เครื่องมือวิ ทยาศาสตร์
ท
ศูนย์เครื
เ ่องมือ ศาลายยา : SCIF มหาวิ ทยาลั
ท ยมหิ ดล
กลุ่มที่ 5 : Sample Prepparation
ลําดับที่
5.1

รายยการ
ั่
เครือ่ งปนแยกสาร
ชนิดความเร็วสูง
(High Speed Cenntrifugation)

จํานวน

ยี่ห้อ

รุ่น

คุณสมบบัติ/อุปกรณ์ ประกอบ

1

Thermo

RC 6 Plus

1.) สามารถปรับตัง้ ความเร็วรอบได้ในช่
น วง 300 –
22,000 รอบต่อนาที หรือ 55,200 xg
ั ่ ดมุมเอียงคงที่ (Fixed Angle)
2.) มีหวั ปนชนิ
A
ความจุ 8 x 500 มิลลิลติ ร
ั ่ ดมุมเอียงคงที่ (Fixed Angle)
3.) มีหวั ปนชนิ
A
ความจุ 6 x 2550 มิลลิลติ ร
ั ่ ดมุมเอียงคงที่ (Swinging Bucket)
4.) มีหวั ปนชนิ
ความจุ 6 x 500 มิลลิลติ ร

ภาพประกอบบ
เครื่องมือวิ ทยาศาาสตร์

ลําดับที่

รายยการ

จํานวน

ยี่ห้อ

รุ่น

คุณสมบบัติ/อุปกรณ์ ประกอบ

5.2

ั่
เครือ่ งปนแยกสาร
ชนิดความเร็วสูงมาาก
(Ultra Speed Cenntrifugation)

2

Thermo

WX 100

1.) .มีความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 100,000 รอบ
ต่อนาที แรงเหหวีย่ งสูงสุดไม่น้อยกวว่า 802,000
xg
2.) สามารถคํานวณค่า K – factor, Peelleting
Times, De – rating Speeds, Molecular
Masses, S – value Conversion และ
Crystallizationn Times
ั ่ ย่ ง ชนิด Fixed Angle ความจุ
3.) มีหวั ปนเหวี
8 x 6 มิลลิลติ ร
ั ่ ย่ ง ชนิด Fixed Angle ความจุ
4.) มีหวั ปนเหวี
8 x 36 มิลลิลตร
ติ
ั ่ ย่ ง ชนิ
5.) หัวปนเหวี
ช ด Fixed Angle ความจุ
ค
6 x 100 มิลลิลิลติ ร

5.3

เครือ่ งระเหิดแห้งด้ว้ ยระบบ
สุญญากาศ (Freezze Dryer)

1

Thermo

Super Modulyo

1.) มีอุปกรณ์ชนิด Drum Manifolds สําหรับ
เชื่อมต่อขวดทํทําให้แห้งแบบ Flaskk ขนาด 500
ml. และ 100 ml.
m
2.) มีอุปกรณ์ชนิด Tray Cell สําหรับใส่ถาดเพือ่
วางตัวอย่างไดด้ไม่น้อยกว่า 6 ถาด พร้อม
ระบบควบคุมอุอณหภูม ิ และ Heatinng Mat
3.) อุปกรณ์ชนิด Vial
V Cell Stopperingg Shelf
สําหรับเชื่อมต่อหลอด Vial ขนาด 5 ml.

ภาพประกอบบ
เครื่องมือวิ ทยาศาาสตร์

ลําดับที่

รายยการ

จํานวน

ยี่ห้อ

รุ่น

คุณสมบบัติ/อุปกรณ์ ประกอบ

5.4

ตูเ้ ขย่าเลีย้ งเชือ้ แบบควบคุมอุณหภูม ิ
(Incubator Shakeer)

1

New
N Brunswick
Scientific

Innova 43 R

1.) สามารถตัง้ เวลลาการเขย่าได้ตงั ้ แต่ 0.1 ถึง
99.9 ชัวโมง
่
2.) สามารถปรับอุณหภูมไิ ด้ตงั ้ แต่ 20°°C ตํ่ากว่า
อุณหภูมหิ อ้ ง (ตํ
( ่าสุด 4°C) ถึง 80°C
3.) มีถาดเขย่าเอนนกประสงค์ พร้อมตัวจั
ว บยึด
ฟลาสก์ขนาด 50, 125, 250, 500 และ 1,000
มิลลิลติ ร
4.) สามารถกําหนนดความเร็วของการเขขย่าได้
ตัง้ แต่ 25 ถึง 500
5 รอบต่อนาที

5.5

เครือ่ งตัดชิน้ เนื้อ (M
Microtome)

1

Rootary Microtome

Cut 6062 Fully
Aut.

