
รายการครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ช้ันสูง 
ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เคร่ืองมอื 

ศูนย์เคร่ืองมอืวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 

รูปเคร่ืองมือ ช่ือเคร่ืองมือ ผลิตภณัฑ/์รุ่น ความสามารถ หอ้ง/อาคาร ผูรั้บผดิชอบ ติดต่อ 

 

เคร่ืองวเิคราะห์โลหะหนกั 
(Atomic Absorption Spectroscopy) 

PerkinElmer,  
Analyze 300 

วเิคราะห์โลหะหนกัในรูปสารละลาย 
โดยเทคนิคเปลวไฟ(Flame) ท่ีความ
เขม้ขน้ระดบั ppm. ธาตุท่ีวเิคราะห์ได ้
เช่น Cu Fe Mn Pb Ca Mg K Na Zn  

หอ้งวเิคราะห์ธาต ุ
5D105/ B5 

นนัทวนั หนูแจ่ม 3685 

 

เคร่ืองวเิคราะห์โลหะหนกั 
(Atomic Absorption Spectroscopy) 

PerkinElmer,  
Analyze 800 

วเิคราะห์โลหะหนกั สามารถสลบั
วเิคราะห์เทคนิค Flame(ppm.) และ 
Flameless (ppb.)ในรูปสารละลาย 
ธาตุท่ีวเิคราะห์ได ้Cu Fe Mn Pb Ca 
Mg K Na Zn 

หอ้งวเิคราะห์ธาต ุ
5D105/ B5 

นนัทวนั หนูแจ่ม 3685 

 

เคร่ืองไอซีพีสเปคโตรมิเตอร์   
(ICP) 

 
 

 

PerkinElmer,  
3000 DV 

 วเิคราะหธ์าตปุรมิาณนอ้ยๆ ในสาร

ตวัอย่างไดถ้งึ 70 ธาต ุและสามารถ

วเิคราะหห์ลายๆธาตไุดพ้รอ้มกนั ใน

ระดบั ppb. และ  ppm. ดว้ยหลกัการ 

Emission  ตวัอย่างเป็นรูปสารละลาย 

หอ้งวเิคราะห์ธาต ุ
5D105/ B5 

พีรดา ภกัดีพิน 3685 



รูปเคร่ืองมอื ช่ือเคร่ืองมอื ผลติภัณฑ์/รุ่น ความสามารถ ห้อง/อาคาร ผู้รับผดิชอบ ตดิต่อ 

 

เคร่ืองวเิคราะห์ปริมาณประจุใน
สารละลาย 

 (Ion Chromatography) 
 
 
 

 DIONEX, 
 DX-500 

 แยกและวเิคราะห์สารอนินทรียท่ี์มี
ประจุ ในสารละลายท่ีมีน ้ ามีเป็นตวัท า
ละลาย เช่น K, Ca, Mg, Na, NH4

+, F, 
Cl, NO2 

-, NO3 
-, SO4

2- 
 

หอ้งวเิคราะห์
สารประกอบ 1 

(5D104) / B5 

พีรดา ภกัดีพิน 3685 

 
 
 
 
 
 

Fourier Transform Infrared 
Spectrophotometer  
 
 
 
 
 

Perkin Elmer, 
Spectrum One  
 

เป็นเคร่ืองวเิคราะห์หา functional 
groups ของสาร  วเิคราะห์ ไดใ้นช่วง
คล่ืน 7,500 - 350 cm-1 มีค่าความ
ละเอียดในการแยกไดถึ้ง 0.5  cm-1  

หอ้ง NMR 
/B5 

ยพุเรศน์  พลัพฒัน ์ 3224 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Muclear magnetic resonance 
Spectrometer  (NMR) 

Bruker ,300 
MHz,Avance 
DPX-300 with 
gradient 
  

วเิคราะห์หาโครงสร้างของสารใน
รูปแบบของสเปกตรัม 1D-NMR เช่น 
ของ 1H, 13C, dept135, dept90, NOE 
และ 2D-NMR แสดงความสมัพนัธ์
ระหวา่ง H-H,H-C เช่น COSY  
HMQC, HMBC, HSQC 

