ใบความรู้ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ -ชุ มพร
ใบความรู้การใช้ อุปกรณ์ และเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบตั ิการเล่มนี้ เรี ยบเรี ยง
ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรี ยน การสอน ในห้องปฎิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ให้มีความปลอดภัยมาก
ที่สุด
ส่ วนใหญ่จะเรี ยบเรี ยงจากหนังสื อที่เกี่ยวกับงานด้านนี้
จากใบความรู้การใช้งานของ
บริ ษทั ผูผ้ ลิตตัวแทนจาหน่ายเครื่ องมือวิทยาศาสตร์
และจากประสบการณ์ในการทางานห้อง
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ ใช้เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิงานของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
การเรี ยบเรี ยงครั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์จากอาจารย์สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง สาขา
เทคโนโลยีการผลิตพืช อาจารย์ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จึงใคร่
ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ช่วยให้ใบงานนี้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี

ณิ ชาพล บัวทอง
มีนาคม 2559
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การใช้ งานชั่งทศนิยม 4 ตาแหน่ ง (BALANCE) ADAM รุ่น AAA 250L
วิธีการใช้ งาน
1. ปรับลูกน้ าที่อยูด่ า้ นหลังเครื่ องให้อยูใ่ นแนวกึ่งกลาง
2. เสี ยบปลัก๊ ไฟ
3. กดปุ่ ม ON ที่บริ เวรด้านหน้าเครื่ อง
4. ตัวเลขที่หน้าปัดจะแสดง 0.0000 g
5. เปิ ดกระจกด้านข้าง วางกระดาษชัง่
6. กดปุ่ ม TARE
7. ตักตัวอย่างชัง่ ตามต้องการ
8. นาตัวอย่างออก ถ้าชัง่ ตัวอย่างต่อให้กดปุ่ ม TARE
9. เมื่อชัง่ เสร็ จกดปุ่ ม TARE
10. หลังจากนั้นกดปุ่ ม OFF
11. ทาความสะอาด โดยใช้แปลงอ่อนปั ดเศษเล็กๆ ออก
การดูแลรักษา
1. ระวังน้ า
2. อย่าเปิ ด-ปิ ด เครื่ องชัง่ ขณะมีของวางอยูบ่ นเครื่ องชัง่
3. อย่าวางเครื่ องชัง่ โดยการกระแทกแรงๆ โดยเด็ดขาด
4. ขณะขนย้ายเครื่ องชัง่ ควรเอาจานรองเครื่ องชัง่ อออกจากเครื่ องชัง่ ทุกครั้ง
5. เมื่อเลิกใช้งานต้องทาความสะอาดทันที
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เครื่องชั่งทศนิยม 2 และ 3 ตาแหน่ ง (BLANCE)
ADAM รุ่ น AFP 2100 L, ADAM รุ่ นAFP360L
วิธีการใช้ งาน
1. ปรับลูกน้ าที่อยูด่ า้ นหลังเครื่ องให้อยูใ่ นแนวกึ่งกลาง
2. กดปุ่ ม ON หน้าจอแสดงตัวเลข 0.00 หรื อ 0.000 g
3. นาภาชนะหรื อกระดาษชัง่ วางบนจาน
4. กดปุ่ ม TARE (ถ้าเอาภาชนะออกหน้าจอจะแสดงค่าตัวเลขเป็ น -0.00 หรื อ -0.000 g ให้
กดปุ่ ม TARE เพื่อให้ตวั เลขเป็ น 0.00 หรื อ 0.000 g)
5. เริ่ มชัง่ สารที่ตอ้ งการ อ่านค่า
6. เมื่อใช้งานเสร็ จกด OFF
ข้ อเสนอแนะและข้ อระวัง
ต้องเลือกเครื่ องชัง่ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้เครื่ อง
ชัง่ คือ น้ าหนักของสารที่จะชัง่ (ต้องไม่เกินน้ าหนักชัง่ สู งสุ ดของเครื่ องชัง่ นั้นๆ) และความละเอียดที่
ต้องการในการใช้ควรปฏิบตั ิดงั นี้
1. ตั้งเครื่ องชัง่ วางบนพื้นราบที่มนั่ คง (ให้ลูกน้ าที่อยูบ่ ริ เวณด้านหลังเครื่ องอยูบ่ ริ เวณตรงกลาง)
2. ขณะใช้เครื่ องชัง่ ต้องรั กษาความสะอาดของเครื่ องตลอดเวลา ถ้ามี ของหกต้องรี บเช็ ด
ทันที
3. สารที่ทาอันตรายเครื่ องชัง่ ได้ตอ้ งปิ ดฝาให้มิดชิดก่อนนาไปชัง่
