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เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรสาขาวิชาประมง 
ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 

1 Chroma meter CR-400 วัดสีผลิตภัณฑ์ 
2 Moisture Analyzer MOC63U เครื่องชั่งแบบวิเคราะห์ความชื้น 
3 Visible 

spectrophotometer 
Genesys 30 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง 

4 Freeze dryer FreeZone 8 Liter -50C 
Benchtop Freeze Dryers 

อบแห้งโดยดึงของเหลวออก 

5 Hotplate & Stirrer P/N: 505-20000-00 กวนสารละลายและให้ความร้อน 
6 Hobart Mixture HOBRT LEQACY ผสมวัตถุดิบอาหารและอัดเม็ด

อาหาร 
7 เครื่องอัดอาหารปลาชนิด

ลอยน้้า 
AV-A108/R1 อัดเม็ดอาหารสัตว์ขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ ่
8 Micro-plate reader EZ Read 2000 วัดค่าดูดกลืนแสง 
9 Real time PCR C1000 Touch วัด DNA 
10 Centrifuge Universal 320k เครื่องเหวี่ยงตกตะกอน 
11 Microtome HM315 ตัดเนื้อเยื้อ 
12 Centrifuge MPW-215 เครื่องเหวี่ยงตกตะกอน 
13 Spin tissue processor Micro STP120 เตรียมชิ้นเนื้อเยื่ออัตโนมัติ 

 
หลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ (ไสใหญ่) 
ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 

1 Ultrasonic bath S300H ใช้คลื่นความถี่สูงอัลตร้าซาวด์  
ท้าความสะอาดวัตถุต่างๆ 

2 เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุม
อุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ  

Z326K ใช้แยกตัวอย่างของเหลวออกจาก
ของแข็งอนุภาคเล็ก 

3 เครื่องกวนผสมสารให้ความ
ร้อน 

HS7 ใช้ส้าหรับกวนสารละลายด้วยความ
ร้อน 

4 Water Bath WNB45 ใช้ช้าระล้างวัตถุ และบ่มตัวอย่าง 
5 เครื่องกรองน้้าสแตนเลส SUS6-UVB ผลิตน้้ากรองชนิด RO และ DI 
6 เครื่องชั่งทศนิยม 2 

ต้าแหน่ง 
ME3002T ใช้ชั่งน้้าหนักส้าหรับตัวอย่าง 

7 เครื่องชั่งทศนิยม 3 
ต้าแหน่ง 

ME303T ใช้ชั่งน้้าหนักส้าหรับตัวอย่าง 

8 เครื่องวัดสี Cr-10 Plus วัดค่าสีวัตถ ุ
9 เครื่องดูดควันสารเคมี FH 150 ใช้ดูดไอสารเคมี หรือสารระเหย 
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
10 ตู้ทดสอบอุณหภูมิและ

ความชื้น 
OSC G-8GMP ใช้เก็บรักษาผลผลิตสด 

11 เครื่องชั่งทศนิยม 2 
ต้าแหน่ง 

Adventure ชั่งสารเคมีในการเตรียมอาหาร 

12 หม้อนึ่งความดัน Hirayama นึ่งฆ่าเชื้ออาหารติดเชื้อ 
13 หม้อนึ่งความดัน Hirayama HV-85 / 

Zeatway GI100T 
นึ่งฆ่าเชื้ออาหารส้าหรับย้ายเลี้ยง 

14 เครื่อง Hotplate stirrer HTS-1003 ใช้ละลายสาร 
15 เครื่องกวนสาร Voss Model 1020 ใช้ละลายสาร 
16 ตู้อบความร้อน Hemmert ใช้อบเครื่องแก้ว เครื่องมืออุปกรณ์

ย้ายเลี้ยง 
17 เครื่องเขย่า Wellab Orbital Shaker 

Model SK2 
วางเลี้ยงพืชในอาหารเหลว 

18 เครื่องวัด pH Startr300 วัดค่า pH อาหารย้ายเลี้ยง 
19 ตู้ปลอดเชื้อ  Bosstech ย้ายเลี้ยงชิ้นส่วนพืช 
20 เครื่องชั่ง 4 ต้าแหน่ง  SATORIUS BSA224S-CW ชั่งน้้าหนักสารเคมีใน

ห้องปฏิบัติการ 
21 เครื่องชั่ง 3 ต้าแหน่ง METTLER TOLEDO 

ML303/01 
ชั่งน้้าหนักสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ 

22 เครื่องชั่ง 2 ต้าแหน่ง SATORIUS BSA3202S ชั่งน้้าหนักสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ 

23 เครื่องชั่ง 1 ต้าแหน่ง METTLER TOLEDO 
PL1501-S 

ชั่งน้้าหนักสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ 

24 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH Meter) 

METTLER TOLEDO S20-
K 

วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 

25 Spectrophotometer  JASCO V-630(PC) วัดความเข้มข้นของสาร 
26 เครื่องเขย่า (Shaker) GREEN SSERIKER II เขย่าผสมสารแบบหมุนวน 
27 PLANT GROWTH 

CHAMBER  
ALAB TECH LGC-5101 ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 

28 ตู้ดูดควัน (FUME HOOD)  VATIGUL ใช้ดูดไอสารเคมี หรือสารระเหย 
29 ตู้แช่ -20 (Laboratory 

Refrigerator) 
ARCTIKO ส้าหรับเก็บตัวอย่างและสารแคมีใน

ห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ -20  
30 หม้อนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ 

(AULTOCLAVE) 
TOMY SX-700 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้้า 

31 หม้อนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ 
(AULTOCLAVE) 

STURDY SA-300VF ฆ่าเชื้อเครื่องมือโดยเฉพาะ
เครื่องมือ 



ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) 
 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
32 ตู้บ่มเชื้อ (INCUBATOR) MEMMERY ใช้บ่มเพาะเชื้อ เลี้ยงเชื้อ  

ปรับอุณหภูมิ 
33 เครื่องเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ 

(PCR machine) 
BIO-RAD T100 เพ่ิมปริมาณพันธุกรรมชนิด

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอัตโนมัติโดย
ใช้เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส 
(Polymerase Chain Reaction) 

34 เครื่องแยกดีเอ็นเอด้วย
กระแสไฟฟูา  
(Gel electrophoresis) 

BIO-RAD POWER PAC 
BASIC 

ใช้แยกสาร วิเคราะห์ และเตรียม
สารที่มีประจุไฟฟูาขึ้นกับปริมาณ
ประจุสุทธิบนโมเลกุลของสาร 
รูปร่างและขนาดของโมเลกุลของ
สารนั้น 

35 อ่างควบคุมอุณหภูมิ  
(Water Bath) 

MEMMERT อุปกรณ์ส้าหรับควบคุมอุณหภูมิ
ของสารละลายให้คงที่ส้าหรับงาน
หลายประเภทที่ต้องการควบคุม
อุณหภูมิของสภาวะการท้างาน  

36 ตู้อบลมร้อน (Hot Air 
Oven) 

MEMMERT ตู้อบลมร้อน หรือ ตู้อบแห้ง   
ทีส่ามารถควบคุมอุณหภูมิ 

37 ตู้อบลมร้อน (Hot air 
oven) 

BINDER FD115 ตู้อบความร้อน ตู้อบไฟฟูา ส้าหรับ
อบชิ้นเครื่องแก้ว เครื่องมือ  
ชิ้นตัวอย่างและอุปกรณ์ต่างๆ 

38 เครื่อง Shaking incubator  LABTECH LSI 3016R บ่มเพาะเชื้อพร้อมเขย่า สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิและตั้งค่าความเร็ว
รอบในการเขย่า 

39 ตู้ปลอดเชื้อ  (Laminar 
Flow Cabinet) 

BOSS TECH ใช้ในการเขี่ยเชื้อและการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 
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หลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ (ทุ่งใหญ่) 
ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 

1 ตู้บ่มเชื้อ ไม่แสดง ใช้บ่มเชื้อเห็ด 
2 ตู้อบลมร้อน ไม่แสดง ใช้อบเห็ด อบเครื่องแก้ว  
3 ตู้ยูวี ไม่แสดง ใช้ฆ่าเชื่อ 
4 ตู้ปลอดเชื้อ ไม่แสดง ใช้เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เชี่ยเชื้อ 
5 หม้อนึ่งความดันไอน้้า Tomy ES-315 ใช้นึ่งฆ่าเชื้ออาหาร  
6 เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด ไม่แสดง ใช้อัดก้อนเห็ด 
7 Spectrophotometer V-730 ใช้ในการวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสง

ของตัวอย่าง 
8 เครื่องบ่มเพาะเชื้อแบบเขย่า IS-20R เป็นตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่าที่

สามารถควบคุมอุณหภูมิ 
9 อ่างควบคุมอุณหภูมิ WNB 29 เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์ ส้ า ห รั บ ค ว บ คุ ม

อุณหภูมิ ใช้หลักการท้าความร้อน
จากการต้มน้้าจนเป็นไอเพ่ือระเหย
สารที่ต้องการ และสามารถปรับ
อุณหภูมิของน้้าได้ตั้งแต่ 0ºC ถึง 
100 ºC 

10 เครื่องหมุนเหวี่ยง Z326K เป็น เครื่ องมือส้าหรับสร้างแรง
เหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เพ่ือน้าไปใช้
แยกสารหรืออนุภาค โดยอาศัย
หลั กคว ามแตกต่ า งของคว าม
หนาแน่ น  ขนาดของสารหรื อ
อนุภาคนั้นๆ 

11 กล้องจุลทรรศน์ ไม่แสดง เป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการศึกษา
ชีววิทยาและช่วยให้เรามองเห็นใน
สิ่ ง ที่ เ ล็ ก ม ากๆ  อี กด้ ว ยกล้ อ ง
จุ ล ท ร ร ศ น์ ( Microscope)คื อ 
เ ค รื่ อ ง มื อ ข ย า ยข อบ เ ขต ขอ ง
ประสาทสัมผัสทางตา ให้เห็นสิ่งที่
ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า เช่น 
จุลินทรีย์ เซลล์เม็ดเลือด 

12 Larminar Flow  NUAIRE ใช้ย้ายเนื้อเยื่อพืช 
13 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ไม่แสดง เป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการศึกษา

ชีววิทยาและช่วยให้เรามองเห็นใน
สิ่ ง ที่ เ ล็ ก ม ากๆ  อี กด้ ว ยกล้ อ ง
จุ ล ท ร ร ศ น์ ( Microscope)คื อ 
เ ค รื่ อ ง มื อ ข ย า ยข อบ เ ขต ขอ ง
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
ประสาทสัมผัสทางตา ให้เห็นสิ่งที่
ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า เช่น 
จุลินทรีย์ เซลล์เม็ดเลือด 

14 เครื่องหมุนเหวี่ยง  ไม่แสดง เป็น เครื่ องมือส้าหรับสร้างแรง
เหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เพ่ือน้าไปใช้
แยกสารหรืออนุภาค โดยอาศัย
หลั กคว ามแตกต่ า งของคว าม
หนาแน่ น  ขนาดของสารหรื อ
อนุภาคนั้นๆ 

15 Water baths ไม่แสดง เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์ ส้ า ห รั บ ค ว บ คุ ม
อุณหภูมิ ใช้หลักการท้าความร้อน
จากการต้มน้้าจนเป็นไอเพ่ือระเหย
สารที่ต้องการ และสามารถปรับ
อุณหภูมิของน้้าได้ตั้งแต่ 0 ºC ถึง 
100 ºC 

16 Shaker แบบควบคุม
อุณหภูมิ 

211DS ใช้เขย่าสารชนิดควบคุมอุณหภูมิ 

17 pH meter FE 20 ใช้วัด pH  
18 ตู้บ่มเชื้อแบบหมุน ไม่แสดง ใช้ในการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย 
19 Autoclave Tomy SS-325 ใช้นึ่งฆ่าเชื้ออาหาร 
20 ตู้ย้ายเนื้อเยื่อ Class II ใช้ย้ายเนื้อเยื่อพืช 
21 pH meter Lab 855 ใช้วัด pH 
22 Gene Flash ไม่แสดง เทคนิคการตัดต่อ DNA ให้

กลายเป็นดีเอ็นเอสายผสม 
25 เครื่องท้าน้้า DI Arium pro ใช้ท้าน้้าDI 
26 Ultrasonic  Model D ใช้ล้างเครื่องมือโดยใช้คลื่นอัลตรโซ

นิค 
27 MP-AES 4200 ใช้วิเคราะห์ธาตุอาหาร 
28 เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน FP-528 ใช้วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน และ

โปรตีน 
29 Hot Air Oven ไม่แสดง ใช้อบตัวอย่าง อบสารเคมี อบ

เครื่องแก้ว 
30 Electrical Balance ไม่แสดง ใช้ชั่งตัวอย่าง 
31 Triple Beam Balance ไม่แสดง ใช้ชั่งตัวอย่าง 
32 Seed Grader ไม่แสดง ใช้ท้าความสะอาดเมล็ดพันธุ์ 
33 Centrifugal Divider ไม่แสดง ใช้แยกตัวอย่างของเหลวออกจาก

ของแข็งอนุภาคขนาดเล็กหรือใช้
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
เพ่ือแยกของเหลวหลายๆชนิดที่มี
ความถ่วงจ้าเพาะต่างกันให้เกิดการ
แยกชั้น 

34 Dole Moisture Tester ไม่แสดง ใช้วัดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ 
35 Steinlite Moisture 

Tester 
ไม่แสดง ใช้วัดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ 

36 Colony Counter ไม่แสดง ใช้นับจ้านวนจุลินทรีย์ 
37 Seed Counter ไม่แสดง ใช้นับเมล็ดพันธุ์ 
38 Seed Blower ไม่แสดง ใช้เปุาเมล็ดพันธุ์ 
39 เครื่องกลั่นน้้ามันหอมระเหย MS-E ใช้กลั่นน้้ามันหอมระเหย 
40 เครื่องสกัดสาร ไม่แสดง ใช้สกัดสาร 
41 กล้องจุลทรรศน์ OLYMPUS SZX9 เป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการศึกษา

ชีววิทยาและช่วยให้เรามองเห็นใน
สิ่ ง ที่ เ ล็ ก ม ากๆ  อี กด้ ว ยกล้ อ ง
จุ ล ท ร ร ศ น์ ( Microscope)คื อ 
เ ค รื่ อ ง มื อ ข ย า ยข อบ เ ขต ขอ ง
ประสาทสัมผัสทางตา ให้เห็นสิ่งที่
ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า เช่น 
จุลินทรีย์ เซลล์เม็ดเลือด 

42 กล้องจุลทรรศน์ OLYMPUS SMZ168 เป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการศึกษา
ชีววิทยาและช่วยให้เรามองเห็นใน
สิ่ ง ที่ เ ล็ ก ม ากๆ  อี กด้ ว ยกล้ อ ง
จุ ล ท ร ร ศ น์ ( Microscope)คื อ 
เ ค รื่ อ ง มื อ ข ย า ยข อบ เ ขต ขอ ง
ประสาทสัมผัสทางตา ให้เห็นสิ่งที่
ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า เช่น 
จุลินทรีย์ เซลล์เม็ดเลือด 

43 กล้องจุลทรรศน์ OLYMPUS CH30 เป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการศึกษา
ชีววิทยาและช่วยให้เรามองเห็นใน
สิ่ ง ที่ เ ล็ ก ม ากๆ  อี กด้ ว ยกล้ อ ง
จุ ล ท ร ร ศ น์ ( Microscope)คื อ 
เ ค รื่ อ ง มื อ ข ย า ยข อบ เ ขต ขอ ง
ประสาทสัมผัสทางตา ให้เห็นสิ่งที่
ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า เช่น 
จุลินทรีย์ เซลล์เม็ดเลือด 

44 กล้องจุลทรรศน์ OLYMPUS SZ30 เป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการศึกษา
ชีววิทยาและช่วยให้เรามองเห็นใน
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
สิ่ ง ที่ เ ล็ ก ม ากๆ  อี กด้ ว ย กล้ อ ง
จุ ล ท ร ร ศ น์ ( Microscope)คื อ 
เ ค รื่ อ ง มื อ ข ย า ยข อบ เ ขต ขอ ง
ประสาทสัมผัสทางตา ให้เห็นสิ่งที่
ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า เช่น 
จุลินทรีย์ เซลล์เม็ดเลือด 