หอ้ง FT-IR /B5 
 

ยพุเรศน์  พลัพฒัน ์ 3224 
 
 
 



รูปเคร่ืองมอื ช่ือเคร่ืองมอื ผลติภัณฑ์/รุ่น ความสามารถ ห้อง/อาคาร ผู้รับผดิชอบ ตดิต่อ 

 เคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟ
และแมสสเปคโตรมิเตอร์ 

(Gaschromatography-Mass 
spectrophotometer, GC-MS) 

Agilent , 7890A 
GC/5975C MSD 
with G1701EA 
MSD 
 

วเิคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพของ
สารอินทรียท่ี์สามารถกลายเป็นไอ
ระเหยได ้สามารถใชใ้นการแยกสาร 
และใหข้อ้มูลโครงสร้างของ
ส่วนประกอบในของผสมไดใ้นเวลา
เดียวกนัรวมทั้งใชห้าเอกลกัษณ์ และ
โครงสร้างของสารได ้ วเิคราะห์สาร
ในรูปสารละลาย  
 

หอ้งวเิคราะห์
สารประกอบ 2 
(5D106)/B5 
 
 

ยพุเรศน์  พลัพฒัน ์ 3224 
 
 
 

 เคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟ 
(Gas Chromatograph, GC) 
  

Varian, 3800 
 

วเิคราะห์แยกสารผสมท่ีกลายเป็นไอ
ไดง่้าย โดยใชแ้ก๊สเฉ่ือยเป็น mobile 
phase และใชข้องเหลวซ่ึงกลายเป็นไอ
ไดย้าก มีน ้ าหนกัโมเลกลุสูงเป็น 
stationary phase สารผสมถูกแยกออก
จากกนัเน่ืองจากความแตกต่างทาง
คุณสมบติัทางฟิสิกส์หรือทางเคมี
สามารถวเิคราะห์ไดท้ั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ มี Detector 3 ชนิด คือ 
TCD, FID และ ECD 
 

หอ้งวเิคราะห์
สารประกอบ 2 
(5D106) 
อาคารเคร่ืองมือฯ 
5 

โสภา  นุ่นรักษา 3232 
 
 
 



รูปเคร่ืองมอื ช่ือเคร่ืองมอื ผลติภัณฑ์/รุ่น ความสามารถ ห้อง/อาคาร ผู้รับผดิชอบ ตดิต่อ 

 เคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟ 
(Gas Chromatograph, GC) 
 

 ThermoFinnigan,   
  Trace GC 
 

วเิคราะห์แยกสารผสมท่ีกลายเป็นไอ
ไดง่้าย โดยใชแ้ก๊สเฉ่ือยเป็น mobile 
phase และใชข้องเหลวซ่ึงกลายเป็นไอ
ไดย้าก มีน ้ าหนกัโมเลกลุสูงเป็น 
stationary phase สารผสมถูกแยกออก
จากกนัเน่ืองจากความแตกต่างทาง
คุณสมบติัทางฟิสิกส์หรือทางเคมี
สามารถวเิคราะห์ไดท้ั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ มี Detector  ชนิด FID 
 

หอ้งวเิคราะห์
สารประกอบ 2 
(5D106)/B5 
 

โสภา  นุ่นรักษา 3232 
 
 
 

 เคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟ 
(Gas Chromatograph, GC) 
 

Agilent, 6890N 
 

เป็นเทคนิคการวเิคราะห์ท่ีใชส้ าหรับ
แยกสารผสมท่ีกลายเป็นไอได’้ง่าย 
โดยใชแ้ก๊สเฉ่ือยเป็น mobile phase 
และใชข้องเหลวซ่ึงกลายเป็นไอไดย้าก 
มีน ้ าหนกัโมเลกลุสูงเป็น stationary 
phase สารผสมถูกแยกออกจากกนั
เน่ืองจากความแตกต่างทางคุณสมบติั
ทางฟิสิกส์หรือทางเคมีสามารถ
วเิคราะห์ไดท้ั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ มี Detector  ชนิด  ECD 

