
ใบความรู้ห้องปฏิบัติการทางวทิยาศาสตร์มหาวิทยาลยัแม่โจ้-ชุมพร 
 

 ใบความรู้การใช ้อุปกรณ์ และเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ในห้องปฏิบติัการเล่มน้ี เรียบเรียง 
ข้ึนเพื่อใชป้ระกอบการเรียน การสอน ในห้องปฎิบติัการทางวทิยาศาสตร์ใหมี้ความปลอดภยัมาก
ท่ีสุด ส่วนใหญ่จะเรียบเรียงจากหนงัสือท่ีเก่ียวกบังานดา้นน้ี จากใบความรู้การใชง้านของ
บริษทัผูผ้ลิตตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ และจากประสบการณ์ในการท างานห้อง
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ และหอ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงคิดวา่น่าจะมีประโยชน์ ใชเ้ป็นแนวทาง
ปฏิบติังานของนกัศึกษา เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง อาจารย ์และผูท่ี้สนใจทัว่ไป 

การเรียบเรียงคร้ังน้ีไดรั้บการอนุเคราะห์จากอาจารยส์าขาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง สาขา
เทคโนโลยกีารผลิตพืช อาจารยทุ์กท่านท่ีเก่ียวขอ้ง และเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัแม่โจ-้ชุมพร จึงใคร่
ขอขอบพระคุณทุกๆท่านท่ีช่วยใหใ้บงานน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 

 
 

 ณิชาพล  บวัทอง 
 มีนาคม 2559 
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การใช้งานช่ังทศนิยม 4 ต าแหน่ง (BALANCE)  ADAM รุ่น AAA 250L 
วธีิการใช้งาน 
 1. ปรับลูกน ้าท่ีอยูด่า้นหลงัเคร่ืองใหอ้ยูใ่นแนวก่ึงกลาง 
 2. เสียบปลัก๊ไฟ 
 3. กดปุ่ม ON ท่ีบริเวรดา้นหนา้เคร่ือง 
 4. ตวัเลขท่ีหนา้ปัดจะแสดง 0.0000 g 
 5. เปิดกระจกดา้นขา้ง วางกระดาษชัง่ 
 6. กดปุ่ม TARE 
 7. ตกัตวัอยา่งชัง่ตามตอ้งการ 
 8. น าตวัอยา่งออก ถา้ชัง่ตวัอยา่งต่อใหก้ดปุ่ม TARE  
 9. เม่ือชัง่เสร็จกดปุ่ม TARE  
 10. หลงัจากนั้นกดปุ่ม OFF  
 11. ท  าความสะอาด โดยใชแ้ปลงอ่อนปัดเศษเล็กๆ ออก 
 
การดูแลรักษา 
 1. ระวงัน ้า 
 2. อยา่เปิด-ปิด เคร่ืองชัง่ขณะมีของวางอยูบ่นเคร่ืองชัง่ 
 3. อยา่วางเคร่ืองชัง่โดยการกระแทกแรงๆ โดยเด็ดขาด 
 4. ขณะขนยา้ยเคร่ืองชัง่ควรเอาจานรองเคร่ืองชัง่อออกจากเคร่ืองชัง่ทุกคร้ัง 
 5. เม่ือเลิกใชง้านตอ้งท าความสะอาดทนัที 
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เคร่ืองช่ังทศนิยม 2 และ 3 ต าแหน่ง (BLANCE) 
ADAM รุ่น AFP 2100 L, ADAM รุ่นAFP360L 

วธีิการใช้งาน 
 1. ปรับลูกน ้าท่ีอยูด่า้นหลงัเคร่ืองใหอ้ยูใ่นแนวก่ึงกลาง 
 2. กดปุ่ม ON หนา้จอแสดงตวัเลข 0.00 หรือ 0.000 g  
 3. น าภาชนะหรือกระดาษชัง่วางบนจาน 
 4. กดปุ่ม TARE (ถา้เอาภาชนะออกหนา้จอจะแสดงค่าตวัเลขเป็น -0.00 หรือ -0.000 g ให้
กดปุ่ม TARE เพื่อใหต้วัเลขเป็น 0.00 หรือ 0.000 g) 
 5. เร่ิมชัง่สารท่ีตอ้งการ อ่านค่า 
 6. เม่ือใชง้านเสร็จกด OFF 
 
ข้อเสนอแนะและข้อระวงั 
 ตอ้งเลือกเคร่ืองชัง่ใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค ์ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชเ้คร่ือง
ชัง่ คือ น ้าหนกัของสารท่ีจะชัง่ (ตอ้งไม่เกินน ้าหนกัชัง่สูงสุดของเคร่ืองชัง่นั้นๆ) และความละเอียดท่ี
ตอ้งการในการใชค้วรปฏิบติัดงัน้ี 
 1. ตั้งเคร่ืองชัง่วางบนพื้นราบท่ีมัน่คง (ใหลู้กน ้าท่ีอยูบ่ริเวณดา้นหลงัเคร่ืองอยูบ่ริเวณตรงกลาง) 
 2. ขณะใช้เคร่ืองชัง่ตอ้งรักษาความสะอาดของเคร่ืองตลอดเวลา ถ้ามีของหกตอ้งรีบเช็ด
ทนัที 
 3. สารท่ีท าอนัตรายเคร่ืองชัง่ไดต้อ้งปิดฝาใหมิ้ดชิดก่อนน าไปชัง่ 
การดูแลรักษา 
 1. ระวงัน ้า 
 2. อยา่เปิด-ปิด เคร่ืองชัง่ขณะมีของวางอยูบ่นเคร่ืองชัง่ 
 3. อยา่วางเคร่ืองชัง่โดยการกระแทกแรงๆ โดยเด็ดขาด 
 4. ขณะยา้ยเคร่ืองชัง่ควรเอาจานรองเคร่ืองชัง่อออกจากเคร่ืองชัง่ทุกคร้ัง 
 5. เม่ือเลิกใชง้านตอ้งท าความสะอาดทนัที 
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เคร่ืองฆ่าเช้ือด้วยระบบไอน า้ 
TKA รุ่นSTERO CLAVE 55 