45 กล้องจุลทรรศน์ NIKON 573447 เป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการศึกษา
ชีววิทยาและช่วยให้เรามองเห็นใน
สิ่ ง ที่ เ ล็ ก ม ากๆ  อี กด้ ว ยกล้ อ ง
จุ ล ท ร ร ศ น์ ( Microscope)คื อ 
เ ค รื่ อ ง มื อ ข ย า ยข อบ เ ขต ขอ ง
ประสาทสัมผัสทางตา ให้เห็นสิ่งที่
ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า เช่น 
จุลินทรีย์ เซลล์เม็ดเลือด 

46 กล้องจุลทรรศน์ NIKON YS100 เป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการศึกษา
ชีววิทยาและช่วยให้เรามองเห็นใน
สิ่ ง ที่ เ ล็ ก ม ากๆ  อี กด้ ว ยกล้ อ ง
จุ ล ท ร ร ศ น์ ( Microscope)คื อ 
เ ค รื่ อ ง มื อ ข ย า ยข อบ เ ขต ขอ ง
ประสาทสัมผัสทางตา ให้เห็นสิ่งที่
ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า เช่น 
จุลินทรีย์ เซลล์เม็ดเลือด 
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หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ไสใหญ่) 
ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 

1 เครื่องวิเคราะห์โปรตีน Gerhardt วิเคราะห์โปรตีน 
การเรียนการสอน 
การวิจัย 

2 เครื่องสกัดไขมัน Hotplate EAM9202-06 สกัดไขมัน 
การเรียนการสอน 
การวิจัย 

3 เครื่องวิเคราะห์เท่า CARBOLITE วิเคราะห์เท่า 
การเรียนการสอน 
การวิจัย 

4 เครื่องวิเคราะห์ความชื่น Gerhardt วิเคราะห์ความชื้น 
การเรียนการสอน 
การวิจัย 

5 เครื่องย่อยโปรตีน VELP SCIENTIFIA ย่อยโปรตีน 
การเรียนการสอน 
การวิจัย 

 
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ทุ่งใหญ่) 
ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 

1 เครื่องวิเคราะห์หาค่า
พลังงาน 

AC350 การวิเคราะห์หาค่าพลังงานของ
ตัวอย่างโดยใช้หลักการวัดปริมาณ
ความร้อนที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อ
การเผาผลาญอาหารเกิดข้ึน 

2 เครื่องวิเคราะห์หาค่าโปรตีน VAPODEST 30 การวัดหาค่าปริมาณไนโตรเจนใน
ตั วอย่ า ง เ พ่ือมาค้ านวณหาค่ า
โปรตีนเป็นการวิเคราะห์หาปริมาณ
ไนโตรเจนโดยการย่อยตัวอย่างด้วย
กรดซัลฟูริคเสร็จแล้วน้าไปกลั่น
ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ และจับ
ไนโตรเจนด้วยกรดบอริค และ
น้าไปไตเตรทหาปริมาณไนโตรเจน 
ค่าท่ีได้จะปรับให้เป็นค่าโปรตีนรวม 
โดยคูณ 6.25 

3 เครื่องวิเคราะห์หาค่าไขมัน S306AK การวิเคราะห์หาค่าปริมาณไขมันที่
อยู่ ใ นตั วอย่ า ง ด้ วยปิ โ ตร เลี ยม
อีเทอร์ 
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
4 เครื่องวิเคราะห์หาค่าเยื่อใย FIWE ของ VELP การวิเคราะห์หาค่าปริมาณเยื่อใยที่

อยู่ ในตัวอย่างหาได้ โดยการต้ม
ตัวอย่างด้วยกรดซัลฟูริค เข้มข้น 
1.25% และตามด้วยโซเดียมไฮดร
อกไซด์เข้มข้น 1.25% น้าส่วนที่
เหลือไปอบให้แห้ง ชั่งน้้าหนักและ
เผา น้้าหนักที่หายไปก็คือปริมาณ
เยื่อใยหยาบ (CF) 

5 เครื่องวิเคราะห์หาค่า
ความชื้น 

รุ่น MA45 การวัดหาปริ มาณความชื้ น ใน
ตัวอย่าง 

6 เครื่องวัดคุณภาพของไข่ไก่ EMT-7300 II การตรวจสอบคุณภาพความสดของ
ไข่ไก่ ตรวจสีของไข่ไก่ 

7 เครื่องบดตัวอย่าง Retsch ใช้ในการบดตัวอย่างให้มีอนุภาค
เล็กลงเพ่ือเตรียมตัวอย่างส้าหรับ
วิเคราะห์หาค่าองค์ประกอบทาง
เคมี 

8 เครื่องกลั่นน้้า GSDI3007 ใช้ส้ าหรับกลั่นน้้า เ พ่ือใช้ในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ก า ร ท ด ล อ ง ใ น
ห้องปฏิบัติการ 

9 เครื่องชั่งทศนิยม 4 
ต้าแหน่ง 

sartorius ใช้ส้าหรับชั่งตัวอย่างที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์หรือชั่ งสารเคมีเ พ่ือใช้
เ ต รี ย มสา รส้ า หรั บทดลอง ใน
ห้องปฏิบัติการ 
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เครื่องมือวิทยาศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1.  เครื่องทดสอบความแข็ง 330 RSD ใช้ฝึกปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

วิชาการทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม 
2.  เครื่องขึ้นรูปงานโลหะ Wc615-80t/2500 ใช้ปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะแผ่น 
3.  เครื่องทดสอบแรงกระแทก 300/150 ใช้ทดสอบแรงกระแทกของวัสดุ 

4.  

เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ CY-6040A1 ใช้ทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของ
โลหะ  
- ทดสอบก้าลังลูกปูน  
- ทดสอบแรงดึงของโลหะ 

5.  
เครื่องตัดโลหะแผ่นด้วย
ไฟฟูา 

H5214 ใช้ส้าหรับตัดโลหะ 

6.  
เครื่องตัดโลหะแผ่นแบบเท้า
เหยียบ 

NY4819 ใช้ส้าหรับตัดโลหะ 

7.  เครื่องพับโลหะแผ่น B-3616 ใช้ส้าหรับพับโลหะ 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1.  เครื่องทดสอบสมบัติการทน

แรงดึง 
Tes ometric M350-10AT ทดสอบความแข็งแรงชิ้นงานโดย

การดึง 
2.  เครื่องวัดความหนา SYLVECA วัดความหนาชิ้นงานก่อนทดสอบ 

3.  
เครื่องตัดชิ้นทดสอบแบบคัน
โยค 

Testometric MSCP ใช้เตรียมชิ้นทดสอบ 

4.  
เครื่องตัดชิ้นทดสอบแบบ
แรงดันลม 

COMECTH  QC-603A ใช้เตรียมชิ้นทดสอบ 

5.  
เครื่องทดสอบการหักงอ 
แบบ  Demattia 

JUS TIXE JIA-921 ทดสอบการต้านทานการขยายรอย
แตกของชิ้นงาน 

6.  เครื่องวัดความแข็ง TH200 ทดสอบความแข็งของชิ้นงาน 

7.  
เครื่องทดสอบความ
ต้านทานต่อการสึกหรอ 
Taber 

Cometech QC-619T ทดสอบความต้านทานการสึกหรอ
ของชิ้นงาน 

8.  
เครื่องทดสอบความ
ต้านทานต่อการสึกหรอ 
Akron 

Cometech QC-165A ทดสอบความต้านทานการสึกหรอ
ของชิ้นงาน 

9.  ชุดสังเคราะห์ Polymer URB-D2L สังเคราะห์พอลิเมอร์ 
10.  เครื่องชั่ง 4 ต้าแหน่ง Sartorius  BSA224S-CW ชั่งสารเคมี และวัตถุดิบ 
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
11.  ตู้อบอากาศร้อน Binder อบแห้งชิ้นงาน 

12.  
เครื่องทดสอบสมบัติการ 
วัลคาไนซ์ 

TECH PRO RHEOTE-HOD ทดสอบเวลาที่ยางสุขเพ่ือน้าเวลาใช้
ในการอัดเบ้า 

13.  เครื่อง Mooney  
Viscometer 

Montech MV-2020 วัดความหนืดของยาง 

14.  เครื่อง Plastimeter H-01 Nontech  H-01 ทดสอบความนิ่มของยาง 
15.  เครื่อง FTIR BROKER ALPHA ทดสอบองค์ประกอบของสาร 
16.  เครื่องกวนเชิงกล IKA RW20 ใช้ในการผสมสารเคมีกับน้้ายาง 

17.  
เครื่องวัดความเป็น  
กรด-ด่าง 

SI Analytics Lab 805 วัดค่า PH สารตัวอย่าง 

18.  เครื่องวัดความเสถียรเชิงกล Klaxon ทดสอบความเสถียรของน้้ายาง 
19.  เครื่อง ตีฟอง SYBO B20C ใช้ท้ายางฟองน้้า 
20.  เครื่อง Internal Mixer MX500-D75L90 ใช้ผสมยางกับสาเคมี 
21.  เครื่องบดผสมสองลูกกลิ้ง YONG FONG  YFTR-8AB ใช้ผสมยางกับสาเคมี 

22.  
เครื่อง Extruder แบบ 
Twin Screw 

CTE-D25L750 ใช้ในการผสมพลาสติกก่อนการขึ้น
รูป 

23.  เครื่องอัดเบ้า HONG YOW THAI SYR-06 อัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง 

24.  
เครื่องฉีดยาง 100 ตัน YONG FONG  YFY-V1-

100 
ฉีดข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ยาง 

25.  เครื่อง Boll Mill ไม่แสดง ใช้บดสารเคมีท่ีใช้กับน้้ายาง 

26.  
เครื่องปั่นเหวี่ยง Orto alresa  digicen 21 ปั่นเหวี่ยงแยกองค์ประกอบของ

สารตัวอย่าง 

27.  
เครื่องวัดความหนืด BROOKFIELD DV2T วัดความหนืดของน้้ายาง หรือ

ของเหลว 

28.  
ตู้ดูดควัน EASY LAB ใช้ในการเตรียมสารที่มีการระเหย

และอันตรายตอสุขภาพ 

29.  
ตู้อบสุญญากาศ Daihan scientific อบตัวอย่างภายใต้ความเป็น

สุญญากาศ 

30.  
เตาเผาอุณหภูมิสูง CARBOLITE GERO 

CWF1000 
ใช้เผาตัวอย่างในการทดสอบ
ปริมาณข้ีเถ้า 

31.  เครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติก HONG YOW THAI RP-15 ใช้ขึ้นรูปพลาสติก 
32.  เครื่องย่อยพลาสติก CT-CRS-D180 ใช้ย่อยพลาสติก 

33.  
เครื่องทดสอบการไหลของ
พลาสติก 

Zwick roell mflow ทดสอบดูการไหลของพลาสติก 

34.  
เครื่องทดสอบแรงกระแทก
พลาสติก 

Zwick roell HIT5.5T ทดสอบความต้านทานต่อแรง
กระแทก 
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
35.  ชุดสังเคราะห์ Evap Buchi สังเคราะห์แบบปิด 

 
สาขาวิทยาศาสตร์ 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1 กล้องจุลทรรศน์คอมปาวด์ Nikon ECLIPSE E 100 ใช้ส่องดูสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ 
2 กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ Nikon SMZ800 ใช้ส่องดูสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ 
3 เครื่องชั่ง 3 ต้าแหน่ง PA 214 (OHAUS) ใช้ส้าหรับชั่งสาร 
4 ตู้อบเครื่องแก้ว Memmert ใช้อบเครื่องแก้ว 
5 เครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็ก

พร้อมให้ความร้อน 
IKAC -MAG HS 7 ใช้กวนสาร 

6 ตู้บ่มเชื้อ Memmert รุ่น BE 500 ใช้บ่มพวกเชื้อ 
7 เครื่อง Autoclave Hirayama รุ่น HG 50 ใช้นึ่งฆ่าเชื้อ 
8 เครื่อง 

Spectrophotometer 
Libra S22 (Biochrom) ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสง 

9 water Barth (อ่างน้้า
ควบคุมอุณหภูมิ) 

Memmert ใช้แช่อาหารเลี้ยงเชื้อ 

10 กล้องส่องทางไกล 2 ตา OLYMPUS 8x40 DPSI 
FIELD 8.20 

ใช้ขยายภาพ 

11 เครื่องบอกพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

GPS map 60 CSX ใช้บอกพิกัดทางภูมิศาสตร์ 

12 กล้องถ่ายภาพ digital MC 500-w 3rd Gen 
RoHS FC 

ใช้ถ่ายภาพผ่านจอทางคอมพิวเตอร์ 
 

13 อ่างปรับอุณหภูมิแบบเขย่า Thermo HAAKE SWB 25 ใช้เขย่าสาร 
14 อุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลาย

อัตโนมัติ 
Nichipet EX ใช้ดูดสาร 

15 เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดปรับ
อุณหภูมิ 

Digicen 21 ใช้ปั่นเหวี่ยงสารต่างๆ 

16 เครื่อง LIB Series General 
Incubator 

Lab tech LIB 300 M ใช้บ่มเชื้อจุลินทรีย์ 

17 ตู้ Laminar air flow Telstar AV -100 ใช้เขี่ยเชื้อจุลทรีย์ 
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เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประมง 
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เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 

1.  ตู้อบ (Hot Air Oven) 1 Memert ท้าหน้าที่ในการอบเพ่ือไล่ความชื้น
ออกจากอาหารหรือวัตถุดิบที่เรา
ต้องการให้แห้ง ช่วยท้าให้แห้งเร็ว
ขึ้น 

2.  ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) Memert ใช้ส้าหรับการบ่มเชื้อจุลินทรีย์ที่
อุณหภูมิต่้าหรือสูงกว่าอุณหภูมิห้อง 

3.  ตู้อบ (Hot Air Oven) 2 Memert ท้าหน้าที่ในการอบเพ่ือไล่ความชื้น
ออกจาก อาหารหรือวัตถุดิบที่เรา
ต้องการให้แห้ง ช่วยท้าให้แห้งเร็ว
ขึ้น 

4.  ตู้ฉายรังสี UV ไม่แสดง ฆ่าเชื้อโรคไวรัส และแบคทีเรีย 
5.  เครือ่งชั่งสาร 4 ต้าแหน่ง Sartorius 

(BSA224S-CW) 
ใช้ส้าหรับชั่งสาร ที่มีความละเอียด
จุดทศนิยม 4 ต้าแหน่ง 

6.  เครื่องชั่ง 6 kg. UWE 
(DW-6000E) 

ใช้ชั่งสิ่งของที่มีน้้าหนักไม่เกิน  
6 กิโลกรัม 

7.  เครื่อง Centrifuge Orto Alresa 
(Biocen 22 R) 

เป็ น เครื่ อ งมื อ ใช้ แยกตั วอย่ า ง
ของเหลวออกจากของแข็งอนุภาค
ขนาดเล็กหรือใช้เพ่ือแยกของเหลว
หลายๆชนิดที่มีความถ่วงจ้าเพาะ
ต่างกันให้เกิดการแยกชั้น 

8.  โถดูดความชื้น 1 Vakuumfest ใช้ส้ าหรับดูดความชื้นออกจาก
สาร เคมีต่ า งๆ ให้ เหลือ เฉพาะ
สารเคมี 

9.  เครื่องเขย่าสาร  
(Sheaker) 

Gerhardt ใช้ในการเขย่าผสมสารเคมี หรือ
ละลาย ให้ เ ข้ า กั น  ให้ เ ป็ น เนื้ อ
เดียวกัน 

10.  แท่นให้ความร้อน  
(Hot Plate) 

CAT (M6) แผ่นให้ความร้อน,เตาให้ความร้อน 

11.  เครื่องผสมสาร 1 ไม่แสดง ใช้ในการเพาะเลี้ยงหรือผสมเซลล์
ในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 
ใ น ท า ง ชี ว เ ค มี  ห รื อ ใ น
ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์จะใช้ 
ในการผสมตัวอย่างทดสอบกับ
สารเจือจาง 
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
12.  เครื่องผสมสาร 2 ไม่แสดง ใช้ในการเพาะเลี้ยงหรือผสมเซลล์

ในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 
ในทางชีวเคมี หรือใน
ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์จะใช้ 
ในการผสมตัวอย่างทดสอบกับ
สารเจือจาง 

13.  เครื่องกลั่นน้้า SCHOTT ใช้ความร้อนเพ่ือท้าให้เป็นไอระเหย
น้้าและแยกออกจากสารปนเปื้อน
และองค์ประกอบที่ไม่พึงประสงค์
อ่ืน ๆ 