หอ้งวเิคราะห์
สารประกอบ 2 
(5D106) / B5 
 

โสภา  นุ่นรักษา 3232 
 
 
 



รูปเคร่ืองมอื ช่ือเคร่ืองมอื ผลติภัณฑ์/รุ่น ความสามารถ ห้อง/อาคาร ผู้รับผดิชอบ ตดิต่อ 

 เคร่ืองวเิคราะห์ธาตุคาร์บอน 
ไนโตรเจน และ ซลัเฟอร์อตัโนมติั 

(CNS Analyzer) 

 Leco, TruSpec 
CNS 

วเิคราะห์ธาตุคาร์บอน ไนโตรเจน 
และซลัเฟอร์ ในตวัอยา่งเน้ือผสม 
ของแขง็และของเหลวไดโ้ดยตรงดว้ย
เทคนิคการเผาไหม ้โดยการเผา
ตวัอยา่งในเตาเผาอุณหภูมิสูงภายใต้
บรรยากาศออกซิเจน ใชเ้วลาในการ
วเิคราะห์ประมาณ 4 นาที 

หอ้งวเิคราะห์
สารประกอบ 3 
(5D107)/B5 
 

โสภา  นุ่นรักษา 3232 
 
 
 

 เคร่ืองวเิคราะห์ไขมนัอตัโนมติั 
(Fat/Oil Analyzer) 

 Leco, TFE 2000 วเิคราะห์ปริมาณไขมนัในอาหารดว้ย
เทคนิค Supercritical Fluid Extraction 
โดยใชค้าร์บอนไดออกไซดส์กดัไขมนั
จากตวัอยา่ง ใชเ้วลาในการวเิคราะห์
ประมาณ 20-80 นาที ข้ึนอยูก่บัชนิด
ของตวัอยา่ง 
 

หอ้งวเิคราะห์
สารประกอบ 3 
(5D107)/B5 
 

โสภา  นุ่นรักษา 3232 
 
 
 

 เคร่ืองวเิคราะห์พลงังานความร้อน
แบบก่ึงอตัโนมติั 

(Bomb Calorimeter) 
 
 

 

Leco, AC 500 วเิคราะห์หาค่าพลงังานความร้อนของ
ตวัอยา่งอาหาร อาหารสตัว ์ ขยะ เศษ
ไมน้ ้ ามนั ฯลฯ  โดยใชเ้ทคนิค 
Isoperibol Calorimeter 

หอ้งวเิคราะห์
สารประกอบ 3 
(5D107)/B5 

โสภา  นุ่นรักษา 3232 
 
 
 



รูปเคร่ืองมอื ช่ือเคร่ืองมอื ผลติภัณฑ์/รุ่น ความสามารถ ห้อง/อาคาร ผู้รับผดิชอบ ตดิต่อ 

 
 
 
 
 
 

เคร่ืองวเิคราะห์สารดว้ยของเหลว
แรงดนัสูง (HPLC) 

 
 
 

 Waters, 2690 เคร่ืองวเิคราะห์แยกสารประกอบ
ประกอบดว้ย Refractive index 
detector และ Photo Diode Array 
Detector 

หอ้งวเิคราะห์
สารประกอบ 1 
(5D104)/B5 
 

เบญจพร  สมจิต 3221 

 เคร่ืองวเิคราะห์สารดว้ยของเหลว
แรงดนัสูง (HPLC) 

 
 
 
 
 

 Waters, 2695 เคร่ืองวเิคราะห์แยกสารประกอบ
ประกอบดว้ย Fluorescence Detector, 
Photo Diode Array Detector และ ชุด
อุปกรณ์ส าหรับท า Post column 
reaction 

หอ้งวเิคราะห์
สารประกอบ 1 
(5D104)/B5 
 

เบญจพร  สมจิต 3221 

 