วธีิการใช้งาน 
 1.เปิดฝาโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกาแลว้ใส่น ้ ากลัน่ลงในช่องพอท่วม Worm-wheel ท่ีอยู่
กน้ถงัโดยทัว่ไปใชป้ระมาณ 4 ลิตร (หากน ้าไม่สะอาด(มีตะกอน,ขุ่น)ตอ้งท าความสะอาดก่อน) 
 2.ตรวจดูขวดเก็บน ้า ตอ้งมีน ้าบรรจุภายในอยา่งนอ้ยคร่ึงลิตรแลว้ปิดฝาขวดใหแ้น่น 
 3.น าของท่ีตอ้งการน่ึงใส่ในถงั แลว้ปิดฝา 
 4. เสียบปลัก๊ 
 5.กดปุ่ม Program แลว้กด E จะแสดงอุณหภูมิในการฆ่าเช้ือ กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลง
อุณหภูมิใหก้ด C เพื่อลบตวัเลขเดิม แลว้ใส่อุณหภูมิท่ีตอ้งการ 
 6.กดปุ่ม E อีกคร้ังจะแสดงเวลาท่ีใชใ้นการฆ่าเช้ือ กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงเวลาให้กด C 
เพื่อลดตวัเลขเดิม แลว้ใส่เวลาท่ีตอ้งการ แลว้กด Enter 
 7.เร่ิมการท างานโดยการกดปุ่ม Start และจะมีขอ้ความ “PREHEATING” ซ่ึงจะแสดง
จนกวา่อุณหภูมิจะถึง 100 องศาเซลเซียส 
 8.กดปุ่ม Start เพื่อให้เคร่ืองท างาน และจะมีขอ้ความ “PREHEATING” กรณีเคร่ืองมีความ
ผดิปกติระบบจะมีขอ้ความ “ERROR NO HEATING” และจะมีเสียงเตือน 
 9.เม่ือเคร่ืองมีอุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียสเคร่ืองจะท างานต่อไปโดยอตัโนมติั จะมีเสียง
ของอากาศและไอน ้าดงัปุดๆ พร้อมกนัในขวดท่ีเก็บไอน ้า 
 10.เม่ือส้ินสุดวงจรไล่อากาศจะมีขอ้ความ “STEAM BENERATION” และอุณหภูมิจะ
เพิ่มข้ึนตามท่ีโปรแกรมตั้งไว ้
 11.เม่ือวาล์วถึงระดบัจะมีขอ้ความ “STERILIZATION” แสดงการนบัเวลาถอยหลงัในการ
น่ึงฆ่าเช้ือเม่ือวงจรฆ่าเช้ือส้ินสุดจะมีขอ้ความ “END OF CYCLE” และจะมีเสียงเตือนจนกระทัง่
ผูใ้ชก้ดปุ่ม STOP โปรแกรมก็จะหยดุและรอเวลาใหเ้ยน็ 
 12.ถา้ตอ้งการเร่งระยะการท าน้ีให้เปิดก๊อกดา้นขวาของ Manometer หมุนตามเข็มนาฬิกา
เพื่อปล่อยใหไ้อน ้าออกจากขวดเก็บไอน ้าเพื่อลดความดนัก็จะสามารถเปิดฝา AUTOCLAVE ได ้
ข้อแนะน า 
 ควรท าความสะอาดเช็ดให้เรียบร้อย และ Drain น ้ าออกโดยใช้ภาชนะมารองรับและปิด
ก๊อกตามเดิม เซ็นช่ือทุกคร้ังท่ีใชเ้คร่ือง 
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ตู้บ่มเช้ือ 
MEMMERT รุ่น BE500 

 
วธีิการใช้งาน 
 1.เปิดเคร่ืองโดยการหมุนปุ่มเปิด General switch (ปุ่มสีด า) อุณหภูมิภายในตูจ้ะปรากฏท่ี
หนา้จอ 
 2.ท าการตั้งอุณหภูมิโดยการกดปุ่ม SET แลว้หนา้จอจะแสดงอุณหภูมิคร้ังสุดทา้ยท่ีตั้งไว ้
ตวัเลขกระพริบ 
 3.ถา้ตอ้งการเพิ่มอุณหภูมิกดปุ่ม SET แช่ไว ้แลว้หมุนปุ่มด า เพื่อเพิ่มอุณหภูมิ 
 4.ถา้ตอ้งการลดอุณหภูมิกดปุ่ม SET แช่ไว ้แลว้หมุนปุ่มด า เพื่อลดอุณหภูมิเช่นกนั 
 5.รอสักครู่หนา้จอก็จะแสดงอุณหภูมิปัจจุบนัภายในตู ้จากนั้นระบบควบคุมอุณหภูมิภายใน
ตูก้็จะเร่ิมท างานจนไดอุ้ณหภูมิท่ีตอ้งการ 
 6.หลงัจากใชเ้คร่ืองเสร็จแลว้ ถอดปลัก๊ออกแลว้ท าความสะอาดโดยใชผ้า้จุ่มน ้ าและบิดพอ
หมาดๆ เช็ดใหท้ัว่ตูโ้ดยไม่ตอ้งใชส้ารท าความสะอาด 
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ตู้อบแห้ง (Hot Air Oven) 
MEMMERT รุ่น ULE 500 

 
วธีิการใช้งาน 

1.เปิดเคร่ืองโดยการหมุนปุ่มเปิด General switch (ปุ่มสีด า) อุณหภูมิภายในตูจ้ะปรากฏท่ี
หนา้จอ 

