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AMINO ACID ANALYZER

• เป็นเครือ่งวเิคราะหช์นิดและปรมิาณของกรดอะมิ

โนและสารอนุพันธ์แบบตัง้พื้น โดยใช้เทคนิ ค   

ลคิวดิ โครมาโตกราฟีทีแ่ยกสารดว้ยวธิแีลกเปลีย่น

ประจุ (ION EXCHANGE CHROMATOGRAPHY) 

และเทคนิคตรวจวดัสขีองสารอนุพนัธก์รดอะมโินกบั

นินไฮดรนิ (NINHYDRIN)

• MEMBRAPURE รุ่น ARACUS(มช.036/62 ก.)



BIOCHEMISTRY ANALYZER

• ตรวจวัดและวิเคราะห์สารชีวภาพ เช่น Glucose, 
Ethanol, Lactose, Sucrose, Galactose, Hydrogen 
peroxide, Methanol, Choline, Xylose และ Glycerol 
โดยการใชเ้มมเบรนและสารเคมปีระกอบส าหรบัการ
วัดสารนัน้เพิ่มเติมโดยใช้เทคโนโลยี Immobilized 
Enzyme Electrode (Biosensor)

• YSI รุ่น 2900 (มช.025/62 ก.)



HIGH PERFORMANCE  
LIQUID CHROMATOGRAPHY

• เครือ่งโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสงู เป็นเครือ่งมอื
ทีใ่ชส้ าหรบัวเิคราะหก์ลุ่มของสารประกอบอนิทรยี ์ทีอ่าศยั
หลกัการทางโครมาโตกราฟี จากความแตกต่างในดา้นสมบตัิ
ทีต่่างกนัของสารทีต่อ้งการแยก เป็นเทคนิคการวเิคราะหท์ัง้
ในเชงิคุณภาพ และเชงิปรมิาณ ประกอบดว้ย

• Refractive Index Detector
• UV Spectrophometric Detector
• Photodiode Array Detector
• Spectrofluorometric Detector

• Shimadzu รุ่น Prominence (มช.022/57 น.) 



GAS CHROMATOGRAPH-MASS 
SPECTROMETER

• เป็นเครือ่งมอืส าหรบัแยกวเิคราะหห์าชนิดและปรมิาณ

สารในสภาวะแก๊ส โดยใชต้วัตรวจวดั เป็นแบบ MASS

SPECTROMETER มคีวามแมน่ย าสงูใชใ้นการ

วเิคราะหห์าสารประกอบอนิทรยีป์ระเภทต่างๆ ไดท้ัง้

เชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ

• ย่ีห้อ BRUKER รุ่น SCION SQ 435-GC



GAS CHROMATOGRAPHY-
OLFACTOMETRY

• เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชส้ าหรบัวเิคราะหก์ลุ่มของสารประกอบอนิทรยี์

ระเหยไดง้า่ย (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS) และ

กลุ่มสารประกอบอนิทรยีท์ีส่ามารถระเหยไดป้านกลาง (SEMI-

VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS) มชีุดตรวจวดัสาร 

แบบ FID และมอุีปกรณ์ส าหรบัดมกลิน่ เพื่อใชใ้นการประเมนิ

กลิน่และระดบัความรุน่แรงของกลิน่

• SHIMADZU รุ่น GC NEXIS 2030



MULTI EA-4000

• ชุดเครือ่งมอืวเิคราะหป์รมิาณคารบ์อน และซลัเฟอร ์
สามารถวเิคราะหใ์นตวัอยา่งเชน่ ดนิ ปุ๋ ย เซรามกิ 
คะตะลสิต ์ถ่านหนิ น ้ามนัเครือ่ง ไดท้ัง้ตวัอยา่งทีเ่ป็น
ของแขง็ และของเหลว โดยหลกัการเผาไหมท้ี่
อุณหภมูสิงู สามารถวเิคราะหไ์ดท้ัง้ TOC TC TIC 
และ Total Sulfur

• Analytikjena รุ่น multi EA-4000 (มช.053/61 น.) 