การดูแลรักษา
1. ระวังน้ า
2. อย่าเปิ ด-ปิ ด เครื่ องชัง่ ขณะมีของวางอยูบ่ นเครื่ องชัง่
3. อย่าวางเครื่ องชัง่ โดยการกระแทกแรงๆ โดยเด็ดขาด
4. ขณะย้ายเครื่ องชัง่ ควรเอาจานรองเครื่ องชัง่ อออกจากเครื่ องชัง่ ทุกครั้ง
5. เมื่อเลิกใช้งานต้องทาความสะอาดทันที
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เครื่องฆ่ าเชื้อด้ วยระบบไอนา้
TKA รุ่นSTERO CLAVE 55
วิธีการใช้ งาน
1.เปิ ดฝาโดยการหมุนตามเข็มนาฬิ กาแล้วใส่ น้ ากลัน่ ลงในช่องพอท่วม Worm-wheel ที่อยู่
ก้นถังโดยทัว่ ไปใช้ประมาณ 4 ลิตร (หากน้ าไม่สะอาด(มีตะกอน,ขุ่น)ต้องทาความสะอาดก่อน)
2.ตรวจดูขวดเก็บน้ า ต้องมีน้ าบรรจุภายในอย่างน้อยครึ่ งลิตรแล้วปิ ดฝาขวดให้แน่น
3.นาของที่ตอ้ งการนึ่งใส่ ในถัง แล้วปิ ดฝา
4. เสี ยบปลัก๊
5.กดปุ่ ม Program แล้วกด E จะแสดงอุณหภูมิในการฆ่าเชื้ อ กรณี ตอ้ งการเปลี่ ยนแปลง
อุณหภูมิให้กด C เพื่อลบตัวเลขเดิม แล้วใส่ อุณหภูมิที่ตอ้ งการ
6.กดปุ่ ม E อีกครั้งจะแสดงเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้ อ กรณี ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงเวลาให้กด C
เพื่อลดตัวเลขเดิม แล้วใส่ เวลาที่ตอ้ งการ แล้วกด Enter
7.เริ่ มการทางานโดยการกดปุ่ ม Start และจะมีขอ้ ความ “PREHEATING” ซึ่ งจะแสดง
จนกว่าอุณหภูมิจะถึง 100 องศาเซลเซียส
8.กดปุ่ ม Start เพื่อให้เครื่ องทางาน และจะมีขอ้ ความ “PREHEATING” กรณี เครื่ องมีความ
ผิดปกติระบบจะมีขอ้ ความ “ERROR NO HEATING” และจะมีเสี ยงเตือน
9.เมื่อเครื่ องมีอุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซี ยสเครื่ องจะทางานต่อไปโดยอัตโนมัติ จะมีเสี ยง
ของอากาศและไอน้ าดังปุดๆ พร้อมกันในขวดที่เก็บไอน้ า
10.เมื่อสิ้ นสุ ดวงจรไล่อากาศจะมีขอ้ ความ “STEAM BENERATION” และอุณหภูมิจะ
เพิ่มขึ้นตามที่โปรแกรมตั้งไว้
11.เมื่อวาล์วถึงระดับจะมีขอ้ ความ “STERILIZATION” แสดงการนับเวลาถอยหลังในการ
นึ่ งฆ่าเชื้ อเมื่อวงจรฆ่าเชื้ อสิ้ นสุ ดจะมีขอ้ ความ “END OF CYCLE” และจะมีเสี ยงเตือนจนกระทัง่
ผูใ้ ช้กดปุ่ ม STOP โปรแกรมก็จะหยุดและรอเวลาให้เย็น
12.ถ้าต้องการเร่ งระยะการทานี้ ให้เปิ ดก๊อกด้านขวาของ Manometer หมุนตามเข็มนาฬิกา
เพื่อปล่อยให้ไอน้ าออกจากขวดเก็บไอน้ าเพื่อลดความดันก็จะสามารถเปิ ดฝา AUTOCLAVE ได้
ข้ อแนะนา
ควรทาความสะอาดเช็ดให้เรี ยบร้อย และ Drain น้ าออกโดยใช้ภาชนะมารองรับและปิ ด
ก๊อกตามเดิม เซ็นชื่อทุกครั้งที่ใช้เครื่ อง
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ตู้บ่มเชื้อ
MEMMERT รุ่น BE500
วิธีการใช้ งาน
1.เปิ ดเครื่ องโดยการหมุนปุ่ มเปิ ด General switch (ปุ่ มสี ดา) อุณหภูมิภายในตูจ้ ะปรากฏที่
หน้าจอ
2.ทาการตั้งอุณหภูมิโดยการกดปุ่ ม SET แล้วหน้าจอจะแสดงอุณหภูมิครั้งสุ ดท้ายที่ต้ งั ไว้
ตัวเลขกระพริ บ
3.ถ้าต้องการเพิม่ อุณหภูมิกดปุ่ ม SET แช่ไว้ แล้วหมุนปุ่ มดา เพื่อเพิม่ อุณหภูมิ
4.ถ้าต้องการลดอุณหภูมิกดปุ่ ม SET แช่ไว้ แล้วหมุนปุ่ มดา เพื่อลดอุณหภูมิเช่นกัน
5.รอสักครู่ หน้าจอก็จะแสดงอุณหภูมิปัจจุบนั ภายในตู ้ จากนั้นระบบควบคุมอุณหภูมิภายใน
ตูก้ ็จะเริ่ มทางานจนได้อุณหภูมิที่ตอ้ งการ
6.หลังจากใช้เครื่ องเสร็ จแล้ว ถอดปลัก๊ ออกแล้วทาความสะอาดโดยใช้ผา้ จุ่มน้ าและบิดพอ
หมาดๆ เช็ดให้ทวั่ ตูโ้ ดยไม่ตอ้ งใช้สารทาความสะอาด