2.ท าการตั้งอุณหภูมิโดยการกดปุ่ม SET แลว้หนา้จอจะแสดงอุณหภูมิคร้ังสุดทา้ยท่ีตั้งไว ้
ตวัเลขกระพริบ 

3.ถา้ตอ้งการเพิ่มอุณหภูมิกดปุ่ม SET แช่ไว ้แลว้หมุนปุ่มด า เพื่อเพิ่มอุณหภูมิ 
4.ถา้ตอ้งการลดอุณหภูมิกดปุ่ม SET แช่ไว ้แลว้หมุนปุ่มด า เพื่อลดอุณหภูมิเช่นกนั 
5.กรณีตอ้งการตั้งเวลาหมุนปุ่มสีด าให้ไฟสีเขียวไปท่ี HOLD แลว้กด SET แช่ไวห้มุนปุ่มสี

ด าเพื่อเพิ่มหรือลดเวลา 
6.รอสักครู่หนา้จอก็จะแสดงอุณหภูมิปัจจุบนัภายในตู ้จากนั้นระบบควบคุมอุณหภูมิภายใน

ตูก้็จะเร่ิมท างานจนได้อุณหภูมิท่ีตอ้งการหลงัจากใช้เคร่ืองเสร็จแล้ว ถอดปลัก๊ออกแล้วท าความ
สะอาดโดยใชผ้า้จุ่มน ้าและบิดพอหมาดๆเช็ดใหท้ัว่ตูโ้ดยไม่ตอ้งใชส้ารท าความสะอาด 
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ตู้อบแห้ง 
BINDER รุ่น FD115 

หมายเลขเคร่ือง 04-73135  มพ.6695-039/0001/48 
 

วธีิการใช้งาน 
1.เปิดเคร่ืองโดยการปุ่ม                    คา้งไว ้อุณหภูมิภายในตูจ้ะปรากฏท่ีหนา้จอ 
2.ท าการตั้งอุณหภูมิโดยการกดปุ่ม                2  คร้ัง แลว้หนา้จอจะแสดงอุณหภูมิคร้ัง

สุดทา้ยท่ีตั้งไว ้ตวัเลขกระพริบ 
3.ถา้ตอ้งการเพิ่มอุณหภูมิกดปุ่ม                                       เพื่อเพิ่ม-ลด อุณหภูมิ 
 
4.กรณีตอ้งการตั้งเวลากดปุ่ม                                            
 4.1 กรณีตอ้งการตั้งเวลาการท างานใหก้ด                1 คร้ังหนา้จอจะปรากฏเป็น         
แลว้กดปุ่ม                                      เพื่อเพิ่มหรือลดเวลา 
 4.2 กรณีการใหท้ างานแบบต่อเน่ืองตอ้งกดปุ่ม                  1 คร้ังหนา้จอจะปรากฏ

เป็น                          จากนั้นกดปุ่ม                        คา้งไวจ้นหนา้จอปรากฏเป็น   
 
การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา 
 หลงัจากใช้เคร่ืองเสร็จแลว้ ถอดปลัก๊ออกแลว้ท าความสะอาดโดยใช้ผา้จุ่มน ้ าและบิดพอ
หมาดๆ เช็ดใหท้ัว่ตูโ้ดยไม่ตอ้งใชส้ารท าความสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L1. 

L1. LOFF 
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เคร่ืองสเปกโตรโฟโตรมเิตอร์ (Spectrophotometer) 
CECIL รุ่น CE 1021 

 
วธีิการใช้งาน 
 1. เปิดเคร่ืองโดยกดปุ่มท่ีอยูบ่ริเวณดา้นหลงัของตวัเคร่ือง 
 2. เคร่ืองจะท าการตรวจสอบตวัเองและมีขอ้ความกระพริบว่า CAL ในขณะท่ีหลอดแสง
ฟิลเตอร์ท าการคาลิเบรท 
 3. เลือกค่า wavelength ท่ีตอ้งการโดยการกดแป้น UP/DOWN จะปรากฏอกัษร C 
 4. ใส่ sample blank ลงในช่องล าแสง และปิดฝาครอบ 

5. กดแป้น ZERO เพื่อแสดงค่าศูนย ์
6. ใส่ตวัอยา่งความเขม้ขน้มาตรฐานแทนท่ี blank 

 
การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา 

ก่อนท าความสะอาดตอ้งถอดปลัก๊ออกก่อนเสมอ และตอ้งปล่อยให้เยน็เสียก่อน จากนั้นใช้
ผา้ชุมน ้าหมาดๆ เช็ดและหา้มใชผ้งซกัฟอกในการท าความสะอาด 
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Hotplate 
ยีห้่อ VELP รุ่น ARE 

 
วธีิการใช้งาน 
 1. ต่อสายไฟท่ี 220 V 

2. เปิดสวทิซ์โดยกดปุ่ม A (สีเขียว) ซ่ึงอยูด่า้นหนา้ทางดา้นซา้ยมือของเคร่ือง 
3. เลือกระดบัความเร็วโดยหมุนปุ่ม STERRER (C) เม่ือเคร่ืองท างานจะมีไฟใตปุ่้มแสดง

ข้ึน 
4. ปรับอุณหภูมิโดยหมุนปุ่ม HEATING (E) เม่ือเคร่ืองท างานจะมีไฟใตปุ่้มแสดงข้ึนและมี 

themostate ตดักระแสไฟฟ้าเม่ือไดร้ะดบัอุณหภูมิท่ีปรับไว ้
5. เม่ือเลิกใชง้านหมุนปุ่ม STERRER (C) และ HEATING (E) มาท่ี OFF ปิดสวิทซ์สีเขียว