14.  Water bath 1 Memert ใช้ส้าหรับควบคุมอุณหภูมิของ
สารละลายในอ่างซึ่งมีหน้าที่ท้าให้
อุณหภูมิสารคงที่ ณ อุณหภูมิใด
อุณหภูมิหนึ่ง 

15.  Water bath 2 Memert ใช้ส้าหรับควบคุมอุณหภูมิของ
สารละลายในอ่างซึ่งมีหน้าที่ท้าให้
อุณหภูมิสารคงที่ ณ อุณหภูมิใด
อุณหภูมิหนึ่ง 

16.  Water bath 3 Memert ใช้ส้าหรับควบคุมอุณหภูมิของ
สารละลายในอ่างซึ่งมีหน้าที่ท้าให้
อุณหภูมิสารคงที่ ณ อุณหภูมิใด
อุณหภูมิหนึ่ง 

17.  ตู้เย็น SHARP ใช้เก็บอาหาร เพ่ือปูองกันการเน่า
เสีย เนื่องจากแบคทีเรียเติบโตช้า
กว่าในอุณหภูมิต่้า 

18.  ตู้ปลอดเชื้อ Larmina Flow ESCO สร้างสภาวะปลอดเชื้อในพ้ืนที่
ท้างาน และปูองกันการเกิด cross 
contamination จากสิ่งปนเปื้อน
ภายนอก 

19.  เครื่องชั่ง 2 ต้าแหน่ง ตัวที่ 1 Memert 

(SJ-D43) 

ท้าหน้าที่ในการอบเพ่ือไล่ความชื้น
ออกจาก อาหารหรือวัตถุดิบที่เรา
ต้องการให้แห้ง ช่วยท้าให้แห้งเร็ว
ขึ้น 

20.  เครื่องชั่ง 2 ต้าแหน่ง ตัวที่ 2 Memert 
(Clsas II BSC) 

ใช้ส้าหรับการบ่มเชื้อจุลินทรีย์ที่
อุณหภูมิต่้าหรือสูงกว่า
อุณหภูมิห้อง. 
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
21.  เครื่องนึ่งความดันไอน้้า SHS 

(FX-2000i) 
ใช้ส้าหรับชั่งสาร ที่มีความละเอียด
จุดทศนิยม 2 ต้าแหน่ง 

22.  ตู้อบ (Hot Air Oven) 1 SHS 
(FX-2000i) 

ใช้ส้าหรับชั่งสาร ที่มีความละเอียด
จุดทศนิยม 2 ต้าแหน่ง 

23.  ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) TOMY 
(SX-700) 

ใช้ส้าหรับนึ่งฆ่าเชื้อ โดยมีหลักการ
การใช้ไอน้้าร้อนและแรงดันสูงท้า
ให้ของที่ ผ่ านการนึ่ งแล้ วอยู่ ใน
สภาพปราศจากเชื้อ 

24.  ชุด Microplate Reader 
- เครื่อง Microplate 
Reader 
- เครื่องคอมพิวเตอร์CPU 
-จอคอมพิวเตอร์ 
- แปูนพิมพ์ 
- เครื่องส้ารองไฟ 
- เครื่องพริ้นเตอร์ 

BMG LABTECH 
(Spectro star Nano) 

- DELL 
- DELL(Optiplex3060) 
- DELL 
- DELL(89U-OXZR-A03) 
- Enertex(High 
Protection) 
- hp(Orde-a-cartridge) 

วั ด ค่ า ก า ร ดู ด ก ลื น แ ส ง 
(Absorbance) โดยมีปุุมบนเครื่อง
ส้าหรับน้าเพลทเข้า-ออก (Plate in 
and Plate out) ท้าการวัด 
Absorbance ได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 
230-1,000 นาโนเมตร 

25.  ตู้อบ (Hat Air Oven) Binder ท้าหน้าที่ในการอบเพ่ือไล่ความชื้น
ออกจาก อาหารหรือวัตถุดิบที่เรา
ต้องการให้แห้ง ช่วยท้าให้แห้งเร็ว
ขึ้น 

26.  เครื่อง Centrifuge Labnet ใช้แยกตัวอย่างของเหลวออกจาก
ของแข็งอนุภาคขนาดเล็กหรือใช้
เพ่ือแยกของเหลวหลายๆชนิดที่มี
ความถ่วงจ้าเพาะต่างกันให้เกิดการ
แยกชั้น โดยอาศัยหลักการเร่งให้
อนุภาคตกตะกอนเร็วขึ้น 

27.  Hot plate ไม่แสดง แผ่นให้ความร้อน,เตาให้ความร้อน 
28.  โถดูดความชื้น 1 ไม่แสดง ใช้ส้ าหรับดูดความชื้นออกจาก

สาร เคมี ต่ า งๆ ให้ เ หลื อ เ ฉพาะ
สารเคมี ไม่มีความชื้นหรือน้้าอยู่ใน
โมเลกุลของสาร โดยโถดูดความชื้น
จะต้องใส่สารที่ใช้ดูดความชื้นลงไป
ด้วย 

29.  โถดูดความชื้น 2 ไม่แสดง ใช้ส้ าหรับดูดความชื้ นออกจาก
สาร เคมี ต่ า งๆ ให้ เ หลื อ เ ฉพาะ
สารเคมี ไม่มีความชื้นหรือน้้าอยู่ใน
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
โมเลกุลของสาร โดยโถดูดความชื้น
จะต้องใส่สารที่ใช้ดูดความชื้นลงไป
ด้วย 

30.  ตู้แช่งแข็ง (-40 ๐C) SANYO ใช้รักษาตัวอย่างสัตว์น้้าที่ต้องการ
ถนอมอายุของตัวอย่างได้นานกว่า
ตู้เย็นทั่วไป 

31.  เครื่องท้าน้้า Micropure LG ใช้กรองให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้น 
32.  ตู้ดูดควัน Science Tec. ใช้ในการ ดูดไอสารเคมี ในขณะท้า

ก า ร ท ด ล อ ง ท า ง เ ค มี  ห รื อ 
เตรียมการ หรือการปฏิบัติงานใดๆ 
ที่ก่อให้เกิดกลิ่น หรือ ไอระเหย 
หรือ ควันของสารเคมี ที่ เกิดขึ้น
ในขณะท้าการ เพ่ือปูองกันไม่ให้
เป็นอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงาน 

33.  เครื่องวิเคราะห์โปรตีน  Gerhardt เป็นเครื่องมือส้าหรับหาค่าปริมาณ
โปรตีน/ไนโตร เจนในตั วอย่ า ง
อาหาร 

34.  เครื่องวิเคราะห์ไขมัน  Gerhardt ใช้วิ เคราะห์หาปริมาณไขมัน ใน
ตัวอย่างอาหาร 

35.  เครื่องท้าความเย็นแบบหมุน
เหวี่ยง 

Labcompanion 
(RW2025G) 

ใช้ส้าหรับเร่งการตกตะกอนของ
อนุ ภ า ค ที่ ไ ม่ ล ะ ล า ย อ อก จ า ก
ของเหลว หรือใช้แยกของเหลว
หลาย ๆ ชนิดที่มีความถ่วงจ้าเพาะ
ต่างกันออกจากกัน 

36.  ชุดวิเคราะห์พลังงาน 1 E2K เป็นเครื่องมือหาค่าความร้อนของ
ตัวอย่าง ผง ของแข็งและของเหลว 

37.  ชุดวิเคราะห์เยื่อใย Gerhardt ใช้ตรวจวิเคราะห์เยื่อใยในตัวอย่าง
อาหาร 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 

1.  โถดูดความชื้น ดูราน ใช้ดูดความชิ้นในการวิเคราะห์
ความชื้น วิเคราะห์ไขมัน วิเคราะห์
เถ้า 

2.  ตู้อบลมร้อน Binder ท้าหน้าที่ในการอบเพ่ือไล่ความชื้น
ออกจาก เครื่องแก้ววัตถุดิบที่เรา
ต้องการให้แห้ง ช่วยท้าให้แห้งเร็ว
ขึ้น 

3.  ตู้อบลมร้อน Memmert ท้าหน้าที่ในการอบเพ่ือไล่ความชื้น
สารเคมี วัตถุดิบที่เราต้องการให้
แห้ง ช่วยท้าให้แห้งเร็วขึ้น 

4.  หม้อนึ่งความดันไอน้้า TOMY/ES-315 เป็นเครื่องมือที่ใช้ส้าหรับนึ่งฆ่าเชื้อ 
โดยใช้ไอน้้าร้อนและแรงดัน สงู ท้า
ให้ของที่ผ่านการนึ่งแล้วอยู่ใน
สภาพปราศจากเชื้อ จึงมักใช้เครื่อง
นี้ในการนึ่งฆ่าเชื้อของ เสียทาง
ชีวภาพเพ่ือก้าจัดและปูองกันการ
ปนเปื้อน และนอกจากจะใช้
ปูองกันการปนเปื้อนแล้ว เครื่อง 
Autoclave ยังสามารถใช้ฆ่าเชื้อ
ตัวอย่างก่อนจะน้ามาใช้ในการ
ทดลอง 

5.  เครื่องปัน่คลอโรฟิลด์ REXON/DP-370A บดกระดาษให้ละเอียด 
6.  เครื่องระบุพิกัดสัญญาณ

ด้วยดาวเทียม 
GRAMIN/GPS MAP62SC 

 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นเครื่องมือหาต้าแหน่งพิกัด
ภูมิศาสตร์บนพื้นผิวโลกโดยอาศัย
สัญญาณอ้างอิงจากระบบดาวเทียม 
ท้าหน้าที่ส่งสัญญาณ จีพีเอส
โดยเฉพาะ  มีความส้าคัญในการ
ส้ารวจอย่างยิ่ง เช่น ใช้ส้ารวจ 

พ้ืนที่และท้าแผนที่, ตรวจวัดการ
เคลื่อนตัวของเปลือกโลกและ
สิ่งก่อสร้าง, ใช้ก้าหนดจุดพิกัดผิว
โลกเพ่ืองานด้านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ หรือข้อมูลดาวเทียม 

7.  เครื่องวัดความลึกระบบ
ดิจิตอล 

HONBEX/PS-7FL เป็นเครื่องหาความลึกแบบมือถือ
สามารถใช้ใต้น้้าทะเล 
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
8.  เครื่องผสมสารละลาย LMS/VTX-3000L ผสมสารขวดเล็ก ๆ ที่เป็นของเหลว 
9.  เครื่องวัดความเค็ม ATAGO/MASTER-SIMILL  

ALPHA CAT NO.2491 
ใช้วัดความเค็มที่เป็นของเหลว ช่วง
การวัดระหว่าง 0-100 ppt การใช้
งานโดยหยดน้้าที่แผ่นที่จะทดสอบ
ลงในแผ่นตรวจวัดแล้วส่องกล้องดู
ค่าการหักเหแสง 

10.  เครื่องดูสุญญากาศ GAST/DCA-P504-BN ใช้ส้าหรับกรองน้้า 
11.  เครื่องชั่งไฟฟูา 2 ต้าแหน่ง AND/EK-610i เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานใช้ส้าหรับชั่ง

สารเคมีหรือสิ่ งที่ต้องการตรวจ
วิเคราะห์เพ่ือให้การตรวจวิเคราะห์
เป็นไปตามข้ันตอนที่ก้าหนด 

12.  เครื่องชั่ง 4 ต้าแหน่ง Precisa/125 A ใช้ส้าหรับชั่งสาร ที่มีความละเอียด
จุดทศนิยม 4 ต้าแหน่ง 

13.  โฟรมิเตอร์ G.O. 
Environmental 

1295 วัดอัตราการไหลที่เหมาะส้าหรับใช้
งานในลักษณะวัดปริมาตร 

14.  ชุดตะแกรง แยกขนาด ของ
อนุภาคของดิน แบบแยกชั้น 

Retsch ใช้ในการแยกอนุภาคของดิน หา
ขนาดของเม็ดดิน  

15.  ตู้ดูดควันพิษ Vatigul ใช้ในการ ดูดไอสารเคมี ในขณะท้า
ก า ร ท ด ล อ ง ท า ง เ ค มี  ห รื อ 
เตรียมการ หรือการปฏิบัติงานใดๆ 
ที่ก่อให้เกิดกลิ่น หรือ ไอระเหย 
หรือ ควันของสารเคมีที่ เกิดขึ้น
ในขณะท้าการ เพ่ือปูองกันไม่ให้
เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 

16.  ตู้เย็นพร้อมแช่แข็ง ชนิดไม่มี
น้้าแข็งเกาะความจุไม่ต่้ากว่า 
15 ลบ.ฟุต 

Hitachi เก็บสารเคมี ตัวอย่างน้้า  
รอการวิเคราะห์ 

17.  เครื่องดิจิตอลเวอร์เนียคาลิป
เปอร์ 

ไม่แสดง ส้าหรับวัดความกว้าง ความยาว 
ของตัวอย่าง 

18.  เครื่องบันทึกความเข้มของ
แสง 

LOGGER 64 K -UA-002-
64 

เป็น เครื่ องบันทึก อุณหภูมิ และ
ความชื้น 

19.  เครือ่งตัดเนื้อเยื่อ Shandon/AS325 ตัด เนื้ อ เยื่ อต่ า งๆและท่ าสไลด์
ตัวอย่างสดส้าหรับศึกษาด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ 

20.  เครื่องอุ่นพาราฟิล Dispenser ใช้ส้าหรับละลายพาราฟิน 
21.  แท่นวัดขนาดปลา Rigosha ใช้ส้าหรับวัดขนาดของปลา 
22.  แท่นให้ความร้อน Germany เตาให้ความร้อนพร้อมปุุมคนสารใช้
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
ส้าหรับให้ความร้อนเมื่อต้มน้้า หรือ
สารละลาย  หรือส้าหรับเตรียม
อาหารเลี้ยงเชื้อ โดยให้ความความ
ร้อน และคนอาหารเลี้ยงเชื้อให้
ละลายเร็วยิ่งขึ้น 

23.  เครื่องระเหยแบบลดความ
ดันประกอบด้วย 
1.1.ชุดท้าให้สารละลายแบบ
แนวเอียง 
1.2 อุปกรณ์ปรับ
แรงดันไฟฟูายี่ห้อ 

BOCHI/R-200 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสาร
ตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการ
กลั่นเพื่อแยกตัวท้าละลายที่ผสมอยู่ 

24.  ตู้ดูดควัน ไม่แสดง ใช้ในการ ดูดไอสารเคมี ในขณะท้า
ก า ร ท ด ล อ ง ท า ง เ ค มี  ห รื อ 
เตรียมการ หรือการปฏิบัติงานใดๆ 
ที่ก่อให้เกิดกลิ่น หรือ ไอระเหย 
หรือ ควันของสารเคมี ที่ เกิดขึ้น
ในขณะท้าการ เพ่ือปูองกันไม่ให้
เป็นอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงาน 

25.  ตู้บ่มเชื้อ Memmert ใ ช้ ส้ า ห รั บบ่ ม เพ า ะ เ ชื้ อ  เ ลี้ ย ง
เชื้อ หรือการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่
อุณหภูมิต่้า 

26.  ตู้แสงอัลตร้าไวโอเลต(UV) UVP/ VB-26 ใช้ฆ่าเชื้อ 
27.  เตาเผาความร้อนสูง Carbolite ใช้ ในการเผาวัสดุ  ใช้ ไฟฟูาเป็น

เชื้อเพลิง ใช้ในการเผาดิน (ใช้เผา
ตัวอย่างจนกลายเป็นขี้เถ้า) 

28.  เครื่องกลั่นน้้า FAVORIT/ WCSAL การท้าน้้าให้บริสุทธิ์โดยการกลั่น 
ท้าโดยการต้มน้้าจนเดือด แล้วให้ไอ
น้้ ากลั่ นตัวที่ คอนเดนเซอร์ซึ่ งมี
อุณหภูมิต่้ามาก ไอน้้าจะกลั่นตัว
กลาย เป็ นหยดน้้ า ซึ่ ง เป็ นน้้ า ที่
บริสุทธิ์  วิธีนี้ สามารถก้าจัดเชื้อ
ต่างๆได้หลายชนิด 

29.  แผ่นวัดความโปร่งแสงท้า
ด้วยวัสดุปราศจากสนิม 
พร้อมตุ่มถ่วง 

ไม่แสดง วัดค่าน้้าในการเลี้ยงสัตว์ เป็นการ
วัดระยะความลึกที่แสงสามารถส่อง
ผ่านลงไปในน้้าได้ 