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ตู้อบแห้ ง (Hot Air Oven)
MEMMERT รุ่น ULE 500
วิธีการใช้ งาน
1.เปิ ดเครื่ องโดยการหมุนปุ่ มเปิ ด General switch (ปุ่ มสี ดา) อุณหภูมิภายในตูจ้ ะปรากฏที่
หน้าจอ
2.ทาการตั้งอุณหภูมิโดยการกดปุ่ ม SET แล้วหน้าจอจะแสดงอุณหภูมิครั้งสุ ดท้ายที่ต้ งั ไว้
ตัวเลขกระพริ บ
3.ถ้าต้องการเพิม่ อุณหภูมิกดปุ่ ม SET แช่ไว้ แล้วหมุนปุ่ มดา เพื่อเพิม่ อุณหภูมิ
4.ถ้าต้องการลดอุณหภูมิกดปุ่ ม SET แช่ไว้ แล้วหมุนปุ่ มดา เพื่อลดอุณหภูมิเช่นกัน
5.กรณี ตอ้ งการตั้งเวลาหมุนปุ่ มสี ดาให้ไฟสี เขียวไปที่ HOLD แล้วกด SET แช่ไว้หมุนปุ่ มสี
ดาเพื่อเพิ่มหรื อลดเวลา
6.รอสักครู่ หน้าจอก็จะแสดงอุณหภูมิปัจจุบนั ภายในตู ้ จากนั้นระบบควบคุมอุณหภูมิภายใน
ตูก้ ็จะเริ่ มทางานจนได้อุณหภูมิที่ตอ้ งการหลังจากใช้เครื่ องเสร็ จแล้ว ถอดปลัก๊ ออกแล้วทาความ
สะอาดโดยใช้ผา้ จุ่มน้ าและบิดพอหมาดๆเช็ดให้ทวั่ ตูโ้ ดยไม่ตอ้ งใช้สารทาความสะอาด
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ตู้อบแห้ ง
BINDER รุ่น FD115
หมายเลขเครื่อง 04-73135 มพ.6695-039/0001/48
วิธีการใช้ งาน
1.เปิ ดเครื่ องโดยการปุ่ ม
ค้างไว้ อุณหภูมิภายในตูจ้ ะปรากฏที่หน้าจอ
2.ทาการตั้งอุณหภูมิโดยการกดปุ่ ม
2 ครั้ง แล้วหน้าจอจะแสดงอุณหภูมิครั้ง
สุ ดท้ายที่ต้ งั ไว้ ตัวเลขกระพริ บ
3.ถ้าต้องการเพิ่มอุณหภูมิกดปุ่ ม
เพื่อเพิ่ม-ลด อุณหภูมิ

เป็ น

4.กรณี ตอ้ งการตั้งเวลากดปุ่ ม
4.1 กรณี ตอ้ งการตั้งเวลาการทางานให้กด
1 ครั้งหน้าจอจะปรากฏเป็ น L1.
แล้วกดปุ่ ม
เพื่อเพิม่ หรื อลดเวลา
4.2 กรณี การให้ทางานแบบต่อเนื่ องต้องกดปุ่ ม
1 ครั้งหน้าจอจะปรากฏ
จากนั้นกดปุ่ ม
ค้างไว้จนหน้าจอปรากฏเป็ น LOFF
L1.

การทาความสะอาดและการบารุ งรักษา
หลังจากใช้เครื่ องเสร็ จแล้ว ถอดปลัก๊ ออกแล้วทาความสะอาดโดยใช้ผา้ จุ่มน้ าและบิดพอ
หมาดๆ เช็ดให้ทวั่ ตูโ้ ดยไม่ตอ้ งใช้สารทาความสะอาด
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เครื่องสเปกโตรโฟโตรมิเตอร์ (Spectrophotometer)
CECIL รุ่ น CE 1021
วิธีการใช้ งาน
1. เปิ ดเครื่ องโดยกดปุ่ มที่อยูบ่ ริ เวณด้านหลังของตัวเครื่ อง
2. เครื่ องจะทาการตรวจสอบตัวเองและมีขอ้ ความกระพริ บว่า CAL ในขณะที่หลอดแสง
ฟิ ลเตอร์ทาการคาลิเบรท
3. เลือกค่า wavelength ที่ตอ้ งการโดยการกดแป้ น UP/DOWN จะปรากฏอักษร C
4. ใส่ sample blank ลงในช่องลาแสง และปิ ดฝาครอบ
5. กดแป้ น ZERO เพื่อแสดงค่าศูนย์
6. ใส่ ตวั อย่างความเข้มข้นมาตรฐานแทนที่ blank
การทาความสะอาดและการบารุ งรักษา
ก่อนทาความสะอาดต้องถอดปลัก๊ ออกก่อนเสมอ และต้องปล่อยให้เย็นเสี ยก่อน จากนั้นใช้
ผ้าชุมน้ าหมาดๆ เช็ดและห้ามใช้ผงซักฟอกในการทาความสะอาด
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Hotplate
ยีห่ ้ อ VELP รุ่น ARE
วิธีการใช้ งาน
1. ต่อสายไฟที่ 220 V
2. เปิ ดสวิทซ์โดยกดปุ่ ม A (สี เขียว) ซึ่ งอยูด่ า้ นหน้าทางด้านซ้ายมือของเครื่ อง
3. เลือกระดับความเร็ วโดยหมุนปุ่ ม STERRER (C) เมื่อเครื่ องทางานจะมีไฟใต้ปุ่มแสดง
ขึ้น
4. ปรับอุณหภูมิโดยหมุนปุ่ ม HEATING (E) เมื่อเครื่ องทางานจะมีไฟใต้ปุ่มแสดงขึ้นและมี
themostate ตัดกระแสไฟฟ้ าเมื่อได้ระดับอุณหภูมิที่ปรับไว้
5. เมื่อเลิกใช้งานหมุนปุ่ ม STERRER (C) และ HEATING (E) มาที่ OFF ปิ ดสวิทซ์สีเขียว