ถอดปลัก๊ออก 
 
การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา 

ก่อนท าความสะอาดตอ้งถอดปลัก๊ออกก่อนเสมอ และตอ้งปล่อยให้เยน็เสียก่อน จากนั้นใช้
ผา้ชุมน ้าหมาดๆ เช็ด และหา้มใชผ้งซกัฟอกในการท าความสะอาด 
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เคร่ืองป่ันเหวีย่งความเร็วสูง 
ORTO ALRESA รุ่น LINCE R 

หมายเลขเคร่ือง 03060/1 มพ.6695-027/003/46 
 

วธีิการใช้งาน 
 1. ต่อสายไฟท่ี 220 V  

2. กดสวิซ์ของไฟ (อยูด่า้นหลงัของเคร่ือง) หน้าจอแรกท่ีเห็นจะแสดงรุ่นของโปรแกรม
และหมายเลขเคร่ืองโดยอตัโนมติั ขอ้มูลท่ีแสดงเป็นอุณหภูมิภายใน chamber อุณหภูมิท างาน, 
โปรแกรมท่ีเลือก, สถานะปัจจุบนัของเคร่ือง, รอบของเคร่ือง, เวลาการท างาน และการเลือกหยดุ 

3. เปิดฝาใส่ตวัอยา่งกดแป้นปิดฝาหนา้จอจะมีการแสดงค่าท่ีมีการ OPEN 
4. เลือกโปรแกรมท่ีตอ้งการโดยการกดปุ่ม                     เม่ือได้โปรแกรมตามท่ีตอ้งการ

แลว้กดแป้น START/STOP การท างานจะเกิดข้ึนตามขอ้มูลโปรแกรมท่ีตั้งไว ้
5. เม่ือส้ินสุดเวลาการท างานตามโปรแกรมท่ีตั้งไวเ้คร่ืองจะหยุดท างาน และเม่ือการป่ัน

เหวี่ยงส้ินสุดลงหน้าจอจะแสดงว่าส้ินสุดโปรแกรม Program has ended กดแป้นใดๆ บริเวณ
หนา้ปัดเคร่ืองจะท าใหเ้คร่ืองอยูใ่นสถานะท่ีพร้อมจะท างานในรอบต่อไป 

6. น าตวัอยา่งออกโดยการกดปุ่ม                        เปิดฝาครอบ 
 

การติดตั้งหรือการเปลีย่น rotor  
 การเร่ิมการป่ันเหวีย่งตรวจ rotor ใหเ้หมาะสมต่อการใชง้าน ซ่ึงดูไดจ้ากตารางในคู่มือ  
การยก rotor  
 - ใชมื้อขา้งหน่ึงจบัท่ีหวั rotor  
 - ใชกุ้ญแจเบอร์ 13 คลายน็อตตามเขม็นาฬิกาดว้ยมืออีกขา้งหน่ึง 
 - คลายน็อตออก 
 - จะมีแรงตา้นเล็กนอ้ยหลงัจากนั้นประมาณคร่ึงรอบ น็อตจะกลบัมาตา้นอีกก็จะมีแรงตา้น
อนัใหม่ ใหไ้ขต่อ 
 - ใชมื้อซา้ยยกหวั rotor ข้ึนในขณะท่ียงัคลายน็อตจนกวา่จะยก rotor ข้ึนได ้
การวาง rotor  
 -วางหวั rotor บนแกนกลาง ใชมื้อขา้งหน่ึงวางลงอยา่งระมดัระวงัใส่ลงในช่อง 
 - ขนัน็อตโดยมือขา้งหน่ึงทวนเขม็นาฬิกา 
 - เม่ือมีแรงตา้นเกิดข้ึน หมุนเขา้ไปโดยใชกุ้ญแจเบอร์ 13 
อนัตราย : หา้มขนัแน่นเกินเพราะอาจท าความเสียหาย 
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การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา 
 ในทุกเดือนตอ้งมีการตรวจสอบทุกป้ายติดอยู่และท าความสะอาดให้อ่านไดง่้าย ก่อนการ
ท าความสะอาดหรือก าจดัส่ิงปนเป้ือนท่ีแตกต่างไปจากค าแนะน า ผูใ้ชค้วรตรวจสอบกบับริษทั 
 ภายนอกเคร่ือง ท าความสะอาดดว้ยผา้ช้ิน และไม่เป็นสารละลายด่างเช็ดเบาๆ จนสะอาด
และท าความสะอาดอีกคร้ังดว้ยผา้เปียก หา้มใชส้ารขดั  
 ภายใน chamber ท าดว้ยสแตนเลสง่ายต่อการท าความสะอาดรักษาสภาพให้สะอาดและ
แหง้เสมอ ถอด rotor ออกและเช็ดลา้งภายในดว้ยผา้ช้ินจุ่มสารไฮโดรคลอริก และเช็ดดว้ยผา้นุ่มซบั
ออก การฆ่าเช้ือภายในใช ้แฮลกอฮอล ์70 เปอร์เซ็นต ์และเอทานอล 10 เปอร์เซ็นต ์SDS และละลาย
น ้ า เช็ดออกดว้ย เอทานอล และ deionized water ซบัให้แห้งดว้ยผา้และทิ้งวสัดุทั้งหมดในถงัเก็บ
ส าหรับสารกมัตภาพรังสี 
 Rotor และอุปกรณ์ หวั rotor ท าดว้ย aluminium alloy ไม่ควรใชส้ารพวกไฮโดรคลอริก
เพราะอาจท าใหเ้สียหาย ควรใชน้ ้าท าความสะอาดใหแ้น่ใจวา่สะอาด ใชผ้า้ช้ินกบัสบู่เช็ดส่ิงท่ีติดคา้ง
อยูอ่อกและวบัออกดว้ยผา้แหง้และเรียบ 
 
หมายเหตุ 
 ก่อนเร่ิมการท างานจริงควรมีการ Warm เคร่ืองก่อน 15 นาที จากนั้นท าการใชง้านเคร่ือง
ตามท่ีตั้งโปรแกรมการใชโ้ดยไม่มีตวัอยา่งก่อน 1 คร้ัง 
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การใช้เคร่ืองผสมสารในหลอดทดลอง (Vortex mixer Zx3) 
VELP รุ่น ZX3 