30.  กระบอกเก็บตัวอย่างน้้า
แบบแนวนอน ความจุไม่

T.Science/WS-2000 
HSVD 

ใช้เก็บตัวอย่างน้้าแบบแนวนอน
(Horizontal)ที่ระดับต่างๆ 
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
น้อยกว่า 2 ลิตร มาวิเคราะห ์

31.  กล้องจุลทรรศน์เลนส์
ประกอบ (Compound)  
แบบ  2  กระบอกตา 

Motic/BA 400 ส่องดูวัตถุที่มีขนาดเล็ก 

32.  กล้องจุลทรรศน์ชนิด
ก้าลังขยายต่้า (Stereo)  
แบบ 2 กระบอกตา   

Motic/SMZ 168 ส่องดูวัตถุท่ีมีขนาดเล็ก 

33.  กล้องจุลทรรศน์แบบ
ก้าลังขยายสูง 
(Compound)   

Nikon/YS 100 ส่องดูวัตถุที่มีขนาดเล็ก 

34.  กล้องจุลทรรศน์แบบ  
(Stereo)  ชนิดขยาย
ภาพต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ 

Olympus /SZ 30 ส่องดูวัตถุที่มีขนาดเล็ก 

35.  กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา Olympus /CH-20 ส่องดวูัตถุท่ีมีขนาดเล็ก 
36.  กล้องจุลทรรศน์แบบมอง

ภาพได้ 6คน (Teaching 
head) พร้อมเครื่องอุปกรณ์
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 

Olympus 6 ตา/BX-50 ส่องดูวัตถุที่มีขนาดเล็ก 

37.  กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ 
3 มิติ ส้าหรับดูงานโครงร่าง 
3 มิติ พร้อมอุปกรณ์
ถ่ายภาพอัตโนมัติ Model 
PM-20-35 

Olympus /IX-70 ส้าหรับดูงานโครงร่าง3 มิติ 

38.  เครื่องอัดอากาศ LW 280 E ส้าหรับอากาศถังด้าน้้า 
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สาขาศึกษาทั่วไป 
ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2305 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1.  เครื่อง Centrifuge Hettich เป็ น เครื่ อ งมื อ ใช้ แยกตั วอย่ า ง

ของเหลวออกจากของแข็งอนุภาค
ขนาดเล็กหรือใช้เพ่ือแยกของเหลว
หลายๆชนิดที่มีความถ่วงจ้าเพาะ
ต่างกันให้ เกิดการแยกชั้น โดย
อาศั ยหลั ก ก า ร เ ร่ ง ใ ห้ อนุ ภ าค
ตกตะกอนเร็วขึ้น 

2.  เตาเผา Furnace อุณหภู มิ สู ง  ที่ ส าม า รถ เ ผ า ได้
อุณหภูมิมากถึง 1000 องศา
เซลเซียส ซึ่งใช้วิเคราะห์หาปริมาณ
เถ้าในตัวอย่างและใช้เผา  

3.  อ่างน้้าร้อน memmert ใช้ในการท้าระเหยแห้ง อบแห้ง 
และให้ความร้อน 

4.  เครื่องโซนิเคท Elma เครื่องท้าความสะอาดด้วยแรงสั่น 
Ultra Sonicator เพ่ือให้
สารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

5.  เครื่องผลิตน้้า DI Thermo ส้าหรับใช้ในงานวิเคราะห์ที่ต้องการ
ระดับไอออนและสารอินทรีย์ต่้า 

 
ห้องปฏิบัติการเตรียมสารเคมี 2304 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1.  เครื่องชั่ง 2 ต้าแหน่ง Sartorius ชั่งน้้าหนักได้สูงสุดถึง 1000 กรัม 

ความละเอียด 0.01 กรัม 
2.  เครื่องชั่ง 4 ต้าแหน่ง Sartorius ใช้ชั่งสารเคมี การทดลองต่างๆที่

ต้องการน้้าหนักที่ละเอียด 
3.  ตู้อบความชื้น NORTHMAN ใช้อบสารที่มีความชื้น 

 
ห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2302 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1.  ตู้อบลมร้อน memmert ใช้อบเพ่ือไล่ความชื้นออก 
2.  เครื่องวัดกรด-ด่าง METTLER เครื่องมือวัดทางไฟฟูา 
3.  เครื่องหาจุดหลอมเหลว Electrothermal เป็นเครื่องมือใช้หาจุดหลอมเหลว

ของสารที่มีลักษณะเป็นผง 
4.  สเปกโตโฟโตมิเตอร์ HITACHI เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณของ
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
สารเคมี ชีวโมเลกุล รวมถึงจุลชีพ
ทั้งหลาย โดยใช้หลักการวัดปริมาณ
ของแสงที่ตัวอย่างดูดกลืนเข้าไป  

 
ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2301 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1.  เครื่องกลั่นน้้า FAVORIT ใช้ส้าหรับกลั่นน้้า 
2.  เครื่องกลั่นระเหย

สุญญากาศ 
IKA เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสาร

ตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการ
กลั่นเพื่อแยกตัวท้าละลายที่ผสมอยู่
ออกจากสารที่สนใจ ท้าให้สารที่
สนใจเข้มข้นขึ้น โดยตัวท้าละลายที่
ละลายสารที่สนใจจะถูกท้าให้
กลายเป็นไอ ด้วยระบบสุญญากาศ
จาก pump และให้ความร้อนแก่
ตัวอย่างเพ่ือให้การกลั่นการเป็นไอ
ง่ายขึ้น จากนั้นไอสารละลายจะ
ผ่าน condenser ที่มีระบบหล่อ 

 
ห้องปฏิบัติการเคมีขั้นสูง 2201 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1.  เครื่องHPLC DIONEX ใช้วิเคราะห์สารประกอบที่ระเหย 

 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1206 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1.  ฟังก์ชั่นเจนเนอร์เรเตอร์ InSTEK เป็นเครื่องก้าเนิดที่สามารถผลิต

สัญญาณออกมาได้หลายรูปแบบให้
เลือก ตามลักษณะการใช้งาน 
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สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง 
ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 

1.  เครื่องระเหยสุญญากาศ  Hettich Universal 32 R เป็นเครื่องมือใช้ปั่นแยกตัวอย่าง 
ของเหลวออกจากของแข็งอนุภาค
ขนาดเล็กหรือใช้เพ่ือแยก ของเหลว
หลายๆ ชนิดที่มีความถ่วงจ้าเพาะ
ต่างกันให้เกิดการแยกชั้น 

2.  เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบ
หมุนเวียน  (เครื่องท้าความ
เย็น) 

MEMMERT UE 500 เป็นตู้อบฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อน
แห้งที่ อุณหภูมิสูงมาก  เช่น 
อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส นาน 
2 ชั่วโมง เป็นต้น เครื่องมือแบบนี้
เหมาะส้าหรับการท้าลายเชื้อจาก
วัตถุสิ่งของที่ทนความร้อน ไม่เสื่อม
สลายเมื่อสัมผัสกับความร้อนสูง
โดยตรง เช่น เครื่องแก้วต่างๆ เพ่ือ
ท้ า ให้ ป ร าศจาก เชื้ อก่ อนที่ จ ะ
น้ ามาใช้ ในการทดลองทางจุ ล
ชีววิทยา 

3.  เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต้าแหน่ง Heidolph Laborota 
4003 

เป็นเครื่องที่ ใช้ระเหยสารตัวท้า
ละลายออกจากสารละลายตัวอย่าง 
เพ่ือให้ปริมาณสารละลายตัวอย่าง
ที่ต้องการนั้นเข้มข้นขึ้น ด้วยการให้
ความร้ อนจาก อ่า งน้้ า ควบคุ ม
อุณหภูมิ และระบบสุญญากาศ 

4.  เครื่องระเหยสุญญากาศ  LAUDA WKL 230 ให้ประสิทธิภาพในการท้าความเย็น 
5.  เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบ

หมุนเวียน  (เครื่องท้าความ
เย็น) 

Sarturius Extend ใช้ส้าหรับชั่งสาร ที่มีความละเอียด
จุดทศนิยม 4ต้าแหน่ง 

6.  เตาเผา   Ehret MO L9/C6 เตาเผาที่อุณหภูมิสูง ที่สามารถเผา
ได้อุณหภูมิมากถึง 550 องศา
ปริมาณเถ้าในตัวอย่างและใช้เผา
ตัวอย่างให้เกิดเถ้าในการวิเคราะห์
ปริมาณเยื่อใยอย่างหยาบ 

7.  ตู้ดูดควันพิษ (HOOD)    Flexlab FumeCupBoard ใช้ ในการดูดไอสารเคมีในขณะท้า
การทดลองทางเคมี หรือเตรียมการ 
หรือการปฏิบัติงานใดๆ 

8.  เครื่องกลั่นไนโตรเจน  Gerhardt VAP30 ใ ช้ ส้ าห รั บทดสอบหาปริ ม าณ
ไนโตร เ จนหรื อ โปรตี น ในสาร
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
ตัวอย่าง 

9.  เครื่องก้าจัดไอกรด   Gerhardt ท้าหน้าที่รับไอกรดและปรับให้ไอ
กรดเป็นกลางด้วยด่าง 

10.  เครือ่งท้าน้้ากลั่นพร้อมถังใส่น้้า   Suntex WS-400 ใช้ส้าหรับผลิตน้้ากลั่นเพื่อใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ 

11.  เครื่องกลั่นโปรตีน Gerhardt   ใช้ส้าหรับทดสอบหาปริมาณ 
ไนโตรเจน /โปรตีนในสารตัวอย่าง 

12.  เครื่องท้าความเย็น CBID-P R134 ใช้ท้าความเย็นก่อนส่งน้้าไปยัง
เครื่องกลั่นโปรตีน 

13.  ตู้บ่มเชื้อ(Incubator) Binder BF 260 เป็นเครื่องมือที่มีความเสถียรของ
อุณหภูมิสูง และมีความเป็นหนึ่ง
เดียวของอุณหภูมิในช่วงอุณหภูมิที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน มีแหล่งท้า
ความร้อนอยู่ในตัวเครื่อง มีแผง
ควบคุ มการท้ า งานและแสดง
อุณหภูมิภายในอยู่ด้านหน้าของ
เครื่อง มีการติดตั้งประตูชั้นในท้า
ด้วยวัสดุใส สามารถมองเห็น
ภายในตู้ได้อย่างชัดเจนโดยไม่ท้าให้
อุณหภูมิภายในตู้เกิดการแปรผัน 

14.  ตู้อบความร้อน 
(Drying Oven) 

Binder FED 260 ใช้อบชิ้นงาน อบแห้ง อบฆ่าเชื้อ 
อบไล่ความชื้น อบเครื่องแก้ว 

15.  เครื่องวัดค่ากิจกรรมของน้้า 
(AW)   

Agnalab Serier 3 เป็ นค่ าที่ แสด งระดับพลั ง ง าน
ของน้้ามีความส้าคัญต่ออายุการ
เก็บรักษา การเสื่อมเสีย และความ 
ปลอดภัยของอาหาร 

16.  ชุดวัดความหนืด BROOKFIELD LV ใช้วัดค่าความหนืดของของเหลว ใช้
หลักการวัดจากแรงต้านทานที่
เกิดขึ้นจากความหนืด และความ
หนืดสัมพัทธ์ของของเหลว นิยมใช้
ในงานอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวกับ
ของเหลวต่างๆ  

17.  โถเลี้ยงเชื้อในสภาวะไร้
ออกซิเจน  

Schuett  
(Anaerobic Jar .Eco) 

ใช้ส้าหรับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ที่
ไม่ต้องการออกซิเจนในการเจริญ 

18.  โถเลี้ยงเชื้อในสภาวะไร้
ออกซิเจน  

Schuett 
(Anaerobic Jar .Eco) 

ใช้ส้าหรับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ที่
ไม่ต้องการออกซิเจนในการเจริญ 

19.  เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ Hunter Lab Color Fesin เป็นเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ สามารถ
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
Pellet วัดได้ทั้งตัวอย่างโปร่งแสงและทึบ

แสง 
20.  อ่างควบคุมอุณหภูมิ 

(Coliform bath)  
Thermo Fisher Scientific
 SC-100-S21 

เป็นอ่างน้้าที่ปรับอุณหภูมิได้ตาม
ความต้องการ สามารถใช้บ่มเพาะ
เชื้อได้ในกรณีที่เลี้ยงเชื้อในอาหาร
เหลวหรือในหลอดทดลอง และใช้
ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ หรือ
อุ่นอาหารเลี้ยงเชื้อให้มีอุณหภูมิ
เหมาะสมส้าหรับการทดลอง 

21.  เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต้าแหน่ง Sartorius Quintix224-IS ใช้ส้าหรับชั่งสารเคม ีหรือตัวอย่างที่
ต้องการความละเอียดมาก 

22.  เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(PH Meter) 

SI  Analytic Lab 855 Set เป็นเครื่องมือที่สามารถบอกค่า
ความเป็นกรด – ด่างที่มีความ
ถูกต้อง แม่นย้า มากกว่าการใช้
กระดาษลิตมัส และกระดาษวัดค่า 
pH เครื่อง pH meter มีหลาย
แบบ เช่น แบบปากกาหรือแบบมือ
ถือ (hand held pH meter) ซึ่ง
จะเหมาะกับงานในภาคสนามที่ไม่
ต้ อ งการคว ามถู กต้ อ งมากนั ก 
ในขณะที่แบบตั้งโต๊ะ จะมีความถูก
ต้องมากกว่าแบบปากกา 

23.  เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง
(Stomacher)  

Seward 400 Circulator เป็นอุปกรณ์ตีบดผสมตัวอย่างใน
การวิเคราะห์ ซึ่งตัวอย่างจะไม่
สัมผัสโดยตรงกับเครื่อง ท้าให้ไม่
เ กิ ดก า รปน เปื้ อนกั บตั ว อย่ า ง 
เ ห ม า ะส้ า ห รั บ ง า น วิ เ ค ร า ะห์
ทางด้าน อาหาร ยา สัตว์แพทย์ 
และสิ่งแวดล้อม 

24.  เครื่องชั่ง ทศนิยม 2 ต้าแหน่ง Sartorius Quintix3102 ความสามารถของเครื่อง/ความ
ละเอียด : ส้าหรับใช้ชั่งสารเคมี 
ระบทุศนิยมได้ถึงต้าแหน่งที่ 2 

25.  เครื่องหาความชื้น Sartorius Ma37 เป็นเครื่องวิเคราะห์หาค่าความชื้น
ของตั วอย่ า งที่ เ ป็ นของ เหลว , 
ของแข็ง และตัวอย่างที่ข้นหนืด 
(pasty) 

26.  เครื่องตกตะกอนโดยการหมุน Orto alresa Digiccen21 1.เป็นเครื่องปั่นตกตะกอน
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
เหวี่ยง สารละลายความเร็วสูงแบบตั้งโต๊ะ 

ส้าหรับห้องปฏิบัติการ 2.ปรับตั้งค่า
ความเร็วรอบได้ไม่น้อยกว่า 
16,500 รอบต่อนาที (rpm), แรง
เหวี่ยงสูงสุด ( Max. RCF) 24,959 
x g 3.ปริมาณความจุสูงสุดได้ที่ 
400 มิลลิลิตร 

27.  เครื่องวัดคุณภาพน้้าหัวรวม
แบบภาคสนาม 

YSI 556 สามารถวัดค่า 
ออกซิเจนละลาย 
ช่วง: อ่ิมตัวอากาศ 0-500%/0-50 
มิลลิกรัม/ลิตร 
อุณหภูมิ: 
เซนเซอร์: YSI อุณหภูมิเทอร์
มิสเตอร์แม่นย้าช่วง: -5 ถึง 45 
องศาเซลเซียส 
การน้าไฟฟูา: 
เซนเซอร์: มือถือ 4 อิเล็กโทร w / 
autoranging 
ช่วง: 0-200 MS / ซม. 
พารามิเตอร์การค้านวณ: 
ความเค็ม TDS 
พารามิเตอร์ดังนี้ 
วัดค่า pH, ORP, บารอมิเตอร์ 
พลังงาน: 4 อัลคาไลน์ C-เซลล์; 
แพ็คแบบชาร์จไฟที่ไม่จ้าเป็น 
พอร์ตอนุกรม RS-232 
datalogging: 49,000 ชุด W / วัน
และเวลาที่ประทับ 