NITROGEN 
COMBUSION

• เครือ่งส าหรบัวเิคราะหป์รมิาณไนโตรเจน/

โปรตนี โดยอาศยัหลกัการเผาไหมส้าร

ตวัอยา่ง ดว้ยความรอ้นสงูเพือ่ใหส้ารอยูใ่น

สภาพแก๊สและตรวจวดัสญัญาณไนโตรเจน 

ชนิดTHERMAL CONDUCTIVITY 

DETECTOR (TCD)

• LECO รุ่น FP-828 (มช.027/62 ก.)



NIR SPECTROMETER

• เครือ่งวเิคราะหป์รมิาณสารประกอบในผลติภณัฑช์นิดไมท่ าลาย
ตวัอยา่ง เป็นเครือ่งส าหรบัวเิคราะหป์รมิาณของสารอนิทรยีท์ีม่อียูใ่น
ตวัอยา่ง ดว้ยคลื่นแสงในยา่นใกลอ้นิฟราเรด (Near Infrared 
Spectrophotometer, NIR) ทัง้ในเชงิคุณภาพและปรมิาณ ใหผ้ล
วเิคราะหร์วดเรว็

• สามารถใชว้เิคราะหไ์ดท้ัง้ตวัอยา่งทีม่ลีกัษณะเป็นของแขง็ ของเหลว 
หรอืผง โดยใชห้ลกัการสะทอ้นคลื่นแสง (Reflectance) และหลกัการ
สอ่งผา่นแสงทะลุวตัถุแลว้สะทอ้นกลบั (Tranflectance) ไดต้าม
ลกัษณะทางกายภาพของสารตวัอยา่งทีแ่ตกต่างกนั

• FOSS รุ่น DS2500 (มช.039/61 ก.)



UV-VIS 
SPECTROPHOTOMETERS

• เครือ่งวดัคา่การดดูกลนืแสงชนิดแบบ Double
Beam ในความยาวคลื่นแสงชว่ง UV และ
Visible เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นวเิคราะหส์ารโดย
อาศยัหลกัการดดูกลนืรงัสขีองสารทีอ่ยู่ในช่วง
Ultra violet (UV) และVisible (VIS) ความยาว
คลื่นประมาณ 190-1000 นาโนเมตร

• SHIMADZU รุ่น UV-1900 (มช.006/62 ก.)



• เครือ่งวเิคราะหไ์ขมนัแบบอตัโนมตัิ ในรปูไขมนัรวม (CRUDE 

FAT) หรอืไขมนัอสิระ (FREE FAT) ดว้ยตวัท าละลายอนิทรยี์

จากตวัอยา่งต่างๆ เชน่ วตัถุดบิ, ผลติภณัฑใ์นอาหาร อาหาร

สตัว์

• FOSS  รุ่น SOXTEC 8000 (มช.009/62 ก.) 

FAT EXTRACTION SYSTEM



AUTOMATIC FIBRE EXTRACTION

• เครื่องหาปรมิาณกากและเยื่อใยแบบอตัโนมตั ิถูกออกแบบมาใหส้อดคล้อง

กบัการวเิคราะหแ์บบ CRUCIBLE METHOD ไดใ้นช่วง 0.1-100 เปอรเ์ซนต์

ทีร่ะดบักาก และเยือ่ใย 5-30 เปอรเ์ซนต์

• GERHATDT รุ่น FIBRETHERM -FT12 (มช.021/62 ก.) 



ROTARY 
EVAPORATORS

• เครือ่งกลัน่ระเหยสารแบบหมนุ เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการระเหยสารตวัอยา่งทีเ่ป็นของเหลวโดยการ
กลัน่เพือ่แยกตวัท าละลายทีผ่สมอยู่

• Heidolph / Germany รุ่น Hei-Vap Precision 
(มช.013/62 ก.) 



REFRIGERATED HIGH SPEED 
CENTRIFUGE

• เครือ่งปัน่เหวีย่งความเรว็สงูชนิดควบคุมอุณหภมูแิบบตัง้โต๊ะ 
ส าหรบัปัน่แยกตะกอนของสาร สามารถก าหนดความเรว็รอบ 
ในการปัน่เหวีย่งไดใ้นช่วง 100 ถงึ 30,000 รอบต่อนาท ีและ
คา่แรงเหวีย่ง สงูสดุ 65,400x g

• Sigma  รุ่น Sigma 3-30 Ks



FREEZE DRYER

• เครือ่งส าหรบัท าแหง้ตวัอยา่ง                 

ระดบัหอ้งปฏบิตักิาร โดยอาศยัหลกัการ   

แชแ่ขง็และระเหดิเอาน ้าออกจากตวัอย่าง

ภายใตภ้าวะสญุญากาศ

• MARTIN CHRIST GMBH รุ่น BETA 2-8 

LSC BASIC (มช.030/62 ก.)