ถอดปลัก๊ ออก
การทาความสะอาดและการบารุ งรักษา
ก่อนทาความสะอาดต้องถอดปลัก๊ ออกก่อนเสมอ และต้องปล่อยให้เย็นเสี ยก่อน จากนั้นใช้
ผ้าชุมน้ าหมาดๆ เช็ด และห้ามใช้ผงซักฟอกในการทาความสะอาด
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เครื่องปั่นเหวีย่ งความเร็วสู ง
ORTO ALRESA รุ่น LINCE R
หมายเลขเครื่อง 03060/1 มพ.6695-027/003/46
วิธีการใช้ งาน
1. ต่อสายไฟที่ 220 V
2. กดสวิซ์ของไฟ (อยูด่ า้ นหลังของเครื่ อง) หน้าจอแรกที่เห็ นจะแสดงรุ่ นของโปรแกรม
และหมายเลขเครื่ องโดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่แสดงเป็ นอุณหภูมิภายใน chamber อุณหภูมิทางาน,
โปรแกรมที่เลือก, สถานะปัจจุบนั ของเครื่ อง, รอบของเครื่ อง, เวลาการทางาน และการเลือกหยุด
3. เปิ ดฝาใส่ ตวั อย่างกดแป้ นปิ ดฝาหน้าจอจะมีการแสดงค่าที่มีการ OPEN
4. เลือกโปรแกรมที่ตอ้ งการโดยการกดปุ่ ม
เมื่อได้โปรแกรมตามที่ตอ้ งการ
แล้วกดแป้ น START/STOP การทางานจะเกิดขึ้นตามข้อมูลโปรแกรมที่ต้ งั ไว้
5. เมื่อสิ้ นสุ ดเวลาการทางานตามโปรแกรมที่ต้ งั ไว้เครื่ องจะหยุดทางาน และเมื่ อการปั่ น
เหวี่ยงสิ้ นสุ ดลงหน้าจอจะแสดงว่าสิ้ นสุ ดโปรแกรม Program has ended กดแป้ นใดๆ บริ เวณ
หน้าปัดเครื่ องจะทาให้เครื่ องอยูใ่ นสถานะที่พร้อมจะทางานในรอบต่อไป
6. นาตัวอย่างออกโดยการกดปุ่ ม
เปิ ดฝาครอบ
การติดตั้งหรือการเปลีย่ น rotor
การเริ่ มการปั่ นเหวีย่ งตรวจ rotor ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ซึ่ งดูได้จากตารางในคู่มือ
การยก rotor
ใช้มือข้างหนึ่งจับที่หวั rotor
ใช้กุญแจเบอร์ 13 คลายน็อตตามเข็มนาฬิกาด้วยมืออีกข้างหนึ่ง
คลายน็อตออก
จะมีแรงต้านเล็กน้อยหลังจากนั้นประมาณครึ่ งรอบ น็อตจะกลับมาต้านอีกก็จะมีแรงต้าน
อันใหม่ ให้ไขต่อ
ใช้มือซ้ายยกหัว rotor ขึ้นในขณะที่ยงั คลายน็อตจนกว่าจะยก rotor ขึ้นได้
การวาง rotor
-วางหัว rotor บนแกนกลาง ใช้มือข้างหนึ่งวางลงอย่างระมัดระวังใส่ ลงในช่อง
ขันน็อตโดยมือข้างหนึ่งทวนเข็มนาฬิกา
เมื่อมีแรงต้านเกิดขึ้น หมุนเข้าไปโดยใช้กุญแจเบอร์ 13
อันตราย : ห้ามขันแน่นเกินเพราะอาจทาความเสี ยหาย
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การทาความสะอาดและการบารุ งรักษา
ในทุกเดือนต้องมีการตรวจสอบทุกป้ ายติดอยู่และทาความสะอาดให้อ่านได้ง่าย ก่อนการ
ทาความสะอาดหรื อกาจัดสิ่ งปนเปื้ อนที่แตกต่างไปจากคาแนะนา ผูใ้ ช้ควรตรวจสอบกับบริ ษทั
ภายนอกเครื่ อง ทาความสะอาดด้วยผ้าชิ้น และไม่เป็ นสารละลายด่างเช็ดเบาๆ จนสะอาด
และทาความสะอาดอีกครั้งด้วยผ้าเปี ยก ห้ามใช้สารขัด
ภายใน chamber ทาด้วยสแตนเลสง่ายต่อการทาความสะอาดรักษาสภาพให้สะอาดและ
แห้งเสมอ ถอด rotor ออกและเช็ดล้างภายในด้วยผ้าชิ้นจุ่มสารไฮโดรคลอริ ก และเช็ดด้วยผ้านุ่มซับ
ออก การฆ่าเชื้อภายในใช้ แฮลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ และเอทานอล 10 เปอร์ เซ็นต์ SDS และละลาย
น้ า เช็ดออกด้วย เอทานอล และ deionized water ซับให้แห้งด้วยผ้าและทิ้งวัสดุ ท้ งั หมดในถังเก็บ
สาหรับสารกัมตภาพรังสี
Rotor และอุปกรณ์ หัว rotor ทาด้วย aluminium alloy ไม่ควรใช้สารพวกไฮโดรคลอริ ก
เพราะอาจทาให้เสี ยหาย ควรใช้น้ าทาความสะอาดให้แน่ใจว่าสะอาด ใช้ผา้ ชิ้นกับสบู่เช็ดสิ่ งที่ติดค้าง
อยูอ่ อกและวับออกด้วยผ้าแห้งและเรี ยบ
หมายเหตุ