28.  เครื่องกวนสารละลายแบบให้
ความร้อน (Hotplat 
Magnetic Stirrer) 

CAT M6 เครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็กพร้อม 
ให้ความร้อน  

29.  เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง sartorius เป็นเครื่องมือที่สามารถบอกค่า
ความเป็นกรด-ด่างที่มีความถูกต้อง 
แม่นย้า มากกว่าการใช้กระดาษ
ลิตมัส  และกระดาษวัดค่า  pH 
เครื่อง pH meter มีหลายแบบ 
เช่น แบบปากกาหรือแบบมือถือ 
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
(hand held pH meter) ซึ่งจะ
เหมาะกับงานในภาคสนามที่ไม่
ต้ อ งการคว ามถู กต้ อ งมากนั ก 
ในขณะที่แบบตั้งโต๊ะ จะมีความถูก
ต้องมากกว่าแบบปากกา 

30.  อ่างน้้าควบคุมอุณภูมิ  MEMMERT   เป็นอ่างน้้าที่ปรับอุณหภูมิได้ตาม
ความต้องการ สามารถใช้บ่มเพาะ
เชื้อได้ในกรณีที่เลี้ยงเชื้อในอาหาร
เหลวหรือในหลอดทดลอง และใช้
ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ หรือ
อุ่นอาหารเลี้ยงเชื้อให้มีอุณหภูมิ
เหมาะสมส้าหรับการทดลอง 

31.  โฮโมจิไนเซอร์   Polytron 
PT 3100 

เป็นเครื่องมือที่ใช้ส้าหรับ ผสมสาร 
และลดขนาดอนุภาคโดยใช้ความ
ดันสูง  

32.  เครื่องวัดค่าดูดแสง Shimadzu UV-1800 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด
ปริมาณแสงและค่า intensity 

33.  เครื่องตีผสมอาหาร   IUL MASCATOR เป็นอุปกรณ์ตีบดผสมตัวอย่างใน
การวิเคราะห์ ซึ่งตัวอย่างจะไม่
สัมผัสโดยตรงกับเครื่อง ท้าให้ไม่
เ กิ ดก า รปน เปื้ อนกั บตั ว อย่ า ง 
เ ห ม า ะส้ า ห รั บ ง า น วิ เ ค ร า ะห์
ทางด้าน อาหาร ยา สัตว์แพทย์ 
และสิ่งแวดล้อม 

34.  หม้อนึ่งฆ่าเชื่อ   REXMED RAU-53OD เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ฆ่ า
เชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิด เป็นวิธีที่นิยม
ใช้กันมาก ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อได้โดย
อาศัยความร้อนจากไอน้้าเดือด
ภายใต้ความดัน ลักษณะของเครื่อง
เป็นภาชนะโลหะรูปสี่เหลี่ยมหรือ
รูปทรงกระบอกมีฝาปิดที่แข็งแรง 
ภายในมีช่องว่าง ส้าหรับบรรจุ
สิ่งของที่ต้องการฆ่าเชื้อในลักษณะ
เช่นเดียวกับการนึ่ง ด้านล่างมี
ช่องว่างส้าหรับบรรจุน้้า ซึ่งเมื่อต้ม
ให้เดือดจะกลายเป็นไออัดแน่นอยู่
ภายใน มีอุณหภูมิสูงถึง 121 องศา
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
เซล เซี ยส ภายใต้ความดัน  15 
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ตามปกติถ้า
วัตถุอยู่ภายในสภาพนี้นาน 10 - 
15 นาที จะปราศจากสิ่งมีชีวิตทุก
อย่าง (sterile) เครื่องมือนี้ใช้กัน
มากในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 
และฆ่าเชื้อจากจานอาหาร หลอด
ทดลอง ตลอดจนใช้ท้าให้เครื่องมือ
เครื่องใช้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์  

35.  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ Rexmed RAU-530 เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ฆ่ า
เชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิด เป็นวิธีที่นิยม
ใช้กันมาก ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อได้โดย
อาศัยความร้อนจากไอน้้าเดือด
ภายใต้ความดัน ลักษณะของเครื่อง
เป็นภาชนะโลหะรูปสี่เหลี่ยมหรือ
รูปทรงกระบอกมีฝาปิดที่แข็งแรง 
ภายในมีช่องว่าง ส้าหรับบรรจุ
สิ่งของที่ต้องการฆ่าเชื้อในลักษณะ
เช่นเดียวกับการนึ่ง ด้านล่างมี
ช่องว่างส้าหรับบรรจุน้้า ซึ่งเมื่อต้ม
ให้เดือดจะกลายเป็นไออัดแน่นอยู่
ภายใน มีอุณหภูมิสูงถึง 121 องศา
เซล เซียส ภายใต้ความดัน  15 
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ตามปกติถ้า
วัตถุอยู่ภายในสภาพนี้นาน 10 - 
15 นาที จะปราศจากสิ่งมีชีวิตทุก
อย่าง (sterile) เครื่องมือนี้ใช้กัน
มากในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 
และฆ่าเชื้อจากจานอาหาร หลอด
ทดลอง ตลอดจนใช้ท้าให้เครื่องมือ
เครื่องใช้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์  

36.  บ่มเชื้อ (Imcubator) WTB  BINNER เป็นเครื่องมือที่มีความเสถียรของ
อุณหภูมิสูง และมีความเป็นหนึ่ง
เดียวของอุณหภูมิในช่วงอุณหภูมิที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน มีแหล่งท้า
ความร้อนอยู่ในตัวเครื่อง มีแผง
ควบคุ มการท้ า งานและแสดง
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
อุณหภูมิภายในอยู่ด้านหน้าของ
เครื่อง มีการติดตั้งประตูชั้นในท้า
ด้วยวัสดุใส สามารถมองเห็น
ภายในตู้ได้อย่างชัดเจนโดยไม่ท้าให้
อุณหภูมิภายในตู้เกิดการแปรผัน 

37.  ตู้บ่มเชื้อ (Imcubator) WTB  BINNER เป็นเครื่องมือที่มีความเสถียรของ
อุณหภูมิสูง และมีความเป็นหนึ่ง
เดียวของอุณหภูมิในช่วงอุณหภูมิที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน มีแหล่งท้า
ความร้อนอยู่ในตัวเครื่อง มีแผง
ควบคุ มการท้ า งานและแสดง
อุณหภูมิภายในอยู่ด้านหน้าของ
เครื่อง มีการติดตั้งประตูชั้นในท้า
ด้วยวัสดุใส สามารถมองเห็น
ภายในตู้ได้อย่างชัดเจนโดยไม่ท้าให้
อุณหภูมิภายในตู้เกิดการแปรผัน 

38.  ตู้อบแห้ง (Hot Air Owen) WTB  BINNER ใ ช้ ส าห รั บ ก ารอบฆ่ า เ ชื้ อ วั ส ดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ใช้สาหรับอบแห้ง
เพ่ือไล่ความชื้น 

39.  เครื่องวัดความหวาน   ATAGO AT-1E เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับวัดค่าความ
เข้มข้นของสารละลายหรือใช้
ต ร ว จ ส อบ ปริ ม าณ น้้ า ต า ล ใ น
ของเหลวโดยอาศัยหลักการหักเห
ของแสง มีหน่วยวัดเป็น %Bix 

40.  เครื่องวัดความหวาน   ATAGO AT-1E เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับวัดค่าความ
เข้มข้นของสารละลายหรือใช้
ต ร ว จ ส อบ ปริ ม าณ น้้ า ต า ล ใ น
ของเหลวโดยอาศัยหลักการหักเห
ของแสง มีหน่วยวัดเป็น %Bix 

41.  เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์   OFM เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในไวน์
องุ่น เบียร์ วิสกี้และสุรากลั่น
พ้ืนบ้าน 
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สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม 
ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 

1.  เครื่องเก็บตัวอย่างฝุุนละออง 
PM10 ในบรรยากาศ 

HVS3000-02 
 

เครื่องเก็บตัวอย่างฝุุนละอองรวมใน
บรรยากาศ  ขนาด ไม่ เ กิ น  10 
ไมครอน เป็นเครื่องเก็บตัวอย่าง
อากาศแบบปริมาตรสูง ท้าด้วย
อลูมิ เนี ยมทนต่อสภาพอากาศ 
สามารถควบคุมอัตราการไหลได้
ในช่วง 36-44 ลูกบาศก์ฟุต/นาท ี

2.  เครื่องเก็บตัวอย่างฝุุนละออง 
TSP ในบรรยากาศ 

HVS3000 เครื่องเก็บตัวอย่างฝุุนละอองรวมใน
บรรยากาศ ขนาดไม่ เกิน  100 
ไมครอน เป็นเครื่องเก็บตัวอย่าง
อากาศแบบปริมาตรสูง  
ท้าด้ วยอลูมิ เนี ยมทนต่อสภาพ
อากาศ สามารถควบคุมอัตราการ
ไหลได้ในช่วง 30-60ลูกบาศก์ฟุต/
นาท ี

3.  เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบ 
Bellow pump 

ARZB-F002 เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศลักษณะ
คล้ายลูกฟูก ภายในกลวงสารถ
ยืดหยุ่นได้ เมื่อใช้งาน จะบีบเข้า
และคลายออกเพ่ือให้แก็สเข้ามาใน
เครื่ องผ่ านหลอดวัดแก็สท้า ให้
ทราบความเข้มข้นของแก็ส   

4.  เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบ 
Piston 

ไม่แสดง เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศเป็นปั๊ม
แบบลูกสูบ  เมื่ อ ใช้ ง าน จะสู บ
อากาศเข้าเครื่อง เพ่ือให้แก็สเข้ามา
ในเครื่องผ่านหลอดวัดแก็สท้าให้
ทราบความเข้มข้นของแก็ส   

5.  เครื่องวัดความเร็วลมฮอทไวร์  
แอนิโมมิเตอร์ 

A531 ใช้ลวดเส้นเล็กๆ ซึ่ งถูกท้าให้มี
อุณหภูมิร้อนกว่าอากาศโดยรอบ 
เมื่อลมพัดให้เส้นลวดเย็นลง วงจร
อิเล็กทรอนิคส์ภายในตัวเครื่องจะ
ค้านวณความเร็วลมโดยอยู่บน
พ้ืนฐานของความต้านทานไฟฟูา
ของเส้นลวด เครื่องมือวัดความเร็ว
ลมประเภทนี้ค่อนข้างจะเปราะบาง
แต่ให้ความแม่นย้าสูง 
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
6.  เครื่องวัดเสียงสะสม 1355 

 
จะติ ด ตั้ ง เ ค รื่ อ งที่ ตั ว บุ ค คล ใ ช้
ตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมที่จะ
ได้รับในช่วงเวลาปฏิบัติงาน เพ่ือให้
รู้ว่าแต่ละวันที่ปฏิบัติงาน ได้รับ
เสียงเกิดค่ามาตรฐานหรือไม่   

7.  ตู้อบ MEMMERT ท้าหน้าที่ในการอบเพ่ือไล่ความชื้น
ออกจากสารเคมี, ตัวอย่างที่น้ามา
ทดลอง, และอบแห้งเครื่องแก้ว 
สามารถตั้งอุณหภูมิและเวลาได้   

8.  ตู้บ่มเชื้อ MEMMERT เป็นตู้ที่ควบคุมอุณหภูมิที่ต้องการ
ได้  ใช้ในการบ่มเชื้อจุลินทรีย์ให้
เจริญได้ที่ อุณหภูมิต่้ากว่าหรือสูง
กว่าอุณหภูมิห้อง    

9.  เครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอน Z 206A เป็นเครื่องมือที่ใช้ส้าหรับเร่งการ
ตกตะกอนของอนุภาคที่ไม่ละลาย
ออกจากของเหลว 

10.  เครื่องเก็บตัวอย่างหน้าดิน GEM#520 ใช้ ส้ าหรับ เก็บตัวอย่ า งผิ วหน้ า
ตะกอนดิน เพ่ือศึกษา ลักษณะการ
กระจายตัวของตะกอนดินในแนว
ระนาบ การใช้เครื่องตักหน้าดิน
เป็นการเก็บตัวอย่างตะกอนดิน 
บริเวณผิวหน้าของท้องน้้า โดยที่
ตะกอนชั้นบนถูกรบกวนน้อยที่สุด 

11.  เครื่องบดตัวอย่างดิน ALM90DM ใช้บดอนุภาคดินอัตโนมัติ  จาก
ขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็ก หรือจาก
ขนาดเล็กให้ละเอียดตามความ
ต้องการ 

12.  เครื่องแยกขนาดอนุภาคดิน analysette 3 
 

เป็นการหาขนาดเม็ดดินโดยวิธีร่อน 
ผ่านตะแกรงจากขนาดใหญ่จนถึง
ขนาดเล็ก เพ่ือให้สามารถแยกเป็น
เม็ดดินขนาดต่างๆ แต่ละขนาดตาม
ขนาดของตะแกรงที่ใช้ได้  

13.  เครื่องกวนสาร 0320-Pro กวนผสมสารให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
โดยใช้ใบพัด สามารถปรับความเร็ว
รอบและตั้งเวลาการท้างานได้   

14.  เครื่อง COD  BLOCK  
HEATER   

DRB 200 เครื่องท้าความร้อนหลอดทดสอบ 
COD เครื่องปฏิกรณ์มีการตั้งค่า
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
อุณหภูมิที่ก้าหนดไว้ล่วงหน้าสอง
แบบคือ150ºและ105ºC LED 3 
ดวงส้าหรับการแสดงภาพ ไฟ LED 
สีเขียวแสดงก้าลังไฟ LED สีแดง
กะพริบเตือนผู้ ใช้บล็อกฮีตเตอร์
ร้อน (สูงกว่า50ºC) และไฟ LED สี
เหลืองแสดงว่ามีความร้อน  

15.  เตาเผาไฟฟูา   VE-150 ใช้เผาตัวอย่างด้วยอุณหภูมิสูงจน
ตัวอย่างกลายเป็นขี้เถ้า  

16.  อ่างน้้าควบคุมอุณหภูมิแบบมี
ฝาเปิด 

MEMMERT ใช้ส้าหรับควบคุมอุณหภูมิของสาร
หรือตัวอย่างในอ่าง ซึ่ งจะต้อง
ควบคุมอุณหภูมิการระเหยให้คงที่ 
ณ อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่ง 

17.  กระบอกเก็บตัวอย่างน้้าแบบ
แนวดิ่ง 

WS-2000VS ใช้เก็บน้้าตัวอย่างในพ้ืนที่ลึกเช่นก้น
สระ หรือท้องทะเล โดยการเปิดฝา
และหย่อนกระบอกเก็บน้้าในระดับ
ความลึกที่ต้องการ และปิดฝาทันที 
น้้าจะถูกเก็บไว้ในกระบอกเก็บน้้า
ทันที  

18.  เครื่องผสมสารละลายส้าหรับ
หลอดทดลอง 

VM-300 ใช้ผสมสารให้เข้ากัน ช่วงความเร็ว 
0-3000 รอบ/นาที เลือกการ
ท้างานได้ 2 ลักษณะ คือ Touch 
Mixing / Continuous Mixing. 