 
วธีิการใช้เคร่ือง 
 1. ต่อสายไฟท่ี 220 V 

2. เม่ือตอ้งการให้ระบบ Manual ให้กดสวิทซ์ C ไปต าแหน่ง Manual โดยเคร่ืองจะเร่ิม
ท างานเม่ือไดรั้บแรงกดจาก Neoprene small cup (A) และจะหยุดท างานเม่ือปล่อยแรงกด ถ้า
ตอ้งการท างานแบบต่อเน่ืองให้กดสวิทซ์ C ไปท่ีต าแหน่ง Continuous เคร่ืองจะหมุนเหวี่ยงไปตาม
ความถ่ีซ่ึงสามารถเลือกไดโ้ดยการหมุนปุ่ม D 

3. ตวัเคร่ืองมีฟิวส์อยู ่2 อนัภายใน socket (B) ดา้นหลงัเคร่ืองถา้เกิดอาการฟิวส์ขาดสามารถ
เปล่ียนไดโ้ดยเล่ือน socket (B) ออกมาโดยการเปิดฝาโดยการใชส้กรูหมุนออกมา 

4. ตวัเคร่ืองมีระบบ safety ตามมาตรฐาน EC1010(1990) 
 
การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา 
 ถอดปลัก๊ก่อนท าความสะอาดเสมอ ตวั heating plate จะตอ้งไม่มีความร้อน ใชผ้า้หมาดๆ 
เช็ดไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้วามร้อนหรือใชส้ารประเภท detergen 
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เคร่ืองเขย่าสารแนวระนาบ (Shaker) 
RATEK รุ่น OM8 

 
วธีิการใช้เคร่ือง (ไม่ตั้งเวลาท างาน) 
 1. ต่อสายไฟท่ี 220 V  

2. กดสวซ์ิของไฟ (อยูภ่ายใตแ้ผงควบคุมความเร็วรอบ) 
3. กดปุ่ม SELECT/RESET ใหต้วัเลขเป็น 0 เม่ือไม่ตอ้งการตั้งเวลา 
4. ตั้งความเร็วรอบท่ีตอ้งการโดยการกดปุ่ม           หรือ            เพื่อเพิ่มหรือลดความเร็ว

รอบ 
 5. กดปุ่ม START/STOP หลงัจากนั้น 3-4 วินาที ความเร็วรอบในการสั่นจะคอยๆ เพิ่มข้ึน
จนถึงความเร็วรอบท่ีตั้งไว ้
 6. ความเร็วรอบสามารถตั้งไดใ้นขณะท่ีเคร่ืองก าลงัท างาน 
 7. หากเกิดไฟฟ้าดบัและเม่ือไฟฟ้ามาตามปกติ เคร่ืองจะท างานต่อตามความเร็วท่ีตั้งไว ้
 
วธีิการใช้เคร่ือง (ตั้งเวลาท างาน) 
 1. ต่อสายไฟท่ี 220 V  

2. กดสวซ์ิของไฟ (อยูภ่ายใตแ้ผงควบคุมความเร็วรอบ) 
3. กดปุ่ม SELECT/RESET ตั้งเวลาใหมี้หน่วยเป็นชัว่โมงหรือนาทีตามตอ้งการ 
4. ตั้งความเร็วรอบท่ีตอ้งการโดยการกดปุ่ม              หรือ          เพื่อเพิ่มหรือลดความเร็ว

รอบ 
5. กดปุ่ม START/STOP หลงัจากนั้น 3-4 วินาที ความเร็วรอบในการสั่นจะคอยๆ เพิ่มข้ึน

จนถึงความเร็วรอบท่ีตั้งไว ้
6. ความเร็วรอบสามารถตั้งไดใ้นขณะท่ีเคร่ืองก าลงัท างาน 
7. หากเกิดไฟฟ้าดบัขณะเคร่ืองก าลงัท างานอยู่ และเวลาท่ีตั้งไวย้งัเหลืออยู่ เม่ือไฟฟ้ามา

ตามปกติจะมีขอ้ความ PI (power interrupt) จะปรากฏข้ึนให้กด SELECT/RESET เพื่อยกเลิกการตั้ง
เวลา 
การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา 

ก่อนท าความสะอาดตอ้งถอดปลัก๊ออกก่อนเสมอ และตอ้งปล่อยให้เยน็เสียก่อน จากนั้นใช้
ผา้ชุมน ้าหมาดๆ เช็ดและหา้มใชผ้งซกัฟอกในการท าความสะอาด 
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การใช้ตู้เขีย่เช้ือ (Lamina air Flow) 
TKA รุ่น VFLAF4 

 
วธีิการใช้เคร่ือง 

1. เปิดเคร่ือง cabinet โดยพลงังานไฟฟ้าหลกัแลว้รอเพื่อ auto test cycle competition 
ขณะน้ีจอท่ีแสดงตวัเลขจะแสดง 2 dashes-cabinet พร้อมท่ีจะใชง้าน 

2. เลือก L.A.F เป็นไปไดเ้ลือกหน่ึงในสองความเร็วท่ีมี จะปรากฏตามล าดบัในแต่ละคร้ังท่ี
กดปุ่ม LO,HI,LO,- ท่ีสอดคล้องกบัความเร็วต ่า,ความเร็วสูง,ความเร็วต ่า,ปิด ความเร็วต ่าเหมาะ
ส าหรับความสะอาดเม่ือผูใ้ช้ไม่อยู่ ความเร็วสูงเหมาะสมเม่ือผูใ้ช้อยู่ ความเร็วทั้งสองน้ีถูก pre-
programmed ดว้ยการตั้งค่าท่ีเหมาะสมแต่เป็นไปไดท่ี้จะปรับให้เขา้กบัความตอ้งการตามท่ีแสดงใน 
appendix ของคู่มือน้ี 