ก่อนเริ่ มการทางานจริ งควรมีการ Warm เครื่ องก่อน 15 นาที จากนั้นทาการใช้งานเครื่ อง
ตามที่ต้ งั โปรแกรมการใช้โดยไม่มีตวั อย่างก่อน 1 ครั้ง
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การใช้ เครื่องผสมสารในหลอดทดลอง (Vortex mixer Zx3)
VELP รุ่ น ZX3
วิธีการใช้ เครื่อง
1. ต่อสายไฟที่ 220 V
2. เมื่อต้องการให้ระบบ Manual ให้กดสวิทซ์ C ไปตาแหน่ง Manual โดยเครื่ องจะเริ่ ม
ทางานเมื่อได้รับแรงกดจาก Neoprene small cup (A) และจะหยุดทางานเมื่อปล่อยแรงกด ถ้า
ต้องการทางานแบบต่อเนื่ องให้กดสวิทซ์ C ไปที่ตาแหน่ง Continuous เครื่ องจะหมุนเหวี่ยงไปตาม
ความถี่ซ่ ึงสามารถเลือกได้โดยการหมุนปุ่ ม D
3. ตัวเครื่ องมีฟิวส์อยู่ 2 อันภายใน socket (B) ด้านหลังเครื่ องถ้าเกิดอาการฟิ วส์ ขาดสามารถ
เปลี่ยนได้โดยเลื่อน socket (B) ออกมาโดยการเปิ ดฝาโดยการใช้สกรู หมุนออกมา
4. ตัวเครื่ องมีระบบ safety ตามมาตรฐาน EC1010(1990)
การทาความสะอาดและการบารุ งรักษา
ถอดปลัก๊ ก่อนทาความสะอาดเสมอ ตัว heating plate จะต้องไม่มีความร้อน ใช้ผา้ หมาดๆ
เช็ดไม่จาเป็ นต้องใช้ความร้อนหรื อใช้สารประเภท detergen
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เครื่องเขย่ าสารแนวระนาบ (Shaker)
RATEK รุ่ น OM8
วิธีการใช้ เครื่อง (ไม่ ต้งั เวลาทางาน)
1. ต่อสายไฟที่ 220 V
2. กดสวิซ์ของไฟ (อยูภ่ ายใต้แผงควบคุมความเร็ วรอบ)
3. กดปุ่ ม SELECT/RESET ให้ตวั เลขเป็ น 0 เมื่อไม่ตอ้ งการตั้งเวลา
4. ตั้งความเร็ วรอบที่ตอ้ งการโดยการกดปุ่ ม
หรื อ
เพื่อเพิ่มหรื อลดความเร็ ว
รอบ
5. กดปุ่ ม START/STOP หลังจากนั้น 3-4 วินาที ความเร็ วรอบในการสั่นจะคอยๆ เพิ่มขึ้น
จนถึงความเร็ วรอบที่ต้ งั ไว้
6. ความเร็ วรอบสามารถตั้งได้ในขณะที่เครื่ องกาลังทางาน
7. หากเกิดไฟฟ้ าดับและเมื่อไฟฟ้ ามาตามปกติ เครื่ องจะทางานต่อตามความเร็ วที่ต้ งั ไว้
วิธีการใช้ เครื่อง (ตั้งเวลาทางาน)
1. ต่อสายไฟที่ 220 V
2. กดสวิซ์ของไฟ (อยูภ่ ายใต้แผงควบคุมความเร็ วรอบ)
3. กดปุ่ ม SELECT/RESET ตั้งเวลาให้มีหน่วยเป็ นชัว่ โมงหรื อนาทีตามต้องการ
4. ตั้งความเร็ วรอบที่ตอ้ งการโดยการกดปุ่ ม
หรื อ
เพื่อเพิ่มหรื อลดความเร็ ว
รอบ
5. กดปุ่ ม START/STOP หลังจากนั้น 3-4 วินาที ความเร็ วรอบในการสั่นจะคอยๆ เพิ่มขึ้น
จนถึงความเร็ วรอบที่ต้ งั ไว้
6. ความเร็ วรอบสามารถตั้งได้ในขณะที่เครื่ องกาลังทางาน
7. หากเกิ ดไฟฟ้ าดับขณะเครื่ องกาลังทางานอยู่ และเวลาที่ ต้ งั ไว้ยงั เหลื ออยู่ เมื่อไฟฟ้ ามา
ตามปกติจะมีขอ้ ความ PI (power interrupt) จะปรากฏขึ้นให้กด SELECT/RESET เพื่อยกเลิกการตั้ง
เวลา
การทาความสะอาดและการบารุ งรักษา
ก่อนทาความสะอาดต้องถอดปลัก๊ ออกก่อนเสมอ และต้องปล่อยให้เย็นเสี ยก่อน จากนั้นใช้
ผ้าชุมน้ าหมาดๆ เช็ดและห้ามใช้ผงซักฟอกในการทาความสะอาด
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การใช้ ตู้เขีย่ เชื้อ (Lamina air Flow)
TKA รุ่ น VFLAF4
วิธีการใช้ เครื่อง
1. เปิ ดเครื่ อง cabinet โดยพลังงานไฟฟ้ าหลักแล้วรอเพื่อ auto test cycle competition
ขณะนี้จอที่แสดงตัวเลขจะแสดง 2 dashes-cabinet พร้อมที่จะใช้งาน
2. เลือก L.A.F เป็ นไปได้เลือกหนึ่งในสองความเร็ วที่มี จะปรากฏตามลาดับในแต่ละครั้งที่
กดปุ่ ม LO,HI,LO,- ที่สอดคล้องกับความเร็ วต่ า,ความเร็ วสู ง,ความเร็ วต่า ,ปิ ด ความเร็ วต่าเหมาะ