19.  เตาหลุมให้ความร้อนแบบ 6 
หลุมพร้อมชุดกลั่น 

ไม่แสดง ใช้ในปฏิบัติการวิเคราะห์ไขมันและ
น้้ามัน และสกัด COD โดยวิธีปิด   

20.  เครื่องวัดความสั่นสะเทือน VA-12 ใช้วัดความสั่นสะเทือนในสถานที่
ปฏิบัติงาน เช่น เขตก่อสร้าง 

21.  เครื่อง Flame phopometer XP ใช้วิเคราะห์ความเข้มข้นของสาร 
โดยใช้เปลวไฟกระตุ้นให้อะตอม
ปล่อยพลังงาน  
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สาขาศึกษาทั่วไป 
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1.  Autoclave (หม้อนึ่งไอน้้า) TOMY เป็นเครื่องมือที่ใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

ในอาหารเลี้ยงเชื้อ สารละลายและ
เครื่องมือแพทย์เป็นการฆ่าเชื้อโดย
ความร้อนของไอน้้า 

2.  เครื่องชั่งสาร 2 ต้าแหน่ง Sartorius ใช้ในการชั่งสารเคมีหรืออาหาร
เลี้ยงเชื้อ 

3.  เครื่องชั่งสาร 4 ต้าแหน่ง BSA 2245 CW 
 

ใช้ส้าหรับชั่งสาร ที่มีความละเอียด
จุดทศนิยม 4 ต้าแหน่ง 

4.  Hot Plate แท่นให้ความร้อน Heidolph เตาให้ความร้อนพร้อมปุุมคนสาร       
ใช้ส้าหรับให้ความร้อนเมื่อต้มน้้า        
หรื อสารละลาย  หรื อส้ าหรั บ
เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยให้ความ
ความร้อน และคนอาหารเลี้ยงเชื้อ
ให้ละลายเร็วยิ่งขึ้น 

5.  Incubator (ตู้บ่มเชื้อ) Memmert เป็นตู้ที่ควบคุมอุณหภูมิที่ต้องการ
ได้ ใช้ ในการบ่มเชื้อจุลินทรีย์ ให้
เจริญได้ที่ อุณหภูมิต่้ากว่าหรือสูง
กว่าอุณหภูมิห้อง อาจจะใช้ water 
bath แทน Incubator ได้ในบาง
กรณ ี

6.  Water Bath  
(อ่างควบคุมอุณหภูมิ) 

Memmert เป็นเครื่องช่วยในการปรับและ
ควบคุมอุณหภูมิของสารให้คงที่ 

7.  ตู้ปลอดเชื้อ ไม่แสดง ใช้ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ  
และใช้ในการทดลองที่ไม่ต้องการ
ให้มีการปนเปื้อนเป็นอย่างมาก 

8.  Hot Air Oven  
(ตู้อบเครื่องแก้ว) 

Memmert สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 
30 - 250 องศาเซลเซียส ไว้ฆ่าเชื้อ
อุปกรณ์ที่อุณหภูมิสูงๆ นิยมฆ่าเชื้อ
อุปกรณ์จ้าพวกเครื่องแก้วต่างๆ  
เช่น petri dish, pipette  
ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 

9.  เครื่องตีบดอาหาร  
Stomacher 

IUL เป็นเครื่องมือช่วยตีปุนอาหารให้
ละเอียด เพ่ือการตรวจนับจุลินทรีย์ 
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
10.  กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) Olympus 

Ch20 
เป็นอุปกรณ์ส้าหรับมองดูวัตถุที่มี
ขนาดเล็กเกินกว่ามองเห็นด้วยตา
เปล่า กล้องจุลทรรศน์สามารถแบ่ง
ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ  ได้  2 
ประเภท คือ กล้องจุลทรรศน์แบบ
ใ ช้ แ ส ง ธ ร ร ม ด า ( Light 
microscopes) และกล้อง
จุลทรรศน์แบบใช้แสงอิเลคตรอน 
(Electron microscopes)  

11.  เครื่องเขย่า (Vertex) Genie 2 เป็นเครื่องช่วยให้สารละลายเร็วขึ้น 
12.  เครื่องดูดสารละลายอัตโนมัติ 

(Autopipette,Tip) 
sartorius ใช้ส้าหรับดูดสารละลายได้อย่าง

รวดเร็ว  และมีปริมาตรที่แม่นย้า
ที่สุด   

13.  ตู้เย็นเก็บเชื้อ SHARP  
 

ใช้ส้าหรับเก็บเชื้อท่ีท้าการทดลอง  
ตู้เย็นเก็บอาหารเลี้ยงเชื้อใช้ส้าหรับ
เก็บอาหารเลี้ยงเชื้อหรือสารอ่ืนๆ ที่
ต้องการเก็บที่อุณหภูมิต่้า เช่น ยา
ปฏิชีวนะ, serum, plasma  

14.  เครื่องกลั่นน้้า PNP ใช้ความร้อนเพื่อท้าให้เป็นไอระเหย
น้้าและแยกออกจากสารปนเปื้อน
และองค์ประกอบที่ไม่พึงประสงค์
อ่ืน ๆ 

 
ห้องปฏิบัติการชีวเคมี 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1.  ตู้ดูดควัน Scine Technology ใช้ในการ ดูดไอสารเคมี ในขณะท้า

ก า ร ท ด ล อ ง ท า ง เ ค มี  ห รื อ 
เตรียมการ หรือการปฏิบัติงานใดๆ 
ที่ก่อให้เกิดกลิ่น หรือ ไอระเหย 
หรือ ควันของสารเคมี ที่ เกิดขึ้น
ในขณะท้าการ เพ่ือปูองกันไม่ให้
เป็นอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงาน 

2.  โถดูดความชื้น SCHOTT ใช้ดูดความชิ้นในการวิ เคราะห์
ความชื้น วิเคราะห์ไขมัน วิเคราะห์
เถ้า 
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
3.  เครื่องกลั่นระเหยแบบ

สุญญากาศ 
 

HEIDOLPH 
 

ใช้สกัดตัวอย่างเพ่ือแยกตัวท้า
ละลายออก 

 
ห้องปฏิบัติการพันธุ์ศาสตร์ 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1.  เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง 

Centrifuge 
Nuve 

 
เป็ น เครื่ อ งมื อ ใช้ แยกตั วอย่ า ง
ของเหลวออกจากของแข็งอนุภาค
ขนาดเล็กหรือใช้เพ่ือแยกของเหลว
หลายๆชนิดที่มีความถ่วงจ้าเพาะ
ต่างกันให้เกิดการแยกชั้น 
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เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร ์
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เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 

1.  เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบโพ
รบ 

รุ่น 54-IIB วัดค่าอุณหภูมิ 

2.  เครื่องวัดความชื้นดิน M0750 วัดความชื้นในดิน 
3.  เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง  Lab 855 วัดค่าความเป็นกรด-ด่างของ

สารละลาย 
4.  ตู้อบความร้อน ED260 อบตัวอย่าง 
5.  ชุดอุปกรณ์ส้าหรับการ

วิเคราะห์ทางเคมีไฟฟูาแบบ
พกพา 

910 PS TAT วิเคราะห์ไฟฟูาเคมี 

6.  เตาให้ความร้อนส้าหรับการ
วิเคราะห์ค่าซีโอดี 

DRB 200 ให้ความร้อนแก่สารตัวอย่างก่อน
น้าไปวิเคราะห์ค่าซีโอดี 

7.  เครื่องระเหยแบบ
สุญญากาศ 

RE100-Pro ระเหยสารตัวอย่าง 

8.  เครื่องวัดแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์แบบ
พกพา 

C-10 วัดค่าแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ 

9.  เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไม
โครเพลท 

BMG LABTECH อ่านค่าการดูดกลืนแสงของสาร 

10.  เครื่องวัดความหวาน OPTi วัดค่าความหวาน 
11.  เครื่องดูดฝุุนละอองใน

อากาศ แบบพกพา 
DT-9881 วัดปริมาณฝุุนละอองในอากาศ 

12.  เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Sigma 1-14K แยกอนุภาคของสาร 
13.  เครื่อง 

Spectrophotometer 
Libra S22 วัดปริมาณการดูดกลืนแสงของสาร 

14.  เครื่องวัดมลพิษ ไม่แสดง วัดค่ามลพิษในอากาศ 
15.  เครื่องวัดโอโซน ไม่แสดง วัดค่าโซนในอากาศ 
16.  เครื่องวัดสี CR-10 วัดค่าความแตกต่างของสี 
17.  เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย IP 20 วิเคราะห์ปริมาณเยื่อใยของพืช 
18.  เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส TA-XT เครื่องมือวัดลักษณะเนื้อสัมผัส 
19.  เครื่องวัดค่าสี ColorFlex เครื่องมือวัดค่าสี 
20.  เครื่องวิเคราะห์น้้าอิสระ SN S40001307 เครื่องมือวัดปริมาณน้้าอิสระ 
21.  ตู้อบเครื่องแก้ว ED/FD เครื่องมือใช้อบเครื่องแก้วหรืออบ

ตัวอย่าง 
22.  เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย EV เครื่องมอืวัดปริมาณเยื่อใย 
23.  เครื่อง pH Meter Lab850 set เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
24.  เตาเผาเถ้า ELF11/14/301 เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณเถ้า 
25.  เครื่องปั่นความเร็วสูง Mikro22,22R เครื่องมือใช้ปั่นตัวอย่างให้สมดุล 
26.  เครื่องท้าแห้งแบบแช่แข็ง PowerDry LL3000 เครือ่งมือใช้ท้าแห้งแบบระบบแช่

เยือกแข็ง 
27.  เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณ

ไขมัน 
SOX 402 เครื่องมือวัดปริมาณไขมัน 

28.  เครื่องระเหยแบบ
สุญญากาศ 

Laborata 4010 digital เครื่องมือใช้ระเหยแบบสุญญากาศ 

29.  หม้อนึ่งความดันอัตโนมัติ HICLAVE HV-50 เครื่องมือใช้นึ่งฆ่าเชื้อ 
30.  เครื่องชั่งไฟฟูา SECURA/QUINTIX เครื่องส้าหรับชั่งตวงสารหรือ

ตัวอย่าง 
31.  กล้องจุลทรรศน์ E100 เครื่องใช้ส่องขยายภาพ ดูลักษณะ

ตัวอย่าง 
32.  เครื่องวัดค่าความหวาน PR-201 เครื่องใช้วัดค่าความหวาน 
33.  เครื่องอบแห้ง AH3-ND เครื่องมือใช้อบแห้ง 
34.  เครื่องวิเคราะห์ความชื้น IB-30 เครือ่งมือใช้วิเคราะห์ความชื้น 
35.  ตู้ปลอดเชื้อ NH3A- เครื่องมือใช้ฆ่าเชื้อด้วย UV 
36.  เครื่องปั่นเขย่า P-20648/EUR เครื่องมือใช้ปั่นเขย่าตัวอย่าง 
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เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการศูนย์ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์ 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1 เครื่องวิเคราะห์

องค์ประกอบของเลือดยี่ห้อ 
Mindray 

BC 2800 Vet ตรวจความสมบูรณ์องค์ประกอบ
ของเลือด วัดโดยหลักการ 
Spectro-photomatry โดยใช้แสง
ที่มีความยาวคลื่น 550 nm. 

2 เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง
แนวตั้ง 

Z206A เป็นเครื่องส้าหรับปั่นเหวี่ยงเพ่ือ
ตกตะกอนด้วยความเร็วสูง ระบบ
ควบคุมความเร็ว 

3 เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง
แนวตั้ง 

NF200 
 

เป็นเครื่องส้าหรับปั่นเหวี่ยงเพ่ือ
ตกตะกอนด้วยความเร็วสูง ระบบ
ควบคุมความเร็ว 

4 เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง
แนวนอน 

NF048 ใช้ปั่นตัวอย่างในหลอด Capillary 
tube หรือในหลอด Micro tube 
ได้ในเครื่องเดียวกัน 

 
ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1.  อ่างควบคุมอุณภูมิ WNB ให้ความร้อนแก่ตัวอย่าง 
2.  เครื่อชั่ง 2 ต้าแหน่ง Te612-L ชั่งน้้าหนักตัวอย่าง 
3.  เครื่อชั่ง 4 ต้าแหน่ง MS204 ชั่งน้้าหนักตัวอย่าง 
4.  เครื่องผสมตัวอย่าง Votex G560E ผสมตัวอย่างให้เข้ากัน 
5.  เครื่องวัดค่ากรด-เบส FEP20 วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 
6.  เครื่องกวนสารแบบให้ความ

ร้อน 
7KAC-MAG.HS7 ให้ความร้อนพร้อมผสมให้เข้ากัน 

7.  ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิและ
ปริมาณก๊าซ CO2 

Mco-18AC-PE บ่มเชื้อ 

8.  ตู้ฟักไข่ SIS72A ฟักไข่ 
9.  เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง 

(Centrifuge) 
NF 200 ปั่นตัวอย่างเพ่ือแยกส่วน 

10.  เครื่องตีปั่นตัวอย่าง BagMixer ปั่นตัวอย่างให้ละเอียด 
11.  ตู้เตรียมสารส้าหรับงาน 

Pre-PCR 
DNA/RNA UVCLEANER 

BOX 
ส้าหรับงาน Pre-PCR 

12.  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันสูง E3-315 ฆ่าเชื้อโดยใช้ความดันสูง 
13.  ตู้บ่มพร้อมเขย่า LSI 3016R บ่มเชื้อพร้อมกับการเขย่า 
14.  ตู้แช่แข็ง -80 UUS-439A-1 แช่แข็งตัวอย่าง 
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
15.  ตู้แช่แข็ง-20 UPLTF 275 แช่แข็งตัวอย่าง 
16.  ตู้เย็น (Refrigerator)  R-Z350U แช่ตัวอย่าง 
17.  เครื่องนับไมโครเพลต 357MulTiskanFC ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสง 
18.  ตู้ปลอดเชื้อ Class II BSC ใช้งานด้านปลอดเชื้อ 
19.  ตู้บ่มเพาะเชื้อ INB ใช้บ่มเชื้อ 
20.  ตู้อบลมร้อน INB อบแห้งตัวอย่าง 
21.  ตู้เก็บสารเคมีแชนิดแผ่น

กรอง 
VSC 13 เก็บสารเคมี 

22.  กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรส
เซ้นต์ 

ECLIPSE 501 ศึกษาเซลล์เพาะเลี้ยง 

23.  กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ  CKX31SF ศึกษาเซลล์เพาะเลี้ยง 
24.  เครื่องดูดไอระเหยของ

สารเคมี 
ESAY LAB ดูดสารระเหยสารเคมี 

25.  เครื่องดูดจ่ายสารละลาย 
Auto pipette                    

DISCOVERY COMFORT ดูดจ่ายสารละลาย 

26.  เครื่องดูดจ่ายสารละลาย 
Multichannel pipette 

BIOHIT ดูดจ่ายสารละลาย 

27.  เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง
แบบควบคุมอุณหภูมิ 

1736R ปั่นเพื่อให้สารตกตะกอน 

28.  เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ AS-2 ฆ่าเชื้อในอากาศ 
 
ห้องปฏิบัติการสูติศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ์สัตว์ 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1 อ่างน้้าควบคุมอุณหภูมิ D-91126 ให้ความร้อนแก่ตัวอย่าง 
2 กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอก

ตา 
CX31RBSFA ส่องดูตัวอย่าง 

3 กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอก
ตา 

ECLIPSE3 CI-S ส่องดูตัวอย่าง 

4 เครื่องอุ่นสไลด์ M048 
6545-047-001-551-0001 

ใช้อุ่นสไลด์น้้าเชื้อ 

5 เครื่องเขย่าสารแบบแนวตั้ง  G560E เขย่าและผสมสาร 
6 เครื่องรีดน้้าเชื้อไฟฟูา Jac6 ใช้รีดน้้าเชื้อ 
7 เครื่องตกตะกอนโดยการ

หมุนเหวี่ยง 
D-78564 ปั่นเพื่อการตกตะกอน 

8 เครื่องชั่ง 3 ต้าแหน่ง BSA423S-CW ชั่งน้้าหนักตัวอย่าง 
9 เครื่อง Autoclave   ฆ่าเชื้อด้วยความดันแรงสูง 
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
ขนาดความจุ 50 ลิตร 
แนวตั้ง 

10 ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส BD-226WL แช่แข็งตัวอย่าง 
11 Laminar flow class I  

(1.5 m)  
FSafe 2020 ใช้งานปลอดเชื้อ 

12 Micro pipette  ACUR ใช้ดูดจ่ายสารเคมี 
 
ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาทางสัตวแพทย์ 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1 เครื่องวัดสัญญาณชีพทาง

สรีรวิทยา 
MindrayPM9000VET วัดอัตราการหายใจ ความดันเลือด 

และอุณหภูมิกายของสิ่งมีชีวิต 
2 เครื่อทดสอบทางสรีวิทยา  Biopac MP36 เป็นชุดทดสอบปรากฏการณ์ทาง

สรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต 
3 เครื่องวัดอัตราการหายใจ

ของสัตว์ทดลอง                                         
KENT SCIENTIFIC TOPO 

Dual Mode 
วัดอัตราการหายใจของสัตว์ 

4 กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอก
ตา                                                      

Olympus CX31ย้ายไปจุล
กายฯ 

ส่องวัตถุ เพื่อขยายรายละเอียดให้
เห็นชัด 

5 เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง  Nuve NF 200 ปั่นเหวี่ยงวัตถุเพ่ือตกตะกอน
ตัวอย่าง 

6 เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง  
(Haematocrit centrifuge) 

KHT-410Eช้ารุดไม่มีอะไหล่
ซ่อม 

ปั่นเหวี่ยง Haematocrit tube 
เพ่ือตกตะกอนเลือด 

7 เครื่อง HOT PLATE 
STIRER 

IKA C-MAGHS7 ให้ความร้อนแก่ตัวอย่าง 

8 เครื่องนับแยกชนิดเม็ดเลือด
แบบธรรมดา 

Gemmy ind corp DBC-9 นับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว 

9 เครื่อง refractometer Atago master-
sur/nm2773 

วัดความเข้มข้นของสารละลาย
โปรตีน 
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ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์   
ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 

1 ตู้ปลอดเชื้อ Hfsafe 1200 เป็นตู้ปลอดเชื้อ Biohazard 
safety cabinet Class II Type 
A2 ซึ่งปกปูองทั้งผู้ใช้งาน 
ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม มีการ
ดูดอากาศกลับเข้าไปในตู้ 70% 
และดูดอากาศออกนอกตู้ 30% 

2 เครื่องนับจ้านวนโคโลนี Colonystar8500 
 

ส้าหรับนับจ้านวนโคโลนีของ
แบคทีเรีย โดยใช้ปากกา นับได้
ตั้งแต่ 0 - 99999 มีจอแสดงผล
เป็นตัวเลขไฟฟูา 

3 เครื่องชั่งทศนิยม 4 
ต้าแหน่ง 

BSA224S พิกัดน้้าหนัก 210 กรัม ค่าละเอียด 
0.0001 กรัมแท่นชั่งขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ซม. 