1.) เป็ นเครือ่ งตัดชิน้ เนื้อ โดยใช้มอื หมมุน (Rotary
Microtome)
2.) สามารถตัง้ ควาามหนาในการตัดชินเนื
น้ ้อได้ไม่
น้อยกว่า 0.5 – 100 ไมครอน โดยปรับความ
ละเอียดด้วยระะบบ Microprocessoor พร้อมทัง้
สามารถแสดงค่าความหนาผ่านทาางหน้าจอ
LCD

ภาพประกอบบ
เครื่องมือวิ ทยาศาาสตร์

ลําดับที่

รายยการ

จํานวน

ยี่ห้อ

รุ่น

คุณสมบบัติ/อุปกรณ์ ประกอบ

LABOROTA
4000ECO

1.) เป็ นเครือ่ งมือสํสาหรับการระเหยสารรตัวอย่างที่
เป็ นของเหลว โดยการกลันเพื
่ อ่ แยกตัวทํา
ละลายทีผ่ สมออยู่
2.) มีอ่างให้ความรร้อน สามารถปรับตังอุ
ง้ ณหภูม ิ
การใช้งานได้สูสงู สุด 100°C
่ หลายขนนาด ตัง้ แต่
3.) สามารถใช้กบั ขวดกลันได้
50 มล. ถึง 3 ลิตร

5.6

เครือ่ งกลันระเหยแ
่
แห้งแบบหมุน
(Rotary Evaporator)

1

Heidolph

5.7

เครือ่ งผสมสารให้เป็ปนเนื้อเดียวกัน
(Homogenizer)

1

Heidolph

5.8

เครือ่ งกรองสารละลลายโปรตีน
(Ultrafiltration Moodule)

1

Millipore

Silent Crusher M 1.) สามารถปรับความเร็
ค
วในการหมุนของ
ข
มอเตอร์ได้ 5,0000 ถึง 26,000 รอบบต่อนาที
ั่
ทีม่ ี
2.) มีความสามารถในการปนผสมสาร
ปริมาตรตัง้ แต่ต 0.8 – 2,000 มิลลิลตร
ิ

LabscaleTFF

มีการกรองแบบ Crossflow
C
Filtration สําหรับทํา
การ Concentratioon, Purification, Claarification,
และ Diafiltration สารละลายโปรตีน เออนไซม์
โดยสามารถกรองไได้ในช่วงปริมาตร (BBatch
Size) 50 – 1,0000 ml.

ภาพประกอบบ
เครื่องมือวิ ทยาศาาสตร์

ลําดับที่

รายยการ

จํานวน

ยี่ห้อ

รุ่น

คุณสมบบัติ/อุปกรณ์ ประกอบ

5.9

ตูป้ ลอดเชือ้ แบบปลล่อยลมแนวดิง่
ระดับ 2 (Laminar Flow Cabinet
Class 2)

2

Bioquell

ABS 1200

เป็ นตูป้ ลอดเชือ้ ชนินิด Biological Safetty Cabinet
Class II Type A22 โดยการเปา่ ลมในแนวดิง่
(Vertical Flow) และไม่ตอ้ งมีท่อระบายยอากาศ
ออกสูภ่ ายนอก

5.10

ตูป้ ลอดเชือ้ แบบปลล่อยลมแนวนอน
(Horizontal Laminnar Flow Cabinet)

1

Faster

Faster KBN

เป็ นตูก้ รองอากาศศบริสทุ ธิ ์ระบบ Horizontal
Laminar Flow โดดยลักษณะกระแสลม (Laminar
Flow) จะขนานกับพื
บ น้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน สามารถ
ป้องกันการปนเปื้อนบริ
อ เวณพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน

5.11

หม้อนึ่งฆ่าเชือ้ (Auutoclave)

2

HIRAYAMA

HVA – 50

1.) เครือ่ งนึ่งฆ่าเชืชือ้ ด้วยไอนํ้าแรงดันสูง ความจุ
ของห้องนึ่ง 500 ลิตร
2.) สามารถตัง้ อุณหภู
ณ มสิ าํ หรับการใช้งานต่
ง างๆ
ได้ ดังนี้
2.1) สําหรับการฆ่
ก าเชือ้ ตัง้ แต่ 1055°C ถึง
135°C
2.2) สําหรับการอุ
ก ่นตัง้ แต่ 45°C ถึง 80°C
3.) สามารถปรับตัง้ เวลาการทํางานได้ต้ งั ้ แต่ 1
นาที ถึง 250 นาที
น

