหส์เปค

ของพคี พรอ้ม

แบบ Real Tim
 

1.) มชีว่งความยา

ตัง้แต่ 163 – 9

2.) มชีุดควบคุมอุณ

(Peltier Single

อุณหภมูไิดต้ัง้
 

บตัิ/อปุกรณ์ประกอ

 

หรบัวเิคราะหห์าหมูฟ่

จาํเพาะของสารประก

ด ซึง่สามารถวเิคราะ

ละปรมิาณวเิคราะห ์

บ 

รบัการวดัและจดัการ

ansmittance, Absor

mparison, Spectral Q

line Correction, Pea

O and CO2 Correcti

คตรมั การหาพืน้ทีพ่คี

มทัง้สามารถแสดงสเป

me ได ้

 

วคลื่นทีเ่ครือ่งสามาร

900 นาโนเมตร 

ณหภมูสิารตวัอยา่งช

e Cell Holder ) โดย

แต่ 0 ถงึ 100°C 

บ 

ฟงักช์นั ซึง่

กอบ โดยใช้

ะหส์ารไดท้ัง้

เมือ่มสีาร

รในรปูแบบ

rption, 

Quality 

ak 

on 

ค ความสงู

ปคตรมัได้

รถเลอืกได้

ชนิดไฟฟ้า 

ยสามารถตัง้

ภาพประกอบ

เครื่องมือวิทยาศา

 

 

บ 

าสตร ์



ลาํดบัที่ 

 

3.6 

 

3.7 

 

 

 

 

ราย

เครือ่งตรวจวดัปรมิ

ดดูกลนืแสง (Spec

เครือ่งวเิคราะหก์าร

แสงในไมโครเพลท

Luminescence an

Microplate Reade

ยการ 

 

มาณสารแบบ

ctrofluorometer) 

 

รดดูกลนืและเรอืง

ท (UV – Vis, 

nd Fluorescence 

er) 

จาํนวน 

 

1 

 

1 

ยี่ห้อ 

 

JASCO 

 

รุ่น 

 

FP – 6200 

 

คณุสมบ

1.) เป็นชุดเครือ่งมื

ปรมิาณสารเรอื

โดยการวดัคา่ก

 ฟลอูอเรสเซนต

2.) มซีอฟทแ์วรว์ิ

ในการศกึษาแ

หลากหลาย ไ

Folding, Fing

Measure of D

Macromolecu

Living Cells, 
 

1.) เป็นเครือ่งอ่าน

วดัคา่การดดูก

Fluorescence

และ Lumines

2.) สามารถวดั A

230 – 1,000 
 

บตัิ/อปุกรณ์ประกอ

 

มอืสาํหรบัใชใ้นการวิ

องแสงชนิด Researc

การเรอืงแสงของสาร

ตใ์นสารตวัอยา่ง 

เคราะหป์รมิาณสาร 

และวเิคราะหต์วัอยา่ง

ไดแ้ก่ Dynamics of 

gerprint and Identifi

Distance within 

ule, Concentration 

 Membrane Structu

 

นคา่ไมโครเพลท โดย

กลนืแสง Absorbance

e Top and Bottom R

cence ได ้

bsorbance ไดใ้นชว่

 นาโนเมตร 

บ 

เิคราะห์

ch Grade 

ร 

สามารถใช้

งได้

Protein 

ied of Oil, 

of Ion in 

ure 

ยหลกัการ

e, 

Reading 

งตัง้แต่ 

ภาพประกอบ

เครื่องมือวิทยาศา

 

– 

บ 

าสตร ์