MOISTURE ANALYZER

• เครื่องหาค่าปรมิาณความชื้น โดยวธิีให้ความ
รอ้นแก่สารตวัอย่างดว้ยระบบ Halogen lamp 
heating system with SRA filter and SHS 
weighing technology ชัง่น ้าหนกัสารตวัอย่างได้
สงูสุด 71 กรมั  อ่านค่าน ้าหนักไดล้ะเอียด 
0.0001  กรมั และสามารถรายงานค่าปรมิาณ
ความชื้นไดล้ะเอยีด  0.001%, 0.01% และ 
0.1%

• A&D รุ่น  MS-70 



COMPOUND MICROSCOPE

กลอ้งจลุทรรศน์ชนิดเลนสป์ระกอบ พรอ้มชุดถ่ายภาพ

• เลนสต์า ก าลงัขยาย 10X จ านวน 1 คู ่เลนสว์ตัถุ เป็นระบบ IC2S ชนิด 
PLAN 5X, 10X, 20X, 40X และ100X (OIL)

• การถ่ายภาพ บนัทกึภาพในรปูแบบภาพนิ่ง โดยสามารถบนัทกึป็นนามสกุล 
JPG, JPEG, TIF, BMP และอื่นๆ สามารถบนัทกึภาพในรปูแบบ 
ภาพเคลื่อนไหวได ้โดยบนัทกึเป็นนามสกุล AVI ได้

• ZEISS รุ่น AXIOLAB A.1



STEREOMICROSCOPES

• กลอ้งจลุทรรศน์ชนิดสเตอรโิอ พรอ้มชุดถ่ายภาพ ก าลงัขยายระบบซมู 
สามารถปรบัก าลงัขยายได ้ตดิต่อกนัจาก 6.3 เทา่ – 50 เทา่ ม ีCLICK 
STOPS ทีก่ าลงัขยาย 0.63X, 0.8X, 1X, 1.25X, 1.6X, 2X, 2.5X, 3.2X, 
4X, 4.5X, 5X มคีา่ ZOOM RATIO 8:1

• การถ่ายภาพ บนัทกึภาพในรปูแบบภาพนิ่ง โดยสามารถบนัทกึป็นนาม
สกุล JPG, JPEG, TIF, BMP และอื่นๆ สามารถบนัทกึภาพในรปูแบบ 
ภาพเคลื่อนไหวได ้โดยบนัทกึเป็นนามสกุล AVI ได้

• ZEISS รุ่น STEMI 508



VACUUM OVEN

• เครือ่งอบสุญญากาศ ใชเ้พือ่การหาความชืน้

ของอาหารทีไ่วต่ออุณหภูมสิงู เช่น อาหารที่

มนี ้าตาลสงู หรอือาหารทีม่นี ้ามนัหอมระเหย 

เป็นส่วนประกอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการอบที่

อุณหภมูสิงู

• BINDER  รุ่น MODEL  VD 53 (มช.035/62

ก.)  



ULTRA LOW TEMPERATURE 
FREEZER

• ตูแ้ชแ่ขง็ควบคุมอุณหภมูติ ่า -86 องศาเซลเซยีส เป็นตูแ้ชแ่ขง็ที่
สามารถท าอุณหภมูไิดต้ ่าถงึ -86 องศาเซลเซยีส ความจ ุ700 ลติร มี
ระบบควบคุมการท างานแบบไมโครโปรเซสเซอร ์ผา่นหน้าจอ LED 
โดยสามารถตัง้คา่อุณหภมู ิในชว่ง -40 ถงึ -86 องศาเซลเซยีส และ
สามารถปรบัคา่ละเอยีดที ่1 องศาเซลเซยีส

• BINDER  รุ่น Model UF V 700 (มช.034/62 ก.)