สาหรับ ความสะอาดเมื่อผูใ้ ช้ไ ม่อยู่ ความเร็ วสู งเหมาะสมเมื่ อผูใ้ ช้อยู่ ความเร็ วทั้งสองนี้ ถูก preprogrammed ด้วยการตั้งค่าที่เหมาะสมแต่เป็ นไปได้ที่จะปรับให้เข้ากับความต้องการตามที่แสดงใน
appendix ของคู่มือนี้
3. การเปิ ดไฟของบริ เวรทางานถู กเลื อกโดยปุ่ ม ที่มี lamp logo เป็ นไปได้เฉพาะเมื่ อ
UV:lamp ถูกปิ ดสถานะ “ON” ของแต่ละ lamp
4. การเปิ ด UV:lamp ซึ่ งต่อกลับปลัก๊ ไฟที่ถูกต้องซึ่ งตั้งอยูใ่ ต้แผงควบคุม ที่อยูใ่ กล้กลับปลัก๊
เสริ ม AC การเปิ ดนี้ทาให้แสงของบริ เวรทางานถูกปิ ด
5. เมื่อเสร็ จสิ้ นการทางานให้ปิดสวิทซ์การทางานทั้งหมด
การทาความสะอาดและการบารุ งรักษา
ใช้แอลกอฮอล์ ผ้าสะอาด กระดาษทิชชูเช็ดเพื่อทาความสะอาด หรื อใช้เครื่ องดูดฝุ่ นช่วยดูด
เอาฝุ่ นออก
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ตู้ดูดควันและไอกรดพร้ อมชุดดัก
FLEXLAB รุ่น SH 150 หมายเลขเครื่อง SH-48-009
วิธีการใช้ เครื่อง (แบบไม่ ต้งั เวลา)
1. เปิ ดเบรกเกอร์ หรื อสวิทซ์ตดั ตอนอื่นๆ จ่ายไฟเข้าระบบตูค้ วัน
2. เปิ ดบานเลื่อนกระจกด้านหน้าตูใ้ ห้สูงจากพื้น 30 เซนติเมตร
3.เลือกแบบการทางานของพัดลมโดยปรับสวิทซ์ควบคุมหากไม่ใช้นาฬิกาตั้งเวลาให้หมุน
สวิทซ์ไปยังปุ่ ม ON
4. เปิ ดสวิทซ์หลอดไฟที่ตาแหน่ง ON
5. เปิ ดสวิทซ์พดั ลมไปที่ตาแหน่ง ON
วิธีการใช้ เครื่อง (แบบตั้งเวลา)
1. เปิ ดเบรกเกอร์ หรื อสวิทซ์ตดั ตอนอื่นๆ จ่ายไฟเข้าระบบตูค้ วัน
2. เปิ ดบานเลื่อนกระจกด้านหน้าตูใ้ ห้สูงจากพื้น 30 เซนติเมตร
3.เลือกแบบการทางานของพัดลมโดยปรับสวิทซ์ควบคุมหากไม่ใช้นาฬิกาตั้งเวลาโดยเปิ ด
ฝาครอบพลาสติกของนาฬิ กาจับเวลา หมุนเข็มนาฬิ กาให้ตรงกับเวลาปั จจุบนั กดปุ่ มเล็กๆ บริ เวร
รอบหน้ า ปั ด โดยการกดหรื อดึ ง ให้ เ วลาเปิ ด-ปิ ดตรงกับ ความต้อ งการ ปุ่ มเล็ ก ๆ ดัง กล่ า วมี
ค่าประมาณ 10-15 นาที สามารถตั้งเวลาทางานได้ 24 ชัว่ โมง
4. เปิ ดสวิทซ์หลอดไฟที่ตาแหน่ง ON
5. เปิ ดสวิทซ์พดั ลมไปที่ตาแหน่ง ON
การทาความสะอาดและการบารุ งรักษา
ทาความสะอาดด้วยแผ่นขัดและผงซักฟอก ทั้งภายในและภายนอกตู ้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ครั้ง เนื่องจากตัวตูเ้ ป็ นไฟเบอร์ กลาสสามารถขัดล้างได้ โดยไม่เกิดสนิ ม หรื อลอยคราบ เมื่อล้างแล้ว
เช็ดด้วยผ้าแห้งจะทาให้ผวิ ไฟเบอร์ กลาสใหม่อยูเ่ สมอ
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เครื่องวัดความเป็ นกรด-ด่ างของสารละลาย
SARTORIUS รุ่ น PP-15
วิธีการใช้ เครื่อง
1. ต่อสายไฟที่ 220 V
2. กดปุ่ ม Mode และเลือกการวัดเป็ น pH
3. กดปุ่ ม Standardize
4. ก่อนทาการ Standardize ชุ ดใหม่ตอ้ งทาการ Clear buffer ชุ ดเก่าที่ทาการ Standardize ไว้
ก่ อนโดยกดปุ่ มหมายเลข 3 แล้วหน้า จอจะแสดงค าถามอี ก ครั้ งว่า จะ clear หรื อไม่ ให้ก ดปุ่ ม
หมายเลข 1 (Yes) เพื่อทาการ Clear buffer เก่าทิง้ และเครื่ องจะกลับสู่ Standardize manu อีกครั้ง
5. กดปุ่ มหมายเลข 1 เพื่อทาการ Standardize แบบ Auto
6. ล้าง Electrode แล้วเช็ดด้วยทิชชูให้แห้งจุ่มลงใน Buffer pH 7 แล้วกดปุ่ ม Enter
7. เครื่ องจะทาการ Calibrate โดยอัตโนมัติ และจะกลับออกสู่ หน้าจอปกติ เมื่ อทาการ
Calibrate เสร็ จสิ้ นลงและค่า Buffer ที่ใช้ในการทา Standardize จะปรากฏบนหน้าจอภาพด้านล่าง
ซ้ายมือ
8. ทาการ Standardize Buffer ตัวต่อไป โดยย้อนกลับไปทาตามข้อ 2-6 ยกเว้นข้อ 3