4 เครื่องชั่งทศนิยม 4 
ต้าแหน่ง 

MS204 พิกัดน้้าหนัก 210 กรัม ค่าละเอียด 
0.0001 กรัมแท่นชั่งขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ซม. 

5 เครื่องชั่งทศนิยม 2 
ต้าแหน่ง 

ML 300/01 ขนาดพิกัด 3200 g.ละเอียด 0.01 
g  มีทั้งแบบ Internal และ 
External  Calibrate 

6 เครื่องวัดค่าความเป็น กรด-
ด่าง 

Lab850 เหมาะส้าหรับห้องทดลอง ที่
ต้องการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
และมีระบบประมวลผลที่รวดเร็ว
และแม่นย้า 

7 เครื่องวัดค่าความเป็น กรด-
ด่าง 

F20 FiveEasy เหมาะส้าหรับห้องทดลอง ที่
ต้องการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
และมีระบบประมวลผลที่รวดเร็ว
และแม่นย้า 

8 ตู้บ่มเชื้อแบบควบคุม
อุณหภูมิแบบเขย่า 

Excella E24 เป็นตู้บ่มเพาะเชื้อพร้อมเขย่า
(Shaking Incubator) ที่สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 10 ºC ถึง 60 
ºC 

9 ตู้เย็นขนาด 12.2 คิว SR-F811 MS 
 

ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 10.2 คิว/
288 ลิตรเหมาะส้าหรับห้องทดลอง
ใช้ในการเก็บสารเคมี 

10 ตู้เก็บอาหารเลี้ยงเชื้อ Magic Cool i250 เหมาะส้าหรับห้องทดลองใช้ใน
อาหารเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ 
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
11 เครื่องท้าน้้าให้บริสุทธิ์ RTE300 สามารถกรองได้ถึงไอออนในน้้า

และโมเลกุลของสารละลายที่อยู่ใน
น้้า 

12 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 
กระบอกตา 

ECLIPSE E200 MVR เป็นอุปกรณ์ส้าหรับมองดูวัตถุที่มี
ขนาดเล็กเกินกว่ามองเห็นด้วยตา
เปล่า 

13 กล้องสเตอริโอ C-LEDS 
 

เป็นอุปกรณ์ส้าหรับมองดูวัตถุที่มี
ขนาดเล็กเกินกว่ามองเห็นด้วยตา
เปล่า 

14 เครื่องเขย่าสาร G560E เป็นเครื่องเขย่าสารแบบสั่น ส้าหรับ
เขย่าสารในเวลาสั้นๆ สามารถ
ปรับสปีดความแรงในการเขย่าได้  
เลือกเขย่าแบบต่อเนื่อง หรือแบบ
สัมผัสได้ ตั้งเวลาการเขย่าได้  
1-60 นาที 

15 เครื่องเขย่าสาร 
 
 
 

MX-S 
 
 

 

เป็นเครื่องเขย่าสารแบบสั่น ส้าหรับ
เขย่าสารในเวลาสั้น ๆ สามารถ
ปรับสปีดความแรงในการเขย่าได้  
เลือกเขย่าแบบต่อเนื่อง หรือแบบ
สัมผัสได้ ตั้งเวลาการเขย่าได้  
1-60 นาที 

16 อ่างควบคุมอุณหภูมิ WNB22 
 

สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 
องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้อง
ถึง 95 องศาเซลเซียส 

17 เครื่องท้าน้้าแข็ง BL25 เป็นเครื่องท้าน้้าแข็งก้อน
อัตโนมัติ เหลี่ยมชนิดลูกเต๋าความ
แข็งสูง ไม่ละลายง่าย 

18 ชุดเครื่องดูดจ่ายสารแบบ
อัตโนมัติ 

(Jencons) Accurette  
/(Polang) Discovery 

comfort 

-เครื่องดูด-จ่าย สารละลาย
อัตโนมัติชนิด ไมโครลิตร แบบ 1 
ช่อง 
- ที่ปริมาตรสูงสุด ค่าความ
แม่นย้า + 3% 
- ความคลาดเคลื่อนในการท้าซ้้าไม่
เกิน 1% 
- สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ทั้งเครื่อง ที่ 
121 'C  20 นาที  ( Fully 
Autoclavable ) 
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ห้องปฏิบัติการชีวเคมีทางสัตวแพทย์ และห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1.  เครื่องชั่ง 2 ต้าแหน่ง (Sartorius) TE 612-L 

/(Mettler Toledo) ML 
3002/01 

ใช้ส้าหรับชั่งตัวอย่าง สารเคมี และ
อ่ืนๆ ที่ไม่ต้องการความละเอียด 

2.  เครื่องชั่ง 4 ต้าแหน่ง (Mettler Toledo) MS204 ใช้ส้าหรับชั่งตัวอย่าง สารเคมี และ
อ่ืนๆ ที่ต้องการความละเอียด 

3.  เครื่องเขย่าสารแบบแนวตั้ง (Dragon Lab) MX-S ใช้ในการผสมสารละลายให้เข้าเป็น
เนื้อเดียวกัน 

4.  เครื่องเขย่าสารแบบ
แนวราบ 

(New Brunswick) TC-7 ใช้ผสมสารละลายให้เข้าเป็นเนื้อ
เดียวกัน 

5.  เครื่องกวนสารพร้อมให้
ความร้อน 

(IKA) C-MAG HS 7 เ ป็ นก ารกวนส ารละลายด้ ว ย
แม่เหล็ก พร้อมให้ความร้อนใน
เครื่องเดียวกัน 

6.  อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Memmert)  
WNB 7-45 

ควบคุมอุณหภูมิ ใช้หลักการท้าความ
ร้อนจากการต้มน้้าจนเป็นไอเพ่ือ
ระเหยสารที่ต้องการ และสามารถ
ปรับอุณหภูมิของน้้าได้ตั้งแต่ 0-
100 C 

7.  เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-
ด่าง 

(Mettler Toledo) FEP20 
/Starter 3100 

/horiba pH1200 

ใช้วัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของ
สารละลาย  

8.  เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง Libre S11/S12 
/Spectroquant 

/UV1102 II 

ใ ช้ ใ น วิ เ ค ร าะห์ ส า ร โ ดยอาศั ย
หลักการดูดกลืนรังสีของสารที่อยู่
ในช่วงUltra violet (UV) และ
Visible (VIS) 

9.  ตู้อบลมร้อน (Memmert) Venticell เป็นตู้อบแห้งไล่ความชื้นออกจาก
วัตถุดิบ เช่นอบแห้งแทนการตาก
แดดหรือการไล่น้้ามัน)  

10.  ตู้บ่มเชื้อ 37 องศาเซลเซียส (Memmert) INB 500 เป็นตู้ควบคุมอุณหภูมิ ส้าหรับบ่ม
เพาะเชื้อ เลี้ยงเชื้อ  

11.  ตู้ดูดควันพิษ FlexLab ส้าหรับใช้ดูดไอสารเคมี หรือสาร
ระเหย (Volatile Organic 
Compounds, VOCs) เช่น 
Acetone, Xylene, 
Formaldehyde, Ethanol เป็น
ต้น 
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
12.  ตู้เย็น 12.2 Q                                              (Mitsubishi) 

MR-F38C 
เป็นตู้ เก็บความเย็น ส้าหรับแช่
ตัวอย่างต่างๆ ที่ต้องการความเย็น
ที่อุณหภูมิในช่วง 0-4 C 

13.  ตู้เก็บสารเคมีชนิดใช้แผ่น
กรอง 

(Staftech)VSC13 เป็นตู้เก็บสารเคมี สามารถก้าจัดไอ
ระเหยของกรดและสารเคมีดูดไอ
สารเคมีแบบไม่ต้องใช้ท่อระบาย
อากาศสู่ภายนอก การดักจับไอ
สารเคมีด้วยแผ่นกรอง carbon filter 

14.  ตู้แช่ -20 องศาเซลเซียส UPLTF275 เป็นตู้ เก็บความเย็น ส้าหรับแช่
ตัวอย่างต่างๆ ที่ต้องการความเย็น
ที่อุณหภูมิ -20 C 

15.  เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง
แบบควบคุมอุณหภูมิ 

(Labogene) ScanSpeed 
1236R 

เป็นเครื่องมือใช้ปั่นแยกตัวอย่าง
ของเหลวออกจากของแข็งอนุภาค
ขนาดเล็กหรือใช้เพ่ือแยก ของเหลว
หลายๆ ชนิดที่มีความถ่วงจ้าเพาะ
ต่างกันให้เกิดการแยกชั้นโดยอาศัย
หลักการเร่งให้อนุภาคตกตะกอน
เร็วขึ้น สามารถปรับความเร็วรอบ
และอุณหภูมิได้ปริมาตรที่ปั่นได้ 
Tube 1.5, 15, 50 ml 

16.  ชุดดูดจ่ายสารละลายแบบ
อัตโนมัติ 
(Micropipette) 

(Jencons) Accurette  
/(Polang) Discovery 

comfort 

ส้าหรับใช้ดูด -จ่ายสารละลายที่
ต้องการความแม่นย้า และให้การ
ดูดจ่ายของเหลวปริมาณน้อยๆ 

17.  ตู้ปลอดเชื้อ (ESCO) SC2-4A1 ใช้กับงานที่ต้องการความปลอดภัย
ทางชี ว วิทยาสู ง  เช่น  การ เขี่ ย
เชื้อ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

18.  เครื่อง Refractometer                                  (Atago) Master-3UR/NM ส้ าหรับวัดค่าความเข้มข้นของ
สารละลายหรื อ ใช้ ต ร วจสอบ
ปริมาณน้้าตาลในของเหลวโดย
อาศัยหลักการหักเหของแสง มี
หน่วยวัดเป็น %Bix  

19.  เครื่องเพ่ิมปริมาณสาร
พันธุกรรม(PCR) 

(G-Storm) GS1 เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเพ่ิมจ้านวน 
(amplification) ดีเอ็นเอที่ต้องการ
ศึกษาอย่างจ้าเพาะในหลอดทดลอง
ให้มีจ้านวนมากเป็นล้านเท่าใน
ร ะ ย ะ เ ว ล า อั น สั้ น  โ ด ย อ า ศั ย
หลั กการแบบเดี ยวกันกับการ
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
จ้าลองตัวเองของดีเอ็นเอโมเลกุล ที่
พบในสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ 

20.  ชุดส่องตรวจ DNA/RNA                                  (Biostep) DH-40 ใช้ส้าหรับส่องดู DNA/RNA โดยใช้
แสงสีขาว UV และแสง epi ในช่วง
ที่มองเห็นได ้

21.  เครื่องระเหยแห้งภายใต้
สุญญากาศ 

(Buchi) R-210/215 ใช้ในการระเหยสารตัวอย่างที่เป็น
ของเหลวโดยการกลั่นเพ่ือแยกตัว
ท้าละลายที่ผสมอยู่ออกจากตัวถูก
ละลายที่เราสนใจด้วยระบบ
สุญญากาศจาก pump โดยให้
ความร้อนแก่ตัวอย่าง 

22.  ชุด Gel electrophoresis                                    (Mupid) Mupid-Exu 
/(Mupid) Mupid-one 

/(Bio-Rad) Mini Protean 
Tetra Cell 

/(Bio-Rad) Mini Trans-
Blot Cell 

เป็นเทคนิคการแยกสารโดยเฉพาะ
กรดนิวคลีอิกหรือโปรตีนที่มีประจุ
และอยู่รวมกันโดยใช้สนามไฟฟูาใน
เจลของอะกาโรส หรือพอลิอะคริ
ลาไมด์  ท้าให้มีการเคลื่ อนย้าย
โม เลกุ ลของสารบนเจลท้ า ให้
โปรตีนแต่ละชนิดแยกออกเป็นแถบ
ตามขนาดของน้้าหนักโมเลกุล และ
จ้านวนประจุ หากใช้พอลิอะคริลา
ไมด์เจลจะสามารถแยกชนิดของ
โปรตีนและกรดนิวคลีอิกได้ หาก
ใช้อะกาโรสเจลจะแยกได้เฉพาะ
ชนิดของกรดนิวคลีอิกเท่านั้น 

23.  เครื่องล้างไปเปต (Nalgene) High-Density 
Polyethylene 

ใช้ส้าหรับล้างปิเปตแก้ว โดยการ
เปิดน้้าไหลผ่าน 

24.  เครื่องกรองอากาศ (Bionaire) BAP-1500 ช่วยดักจับฝุุนละออง ฟอกอากาศ
แบบผ่านแผ่นกรอง  

25.  ชุด Chromatography  (Buchi) Pump Module 
C-601/C-605 

ใช้แยกสารต่างๆ มากมายหลาย
ชนิด เช่น การแยกองค์ประกอบ
ต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การ
แ ย ก ส า ร ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อ ก จ า ก
ปฏิกิริยา 

26.  เครื่องผลิตน้้าประปา (Milli-
Q Direct 8)               

(Millipore) Milli-Q Direct 
8/30L PE 

ผลิตน้้ากลั่นให้มีความบริสุทธิ์ 

27.  เครื่องหาความชื้น (Mettler toledo) MJ33 ใช้วัดค่าความชื้นตัวอย่างต่างๆ เช่น 
สมุนไพร อาหารสัตว์ 
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
28.  เครื่องบด (IKA) A 11 B ใช้ส้าหรับบดตัวอย่างให้มีขนาดเล็ก

ลง 
29.  หม้อนึ่งความดันสูง (Tomy) ES-315 ใช้ส้าหรับนึ่งฆ่าเชื้อ โดยใช้ไอน้้า

ร้อนและแรงดันสูง121 C นาน 
15 นาท ี

30.  เครื่อง Ultrasonic bath                                  (china) GT-2120QTS 
/(Elma) S12OH 

       ใช้ท้ างานในการท้าความ
สะอาด ก้าจัด โดยใช้คลื่นเสียง 
(Sound waves) 
ฟองอากาศถูกสร้างขึ้นด้วยคลื่น
เสียง(Sound waves)  โดยคลื่น
เหล่านี้จะเคลื่อนที่ผ่านน้้าเรียกว่า 
Cavitation (การเกิดโพรงอากาศ
ในของเหลว) ซึ่งเป็นการก่อตัวของ
ฟองอากาศในน้้า 

31.  เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ (Mettler toledo) 
D’emploi 

ใช้ในการไตเตรทสารต่างๆ 

32.  ชุดเก็บสารละลายบริสุทธิ์ (AKTA) Frac-920 เป็นเครื่องแยกเก็บสารละลาย
บริ สุ ท ธิ์  มี โ ป ร แก รมก า ร เ ก็ บ
สารละลายโดยอัตโนมัติได้ 

33.  เครื่องเขย่าผสมสาร (Fine PCR) SH30 ใช้ในการเขย่าสารตัวอย่างต่างๆ 
พร้อมตั้งเวลาได้ 