3. การเปิดไฟของบริเวรท างานถูกเลือกโดยปุ่ม ท่ีมี lamp logo เป็นไปได้เฉพาะเม่ือ 
UV:lamp ถูกปิดสถานะ “ON” ของแต่ละ  lamp  

4. การเปิด UV:lamp ซ่ึงต่อกลบัปลัก๊ไฟท่ีถูกตอ้งซ่ึงตั้งอยูใ่ตแ้ผงควบคุม ท่ีอยูใ่กลก้ลบัปลัก๊
เสริม AC การเปิดน้ีท าใหแ้สงของบริเวรท างานถูกปิด 
 5. เม่ือเสร็จส้ินการท างานใหปิ้ดสวทิซ์การท างานทั้งหมด 
 
การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา 
 ใชแ้อลกอฮอล ์ผา้สะอาด กระดาษทิชชูเช็ดเพื่อท าความสะอาด หรือใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นช่วยดูด
เอาฝุ่ นออก 
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ตู้ดูดควนัและไอกรดพร้อมชุดดัก 
FLEXLAB รุ่น SH 150  หมายเลขเคร่ือง  SH-48-009 

 
วธีิการใช้เคร่ือง (แบบไม่ตั้งเวลา) 

1. เปิดเบรกเกอร์หรือสวทิซ์ตดัตอนอ่ืนๆ จ่ายไฟเขา้ระบบตูค้วนั 
2. เปิดบานเล่ือนกระจกดา้นหนา้ตูใ้หสู้งจากพื้น 30 เซนติเมตร 
3.เลือกแบบการท างานของพดัลมโดยปรับสวิทซ์ควบคุมหากไม่ใชน้าฬิกาตั้งเวลาให้หมุน

สวทิซ์ไปยงัปุ่ม ON  
4. เปิดสวทิซ์หลอดไฟท่ีต าแหน่ง ON  
5. เปิดสวทิซ์พดัลมไปท่ีต าแหน่ง ON  

 
วธีิการใช้เคร่ือง (แบบตั้งเวลา) 

1. เปิดเบรกเกอร์หรือสวทิซ์ตดัตอนอ่ืนๆ จ่ายไฟเขา้ระบบตูค้วนั 
2. เปิดบานเล่ือนกระจกดา้นหนา้ตูใ้หสู้งจากพื้น 30 เซนติเมตร 
3.เลือกแบบการท างานของพดัลมโดยปรับสวิทซ์ควบคุมหากไม่ใชน้าฬิกาตั้งเวลาโดยเปิด

ฝาครอบพลาสติกของนาฬิกาจบัเวลา หมุนเข็มนาฬิกาให้ตรงกบัเวลาปัจจุบนั กดปุ่มเล็กๆ บริเวร
รอบหน้าปัดโดยการกดหรือดึง ให้เวลาเปิด -ปิดตรงกับความต้องการ ปุ่มเล็กๆ ดังกล่าวมี
ค่าประมาณ 10-15 นาที สามารถตั้งเวลาท างานได ้24 ชัว่โมง 

4. เปิดสวทิซ์หลอดไฟท่ีต าแหน่ง ON  
5. เปิดสวทิซ์พดัลมไปท่ีต าแหน่ง ON  

 
การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา 
 ท าความสะอาดดว้ยแผน่ขดัและผงซกัฟอก ทั้งภายในและภายนอกตู ้อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 
คร้ัง เน่ืองจากตวัตูเ้ป็นไฟเบอร์กลาสสามารถขดัลา้งได ้โดยไม่เกิดสนิม หรือลอยคราบ เม่ือลา้งแลว้
เช็ดดว้ยผา้แหง้จะท าใหผ้วิไฟเบอร์กลาสใหม่อยูเ่สมอ 
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เคร่ืองวดัความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย 
SARTORIUS รุ่น PP-15 

 
วธีิการใช้เคร่ือง 

1. ต่อสายไฟท่ี 220 V 
2. กดปุ่ม Mode และเลือกการวดัเป็น pH  
3. กดปุ่ม Standardize  
4. ก่อนท าการ Standardize ชุดใหม่ตอ้งท าการ Clear buffer ชุดเก่าท่ีท าการ Standardize ไว้

ก่อนโดยกดปุ่มหมายเลข 3 แล้วหน้าจอจะแสดงค าถามอีกคร้ังว่าจะ clear หรือไม่ ให้กดปุ่ม
หมายเลข 1 (Yes) เพื่อท าการ Clear buffer เก่าทิ้ง และเคร่ืองจะกลบัสู่ Standardize manu อีกคร้ัง 

5. กดปุ่มหมายเลข 1 เพื่อท าการ Standardize แบบ Auto 
6. ลา้ง Electrode แลว้เช็ดดว้ยทิชชูใหแ้หง้จุ่มลงใน Buffer pH 7 แลว้กดปุ่ม Enter 
7. เคร่ืองจะท าการ Calibrate โดยอตัโนมติั และจะกลบัออกสู่หน้าจอปกติเม่ือท าการ 

Calibrate เสร็จส้ินลงและค่า Buffer ท่ีใชใ้นการท า Standardize จะปรากฏบนหนา้จอภาพดา้นล่าง
ซา้ยมือ 

8. ท าการ Standardize Buffer ตวัต่อไป โดยยอ้นกลบัไปท าตามขอ้ 2-6 ยกเวน้ขอ้ 3  
9. ท าการน าตวัอยา่งท่ีตอ้งการวดัมาวดัได ้