9. ทาการนาตัวอย่างที่ตอ้ งการวัดมาวัดได้
การทาความสะอาดและการบารุ งรักษา
เมื่อใช้งานเครื่ องวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง เสร็ จให้ถอดปลัก๊ ของ Adapter ออกเพื่อเป็ นการ
ปิ ดเครื่ อง ล้าง Electrode ด้วยน้ ากลัน่ ให้สะอาดเช็ดด้วยทิชชูแล้วจุ่ม Electrode ใน cap ที่มี 3 M KCl
อยู่
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วิธีการใช้ เครื่อง ultrasonic model UTA
ยีห่ ้ อ FALC รุ่น UTA-60
วิธีการใช้ เครื่อง
1. เติมน้ ากลัน่ ให้เต็มขอบอ่างด้านใน
2. เสี ยบปลัก๊ ที่ 220 V.AC
3. เปิ ด switch power (สี เขียว) ด้านหน้าเครื่ อง
4. ตั้งอุ ณหภูมิ ใ นการท างานโดยการหมุ นปุ่ ม TEMPERATURE จะมี ไฟสี ส้ มแสดงที่
HEATER ON
5. ตั้งเวลาในการทางานโดยการหมุนปุ่ ม TIMER สามารถตั้งเวลาได้ถึง 30 นาที (เครื่ องจะ
เริ่ มทางานเมื่อตั้งเวลา)
6. เมื่อครอบเวลาตามที่ต้ งั ไว้เครื่ องจะหยุดทางานเองโดยอัตโนมัติ
ข้ อควรระวัง
ห้ามลองเครื่ องโดยที่ไม่มีน้ าอยูใ่ นอ่าง
การทาความสะอาดและการบารุ งรักษา
ก่อนทาความสะอาดต้องถอดปลัก๊ ออกก่อนเสมอ จากนั้นใช้ผา้ ชุ มน้ าหมาดๆ เช็ด
และใช้ผงซักฟอกในการทาความสะอาดได้
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เครื่องปั่นตัวอย่ างพืช
KENEMATICA รุ่นLUZERSTRASS 147a
หมายเลขเครื่อง 7911439
วิธีการใช้ เครื่อง
1. ก่อนเสี ยบปลัก๊ ตัวเครื่ องเปิ ดช่องบดและตรวจให้แน่ ใจว่าตะแกรงเลื่ อนเข้าที่ถูกต้องใน
ช่องที่อยูส่ ่ วนล่างของช่ องบดแล้วปิ ดฝาตรวจดูตวั ที่ควบคุมความเร็ วของช่องบดแล้วปิ ดฝา ตรวจดู
ตัวที่ควบคุ มความเร็ วซึ่ งอยูด่ า้ นขวามือของตัวเครื่ องเลื อกหมุนแบบตามเข็มนาฬิกาจนสุ ดมีสวิทซ์
ปิ ด-เปิ ด กดขึ้นลงในลักษณะที่เปิ ดสวิทซ์ (จะเห็นเป็ น O)
2. เสี ยบปลัก๊ เครื่ อง เมื่อยังไม่ใส่ ของ กดสวิทซ์เปิ ดและหมุนเพิ่มความเร็ วประมาณครึ่ งรอบ
ปล่อยให้เครื่ องบดหมุนที่ความเร็ วช้าก่อน 2-3 วินาที เพื่อแน่ใจว่าตั้งค่าไว้ถูกต้องแล้วปิ ดสวิทซ์ดว้ ย
การหมุนไปที่ความเร็ วต่าที่สุดและกดสวิทซ์เปิ ด
3. ปิ ดฝาช่ อ งรั บ วัต ถุ เสี ย บกระบอกพลาสติ ก ต่ อ ที่ ช่ องรั บ กดสวิท ซ์ เ ปิ ดและหมุ น ปุ่ ม
ความเร็ วไปตามเข็มนาฬิกาถึงความเร็ วรอบสู งสุ ด
4. ดึ งแผ่นรองของที่ ช่องรั บวัตถุ ออกช้าๆ ให้วตั ถุ เลื่ อนลงที่ ละน้อยสู่ ช่องบด และดันปิ ด
แผ่นรองกลับเข้าที่ทนั ที วัตถุ ที่บดแล้วจะไหลออกมา มองเห็นได้ในกระบอกพลาสติกและมีเสี ยง
ของการทางานของมอเตอร์ ในลักษณะที่มีการบดวัตถุ ส่วนแรกหมดไปแล้วจึงเลื่ อนแผ่นรองขยับ
ออกบางส่ วนอีก
5. ทาซ้ าจนกระทัง่ ของในช่องรับหมดแล้วจึงหยุดเครื่ อง
การทาความสะอาดและการบารุ งรักษา
ใช้แปลงทาความสะอาด หรื ออาจเปิ ดเครื่ องหมุนเร็ วเป็ นเวลาสั้นๆ โดยไม่มีตะแกรงอาจจะ
ช่ วยได้ แคะหรื อขูดของที่ตกค้างออกมา แผ่นทางด้านหลังให้เห็ นช่ องวงกลม และหมุนให้ร่วง
ออกมา ไม่ควรใช้สารละลายทาความสะอาดเครื่ อง เพราะอาจมีผลเสี ยต่อปะเก็นยางที่ฝาประตู ถ้ามี
วัตถุ ที่ไม่เหมาะสมบดผ่านเครื่ องอาจทาให้อุดตันและของที่ตกค้างอาจเอาออกมาไม่ได้ดว้ ยการใช้
แปลง ดังนั้นเป็ นการง่ายกว่าถ้าเอาฆ้อนเหวีย่ งตีออกแล้วล้างส่ วนที่ติดอยูด่ ว้ ยน้ าธรรมดา
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อ่างทานา้ เย็น (cooling bath)
วิธีการใช้ งาน
1. เสี ยบปลัก๊ ไฟฟ้ าที่ 220 V. AC.