ภาพประกอบบ
เครื่องมือวิ ทยาศาาสตร์

ลําดับที่

รายยการ

จํานวน

ยี่ห้อ

รุ่น

คุณสมบบัติ/อุปกรณ์ ประกอบ

5.12

เครือ่ งนึ่งฆ่าเชือ้ (AAutoclave)

2

HIRAYAMA

HVA – 110

1.) เครือ่ งนึ่งฆ่าเชืชือ้ ด้วยไอนํ้าแรงดันสูง ความจุ
ของห้องนึ่ง 1110 ลิตร
2.) สามารถตัง้ อุณหภู
ณ มสิ าํ หรับการใช้งานต่
ง างๆ
ได้ ดังนี้
2.1) สําหรับการฆ่
ก าเชือ้ ตัง้ แต่ 1055°C ถึง
135°C
2.2) สําหรับการอุ
ก ่นตัง้ แต่ 45°C ถึง 80°C
3.) สามารถปรับตัง้ เวลาการทํางานได้ต้ งั ้ แต่ 1
นาที ถึง 250 นาที
น

5.13

อ่างนํ้าร้อน (Water Bath)

2

Memmert

WNB 14

1.) มีขนาดความจุจุ 14 ลิตร
2.) ควบคุมอุณหภูภูมไิ ด้ตงั ้ แต่ 10°C เหหนืออุณภูม ิ
ห้อง ถึง 95°CC
3.) สามารถตัง้ เวลลาทํางานได้ไม่น้อยกกว่า 99
ชัวโมง
่ 59 นาทที
4.) สามารถตัง้ โปรรแกรมการทํางานขอองอ่างนํ้าได้

ภาพประกอบบ
เครื่องมือวิ ทยาศาาสตร์

ลําดับที่

รายยการ

จํานวน

ยี่ห้อ

รุ่น

คุณสมบบัติ/อุปกรณ์ ประกอบ

5.14

ตูบ้ ม่ เชือ้ (CO2 Inccubator)

2

Thermo
T
Forma

3121

1.) เป็ นตูเ้ พาะเลียงเนื
ย้ ้อเยือ่ ในบรรยากกาศของ
ก๊าซคาร์บอนไไดออกไซค์ ความจุ 184
1 ลิตร
2.) สามารถปรับอุณหภูมไิ ด้ตงั ้ แต่ 5°CC เหนือ
อุณภูมหิ อ้ ง ถึง 50°C
3.) ควบคุมอุณหภูภูมแิ ละปริมาณก๊าซคคาร์บอนได
ออกไซค์ได้

5.15

ตูค้ วบคุมอุณหภูม ิ
(Heating Incubatoor)

4

MMM

Incucell

1.) เป็ นตูส้ าํ หรับอบเพาะเลี
อ
ย้ งเชือ้ สามมารถ
ควบคุมอุณหภูภูมไิ ด้ตงั ้ แต่ 5°C เหนืนือ
อุณหภูมหิ อ้ ง ถึถง 70°C
2.) สามารถตัง้ เวลลาการทํางานได้ไม่ต่ากว่
าํ า 99
ชัวโมง
่ 59 นาทที

5.16

ตูค้ วบคุมอุณหภูมตํติ ่า
(Cooling Incubatoor)

3

AQUA
A ® LYTIC

1.) เป็ นตูค้ วบคุมอุอณหภูมชิ นิดอุณหภูมิมต่าํ
มี
ความจุไม่ต่าํ กว่า 100 ลิตร
2.) สามารถควบคุคุมอุณหภูมไิ ด้ตงั ้ แต่ 0.0
0 ถึง
99.9°C

ภาพประกอบบ
เครื่องมือวิ ทยาศาาสตร์

ลําดับที่
5.17

รายยการ
ชุดถังเพาะเลีย้ งเซลล์ (Bioreactor)

จํานวน

ยี่ห้อ

รุ่น

1

คุณสมบบัติ/อุปกรณ์ ประกอบ

ภาพประกอบบ
เครื่องมือวิ ทยาศาาสตร์

1.) สําหรับเพาะเลีลีย้ งเซลล์ชนิด Anchorage Cell
และ Suspension Cell เช่น Annimal Cell,
Cell Line, Innsect Cell, Hybridomas Cell
และ Recombinant Anchorage Cell
2.) มีระบบควบคุมการหมั
ม
ก และวัดผลลต่างๆ เช่น
ค่าความเป็ นกรด – เบส, อุณหภูม,ิ ปริมาณ
ออกซิเจน, ระบบบการกวน, ระบบกการให้
อากาศ และระะบบควบคุมฟอง ผ่านชุ
น ด
ควบคุมการทํางาน
า