 
การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา 
 เม่ือใชง้านเคร่ืองวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง เสร็จให้ถอดปลัก๊ของ Adapter ออกเพื่อเป็นการ
ปิดเคร่ือง ลา้ง Electrode ดว้ยน ้ ากลัน่ให้สะอาดเช็ดดว้ยทิชชูแลว้จุ่ม Electrode ใน cap ท่ีมี 3 M KCl 
อยู ่
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วธิีการใช้เคร่ือง ultrasonic model UTA 
ยีห้่อ FALC  รุ่น UTA-60 

 
วธีิการใช้เคร่ือง 

1. เติมน ้ากลัน่ใหเ้ตม็ขอบอ่างดา้นใน 
2. เสียบปลัก๊ ท่ี 220 V.AC 
3. เปิด switch  power (สีเขียว) ดา้นหนา้เคร่ือง 
4. ตั้ งอุณหภูมิในการท างานโดยการหมุนปุ่ม TEMPERATURE จะมีไฟสีส้มแสดงท่ี 

HEATER  ON  
5. ตั้งเวลาในการท างานโดยการหมุนปุ่ม TIMER สามารถตั้งเวลาไดถึ้ง 30 นาที (เคร่ืองจะ

เร่ิมท างานเม่ือตั้งเวลา) 
6. เม่ือครอบเวลาตามท่ีตั้งไวเ้คร่ืองจะหยดุท างานเองโดยอตัโนมติั 

 
ข้อควรระวงั 
 หา้มลองเคร่ืองโดยท่ีไม่มีน ้าอยูใ่นอ่าง 
 
การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา 

 ก่อนท าความสะอาดตอ้งถอดปลัก๊ออกก่อนเสมอ จากนั้นใชผ้า้ชุมน ้ าหมาดๆ เช็ด
และใชผ้งซกัฟอกในการท าความสะอาดได ้
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เคร่ืองป่ันตัวอย่างพชื 
KENEMATICA รุ่นLUZERSTRASS 147a 

หมายเลขเคร่ือง  7911439  
วธีิการใช้เคร่ือง 

1. ก่อนเสียบปลัก๊ตวัเคร่ืองเปิดช่องบดและตรวจให้แน่ใจว่าตะแกรงเล่ือนเขา้ท่ีถูกตอ้งใน
ช่องท่ีอยูส่่วนล่างของช่องบดแลว้ปิดฝาตรวจดูตวัท่ีควบคุมความเร็วของช่องบดแลว้ปิดฝา ตรวจดู
ตวัท่ีควบคุมความเร็วซ่ึงอยูด่า้นขวามือของตวัเคร่ืองเลือกหมุนแบบตามเข็มนาฬิกาจนสุดมีสวิทซ์
ปิด-เปิด กดข้ึนลงในลกัษณะท่ีเปิดสวทิซ์ (จะเห็นเป็น O)  

2. เสียบปลัก๊เคร่ือง เม่ือยงัไม่ใส่ของ กดสวิทซ์เปิดและหมุนเพิ่มความเร็วประมาณคร่ึงรอบ 
ปล่อยใหเ้คร่ืองบดหมุนท่ีความเร็วชา้ก่อน 2-3 วินาที เพื่อแน่ใจวา่ตั้งค่าไวถู้กตอ้งแลว้ปิดสวิทซ์ดว้ย
การหมุนไปท่ีความเร็วต ่าท่ีสุดและกดสวทิซ์เปิด 

3. ปิดฝาช่องรับวตัถุ เสียบกระบอกพลาสติกต่อท่ีช่องรับ กดสวิทซ์เปิดและหมุนปุ่ม
ความเร็วไปตามเขม็นาฬิกาถึงความเร็วรอบสูงสุด 

4. ดึงแผ่นรองของท่ีช่องรับวตัถุออกช้าๆ ให้วตัถุเล่ือนลงท่ีละน้อยสู่ช่องบด และดนัปิด
แผ่นรองกลบัเขา้ท่ีทนัที วตัถุท่ีบดแลว้จะไหลออกมา มองเห็นไดใ้นกระบอกพลาสติกและมีเสียง
ของการท างานของมอเตอร์ในลกัษณะท่ีมีการบดวตัถุส่วนแรกหมดไปแลว้จึงเล่ือนแผ่นรองขยบั
ออกบางส่วนอีก 

5. ท าซ ้ าจนกระทัง่ของในช่องรับหมดแลว้จึงหยดุเคร่ือง 
 
การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา 
 ใชแ้ปลงท าความสะอาด หรืออาจเปิดเคร่ืองหมุนเร็วเป็นเวลาสั้นๆ โดยไม่มีตะแกรงอาจจะ
ช่วยได้ แคะหรือขูดของท่ีตกคา้งออกมา แผ่นทางด้านหลงัให้เห็นช่องวงกลม และหมุนให้ร่วง
ออกมา ไม่ควรใชส้ารละลายท าความสะอาดเคร่ือง เพราะอาจมีผลเสียต่อปะเก็นยางท่ีฝาประตู ถา้มี
วตัถุท่ีไม่เหมาะสมบดผ่านเคร่ืองอาจท าให้อุดตนัและของท่ีตกคา้งอาจเอาออกมาไม่ไดด้ว้ยการใช้
แปลง ดงันั้นเป็นการง่ายกวา่ถา้เอาฆอ้นเหวีย่งตีออกแลว้ลา้งส่วนท่ีติดอยูด่ว้ยน ้าธรรมดา 
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อ่างท าน า้เยน็ (cooling bath) 
 

วธีิการใช้งาน 
1. เสียบปลัก๊ไฟฟ้าท่ี  220  V. AC. 
2. กดปุ่ม “ POWER ” เพื่อเปิดเคร่ือง 
3. กดปุ่ม “ SET ”  1 คร้ัง  จะปรากฏค่าอุณหภูมิ (ตวัเลข)  ท่ีไดท้  าการตั้งค่าไว ้ โดยให้ท าการตั้ง