2. กดปุ่ ม “ POWER ” เพื่อเปิ ดเครื่ อง
3. กดปุ่ ม “ SET ” 1 ครั้ง จะปรากฏค่าอุณหภูมิ (ตัวเลข) ที่ได้ทาการตั้งค่าไว้ โดยให้ทาการตั้ง
ค่าของตัวเลขดังกล่าวไว้ที่ 5 °C ด้วยการกดปุ่ ม หรื อ
4. กดปุ่ ม “ Com ” ระบบทาความเย็นจะเริ่ มทางาน
5. กดปุ่ ม “ Pump ” เมื่อน้ ามีอุณหภูมิเท่ากับค่าที่ได้ทาการตั้งค่าไว้
6. กดปุ่ ม Pump , Com , POWER ตามลาดับ เมื่อเลิกใช้งาน
7. แล้วทาการถอดปลัก๊ ให้เรี ยบร้อย
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การใช้ งานของเครื่องนึ่งฆ่ าเชื้อด้ วยไอนา้
ยีห่ ้ อ HARAYAMA รุ่ น HV – 50
วิธีการใช้ งาน
1. เสี ยบปลัก๊ เครื่ อง และเปิ ดสวิทซ์เบรกเกอร์ ที่ตวั เครื่ อง จากนั้นกดปุ่ ม ON / OFF ที่หน้าปั ดจะ
โชว์หน้าที่การทางานต่างๆ
2. เปิ ดฝาหม้อนึ่ งโดยการเลื่อนคันโยกหน้าตูไ้ ปตาแหน่ ง “ UN LOCK ” ที่หน้าปั ดจะโชว์
ตัวอักษรคาว่า “ LID ” จากนั้นก็ยกฝา หม้อนึ่งขึ้นจนสุ ด
3. เติมน้ ากลั้นหรื อน้ ากรองลงในหม้อนึ่ งโดยการเติมน้ าให้ระดับน้ าอยูพ่ อดี กบั แกนเหล็กที่อยู่
ตรงกลางรู ของแผ่นเหล็กด้านล่างของหม้อ HV – 50 = 2 ลิตร
4. นาของที่จะนึ่งใส่ ตะกร้าแล้วนามาใส่ ลงในหม้อนึ่ง
5. การเลือกหน้าที่การทางาน สามารถทาได้โดยการกดปุ่ ม “ MODE ”
MODE 1 = นึ่งฆ่าเชื้อ อาหารเลี้ยงเชื้อ – อุ่น
MODE 2 = นึ่งฆ่าเชื้อ ของเหลวอื่น ๆ
MODE 3 = นึ่งฆ่าเชื้อของแข็งต่าง ๆ
MODE 4 = ละลายอาหารเลี้ยงเชื้อ
6. หากเลือก MODE ที่ตอ้ งการใช้งานแล้ว ถ้าอุณหภูมิหรื อเวลา หรื อการลดแรงดันไม่มี
การเปลี่ยนแปลง สามารถกดปุ่ ม Start ได้เลย และเครื่ องจะทางานโดยอัตโนมัติจนเสร็ จสมบูรณ์
การทาความสะอาดและการบารุ งรักษา
1. ให้ทาความสะอาดโดยการเช็ดด้วยผ้านุ่มให้แห้งและสะอาดเสมอ (ด้านนอกตัวเครื่ อง)
2. ใช้ฟองน้ าเช็ดภายในหม้อนึ่งเท่านั้น (ห้ามใช้ผงซักฟอกเด็ดขาด) (ด้านในตัวเครื่ อง)
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เครื่องระเหยสารแบบหมุนวน
Rotary Evaporator รุ่น Strike 102 และ 202
วิธีการใช้ งาน
1.เปิ ดเครื่ องทาความเย็นตั้งอุณหภูมิประมาณ 15 องศาเซลเซียส
2. เสี ยบปลัก๊ เครื่ องระเหยสาร
3. ทาการตั้งโปรแกรมการทางานของเครื่ อง ดังนี้
3.1 การปรับอุ ณหภูมิ ของ bath ชั่วคราว กดแป้ น Temp เมื่ อค่า Maximum
Temperature ปรากฏบนหน้าจอ ใช้แป้ น
หรื อ
เปลี่ยนแปลงค่าจะเปลี่ยนโดยทันที
เมื่อกดแป้ นและเมื่อกดแป้ น Temp อีกครั้งหน้าจอจะปรับแสดงค่าปกติของรายการ
.2 การปรับค่าความเร็ วของ Flask ชัว่ คราว กดแป้ น
เมื่อค่า Rotaion
ปรากฏหน้าจอ ใช้แป้ น
หรื อ
ค่าจะเปลี่ยนโดยทันที และเมื่อกดแป้ นลูกศรลง
หน้าจอจะเปลี่ยนค่าเป็ นปกติ
4. นา flask ที่มีตวั อย่างประกอบเข้ากับเครื่ องให้เรี ยบร้อย
5. กดแป้ น Start และมีไฟสี เขียวติด แล้วทางานตามโปรแกรมที่ต้ งั ไว้
6. เมื่อทางานตามโปรแกรมเสร็ จสิ้ นแล้วให้กดแป้ น Stop
คาเตือน
อย่าเติมน้ า หรื อน้ ามันจนล้น bath ควรใส่ ให้ evaporation flask จุ่มลงได้ครึ่ งหนึ่ ง ห้ามให้
ความร้อนแก่ bath โดยไม่เติมน้ าหรื อน้ ามัน
การทาความสะอาดและการบารุ งรักษา
ทาความสะอาดโดยใช้ส ะอาดเช็ ดตัวเครื่ อง ในรอบปี ส่ วนที่ เป็ นเครื่ องแก้วให้ท าความ
สะอาดด้วย Hydrochloric acid ความเข้มข้น 20-25 เปอร์ เซ็นต์ ไม่ให้แก้วเป็ นสี เหลื อง ส่ วน bath
และ temp sensor ทาความสะอาดด้วย Phosphoric acid ความเข้มข้นไม่เกิน 5 เปอร์ เซ็นต์ เพื่อไม่ให้
มีตะกอน
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