–

5.18

ตูเ้ ตรียมสารเคมีระเหย
(Fume Cabinet)

2

AIR
A SCIENCE
USA

Pur Air

1.) เป็ นตูเ้ ตรียมสาารเคมีระเหยแบบไร้ท้ อ่ (Fume
Hood) ซึง่ มีประสิทธิภาพป้องกันผูใ้ ช้งานให้ม ี
ความปลอดภัยขณะทํ
ย
างาน
2.) มีชุดกรองอากกาศก่อน (Pre – Filteer) ซึง่
สามารถเปลื่ยนได้
น ภายใน เพือ่ ป้องกั
ง นการ
อนุ ภาคทีอ่ นั ตรรายสัมผัสกับผูใ้ ช้งานน

5.19

เครือ่ งชังนํ
่ ้ าหนักไฟฟฟ้า 2 ตําแหน่ง

2

Mettler
M
Toledo

ML 3002

สามารถชังนํ
่ ้ าหนักได้
ก สงู สุด ไม่น้อยกว่ว่า 3200
กรัม โดยมีความลละเอียดในการอ่านได้ด้ 0.01 กรัม

ลําดับที่

รายยการ

จํานวน

ยี่ห้อ

รุ่น

คุณสมบบัติ/อุปกรณ์ ประกอบ

5.20

เครือ่ งชังนํ
่ ้ าหนักไฟฟฟ้า 4 ตําแหน่ง

2

Mettler
M
Toledo

ML 204

สามารถชังนํ
่ ้ าหนักได้
ก สงู สุด ไม่น้อยกว่ว่า 220 กรัม
โดยมีความละเอียดในการอ่านได้ ไม่น้น้อยกว่า 0.1
มิลลิกรัม

5.21

ตูอ้ บแห้งเครือ่ งแก้ว้ (Oven)

3

BINDER

FED 240/Binder

1.) สามารถปรับอุณหภูมไิ ด้ใม่น้อยกว่า 5°C
เหนืออุณหภูมิมหิ อ้ ง ถึงไม่ต่าํ กว่า 300°C
2.) สามารถตัง้ เวลลาในการทํางานได้นานไม่
า น้อย
กว่า 99 ชัวโม
่ ง 59 นาที และตัง้ กาารทํางาน
แบบต่อเนื่องได้

5.22

เครือ่ งวัดความเป็ นกรด
น – ด่าง
(pH Meter)

2

Thermo

4 – Star

1.) ความสามารถใในการวัดค่าความเป็ป็ นกรด –
ด่าง (pH) วัดได้
ด ในช่วง –2.000 ถึง 19.999
เป็ นอย่างน้อย
2.) ค่าความต่างศักั ย์ไฟฟ้า (mV) วัดได้ในช่วง
–1.999.9 ถึง +1.999.9
+
3.) ค่าอุณหภูม ิ (TTemperature) วัดได้ใ้ นช่วง –5
ถึง +105°C

ภาพประกอบบ
เครื่องมือวิ ทยาศาาสตร์

ลําดับที่

รายยการ

จํานวน

ยี่ห้อ

รุ่น

คุณสมบบัติ/อุปกรณ์ ประกอบ

5.23

เครือ่ งเขย่าหลอดททดลอง (Votex
mixer)

2

Scientific
Industries

SI – 0246

เป็ นเครือ่ งเขย่าผสสมสารให้เข้ากัน สามมารถปรับ
ความเร็วในการเขขย่าได้อย่างต่อเนื่อง

5.24

เตาความร้อน (Hot Plate)

2

IKA

C – MAG HS7

1.) เป็ นเครือ่ งกวนนผสมสารละลายให้เข้ขาเป็ น
เนื้อเดียกัน โดดยอาศัยการใช้ความรร้อนและ
แรงแม่เหล็ก
2.) สามารถปรับอุณหภูมไิ ด้ในช่วงตัง้ แต่
แ 50°C
ถึง 500°C

5.25

ตูด้ ดู ความชืน้ (Dessiccator Cabinet)

2

BEL – ART

SECADOR 4

เป็ นตูเ้ ดซิเคเตอร์ผนั
ผ งตูใ้ ส ขนาดภายนนอก 51.8 x
34.1 x 41.4 (H x W x D) ซม. โดยปรระมาณ
ขนาดภายในมีปริมาณ
ม 1.9 คิวบิกฟุต
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คุณสมบบัติ/อุปกรณ์ ประกอบ
เป็ นถังสําหรับใส่ไนโตรเจนเหลว
เพือ่ เก็บตัวอย่าง ความจุ
ค
33.4 ลิตร
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