ค่าของตวัเลขดงักล่าวไวท่ี้   5   °C   ดว้ยการกดปุ่ม      หรือ         
4. กดปุ่ม  “ Com ”  ระบบท าความเยน็จะเร่ิมท างาน 
5. กดปุ่ม  “ Pump ”  เม่ือน ้ามีอุณหภูมิเท่ากบัค่าท่ีไดท้  าการตั้งค่าไว ้
6. กดปุ่ม  Pump , Com , POWER  ตามล าดบั  เม่ือเลิกใชง้าน 
7. แลว้ท าการถอดปลัก๊ใหเ้รียบร้อย 
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การใช้งานของเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือด้วยไอน า้ 
ยีห้่อ HARAYAMA  รุ่น  HV – 50 

 
วธีิการใช้งาน 

1. เสียบปลัก๊เคร่ือง  และเปิดสวทิซ์เบรกเกอร์ท่ีตวัเคร่ือง จากนั้นกดปุ่ม ON / OFF  ท่ีหนา้ปัดจะ
โชวห์นา้ท่ีการท างานต่างๆ 

2. เปิดฝาหมอ้น่ึงโดยการเล่ือนคนัโยกหน้าตูไ้ปต าแหน่ง “ UN  LOCK ” ท่ีหนา้ปัดจะโชว์
ตวัอกัษรค าวา่ “ LID ” จากนั้นก็ยกฝา หมอ้น่ึงข้ึนจนสุด 

3. เติมน ้ ากลั้นหรือน ้ ากรองลงในหมอ้น่ึงโดยการเติมน ้ าให้ระดบัน ้ าอยูพ่อดีกบัแกนเหล็กท่ีอยู่
ตรงกลางรูของแผน่เหล็กดา้นล่างของหมอ้ HV – 50 = 2 ลิตร 

4. น าของท่ีจะน่ึงใส่ตะกร้าแลว้น ามาใส่ลงในหมอ้น่ึง 
5. การเลือกหนา้ท่ีการท างาน  สามารถท าไดโ้ดยการกดปุ่ม “ MODE ”  

MODE 1  =   น่ึงฆ่าเช้ือ  อาหารเล้ียงเช้ือ – อุ่น 
MODE 2  =   น่ึงฆ่าเช้ือ  ของเหลวอ่ืน ๆ 
MODE 3  =   น่ึงฆ่าเช้ือของแขง็ต่าง ๆ 
MODE 4  =   ละลายอาหารเล้ียงเช้ือ 

 6. หากเลือก  MODE  ท่ีตอ้งการใชง้านแลว้  ถา้อุณหภูมิหรือเวลา  หรือการลดแรงดนัไม่มี
การเปล่ียนแปลง  สามารถกดปุ่ม  Start ไดเ้ลย  และเคร่ืองจะท างานโดยอตัโนมติัจนเสร็จสมบูรณ์ 

 
การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา 

1. ใหท้  าความสะอาดโดยการเช็ดดว้ยผา้นุ่มใหแ้หง้และสะอาดเสมอ (ดา้นนอกตวัเคร่ือง) 
2. ใชฟ้องน ้าเช็ดภายในหมอ้น่ึงเท่านั้น (หา้มใชผ้งซกัฟอกเด็ดขาด) (ดา้นในตวัเคร่ือง) 
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เคร่ืองระเหยสารแบบหมุนวน 
Rotary Evaporator  รุ่น Strike 102 และ 202 

วธีิการใช้งาน 
 1.เปิดเคร่ืองท าความเยน็ตั้งอุณหภูมิประมาณ 15 องศาเซลเซียส 
 2. เสียบปลัก๊เคร่ืองระเหยสาร 
 3. ท  าการตั้งโปรแกรมการท างานของเคร่ือง ดงัน้ี 

3.1 การปรับอุณหภูมิของ bath ชั่วคราว  กดแป้น Temp เม่ือค่า Maximum 
Temperature ปรากฏบนหนา้จอ ใชแ้ป้น              หรือ               เปล่ียนแปลงค่าจะเปล่ียนโดยทนัที
เม่ือกดแป้นและเม่ือกดแป้น Temp อีกคร้ังหนา้จอจะปรับแสดงค่าปกติของรายการ 
  .2 การปรับค่าความเร็วของ Flask ชัว่คราว  กดแป้น             เม่ือค่า  Rotaion   
ปรากฏหนา้จอ ใชแ้ป้น                หรือ               ค่าจะเปล่ียนโดยทนัที และเม่ือกดแป้นลูกศรลง
หนา้จอจะเปล่ียนค่าเป็นปกติ 
 4. น า flask ท่ีมีตวัอยา่งประกอบเขา้กบัเคร่ืองใหเ้รียบร้อย 
 5. กดแป้น Start และมีไฟสีเขียวติด แลว้ท างานตามโปรแกรมท่ีตั้งไว ้
 6. เม่ือท างานตามโปรแกรมเสร็จส้ินแลว้ใหก้ดแป้น Stop  
 
ค าเตือน 
 อยา่เติมน ้ า หรือน ้ ามนัจนลน้ bath ควรใส่ให้ evaporation flask จุ่มลงไดค้ร่ึงหน่ึง ห้ามให้
ความร้อนแก่ bath โดยไม่เติมน ้าหรือน ้ามนั  
 
การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา 
 ท าความสะอาดโดยใช้สะอาดเช็ดตวัเคร่ือง ในรอบปีส่วนท่ีเป็นเคร่ืองแก้วให้ท าความ
สะอาดดว้ย Hydrochloric acid ความเขม้ขน้ 20-25 เปอร์เซ็นต ์ไม่ให้แกว้เป็นสีเหลือง  ส่วน bath 
และ temp sensor ท าความสะอาดดว้ย  Phosphoric acid ความเขม้ขน้ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต ์เพื่อไม่ให้
มีตะกอน 
……………………………………………………………………………………………………..... 
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