34.  เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ AS-2 ฟอกอากาศ ก้าจัดเชื้อโรค เชื้อ
แบคทีเรีย ด้วย UV 

 
ห้องปฏิบัติการชันสูตรซากสัตว์ 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1 ชุดผ่าซาก W-0001 ใช้ในการชันสูตรซากสัตว์ 
2 ตู้เก็บซากสัตว์ 4110-023-001-551-0001 ใช้เก็บซากสัตว์ 
3 โต๊ะปฏิบัติการ 6545-036-001-551-0001 ใช้ผ่าซากสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ 
8 โต๊ะผ่าซากสัตว์ใหญ่ 6545-036-001-571-0012-

0013 
ใช้ผ่าซากสัตว์ใหญ่ 

9 รถเข็น 3920-005-01-521-0002 ใช้เข็นซากสัตว์ขนาดใหญ่ 
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ห้องปฏิบัติการปาราสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ 
ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 

1 กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอก
ตา 

CX 21,CX31 ใช้ส่องดูตัวอย่าง 

2 กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 2 
กระบอกตา 

E200 ใช้ส่องดูตัวอย่าง 

3 กล้องจุลทรรศน์  3 
กระบอกตา 

E200 ใช้ส่องดูตัวอย่าง 

4 กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 3 
กระบอกตา 

SMZ745T ใช้ส่องดูตัวอย่าง 

5 เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง
(Hematocrit centrifuge) 

NF048 เป็นเครื่องปั่นใช้ปั่นเลือด ปั่น
ตกตะกอน 

6 เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง 
(Centrifuge) 

NF200 เป็นเครื่องปั่นใช้ปั่นเลือด ปั่น
ตกตะกอน 

7 เครื่อง Refractometer Master-53M เป็นเครื่องมือใช้ส้าหรับวัดค่าความ
ถ่วงจ้าเพาะในพลาสม่า 

8 ตู้เย็น MR-S49D ส้าหรับแช่ตัวอย่างเลือดและ
อุจจาระ 

9 เครื่องปั่นเหวี่ยง Digtor 22 ใช้ปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน  
 
ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตรค์ลินิกทางสัตวแพทย์ 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1 เครื่องสกัดไขมัน Velp Ser148 สกัดไขมันจากตัวอย่างด้วยตัวท้า

ละลาย 
2 เครื่องชั่งทศนิยม 4 

ต้าแหน่ง  
MettlerToledo-MS204 ชั่งน้้าหนักตัวอย่าง 

3 เครื่องชั่งทศนิยม 2ต้าแหน่ง MettlerToledo-ML3002 
Sartorius-BSA224S 

ชั่งน้้าหนักตัวอย่าง 

4 กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 2 
กระบอกตา 

E200 ส่องวัตถุ เพื่อขยายรายละเอียดให้
เห็นชัด 

5 ตู้เก็บสารเคมีแบบไร้ท่อ
พร้อมระบบก้าจัดไอระเหย 

StaftechVSC13 เก็บสารเคมี  

6 เตาเผาอุณหภูมิสูง 
(Chamber Furnaces) 

LentonAWF12 เผาตัวอย่าง ส้าหรับเตรียมตัวอย่าง
เพ่ือวิเคราะห์ 

7 ตู้อบลมร้อน(Hot Air 
Oven) 

Memmert-UN110 อบแห้งตัวอย่าง/เครื่องแก้ว 

8 เครื่องบดตัวอย่างแบบ IKA-MF10basic บดตัวอย่างให้ละเอียด 
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
ตะแกรง 

9 เครื่องกลั่นไนโตรเจน 
(Distillation Unit)  

Velp-UDK129 กลั่นตัวอย่างด้วยสารละลาย เพ่ือ
วัดปริมาณโปรตีน 

10 ชุดก้าจัดไอกรด/หลุมย่อย
ตัวอย่าง  

Velp-JP/SMS/DK6 ย่อยตัวอย่างด้วยความร้อนสูง 

11 เครื่องให้ความร้อน 
(Heating plate) 

Velp-RC2 ให้ความร้อนแก่ตัวอย่าง 

12 เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย Velp-FIWE ย่อยตัวอย่างด้วยสารละลาย เพ่ือ
วิเคราะห์ปริมาณเยื่อใยคงเหลือ 

13 เครื่องวิเคราะห์พลังงาน (ชุด
วิเคราะห์พลังงาน) 

Leco-AC500 วัดปริมาณความร้อนที่เกิดข้ึนจาก
การเผาผลาญตัวอย่าง 

 
ห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์ 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1 กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอก

ตา  
 

ECLIPSE E200 MV R 
ยี่ห้อ Nikon 

เป็นอุปกรณ์ส้าหรับมองดูวัตถุที่มี
ขนาดเล็กเกินกว่ามองเห็นด้วยตา
เปล่า 

2 กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอก
ตา  
 

Olympus 
CX31 

ยี่ห้อ Olympus 

เป็นอุปกรณ์ส้าหรับมองดูวัตถุที่มี
ขนาดเล็กเกินกว่ามองเห็นด้วยตา
เปล่า 

3 กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอก
ตา 
 

ECLIPSE 50i 
ยี่ห้อ Nikon 

กล้องจุลทรรศน์ที่ สามารถเห็น
ภาพในแนวลึกได้ และท้า การ
วิเคราะห์ภาพ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นตัวประมวลผล 

 
ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ า (ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ าและศูนย์วิจัยและคลินิกสุขภาพสัตว์น้ า) 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1 กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอก

ตา 
ECLIPSE E 200MV R ใช้ส่องดูตัวอย่าง 

2 กล้องสเตอริโอ C-LEDS ใช้ส่องดูตัวอย่าง 
3 เครื่องวัดค่าความขุ่น Turbidimeter TN-100, 

Cat.2100Q01-TH 
วัดความขุ่นของน้้า 

4 เครื่องเจลอิเลคโตรโฟริซิส
แบบแนวตั้ง 

Sequi=Gen® Cell แยกสารพันธุกรรมแบบแนวตั้ง 

5 เครื่องเจลอิเลคโตรโฟรีซีส
แบบแนวนอน 

Wide Mini-Sub® Cell GT แยกสารพันธุกรรมแบบแนวนอน 
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
6 เครื่องถ่ายรูปเจล IN Genius3 ส่องดูผลและบันทึกผลการเพ่ิม

ปริมาณสารพันธุกรรม 
7 เครื่องวัดปริมาณสาร

พันธุกรรม 
MN-913 ตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรม 

8 เครื่องเพ่ิมปริมาณสาร
พันธุกรรม 

Biometra GmbH เพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม 

9 เครื่อง Real time PCR CFX96 optics Module เพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม 
10 เครื่องตัดส่องเจล LB-16 ส่องดูผลการเพ่ิมปริมาณสาร

พันธุกรรมเพ่ือการตัดเจล 
11 เครื่องเขย่าแนวราบ SH30 เขย่าผสมสารให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
12 เครื่องท้าลายเซลล์ระบบแรง

สั่น 
SONO WISS ท้าลายเซลล์ในวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการ

น้ามาใช้ใหม่และก้าจัดทิ้ง 
13 เครื่อง Spindown SPROUT ปั่นเหวี่ยงตกตะกอน 
14 ตู้บ่มเชื้อ 053 บ่มเพาะเชื้อ 
15 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน 

Microcentrifuge mini 
Scanspeed mini BLUE ปั่นเหวี่ยงเพ่ือตกตะกอนสาร 

16 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน
ความเร็วสูง 
Microcentrifuge 

1524 ปั่นเหวี่ยงเพ่ือตกตะกอนสาร 

17 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัติ
โนมัติ 

Accu-jet® pro ดูดจ่ายสารละลาย 

18 เครื่องชั่งทศนิยม 2 
ต้าแหน่ง 

ML300 2/01, 
QUINTIX3120-1S 

ชั่งน้้าหนักสารเคมีและตัวอย่าง 

19 เครื่องชั่งทศนิยม 4ต้าแหน่ง QUINTIX224-1S ชั่งน้้าหนักสารเคมีและตัวอย่าง 
20 ตู้เย็น 2 ประตู YPM-110P แช่ตัวอย่าง 
21 ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส SJ-C315TH, BD-226WL แช่ตัวอย่าง 
22 เครื่อง pH Lab945, Lab855 วัดค่าความเป็นกรด ด่าง 
23 เครื่องคนสารละลายพร้อม

ให้ความร้อน 
ROBAX® SCHOTT ผสมสารให้เป็นเนื้อเดียวกันและให้

ความร้อนในขณะผสมสาร 
24 ไมโครเวฟ MS23K3555EW ละลาย, ให้ความร้อนในการเตรียม

สารละลายบางชนิด 
25 ตู้เตรียม PCR PCR-01 เตรียมปฏิกิริยาของสารพันธุกรรม 
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ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ 
ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 

1 โต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมระบบ
ก้าจัดไอระเหยสารเคมี 

MODEL NO :  TST1200 ใช้ส้าหรับตัดแต่งชิ้นนื้อ  

2 เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อ
อัตโนมัติ 

Model ATP700 ส้าหรับเตรียมชิ้นเนื้อเยื่ออัตโนมัติ  

3 เครื่องหล่อบล็อคพาราฟิน 
Embedding center 

MODEL NO :  TEC 2800-
M 

มีคุณสมบัติในการรองรับพาราฟิน
ปริมาณ 4 ลิตร 

4 แท่นเย็น Cryo Console MODEL NO :  TEC 2800-
C 

มีระบบการท้างานคอมเพรสเซอร์
ระบายความร้อน 

5 เครื่องอุ่นแม่พิมพ์ Thermal 
console 

MODEL NO :  TEC 2800-
C 

มีระบบการท้างานคอมเพรสเซอร์
ระบายความร้อน  

6 เครื่องตัดชิ้นเนื้อกึ่งอัตโนมัติ    
 

MODEL NO : ERM 3000 เครื่องตัดชิ้นเนื้อกึ่งแบบอัตโนมัติ 
ERM 3000  

7 อ่างลอยชิ้นเนื้อ Water 
Bath 

MODEL NO :  TEC 2601 เป็นอ่างน้้าที่ท้าจากแผ่นอลูมิเนียม  

8 ตู้ดูดควันพิษ hood 6695-011-001-581-0002 ใช้ในการ ดูดไอสารเคมี หรือ ไอ
ระเหย หรือ ควันของสารเคมี  

10 เครื่องอุ่นสไลน์ Model No : TEC 2601 ใช้ส้าหรับวางสไลน์ เพ่ือให้พาราฟิน
ละลาย 

11 กล้องจุลทรรศน์ ECLIPSE E200 MVR ใช้ส่องดูตัวอย่าง 
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เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1.ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1 ตู้ปลอดเชื้อ HFsafe-1200 เป็นเครื่องมือที่ใช้กับการท้างานที่

เกี่ยวข้องกับเชื้อจุลินทรีย์ หรือเสี่ยง
ต่อการปนเปื้อน 

2 เครื่องชั่ง ทศนิยม ¾ 
ต้าแหน่ง 

PL 303/302 ชั่งน้้าหนักตัวอย่าง 

3 เครื่องตรวจนับโคโลนี Colony counter 560 
suntex 

ตรวจนับจ้านวนเชื้อจุลินทรีย์ 

4 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อความดันไอน้้า Tommy SX-700 ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สารละลายเจือจาง 
และอาหารเลี้ยงเชื้อ 

5 ตู้แช่ MR.Chill Low E เก็บรักษา สารละลายเจือจาง 
อาหารเลี้ยงเชื้อ 

6 ตู้แช่เยือกแข็ง 
 -20 องศาเซลเซียส 

SHF-270SAD เก็บรักษาตัวอย่าง และเก็บรักษา
เชื้อจุลินทรีย์ 

7 ไมโครเวฟ I800 WIE ละลายอาหารเลี้ยงเชื้อ 
8 เตาให้ความร้อน SB 162-3 เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และ

สารละลายเจือจาง 
9 ตู้บ่มเชื้อ Modell 100-800 เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์/dการ

เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 
10 ตู้เย็น Panasonic เก็บรักษาจุลินทรีย์ 
11 กล้องจุลทรรศน์ Primo Star ศึกษาทางสัณฐานวิทยา 
12 เครื่องเขย่าสาร VTX-3000L เขย่าสาร 

 
2.ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
1 ตู้ปลอดเชื้อ Aura 2000 M.A.C เป็นเครื่องมือที่ใช้กับการท้างานที่

เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ หรือเสี่ยงต่อ
การปนเปื้อน 

2 ตู้บ่มเชื้อ Modell 600 เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์/dการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 

3 ตู้เขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ Ratex เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบเขย่า 
4 ตู้แช่ Hitachi เก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ 
5 เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็ว

สูง 
Z36HK แยกสารให้บริสุทธิ์ 

6 ตู้บ่มเชื้อ Mir-553 ศึกษาเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
ที่อุณหภูมิต่้า 

7 เครื่องชั่ง Adventurer ชั่งน้้าหนักตัวอย่าง 
สี่ต้าแหน่ง 

8 เครือ่งชั่ง ML3002 ชั่งน้้าหนักตัวอย่าง สองต้าแหน่ง 
9 เครื่องไล่แก๊ส Cavitator Ultrasonic 

cleaner 
ไล่แก๊ส 

10 ตู้เก็บตัวอย่างแบบควบคุม
อุณหภูมิ 

Electronic Dry Cabinet เก็บรักษาตัวอย่าง 

11 อ่างควบคุมอุณหภูมิ ST402 ควบคุมอุณหภูมิตัวอย่าง 
12 เครื่องตีผสมตัวอย่าง Stomacher400 ผสมตัวอย่าง 
13 ตู้แช่เยือกแข็ง 

-20 องศาเซลเซียส 
SANYO Riomedical 

Freezer 
เก็บรักษาตัวอย่าง ดีเอ็นเอ เอนม์
และจุลินทรีย์ 

14 สเปกโตรโฟโตมิเตอร์  
(nano drop) 

Genova Nano ใช้วัดปริมาณโปรตีนและดีเอ็นเอ 

15 Thermomixer F 1.5 การท้าปฏิกิริยาเคมีที่สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิและเขย่าได้ 

16 ชุดแยกสารด้วยหลักการโคร
มาโทรกราฟฟ่ี 

Biologic LP เครื่องท้าให้สารชีวโมเลกุลบริสุทธิ์ 

17 Micropulser 1652100EDU เครื่องน้าดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์ 
18 เครื่องให้ก้าลังกระแสไฟฟูา Power Pac 200/300 แหล่งจ่ายไฟ 
19 Electrophoresis (แนวตั้ง) Power Pac แยกสารวิเคราะห์ และเตรียมสารที่

มีประจุไฟฟูา 
20 Electrophoresis 

(แนวนอน) 
9204355 Rev A แยกสารวิเคราะห์ และเตรียมสารที่

มีประจุไฟฟูา 
21 Ultra Lum TH100312 เครื่องตรวจสอบแบนของโปรตีน 
22 Gelair Rryer TH100311 เครื่องท้าแห้งเจล 
23 Semi-Dry Transfer cell Trans-Blot SD. ใช้ส้าหรับเคลื่อนย้ายโมเลกุลของ

โปรตีนและสารพันธุกรรม 
24 เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็ว

สูง 
Scanspeed 1524 ใช้แยกของแข็งออกจากของเหลว

โดยใช้แรงหมุนเหวี่ยงสูง 
25 เครื่องเพ่ิมปริมาณสาร

พันธุกรรม 
My Cycler การท้างานเพ่ิมปริมาณ DNA 

26 เครือ่งถ่ายภาพเจล TH100317 ถ่ายภาพเจล 
27 ถังหมัก Operational Box MOB-2 ผลิตหัวเชื้อ 
28 ถังหมัก Jar Fermenter MBF ผลิตหัวเชื้อ 
29 ถังหมัก Bioflo 110 ผลิตหัวเชื้อ 
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ล าดับ ชื่อเครื่องมือ รุ่น ลักษณะการใช้งาน 
Fermenter/Bioreaction 

30 ตู้วิเคราะห์ BOD Thermostatschrank วิเคราะห์คุณภาพน้้า 
31 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดัน

ไอน้้า 
HVE-50 ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สารละลายเจือจาง 

และอาหารเลี้ยงเชื้อ 
32 ตู้เขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ Gallenkamp ดูการเจริญเติบ 

โตของเชื้อจุลินทรีย์ 
33 เครื่องไทเตรท Easyplus Titration ไตเตรทสาร 

 

 


